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Med Undtagelse af de Documenter, efter hvilke jeg bar udarbeidet

det danske Flag i Midbelhavet“, har jeg, iblandt den store Mængde
Papirer jeg fik ihænde efter min Fader, ikke fundet noget Fuldstæn,
digt at arbeide efter.Han har aldrig holdt nogen egentlig Dagbog,

endmindre har han giort nogen beskrivende eller raisonnerende Opteg¬
nelse over sit Livs Begivenheder, eller om sin Virksomhed. En stor

Mængde Breve fra Andre, og endeel Klader og Udkast til Breve fra
ham til vedkommende Autoriteter, nogle Skibs=Journaler og Brudstykker
af Rapporter, har været min eneste Ledetraad hvortil jeg har kunnet

knptte mine Erindringer af mundtlige Meddelelser. At ieg ikke altid har

skrevet disse op, strax efter Samtalerne, maa jeg nu inderlig beklage.
En anden og betydelig Vanskelighed ligger der i, at den senere og
interessantøste Deel af Billes Liv er ikke Historien hiemfalden. Her
staaer hans Virksomhed i nær Berøring med endnu levende Mænd af
alle Stænder; Resultatet af hans Handlinger ere for en stor Deel

vore bestaaende Institutioner, Reglementer og Former, som ingen Be¬
dømmelse fra en subaltern Officier taale; kort: denne Periode af bans
Liv, som jeg vil begrændse fra 1807 og til hans Dodsdag, kan vet

tegnes i Contour med lette Streger, men ikke udmales, ikke gives Lys
og Skygge.

Men selv om jeg havde alle nødvendige Materialer, og selv om

ogsaa hrint Tidsrum var Historien hiemfalden, møder jeg dog en tre¬
die Vanskelighed i mit personlige Forhold til den Afdøde. Skal en
Biographie være til nogen sand Nytte, skal den have sand Interesse,
da maa den kunne tiene Historieskriveren til Basis. Den maa altsaa

være aldeles upartisk. Men under denne Betingelse antager jeg det
for en Umuligbed for en Son, at skrive sin Faders Biographie. i det

mindste føler jeg mig incompetent dertil. Ikke at ber er Spørgsmaal
om at forvandske eller skiule noget — det behoves Guld være lovet ikke
men i hvor ofte jeg end har forsøgt, at sætte mig paa Upartiskde.
dens Standpunkt, har jeg dog stedse følt mig hendragen af en uimod¬
staaelig Magt, og sønlig Klærlighed har, mig selv ubevidst, dog stedse
ledet min Pen.

Og derfor har jeg ikke tordet kalde den følgende Artikel ved andet
Navn end: „biographiske Erindringer af Admiral Billes Kiv“,
i det jeg har indskrænket mig til, at giøre en nøiagtig Optegnelse af

bans Løbedane, og dertil at hæfte ælle de Oplysninger, som det har
staaet i min Magt at give, alle de Erindringer som mundtlige Sam¬

taler har sat mig i Benddelse af, forsaavidt jeg har troct mig beretti¬
get til at offentliggiøre dem.
Dersom disse mine Grunde, for ikke at kunne eller ville skrive min

Faders fuldstændige Biographie, kunne giøre fyldest overalt, hvor man
maatte sævne førnøden Oplysning eller skulde finde mine Anskuelser

eensidige, da har jeg naaet mit Maal med disse Linier, og overant¬
vorder dermed disse biographiske Erindringer til et skiønsomt, overbæ¬
rende Publicum.

Kbhvn., Juli 1839.

Steen Bille.

Første Afsnit.
Fra hans Fødsel til 1797.

Steen Andersen Bille, yngste Søn af den i 1790 afdøde
Contre=Admiral Daniel Ernst Bille, var født den 22de August

1751 i Assens, hvor Faderen den Tid laa paa Indrullering.
Skiøndt sygelig og meget lidende af Gigt, blev han dog bestemt
til at følge sin Faders og sin Slægts Løbebane, og traadte allerede

1762 ind i Marinen som Cadet. (Hans ældste Broder Just

Bille afgik Aaret efter fra Acakemiet). Allerede 1761 havde
Steen Bille giort sit Provetogt med Cadetskibet. Han var med

paa den Cadetskibstour i 1765, som omtales i Commandeur
Koefoeds Memoirer, hvor Storm og Modvind saa besynderlig

contrarierede Skibets Tilbagekomst, at man var i stor Urolighed
for dets Skiæbne. Min Fader har fortalt mig, at de bare saaledes
i Mangel for Brod, at Brødkamrene bleve feiede for at opsamle
Stumperne af Beskøiterne.

Efter den Tids Sklk og Brug, bleve de Cadetter, som der¬

til isærdeleshed befandtes skikkede, holdte tilkage for at studere
Sphærica. Bille var iblandt disse Udvalgte. Han, tilligemed

afdøde Admiral O. Lükken, niaatte staae et Aar ved Academiet for
at giennemgaae denne Deel af de mathematiske Videnskaber, dog

med forbeholdt Anciennetet. Ved deres Indtrædelse i Marinen

stode altsaa disse to Mænd umiddelbar sammen. Underligt nok!
efter at Lütkens extraordinaire Avancement i 1781 havde bragt
over 40 Officierer imellem dem, skulde de dog begge efter 50
Aars Forlob, ved deres Udgang af Marinen og af Livet, atter

staae sammen. Olfert Fischer var den Sidste der skilte dem.
1768 den 16de Marts blev Bille Second=Lieutenant. I

denne Egenskab var han i 1769 ombørd i Linieskibet Norske=Løve,

som under hans Fader, Commandeur=Capitain D. E. Bille, var
beordret til Østersøen i Eskadre med 7 andre Linieskibe og 2

Fregatter. Dette Togt fandt dog ikke Sted før i October Maaned,
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skiøndt Eskadren laa hele Sommeren paa Rheden, og sidst i
October lagde den allerede op.

1770 blev Bille udcommanderet med Linieskibet Slesvig,
Commandeur=Capitain Ellbrecht, og giorde saaledes Toget med imod

Algier. Bille vidste lidet eller intet at tale om denne Expedition.
Han havde været yngste Lieutenant ombord og var meget ung.

Om hans Chef fortalte han, at det var en ganske rask gammel
Sømand, yderst godmodig, men en stræng Oeconom. Blandt

andre Neductioner af overflodige Udgister, havde han ogsaa ind¬

draget Musikken, eller somt de endnu i mine Cadetdage kaldtes:
„Trompeterne“, hvilke den Tid holdtes for Chefens egen Regning.

Naar jeg tænker mig tilbage den barbgriske Skik, at modtage Chef
og Officierer, der gik til og fra Vorde, med Trompekklang, der

som oftest ikke var stort bedre end den som høres den Dag i
Dag paa Vakken i Dyrehaven, saa kan jeg ikke sige andet end
at Commandeuren havde Ret i at spare sine Penge. Medens

falske Trompekstod skingrede fra de andre Skibe i Eskadren, ved¬

ligeholdt Slesvig en alvorlig Taushed. „Alle de Tøner I der

blæser bort, dem har jeg her“ sagde Commandeuren, i det han
slog paa sin Lomme. I September Maaned 1772 kom Slesvig

tilbage til Kiøbenhavn.
1773 blev atter en Eskabre udsendt til Øskersoen under Vices
Admiral Kaas's Commando. Commandeur D. E. Bille forte

atter „Norske Løve“ og havde atter sin Son ombord som Premier¬

Lieutenant, til hvilken Charge han var bleven udnævnt den 22de
Febr. s. A. Imidlertid blev han detacheret ombord i Sstauen

Fama, Capt. Lieut. O. A. Kierulff, der var paa Befeiling i Øster¬
soen med Hukkerten Femern, Capt. Lieut. A. H. Stibolt. Denne
Beseiling varede kun kort, thi allerede medio Juni blev Bille be¬

ordret tilbage til Eskadren.

1774, 22 November, fik han Premtier=Lieutenants Gage.

1775 var han udcommanderet med Linieskibet Holsteen, Ca¬
pitain I. B. Winterfeldt, og forblev Vinteren over i Norge med
dette Skih. Da Qvægsygen udbrod i Hertugdømmene, fandt

Regleringen sig foranlediget til at lade bebæbnede Fartøier, frag¬
tede til dette Brug, krydse i Belterne for at bevaagte Communica¬
tionen med de inficerede Lande. Et saadant Fartøi, tilhørende
Agent Bodenhoff, blev Bille betroet, hvormed han da holdt det
krydsende hele Sommeren 1776.

1777, sidst paa Aaret, afgik han til Vestindien for at tage
Commando af en lille armeret Brig i General=Toldkammerets
Tieneste. Han afløste paa denne Post Lieutenant Berner, der

havde erholdt Tilladelse at fare til Koffardies. Paa denne Reise
til Vestindien stiftede han Bekiendtskab og intimt Venskab med

to Mænd, med hvem han vedblev at staae i den nøieste Forbin¬
delse til deres Dod; det var Walterstorff og Oxholm, hvilke begge
senere bleve General=Gouverneurer i Vestindien. Disse to Mænds

Selskab, under hans Ophold ved vore Øer, og den uafhængige
Kommandø han havde, giorde dette Tidspunkt til et af de for¬

nøieligste i hans Ungdom. Bille omtalte altid disse Dage med
kiær Erindring, og mindedes da stedse med dyb Ærbodighed den
daværende General=Gouverneur paa de danske Øer, den gamle
General Clausen, en Mand han altid omtalte med den meest
vindskrænkede Agtelse.

Jeg er ikke ganske vis paa, naar han kom hiem fra Vestindien;
men i Decbr. Maaned 1779 fik han Ordre som Næstcommande¬

rende med Fregatten Bornholm, Capitain Schionning. Uagtet de

halte ud af Bommen den 24de Decbr, gik de ikke under Seil fra
Rheden for medio Marts 1780, og, efter at have anløbet Algier,
gik de til Vestindien med Convoi og ankom der medio Juli,
I October Maaned var Fregatten for anden Gang ved Gugda¬

loupe med Convoi, da de den 12te Octbr. maatte kappe Daglig
og Tøi=Toug fra Basseterre Rhed og gaae til Søes, for en Or¬
can. Fregattens lække Tilstand og deraf flydende svære Arbeide

med Pomperne maae vel især tilskripes den store Sygelighed og
dødelige Afgang iblandt Mandskab. Den 29de Novbr. var Bille
og en Cadet Lütken gaaet syg i Land i St. Thomas. Samme

Dag gik Fregatten mod Convsi til Guadaloupe. Den 27de
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Decbr. lettedes herfra med en Convoi af 3 Brigger, 4 Skonner¬

ter og 3 Barker. Det var denne Convoi, der den 29de, efter en
kort Affaire med 3 letterø ok marks, armerede med resp. 26,

22 og 20 Kanoner, blev taget fra Fregatten Bornholm og op¬
bragt. Det er unegteligt, at her er bleven manovreret med en

uforsvarlig, utilgivelig Svaghed og Vankelmodighed. Vil man
være fuldkommen retfærdig, bør man dog vel ikke undlade at tage i

Betragtning Mandskabets betydelige Svækkelse. Den Dag, Affairen
fandt Sted, manglede 60 Mand af Skibets Besætning. Men

dernæst vover jeg vel ikke for meget ved at antage, at havde
Skibets Næstcommanderende været ombord, vilde Affairen sand¬

synligviis faaet et andet Udfald. Denne Mening støtter jeg ikke
alene paa det almindelig anerkiendte Factum, at Bille var en

kiek Officier og en dygtig Manoeuvrier, men ogsaa paa, at jeg
har fundet, ved at giennemsoge Fregatten Bornholms Journal
for denne Reise, hvor den fast aldrig seilede uden Convoi, at den
for hiin Affaire har ved flere Leiligheder, og navnlig ved Orcanen

paa Guadaloupe, handlet meget bestømt og manøvreret meget
godt. Bille talte kun sielden om denne Begivenhed, og aldrig

uden at hans Blod kom i Opror derved. Paa det Spørgsmaal,
om det under saadanne Omstændigheder ikke skulde kunne forsva¬

res, at en Næstcommanderende traadte op imod sin Chef, og tog
Commandoen af Skibet, var hans Svar, at han i Almindelighed

vilde ansee en saadan Handling for aldeles uforsvarlig, som i
høieste Grad insubordineret, og at han derfor under nærværende

Tilfælde aldrig vilde kunne tilstaae for sig selv eller andre, at

han vilde have handlet saaledes; derimod haabede han vist, at
hans Nærværelse ombord skulde have havt en heldbringende Ind¬

flydelse saavel paa Manøvren som paa Modstanden.
I 1781, den 18de Octbr., erholdt Bille Capitain=Lieutenants
Charakteer. Samme Aar i December Maaned erholdt han Tilladelse

til at fare til Koffardies, og afreiste til Amsterdam, hvor han

overtog Commandoen af Skibet Kiøbenhavn, fragtet af den ostin¬
disk=guineiske Handels=Direction, bestemt til Ostindien. Med dette

fu

Skib foretog han i Aarene 1782, 83 og 84 en høist besværlig
Reise. Han gik fra Amsterdam til Norge for at modtage endeel

Mandskab; forlod saa Norge den 24de Juli, og kom først den 12te
Januar Aaret efter, altsaa efter 5½ Maaneds Reise, til Ankers
paa Caps Rhed. Først og fremmest maa dette vel tilskrives, at

Skibet var noget nær den sletteste Seiler, der nogensinde har fa¬
ret under dansk Flag. Ved at giennemgaae Journalen, har jeg
i de næsten 3 Aar, Campagnen varede, ikke fundet nogensinde
antegnet over 8 Miles Fart, og dette meget faa Gange. Efter at

han den 29de October befandt sig paa 12 Nyrd Brede, passerede

han først Linien den 14de Novbr. paa 5º Lgd. vest f. Grwch. og
derpaa finder jeg antegnet for den 17de Novbr.: „Lod sløre af

for alt hvad trække kunde, for blot at faae variable Vinde, da
det er umuligt at giøre noget bidevind med en saa elendig

Skude'. Han løb da 4 à 5 Miles Fart med frisk B. S. Kuling
smult Vande. Den 2den Decbr. døde den første Mand af Skiør¬

bug, siden døde der jevnlig nogle. Den 21de Decbr. havde han

kun to Mand iskand til at gaae til Veirs og 21 Mand senge¬
liggende: Underofficiererne holdt sig endnu. Den 25de og 28de

Decbr. havde han meget haardt Veir af N. V. med meget svær

Sø, hvorved Stormast og Storstang fik Knæk. Den 7de Januar

talede han med et sardinisk Skib, som han bad om at blive hos
sig, da hans Forfatning var saa aldeles elendig. Han havde nu
ikke een Matros tienstdygtig og 12 Mand døde. Endelig den

12te Januar kom han til Ankers paa Caps Rhed, men det sardi¬

niske Skib var endnu ikke ankommen. Bille har fortalt mig, at

han var bestemt paa, om det havde varet noget længer, at for¬
lade Skibet i Fartøier. Skibet var lækt, og han havde ingen til
at pompe. Han manglede ligeledes Brænde, og mange Provi¬

sioner vare aldeles fordærvede. Den 3die April gik han Seil

fra Cap. Men uagtet han her havde faaet sit Mandskab complet¬
teret og restitueret, sin Last efterseet, renset og omstuvet, kort, i det

Hele var kommen i Orden igien, havde dog Opholdet langt fra
været ham behageligt. Ved et Arbeide hvortil Spillet brugtes,
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tog dette Surr, og en Vindebom slog ham den ene Arm over; og
da hans Doctor saa Dage for havde skudt sig selv, maatte han

lade sig forbinde af en Barbeer fra Land, som giorde det saa slet,
at han havde Mindelse deraf sin hele Levetid. Den 17de Juni

kom han til Tranquebar, og forblev nu i Ostindien, tildeels sei¬

lende fra Sted til Sted, tildeels i Bengalen, til Februar Maaned
næste Aar, da han med fuld Ladning tiltraadte sin Hiemreise.

Han havde i Augusk Maaned den Ubehagelighed, at maatte arre¬

stere og hjemsende sin Overstyrmand, for uforsvarlig Omgang
med Compagniets Gods. Blandt andre Steder i Ostindien, han

besøgte, var et Punkt, Juveldine, som ikke stod paa Kaarterne, og
han fik til den Ende en bekiendt Mand med fra Madrgs. Denne
Mand var imidlertid ikke bedre kiendt, end at han lod dem ankre

tre Gange paa feile Steder, og sende Fartoi i Land for at spørge
sig for, ved hvilken Leilighed de nær engang havde forliist Ski¬
bet i Brændingen. Den 28de Oetbr. 1784 bragte han sit Skib
lykkelig til Ankers paa Kiøbenhavns Rhed.

1785, den 24de Juni, fik Bille Capitain=Lieutenants Gage.
Han stod altsaa 10½ Aar paa Premier=Lieutenants Gage. I

nogle Aar var han nu ikke udcommanderet. Hans Helbred havde
lindt betydelig ved den besværlige ostindiske Campagne. Han er¬

holdt Permission og foretog en Reise i Udlandet, besogte Badene

i Tydskland, tilbragte en Vinter i Paris, og kom tilbage til sit
Fødreland.

1788 finde pi ham atter i Kongens Tieneste, udcommanderet

med Linjeskibet Prindsesse Wilhelmine Caroline, Commandeur¬
Capitain Fasting. Paa en Reise til Norge maatte de vende om

i Kattegattet og søge Kiøbenhavn, paa Grund af Skade paa Ro¬
ret. Dette Havarie forhindrede at Skibet kom til at giøre et
Krydstogt med i Østersoen, som den paa Rheden liggende Eskadre

foretog samme Aar under Contre=Admiral Kriegers Commando.
Prindsesse Wilhelmine Caroline og Norske Løve forbleve liggende
paa Rheden til dens Forspar. Bille bley i denne Tid beordret

som Observateur paa en lille Beseiling imellem Kanonbaaden
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Odense og Skiærbaaden Bævern, som dog kun varede nogle Dage

og om hvilken jeg intet Mærkeligt har fundet antegnet.

1789 d. 13de Marts fik Bille Compagnie. Han var altsaa
knap fire Aar paa Capitain=Lieutenants Gage. Dette overordent¬

lig hurtige Avancement maa i Særdeleshed tilskrives den extra¬

ordinaire Afgang, som fandt Sted sidst i 1788 og først i 1789,
da endeel nye Indroulleringsposter oprettedes i Norge. Bille
var 38 Aar gammel og fik samme Aar Commandoen af Linis¬

skibet „den Prægtige, paa hvilket Admiral Schindel heiste sit Flag.

Sammenstille vi disse Forhold med Nutidens, da 40 à 50 Aars

gamle Capitain=Lieutenanter og Lieutenanter maae ansee det for
en Lykke, naar de blive commanderede med Fregatter, Corvetter

og Brigger, som Næst= og Tredie=Commanderende, og dertil erin¬

dres, at begge Dele ere Følger af Avancementet efter den abfo¬
lute Anciennetet, saa kan man ikke negte, at allerede heri haves

et uomstødeligt Beviis for, at denne Avancements=Maade, uagtet
dens skore Renommee for at være den Netfærdigste, just ikke udmærker

sig, ved at behandle Alle eens, hvilket dog ellers pkeier at være et af

Retsærdighedens Særkiender. Dog, vi behøve ikke at gaae saa langt
tilbage i Tiden, men kun at kaste et Blik paa Marinen, saaledes
som den er den Dag i Dag, for at finde lignende Anomaliev,

Admiral Schindel giorde kun et kort Krydstog i Østersøen;

den øprige Deel af Togtet tilbragtes paa Kiøbenhavns Rhed, hvor

øn russisk Eskadre ogsaa indtraf, og store Festiviteter fandt Sted
paa Skibens. Bille havde den Glæde, at kunne have sin gamle

Fader tilbørds hos sig i sit herlige Skib, der efter Øienvidners

Sigende i Sandhed skal have fortient sit Navn.
1790 var Bille Chef af Stibolts nye 40 Kanons=Fregat
Havfruen, der var paa Beseiling mod Gerners 36 Kanons=Fre¬

gat Kronborg, commanderet af Capitain O. Lütken. Paa dette

Togt, som varede i tre Maaneder, beviste det sig, at Havfruen i
alle Henseender var Kronborg overlegen. Af Billes fuldstændige

Rappørt til Collegiet over denne nye Fregat, troer jeg det ganske
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interessant, at udskrive følgende Passus, angaaende Officierernes Lo¬

gis og Beqvemmelighed, til Sammenligning med hvad Nutidens
Begreber fore med sig: „Efter Vemandings=Reglementet hører der til
„Skibet fire subalterne Officierer, to Cadetter, en Præst, en Secre¬
„tair, en Forvalter og en Doctor. Disse to Sidste have faste
„reglementerede Kamre forud paa Banjerdækket, og til de andre først¬

„benævnte Officierer, er der agter paa Banjerdækket, nærmest Ar¬
„cheliet, indrettet fire Kamre, hvor de 3 Officierer og Præsten i

„Aar have været logerede. Altsaa have 1 Officier, 2 Cadetter og
„Secretairen intet Lukaf havt, og da den nye Indretning er kom¬

„men til, at Officiererne holde deres eget Bord, var det at ønske,
„at der paa Banjerne kunde giøres en Indretning, at de paa Ban¬

„jerdækket alle kunne logeres, samt have et Rum, hvor de kunde

„spise i Tørre; da de, som det nu er, maae spise under Skandsen,
„og under Røstværker, hvor de ere erponerede for Regn og Ureen¬

„lighed paa deres Bord. Derved vandtes da, at man i deres

„Sted kunde have hængende under Skandsen en Hoben Folk,

„som ellers maa ligge i Kabbelrummet og mangle Luft, og saa¬
„ledes have sit Batterie stedse klart, uden Seildugs Lukafer, til alle

„Tider, da jeg regner paa, bedre at have mit Batterie klar til
„alle Øieblikke, endog om der om Natten hænger 60 4 70 Mand,
gend naar to eller flere Officierer logerer der“*). Ville kalder

*) Man seer heraf, at Bille har været meget imod, at logere Of¬
ficierer i Lukafer paa Batteriet, da baade Tienesten og Personerne

lide lige meget derved. I vore Fregatter ere vi komne til
denne Menings Rigtighed; det er derfor heel forunderligt, at et

directe modsat Princip vedligeholdes paa vore Linieskibe, saa at 1

af Øverste= og 1 af Underste=Batterie er belemret med Skodder og
Lukafer, som kun under megen Tidsspilde kan borttages med even¬
tuelt Tab og positiv Uleilighed for dem der beboe disse Kamre.

Man erindre blot — ifald man skulde finde mine Udtryk for stærke
Chefens Stirreds og Sovelukaf midtskibs paa Øverste=Batterie,

for ikke at nævne de tre Officiers=Lukafer. Betænker man, at i
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iøvrigt denne Fregat en overordentlig god Luvholder, der næsten

intet driver, og beholder stedse sin Fart i Vendingen, uagtet den
kan skierpe næsten langskibs. Den har løbet 9 à 10 Miles Fart
bidevind, er et mageligt Søskib, og et udmærket Bataillieskib ic.

I Anledning af denne Beseiling har jeg fundet et Par
ganske interessante Skrivelser. Der var nemlig opstaaet et al¬

mindeligt og, som det synes, velbegrundet Rygte i Marinen, at

da Aaret efter, General Adjudant Herbst førte Havfruen, og Ca¬
pitain C. Holsten Kronborg, havde den Første foreslaaet den Sid¬

ste en Beseiling, ja skulde endog dertil have giort fornoden Af¬
tale om Signaler. Havfruen var til Øvelse for Officierer, og

Kronborg for Cadetterne, paa et Togt i Nordsøen, I denne An¬
ledning skrev Beseilings=Commissionen for disse to Fregatter en
Bespæring til Collegiet, med Begiering om, at hvis Herbst handlede
efter Collegiets Ordre, Beseilings=Commissionens Forhold og Conelu¬

sioner da ved en Commission maatte undersøges; men var det

efter eget Hoved og paa egen Haand, at sligt foretoges, da før¬
langte Commissionen Herbst tiltalt og irettesat, fordi den maatte
ansee en Gientagelse af Beseilingen, den være hefalet eller fri¬
villig, som i høi Grad graverende for sig. Collegiet svarede her¬

paa, at ligesaalidet som det nogensinde havde draget Beseilings¬

Commissionens Nøiagtighed og Upartiskhed, eller dens Conclu¬
sioners Rigtighed i Tvivl, ligesaalidet havde det nogensinde gi¬
vet Ordre til Gen. Adjd. Herbst om at foretage nogen ny Be¬
seiling; og da disse Fregatter end ikke havde været nær samlede

i Søen, fandt Collegiet ingen Anledning til at nedsætte nogen

et velorganiseret Skib skal Batterierne kunne giøres røddelige,
hvad Øieblik det skal være; at man i Krigstid meget ofte kan
komme til at gaae med røddelige Batterier i hele Uger og Maa¬

neder, saa vil man tilstaae mig, at i vore Linieskibe er Chefen
og de fem ældste Officierer meget slettere logerede, end paa vore
12 Kanons Brigger, hvor Chefen har to Kahytter til sin Disposition,

hvoraf den ene i det mindste altid og under alle Omstændigheder
bliver staaende til hans Tieneste.
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Commission, da det ikke kunde formode, at Gen. Adjudanten skulde
have foretaget nogen Prøve uden Collegii Ordre. I Beseilings¬

Commissionen var, foruden Lütken og Bille, Commandeur=Capi¬
tain Tønder og Capitain D. Holsten som Beseilings=Commissairer.

1792 deeltog Bille i Ronings og Epolutions Øvelserne,
som foretoges med sexten Fartøier paa Kiøbenhavns Rhed, un¬
der Commandeur I. P. Wleugels Commando.

1794 var det forste Aar, at de combinerede Eskadrer af
svenske og danske Skibe samlede sig i Sundet for at soutenøre

den bevæbnede Neutralitet. Bille forte Fregatten Briton, der
tiente som Nepetiteur i Flaaden under Admiral Kriegers Com¬
mando. Et Kryds-ogt i Sundet, imellem Helsingor og Kiøben¬

havn, var imidlertid Billes hele Virksomhed, indtil han sidst i
October blev afsendt til Kiel med Soldatesque. Der herskede i
dette Efteraar stadige vestlige Vinde. Triton krydsede desaarsag

til Kiel, satte sine Soldater i Land og kom tilbage, hvor han ved

Dragø fandt liggende en Paket, der ligeledes havde Soldater ombord,

bestemte til Kiel, men som ikke havde trostet sig til at krydse paa.
1795 havde han Cadetskibet, Fregatten Frederiksværn, giorde
med denne to Togter i Østersøen og anløb Stockholm. Endnu
i den Tid holdt Cheferne Bord for Eadetterne, og hermed var

ofte holdt en saare stræng Occonomie, paa de unge Mavers Be¬
kostning. Bille giorde sig udødelig hlandt Cadetterne, ved at be¬

stemme, at de skulde have ligesaameget at spise som de vilde, idet

han gik ud fra den simple Sætning, at Ingen dog spiser læn¬

gere, end til han er mæt. Nat og Dag sad en Kahytvægter i
Messen og skar Smørrehrod. Efter de forste otte Dages For¬

løb spiste Ingen meer end sædvanlig og til sædvanlige Tider.

Bille havde giort den Bestemmelse, at Eadetterne skulde have Viin

to Gange om Ugen. Paa hans eget eller Officier=Bordet skod
Viin hver Dag. En Dag melder hans Hovmester ham, at han

savnede Viin fra Bordet, og at han vidste det var Cadetterne,
der havde taget den. Bille lod Dagen efter og flere Dage der¬

paa sætte Extra=Viin paa Cadetternes Bord, men den blev staa¬
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ende urørt. Nü indfandt en Deputation fra Cadetterne; sig for

Bille, og bad ham om at sige dem Aarfagen til denne extraor¬
dinaire Viin=Uddeling. Han sagde dem da, at da det var ble¬

ven ham meldt, at nogle Cadetter havde taget Viin fra hans Bord,

maatte han formode at de ikke kunde undvære denne Drik, og
hellere end at de selv skulde tage den, vilde han derfor give dem

den. Deputationen forføiede sig bort med detke Svar, men kom
kort efter igien, og udbad sig i alle Cadetternes Navn, at Bille

bilde forskaane dem for denne Ydmygelse, og at de alt havde
opdaget den Skyldige, som vilde blive alvorligrevset af Kammeraterne.

1796 var han først beordret til Fregatten Store Belt, men

blev derefter udnævnt til Flag=Capitain hos Admiral Kaas, der
dette Aar førte Commandoen af den combinerede Eskadre og havde

sit Flag paa Linieskibet Kronprindsesse Maria, hvis Chef var Bil¬
les Broder, Commandeur Just Bille. Denne Eskadres Virksom¬

hed indskrænkede sig, ligesom de forrige Aars, til korte Krydstoure

og lange Anker=Stationer,
Sidst i Aaret 1796 foretoges Beseilingen imellem Fregat¬
terne Kronborg og Naiaden. Dette Togt, der skiøndt kun me¬
get kørt, dog, saavel paa Grund af Skibene, som det foretoges

med, som af de Begivenheder der ledsagede det, har vundet en

vis Navnkundighed i Marinen, være det mig tilladt at udvikle
mig lidt nøiere over, saameget mere som Bille, i sin Egenskab

af Chef for den gamle brostfældige Kronborg, spilte en Hoved¬
rolle derved. Naiaden var den unge Constructeur Lieutenant

Hohlenbergs første Arbeide. En ny Tegning, efter et aldeles
nyt, hidtil ukiendt Princip, maatte naturligviis vække megen

Modskand. Höhlenberg var ung, og selv inderlig overbeviist om
sit Systems Rigtighed, bar han maaskee ikke forsigtig nok i sine

Yttringer, og skabke sig saaledes mange Fiender. Alles Opmærk¬
somhed var derfor henvendt paa denne Beseiling. Det første, og

i Sandhed høist billige Spørgsmaal fra Oppositionens Side var,
hvorfor mau valgte den gamle Kronborg til Maalestok for den

nye Fregat? Kronborg havde viist sin absolute Inferiorttet i Be¬
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seilingen med Havfruen i 1790. Hvorfor da atter vælge den,

nu da den 6 Aar efter var bleven saa meget ringere? Hvorfor
ikke vælge den nyere, erkiendte bedre og meget velseilende Fregat

Havfruen til Maalestok, nu da det gialdt om Indførelsen af et

nyt System i Flaadens Bygning“ Ikke at tale om, at Havfruen

var armieret og seilfærdig, medens Kronborg laa oplagt i Flaa¬
dens Leie. Disse og dermed forbundne Spørgsmaal bevægede
Gemytterne; Gerners, Stibolts, Hohlenbergs Partier forfegtede

deres Meninger med Varme, og nidkiære Øine betragtede de to
equiperende Fregatter Skridt for Skridt.

Afdøde Admiral Krieger, dengang Capitain og General=Ad¬
judant, var Chef af Naiaden. Beseilings=Commissairer vare R.
Tønder paa Naiaden, og O. Fischer paa Kronborg. Bille var
paa intet Parti: han vilde see og dømme selv, for han fattede

nogen Mening. Men, som han selv udtrykte sig, han ansaae sit
Skib som sin Kone, hvis Renommee han var forpligtet at vaage

over; og derfor ansaae han det for sin Pligt, at giore alt hvad
der var muligt for at Kronborg skulde staae sig i denne Prøve,

ihvorvel han kiendte dens Inferioritet i Seilads fra Beseilingen
med Havfruen.

Fabrikmester Hohlenberg, der selv skulde giøre Togtet med
ombord i Naiaden, havde leveret to Fordelings=Sedler for Lastens

Lægning i Fregatten Kronborg: een, som var den oprindelige

Gernerske; en anden, som var den, der i de senere Aar havde væ¬
ret brugt. Bille valgte den Sidste, støttende sig paa egen Eefa¬

ring med Fregatterne Bornholm og Frederiksværn af samme

Tegning. Den var forskiellig fra den Første derved, at Vægterne
vare mere cøncentrerede, men den samme Amning var iagttaget.

Det Gernerske Parti troede heri at see en forsætlig Forurettelse

mod Kronborg, og foranledigede at Beseilings=Commissionen blev

af Collegiet beordret at undersøge Fregattens Lastlægning, og
derover at afgive sin Erklæring. Denne blev aldeles til Fordeel

for Billes Fremgangsmaade, og Lasten blev altsaa derefter stu¬
vet. Men Bille følte sig meget krænket, og alle hans mundtlige
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Samtaler over denne Gienstand tydede paä, at hvis man havde

dømt imod ham, havde han besluttet at tage sin Afsked af Ma¬
einen, da han i saa Fald maatte betragte sig selv som den der

ikke forstod sin Dont.

Først i November afseilede begge Fregatterne fra Kiøbenhavn,

og kom ind til Frederiksværn efter faa Dages Forløb. Fra d.
13de til d. 16de Novbr. foretoges adskillige meer eller mindte

afgiørende Prøber. Den 17de Novbr. fik de stormende Veir,
hvorved Fregatterne skiltes ad. Naiaden løb ind til Flekkerø, men
Kronborg holdt Soen. Vel knækkede dens Spryd, men Bille lod
det skaale og belægge med Surringer og svære Gier til Forstøt¬

ning, og saaledes fuldkommen klär, og bestemt paa at holde Søen,
søgte han Naiaden op. Krydsende udenfor Havnen, sendte han
sin Rapport ind til Commandeur Tønder, hvori han meldte sit knæk¬

kede Spryd, men erklærede tillige, at det var saaledes forstøttet, at

han ikke alene havde udholdt det sidste meget haarde Veir og Sø
dermed, men at han tillige med temmelig Sikkerhed torde føre

tilbørlig Seil derpaa, og han meldte kun dette til Beseilings¬
Commissionen paa Naiaden, for at de borde kiende Skibets Til¬

stand. Han udbad sig nü, at erfare hvad videre Prøver man øn¬

skede at foretage. For at bevise sine Ord med sine Gierninger,

satte han, med stiv Kuling og svær Sø, sin Klyver paa heel Bom, og
vedblev at krydse udenfor Flekkerø, indtil han modtog Svar fra Besei¬

lings=Commissionen paa Naiaden. Denne havde kaldt Hohlenberg
til en Conference, og efter at han havde afgivet den Erklæring, at

en Fregat med et knækket Spryd var uskikket til videre Sammen¬
ligning, skrev Commissionen til Bille, at den hævede alle videre

Beseilingsprøver. Da løb Bille ind til Flekkerø, hvør Beseilings¬
Commissionen sammenlignede deres Protocoller. Ifølge de medgivne
Instruxer var Togtet nu endt, og Skibene skulde snarest muligt begive

sig til Kiøbenhavn. Det var sidst i November Maaned at begge
Fregatter stdde ud fra Norge med stiv Kuling af N. V. Kron¬

borg var forrest. Naiaden maatte ikke komme forbi. Ankeret
blev knap kippet; det varede længe, meget længe, inden det blev sur¬

ret. I en meget mork Nat, med tykt og stormende Veir, stod Bille
ind imod Skagen, hvis Fyr han snart skulde see. Naiaden var

i hans Kiølvand. Men Fyret viste sig ikke (dengang var det
endnu Blusfyr, som ofte brændte meget slet). Vis paa sin Sag,

vedblev Bille at staae ind, og skiød Skud i Skud for Skagens
Fyr. Ombord i Naiaden vilde man have Krieger til at vende ud

efter, og vente Dagen; men Krieger svarede: „Jeg seiler efter Bille,
om det saa var ind i Helvede.“ Endelig saaes Fyret, og man

holdt ind i Kattegattet. Det blæste frisk, og truede med mere.

Bille førte voldsomt Seil, thi Naiaden maatte ikke komme først

Sundet ind. Han gav nu den vagthavende Officier Ordre for
Natten, og gik ned. Men Officieren hørte ikke rigtig, og vilde
nødig spørge: —han vidste, det var noget om at føre Seil —

nu blæste det haardere, og han maatte til at rebe, hvor nødig

han end vilde: „Lad løbe Mersseilenel et Reb ind!“

— —

„Che¬

„fen ønsker at tale med Lieutenanten!“ —Han gaaer ned. „Hvad
„bestiller De deropped“

„Jeg tager et Reb ind; det blæser

„haardt.“ — „Hvad sagde jeg Dem, da jeg gik af Dækket?“—
intet Svar — „Jeg sagde, at dersom De saae Dem nødsaget til

„at rebe, da skulde De lade eet Mersseil løbe ad Gangen, tage
„Rebet ind og heise Seilet igien, forinden De tog fat paa det

„andet. Vil De nu gaae op paa Dækket, heise alle tre Mers¬

„seil igien, og da handle efter den Ordre, jeg har givet Dem.“

*) Efter at dette var nedskrevet, er der opstaaet Tvivl hos mig, om
denne Passage, for hvis Sandhed jeg iøvrigt har sikker Borgen,
fandt Sted hiin Nat eller en anden paa dette Togt. Da den her
staaer som Charakteertræk og uden væsentlig Forbindelse med det

Historiske i min Fortælling, har jeg ladet den blive staaende paa
dette Sted. Med Hensyn til et andet Punkt i den samme Pas¬

fage maa jeg i Forbigaaende bemærke, at Bille ofte til mig har
ptoret, at den i gamle Dage giældende Bestemmelse, at en Skibs¬
chef ikke maatte gaae til Køis saalænge han var i Kattegattet,
maatte ansees ugyldig i vore Dage, fordi den ofte var umulig

at opfylde, f. Ex. naar Skibet havde Station der. Det maatte
overhovedet være aldeles overladt til en Chefs Conduite, at be¬
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Næste Dags Eftermiddag løb begge Fregatterne, Kronborg for¬
rest, ind og ankrede paa Helsingørs Rhed. To Timer efter sprang

Vinden om paa en S. S. O. med stiv Kuling og tykt Snecfog.
Næste Dag gik de op til Kiøbenhavn, og fik Ordre at oplægge.

Hvad var nu Resultatet af denne Beseiling? Af de Prover

der var holdt, erklærede Commissionen at kun to, nemlig een
bidevinds og een fire Streger rumt, vare afgiørende. I disse

havde Naiaden havt en Fordeel over Kronborg, der kunde udtryk¬
kes med Forholdet 14 til 18. Af de andre var deels slet intet Re¬
sultat at uddrage, deels havde en 8 Streger rumskiøds Prøve

viist begge Fregatterne omtrent eens, men den blev paa Grund

af variable Vinde antaget for ugyldig. Endelig havde Naiaden

i den forcerede Seilads fra Norge og ned til Helsingor ikke kun¬
net komme Kronborg forhi. Herefter at domme, var det tvivlsomt
om den nye Fregat kunde kaldes den bedste Seiler. Tog man

endvidere i Betragtning, at Kronborg var en meget gammel, kiol¬

brudt, cassabel Fregat, bygget efter en Tegning, der i sin Tid
af Gerner var bestemt til Convoi=Fregatter, hvor Fortrinlighed i

Seilads ikke havde været Hoved=Formaal, saa kunde alt dette ikke
lede til nogen fordeelagtig Dom over Naiadens Seilads. Deri¬

mod erholdt den af sin Chef Certificat som et fortræffeligt, af
Beseilings=Commissionen som et ualmindeligt godt Søskib, med

særdeles magelige Bevægelser. Som Bataille=Skib blev det an¬

taget at være i alle Henseender Kronborg overlegent.
Jeg troer det rigtigst, ikke at indlade mig paa nærmere Drof¬
telse af de alvorlige Ubehageligheder, der fandt Sted imellem Be¬

stemme, naar han vilde være oppe og naar han vilde gaae til

Køis, og at navnlig hvad Kattegattet angik, da var det et Far¬
vand, hvor danske Orlogsmænd, især i Krigstid, maatte blive saa

bekiendte og hiemme, at de maatte kunne betragte det som en
Rhed, hvor de kunde ankre op eller krydse omkring efter Omstæn¬

dighederne hele Aaret om. Han bestred i det Hele meget diærvt

den Frygt, som man syntes at giøre sig Umage for at opfostre og
nære i Marinen for dette vort eget Farvand.
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seilings=Commissairerne paa de to Fregatter, i Anledning af de¬
res Menings=Forskiellighed, og de derom giorte Yttringer. De bleve
afgiorte i Mindelighed, ere nu glemte og ere Historien uvedkom¬

mende. Det var et sørgeligt Beviis paa, hvorvidt Parti=Aand kan
gaae. Ikke var det langt fra, at denne Vantrivling af Tienstiver
her havde qvalt et paa Slægtskab og giensidig Agtelse grundet

Venskab; men lykkeligviis for dem salv og for Marinens Tieneste
i senere høist vigtige Forhold, stode her to Mænd ligeoverfor hin¬

anden som Bille og Krieger, der tænkte lige ædelt og aabenhier¬
tigt, og et trofast Venskab knyttedes derfor fastere end nogensinde,

og oplostes kun ved Kriegers alt for tidlige Bortgang.

Saasnart Kronborgs Vimpel var strøgen og Commissions¬
Betænkningen underskreven, yttrede Bille sig paa det allerbestem¬
teste i Faveur af Naiaden. Han havde seet den og bedømt den,
og da han nu tidlig i Foraaret 1797 blev beordret til Middelha¬

vet, for at afløse Fisker, var det at han udbad sig som en Naade
at faae Naiaden at fore, fremfor nogen anden Fregat i Flaaden.
Her troer jeg det passende, at begrændse det første Afsnit af

disse biographiske Erindringer af Billes Levnet. Vi have heri

seet ham som Sø=Officier. „Det danske Flag i Middelhavet“

giør tilstrækkelig Regnskab for hans Færd i de sidste Aar af det
forrige Aarhundrede. I det andet Afsnit, i hvilket vi skulle følge

ham fra Aaret 1801 til hans Dødsdag (d. 15de April 1833)
ville vi faae Leilighed til at betragte ham, stigende til Marinens
høieste Værdigheder, og kraftig indgribende i dens hele Existence
under dette Tidsrum.

Andet Afsnit.
Fra 1800 til hans Død.

Sidst i Aaret 1800 kom Bille med sin Familie tilbage til

Kiøbenhavn. Allerede først i 1801 finde vi ham i Activitet. Det
Uveir, der længe havde truet, brød endelig løs — England vilde
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ikke længer taale den bevæbnede Neutralitet, og Fiendtligheder
vare derfor at forudsee, saafremt man ikke vilde give efter, for det
brittiske Cabinets Paastande. Under disse Omstændigheder blev
det nødvendigt, at convoiere de Transportskibe, der skulde provian¬

tere Norge. Bille blev beordret til denne Expedition, med Linie¬
skibene Danmark og Trekroner, Fregatten Iris, Briggerne Sarpen

og Nidelven. Den 8de Marts heiste Bille sin Stander ombord
i Danmark. Men Vinteren hindrede først Skibene i at gaae til
Søes, og allerede sidst i Marts viste den engelske Flaade sig i
Sundet og forcerede Kronborg. Bille blev altsaa standset, og

laa med sin Eskadre indenfor Trekroner under de folgønde Da¬
ges Begivenheder. Han erholdt under 23de Marts Ordre til, i

Tilfælde den engelske Flaade skulde ville doublere Defensions¬

Linien uden at skyde, da at begynde Affajren og bruge den ham
anbetroede Magt. Under 26de Marts bleve Kanonbaadene under¬

lagte hans Commando. Kun denne Deel af hans Force tog ac¬
tiv Deel i Slaget den 2den April, om hvilket han i sin egen
Journal giver følgende Beretning:

„Den 1ste April lettede den engelske Vice=Admiral Nelson med

„12 Skibe, og med smaa Seil trak sig synder efter, saa langt som
„han kunde godt seile ind i Kongedybet, fri for Middelgrunden.“

„Den 2den April lettode Fienden igien, og seilede ind for
„at attaquere. Kl. 10 var den engelske Formand tværs for Prø¬

„vestonen, hvor han da stoppede med et Anker agter ud, lod sine
„Seil løbe og begyndte Slaget; de andre Skibe kom ligeledes

„frem og toge Plads, den Ene for den Anden, langs vor Linie,
galle med Anker agter ud. Sgaledes placerede 8 Skibe sig, de 4

„Andre kom paa Grund ved at runde Middelgrunden; dog laa
„den Forreste saaledes, at den ogsaa kunde beskyde Provestenen.
„Bemeldte Vatterie havde endnu en Fregat at drages med, som

„havde lagt sig synden for det, og beskjod det langs for ind,

„Cavallerie=Prammen Ryborg trak sig, efter en Times Fæg ning,
„tilbage, men vendte strax Bredsiden til igien og continuerede

„Slaget. Denne Manøvre kom af et feil forstaaet Signal. Da
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„„Commandeur Fisther giorde Signal for de lettere Skibe at trække sig
„tilbage, (hvorved han forstod Kanonbaadene) troede Captain Egede
„at det angik ham. Efter 4 Timers Fegtning maatte Defen¬

„sionen give efter. Fregatterne Elben og Hiælperen; 2 Caval¬

„leri=Pramme og Flaade=Batteriet, kom ved Hiælp af nogle

„Seil, samt tagende hverandre paa Slæbetoug, inden for Tre¬
„Kroner, hvor da begge Cavalleri=Pramme sank, Capt. Lieut. Rothe

„ved Toldboden og Lieut. Fasting paa Strand nord for Kalkbræn¬

„deriet. Dannebrog var ilde tilredt og i Brand. Commandeur
„Fischer forlod det, heiste sin Stander nogen Tid paa Holsteen,
„men som den heller ikke længer kunde holde sig, gik han i Land

„blesseret paa Batteriet. Siællands Touge bleve afskudte, hvorved
„den drev til tæt ved Batteriet Trekroner, hvor den lod Anker
„falde. Efter at nu Dannebrog, som siden sprang, Indføds¬

gretten, Siælland, Holsteen, Wagrien, Jylland, Prøvesteen, Char¬
„lotte Amalie og KKronborg, samt tvende Skytpramme, havde

„strøget, vedblev Admiral Nelson tilligemed Contre=Admiral Gra¬
„ves, der nu laa tværs ud fra Danmark og Trekroner (i Konge¬

„dybet) at beskyde disse to Skibe, samt Batteriet Trekroner, med
„Stykgranater, og Bombardererne kastede Bomber. I Linieskibet
„„Trekroner faldt en Bombe, der dog ingen Skade giorde, kun an¬

„tændte den en Skandse=Kanon, saa at Skuddet gik af og ind i

„Land. Ombord hos mig blev 2 Mand dræbte af en Kugle, og
„paa Batteriet Trekroner faldt ligeledes to Mand. Som nu den

„engelske Contre=Admiral rørte Grunden, kunde han ikke komme

„„af Stedet, og ilde blev han tilredt fra Batteriet. Dette bevæ¬
„gede formodentlig Admiral Relson til at sende en Parlamentair

gi Land til Kronprindsen, for at proponere en Vaabenstilstand,
„der blev antaget for at bierge de Blesserede. De Engelske be¬
„nyttede Øieblikket, og med alle Fartøier buxerede Contre=Admi¬
„ralen bort fra Batteriet.“

(Nu følger Navnene paa de faldnø

og blesserede Officierer.)

Billes Nolle i dette vigtige, blodige, for de danske Vaaben

skiøndt uheldige dog saa ærefulde Slag, var altsaa saare ubetyde¬
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lig. At det var hans Ønske, at tage activ Deel i Affairen, be¬
høver jeg ikke at tilføie.Det er vel neppe nogen Tvivl under¬
kastet, at han har yttret dette Ønske for Kronprindsen, i sine
hvppige Samtaler med denne Fyrste, før Slaget. Det er ogsaa

vist, at han var i Land hos Prindsen under Slaget. Men om

det er sandt, hvad der er bleven mig fortalt, at han udtrykkelig
begiærede at gaae ud, da den engelske Avantgarde var geraadet

i den eritiske Stilling under Batteriet, erklærende, at han vilde

staae inde for, at de paa Grund staaende engelske Skibe skulde

blive ødelagte, men at han vel ikke torde svare for, at han selv ikke

vilde blive tilintetgiort af Parkers til Hiælp ilende Division; dog

havde han Haab om, at kunne slippe igiennem Drogden, og da
vilde han soge Kiel, — af dette tor jeg ikke garantere den abso¬
lute Sandhed. Af Billes mundtlige Udsagn har jeg lidet eller

intet om 2den April; han omtalte den ikke gierne, og kun med

megen Circumspection. Ei heller er Tiden endnu kommen, til
at betragte hiin Epoque igiennem Historiens critiske Briller. Ihvor¬

vel fast fire Decennier ligge os imellem, ere Forholdene endnu
stedse saaledes, at det vel kan være os tilladt at fortælle, men

ikke at bedømme hiin mærkelige Dags Begivenheder. Den kom¬
mende Generations Historieskriver være det forbeholdt, at be¬

tragte og bedømme denne Begivenhed, saavel fra det militaire som
det politiske Standpunkt.
Den 3die April blev Bille beordret ombord til Admiral Par¬

ker tilligemed General=Adjudant Lindholm. Medens han var der¬
ombord havde Admiral Nelson aflagt Visit ombord i Danmark.

Den 4de April blev alt, hvad der var tilbage paa Rheden af Defen¬
sionen, nemlig Blokskibene Mars og Elephanten, nogle mindre Far¬
tøier og Vatteriet Trekroner, underlagte Billes Commando. Uag¬
tet man parlamenterede, beredte man sig dog paa mulige nye

Fiendtligheder, og man srygtede især et Angreb paa Trekroners
Batterie. Der blev taget Forholdsregler, for at vanskeliggiøre et

saadant Angreb, og Signaler bleve aftalte for at kunne forlange
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Forstærkning af Mandskab. Imidlertid afsluttedes Vaabenstilstan¬
den den 9de April paa 14 Uger, hvilken som bekiendt overgik til
endelig Fred.

Bille blev liggende paa Kiøbenhavns indre Rhed hele Som¬
meren med sin Eskadre, og blev i denne Tid flere Gange beæret

med Besog af Kronprindsen og af den kongelige Familie. I Au¬
gust Maaned fik han Ordre til at overgaae med hele sin Besæt¬

ning paa Linieskibet Norge. Skibet Danmarks Besætning blev

igien erstattet af Linieskibet Trekroner, og dette Skib oplagt. Dan¬

mark, ført af General=Adjudant Riegelsen, skulde nu paa Beseiling
mod Norge, ført af Bille, der tillige var Eskadre=Chef. Com¬
mandeur O. Lütken var Beseilings=Commissair paa Norge, Com¬
mandeur Just Bille paa Danmark, Fabrikmester Hohlenberg gik

med paa Togtet ombord i Norge; Briggen Nidelven og Skonner¬
ten Mercurius vare med som Tendere.

Norge var det første Linieskib af Hohlenborgs Construction.
Denne geniale Skibbygger havde anvendt paa sin Tegning alle

de Nyheder, som hans Theorie om Krigsskibes fortrinligste Dan¬
nelse bragte ham til at antage som nodvendige. For= og Agter¬

skibets bedst mulige Forsvar, forenet med det mindst mulig
volumineuse Overskib, var det Maal han sigtede til, og for hvilket

han opoffrede alle Hensyn paa de, indtil da, almindelig antagne

Former. Det brede aabne Agterspeil med Bægtergange, de svære

Gallerier og Hukmænd, maatte vige for det indknebne Agterskib,
hvis eneste Prydelse var Kanonporte og enkelte lette Zirater.

Bougen blev lukket med fast Tømmer heelt rundt om Øverste=Bat¬
terie. At dette var betydelige Forbedringer kan vist ingen tillade

sig at negte; og man bør derfor altid beundre den Mands Ge¬

nie, der først rev sig løs fra sin Tids Anskuelser og Regler, for
at kaste sig ind i noget hidtil ukiendt, ligesom vi bør være stolte

af at have besiddet den første Constructeur, der bragte til Udførelse
de Principer, som først mange Aar senere, med forskiellige Modisi¬
cationer, bleve indførte i andre europæiske Mariner. At Hohlenberg
paa den anden Side gik for vidt i sine Theorier, og derved kom
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til Resultater, som senere Erfaringer har maattet modificere, kan
heller ikke negtes. Saaledes er det til Exempel evident, at naar

han, for at erholde saa skiøns afløbende Laarings=Sider som
muligt, giorde sit Agterspeil saa smalt, at vel to Kanoner kunde

staae der, men ikke uden yderste Vanskelighed der kunde betienes,
saa var dette at gaae for vidt. Norges Brede paa Speilet var

21 Fod. Indvendig Brede paa Underste=Batterie var, ved at

tage saa meget som muligt med af Rundingen som udgiorde
Overgangen fra Speil til Side, dog kun 15 Fod. Men paa
Batteriets Bredside var paa samme Skib givet 23 Fod til to

36 Pd. Kanoner. Dette var rigtignok noget mere Plads end
paa Danmark, hvor denne Afstand kun var 21 Fod 8 Tommer,
men selv om man vil antage 20 Fod for nok til to 36 Pd.

Kanoners Betiening, saa manglede her dog endnu alt for meget,
især naar man tager Hensyn paa Noret, som vandrer midt imel¬

lem dem, ihvorvel det paa den anden Side kan ei negtes, at den
eiendommelige Dannelse af Laaringen paa dette Sted tilbød me¬

gen Lettelse, for at placere Mandskabet i Borde,
Norge blev kaldet et 74 Kanonskib og var armeret med:

Paa Underste=Batterie I6pd. Kanoner. 32 Stykker.
2

Øverste

* Skandsen —
2Bakken

18pd.

34

36pd. Carronader 6
2

774 Stykker.

2

desuden paa Hytten 6 Stykker (formodentlig 12pd.) Carronader,

som, underligt nok, ere viste paa Tegningen, og ogsaa vare em¬
barquerede, men aldeles ikke ere mentionerede i Optællingen af
Armaturen, ei heller paa nogen Maade omtalt i Tegningens Be¬

skrivelse, Af denne Styrke var paa Underste=Batterie fire Stykker
bestemt til altid at staae i Retraite og Iagerporten. Paa Øver¬
ste=Batterie vare to 18pd. Kanoner og paa Skandsen to 36pd.

Carrongder ligeledes antagne altid at staae i Speilportene. Men

i Laget havde Norge kun 14 Stkr. 36pd., 16 Stkr. 18pd. Kanoner

samt 3 Stkr. 36pd. Carronader, foruden de tre 12pd. Carronader paa
Hytten, og vilde altsaa efter Nutidens Regnemaade kun giælde for
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øt 66 Kanonskib*). Vi see, at det i Særdeleshed er Skandse= og
Baks=Skyts som her manglede. Hohlenberg lagde aldeles in¬
gen Værd paa denne Slags Bevæbning. Han anførte Alt hvad

der kunde siges imod: at dette Slags Skyts ikke kunde betienes

under nogen Vinkel for eller agter ud; at det tildeels stod i Rø¬

sterne, og var dor generet; at det snart maatte blive belemret af
nedfaldende Gods o. s. v., ja han gik i sin Iver saa vidt, at han
udtalte den Formening, at paa et Flagskib, hvor den commande¬

rende Admiral bør have saa megen Rolighed som muligt, borde

i hans Tanker Skandseskyts aldrig embarqueres. Rolighed bør
man sikkert ønske den Commanderende i et Slag, men har han

den ikke indvortes fra, kan den Udvortes neppe være ham tienlig.
Hytten var af en ganske særegen Dannelse.Den var af¬

skaaren agter, saa at den ikke stod i Forbindelse med Hakkebræt¬
tet, men dannede med dette et aabent Rum tværs over Skibet,
der havde Længde nok til at de 36 pd. Carronader der kunde staae

og betienes. I denne Hytte, der efter Hohlenbergs egne Ord var

mere at betragte som et Ruf, var Chefen og nogle Officierer lo¬
gereds, og om Bagbords Side var en Gang under Hytte dækket

der gav Communication med Hakkebrættet og de der staaende
Carronader.

Hohlenberg gav altsaa den første Impuls til Afskaffelsen af
Hytterne. Det var hans Ønske, at Chefen skulde have boet i Un¬
derste Kahyt, og Hytten kun været til Logis for Officiererne. Han

meente, at to Kahytter og de flere Lukaser kun vare nødvendige paa
Grund af det større Antal Officierer. Er denne Sætning rig¬
tig, saa var det fuldkommen conseguent, da man fandt Middel

til at logere det større Antal Officierer paa Banjerne, at man da

reent borttog denne i saa Tilfælde overflødige Vægt fra Agter¬

*) Paa denne Maade vilde vore nuhavende 80 Kanonskibe, der i Ca¬
liber kun svare til andre Nationers svageste 74, kunne kal¬

des 90 Kanonskibe. Ilde vilde de være tiente, om de skulde
maale sig med et Skib af denne Caliber fra den franske eller
engelske Flaade.
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skibet, og derved skaffede sig en langt friere Skandse. Men be¬
tænker man Batteriernes Vigtighed i et Krigsskib, erindrer man,

at hele Maskinen dog kun er bygget for disses Betiening; saa er

det mig ubegribeligt, hvorledes man vil kunne belemre dem med
Chefs= og Officiers=Boliger, der til daglig Brug sætte en Fierde¬

deel af Øverste= og en Femtedeel af Underste=Batterie ud af
slagfærdig Stand, indtil et besværligt, og, vel at mærke, især for
Chef og Officierer, høist besværligt og foruleiligende Arbeide er

giort, hvilket af den Aarsag de facto heller aldrig, eller idetmind¬
ste yderst sieldent foretages. Seer jeg endvidere hen til den uende¬

lige Nytte, man har af en Hytte, til daglig Brug, da man

derfra har et uindskrænket Blik over hele sin Horizont, og i Tid
af Bataille, da den kan betragtes som et Kastel, hvorfra Entring
med Fordeel kan afslaaes, eller maaskee foretages: saa frygter jeg
ikke for at udtale den Overbeviisning, at under iøvrigt lige Egen¬

skaber, maa Skibet med Hytte være superieurt for Skibet uden
Hytte. Det forekommer mig derfor nødvendigt, at ligesaafuldt

som man bør stræbe at holde de Skibe, man vil have bygget, lige
i Artilleri Styeke med andre Nationers Skibe af samme Caliber,

og følgelig forlanger, at Tegningen construeres paa denne Be¬
tingelse, saa bør man ogsaa giore Hyttens Anbringelse til en Nød¬

vendighed, saa at de Mangler, som ved denne Bovenskibs=Forø¬
gelse kan forudsees at ville fremstaae, bør modarbeides af Con¬

structeuren ved Tegningens Affattelse.

En anden Nyhed. paa Norges Tegning var Placeringen af
Øverste=Batteries Porte, der var uafhengig af Underste Batteries,

og kun med Hensyn paa at Øverste=Batteries Kanoner havde den
fornodne Afstand imellem sig. Herved vandtes Plads til en

18pd. Kanon mere, og opnaaedes at ingen faste Spanter bleve
overskaarne; men der fremstod derved den hidtil ukiendte Ting, at

flere af Øverste=Batteries Porte faldt lige ovenover dem paa Un¬

derste. For at erfare, om der ved denne Placeringsmaade frem¬

stod nogen Uleilighed ved Skydning, blev der ombord i Blokskibet

Norske=Løve udskaaret tre Øverste=Batteries Porte i denne Stil¬
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ling, til dem paa Underste=Batterie, og endeel Prøver foretagne,
hvoraf Resultatet var, at Portenes Stilling til hinanden ikke

frembød større Vanskeligheder pag denne Maade, end paa den
hidtil brugte, eftersom Skydning for eller agter efter, for disse,

maatte have samme Virkning som ligend Skydning for hine.

Med Hensyn paa Apteringerne, da havde Hohlenberg af¬
skaffet betydelig mange Skodder nede i Skibet. En bred Løbe¬

grav gik rundt om hele Skibet paa Banjerne, Tougene vare for

første Gang placerede i Kabbelrum i Lasten, en stor Deel Provi¬

sioner, blandt andre Brødet, ophevgredes i Foustager og dertil ind¬
rettede Kasser i Lasten.

Norges brillante Side var dets underske Batterie, der ved at

føres 6 Fod over Vandgangen, ved at have en hidtil ukiendt
Hoide imellem Dækkene og Afstand mellem Kanonerne, forskaffede
dette Skib Navn af et udmærket Batalkie=Skib.

Jeg haaber at mode mine Læseres Tilgivelse for denne Di¬

gression, der er bleven vidtloftigere end jeg selv forst havde tænkt
mig den. Det forekom mig, at det maaskee kunde interessere den
store Deel af Marinen, der aldrig har kiendt dette Hohlenbergs
første Linieskib, at faae en Idee om det Skib, der blev antaget

at være saa fortrinligt, at man i en senere Periode har giort
Efterligning af dets Former og deraf følgende foroget Agterskibs

Værn, til eneste Betingelse for vore nyere Linieskibes Construction.
Hvad nu Danmarks og Norges Beseiling angaaer, da va¬
rede den meget kort. Den 14de Septbr. gik Eskadren Seil nord

efter, passerede Storebelt, maatte anløbe Kiel for haardt Veir,
hvorved Norge havde mistet sin Forre=Merseraa, gik atter til
Søes, sogte Østen om Bornholm, hvor adskillige Prøver holdtes,
og derefter tilbage til Kiøbenhavn, hvor Skibene ankom medio
October og oplagdes strax. Resultatet af Beseilingen var, at der

ingen Leilighed havde været til at bedomme Skibene som Søskibe;
at Norge var en god, Danmark maaskee lidt bedre Luvholder; at
Danmark var en god, Norge en lidt bedre Seiler; at Skibene
vare lige stive; at Danmark var et godt, Norge et fortrinlig godt
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Batallieskib; at Norge var slet, Danmark godt bastingueret; at

Skibene vendte lige villigt og hurtigt; og endelig erklæredes
Norge, i Betragtning af alle disse Egenskaber, for at være det
bedste af disse to Skibe, hvilket især borde tilskrives dets Supe¬

rioritet som Batallieskib.
Enhver Sømand vil uden videre Gommentar indsee, hvor

lidet afgiørende en, paa saa faa Prover, med ny udhalte og

ukiendte Skibe afsagt Dom, kan være. Skulle saadanne Seil¬
prøver lede til noget absolut rigtigt Resultat, maae de foretages

med Skibe, der have været længere Tid i Søen; ere deres Che¬

fer og Officierer vel bekiendte; hvis Reisninger skaae godt; og
endelig uden at være indskrænket til noget bestemt, meget kort

Tidsrum. Hvad der har frapperet mig ved denne Beseiling er

Seilføringen paa Danmark, hvor man med laber Kuling, kun 4

a 2 Miles Fart, har fort Noret indtil eet Slag til Lupart, og
desuagtet har fort Binnen=Klyver paa 1 Bom,
Dette var Billes sidste Skibs=Commando. I Juni Maaned
1803 udnævntes han til tredie Militair=Deputeret i Admiralitetet.

Aaret efter, ved Admiral Kaas' Død, blev han anden Deputeret
i drtte Collegium. Samme Aar fik han Commandeurs Charak¬
teer. Først fem Aar efter, 1809, fik han imidlertid Division

eller Commandeurs Gage, og paa dette Punct stod han, skiøndt
med Contre=Admirals Charakteer, fra sidst i Aaret 1809 til Aa¬
ret 1819, da han aftragdte Divisionen og erholdt Contre=Ad¬
mirals Gage.

Uden mærkelige Begivenheder hengled nu et Par Aar.

Billes løbende Forretninger forøgedes imidlertid derved, at han
var blepen Medlem af den afrikanske Consulat=Direction, af Qug¬

rantaine=Directionen og af Defensions=Commissionen.

Da den engelske Flaade viste sig i Sundet 1807, og den

danske Negiering besluttede at afvise det brittiske Ministeriums
Fordringer med Magt, blev Bille udnævnt til at commandere

under General Peimann i Kiøbenhavns Fæstning, og navnlig

blev hele Forsvaret mod Søsiden ham overdraget. Det er ikke
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min Hensigt her at skrive hiin Epokes Historie — jeg har dertil
hverken Evne eller Lyst — men da jeg er i Besiddelse af et gan¬

ske interessant og høist authentisk Actstykke fra hine skiæbnesvangre

fire Uger, nemlig den af Billes Adjudant, Licutenant Fr. Grotschil¬
ling, holdte Journal, skal jeg her tillade mig, ved at giore Udtog
deraf, at skildre Billes og Marinens Virksomhed under Beleiringen.
Efterat de Indrullerede vare indkaldte, og frivillige Folk

med 15 Rdlrs. Haandpenge vare antagne til Skibenes Besætning,
blev Armeringen af Defensionsskibe, Kanon= og Bombe=Fartoier
dreven med al mulig Kraft. Den 12te Augnst forlod Kongen

og Kronprindsen Byen. Samme Aften listede=Vagtskibet i Sun¬
det, Fregatten Frederiksværn, Capitain Gerner, sig igiennem den

engelske Flaade og gik nordefter.
Den 13de lagde et Flydebatterie sig ved Provestenen; samme

Post indtog Stykprammen Lindormen den 14de, og Fregatten

St. Thomas lagdes imellem Trekroner og Kalkbrænderiet.
Den 15de kom den hele engelske Flaade opseilende, og lagde

sig ved Vedbek. Blokskibet Mars tog Post nord for St. Thomas.
Kanon= og Bombe=Fartøier lagde ud, alt som de bleve færdige;
deres Ankerstation var den indre Rhed.
Den 16de August landede den engelske Armee ved Vedbek.

Hermed ansaaes da Freden som brudt. Samme Aften faldt de

forste Skud fra vore Kanonbaade, idet sex af dem angreb nogle
sydfra kommende Transportskibe; men nogle engelske Krigsskibe

detacheredes fra Flaaden, da det begyndte at lufte, og Ki. 12 om
Natten maatte de danske Kanonbaade afstaae fra deres Forsæt for

ikke at blive afskaarne. Der blev lagt Beslag paa al engelsk Eien¬
dom. Stykprammene Haien og Sværdsisken lagdes paa ostre

Side af Refshalen, imellem Trekroner og Lynetten.
Den 17de angreb atter Kanon= og Bombe=Flotillen en syn¬

den fra kommende Transport=Flaade, som blev tvungen til at
staae over ad Svenske=Kysten. Tvende Skibe bleve afskaarne: det
Ene, et amerikansk, blev frigivet, det Andet kom til at staae paa

Middelgrunden og blev opbrændt. Kl. 12 om Middagen assiste¬
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rede nogle Kanonbaade vore kiække Livjægere, som angreb de en¬

gelske Forposter ved Svanemøllen. Tredie Gang samme Dag
gik vor Sødefension i Ilden, idet Bille, understøttet af sin tro

Ven og Kammerat Krieger, førte hele den mobile Foree mod de
engelske Bombarderer, som havde taget Post ved Stubben og ka¬

stede mod Byen. Attaguen varede fra Kl. 61 E. M. til Kl. 9

Aften; da retirerede de Engelske, og ophørte med deres Ild. Bille
skrev i denne Anledning til Kronprindsen: „Kanonbaadene med

„deres Anførere giorde mig megen Fornøielse. Jeg bragte dem
„selv i Ilden; men var det mig let at faae dem derind, da var
„det mig svært at faae dem derfra.“ Kun een Mand faldt.
Denne Affaire giorde et herligt Indtryk saavel paa Kanonbaade¬

nes Besætning, som paa Stemningen i Byen i Almindelighed.
Man havde seet fiendtlige Skibe flygte. En stor Mængde af
Byens Indvaanere havde samlet sig paa Toldboden, og da Bille,

omgiven af en Deel Officierer, kom i Land, bleve de modtagne
med en Enthusiasme, der i Sandhed maa være Krigerens her¬
ligste Løn.

Endnu samme Nat borttoge Kanonbaadene de Engelskes Mær¬
ker paa Stubbegrunden. Den 18de avancerede Kanonbaadene

Nord paa for at hindre de Engelskes Samfærdsel med Land, men

de bleve beskudte fra et maskeret fiendtligt Vatterie, hvilket tillige¬
med Ilden fra nogle Brigger tvang dem til at retirere. Her fik

Lieutenant Boll det Saar, hvoraf han siden døde.

Briggen Mercurius, commanderet af Capitain og Navigations¬
Directeur I. P. Wleugel og bemandet med lutter Frivillige og

Volontairer, blev lagt tvers for Langebro, for at bestryge Kalvebod¬

strand *).

*) Dette Fartøi blev før Capitulationen forhalet tilligemed 5 Kanon¬
baade ind imellem endeel Koffardiskibe bag Børsen. En af Be¬
stemmelserne ved Capitulationen var, at de Engelske ikke maatte

komme ind i selve Byen. Ved senere Overeenskomst blev dette
imidlertid forandret derhen, at Officierer, og senere ogsaa Soldater
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Den 19de vexledes endeel Skud og Vomber, mellem de En¬
gelske og den syndre Deel af Defensionen. Intetsteds kunde Fien¬

den faae fast Position med sine Vombeskibe, for at kaste mod
Byen. Fregatten Frederiksværn saaes liggende i den engelske
Flaade med engelsk Flag vaiende over det danske.

Den 20de foretoges et stort Udfald fra Fæstningen, for at

ødelægge Batteriet ved Svanemollen. Capitain Baron Holsten,
med 9 Kanonbaade, understøttede Angrebet, og bragte Batteriet

til at tie. Men et nyt Batterie aabnedes nu noget norden for
det demolerede, og da maatte Kanonbaadene følge Troppernes

Bevægelse og retirere. I denne Affaire blev Lieutenant Carl Hol¬
steen blesseret. Nu lagde sex engelske Bombarderer sig paa Stubben
og begyndte at kaste med Holmen, dog uden Virkning. Deres
Itd blev besvaret fra Defensionen.

Den 21de lagde tre engelske Linieskibe sig synden for Prøve¬
stenen. Bombardererne kastede mod Kastellet. Den 22de bleve

de to Stykpramme, som laae osten for Trekroner, lagte imellem
dette Batterie og Kalkbrænderiet.

Den 23de foretoges et Hoved=Angreb paa de fiendtlige Bom¬
barderer, hvilke bleve assisterede af Batterierne i Bugten. Klokken

10 begyndte Affairen. Kl. 1 sagtnedes Fiendens Ild, og Bom¬
bardererne flygtede, forfulgt af Kanonbaadene, der forst vendte

tilbage Kl. 34. Vi mistede i denne Affaire 7 Mand; 11 saare¬
des. Stykprammen Sværdsisken, som havde faaet Grundskud,
haltes ind for at repareres.

Den 24de detacheredes en Division Kanonbaade, under Lieute¬

nant C. Wulffs Commando, til Kalvebodstrand, hvor den hele Da¬

og Matroser, en vis Mængde ad Gangen, erholdt Tilladelse at
komme derind. Bille havde meget modsat sig denne Udvidelse af

de Engelskes Rettigheder ved Capitulationen. Den første Følge
var, at ovennævnte lille Rest af Flaaden blev opdaget, formodent¬

lig ved Sir Home Pophams Spioner, og ganske rigtig borttaget
tilligemed alt det øvrige.
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gen, den 25de, beskiød Fienden, som der opkastede et Batterie.
Den tredie Stykpram, som laae østen og synden for Trekroner, tog

Post istedetfor Sværdsisken. Den 25de fandt Udfaldet imod Clas¬

sens Have Sted, understøttet af vore Kanonbaade, som skiøde med

Skraa ind i Skoven. Ogsaa den 26de angrebe Kanonbaadene Clas¬
sens Have, for at forstyrre Fiendens Arbeider derinde. Vore Bom¬
barderer kastede mod det fiendtlige Hoved=Quarteer paa Hellerup.

En Granat fra Svanemolle=Batteriet traf Kanonbaaden Stubbe¬

kiøbbing, og sprængte dette Fartøi i Luften. 31 Mand dræbtes,
12 saaredes. Chefen, Lieutenant P. U. Brunn, kom uskadt der¬

fra. Ved Attaguen blev desforuden 1 Mand dræbt og 7 saarede;
blandt de Sidste Lieutenant Dodt, der fik en let Blessure.

Den 27de indtoge Stykprammene deres Plads synden for
Trekroner. Om Natten var Batteriet ved Kalvebodstrand bleven
færdigt, og begyndte nu for Alvor at beskyde vore Kanonbaade.

Først efter at Lieutenant Zeuthen var falden, Cadet Bull havde

mistet Armen, 6 Mand vare døde, 4 blesserede og intet Fartøi
havde Krudt mere tilbage, gav Lieutenant Wulff Ordre til at reti¬

rere. Baaden Nakskov kom paa Grund, men blev giort flot igien,
og bragt ind til Reparation.
Den 28de, 29de og 30te foretoges intet væsentligt til Søes;

giensidig Skudvexling og Bombekast hørte til Dagens Orden.
Den 3stte August angrebes atter Classens Have af vore
Tropper, og 50 Mand af Holmens Tømmermænd fulgte med

for at demolere. Kanonbaadene assisterede høire Fløi. Samme

Formiddag begyndte et almindeligt Bombardement fra Kastellet,
Lange=Linie, Nyholm, Trekroners=Batterie og de flydende Fartøier,

imod de engelske Kystbatterier og Bombarderer i Vartov=Bugten.

Kl. 104 sprang et af de fiendtlige Skibe i Luften og et andet
sank, hvorpaa den hele fiendtlige Eskadre retirerede, forfulgt af
vore Kanonbaade. En Brig saaes at lide betydeligt. Kl. 1 var

Fienden ud af Skud og Batterierne taug, hvorpaa Flotillen vendte
tilbage. Fra fiendtlige Side blev Mars og St. Thomas beskudt

med gloende Kugler. Ligeledes skiød de Engelske ind i Dragø¬
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Havn, og antændte en der liggende Galease, der dog blev slukket.

Om Dragø=Havn blev udlagt Bomme.
Den 1ste September var Fienden klar til at begønde Bom¬

bardementet fra Landsiden. Fæstningen opfordredes til at capi¬
tulere og udlevere Flaaden, hvilket blev afslaaet.
Den 2den September blev Ordre givet til at indrette alle

Krigsskibe saaledes, at de kunde sænkes paa forste Vink. Et Hul

blev hugget under Vandgangen paa hvert Skib, hvorover der blev

sat en Fyrrelap, som kunde brækkes fra med et Kobeen. Seil og

Takkelage bleve samlede paa Beddingerne, til at kunne sønderhug¬
ges og ituskiæres; Nor og Rundholter opstablede til at brændes.
Sex Brandere bleve satte i Arbeide. —Kl.

7½ om Aftenen

begyndte det fiendtlige Bombardement, som varede uafbrudt til
Klokken 4 næste Morgen. Omtrent 4000 Vomber, Granater og

Brandpile faldt i Byen. Ild opkom flere Steder, men slukkedes.

De engelske Bombarderer seilede i Slutningen ind i Bugten og
begyndte at kaste, men 11 Kanonbaade angreb dem med Kardæt¬

sker paa Muskerskuds Afstand, og tvang dem trods den heftigste

Modstand til at retirere. Et Batterie ved Larsens Gaard paa

Nørrebro blev beskudt af vore Bombe. Fartøier.
Den Idie September om Eftermiddagen begyndte Bombar¬
dementet igien. Det var en Gientagelse af forrige Nats Begiven¬

heder. Kun kom de engelske Bombarderer aldeles ikke til Ankers,

da vore aarvaagne Kanonbaade strax vare tilstede ved deres An¬
komst, og tvang dem tilbage.

Men den 4de September vedblev Fienden uafbrudt med
Bombardementet fra Landsiden. Frue Kirke og en Deel af Byen
brændte. 100 Mand af Holmens Tommermænd sendtes til Il¬

den i Byen og 100 Mand til Tømmerpladsen ved Kalvebodstrand,
der ogsaa var kommen i Brand, og hvorfra vore Tropper havde
maattet retirere.

3 Kanonbaade under Lieutenant J. I. Suenson bleve lagte i Kal¬
vebodstrand. I Fregatten Glückstadt opkom Ild, men den slukkedes.

Den 5te vedvarede Bombardementet; betydelige Strog af Byen
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brændte. Kanonbaadene i Kalvebodstrand angrebe de engelske

Forposter, som vilde ind paa Temmerpladsen, og tvang dem med
Kardætsker til at vige. Samme Aften forlangtes at parlamentere.

Den 6te assisterede 450 Mand Tømmermænd under Admi¬

ral Lütkens Commando ved Slukningen af Byen.
Den 7de capitulerede Fæstningen. Den mobile Defension

og Blokskibene lagdes ind, og Folkene beafskedigedes.

Men Bille underskrev ikke Capitulationen. Han protesterede
paa det allerbestemteste imod Flaadens Udlevering, hvilken han

meente man borde tilintetgiøre heller end at lade den falde i
Fiendens Hænder. Han forlangte forgiæves at maatte giøre et
Udfald med Alt hvad der kunde føre Vaaden, og som frivillig
vilde følge ham. „Jeg indsaae imidlertid meget vel“ skrev han

til Kronprindsen, „at mit Forslag ikke nyttede til andet end til at
„skaffe mig og mine Søkrigere, som fulgte mig, en ærefuld Død.

„Imidlertid kunde man have benyttet Mellemtiden til at tilintet¬
„giøre Skibene.“

Saasnart denne sorgelige Begivenhed var bleven Kronprind¬
sen bekiendt i Kiel, blev Bille beordret didhen, for at give Under¬

retning om Alt. Han kom tilbage derfra sidst i October.

Som et indflydelsesrigt Medlem af Admiralitetet, deeltog han
fra nu af i Bestyrelsen af Soforsvarsvæsenet mod vor overlegne
seirvante Fiende. Dette var i Sandhed ingen let Opgave. De

Engelske havde intet, aldeles intet ladet os tilbage; de danske
og norske Kyster vare aldeles blottede; Tropper skulde bringes over

til Øerne; engelske Krydsere spærrede Sund og Belte.
1808 udbrod Krigen med Sverrig. En Landgang i Forening

med franske og spanske Tropper blev projecteret, og hertil skulde
Fartøier skaffes tilveie. Officierer og Matroser skulde sendes til
Vliessingen; Norge skulde provianteres — kort, Krigen med alle

denks Folger omspændte vort lille Lands vidtloftige Kyster — Fien¬
den maatte modes, og modes paa Soen. Med hvad Magt og
Midler dette skete, hvad Kræfter, Skibe og Fartøier Marinen havde at

disponere over i denne uheldige Krig, kan sees af efterfølgende Note,
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som jeg har fundet blandt Billes efterladte Papirer, skreven med
hans egen Haand (rimeligviis 1811 om Sommeren) og som jeg

i flere Henseender har fundet interessant:
„Efter at Engelskmanden 1807 havde forladt os, og vi vare

„udplyndrede for vor Flaade, Bygningstommer, Kanoner m. m.,
„biergede vi her i Danmark 2 Skiotpramme, som Fienden havde

„hugget Hul i og sænket paa 6 Favne Vand. 2 Kanonchalup¬

„per (hvoraf en var gammel) og 1 Morteerchaluppe, som alle
„fandtes drivende med Kiolen i Veiret, samt Huller huggede i

„dem. I Norge havde vi 2 Orlogskibe og 1 Brig i Behold, og

„blev der bierget 8 Kanonchalupper, som ligeledes dreve som Vrag

„ind imod Kysten. Det bedste Orlogskib*) mistede vi strar i Aa¬
„ret 1808, i Bataille med 2 engelske Orlogskibe, saa at vi be¬

„gyndte Krigen med Sverrig 1808, egentlig kun med 1 Kanon¬
chaluppe, som var det eneste brugelige Fartøi, og skiod bemeldte

„Kanonchaluppe den forste Kugle i Land i Helsingborg kort for
„Krigen blev declareret. Siden er bleven bogt 1 Orlogskib; 3

„Fregatter staae paa Stabelen, hvoraf de 2 ville komme i Vandet

„for Vinteren; endvidere er bygget 8 Brigger, 162 Kanonchalup¬
„per, 69 Joller, 15 Morteerchalupper, 4 Skiotpramme, 8 Lug¬

„gere, samt en stor Deel armerede Recognosceer=Fartøier. Med
„denne tilbyggede Desension have vi til Dato erobret fra Fienden:

„7 Orlogsbrigger, hvorimellem var en af vore egne, 2 Cuttere,

„(den ene svensk) 5 Kanonbaade, samt 340 Koffardieskibe, nem¬

„lig 200 indbragte til Danmark, 100 til Norge og 40 til Hertug¬
„dømmene.“

Men havde England end berovet Danmark sit materielle

Søværn; var der end ikke en eneste Snekke mere tilbage i Flaa¬

dens Leie; laae end selv de nye, knap færdige Skibe knuste paa
Beddingerne, og endog det ubrugbare sonderskaaret i Dokken: saa
var der dog Noget blevet tilbage, som ikke lod sig bortfore, og
det var den Aand som besiælede Nationen, og navnlig den danske

*) Det andet var det gamle, som Søskib ubrugbare Lovisa Augusta.
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Marine. Dybt rystede i Siælen, men med Hiertet høit svul¬
mende af Fædrelandskiærlighed, stode vore Sømænd tilbage paa
Strandbredden og saae med taarefyldte Øine efter deres skionne

Flaade. Men Nationen hørte med dyb Sympathie deres Raab
om Hævn. Da strømmede frivillige Gaver til Fædrelandets Al¬

ter fra alle Provindser: Høie og Lave, Mænd og Qvinder offrede;
den Nige deelte sine Skatte, den Fattige sin ringe Skierv, og
fagledes fremtrylledes da den talrige Kanonbaads=Flotille, der blev

vore Farvandes og Kysters aarvaagne Værn. Og da saae man

vore brave Somand — uden Haab om endelig Seier, ikke engang
om Hævn —, men i dyb Erkiendelse af Pligtens og Ærens

Bud, at ile ud fra Stranden, og at træde i Kamp med deres
altid overlegne Fiender; ingen Fare var for stor for deres ufor¬
færdede Mod.

Det var een af Billes store Egenskaber, at han med Tact
og Skiønsomhed vidste at benytte Marinens energiske Iver. Men
ogsaa besad han allerede dengang sine Undergivnes uindskrænkede

Tillid og Agtelse. Herom vidner hans Correspondence med de i
alle Retninger udcommanderede Officierer, ligesom denne ogsaa i

høi Grad bærer Præget af den ovenfor omtalte Aand, der den¬

gang besiælede Alle. Jeg finder disse Breve underskrevne af
Mænd som Krieger, Jessen, Rosenvinge, Rothe, Holm, Grot¬
schilling, Willemoes og flere af vore endnu levende udmærkede

Officierer*). Nu, da hiint Tidspunkt ligger 30 Aar tilbage, og
dets charakteristiske Momenter, hyllet i Glemselens Taage, undgaae
vort Blik; da vi leve i en positiv, koldt beregnende Tidsalder, hvor

der lydes haant om slige „høist agtværdige, men unyttige“ Folel¬

ser, har man ondt ved at begribe Tanker som dem, der i vort

første nybygte Linieskib saae en Phoenix fremstaae af sin Aske.
Men, varm af den Ild der strømmer fra hvert et Ord, som hine,

af Fædrelandskiærlighed glødende Mænd udtalte i deres Breve,

*) De ville tilgive mig at jeg ikke nævner dem, thi sand Beskedenhed
er uadskillelig fra det sande Mod.
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kan jeg kun skrive varmt om denne Gienstand. Man tilgive mig
derfor, om man skulde finde mig for enthusiastisk, og at jeg taler
„til ingen Nytte'. En Stemme i mit Indre siger mig dog, at

jeg har slaaet paa en Streng, der maa finde Gienklang i danske
Sømænds Hierter; thi hiin Aand, som blev tildage, besiæler os

endnu; den kan ingen Fiende bortfore, og den vil ikke forlade os,
saalænge Soen slutter vort Fædreland i sin moderlige Favn, saa¬
fremt den ikke qvæles af Slangen i de Danskes Barm: Mistillid

til egen Kraft og Tygtighed.

Da Kongen 1812 drog til Armeen, overgaves General=Com¬

mandoen over So=Etaten i Billes Haand. Da Admiral Krieger
sulgte Hovedqvarteret, overtog Bille den specielle Commando over
Søforsvaret omkring Siælland.

1814 kom endelig, og med dette Aar Freden tik Kiel. Norge

blev skilt fra Danmark. Kongen loste Normændene fra deres Tro¬
skabs=Ed. Danske Commissairer bleve sendte til Norge for at

overlevere dette Riges Fæstninger til den svenske Regiering. Men

Forholdene vare saa forviklede, Omstændighederne saa vanskelige,
at der til dette Hverv krævedes en Mand, der forenede personlig

Anseelse med en Underhandlers fineste Tact. Kongen valgte
Bille, som, ledsaget af Oberst v. Lonborg, Commandant i Nyborg,

og af Lieutenant Falbe af Sø=Etaten, i Sommeren 1814 reiste

til det svenske Hovedqvarteek ved den norske Grændse, og senere
alene til Christiania. Bille regtede dette vanskelige Ærinde til
sin Konges Tilfredshed, og kom tilbage til Kjøbenhavn i Efteraaret.

Bille var under Krigen, i 1809, bleven decoreret med Dan¬
nebrog=Ordenens Commandeurkors og i 1811 med Storkorset af

Dannebroge. Senere erhokdt han ogsaa Dannebrogsmændenes
Hæderstegn.
Danmark havde nu Fred.Denne Fred var dyrekiøbt.

Convulsivisk havde den sidste Kamp været, der udtømte Landets
sidste Kræfter. Men Landet, Kongeriget, Navnet Danmark eriste¬

rede endnu; et Forsvarsvælen var altsaa en absolut Nødvendighed,

og vor geographiske Beliggenhed bød, ikke at opgive vore Fordringer
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paa at være Sømagt. En Plan blev lagt til at skabe en ny, i

Antal indskrænket efter Landets Kræfter, i Egenskaber fuldstændig
og kraftig Marine. Efter denne, paa modent Overlæg grundede
Plan, arbeidede nu Marinens Administration. Frugterne af dette

Arbeide ligge aabenlyst for Nationens Øine. Vi have seet Hol¬
mene at fremstaae af et afskyeligt Chaos, og omdannes til deres

nuværende, om Orden og Velstand vidnende Udseende. Vi have seet

aarligen veludrustede, velseilende, Agtelse indgydende Skibe forlade

vore Værfter. Vi have seet en ny Generation af Holmens faste
Mandskab, uden i mindste Maade at vige sine Forfædre i Kraft
og Kierne, at lade dem langt bag efter sig i de Egenskaber, der
ere Følger af en fremadskridende Civilisation, af en god Opdra¬

gelse og af et skiønsomt Udvalg af Individerne. Paa samme
Tid vedligeholdtes den strængeste Orden og Oeconomie med Ma¬
rinens Finantser. Sø=Etatens Credit var saa rodfæstet, at den

kunde vrage sine Leverancer paa det strængeste, og fordre desuagtet
ubetinget de bedste Varer til Værftets og Proviantgaardens Forsyning.

Imidlertid opsparedes et betydeligt Fond, der efter Velunderrettedes

Udsagn skal være voxet til en Million. Principets Rigtighed,

hvorvidt det er skadeligt eller gavnligt, at en enkelt Green af

Statsstyrelsen skal kunne skabe sig et uafhængigt Fond og derved,
saa at sige, blive Stat i Staten, er det her ikke Stedet at om¬
handle. Det maa altid falde en Administration til Roes, at den

foretager og forstaaer en saadan Oeconomie, saafremt det ikke skeer

paa det Nodvendiges Bekostning. Det har været sagt og gienta¬
get, at man havde giort bedre i at anvende disse opsparede Sum¬
mer til Officierers og Mandskabs aarlige Øvelse. Denne Bebrøi¬

delses Retmæssighed tillader jeg mig ikke at drøfte; kun skal jeg

bemærke, at den under ingen Omstændigheder kan træffe Mariuens
Administration, eftersom hiin Sums Grundfond hidrører fra for¬

skiellige, Budgettet aldeles uvedkommende Kilder, da det aarlige

Budget udtrykkelig kun er bestemt til det Personelles og Mate¬

rielles ordinaire Bekostning og Lønning, hvorimod alle Udrust¬

ninger skulle bekostes af Finantserne, og endelig, eftersom bemeldte
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Fond vel er opsparet og administreres under Admiralitetet, men

ingenlunde er eller har været til dets Raadighed, da der hører
allerhoieste Sanction til at rore det, og at det altsaa har været

og er at betragte som et Fond tilhørende Staten, og ikke Mari¬
nen i Særdeleshed.
At nu Bille, der i Januar 1825 ved Admiral Wleugels

Dod var bleven 1ste Deputeret i Admiralitetet, allerede flere Aar

for havde været, og vedblev at være til sin Død, det virkende
Princip i Marinens Administration er os alle bekiendt. Omgivet

af Mænd, som han tildeels selv havde draget frem til de vigtigste
Poster, og til hvis kraftige Medvirkning han havde fortient Tillid,
havde han den Glæde endnu for sin Dod, at see den efter Pla¬

nen bestemte Flaade saa godt som at ligge færdig i vor Orlogs¬
havn. Dog, just fordi han foretrak de kraftigste og dygtigste
Mænd til de vigtigste Poster, maatte det hænde ham, at han
stundom mødte med en Opposition, der fremvirkede saa meget

stærkere Nivning, som den fremsprang af giensidig Ridkiærhed for
den gode Sag. Men om end Bille, der nod Regieringens uind¬

skrænkede Tillid, med sin bekiendte ubøielige Villie satte sin, paa

Overlæg og indre Overbeviisning stottede Mening igiennem, trods

den samvittighedsfuldeste, den meest energiske Opposition: saa gik

dette dog aldrig videre, end Tienestens Tarv og det militaire

Princip strængt fordrede det; og han hostede derfor ogsaa den vel¬
fortiente Løn, at han nod sin dierveste Modstanders uindskrænkede

Agtelse. At denne Følelse var giensidig, behøver vel intet Beviis.

Et af Billes sidste Ønsker paa hans Dodsseng var, at Nothe
maatte gienindtage sit Sæde i Collegiet, hvilket denne udmærkede

Officier havde forladt, da han i 1824 var bleven Holmens Over¬
Eqvipagemester.

Jeg har ikke fundet Leilighed paa rette Sted at anføre, at
Bille i 1819 blev sendt som overordentlig Gesandt til det svenske

Hof, da Kongen af Svevrig opholdt sig ved sin Leir i Skaane.
Han var ledsaget paa denne korte Mission af Kammerherre, Oberst
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W. v. Haffner, og af sin ældste Søn Ernst Bille, som var

Kammerjunker og Lieutenant i So=Etaten.

I 1825 havde Bille erholdt Vice=Admirals Charakteer. Forst
i Aaret 1829 erholdt han Vice=Admirals Gage, og samme Aar i
Juli Admirals Charakteer. Han var saaledes steget til Marinens

høieste militaire Værdighed.Men et Skridt skulde han giore

endnu, et Skridt videre paa den jordiske Æresbane. Hans Kon¬

ges hæderfulde Tillid kaldte ham til en Post, som, saavidt jeg
veed, kun eengang for har været beklædt af en So=Officier:
den 4de Marts 1831 udnævntes han til Geheime=Statsminister

med Sæde i Statsraadet. Han var altsaa med i Kongens Naad,
da den for Landet saa vigtige Stænder=Institution blev droftet
og besluttet.

Aaret 1831 omspændtes Danmark af den i Europa herskende

asiatiske Cholera. Frygten for dette Onde var almindelig i Lan¬
det, og Ønsket om udvortes Sikkerheds=Anstalter giorde sig lydelig
giældende. Bille, som var første Medlem af Quarantaine=Direc¬

tionen, var af den Overbeviisning, at alle Præcautioner vare urig¬
tige, at Sygdommen var epidemisk, og at derfor Sundhedscor¬
doner og Krydsfartøier til at afværge Cholera vare Pengeopof¬

relser for Landet, uden Garantie for Indvaanerne. Han androg
derfor paa, at de bestaaende Quarantaine=Love maatte holdes i

Agt, og anvendes mod de erkiendt smittede og mistænkte Steder,
og iøvrigt maatte man lade Skiæbnen raade. Denne Mening,
som jo nu er den herskende i hele Europa, fandt imidlertid den¬

gang megen Modstand hertillands, navnlig blandt de nyere Til¬
forordnede i Quarantaine=Directionen, og de Præcautioner, som

ere os alle i frisk Minde, bleve tagne for at afværge Sogdommen.
Bille arbeidede nu ufortrøden paa Udførelsen af Regieringens Be¬

falinger i denne Retning, men begierede og erholdt paa samme
Did sin Udtrædelse af Quarantaine=Directionen.

Bille var Medlem af Defensions=Commissionen siden 1801,

og var ved sin Dod, paa Grund af sine Formænds successive
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Afgang, dens ældste Medlem. I dette Tidsrum blev Trekroners
Batterie bragt i sin nuværende forsvarsdygtige Stand.

I Vinteren 1833 følte Bille sit Endeligt nærme sig med
stærke Skridt. En af Virkningerne af hans rolige, faste Cha¬

rakteer, men tillige af hans sande Religiositet, var, at han talte
om sin Dod, som om at gaae ind i en anden Stue. Alle hans
Anliggender, offentlige og private, havde han bragt i den beun¬
dringsværdigste Orden. Først i April faldt han syg, og hans

af mange Lidelser afkræftede Legeme, der alt i flere Aar kun

havde suget sin Næring af hans kraftfulde Siæl, bukkede endelig
under. Den 15de April hensov denne Flagets gamle tto Tiener,
Marinens kraftfulde Stotte, i en Alder af 81 Aar og 8 Maane¬

der. Med dyb Bevægelse horte Frederik den 6te Efterretningen

om Billes Død. Han havde mistet en trofast Ven, en klog, er¬
faringsrig Raadgiver.

I 1790 havde Bille ægtet sin efterlevende Hustrue, Froken
Frederike Wilhelmine Bornemann. Foruden at en Datter blev

dem ved Doden berovet i hendes 4de Aar, fristede Bille den

haarde Skiæbne, i mindre end eet Aar, at miste en boxen, gift
Datter og sin ældste Søn, Lieutenant Ernst Bille.

Ligesom Bille i sin offentlige Stilling vidste at indklæde sin
medfødte, Ærbodighed fordrende Værdighed i de venligste Former,
der indgiøde Enhver som nærmede sig ham Tillid og Fortrolighed,

saaledes var han i det private Liv af den behageligste Omgang.

Hans Huus var en Samlingsplads for Hovedstadens bedste Selskab.

Her kunde man mode enhver Fremmed af Udmærkelse, der paa
Embeds Vegne eller i egne Anliggender opholdt sig i Kiøbenhavn.

Alle søgte at giore den Mands Bekiendtskab, der nød en saa al¬

meen Agtelse og Velvillie; og med dyb Ærbodighed saae man

op til Oldingen, der havde tient sin Konge i 70 Aar, og i den
Tid havde giennemgaaet og virket saa meget til sit Fædrelands

Gavn. Men ogsaa her var Ærefrygt noie forenet med Lyst til
Fortrolighed og Munterhed; thi Bille besød den fineste selskabe¬
lige Tact, og hans jovialske Lune giorde ham til Siælen i sin
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Kreds. Dog — jeg frygter, at Sonnens Følelser maaskee allerede

har ledet Biographens Pen paa Afveie, og jeg vil derfor standse,
forinden jeg kommer saa langt fra mit Maal, at jeg ikke længer
tør haabe Tilgivelse.

Da Bille var bleven Storkors af Dannebrog, blev han op¬
fordret til at nævne sit Valgsprog. Han svarede, at det var:

„Giør Ret og frygt Ingen'. Det var ingen ny Devise; Mange
have ført den samme i deres Skiold, men Faa have fulgt dens

høie Betydning mere samvittighedsfuldt end Bille. Uden Frygt

for Nogens Daddel, uden Beilen til Nogens Gunst, havde han
kun eet Maal for Øie, hvorhen han stræbte i Medgang og Mod¬
gang, og dette Maal var Kongens Tieneste, Flagets Ære, Fæ¬
drelandets Gavn; thi for ham vare disse tre Begreber uadskillelig

forenede ved et uopløseligt Baandt de udgiorde for hans militaire
Aand et udeleligt Heelt, liig Trefoldighedens hellige Billede.
Paa Kirkegaarden, imellem de mange Brave, som havde tient
med

ham og under ham, hviler nu hans Støv. Paa Stenen,

som mærker hans venlige Grav, staaer skreven:
Af Kongen hædret, af Folket elsket
Af alle æret, tilbedet af sin Slægt,

Med Manddoms Kraft i Oldings Alder,
Han leved, handled, virked.

Giorde Ret og frygted' Ingen.
September 1839.

Steen Bille.

Det danske Flag i Middelhavet

i Slutningen af det forrige Aarbundrede.
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Ybedens den franske Revolutiondkrig satte hele det ovrige En¬
ropa i Giæring, medens de store og smaa Magter udtømte deres
Kræfter i Kampe til Lands og til Vands, medens Fredens Vel¬

signelseskilder udtørredes eller bleve afledede for alle de krigførende
Lande, vedligeholdt Danmark, ledet af Kronprinds Frederik og

A. P. Bernstorff, en streng Neutralitet. En vidtudstrakt Handel
var et af de mange Goder, som Freden under disse Omstændighe¬

der medbragte vort Fædreland. Det danske Flag vaiede fra Tu¬

sinder af Skibe, svævede over alle Farvande, i Indien, i Middel¬
havet, ved Chinas Kyster, i alle europæiske Havne.

Jeg har hørt sige, at i hvor fordeelagtige hine Handelscon¬
juncturer end vare for Danmark, bidroge de dog Intet til Landets

sande Gavn, fordi de vare unaturlige, vare fremkomne ved et

Sammenstød af overordentlige Omstændigheder, som ikke kunde
have Varighed, og ikkun ledede Erhvervsaanden paa saadanne Veie,

der snart igjen maatte ophøre at være fremkommelige. Det ligger
udenfor min nærværende Plan, ligesaameget som det overstiger

mine Evner, at indlade mig paa dette tvivlsomme, statsoekonomiske
Sporgsmaals Besvaring. Det forekommer mig imidlertid, at det

ikke kan være en Grund til at miskiende og ringeagte en glim¬
rende Lykkesperiode, fordi den skyldes usædvanlige Omstændigheder
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og er af kort Varighed. Conjuncturer i Handelen ere, alminde¬
ligen betragtede, de samme Omvexlinger underkastede, som andre

jordiske Lykkesomstændigheder. Mennesket er ikke Herre over disse,
men han kan og bor med Klogskab og Krast benytte det gunstige
Oieblik, der er givet ham.

Det var isærdeleshed i Middelhavet, at den danske Handel
hostede store Fordele af Europas Krigstilstand. I dette snevre

Farvand, hvor saa mangfoldige Handelsveie stode sammen, hvis

Kyster ere bedækkede med utallige blomstrende Handels=Stæder,
og som har en saa snever Indgang som Strædet ved Gibraltar,

kunde ingen af de krigforende Nationers Handels=Skibe seile med
Sikkerhed. Det sydlige Europas Kiøbmænd tyede derfor til de
neutrale Flage, for under deres Beskyttelse at forsende deres

Varer. I alle spanske, franske og italienske Havne saae man kun
danske, svenske og amerikanske Flage*). Men det sidste var endnu
for ungt til at kunne rivalisere med de gamle nordiske, hvis Skip¬

pere vare i Besiddelse af et paa mange Aars Erfaring grundet

Rygte om Duelighed og Redelighed.
Imidlertid vare der tvende mægtige Hindringer for Skibsfar¬

ten i Middelhavet. Den ene var: de barbariske Magter, som paa
den Tid vare i deres fulde Kraft, og hvis Farlighed for Skibsfar¬
ten altid voxede i samme Forhold som denne tiltog. Den anden

var de europæiske Magters Kapersystemer, som, uagtet de bleve
udviklede under kristne Staters Flage, ikke vare mindre farlige for
de neutrale Nationer, end hine.

Det var isærdeleshed fra Frankrig, at der udrededes den store

Mængde Kapere, som giorde Seiladsen paa Middelhavet saa ubo¬
delig Skade. De forskiellige revolutionaire Regieringer i dette
Land, under hvad Navn og Form de end fremstode, vare altid

*) En Officier af vor Marine har sagt mig, at ham af den
danske Consul i Lissabon er fortalt, at i hiin gyldne Tid
ere paa en Dag 100 danske Skibe løbne ud af Tajeen.
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deri enige, at de af alle Kræfter søgte at skade Englands, denne
deres vældigste Modstanders Handel. Derfor bleve saa mange

Kaperbreve udstædede som der kun sorlangtes; derfor gave de Love
for Priisdømmelse, som authoriserede disse Kapere til den meest

tøileslose Frihed i Opbringelsen af neutrale Skibe, og i Kraft af
hvilke Consulerne i de fremmede Havne havde Fuldmagt til, at
priisdømme saagodtsom alle Nationers Skibe, uden Undtagelse.

Men ogsaa engelske og spanske Kapere foruroligede Skibsfar¬

ten. Disse tvende Magter vare i Krig med hinanden, og fra Al¬
geziras, Gibraltar og Ceuta udrustedes Kapere, hvorved det blev

fast en Umulighed for en Koffardimand at seile igiennem Strædet
ved Gibraltar, uden at blive opbragt; og paa Skadeserstatning

for ulovlig Opbringelse var ikke at tænke.
Disse uretmæssige Prisdommelser og Opbringelser gave An¬

ledning til Reclamationer ved de respective Hoffer; men deels bleve

de, under den overordentlige Tilstand hvori Europa befandt sig,

siældent ændsede; deels trak Sagerne sig altid saaledes i Langdrag,
at Skibenes og Ladningernes Eiere aldrig undgik betydelige Tab.

Det var da, at Danmarks og Sverrigs Regieringer grebe til det

bekiendte Convoi=System, hvilket i Førstningen respecteredes, men
senere forvoldte saa alvorlige Bryderier med England, at det ledede
til Catastrophen den 2den April 1801.

Det er dette Tidsrum, da det danske Orlogsflag viste sig i

de fierneste Farvande som en beskyttende Genius for Handel og
Industrie, hævdende med Kraft og Værdighed dets værgelose Sø¬
sters, Koffardie=Flagets Uantastelighed. Det er dette Tidsrum,

som Marinen, og det vel med Ret, stedse benævner dens gyldne
Periode; thi spillede end den danske Orlogsmand til andre Tider

en mere glimrende Rolle, var han dog aldrig bleven brugt til noget

ædlere, for Fædrenelandet og Medborgerne mere nyttigt Øiemeed.
Under den største Deel af denne Periode var Commandoen,
over vore i Middelhavet stationerede Krigsskibe, betroet afdøde

Admiral Steen Bille. Af hans Dagbøger, men især af de mange

originale Documenter og Breve, han har efterladt fra hiin Tid,
er det at jeg har samlet nærværende historiske Beretning om vore

Krigsskibes Færd i Middelhavet og de politiske Underhandlinger,

som det faldt i den Høistkommanderendes Lod at tage Deel i.
Jeg smigrer mig med den Tanke, at denne Beretning vil, for
dens Authenticitets Skyld, ikke frakiendes alt Krav paa Historie¬
granskerens Opmærksomhed; for So=Ofsicieren vil den ikke være uden

Nytte, som et lærerigt Exempel under Forhold, hvori han ikke

siældent kan finde sig hensat, og som medfore Pligter, der ofte

kunne findes langt vanskeligere at opfylde, end dem, der paaligge
ham som Kriger. Skulde det findes, at jeg stundom har ladet

mig forlede til at fremhæve den handlende Person mere, end Be¬
givenhederne selv, beder jeg den gunstige Læser at erindre, at denne
Mand var min Fader, og sikkert tor jeg da vente mig Overbæ¬

relse med en Svaghed, der udspringer af en saadan Kilde som
sonlig Kierlighed og Høiagtelse.

Siden Krigen med Algier 1772 havde intet aabenbart Freds¬

buud fundet Sted imellem Danmark og de barbariske Magter. I
Aaret 1796 kom en ny Pascha til Regieringen i Tripolis. Det

var den endnu levende Pascha, dengang en ung Mand, som, ved

at udelukke sin ældre Broder, efter at de begge forenede havde
fordrevet Faderen, kom i Besiddelse af Thronen. Strax derpaa

skrev han et Brev til Kongen af Danmark hvori han meldte sin
Thronbestigekse og fordrede tillige, at Traktaten, som havde bestaaet
med hans Fader, skulde fornyes, ved hvilken Leilighed Danmark da

havde at erlægge en overordentlig Contribution af Penge og andre
Foræringer; og dette var ham da vel egentligen Hovedsagen. Den
danske Regiering, fandt ingen Anledning til Fornyelse af en Trak¬

tat, der ikke havde været brudt eller hævet, og vilde heller ikke

indlade sig paa nogen Extra=Present; hvorpaa Paschaen, som
isærdeleshed fandt sig fornærmet over, at han intet dirocte Svar
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fik paa sit Brev til Kongen, erklærede Danmark Krig i Foraaret
1796, eller, med andre Ord, lod sine Skibe gaae ud for at op¬
bringe danske Fartøier.

Efterretningen herom kom først over „unis til Kjøbenhavn.
Siden indløb der den 13de Juni Brev derom fra den i Tripolis

accrediterede danske Consul Lochner, som var i Livorno med Rei¬

setilladelse, medens Consulatet under hans Fraværelse bestyredes af
den spanske Consul, fra hvem man den 20de Juni modtog officiel
Beretning om Fredsbruddet og at et dansk Skib allerede var

opbragt.

Man hørte snart bedrøvelige Klager over denne Ufred: de op¬
brahte Skibes Mandskaber bleve giorte til Slaver; overalt lam¬

medes Handelen; ingen Kiøbmand vovede at betroe sine Vare
under et Flag, der var uden Beskyttelse, paa en Tid da det var

i Krig med en saa farlig Fiende. Regieringen blev ikke ligegyldig
herved, og foruden at Lochner beordredes strax at gaae tilbage til

Tripolis, for at aabne Underhandlingerne (han afgik fra Malta den
22de Juni) blev i Efteraaret Fregatten Thetis, under General¬

adjudant, Capitain Lørens Fiskers Commando, afsendt til Middel¬
havet, for ved dens Nærværelse at give Underhandlingerne Vægt.

Fiskers Instrux var dateret 29de August, og lød i det Væsentlige
paa, at tage et Presentskib til Algier under sin Convoi og, efter

at have ledsaget det til sit Bestemmelsevsted, at begive sig saa
hurtigt som muligt til Tripolis. Til den Tid formodede man at
det vilde være lykkedes Lochner at tilveiebringe Freden, og i saa¬

dant Tilfælde skulde han kun vise sig med Fregatten for denne
Havn, for at lægge for Dagen, at Danmark ikke aglede at lade

sine Undersaatter savne Beskyttelse. Skulde Freden derimod ikke

være sluttet, maatte han giore sit Bedste for at tilveiebringe den,
og imidlertid fortsætte Krigen, giore Fienden saameget Afbræk

som muligt, men stedse tilkiendegive, at Danmark var villig til

at giøre Fred, naar man oprigtigen onskede det, og saafremt den

kunde opnaaes paa billige Vilkaar. For at Underhandlingerne

kunde skee paa en efter Landets Skik og Brug passende Maade,

skulde han tage Consul Lochner ombord, hvorved han da tillige var
istand til at fornye Fredsforslagene, hvilket Øieblik det skulde være,

naar dertil en passende Leilighed maatte tilbyde sig. Hovedbetin¬
gelserne maatte være, at den gamle med Paschaens Fader afslut¬

tede Tractat skulde fornyes i sit fulde Omfang, med Sikkerhed
for at den ikke blev brudt, ved nogensomhelst Forandring i Regie¬

ringen, og — om muligt — Erstatning for de opbragte Skibe.

Maaden at fore Krigen paa blev overladt til Fiskers gode Conduite.
Malta blev anviist ham som Forfrisknings og Reparations=Havn
og Centrum for Correspondencen. Foruden at man muligt agtede
at udsende Briggen Sarpen til hans Absistence, hvilken da skulde

underlægge sig hans Commando, blev det overladt til ham, om

han fandt det tienligt for Blokaden af Tripolis, at fragte og be¬
mande nogle af de i Middelhavet hiemmehorende mindre Fartøier.

Ligeledes havde han at giore et Forsog paa, om ikke nogen virksom

Understottelse kunde være at erholde hos de Magter, der vare i
bestandig Krig med Barbareskerne, saasom Neapel og Malta;
hvorfor ogsaa den danske Gesandt i Neapel var beordret at træde

i Correspondence med ham, i denne Anledning, og i det Hele at

være Expeditionen til Hielp efter bedste Skion. Det anbefaledes
ham, i det Tilsælde at han saae sig nodt til at blokere Tripolis,
da at underrette alle vore Consuler i Middelhavet derom, og der¬

efter at forbyde alle Skibe at anløbe denne Havn, dog maatte han
behandle dem venskabeligt og kun anholde de Skibe, der maatte

forsoge paa at indsnige sig, uagtet de vare blevne afviste. Han
beordredes iøvrigt paa sin hele Expedition, som almindelig For¬

holdsregel, at undgaae saa meget som muligt enhver Berorelse

med de krigførende Magter, altid at foretrække neutrale Havne,
og ikke uden nærmere Ordre at indlade sig paa specielle
Convoieringer, men kun at beslytte danske Skibe, som holde sig
under hans Kanoner.

Forsynet med denne Instrux afseilede Fisker med Fregatten

Thetis, convoierede Presentskibet til Algier og gik derfra til Tri¬

polis. Hans forste Forsøg paa at tilveiebringe Freden var ikke hel¬
digt. Han havde troet det muligt, ved den gode Forstaaelse der
fandt Sted imellem Danmark og Algier, at kunne benytte Deiens

Mellemhandling, ved Affluttelsen af Freden med Tripolis, hvorfor
han tog en algiersk Ambassadeur til Paschaen af Tripolis med sig.

Men denne udvirkede Intet, tildeels vel fordi denne Sag i Grun¬
den var Algier ganske ligegyldig, og det vel mere havde været Deien

om at giøre, at faae fri Passage for sin Gesandt. Sagen blev
herved tværtimod forværret; thi Paschaen af Tripolis blev meget

opbragt over denne selvpaatagne Mægling, hvori han troede at see,
at man meente, han frygtede Deien af Algier, og han vilde fra
det Øieblik af aldeles ikke underhandle med Fisker. Lochner havde

heller ikke opnaaet noget, og var afgaaet til Malta. Aarstiden

var for langt fremrykket til at en Blokade lod sig iværksætte; flere
Skibe undslap ham; og hvorledes ogsaa tænke sig Muligheden af

en virksom Blokade, paa den Aarstid, af en lille Havn, beliggende
paa en Kyst, der er aaben for alle Vinterstorme. Ikkedestomin¬
dre ansaae han dog Blokaden som det eneste Middel, man havde

til at tvinge Fienden; men Vinteren maatte først gaae hen, og

skulde der saa blokeres med Kraft, blev det nadvendigt at have
Smaafartoier, som kunde gaae nær ind under Landet. Fisker be¬

giærede derfor, at man vilde sende ham Briggen Sarpen. Denne

afgik fra Kiøbenhavn, under Capitainlieutenant Holks Commando,
sildigt i Efteraaret; men maatte løbe ind til Norge, hvor den
overvintrede og kom saaledes ikke til Middelhavet for tidligt paa

Foraaret i 1797. Paa Malta fragtede Fisker en Chebeque, som
skulde armeres og bemandes med Malthesere. Imidlertid indlod

han sig i Negociationer paa flere Steder, deels for at udvirke
Freden ved Andres Mellemhandling, deels for at skaffe sig Bi¬

stand til at fornye Fiendtlighederne med Kraft.
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Iblandt dem, Fisker var traadt i Correspondenee med var

Baron Hübsch, dansk Chargé d'Affaires i Constantinopel. Til
denne Mand henvendte han sig, for at faae udvirket Portens

Mellemhandling. Hans Brev til Hübsch er af 23 Novbr. 1796;

men forst efterat denne havde faaet en lignende Opfordring fra
Regieringen hiemme, dateret 31 Januar 1797, synes det som

han for Alvor har taget sig af Sagen. Der var paa den Tid

sendt en tripolitansk Gesandt til Constantinopel, for at gnholde
hos Storherren om Kaftaen til den nye Pascha. Denne Gesandt

var Paschaens Svoger, Achmet Bey. Igiennem ham sogte nu
Hübsch at virke. Hvad denne udrettede skulle vi senere finde Lei¬
lighed til at drofte.

Fiskers Instrux bød ham at indlade sig i Underhandling med
Neapel og Malta, for hos dem at faae Bistand til med Kraft

at fore Krigen. Men Neapel var i Krig med alle de barbariske
Magter, Danmark alene med Tripolis; det vilde altsaa have været

at udsætte sig for Krig med Tunis og Algier tillige, naar man
havde allieret sig med Neapel, for at tvinge Tripolis. Dette var

idetmindste de Grunde, som den danske Gesandt i Neapel, Kam¬
merherre Bourke angav, for ikke at begynde nogen Underhandling

i denne Anledning. Paa Malta mødte Fisker, efter hans egne

Ord i Overleveringen af Commandoen til hans Efterfolger, med
megen god Villie, men kun liden Evne. Tildragelserne i Frankrig
og Italien havde saaledes formindsket dette lille Lands eller rettere

Ordenens Indkomster, at det fandt sig aldeles uformuende til at

opstille saadanne Kræfter, som i Forening med den danske Krigsmagt,

kunde give Haab om Hensigtens Opfyldelse. Han troede det imid¬
lertid muligt, at formaae Stormesteren til at udsende Ordenens
Galleier paa et Krydstog imod Tripolis, i den roligste Aarstid,
for saaledes at vedligeholde Blokaden, medens de storre danske

Krigsskibe sogte Havn for at fylde Vand eller reparere. Denne
Plan havde Fisker lagt for den kommende Sommer, men han af¬

lestes for den kom til Uidforelse.

Det synes iøvrigt som, at denne Danmarks Krig med Tripo¬
lis har givet flere Lykkeriddere Anledning til Speculationer, hvor¬
ved natutligviis deres egen Fordeel ikke var Bihensigten. Saale¬
des sindes i et Brev fra Consul G. Olsen i Tunis til Fisker, at

Broderen til den regierende Pascha i Tripolis, i en mundtlig

Samtale med Olsen, havde begiæret Danmarks Bistand til at

bekrige den fælled Fiende. Hans Forlangende indskrænkede sig til

et Laan af 10,000 tunesiske Nabuks (en Nabuk var dengang 10
k dansk Courant) og Lofte om at fortsætte Blokaden indtil Usur¬

patoren var fordreven; hvorimod han forpligtede sig til et evigt

Venskab med Danmark, for sig og sine Efterkommere, Erstatning

for Alt, hvad Broderen havde fraranet det, og tredøbbelt at tilba¬
gebetale den forstrakte Sum; alt under Forudsætning af et heldigt
Udsald, hvilket han spaaede sig saameget vissere, som han, ved det

ene Budskab efter det andet, fra Tripolis blev opfordret af Høie

og Lave til at gienbemægtige sig sine Fædres og sin egen ret¬
mæssige Throne (man erindre sig, at han vel var den ældste, men

havde været lige god, i Forening med Broderen, om at forjage

Faderen). Det synes, at Olsen har været indtaget for dette

Forslag. I sit Brev til Fisker siger han idetmindste, at han vidt¬
loftigen har udviklet det for Grev Bernstorff og Commercecolle¬

giet. Han onsker ogsaa Fiskers Nærværelse i Tunis, for at aftale
det Nærmere med Proponenten. Men Fisker fik ikke dette Brev,
for han allerede var aflost og laae i Maltas Havn, hvorfor han

sendte det til sin Efterfølger, Bille; men denne havde da allerede

sluttet Freden, uden Paschaens Broders Hielp.
Et Project i samme Øiemeed, men af en anden Art, var

ligeledes under Ventilation paa denne Tid; men kom ikke heller

til Udførelse. En vis Hr. François Bidall, som kalder sig for¬
henværende kongelig britisk interims Agent i Algier, Italiener af
Fodsel og formodentlig Eventyrer af Profession, havde henvendt

sig til Kammerherre Bourke i Neapel og tilbudt sin Tieneste, for
at skaff. Danmark Fred med Tripolis. Han havde opsat sin Plan
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i et Document, som Bourke sendte til Fiskers Bedømmelse. Det

indeholder først en vidtloftig Opregnelse af Hr. Vidalls egne For¬

tienester, især til Bekræftelse paa hans nøie Kundskab til de bar¬
bariske Magter og den Indflydelse, han der skulde have; dernæst

folger hans Plan, som i Korthed bestod i, at han vilde begive sig

til Malta, for at udspionere hvormange tripolitanske Fanger, der
fandtes i Slaveriet der, hvis Løskiøbelse skulde tiene Danmark til

Represailler; derefter vilde han reise til Tripolis, under Paaskud af
at være paa Reisen til Egypten, og da under sit Ophold der, ved

Smaaforæringer af Syltetøier, Sirupper og smaa Luxusartikler efter
Barbareskernes Smag, giøre sig gode Venner med Paschaens Om¬

givelse, for derefter med Held at underhandle om Danmarks Sag,
alt med den største Hemmelighed. Han lovede at anvende den
storste Activitet, og ikke lade noget andet Middel uforsøgt, som

han maatte finde gavnligt for Sagens Fremme. Sin Belonning
indstillede han til den danske Regierings Godtbefindende.

Om Udfaldet af de Underhandlinger, som Fisker havde indle¬
det i Constantinopel, havde man endnu ikke erfaret noget. Fiendt¬

lighederne fortsattes, fra den ene Side ved at den danske Fregat
bestræbte sig for at blokere Tripolis Havn, og fra den anden Side

ved at lade krydse paa de danske Handelsskibe, af hvilke dog kun

faa bleve tagne, fordi Skipperne ikke vovede sig ud af Havnene;
men herved var Fragtfarten standset, og dette var et foleligt Tab

for Landet. Tvende danske Skibe bleve imidlertid tagne af tripo¬
litanske=Kapere i Patras Havn. Fisker giorde i denne Anledning
Reelamationer hos den ottomanniske Regiering, men de bleve uden

Frugt. De tvende Skibe bleve indbragte til Tripolis, medens Fisker

blokerede Havnen. Kaperen jog han paa Land, men Priserne

kom ind under Fæstningens Kanoner og undslap.

Saaledes stode Sagerne, da det her hiemme besluttedes, at
fore Krigen med Kraft, for saa snart som muligt at tiltvinge sig
Freden.
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Briggen Sarpen var allerede, som ovenfor er berettet, af¬

seilet i Efteraaret. Tvende Fregatter, Majaden og Triton, under
Capitainerne Steen Bille og Ellbrecht bleve udrustede. Den

Forste, bestemt til at afløse Thetis, der skulde hiemkaldes, var
seilfærdig i Marts 1797.
Majaden var det første Skib, der var bygget efter Fabrikme¬
ster Hohlenbergs Tegning. Dens gode Egenskaber vare af Bille
blevne tilbørligen vurderede, da han Aaret forud var med ved

denne Fregats Beseiling, hvor han selv kommanderede Fregatten

Cronborg. Han var saa overbeviist om Najadens Fordele, som
Krigsskib, og dens gode Seilads, at han nu havde udbedet sig,

som en Naade, at maatte faae den at fore ved denne Leilighed,
hvor det gialdt om at slaae og manovrere.
Billes Instruxioner, der alle ere af 21de Marts 1797, byde

i det Væsentlige Folgende: Uopholdeligen at begive sig til Tan¬

ger, for der at aflevere 20,000 Piastre til Consul Blicher
Olsen. Paa dette Sted, saavelsom fra Cadix og Gibraltar skulde

han forskaffe sig sikker Efterretning om Freden var sluttet med
Tripolis eller ikke. I sidste Tilfælde skulde han ufortøvet begive

sig didhen, aflose Capitain Fisker, overgive til denne de Depescher

han medbragte her hiemmefra til Tunis og Algier, og selv fort¬
sætte Blokaden og Krigen med Tripolis, hvorved han da stedse

maatte have til Formaal at opnaae en snar, men ærefuld Fred.
Man haabede at see dette fremskyndet, ved de med den ottoman¬

niske Port indledede Underhandlinger; da man ventede at denne

Magt, i Folge de med Danmark bestaaende Traktater, vilde virke
til dette Maal, især ved alvorlige Forestillinger til den i

Constantinopel værende tripolitanske Ambassadeur. Man giorde
sig saameget mere Haab om, at denne Mægling vilde frugte,

som en lignende alt havde tilveiebragt Sverrig Fred med

samme barbariske Magt; vel under den Betingelse at udbetale
40,000 Piastre, men herved var at bemærke, at Tripolis kun

havde frataget Sverrig cet Skib, Danmark havde derimod
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mistet to, hvorfor man antog at Paastanden imod os vilde blive
billigere *).
Skulde derimod Freden med Tripolis allerede være istand¬

bragt, havde Bille kun at udføre sine Sendelser til Algier og

Tunis, og derefter anvende den øvrige Tid, som man antog ikke

vilde blive længer, end at han, senest midt i Efterhosten, kunde

være tilbage i Kiøbenhavn **), til at krydse, at convøiere et eller
andet dansk Skib med kostbar Ladning, og saaledes at værne om
den danske Fragtfart. I denne Anledning giordes han især op¬

mærksom paa det usikkre Farvand i og omkring Strædet ved Gi¬

braltar, hvor Kapere fra Ceuta indbragte Skibe, uden Hensyn paa
Neutralitet, og derefter fik dem priisdømte under de meest intetsi¬
gende Paaskud. „At forhindre dette“ siger Grev Berstoffs Ge¬

heime=Instrux „bliver især Formaalet for den Hoistkommande¬
„„rendes Bestræbelser. Ham skal det paaligge, at indhente Kund¬
„„skab om de farligste Steder, for der at skaffe det virkelig er¬

„kiendte danske Flag al den Tryghed, der ved Krydsere kan op¬

„naaes, og tillige kan bestaae med den fuldkomneste Moderation.“
Men paa Reclamationer maatte han ikke indlade sig, og fremfor
Alt maatte hans Brstræbelser gaae ud paa at vedligeholde Freden
med de barbariske Magter.

*) Man forndsaae ikke, ot denne Omstændighed netop vilde

blive en Grund for Paschnen til at forlange Mere, eftersom
han betragtede de opbragte Skibe som gode Priser, og Mand¬

skabet som Slaver, der maatte loskiøbes for en vis Sum
per Hoved. Om de tvende Skibe tagne ved Parras, var her
endnu slet ikke Sporgsmaal.

*) Dette blev imidlertid suart forandret. Allerede af en Cireu:

laire, dateret 25 Marts, fra Oeconomie og Commercecollegiet
til alle Consulerne i Middelhavet sees, at Najaden skulde
forblive der indtil nærmere Ordre, for at beskytte den danske

Handel i Almindelighed, og at derfor Consulerne havde at

sætte sig i Correspondence med dens Chef, om den bedste
Maade at opnane dette Øiemeed.
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Ærindet til Algier, som enten Bille eller Fisker skulde udrette,
bestod i, at forklare Grunden til at dette Aars Foræringer endnu

ikke kunde oversendes, samt gientage for Deien Forsikkringer om
Kongens Venskab og Beredvillighed. Dette maatte Alt skee i

almindelige Udtryk, og uden at indlade sig paa specielle Fordringer

eller Anmodninger. Endvidere skulde Consulen i Algier, Baron
Rehbinder tilkiendegives, at han var tilbagekaldt og havde at

reise hiem, under Foregivende af svageligt Helbred. Fregatten
skulde dernæst gaae til Tunis, overgive Consul G. Olsen hans
Udnævnelse til Consul i Algier og bringe ham didhen, alt under
korteste Ophold.

Den 3de Marts 1797 heisede Bille Commandoen og halede
ud af Bommen. Den 24de Marts lettede han fra Kiøbenhavns
Rhed, og passerede Sundet ud den 26de. Uagtet han gik norden

om Skotland var han allerede den 11te April paa Høiden af Cap
Finisterræ, hvor han traf ind med en engelsk Cskadre. En Fregat,

la Revolutionaire, jagede Najaden, „men forgiæves“ skriver Bille

„sskulde den have jaget mig, dersom jeg ikke havde villet brase op.“
Den 16de April kom Najaden til Ankers paa Tangers
Bugt, hvor 4,000 Piastre bleve udskibede. Consul Blicher Olsen
vilde ikke have de resterende 16,000 iland, da han altfor vel

kiendte Usikkerheden i at have et saa kostbart Depositum i sit Huus

i Barbarict. De bleve altsaa ombord, hvor de siden kom godt

til Nytte. Olsen kunde Intet berette om Krigen med Tripolis.
Gibraltar var af Spanien erklæret blokeret; der laae desuden der

ændeel af Englænderne opbragte danske Skibe, som vilde have
overhængt Bille om Reclamationer, om han anløb denne Havn;

han besluttede sig derfor til at søge Malaga, lettede den 18 April

fra Tanger og kom den 19de til Ankers paa Malaga Rhed.
Her modtog han, ved den danske Consul Hoppe, den Efterretning

at Freden endnu ikke var sluttet med Tripolis.
Med en Convoi af 12 Skibe gik Bille atter Seil fra Ma¬

laga. De Ni forlode ham imellem Cap Palos og Formentera,
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for at gaae nordenom de Balcariske Oer til spanske og franske

Havne; tre bleve hos ham. Den 27 mødte han en engelsk Con¬

voi, i hvilken var tre Linieskibe, hvoraf det ene førte Contre¬
Admirals Flag; det sendte ham en Officier ombord, med Hilsen

fra Admiral Nelson, og Begiæring om at medtage et Brev, som

skulde afleveres enten i Livorno eller Neapel. Nelson kom fra at
have evacueret Porto Ferrajo og bragte Tropperne til Gibraltar.

Den 29de forlode de to Skibe af Convoien ham, det tredie en

Brig, vilde til sin Ulykke følge ham lige til Malta. Her kom de
ind den 2den Mai. „Nær“ skriver Bille „havde det kostet Fre¬
„gatten. En Fisker, som tog sig paa at lotse mig ind, tabte Fat¬

ningen, da vi i Indløbet fik bak Seil; han lod mig kaste tvende
„„Ankere i Bund, uagtet han vidste, der ingen Holdebund var.

„Omsider holdt de, og ved vor Flid med at bringe Varp i Land
„„blev Fregatten frelst. Briggen, som var med, forliste derimod.

„Hans Anker holdt ikke, hans Varp sprang, han drev iland, og i
omindre end en Time var der intet mere at see af ham.

Briggen Sarpen laae her i Havnen, tilligemed den forhen
omtalte Chebeqve, der var under Lieutenant Munchs Commando.

De troede begge at blive seilklare den 8de. Denne Tid forblev
Bille her, for at proviantere, eftersee sin Reisning og rapportere.
Den 8de Mai gik han atter Seil tilligemed de to mindre Or¬

logsfartoier, for at opsoge Thetis paa den af Fisker til sine Smaa¬
skibe opgivne Rendezvous, under Lampedusa; men da Najaden sei¬

lede saa betydeligen bedre, end Briggen og Chebequen, skilte han

sig fra dem om Aftenen. Da han den 10de, i Sigte af Lampe¬
dusa, ikke saae noget til Thetis, satte han Cours for Tripolis, og
da han den 11te ikke heller der saae noget til den, holdt han det

krydsende til om Aftenen og satte saa atter Cours til Lampedusa,
hvor han da endeligen, den 12te, opdagede Thetis i Selskab med

de to andre. Bille gik strax ombord til Fisker og overleverede ham

Ordrer og Depecher. Den 13de havde de ondt Veir, saa at der
intet Samqvem kunde finde Sted imellem Skibene. Den 14
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fandt Overleveringen Sted.Fisker kom ombord til Bille og over¬

gav ham en Memoire, af hvilke det ovenfor meldte, om Tildragel¬

serne op til det Øieblik, er uddraget; af det videre Indhold anfø¬
res her følgende:

„Jeg har stedse troet, og vedbliver i den Tanke, at Blokade
„„for Tripolis (naar Aarstiden tillader det) er det eneste Middel,

asom kan virke paa Paschaens ufredelige Tænkemaade; det er der¬
„„for, og tillige i Instruxionernes Bydende, at jeg i Malta har
„„ladet bevæbne det lidet Fartøi, som nu medfølger. Det ikke

„„sieldent indfaldende stille Veirlig, i denne og nær forestaaende
„„Aarstid, gior det særdeles nodvendigt til Blokadens Fortsættelse,

„„at have Fartøier, som saavel kan benytte Aarer som Seil. Un¬
„derstøttet af Fregatter og Brigger vil dette Fartoi altid have den

„„fornodne Styrke til at angribe de tripolitanske Kapere, som paa

gget omdannet Koffardieskib nær, hvilket er bevæbnet med 26 Ka¬
„„noner, hvoraf 16 ere 6 Pundigere, kun bestaae af Fartøier, der
næsten alle ligne Chebeqven selv, og hvoraf nogle endog ere

„mindre. Styrken af den tripolitanske Sømagt bestod ved dette
„Aars Begyndelse af:

„1) Det forommeldte omdannede Koffardiskib.

„„2) Tre Kirlanguiser, hver af dem paa 4, 6 à 8 Kanoner

„(Tegninger af disse medfulgte).
„„3) En Gallioth, med en Kanon en coursire.

„„Af disse Fartøier er den Kirlanguis, som bortranede de
„danske Skibe paa Patras Rhed, total forliist*); derimod har

„Paschaen ladet tvende andre bevæbne til Kapere i Candien; han

„„har ligeledes bevæbnet en liden, ubetydelig neapolitansk Prise, der
gger taklet som Chebeqve. Ydermere har han foranstaltet tre à

„„fire Kanonbaade armerede, hvis Hensigt blot skal være, at for¬

„„svare Indløbet til hans Havn“

*) Den blev jaget iland af Fregatten under Indseiling til
Tripolis.
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Derefter folger Rede for Pengesager, og en Overlevering af
25,000 Piastre i rede Penge, som Fisker mener det er godt at
have ombord, i det Tilfælde at en passende Leilighed tilbod sig til
at slutte Freden pludseligen; da saa vægtige Midler i et saadant
Hieblik vilde være af god Indflydelse. Til Slutning siger han:

„Saaledes haaber jeg, at have opfyldt de mig i denne Henseende
„givne Befalinger. Meget skal det glæde mig, om disse ligefremt

„henskrevne Oplysninger maae vorde Deres Velbaarenhed til Fyl¬

„destgiørelse. Al Lykke og Held og særdeles snart at kunne opnaae
gen saa nødvendig Fred, er det oprigtige Ønske, hvormed jeg forla¬
„„der og overantvorder Expeditionen til en Efterfolger, som jeg for¬

„„sikkrer den sandeste Hengivenhed.*
Fregatten Thetis den 13 Mai 1797.

Fisker.

Eommandoen paa Stationen var da nu overleveret i Billes

Hænder. Efter Aftale vilde Fisker følge med dem indtil udenfor
Tripolis, hvor han vilde forlade dem; men da Vinden henimod
Aften vedblev at være dem imod, opgav han det, og Consul

Lochner overtraadte nu paa Najaden. Strax efter gik Vinden

om og blev god for den lille Blokerings=Eskadre, der nu styrede
til sin Bestemmelse, og Thetis gik tilbage til Malta.

Vi komme nu til nogle Dage i Najadens Historie, som ikke

bedre kunne skildres, end ved at lade Bille selv tale i hans for¬
skiellige Rapporter, deels til Admiralitet, deels til Kronprindsen.
Den første lyder saaledes:
Underdanigst Rapport.

Efter at Hr. General Adjudant Fisker havde, den 14de dé.
om Eftermiddagen, i Sigte af Lampedusa, overleveret mig Com¬

mandoen over Briggen Sarpen og den lille fragtede Chebeqvine,
samt meddeelt mig alle de Oplysninger, han var i Besiddelse af, om

Tripolitanernes Styrke med videre (see Listen No. 1)*) skiltes vi
*) Denne Liste er den samme som findes i Fiskers ovenanforte
Overlevering.
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fra hverandre om Aftenen Kl. 7. Fregatten Thetis stak Nord i,
og jeg med mine anfortroede Skibe holdt Syd efter, med en god

Vind, ned for Tripolis, som vi Dagen efter, den 15de, om Ef¬
termiddagen Kl. 2 fik i Sigte. Vinden var paalands, med frisk

Kuling. Jeg lod mine smaa Skibe sætte sig i mit Kiolvand, og
seilede saaledes ind for at recognoscere Havnen. Da vi havde talt

Skibene noiagtigen, saaledes som hosfolgende Liste No. 2 udviser,
stak jeg atter til Vinden og krydsede mig tilbage igien. Fæstnin¬

gen skiød forgiæves paa os, uagtet vi vare saa langt inde at vi
tydeligen kunde kiende Stedet, hvor Paschaen opholdt sig paa Fæst¬

ningen (efter Consul Lochners Sigende).
Dagen efter, d. 16de, med en meget laber Kuling af Land¬

vinden, stod jeg ind imod Byen, og blev snart derpaa vaer, at sex
Skibe, hvoraf de fem vare Raaseilere, vare under Seil ud efter,
men de maatte strax efter ankre igien for Stille. Imod Midda¬

gen havde jeg en frisk ostlig Vind, hvormed jeg kunde komme baade
til og fra Landet. Jeg giorde da Signal for mine Smaaskibe,

ikke at ændse mine Manøvrer, og stod saa ind imod Skibene, deels
for nøie at examinere dem, deels i Haab om at kunne komme

til at give dem et Lag af mine Kanoner; men da jeg var inde
paa 9½ Favne Vand, vilde min bekiendte Mand paa ingen

Maade at jeg maatte gaae nærmere. Jeg betragtede Skibene nøie,
og fandt dem af den Force som Listen No. 3 udviser; hvorpaa

jeg forcerede Seil udefter til mine Skibe. Efter at have ladet

anstille Undersøgelse fandt jeg i Chebeqven en meget rask Karl,

som vilde paatage sig at lotse mig ind*). Da jeg nu var saa
)Det

var en enoiet Maltheser, som havde været Renegat, og

var bleven Christen igien. Bille giorde ham ansvarlig med

sit Hoved for Fregatten, og det gik ogsaa godt; men hvor¬

meget han vovede derved solte han altfor godt sele. „Jeg
vovede virkelig den Dag mere“ skrev han til Holmens Chef,

Commandeur Kierulf „end jeg kunde vinde, ved at løbe ind.

„ „Havde jeg den Dag havt saa meget koldt Blod, som jeg nu

„„har, bagefter, havde jeg aldrig giort det. Men Lysten til
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godt kiendt med Fregattens gode Egenskaber, betænkte jeg mig
intet Øieblik; vendte ind over, passerede et Steenrev i Læ, som

udgiorde Indløbet til Havnen, og her modtog jeg de 6 Skibes
Ild, som virkelig var af temmelig stor Kraft. Jeg vendte lige

paa Siden af dem, anbragte mit Lag tilbørlig og gav dem endog

noget af Kanonerne agter ud. Vi observerede en utallig Mængde

Mennesker ombord paa dem alle. Neppe var jeg kommen vel fri
af Steenrevet, for vi saae den hele Eskadre at lette og komme ud
efter mig. Jeg braste op, og ventede dem med Rolighed. Det

varede da ikke længe, for de alle vare ude og engagerede mig med
megen Heftighed, i en tæt sluttet Linie. Imidlertid vare mine

Smaafartøier komne ned til mig, hvilket kom mig til megen Hin¬
der, og kunde endog blevet mig til Skade; men i deres Sted

havde jeg giort som de. Bataillen begyndte Kl. 5½ og varede

til Kl. 7½, da alle paa eengang holdt ned paa mig med megen
Skrigen, formodentligen i den Hensigt at entre mig. Jeg fyldte
mine Seil og skiod strax forud, bakkede saa igien, for at holde
mig paa nært Skud. Nu blev jeg vaer en Tremast, med Flag

fra Fortoppen, som seilede meget godt, at jage stærkt ind paa Brig¬
gen og Chebeqvinen, der laae i Læ af mig. Jeg holdt strax af,
for at kaste mig imellem ham og Briggen, og hvad enten det

var Briggens Ild fra dens to 68digere agterud, som Fregatten
Thetis har overladt den, eller det var mit Komme med Fregatten,

der fik ham til at opgive sit Forsæt skal jeg ikke kunne sige; men

han stak til Vinden og blev liggende med Storemersseil bak. Jeg
passerede ham da saa tæt agter om, at vi fra Mersene kastede

Granater ned i ham, og gav ham det hele Lag, saa vi hørte det
knage i ham. Da det nu allerede var morkt, kunde jeg ikke

„at være virksom pirrer mig endnu i Blodet, nagtet det bli¬
„„ver gammelt (han var 46 Aar gammel). Lykken, som Gud
„„skee Lov! endnu ikke aldeles har vendt mig Ryggen, og saa

get Skib, som jeg nu godt kiender, fristede mig. Det gik
godt, og dermed er Historien glemt.“
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skionne hvad han derefter giorde; hans Agterskib, saae vi, blev

meget forskudt. Hans Krydsraae faldt ned, og Briggen havde
skudt ham Klyverbommen overbord. De andre havdesallerede

stukket til Vinden ind ad Landet til. Jeg torde nu ikke forlade
mine Skibe, da Natten var saa mørk. Havde jeg ved denne Lei¬

lighed været ganske alene, vilde jeg have været bedre tilfreds. Jeg
har i den hele Action ikke mistet mere end een Mand, Constabel

Frederik Thygesen, som fik en Flintekugle tvers igiennem Livet og
døde strax som han var forbunden. Han var en dygtig Karl i
sit Fag. Men jeg regner mig dog at have været meget lykkelig,

ved ikke at have mistet flere; thi ved at passere hint Skib agter
om, fik jeg vel ikke et eneste Kanonskud, men saa stærk en Mu¬

sketsalve, at man tor ligne den ved den stærkeste Hagelbyge. Dæk¬
ket, Master og Skraag vidne noksom derom. Fiendens Kugler
vare alle sigtede for høit, saa at intet uden Seil og Takkelas har

liidt hos mig. Jeg har fast ikke et Seil som var løst, uden det
er forskudt.

Jeg beder underdanigst om Tilladelse til, at jeg her for det
høie Collegium maa tale om den Fornøielse, jeg har havt, ved at

see enhver Officier, som jeg har den Lykke at commandere, giøre
sin Skyldighed med største Lyst og Iver, og deres gode Exempel
blev troligen fulgt af Mandskabet, som jeg har Aarsag til at rose
meget; saa jeg tor sige, at Intet er bleven forsømt: vor Konges
Tieneste og den danske Nations Ære besiælede Enhver.

Capitainlieutenant Holck, som commanderer Briggen, maa jeg
underdanigst anbefale til det høie Collegium. Hans Skib seiler
flet, men det slaaes godt, og han har manøvreret overmaade vel.

Der kom en Ild fra hans to agterste Kanoner, som giorde dem
Ære, der arbeidede med den, og han har forsvaret sit Skib som
en brav Mand.

Lieutnant Munk med Chebeqvinen manøvrerede ligeledes me¬
get vel, fulgte mine Ordrer og Signaler, og giorde den Ild han

bedst kunde, som dog meest bestod i Musketterie.
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Dagen efter, den 17de, havde jeg Stille; blev en Seiler vaer

langt børte, giorde Jagt paa ham; men uagtet Vinden friskede

havde han for stort et Forspring til at jeg kunde naae ham.
Jeg fortsatte alligevel Iagten til lige ind under Fæstningens Ka¬

noner, hvor han gik til Ankers. Det var et tiemastet Skib under

tyrkisk Flag. Alle Skibene fra forrige Dag laae heelt inde i

Havnen, under Fæstningen; og jeg vil meget tvivle paa, at noget

i Hast kommer ud igien. Jeg har nu alene det Haab at fratage
ham, hvad der kommer ud eller ind.

Fregatten Najaden, under Seil den 18de Mai 1797.

underdanigst.
Bille.

P. S. Af Briggens indkomne Rapport, som hermed fol¬
ger, sees at han kun har faaet en Mand blesseret *)

*)Saavel ved denne Rapport, som overalt, hvor jeg i det Fol¬

gende har udskrevet hele Rapporter eller Breve, eller og kun
Fragmenter af dem, har jeg tilladt mig, ikke alene at rette
Ortographien og afrunde Stilen, men ogsaa at tilføie eller
udelukke hele Sætninger eller storre Dele. Det forste har jeg
troet en Pligt imod Læseren, hvem det siældent, og idetmindsie

ikke her, kan være om at giore, at faae en bogstav= og ordrer

Afskrift, med alle de franske Ord og andre gammeldags Skri¬
vemaader, som paa den Tid vare Skik og Brug; men en tro,

nøiagtig og tydelig Beretning om Begivenhederne. Dette

Øiemeed opnaaes vel som oftest, ved at afskrive Rapporter
og Breve, men det er ikke derfor nodvendigt at giengive dem

med selve den gammeldags Indklædning, der engang ikke
fandtes en Vanziir, men som nn kun stoder vort mere ud¬

dannede Skiønhedsbegreb.
Hvad det angaaer, at jeg stundom har tilføiet hele
Sætninger eller mere, da maa jeg forklare det saaledes: For
enhver storre Begivenhed har jeg altid havt tre, fire, ja fem

Rapporter og Breve for mig til Raadforelse, nemlig til Ad¬

miralitetet, Grev Bernstorff, Holmens Chef, til Kronprind.
sen Grev Schimmelmann, Commercecollegiet. Uagtet alle
disse Breve ere i Hovedsagen af eens Indhold, findes der
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Af Capitamlieutenant Holcks Rapport meddeles her kun den

Deel af samme, der omhandler hans Andeel i Affairen.
vendte strax og, i Vendingen, da vi paa samme Tid

„„var paa Skud nær, gav vi de siendtlige Skibe vort hele Styr¬
„bords Lag, samt af de agterste Kanoner; hvorpaa vi holdt under

„„den Commanderendes læ Laaring, og giorde to Slag, for at
„„komme de fiendtlige Skibe nærmere, da vi derved kunde giøre,
„„og giorde desto kraftigere Virkning med vor Skydning. Var i

„„Læ og paa den bagbords Laaring af den Commanderende, da jeg
„„Prajede og spurgte ham, om han havde noget at befale i Særde¬
„„leshed, hvortil blev svaret, at vi skulde holde os forlig og iøvrigt
manøvrere for at assistere Chebeqvinen, hvilket alt blev efterfulgt.

„Vi bataillerede fra førstbemeldte Tid uafbrudt, saa godt vi kunde,
„da en svær Chebeqve holdt ned paa vor luv Laaring, og det saa

„nær, at vi hvert Øieblik ventede Entring. Vi holdt da noget

„lettere, for at komme til at bruge vore 6Pdige Retraite=Kano¬
„ner, som vi havde faaet fra Fregatten Thetis, og som i denne

dog ofte Tanker, Forklaringer og Oplysninger i nogle, som

ikke findes i den Rapport eller det Brev, som jeg har valgt
at anfore in extenso, og hvor jeg fandt en eller anden af

disse tienlig eller nodvendig til at fuldstændiggiøre Læserens
Begreb om Tingen, der betænkte jeg mig ikke paa at optage
den her. At der ligeledes i de originale Breve ofte fore¬

komme Steder, der berore Gienstande, som ingen Interesse
kunne have for Læseren i Almindelighed, saasom om Skibets

indre Tieneste m. m., og at jeg her har udeladt alt sligt,
behover vel ingen videre Retfærdiggiørelse; jeg frygter kun,
at jeg ikke har udeladt nok. Men hvad jeg stedse har havt

for Pie er, at tolke Billes Mening med Nøiagtighed; og

dette er ikke faldet mig vanskeligt; thi ligesom han, sit hele

Liv igiennem, aldrig havde mere end een Mening om en
Ting, den han uden Sky sagde til Høie og Lave, naar han
dertil fandt sig beføiet, saaledes tolke hans Breve til alle de

forskiellige Authoriteter eller Private, han i den Tid stod i
Correspondence med, aldrig mere end een bestemt Mening om

den samme Gienstand.
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„Affaire giorde os væsentlig Tieneste. Vi gave ham adskillige
„„Skud forind med samme Kanoner, samt med Geværer og Pisto¬
„„ler, indtil Kl. 8, da den Commanderende holdt ned paa ham,

„hvorpaa han dreiede af fra os, og vi holdt efter Fregatten fra
„„Landet, N. O. og Ost over.“

„I Slutningen af Bataillen blev Matros af 2den Division,

„7de Compagnie, No. 71, Corfits Frandsen skudt i den høire Arm

„med en Musketkugle. Denne Blessure er paa ingen Maade
„farlig, hvilket saameget mere glæder mig, som denne Mand er
gen af mine bedste Folk.

„Vi forefandt efter Affairen, endeel af vor Takkelas overskudt,
„120 Musketskud og 3 Kanonskud i vore Seil, samt endeel Mu¬

„sketskud i Rundholter og Skraag. Batteriet blev visiteret, og

„Alt sat i behørig Orden til klart Skib.“
„„Hvad mit Batterie angaaer, saa kan man, naar man har

„skudt 3 Skud med en Kanon, ikke holde Rapperten rolig, da
„„Reculen er saa stærk, at den har sat Mærker paa mine Vare¬

„„Rundholter, som laae paa Dækket; og hvor der intet var at

„„reculere imod sloge de Svøberen af og kastede sig langsskibs i
Sta“

„„Officiererne herombord kan jeg ikke noksom rose, for deres
„„udviste Mod og gode Conduite under Bataillen, ligesom ogsaa

„Mandskabets Raskhed og gode Forhold fortiener al hæderlig Om¬

„tale; og naar jeg havde 20 Mand til, vilde jeg kunne giore
„„meget mere.“

ærbødigst

Holck.
Briggen Sarpen den 17de Mai 1797.

Sarpen skiød i denne Affaire: med 187digere 75 Skud.
6 —

12—

Flinter 32

Pistoler 16 —

Det er rimeligviis ifølge denne Rapport fra Capitain Holck,
at Bille skrev til Admiralitetet, under 18de Mai, i en anden
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Rapport: „Skulde det høie Collegium beslutte at sende en Brig

„endnu herud; hvilket jeg, efter hvad jeg nu kiender til Tingen,

„holder for nodvendigt, tillader jeg mig underdanigst at giore Fore¬

„stilling om, at den maatte faae 68dige Kanoner langt Skyts,

gistedetfor de korte 1846dere, samt at den maa faae 20 à 30
„„Mand mere Besætning; derved troer jeg, den vilde være til me¬
„get mere Nytte.“ I samme Rapport siger han: „Som den

„omtalte Chebeqvine aldeles ikke seiler, ikke kan forsvare sig selv,
„og, besat med fremmed Mandskab, ikke er at stole paa; seer jeg
„mig nodsaget til at lade ham ved Briggen convoiere til Malta,
„„for der at beafskediges. Briggen skal med det samme fylde

„„Vand for mig og derpaa bringe Chebeqvinens danske Besætning

„tilbage. Jeg maa ret meget beklage, at jeg ikke var alene i
„denne Affaire: for at dække de smaae Fartøier torde jeg ikke gaae

til Luvart af Fienden, thi da havde hine strax været Pris; men

„uden at gaae til Luvart af Fienden kunde jeg ikke afskiære ham
„„fra Landet o. s. v.

Vi see af disse forskiellige Rapporter, at Briggen og Chebe¬
qvinen forlode Najaden den 19de Mai, og gik tilbage til Malta.

Bille vedblev at krydse, for at holde Tripolis tæt blokeret, og i
det Haab — som han skrev til Commercecollegiet — gen af Da¬

gene at spille Fienden et Puds.“ Hvorledes denne Campagne
imidlertid kort efter endtes med en Fredslutning, der skiøndt kost¬
bar nok, dog var saa ærefuld, som den, efter de Tiders Anskuelser

og Omstændigheder, kunde opnaaes med en barbarisk Magt, ville
vi bedst erfare af Billes Brev til Kronprindsen, dateret den 2den
Juni 1797, saaledes lydende:
Underdanigst P. M.

Deres kongelige Høihed ville naadigst tillade, at jeg underda¬

nigst tilstiller Dem disse Linier, for at melde Dem, at Freden med

Tripolis nu er sluttet, den gamle Traktat fornyet og underskrevet
fra begge Sider.
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Under 18de f. M. afsendte jeg min underdanige Rapport til

det kongelige Admiralitet, om en Affaire, som jeg to Dage forhen
havde havt med 6 tripolitanske Corsarer, en lille Miils Afstand

fra Byen, hvilken Rapport jeg haaber er rigtig tilhændekommen.
Jeg vedblev at krydse, og opholdt mig stedse for Havnen, uden at
observere nogrt af Betydenhed, indtil den 22de om Morgenen, da

jeg blev vaer et Fartøi at komme ud fra Byen med engelsk Flag
agter oppe. Det var den engelske Consul, som Paschaen havde
overdraget den Commission at gaae ud til mig med et Brev fra

vor Agent i Constantinopel, hvilket Paschaen havde aabnet, og for
at høre om jeg vilde underhandle med ham om Fred, i hvilket

Tilfælde han bad mig at heise et hvidt Flag, som han fra sin
Side vilde repetere, til Tegn paa at Fiendtlighederne fra begge

Sider ophørte saalænge. Tillige begiærede han, at jeg selv, eller
en Officier paa mine Vegne, vilde komme iland, da han ikke

onskede at underhandle med Lochner. Jeg antog hans Forslag,

heisede det hvide Flag, og sendte Lieutenant Holm og Consul
Lochner iland. De kom begge tilbage, Dagen efter, med

Svar, at Paschaen virkelig var tilbøielig til at giøre Fred, men at
hans Pretensioner vare meget høie. Paschaen og Consulen vare

imidlertid blevne forligede, ved det at han erfoer, at Consulen in¬
gen Deel havde i den algierske Ambassadeurs Komme; thi den

Sendelse har meget forbittret ham. Efter megen Correspon¬
dence imellem Consulen og mig, da jeg (forsaavidt jeg troede at
kunne blande mig deri, efterdi Consulen alene er instrueret og

authoriseret af Commercecollegiet om Betingelserne for Freden)

stedse stod paa, ikke at antage Freden paa saa haarde Vilkaar,

tilskrev Consulen mig det sidste Brev, hvori han forestillede mig

Nødvendigheden af at slutte Freden nu paa de Vilkaar, han havde

faaet det bragt ned til, og at han alene vilde være ansvarlig for

Handlingen. Her hørte alle Indvendinger op fra min Side, og
jeg fulgte Consulens Forlangende, som var, at jeg vilde ankre for

Byen med min Fregat og komme iland. Jeg kom da til Ankers
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den 25de; blev strax saluteret fra Kastellet med 21 Skud, hvor¬
efter jeg gik iland. En Copie af Consulens Brev har jeg sendt

til Hs. Exc. Grev Bernstorff.
Conditionerne ved Freden ere, efter Consulens Sigende, disse:

Danmark betaler i alt 75,000 Piastres fortes, og hvert 4de

Aar skal Paschaen have en Present, eller han, ligesom hans Fader
har giort, sender en Ambassadeur. Regningen er opsat saaledes:
for Freden eller for hans Thronbestigelse 50,000 Piastre; for 21
Slaver 21,000 og til hans Ministre 4000, hvilket tilsammen

gior 75,000 Piastre. Dette skal være Vilkaarene, Amerikanerne

have faaet Freden paa; dog med den Forskiel, at Consulen, som
nu ventes bringer desuden sin Consulat=Present, bestaaende af

12,000 Piastre, en Brig paa 14 Kanoner, endeel Skibstømmer,

Tougværk o. s. v. Her i Tripolis er der kun een Stemme om
at Freden, vi have opnaaet, er den ærefuldeste, der nogensinde er

sluttet, og efter Omstændighederne for meget godt Kiøb. Mit

høieste Ønske er nu, at Deres kongelige Høihed maatte være af
samme Mening, hvilket jeg vil ansee for min høieste Belønning.

Af medfølgende authentiske Liste vil Deres kongelige Høihed
naadigst erfare Paschaens Styrke. De, som der findes dette Tegn

(*) ved, vare alle med i Bataillen den 16de. Det venetianske
Skib paa 32 Kanoner var ikke med, thi dengang hørte det ham

ikke til. Det er kommet med hans Ambassadeur fra Constanti¬
nopel. Paschaen fik strax Lyst til Skibet, og da han ikke kunde

faae det tilkiøbs, tog han det med Magt og sagde til Consulen,
at Republiken kunde betale det for ham.

Til Ære for den danske Nation, og til Satisfaction for mig
kan jeg berette Deres kongelige Høihed, at Korsarerne have den
16de faaet dygtig Prygl. Der er et tremastet Skib, taklet som

en Polakre (den jeg i min Rapport af 18de Mai omtaler at ville

entre Briggen) der alene har faaet 8 Grundskud, samt Krydsstang,

Begineraae og Klyverbom bortskudt, over 100 Døde, samt en

Mængde Saarede. Det amerikanske Skib, som en engelsk Rene¬
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gat forer, har faaet to Grundskud, samt to Kanoner demonte¬

rede, hvorved et Par Dæksbielker i ham ere knækkede. Han har
ogsaa mange Dode og Saarede. Iblandt de første er Renegatens

Svoger. Mine Tømmermænd have efter Paschaens Forlangende
arbeidet ombord paa hans Skibe, efter at vi vare blevne gode

Venner; fra dem har jeg denne Rapport. Hvad Skade de andre
Skibe have faaet kan jeg ikke med Vished sige; men efter Con¬

sulens og de danske Slavers Sigende, skulle de alle have faaet til¬

borlig. Alle Fangerne maatte tiene ombord i Skibene den Dag,
og hørte da intet andet, end at om en Time skulde Fregatten være

indbragt. Der var mere end 2000 Mennesker ombord. Jeg har
nu lært at kiende Paschaen af Tripolis, og maa tilstaae, at man

i Kjøbenhavn ikke har havt de bedste Efterretninger om hvad han
er værd. Han er nu allerede af Betydenhed, men vil blive det

endnu mere om en ganske føie Tid, ifald han ikke paa nogen
voldsom Maade kommer af Dage. Han er 24 Aar gammel; er

aldeles blottet for Opdragelse; har henlevet sin Ungdom imellem
Biergene, blandt vilde Dyr; han er Despot og Tyran i høieste

Grad og lader sig kun regiere af sine Lidenskaber. Han bliver
meget smigret af Porten, og hans Ambassadeur har der været

meget vel antaget. Han har af Porten faaet i Present to velar¬
merede Skibe, foruden et tredie ladet med Krudt og Kugler; og
det som smigrer ham meest af Alt er, at han har faaet Tilladelse
til at føre Flag fra Stortoppen af sine Skibe, hvilket er et Ud¬
mærkelsestegn for dem der betragtes som en betydelig Sømagt, der

kan komme Porten til Hielp naar den bliver angreben. De an¬
dre europæiske Magter fordærve ham aldeles; det er grusomt hvad

Spanierne, som ingen Handel have, betale ham; t. Ex. nu ven¬
tes dagligen 500 Stykker Geværer, ligesaamange Pistoler, samt
et Sølvservice og endeel Krudt. England skal nu sende ham et

lille Partie Metalkanoner og maaskee en lille Fregat. Frankrig
har lovet ham en Fregat. Der er fast Ingen uden at de jo
smigre ham overordentligen. Han har ikke undseet sig for at sige
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til den spanske Consul, da denne spurgte ham, hvor den danske

Consul skulde heise sir Flag, eftersom dennes Huus var givet til
den nordamerikanske Consul: „Ol lad ham blot heise det et Sted,

der skal snart blive et andet ledigt, naar Fregatten er gaaet.“

Og hans Fortrolige, Renegaten, siger, at de strax skulle gaae ud
at krydse paa de Svenske; og derefter vil det komme til Vene¬
tianerne.

Ved min første Audients, som var den 26de f. M., blev mig
overleveret de danske Slaver, som vare 21 i Tallet; den to og

tyvende er en lille Dreng fra Christiania, som de havde faaet til at

fornegte sin Tro; han bliver nu som Page hos Paschaen, og kan
derfor ikke erholdes. At beskrive den Glæde, som disse ulykkelige

Landets Born viste ved Gienerholdelsen af deres Frihed, staaer ikke

i min Magt. De udøste de varmeste Velsignelser over Regierin¬
gen, for deres Løsladelse. Deres Behandling har været haard, og

ikkun faa af dem have beholdt deres Helbred.
Efter at Freden var aldeles sluttet, maatte jeg endnu tilsidst

paa Consulens Requisition forære min Chalup til Paschaen. Con¬

sulen skrev mig til, at jeg ikke kunde undslaae mig for det, og at
det var nødvendigt at føie ham i slig en Bagatel. Han vilde
ogsaa have 20 Tønder Krudt, som jeg ikke havde. Imidlertid
sagde Consulen mig, at det vilde have giort for megen Sensation,

at erklære dette, og at han desaarsag har været nodt til at give
det en anden Vending, imedens jeg paa hans Requisition maa
anskaffe det paa Malta og sende det hertil. Jeg maa tage alt

dette for gode Varer. Imidlertid bad jeg Consulen, ikke at give
Svaret nogen anden Vending end den, at jeg ikke, under Straf

af Kassation, torde blotte min Konges Skib for Krudt.

For at faae denne min underdanige Skrivelse afsendt, og

den for den danske Skibsfart i Middelhavet saa interessante Ny¬
hed om Freden saa snart som muligt bekiendtgiort, er det at jeg

sender Briggen Sarpen directe til Malaga. Jeg selv gaaer til
Malta, hvorfra jeg skal besørge Efterretningen udbredt til alle
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franske og italienske Havne, og til de barbariske Havne ere Expres¬

ser allerede afsendte herfra Tripolis.

Anbefalende mig fremdeles i Deres kongelige Hoiheds Bevaagenhed.

underdanigst
Bille.

Liste paa Paschaen af Tripolis Sømagt.

* Et amerikansk Priisskib paa 28 Kanoner, nemlig 20 Stykker

12 Bdigere og 8 Stykker 6 Bdigere.
* Et Fregatskib paa 28 Kanoner, nemlig 20 Stykker 12 Fdigere
og 8 Stykker 8 Ødigere.
* Et d“ taklet som Polacre paa 28 Kanoner, bestaaende af 18,

12 og 6 Wdigere.
Anm. De to sidste ere fra Constantinopel.
* Et Prüdskib fra Christiania paa 18 Kanoner, bestaaende af

4 Stykker 18 Fdigere, og 14 Stykker 12 Fdigere.
Et venetiansk Skib paa 32 Kanoner, bestaaende af 22 Styk¬

ker 12 Fdigere, og 10 Stykker 6 Fdigere.

* En Chebeqve paa 12 Kanoner, alle 6 Fdigere.
En d“ af samme Force.
4

En Kanonbaad paa 6 Kanoner.
To andre Kanonbaade.

Fem Galleier.

To Skibe ere ude paa Krydstog, nemlig en Brig paa 14 og en
Galioth paa 8 Kanoner.

To Corsarer, kjøbte paa Øen Candia, cre endnu ikke komne her¬
til, mig altsaa ubekiendte.
Copier af denne Liste bleve sendte til Greverne Bernstorff og

Schimmelmann.

Billes Brev til Grev Bernstorfk

eraf

samme Dato og Ind¬

hold; dog findes nogle andre Punkterberørte deri, som her ikke

bør forbigaaes. Saaledes siger han:
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„Hvad Brevet fra Baron Hübsch i Constantinopel angaaer,
„hvilket den engelske Consul bragte mig, efterat Paschaen havde
„„læst det, da handlede det om en Vaabenstilstand paa 6 Maane¬

„der. Men denne vilde Paschaen paa ingen Maade vide noget af
„at sige, hvormed jeg var meget vel tilfreds; thi jeg havde ved

mig selv besluttet, enten Freden strax eller ogsaa Krig, da 6
„Maaneders Vaabenstilstand vilde have været formeget i Desfa¬

„„veur af os, fordi den gode Aarstid vilde derved gaae ubenyttet hen.“

Hvad denne Sag om Hübsches Underhandlinger angaaer, da
ville vi faae Leilighed til nærmere at berøre den; men forinden
ville vi tilendebringe Beretningen om Najadens Ophold for Tri¬

polis. Bille skriver endvidere i samme Brev, til Grev Bernstorff:
„„Maa jeg underdanigen melde Deres Excellence en Sag, som

„formodentlig vil komme Dem for Øre. To Dage efter Bataillen,
„den 18de, kom der en liden fransk Brig seilende ud fra Tripolis;

„„den var ladet med Korn for Alexandria, og havde endeel Tyrker

ombord. Jeg skiod et skarpt Skud efter den, hvorpaa den strax
„„skiød 3 lose Skud som Salut. Efterat jeg havde examineret

„den, spurgte jeg Skipperen, om hans Consul ikke havde bekiendt¬
„giort ham, at den danske Force i Middelhavet blokerede Tripolis,

„„hvilket han sagde ikke at være ham bekiendt. Jeg bad ham da
pat gaae tilbage og forblive indtil vore Affairer med Paschaen

„„vare bragte i Rigtighed, eller om han vilde udlosse, skulde han
„„som neutralt Skib faae Lov at passere; hvorpaa han gik tilbage.
„„I denne Anledning har jeg et Par Gange corresponderet med

„„den franske Consul, Mr. Guys, hvorpaa Enden blev, at jeg, for

„„at være fri for videre Underhandlinger med ham, bad ham at

„folge sine Instruxioner og melde Tingen hjem, da jeg ikke kunde,

„for hans eller Nogens Skyld, handle udenfor mine Ordrer; og
„„som, Dagen efter, Underhandlingerne med Paschaen begyndte, og
„„Fiendtlighederne fra begge Sider ophorte, havde Briggen Frihed

otil at kunne gaae ud; men da var den bleven læk, saa at den
„forst den 27de gik atter tilsøes. Eonsulen har i meget bestemte
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„Udtryk forlangt, at jeg skulde give Briggen Salut igien; og for

„den spanske Consuls Skyld, som gierne vilde jevne den Sag, til¬

„„stod jeg, at naar den seilede og atter vilde salutere med tre Skud,
„„vilde jeg give den to Skud, istedetfor et; men den seilede uden

„at salutere. Han har siden sendt en Protest til vor Consul i
„Livorno, saaledes som jeg nu har havt den Ære at indberette

„„Sagen, og hvorpaa jeg ikke svarede andet, end at jeg fuldkom¬

„men vedstod det Hele, som det var forklaret. Den Dag, jeg kom
„til Ankers med Fregatten og blev af Castellet saluteret med 21
„Skud, vaiede alle Consulernes Flage; men den Franske havde

„den Uforskammenhed at stryge sit, netop da Saluten begyndte,
„og har siden ikke ladet det vaie, ligesom han heller ikke har aflagt

„nogen Visit.
Slutningen af Brevet indeholder en Anbefaling for den en¬

gelske, men især for den spanske Consul, som havde været behielpe¬
lige ved Underhandlingerne, og som, den Sidste især, under Kri¬

gen havde taget sig saameget af de danske Fanger.
Affairen med den franske Consul var ubetydelig i sig selv, og
havde ingen videre Følger; men det er mærkeligt nok, at det netop
skulde være Repræsentanten for den Nation, som man her hiemme

meest ventede Understøttelse af til Fredens Gienerholdelse, der var
den eneste som viste det danske Flag Uvillie, ja personlig Uartighed

ved denne Leilighed.

Consul Lochners Brev til Bille, af hvilket Copie blev sendt
til Grev Bernstorff, lyder saaledes oversat fra det Franske:
Min Herre.

Jeg var hos Paschaen igaaraftes, strax da jeg var kommen

iland fra Fregatten; men der var ingen Mulighed i, at faae ham
til Fornuft. Alt, hvad De havde paalagt mig at forestille ham,
var til ingen Nytte, da Storherrens Brev eller Firman ikke var

os til nogen Tieneste. Vi vare endog paa Nippet at bryde Un¬
derhandlingerne for tredie Gang; men da jeg kiender af Erfaring,

at man ved at vinde Tid vinder Alt i dette Land, forhalede jeg

31

under en Skingrund mit Ophold iland til idag, hvorpaa han da,
ved min Tilbagekomst fra Slottet, sendte den spanske Consul fol¬

gende Ultimatum:

(Her følge de ovenmeldte Conditioner, som ere satte efter

det som Amerikanerne have betalt. Presenten hvert 4de Aar

skulde beløbe sig til en Værdie af 14,000 Piastre, eller ogsaa
han vilde sende en Ambassadeur til Kiøbenhavn, hvilket han vilde

overlade til Kongens eget Valg.)

Jeg maa bede Dem, Hr. Capitain, at tage disse Conditio¬
ner i nøie Overveielse. Det er sandt, at de meget overstige vor
Fuldmagt, men naar jeg betænker de umaadelige Summer, som
denne Krig har kostet og vedbliver at koste, i Armeringer, saavel¬
som den Skade den forvolder Handelen, paa en Tid da Fragterne
betales saa høit, troer jeg Opoffrelsen kun liden. Desuden maae
vi høste Frugterne af Slagets Udfald. Et andet, i hvilket en

ulykkelig Kugle kunde knække en Stang eller en Raa, vilde atter
hæve hans Mod, og forhøie hans Paastand et Tusind Piastre.

Man frygter os nu; vor Marine er høitagtet; lad os benytte det,
maaskee kan en eller anden Modgang berøve os Alt. De har

selv seet, hvor vanskeligt det er at blokere denne Havn med en
Fregat og en Brig, og at Paschaens Styrke voxer dagligen.

Storherrens Firman kommer meget sor sildigt; det borde have

kommet medens Paschaens Ambassadeur endnu var i Constantino¬

pel, maaskee det da kunde have havt nogen Virkning; men end¬
ogsaa i det Tilfælde vilde det neppe have gaaet os bedre end de

Svenske, med hvilke man agter at begynde, saasnart vor Fred
er sluttet. Man har ladet sig narre i Constantinopel af den tri¬
politanske Ambassadeur, som kun har lagt an paa at sætte sine

Planer igiennem, og at faae sin Herres Foræringer udleverede,
sikker paa bagefter ikke at gjøre det Mindste af hvad han havde
lovet, og man har allerede i November Maaned, f. A., forsikkret

mig, at Sverrigs Fred ikke vil vare længere, end til Achmet Beys
Tilbagekomst fra Constantinopel. Man har givet H. E. Grev
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Bernstorfk en aldeles feil Underretning, ved at sige ham, at Sver¬
rigs Fred har kostet 40,000 Piastre. Det kan være, at de

have betalt denne Sum til Portens Ministre, men til Dato har
Paschaen ikke faaet en Skilling deraf, det kan jeg forsikkre Dem.

Jeg beder Dem, Hr. Capitain, at tage alt dette i Betragt¬

ning, og dersom De ikke som Militair troer at kunne tilstaae det
Forlangte, tager jeg Ansvarligheden paa mig selv, da jeg troer

at slutte en ærefuld og fordeelagtig Fred for Staten, og kan jeg

tillige love Dem, at den, sluttet paa disse Vilkaar, skal blive af
Varighed.
Jeg har den Ære o. s. v.

Lochner.

Af alle disse Rapporter og Breve have vi da seet, hvorledes
Freden blev sluttet, og at Bille, den 26de ved sin Audients hos
Paschaen, fik de 21 danske Fanger udleverede. Den 1ste Juni

kom Briggen tilbage fra Malta, hvor den havde fyldt Vand for
Najaden. Den 2den blev Traktaten imellem Danmark og Tri¬
polis fornyet og underskrevet. Den lyder saaledes:
Gud alene Æren!

Hensigten og Indholdet af denne Traktat er, at den nu for¬

nuftige og forsigtige Commanderende Steen Bille, Kammerjunker

hos den med høie Indsigter og giennemtrængende Forstand bega¬
vede Monark, Christian den Syvende, Konge til Danmark og
Norge o. s. v., tilligemed vor Ven Johan Frederik Lochner, for¬

bemeldte Majestæts Consul, have fremstillet dem for den med mange

Kundskaber begavede Prinds, Enevoldsherre og Centrum af Tripo¬

lis tappre Landskabs Regiering, som han beskytter og forsvarer for
al mulig Overlast, Prinds og Herre Yusuff Pascha, Søn af Ali

Pascha, Søn af Mohammed Pascha, Søn af Hamed Pascha

Caramanli, som Gud ophøier, hans Throne. Man har handlet
om at forevige Venskabet og igien tilveiebringe Freden, hvilken
man har fornyet og forbedret, paa de gamle Betingelser og Ind¬

holdet af nærværende Traktat, fastsat i vor Oldefaders Tid, Mo¬

hammed Pascha, og igien bekræftet af vor Fader Ali Pascha.
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Hermed bekiendtgiøres, at fra denne Dag og for Fremtiden
den danske Nation og alle dens Skibe skal nyde de største Æres¬
beviisninger, ligesom de meest yndede Magter, med hvilke vi leve

i god Forstaaelse; at alle de Privilegier som blive dem tilstaaede

ogsaa skulle blive hans danske Majestæts Undersaatter tilstaaede,

uagtet at samme ei findes udtrykkelig anførte. Altsaa paa den
Maade har man fornyet Freden, som er bleven undertegnet i
Nærværelse af Divanet, Landets Kiaja Bei og de Store i Regie¬

ringen, hvilket bevidnes ved dens her understaaende Segl.

Givet i Tripolis i Barbariet den 1ste i Maaneden Hetzie
1211, som kommer overeens med den 31te Mai 1797.

(Folger Underskrifter og Segl).

Bille havde derpaa en Afskedsaudiens, ved hvilken Leilighed
Paschaen forærede ham en Sabel og sagde ham en meget smigrende

Compliment. Samme Eftermiddag sendte Paschaen en Present
af Forfriskninger til Fregattens Mandskab, og til Folkene paa den
Slup, der blev ham foræret af Bille, skienkede han 100 tyrkiske

Piastre. Bille lettede samme Aften og satte Cours for Malta;
men Sarpen blev liggende efter, fordi den skulde medtage for Pa¬

schaen nogle Passagerer, der skulde sættes i Land i Algier og Tan¬
gier. Sarpens Bestemmelse var, som forhen omtalt, at bringe
Efterretningen om Freden til Malaga, samt der aflevere Breve til

vor Minister i Madrid, der skulde udvirke Tilladelse til at udskibe

Piastre fra en spansk Havn. Dernæst skulde den vise sig i Stræ¬

det ved Gibraltar. Det kostede altsaa Intet, at vise Paschaen
den begiærede Tieneste, hvorved man da opnaaede noget længere

Frist for Betalingen af den skyldige Summa, hvis yderste Termin
ellers var fire Maaneder.

Det vil nu nok være det rette Øieblik, til at drøfte nærmere

de allerede tidtomtalte Underhandlinger, foretagne paa Generalad¬

judant Fiskers Anmodning af Baron Hübsch i Constantinopel:
Den tripolitanske Ambassadeur, med hvem disse Underhandlinger
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havde fundet Sted, kom tilbage til Tripolis med det Skib, som
Bille jagede forgiæves den 17de Mai. Med ham fulgte det Brev
fra Hübsch til Fisker, som Paschaen sendte ud til Bille med den

engelske Consul. Hübsch meldte deri, at han havde sluttet Freden,
der skulde begynde med en Vaabenstilstand paa 6 Maaneder, og
taler om et Brev fra Capudan Pascha til Paschaen af Tripolis,

samt om Storherrens Firman, af hvilke han sendte ham Copier.

Men disse Copier fulgte ikke med dette Brev. Paschaen havde
brudt det; formodentligen havde han da holdt hine Copier tilbage,

og i alle Tilfælde agtede hverken han eller Achmet Bey det mindste
derpaa. Da Lochner kom iland tilstod vel Paschaen at disse Do¬
cumenter existerede, men han vilde ikke vide noget af Vaabenstil¬

standen at sige og respecterede heller ikke Firmanet. Hvad Bre¬
vet fra Capudan Pascha angik, da ansaa han det kun som et pri¬

vat Brev, hvori denne bad ham, for deres Venskabs Skyld, at
giore Fred eller idetmindste en Vaabenstilstand paa 6 Maaneder.

Imidlertid sluttede Lochner Freden.

Da Briggen Sarpen kom tilbage fra Malta den 1ste Juni,
medbragte den Breve fra General Adjudant Fisker, som var afgaaet

derfra med Thetis den 24de Mai, og da Bille selv kom til Malta

modtog han Duplikaterne af disse samt Copierne af Capudan Paschas

Brev og Storherrens Firman; alt fra Hübsch, adresseret til Fisker.

Alle disse Depescher gik ud paa, at Hübsch bande ved Capudan
Paschas Mellemvirkning erholdt et Firman fra Storherren, hvil¬
ket tilligemed et Brev fra Capudan Pascha selv, befalede Paschaen

af Tripolis at giøre Fred, og at denne skulde sluttes paa de
samme Vilkaar som den gamle Traktat, samt at den Intet, al¬

deles Intet skulde koste Danmark. Til den Ende var en

Vaabenstilstand oprettet paa 6 Maaneder, alle Fiendtligheder skulde
derfor ophøre, samt alle Priser, tagne 41 Dage efter den 14de
April skulde tilbagegives. Det var endvidere en Aftale, at det

Skib hvorpaa Ambassadeuren Achmet Bey befandt sig, ligesom de
to Fregatter der af Storherren vare forærede Paschaen, skulde ved
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deres Ankomst for Tripolis, eller hvor de ellers maatte møde danske
Krigsskibe, heise et hvidt Flag fra Fortoppen, for at tilkiendegive
Vaabenstilstandens Tilværelse, og derefter skulde de ubehindret pas¬
sere. Ved at sammenligne Datummerne forekommer det rime¬

ligt, at de to Fregatter ere ankomne til Tripolis, medens Fisker
var gaaet op til Malta, kort efter at han havde forgiæves jaget

de to danske Priser. Hvorledes ellers forklare sig, at disse Fregat¬

ter slet ikke findes paa Fiskers Liste over den tripolitanske Force,
da de dog begge vare med i Slaget den 16de Mai. Hvad
Achmet Bey angaaer, da lod det til, som om han selv ikke havde

megen Tiltro til den sluttede Vaabenstikstand, siden han ikke en¬
gang heisede det hvide Flag, da Bille jagede ham, men foretrak
at prøve paa at undslippe, hvilket desværre ogsaa lykkedes ham.
Hübsch siger i et af sine Breve til Fisker, at bemeldte Achmet

Bey havde sagt i Constantinopel, at han selv havde været tilstede

i Tripolis ved en Conference imellem hans Herre og Fisker, hvor
denne sidste havde tilbudet at betale 150,000 Piastre for Freden
strax, og 10,000 Piastre aarligen; dette haaber Hübsch er ikke
sandt, sordi nu denne ved ham stiftede Fred aldeles Intet skak

koste. Han raader Fisker derimod til at holde gode Miner med
Achmet Bey, „som en snild og mægtig Mand af megen Indflydelse
i sit Land.“

Det synes virkeligen, som om denne Achmet Bey har været
snild nok til at føre Hübsch bag Lyset i denne hele Affaire. For

det første see vi af Hübsches egne Breve, at efterat Achmet Bey
havde opholdt ham flere Dage med Underhandlinger, og det ende¬

ligen kom til Underskrifterne, erklærede han, at han aldeles ingen

Fuldmagt havde af sin Herre til at slutte en saadan Traktat, at

han alene var udsendt med Foræringer og Complimenter til Stor¬
herren, i Anledning af hans Herres Thronbestigelse, og at hans

Underskrift altsaa Intet betydede. For det andet var der soleklart,

at alle Fordelene ved denne Vaabenstilstand vare Tripolitanernes.
I en og fyrgetyve Dage, fra 14de April at regne, altsaa til Slut¬
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ningen af Mai Maaned skulde de fiendtlige Kapere kunne giore

Priser. De paa Candia udrustede Korfarer kunde i god Mag og
Ro tage de rigtladte danske Skibe, som kom fra Smyrna eller

foer i Archipelagus; hvorimod de tre Skibe, som man med Sik¬
kerhed vidste skulde til Tripolis, fik Lov til at passere ubehindret
med deres hvide Flag fra Fortoppen. Denne Clausul om de 41

Dage var bleven tilføiet den forste Bestemmelse, paa Grund af, at

det var nodvendigt, sagde man, at give de Korfarer, som vare til¬
soes, Tid til at erholde Efterretning om Vaabenstilstanden; ligesom

om man ikke havde det meget simple Middel i Hænde, at lade de

Skibe gaae igien, som muligen i denne Tid kunde blive opbragte.

Hübsch lod sig ikke ankægte af den Vanskelighed, at Achmet Bey
ikke vilde underskrive, han troede Alt vundet ved at Capudan

Pascha alene underskrev, som om denne derved giorde sig ansvar¬
lig for Traktatens Opfyldelse. Hvormeget Paschaen af Tripolis

agtede herpaa have vi allerede sect. Men det værste af Alt var,

at Hübsch opsatte en Regning til Regieringen, for denne Freds¬
slutning, der aldeles Intet skulde koste, paa 49,760 tyrkiske
Piastre, hvoraf 40,000 alene for Capudan Paschas bona ofsicia.
Om denne Artikel skrev han intet til Fisker, men rapporterede kun

hiem, at han havde været nodsaget til at giøre en saadan Bekost¬
ning, der dog ikke maatte betragtes som Betaling for Freden,

eftersom denne aldeles Intet kostede, men kun som en Grati¬
fication til Vedkommende, hvorom han endydermere udbad sig
Taushed

Hübsches Depescher, denne Sag vedkommende, med Begiæ¬
ring om Regieringens Ratification, kom til Kjøbenhavn i Slut¬
ningen af Mai. Under 27de i samme Maaned skrev Grev Schim¬

melmann og Oeconomie og Commercecollegiet til Consul Lochner
og den Høistcommanderende paa Stationen for Tripolis, og med¬

sendte Copie af Hübsches Breve, der ere af 19de, 12te, 13de og
25de April, tilligemed Instrux for videre Forholdsregler. Hoffet

billigede ikke Hübsches Underhandlinger, men ansaae Tingen nu

37

engang som skeet og ikke til at ændre, hvorfor man kun maatte

være betænkt paa at drage saa megen Fordeel deraf som mulig.
Schimmelmann udhæver, i sit Brev til Lochner, de ovenomtalte

feile Anskuelser, der have bragt Hübsch til at underhandle uden

Basis; det Ubillige i Clausulen om de en og fyrgetyve Dages Fri¬
hed til at tage danske Skibe; endvidere at der aldeles Intet er

bestemt om de danske Fangers Løsladelse, og at Hübsch har ladet

sig nøie med at reclamere de to danske Skibe, tagne i Patras
Havn, da han dog havde en saa god Leilighed til bestemt at for¬

dre Erstatning for deres Opbringelse, men herom er aldeles Intet
berørt. Lochner authoriseredes til at slutte Freden, imod at be¬

tale 25 à 30,000 Piastre og desuden 4 à 5,000 for Fangernes

Løsladelse. Slutteligen underrettedes han om, at det danske Hof

havde modtaget Forsikkringer fra den franske Republik, at den vilde
giøre alt hvad der stod i dens Magt for at udvirke os Fred med

Tripolis. Hvorvidt den franske Consul handlede i denne Aand
have vi allerede ovenfor sect. Brevet til den Høistcommanderende
paa Stationen er kortere: Schimmelmann henholder sig til sit

Brev til Lochner, beklager Vanskeligheden af at give Instruxioner
paa en saa stor Afstand, især efter saa usikkre Data, som Hübsches

Rapporter; han stoler paa, at man vil handle med Conduite, og

ønsker, at man kunde med Vaabenmagt tiltvinge sig Freden, o. s. v.
Da Billes Svar paa ovenberorte Brev, saavelsom hans

Breve i denne Anledning til Grev Bernstorff give Oplysning om

hvad hans Anskuelse af Sagen var, og hvorledes han desan¬
gaaende havde tilskrevet Baron Hübsch, ville nogle Brudstykker af
disse her være paa deres rette Plads. Under 15de Juni skrev

han fra Malta til Grev Bernstorff: „Ulagtet Baron Hübsches
„Brev er af en ganske anden Natur, end den Vending Tingene

„nu have taget, har samme aldeles ikke foruroliget mig i Hen¬
„„seende til vor Handling. Der var for os ikkun to Veie: enten
„„Freden, paa de Vilkaar den er sluttet paa, eller at fortsætte Kri¬

„ggen, hvortil Paschaen for sin Person var meget tilbøielig. Con¬
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„„sul Lochner har, som jeg allerede forhen har havt den Ære at
„melde, troet det nødvendigt og godt for Danmark at antage

„„Freden paa disse Vilkaar, og hvad Baron Hübsches Tractater
„„angaae, da kom de aldrig i Betragtning hos Paschaen. Jeg an¬
„seer det nu for en Lykke, at Freden saa hastigt blev sluttet, da

g„ellers hvad danske Skibe, der havde været i Smyrna, og havde

„„ladet sig forlede til at gaae derfra med Capudan Paschas Passer

g„eller paa Grund af Freden, vilde sikkerligen alle være blevne
„tagne, da Paschaen af Tripolis havde to Corfarer i Candia alene

„„for at opsnappe dem o. s. v.
Billes Svar paa Grev Schimmelmanns Brev af 27 Mai er
dateret Malta den 1ste Juli og lyder saaledes, oversat fra det

Franske: „Jeg er bleven meget forbauset, ved at læse Baron Hüb¬

„„sches Beretning om sine Underhandlinger i Constantinopel. Der¬
„„som et Brev, som jeg under 15de Juni tog mig den Frihed at

„„skrive til Grev Bernstorff, er blevet Dem foreviist, vil D. Ex.
„„deraf see den besynderlige Maade, Baron Hübsch har behandlet
„„denne Sag paa; mit Svar til ham vil ligeledes tiene til Oplys¬
„ning desangaaende. D. Ex. vil deraf see, at Baron Hübsch har

„„sagt mig saavelsom Hr. Hochepied, vor Consul i Smyrna, at denne

„Fred ikke har kostet Danmark en Skilling. Han skriver mig end¬
„„ydermere, at dersom man havde henvendt sig til ham strax, skulde

„han, ved sin Indflydelse have bragt det til det Punet, hvorhen
„Sagen nu endeligen er kommen; at Kongen derved havde sparet
„sine Udrustninger, ved idethøieste at giore, saaledes som Sverrig,

ggen Udgift af 2000 Piastre.“
„Jeg har, saavel over Tripolis, som over Livorno, tilstillet

„„Baron Hübsch Underretning om vor Fredsslutning; thi uagtet
„„han skrev os saa udtrykkeligen, at hans Underhandling ikke kostede
„det mindste, vovede jeg ikke at fæste saa ganske Lid til hans For¬

„sikkringer, og jeg vil tilstaae D. Ex. at jeg dog ventede en Reg¬
„ning til Regieringen, i hvilken Forventning jeg da heller ikke er

„„bleven bedraget, ifølge D. Excs. Brev af 27de Mai. At Baron
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„Hübsch havde en saa uindskrænket Tiltro til Achmet Bey, var
„mig allerede Borgen for, at han vilde blive bedraget. Achmet
„„Bey er almindeligen bekiendt for at være et nederdrægtigt Men¬

„„neske, derom ere alle Europæere i Tripolis enige. Medens jeg

„„laa for Tripolis lod jeg ham spørge, hvorfor han havde giort sig

„saamegen Umage for at undslippe mig, da han dog havde et
„Sikkerhedspas fra vor Agent i Constantinopel? Han lod mig

„meget oprigtigen svare, at han troede ikke, at jeg meget vilde
grespectere et saadant Pas hvilket beviser tilfulde hvor oprigtigt

„„han selv har meent det med hine Underhandlinger. Dersom jeg
„„havde været saa heldig at tage ham, er jeg overbeviist om, at
„Sagen skulde have faaet et fordeelagtigere Udfald for os.“

„„Jeg har allerede skrevet til Baron Hübsch, og agter med
„„forste Leilighed at sende ham et Duplicat, hvori jeg anbefaler ham
„„paa det alvorligste for Kongens Interesses Skyld, hvem vi begge

have den Ære at tiene, ikke at betale en Skilling til de Folk,

„han har brugt; da alt hvad de have udbirket deels er til ingen

„„Nytte, deels kommer for silde. Kun Baron Hübsches eget Brev,
„„ikke Storherrens Firman, ei heller Capudan Pachas Skrivelse kom

„„mig tilhænde, medens Underhandlingerne fandt Sted. Dersom
„„den gode Herre blot havde havt den Opmærksomhed at nævne et
„Ord om de Penge, han havde opofret, vilde han have giort os
en betydelig Tieneste. Mit eneste Ønske er nu, at forhindre,

„at Baron Hübsch skal giøre flere unyttige Opoffrelser for en
„„Fred, som allerede er Fædrenelandet kostbar nok, og som des¬
„„uden er opnaaet uden nogensomhelst Indblanding.

Jeg har

„„desangaaende skrevet ham til, og haaber at dette Brev maa

„„omme ham tilhænde for D. Excs. Svar paa hans Depecher, som
„meddeler ham Fuldmagt til at betale den opgivne Suin.

„Jeg smigrer mig med, at Regieringen vil billige min Hand¬
„„lemaade. Den store Afstand og Usikkerheden i at correspondere

„bringer mig ofte til at handle paa egen Haand og til at giøre

„Skridt, for hvilke jeg ønskede helst, for min egen Roligheds
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„Skyld, at have D. Excs. Bifald eller Ordre. Jeg haaber kun
at D. Ex. vil være overbeviist om, at i hvad jeg end foretager

„mig, har jeg kun Kongens og Landets Vel for Øie.“
Til Grev Bernstorff skrev han, i samme Anledning, i et
Brev dateret Neapel den 17 Juli: „Jeg har fra Baron Hübsch

„ modtaget mange Breve, og endskjøndt de ved mange Leiligheder
„„have været hinanden meget modsigende, stemme de dog alle over¬
geens i at gientage de samme Ord: „ „Jeg har Aarsag til at

„3 „„gratulere mig selv til at have sluttet en fordeelagtig Fred for
vort Hof, uden at det koster en Skilling til den tripolitanske
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„ „„Regiering
“, og som han siger, at Sverrig saaledes havde faaet

„„Freden for 2,000 Piastre, kunde jeg mindst giøre mig Tanke om,

„at han vilde tilstaae en saa stor Douceur for sit eget Hof. Jeg

„„greb strax den forste Leilighed og skrev ham til for at forebygge,
om det kun kommer tidsnok, at han ingen Udgifter gior for en

„„Sag, der har været saa frugtesløs og saa slet ledet. Jeg tør

„vel sige: slet ledet, naar han ingen Forsikkring kunde have fra
„„Ambassadeuren Achmet Bey for Freden, og dog havde givet
„ham et Leidebrev for sig og sin lille Eskadre, som kom saa betids
„at to af den, hver paa 28 Kanoner, tiente imod mig den

„16de Mai, bemandede med Christne fra Constantinopel.“

Af Billes Breve til Hübsch kan det væxe tilstrækkeligt at give
følgende Brudstykke. I det forste, dateret 7de Juni, siger han:

„De vil tillade mig Hr. Baron, at komme tilbage til Deres
„„Breve, i hvilke adskillige Punkter forekomme, som jeg vil tage

„mig den Frihed at sige Dem min Mening om. De siger:

„„ „De seer min Herre, den fordeelagtige Vending det er lykkedes
„„mig at give vore Affairer med Tripolis. For det første have

ogoqvi nu for os en Vaabenstilstand paa 6 Maaneder, fra 14de

„„April at regne, under hvilken Hans Majestæts Undersaatters
„Handel er fuldkommen sikkret, og i hvilken Tid Freden endeli¬

„„ „gen kan vorde sluttet.“*
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„I et Brev af 18de April til vor Viceconsul i Smyrna, Hr.
„„Hochepied, af hvilket han har sendt mig Extract, siger De ligeledes:

„„„Jeg har den Ære at underrette Dem om, at jeg har
„„„Udvirket Freden imellem vort Hof og Tripolis. Den 14de
„ d. M. er dette heldbringende Arbeide bragt til Ende, uden at
„ „„betale noget til hiin barbariske Stat. “*

„Endvidere i et Brev af 20de April til Samme, af hvilke

„„jeg ogsaa har Extract, siger De.
„„„Af min seneste Skrivelse har De seet, at Freden er til¬

„„„veiebragt imellem Tripolis og Danmark, og vor Fart er atter
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„„„fri og uden Fare, at regne fra 24de Mai.

„„De vil dog tilstaae mig, Hr. Baron, at hvad De der frem¬

„„sætter maa være vort Ministerium i Kjøbenhavn meget behage¬
„ligt, og at vi her ville komme til at spille en meget ringe Rolle,
„i Sammenligning med Dem, eftersom vi, der have været paa
„„Stedet selv, have betalt 75,000 Piastre for Freden, foruden en

„Foræring af 14,000 Piastre hvert fierde Aar. De maa ikke troe,

„„Hr. Baron, at hverken jeg eller nogen Anden vil berøve Dem
„„det mindste af Deres Fortieneste ved deres Underhandlinger i
„„Constantinopel. Paa ingen Maade! Men De maa tillade mig,
at jeg siger Dem uden Omsvøb, at det Hele forekommer mig

„at være lidet grundet, og aldeles hen i Veiret, naar der har
„„været underhandlet, uden at Paschaen synes endog i mindste

„Maade, at være tagen i Betragtning, da han dog virkelig er en

„af de meest interesserede Personer i Sagen, og naar hans Svoger
„„Achmet ikke har havt Fuldmagt af sin Herre til at underhandle

om Fred. Paschaen tog heller ikke Capudan Paschas Ordre
„„i ringeste Betragtning. Det er ikke den forste Gang, Hr. Baron,
„„at en barbarisk Stat har negtet at adlyde Storherrens Befaling.

„„Algier gav os Exempel derpaa for nogle Aar siden. Det forekom¬

„mer mig ogsaa, Hr. Baron, at naar De lidt længer hen i Deres

„„Brev siger: „„„Jeg troer det overflødigt her at gientage, hvormeget
9„den ovennævnte Minister Achmet Bey har viist sig forekommende
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„„„og af gød Villie, under denne Sags Forhandling, hvorlunde
„„„han reiser herfra med gode Hensigter og vel endoctriné, og

„„„hvormeget denne heldbringende Sags endelige Afgiørelse afhæn¬

„„ger af hans Indflydelse paa hans Herres Anskuelser. Jeg kan
„„„ikke noksom anbefale Dem, at vedligeholde denne Mands gode
9„Mening og Hensigt, ved alle mulige Hoflighedsbeviser og Agtel¬

„sestegn, giver De ikke utydeligen tilkiende, at De selv er

„ikke ganske sikker paa Deres Sag, og at De troer paa Mulig¬
„heden af, at Paschaen kunde falde paa, ikke at respectere den Fred,

„„der saaledes uden hans Samtykke er sluttet i Constantinopel.

„„Heri har De, Hr. Baron, paa ingen Maade taget Feil, og jeg
„kan have den Ære at forsikkre Dem, at Achmet Bey ikke uden

„skiellig Grund skialv for sit Liv, da Deres Brev blev oplæst og

„oversat for Paschaen af en engelsk Renegat, forste Admiral i
„„Tripolis, der dog havde det Venskab for Achmet Bey, at udelade

„den Deel deraf, hvor De holder en saa smuk Lovtale over denne

„Minister. Det er sandt, at Renegaten herved iagttog sin egen

„„Fordeel, da han frygtede, ved at opirre Paschaen imod sin Svo¬
„ger, at bestyrke ham i hans Beslutning at fortsætte Krigen, hvil¬

„„ket aldeles ikke var efter Admiralens Smag. Denne havde flere
„„Gange erklæret, at de ikke ønskede at slaaes med Orlogsmænd;

„„men de vare ogsaa visse paa at miste deres Hoveder, dersom de
onegtede at gaae ud, for at angribe min Fregat, hvilket Paschaen

„vilde, at de skulde giore. Renegaten er efter min Mening den

„egentlige Aarsag til at Freden blev sluttet. Det forekommer mig
„ogsaa, Hr. Baron, som at Achmet Beys Venskab for os, ikke

„kan have været saa meget stort, siden han har kunnet sige i Con¬
„stantinopel, at min Formand, Gen. Adjudant Fisker havde til¬

„budt 150,000 Piastre strax og 10,000 aarlig, for Freden, og

„„det i hans Nærværelse, hvilket er en skamlos Usandhed. De seer
„heraf Hr. Baron, hvormeget man kunde stole paa hans gode

„„Villie for os, ligesom det forommeldte har maattet bevise Dem,
„„hvormeget hans Endoctrinering har været os til Nytte.“
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Et andet Sted i samme Brev siger Bille: „Vær imidlertid

„forsikkret Hr. Baron, at uagtet Alt, hvad jeg her har havt den
„„Ære at sige Dem, have vi dog giort Alt, hvad der stod i vor
„Magt, for at drage Nytte af Deres Arbeide, medens vi under¬

„„handlede med Paschaen. Uagtet vi ikke vare saa heldige at have
„„Deres Copie af Capudan Paschas Brev, kunde vi dog omtrent

„„slutte os til dets Indhold, og herefter rettede vi vore Skridt.

„Consul Lochner sagde endog Paschaen, at naar han vedblev at af¬
„„slaae Freden, vilde han selv strax gaae med Briggen til Constan¬

„tinopel, for at melde Storherren hans Ulydighed. Paschaen sva¬
„„rede herpaa, at han ikke forlangte bedre o. s. v.“
Det andet Brev til Hübsch er af 1ste Juli, men indeholder
intet der er værd at anføre; det er en lang Bebreidelse for at han

ikke har underrettet dem om den giorte Bekostning af de 50,000

tyrkiske Piastre, og en alvorlig Anmodning om ikke at betale dem,
om ogsaa Grev Schimmelmann, som endnu ikke kunde være un¬

derrettet om Sagens sande og hele Sammenhæng, authoriserede

ham dertil; saameget mere som man, dengang en saadan Autho¬
risation kunde være afsendt fra Kiøbenhavn, endnu ikke kunde være

vidende om Fredsslutningen for Tripolis af 29de Mai.

At Bille ikke handlede overilet, saaledes som Mange, i hiin
Tid, da denne Sag vakte megen Interesse, vare tilbøielige til at
troe, vil af det foregaaende være Læseren indlysende. Hvorvidt Fre¬

den kunde have været opnaaet for bedre Kiøb, naar man havde
fortsat Krigen, er vel megen Tvivl underkastet. Man har seet
hvorledes Antallet af Paschaens Skibe forøgedes, og det med

svære Skibe, saa at det vilde blevet en absolut Nodvendighed at
forøge vor Styrke i Middelhavet betydeligen. Seer man hen til
hvad disse Udrustninger og en langvarig Blokade vilde have kostet

Danmark, saa torde vel det Afslag, man kunde have tiltvunget sig
i Paschaens Fordringer, neppe have erstattet de forøgede Krigsom¬

kostninger; især naar man seer hen til hvor nodvendig vor Eska¬
dres Nærværelse siden blev i andre Kanter af Middelhavet. I
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hvordan alt dette end er, saa opvakte Efterretningen om den ha¬

stige og paa saa hæderfuld Maade opnaaede Fred, almindelig Til¬
fredshed her hiemme. Bille blev tilkiendegivet Kongens Bifald i

de naadigste Udtryk; han fik Kammerherrenoglen til Belonning.

Fra Grev Bernstorff saavelsom fra vedkommende Collegier modtog
han de meest smigrende Skrivelser. Malte Bruun besang Slaget
ved Tripolis i sin herlige Ode, og Alle prisede Billes kiække Færd

og lykønskede Landet til den gienvundne Sikkerhed for Skibs¬
farten.

Bille kom til Ankers i Malta Havn den 4de Juni; men

nær havde han atter liidt Skibbrud i Indseilingen: han fik bak
Seil, der faldt Stille, Fregatten drev ned og tornede med Roret

mod en Klippe; men da der var steildybt og ingen Soe fik den
intet videre Havarie. Der kom strax en Mængde Fartoier, især

„Religionens, hvilke buxerede Najaden til dens Ankerplads, hvor
den da blev underkastet 18 Dages Qvarantaine.

Foruden at Bille maatte anskaffe det af Consul Lochner for¬
langte Krudt til Paschaen, maatte han endnu løskiøbe to tripoli¬
tanske Fanger, som Paschaen havde udbedt sig. Da de vare i pri¬

rate Folks Hænder benyttede disse Leiligheden og skruede Prisen i

Veiret, saa at Regningen for Freden derved atter fik en ikke ube¬
tydelig Tilvæxt. Ligeledes maatte Bille lade bygge et Fartoi iste¬

detfor den til Paschaen afstaaede Slup. Det hele beløb sig til
3,362 Piastre.
Medens Najaden laae i Qvarantaine døde den danske Consul

paa Malta Hr. Habela. Paa Stormesterens Anmodning indsatte

Bille General Toldinspecteuren Hr. Fremaux de Formose til In¬

terims Consul; hvilket Valg senere blev anerkiendt af Regierin¬
gen. Fremaux var en almindelig agtet Mand og dertil meget
rig, hvilket altid er værd at paaagte ved Valget af en Consul,

fordi det giver ham Anseelse; men under den Tids Omstændighe¬

der var denne Egenskab af endnu større Vigtighed, fordi der
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meget ofte var Sporgsmaal om øiebliklig Udredelse af betydelige
Summer.

Chebeqvinen laae her endnu for dansk Regning under Qva¬

rantaine; skiøndt den intet Satqvem havde havt med Land, havde

man paalagt den 40 Dage. Dette voldte atter Udgifter, som vare
saameget mere ærgerlige, som dette Fartøi aldeles ikke havde sva¬

ret til Hensigten. Til Beviis herfor tiener Lieutenant Munks
Rapport til Bille, strax efter Affairen den 16de Mai:

Rapport.

Efter Deres Befaling afgiver jeg herved Beretning om Skib
og Mandskab, saaledes som de forholdt sig i sidste Action. Jeg
troer at være saameget Menneskekiender at jeg tor sige, at de

maltesiske Matroser (de være iøvrigt som de vil) ikke ere saadanne,
at man tør vove det yderlige Øieblik med dem; jal man maa

endog passe ligesaa meget paa dem, som paa Fiendens Manøvrer,
saa at jeg finder mig beføiet til at erklære, at jeg troer det var
muligt, at de lode Skib og Flag i Stikken. Vi skiød i denne

Bataille det ubetydelige Antal af 10 Skud pr. Kanon. Kano¬

nerne viste sig som forhen meget urolige og sloge Sytouge og

Broge istykker, brækkede Axlerne etc. Skibet syntes vel ikke at
lide betydeligt; men jeg troer det utvivlsomt, at en anden Affaire

af længere Varighed kunde have bedrøvelige Følger.
Chebeqvinen den 18de Mai 1797.

Munck.

Støttet paa denne Rapport var det, at Bille sendte den fra

sig. Men han blev meget ubehageligen overrasket, da han ved sin

Ankomst til Malta saae det danske Flag at vaie fra den endnu.
Under 20de Juni skrev han desangaaende saaledes til Oeconomie
og Commercecollegiet; „Jeg har allerede forhen sagt, at jeg kun
„fik 18 Dages Qvarantaine, da jeg kom herind. Derimod havde

„man givet Chebeqvinen, som ikke havde været mere end 12 Dage
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„borte fra Malta og ingen Samqvem havde havt med Land, 40

„Dage. Jeg havde, i et Brev til Consul Habela, overladt ham

„„Behandlingen af dette lille Fartøi, samt anbefalet ham at have
„Hans Majestæts Interesse for Øie. Ved min Ankomst kunde
„jeg ikke undlade at sige Consulen, at om han anvendte den halve

„„Iver, hvormed han tiener sine Landsmænd Maltheserne, for

„„Kongen af Danmark, vilde jeg have Aarsag til at anbefale ham
„meget. Jeg fik det giennem Stormesteren bragt derhen, at den
„fik Practica samme Dag som jeg, hvorved dog endeel blev spa¬

ggret o. s. v.*

Herfra Malta rapporterede Bille til Admiralitetet, Fredsslut¬
ningen angaaende. Hans Rapport er af 6te Juni; da den inde¬
holder nogle Detailler som ikke sindes i de forhen anførte, ville vi

slutte denne Afdeling om Tripolis Affairen, med følgende Brudstykke:

„Hvad der har forundret Tyrkerne meget, var at Fregatten kunde

„„skyde saa meget agterud, og dernæst, hvad de aldeles intet Be¬

„greb kunde giøre sig om, var Granaterne, der kastedes fra vore
„„Mers. I Førstningen giorde de dem megen Moerskab, men be¬

„drøvede den siden desmere, da en Granat skal have lemlæstet 18
„„Mennesker. Der ere endog Tyrker komne ombord paa Fregatten,

„for at see hvad det var for Ting, vi havde kastet fra vore Mers.

„Paschaen har til Dato havt store Tanker om sin egen Styrke,

„ og det ikke uden Grund, naar man veed, at det danske Priisskib,
„paa 18 Kanoner, har en Dag fra Solens Opgang til dens Ned¬
„„gang slaaedes med en stor neapolitansk Fregat, som prisede sig

„meget lykkelig ved ikke at blive taget. Vore danske Fanger vare
ombord paa Priisskibet og kunne bevidne Sagens Rigtighed.

„„Imidlertid har Paschaen, ved mere end een Leilighed, tilstaaet os
„Danske Bravoure og Dygtighed, og ved min Afskedsaudience for¬

gærede han mig paa den galanteste Maade en Sabel, og sagde
„mig en smigrende Compliment. Paschaen er mægtig til Søes,

„og bliver hver Dag stærkere. Dagen før jeg gik Seil fik han i
„„Present af Keiseren af Marokko en Fregat paa 32 Kanoner.
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„Den første Krydstour, som Renegaten gaaer ud paa, skal han

ud i Spanske Søen. Han har før giort Priser under Cap Gat.
Imidlertid indløb der fra alle Sider Klager over de krigførende

Magters Kapere, hvis Opbringelser og egenraadige Fremfærd mod
vort Flag nu snart ikke kiendte nogen Grændser. Consulerne i

Neapel, Livorno, Genua, Marseille, Cartagena og Malaga skreve
det ene Brev efter det andet til Bille, om at tage Forholdsregler
derimod. Han besluttede derfor, saasnart Qvarantainen var ud¬
løben, at gaae igiennem Far di Messina til Neapel, derfra langs

Kysten til alle hine Steder, for at komme vor Handel til Hielp

med Convoiering og Reclamationer. Gierne havde han oppebiek
Capitain Ellbrechts Ankomst med Fregaten Triton, som var un¬

derveis med Ordre at underlægge sig hans Commando, men da
denne Fregat endnu ikke ved Udløbet af hans Qvarantaine var

ankommen, besluttede han sig til at seile alene, efter at have

tilendebragt sin Correspondence der nu begyndte at blive meget
vidtløftig. Hos Consul Fremaux efterlod han Ordrer til Capitain
Ellbrecht og Capitain=Lieutenant Holck, den Første at søge at

indhente ham paa Seiladsen fra Neapel til Livorno, Genua, Mar¬

seille, Barcelona og Malaga, ved at tage den Tid i Beregning,

der var forløben siden Najadens Afreise, for at kunne snarest mu¬
ligt støde sammen med den. Skulde Capitain Ellbrecht derimod
erfare, at der var tilstødt Briggen Sarpen noget, der kunde for¬
hindre den fra snart at komme til Malta, da havde han at aabne
den Ordre, der var nedlagt hos Consulen til Chefen af denne

Brig, og udføre samme, hvornæst han skulde uopholdelig og di¬
recte begive sig til Malaga, for der at forene sig med Najaden.

Ordren til Holck lød paa at tage 12,000 Piastre, 25 Centner

Krudt og de to løskiøbte Tyrker ombord, hvilket han skulde bringe

til Tripolis og aflevere til Consul Lochner, imod vedbøvlig Qvit¬
tering, hvornæst han ligeledes skulde støde til Najaden. Bille

efterlod desuden en Circulaire angaaende Mandskabets Bespiisning
og Reenlighed, hvori han blandt andet anbefalede at giøre Folkene
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det Forslag, kun at tage halv Ration af Smør og salt Kiød,

imod at faae Godtgiørelse i Penge, saaledes som af ham allerede

var indfort paa Najaden; at give dem Viin til Afvexling for
Ollet, og endeligen saa ofte som muligt at lade dem svømme.

Denne Nedsættelse paa halv Ration var i flere Henseender gavn¬
lig; thi Skibene havde da ikke nodig at proviantere saa ofte som
for, og de nævnte Provisionsartikler vare i en meget høi Priis i
Middelhavet. At Mandskabets Helbred vandt derved er nu er¬

kiendt som en Sandhed, der er stadfæstet ved mange Aars
Erfaring.
For sin Afreise skrev Bille under 6te Juli til Admiralitetet,

hvoraf jeg her vil uddrage Folgende:

„„Fregatten Thetis har været seet den 31te Mai ved Tunis.
„Iforgaars kom et ragusæisk Skib herind, efter 11 Dages Reise

„fra Algier. Capitainen berettede mig, at Fregatten Thetis laa
„„færdig til at seile derfra; han troede den var kommen dertil den

„18de Juni. Af en Jøde havde han hørt sige, at Deien af
„Algier ikke vilde modtage den nye Consul, som Capitain Fisker
„havde medbragt, men paastod at beholde den gamle. Samme

„„Capitain var bleven overhalet af en tripolitansk Corsar, som slæ¬
„„bede en stor svensk Prise med sig, der var kommen fra Hamborg.
„Den ragusæiske Capitain blev af Corsaren befalet, strax at komme
„ombord med sine Papirer. Capitainen sendte sin Overstyrmand

„med Foregivende at han selv ikke befandt sig vel. Paa Grund
„„af at dette ikke var skeet med største Hurtighed lod Corsaren ham

„give Bastonade, saa at han laa syg deraf hertil. Da de skil¬
„tes havde Corfaren sagt, at dersom han havde været en Vene¬

„tianer skulde han været opbragt med. Af hvad jeg saae og
„„hørte i Tripolis, sammenholdt med denne Efterretning, er der

„„nok ingen Tvivl om, at Paschaen har brudt Freden med Sverrig.“

„Jeg har i en af mine forrige Rapporter omtalt, at andre

„Nationer forvænnede Paschaen aldeles; jeg har nu Leilighed at
„give det høie Collegium et nyt Beviis derpaa. Fra Cartagena

49

„ankom hertil for nogle Dage siden et Skib, som medbragte fra

„„Kongen af Spanien til Paschaen, en Constructeur, nogle Tøm¬
„mermænd og Kalfaterere, som skulle bygge ham Chebeqver og
g„reparere hans Skibe. Skibstømmer have Amerikanerne og Stor¬

„„herren forsynet ham med.“
„„En maltesisk Kaper indbragte hertil, for faa Dage siden, en
„tunesisk Korsar, som den havde taget ud om Natten fra Tunis

„Baien. Det er kun Kapere, som imellem gaae i Søen herfra.
„Ordenens Galeier gaae aldrig ud, og ere temmelig forfaldne.“

„„Ovenmeldte Omstændighed vil være yderst ubehagelig for
„Sverrig, og vil forvolde det et ubodeligt Tab, da her svømmer

„gen overordentlig Mængde svenske Skibe omkring i Middelhavet,
„af hvilke en stor Deel maae falde i Paschaens Hænder. Der¬
„„ved vil imidlertid den danske Fragthandel blive des betydeligere:
„„man siger her, at Fragterne ingensinde have været saa høie som

nu, og at der aldrig kan komme Skibe nok for Befragterne
„„o. s. v.*

Man seer heraf, at Consul Lochner havde spaaet rigtigt, da
han forudsagde at Freden, som Sverrig ved Storherrens Mæg¬

ling havde sluttet med Tripolis, vilde kun blive af liden Varighed.
Heller ikke kom den i Stand igien i dette Aar, og kostede, som

vi senere skulle faae at see, vort Naborige mange Penge og endeel
Skibe, som forbleve i Tripolitanernes Vold. I Efteraaret 1797

tilbød den svenske Consul 60 til 70 Tusinde Piastre for Freden;
men Paschaen vilde slet ikke indlade sig i Underhandling med ham

paa andre Vilkaar, end en Sum af 85,000 Piastre, som Beta¬
ling for 17 Aar, med 5000 Piastre aarlig, og vilde vente
med at slutte Freden indtil Sberrig sendte en Fregat; desuden
forlangte han at beholde alle Priser, som indtil den Tid vare el¬
ler maatte blive tagne.*

Den 5te Juli lettede Bille fra Malta. Neppe var han
kommen udenfor Havnen, førend han mødte Fregatten Triton,
som han da gav Ordre at følge sig til Messing og derfra til
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Neapel. Til dette sidste Sted ankom Najaden den 18de, Triton
forst den 20de. De skiltes nemlig ad, da Bille hastede med at

naae Neapel, hvor han haabede, at fage en ny Stormast, hvortil
Fregatten saa høiligen trængte. I sin Dagbog skriver han:

„Uagtet jeg ingen Underseil havde til *), krydsede jeg mig dog
„næsten ud af Sigte fra Triton. Om Aftenen holdt jeg ned til
„den og gap den Rendezvous i Neapel.“ Ellbrecht havde paa sin
Reise anløbet Malaga, men der intet seet hverken til Sarpen
eller Thetis. Han havde forladt Malaga den 26de Juni og
ham var iøvrigt intet mærkeligt passeret.

Bille trængte høiligen til at eftersee sin Reisning. At hans
Yndling, den velseilende Najade, var et uroligt Soskjb, vilde han

vel aldrig tilstaae; men det synes dog indlysende af den Tilstand,
hvori dens Stormast var, da den blev skiftet i Neapel. Efter¬

følgende Udtog af hans Skrivelse til Holmens Overeqvipagemester
vil i denne Anledning kunne interessere; den er dateret 17de
Juli fra Neapel:

„„I Messina kom Fregatten Triton Kl. 12 om Natten til
„„Ankers foran mig, hvorved den drev tvers for Skiæget af mig
„og tilføiede mig nogen Skade, somt indlagte Besigtigelsesforret¬

„ning vil udvise. Jeg laa med to Ankere i Bund, hvilket giorde,

„at jeg laa fast. Jeg satte strax alle mine Fartøter ud og sendte
„ham dem til Hielp; men han kom dog ikke bort for Strømmen

„kantrede. Min Forre Merseraa tiener mig til Blinderga; mit
„sidste Varespiir giorde jeg til Forre Bramstang, og var sgaledes

„i Stand igien. Bougsprydet har jeg skaalet og lagt Santernin¬
„ger om; Triton giver mig et Varespiir. Min Stormast var,

„som Hr. Commandeuren veed, krum fra Kiøbenhavn af, og den
„blev mu Dag for Dag værre.

Længe har jeg seilet med Skaa¬

Hermed er deg vel neppe meent andet, end Storseilet alene.

Forskiellen var allerede stor nok, eller Triton maa have været
en utilladelig slot Seiler.
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„ler og Surringer paa den; men det har Alt ikkun været Pallia¬
„tiver. Topstykket blev tilsidst saa løst, at det dreiede sig rundt,
„alt som man brasede, og Stor=Raaens Vægt tyngede Toppen

„saaledes forover, at min sidste Stang knak og faldt ned en

„„Nat i Havblik, uden at der var Seil paa den. Skibsraadet,
„som jeg lod sammenkalde, fandt det uforsvarligt at seile længere
„med denne Mast, som ingen Stang kan staae paa o. s. v.

Endskiøndt det i Begyndelsen syntes forbundet med Vanske¬
heder, udvirkede dog Bille igiennom den daværendk Chef for Ar¬

senalet, som tillige var Minister for de udenlandske Anliggender,

Prinds Castelcicala, at man gav ham en ny Stormast og Stang

ganske færdige. Da der imidlertid atter indløb Klager fra Ge¬
nua over Kaperier og Plyndringer, som fandt Sted i Farvandet
imellem Corsika, Genua og Livorno, beordredes Triton til ufor¬

tovet at begive sig didhen, og der, indtil nærmere Ordre, at holde

det krydsende, for at beskytte den danske Handel. Bille selv fik
sin Mast ind den 27de Juli og gik Seil den 30te, for at gaae
til Livorno.

Endnu medens han laa i Neapel fik han Efterretninger fra

Malta, som meldte, at Sarpen endnu ikke var ankömmen der¬

til, og at Stormesteren var død. En Ridder af den tydske Or¬
den, Baron Hompesch, var udnævnt til Stormester i den Afdø¬
des Sted. Den danske Interimsconsul Fremaux, som det var

meget magtpaaliggende at blive anerkiendt i sin Charge af Regie¬
ringen, skrev til Bille og bad ham, at complimentere den nye

Stormester og tillige anbefale sig, Fremaux, for Hans Høihed, for
at denne skulde tage sig af hans Affairer. Dette afslog Bille

aldeles: „Naar jeg kommer til Malta““ svarede han „skal jeg

ikke manhle at giøre Hans Høihed min Opvartning; men jeg har

forlidet med ham at bestille, og formeget med andre, til at jeg
kan indlade mig paa nogen ny Correspondenee; og allermindst kan
jeg anmode Stormesteren om at tage sig af en Sag, der er aldeles

udenfor hans Competence, og som alene staaer under mit Ansvar

52

indtil den danske Regiering har givet sin endelige Kiendelse deri.“

De Klager, som vare indløbne fra vor Consul i Neapel,
Herr Heigelin, over de franske Kaperes Uvæsen, vare allerede op¬

hørte forend Bille kom dertil. Fra det Øieblik en fransk Minister,

General Canelaux, kom til Neapel, en Mand med fast Villie

til at forbyde disse Roverier, var der ikke en fransk Kaper mere
at see i dette Farvand.

Paa Neapels Rhed laae to neapolitanske 44 Kanons Fregat¬

ter, hvoraf den ene førte 24 Bdigere, den anden 18 Ødigere paa
Batteriet. Den første af disse var det, som nær var bleven tagen
af den tripolitanske Corfar paa 18 Kanoner, oprindeligen et dansk
Priisskib.

Den 7de August kom Bille til Livorno. „Her““ skriver han

til Oeconomie og Commercecollegiet, „blev mig, saavel af Vice¬

consulen Herr Marassi, som af flere Handelshuse, berettet, at der

i dette Farvand, men især i Nærheden af Corsika, opholder sig

endeel smaa armerede Fartøier, som rove og plyndre alle Skibe
uden Undtagelse, dog uden at opbringe dem. Naar man dertil
veed, at de fleste af disse smaa Kapere tiihøre Indvaanere i Ge¬

nua og Livorno, vil man let indsee Umuligheden af at forebygge
dette Sørøverie, om endog min Force var engang saa stor.“
Bille lagde imidlertid den Plan, at han stadig n vilde lade et af
sine Skibe convoiere fra Barcelona og Cartagena, Strædet ud, medens
et andet holdt sig i dette itglienske Farvand og havde (enua til

Forfriskningshavn og Correspondencecentrum. Vi ville siden faae
at see, at denne Plan endnu i længere Tid ikke kunde komme

til Udforelse, og blev desuden flere Gange forandret, skiondt Hen¬
sigten altid var den samme, bestandigen at holde det gaaende

med Convoiering fra den ene Havn til den anden. Billes Brev
til Commercecollegiet, dateret den 8de August, slutter han saa¬
ledes: „Hvad de Efterretninger anggas, der ellers maatte indløbe

til det Kongelige Collegium fra de Handlende her i Middelha¬

vet, om deres Skibes Anholdelse m. m. maa jeg give mig den
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Frihed at berette som en Sandhed, at der for nærværende
Tid ikke findes andre, end danske Skibe herinde, som seile og faae
Fragt. Amerikanerne giøres overalt til Priis, og Svenskerne

frygte Tripolitanerne; og hænder det sig imellem, at danske Skibe

ligge stille, er det alene fordi Skipperne ikke finde Fragterne høie
nok; de benytte sig af Tiderne, og det tilgavns: 10 til 11,000

spanske Piastre betales dem for en Reise til og fra St. Thomas,

eller til Hamburg, hvilken i det høieste varer 6 Maaneder.“
„„Fra Malaga har jeg seet Breve af 5te Juli, som melde, at
Fregatten Thetis laa der, og at den vilde somsnarest afseile derfra

og give Convoi til alle danske Skibe, som vilde Strædet ud.“
Den 8de August om Aftenen lettede Bille fra Livorno og

havde med sig, under Convoi, en Brig bestemt til Genua. Næste
Morgen befandt han sig, med temmelig stille Veir, længere fra

Briggen, end han ønskede, da han blev vaer en lille fransk Ka¬

per, som med Force af Aarer og Seil arbeidede sig ned til

Briggen. Bille sendte ham strax en Kugle og udskikkede sin

Barkas armeret, med Ordre at opbringe ham, dersom en eneste
Mand havde havt sin Fod i Briggen. Men allerede ved Skuddet

afstod Kaperen fra sit Forsæt, hvorpaa Bille tog sin Convoi paa
Slæbetsug. Da han i sin Rapport til Commercecollegiet, dateret
Genua den 16de August, omtaler denne Tildragelse, tilføier han

om denne Brig: „Han skal til Baltimore, men er gaaet herind

med. Hans videre Bestemmelse kiender jeg ikke. Uagtet han
til mine Officierer har erklæret, at Fregatten alene har frelst

ham, har han dog endnu ikke været ombord hos mig. Jeg har
alene berørt denne i sig selv ubetydelige Hændelse, for at give det

høie Collegium et Begreb om, hvad det er for en Sort Ka¬

pere, som forstyrre ikke alene vor, men al Handel i Alminde¬
lighed, og hvor vanskeligt det er at forhindre dette, samt for at
afmale vore danske Koffardicapitainers Characteer. Jeg kommer

og gaaer imellem Havnene, hvor der ligger mange danske Skibe,
uden at nogen af Capitainerne komme ombord til mig. Jeg har
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havt Skibe under min Convoi, som knap have havt Seil i deres

Eie, kun eet Anker og slet ingen Baad eller Fartøi. Mange af

dem ligne mere Pramme end Skibe. Jeg har imidlertid nu
erklæret til alle Conjuler, at saalænge jeg bliver herinde med den

Styrke, jeg nu har, skulle alle danske Skibe blive convoierede,
som er ar forstaae fra Neapel langs Kysterne og Strædet ud, da

alt, hvad der gaaer til den venetianske Bugt eller til Levanten,
intet har at befrygte af europæiske Kapere.“

Bille havde, som ovenfor er meldt, sendt Briggen Sarpen,
for at overbringe Efterretningen om Fredsslutningen til Malaga

og Gibraltar, og tillige med en Begiæring til den spanske Regie¬

ring, om Tilladelse til at udfore af Landet den resterende Sum af

spanske Piastre, som Danmark havde forpligtiget sig til at betale
for Freden med Tripolis. Meningen var da, at saasnart han
med Najaden og Triton kom til Malaga, skulde Pengene ligge

færdige der, og Capitain Ellbrecht da strax afgaae med dem til
Tripolis. Inndlertid blev han, ved Brev fra Malaga af 27de

Juni, underrettet om, at Sarpen endnu ikke var ankommen dertil.
Han skrev derfor landværts til Consul Hoppe i Malaga og paa¬
lagde ham, at udvirke den spanske Jegierings Tilladelse til at

udfore Piastre fra Barcelona, da han forudsaae at Aarstiden
trak for langt ud til at hente dem i Malaga. I saa Tilfælde
skulde Triton gaae med Pengene fra Barcelona, og Najaden alene

anløbe Malaga, dog kun i det Tilfælde, at Hoppe meldte ham
til Barcelona, at der var Skibe i Malaga, som onskede Conroi

Middelhavet ind. Men da der nu i Genua indlob Efterretning

fra Malta af 22de Juli, at Sarpen endnu ikke var ankommen
dertil, tog Bille den Beslutning slet ikke at tage Pengene fra
Spanien, optog derimod de 38000 Piastre i Genua og afsendte

Triton med dem til Tripolis. Denne skulde dog pan Veien an¬
løbe Malta, og i Tilfælde af at Sarpen endnu ikke havde været

der og taget med sig de der deponerede 12000 Piastre samt Krud¬
tet og de to Slaver, skulde han tage Alt og bringe det til
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Tripolis, for saaledes paa engang at afgiore vor Gield til denne

Magt.
Den 18de August lettede Bille fra Genua og gik til Mar¬

seille. Fregatten Triton blev liggende til den 21de, da den sik
Pengene ombord og gik strax under Seil, for at gaae til Malta.

Først den 27de kom Bille ind til Marseille, hvor han da endeligen

fik Efterretning om, at Sarpen laa under Qvarantaine i Malta,

saa at han havde Grund til at formode, den havde været for Tri¬

polis. Han erfarede tillige, at Tripolitanerne vedbleve at opbringe
svenske Skibe; til midt i Juni vare tre Priser af denne Nation

indbragte. Bille modtog her en Admiralitets Skrivelse dateret 4de
August saaledes lydende:

„Ifølge Hans Majestæts allernaadigste Befaling oh i Allerhøist¬
„„sammes Navn tilkiendegives Herr Capitainen det naadigste Bifald,
„„hvormed Hans Majestæt anseer deres i Actionen den 16de Mai sidst¬

„„leden udviste Mod, Tapperhed og gode Manøvre, samt at de

„„ligeledes maa bekiendtgiøre Chefen for Briggen Sarpen, Capitain¬

„„lieutenant Holck, tilligemed samtlige de under deres Commando
„„havte Officierer og hele Mandskab, Hans Majestæts allernaadigste

„„Velbehag med deres, ved denne Leilighed udviste Duelighed, Mod,
„„og Standhaftighed. Og tvivle vi ikke om, at Herr Capitainen
“selv vil vælge den meest passende Maade, for solenniter at til¬

„kiendegive alle Vedkommende dette Hans Majestæts saa opmun¬
„trende Bifald.“
Admiralitets og Commissariats Collegium den 4de August 1797.
Frederik C. P.

Kaas. Wleugel. Knuth. Nørregaard.
Perbol.

Bille ilede med at meddele sin Kammerat i Farens Øieblik, den

brave Holck, dette Brevs Indhold. Tillige gav han ham Ordre til
at give Convoi til alle danske Skibe, som paa det Strog fra Neapel

Livorno, Genua eller Marseille maatte onske Beskytttelse Middel¬
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havet ud, og at anløbe Malaga for at medtage de Skibe, som
der maatte være færdige til at gaae Strædet ud, samt overhovedet

tage saa mange Skibe med som muligt, for ikke at giore den

lange Reise for enkelte Skibes Skyld. Iøvrigt anbefalede han
ham, hverken at spare Tid eller Umage, for at tiene Handelen til

Beskyttelse og derved være Landet til Nytte.

Den 2den September gik Najaden Seil fra Marseille, med
en dansk Brig under sin Convoi, ag gik til Barcelona. I Mar¬

seille havde Bille af Authoriteterne, saavelsom af den fungerende

danske Consul Hr. Brandt, modtaget saamange Hofligheder og
Forekommenhedsbeviser, at dette tilligemed de behagelige Efterret¬

ninger, han her havde modtaget fra Hiemmet, om Regieringens

Tilfredshed med hans Affaire og Fredsslutningen med Tripolis,
giorde han Erindringen om hans Ophold her, skiondt kun 5 à 6
Dage, til en af de behageligste af hans Liv.

Men inden vi følge Najaden til spanske Kysten og kunne
omtale Billes Ophold i Barcellona og de Fortredeligheder han
havde i Cartagena, maae vi vende tilbage til Sarpen og dens

Expedition til Algier og Malaga. Vi ville atter her bruge Holcks

egne Ord, i hans Rapporter til Admiralitetet og Bille. Til denne

sidste skrev han, at han, al mulig Umage uagtet, ikke havde kunnet

faae sine tripolitanske Ambassadeurer ombord, for den 6te Juli
om Aftenen Kl. 10, og det var kun paa Consul Lochners udtrykkelige

Forlangende at han havde opholdt sig efter dem. Han var da
gaaet Seil samme Nat, men Storm og Stille havde forsinket Reisen,

saa at han ikke ankom til Algier for den 27 Juni. Han vilde her ingen

Samqvem have havt, af Frygt for Pesten; men paalands Vind nodte
ham til at ankre, og han var desuden nodt til at anskaffe Provi¬

sioner her, da hans Brød deels var fortæret, deels bedærvet. Den

29de var han atter gaaet fra Algier, og ankom den 9de Juli til

Malaga, hvor han forefandt Fregatten Thetis. Denne Fregat
havde indbragt endeel danske Skibe dertil, som den havde lovet
Convoi Strædet ud. „Men ved min Ankomst,“ skriver Holck,
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„„tilbagekaldte Generaladjudant Fisker dette Løfte, og paastod det

at være min Pligt, som tilhørende Divisionen i Middelhavet, at
convoiere dem ud. Jeg indvendte, at jeg ikke kunde handle imod

min Divisionchefs Ordre, og forestillede Generaladjudant Fisker,

om han ikke fandt det billigere, at han selv tog Convoien, som
skulde samme Vei som han, der var næsten seilklar og kunde desuden

give Skibene den fornødne Beskyttelse længere end jeg. Ikke

destomindke vedblev han sin Paastand, med Tikføiende, at han
kunde befale mig det, naar jeg ikke samtykkede deri; hvorfor jeg,

for at undgaae en saadan Ordre, besluttede at antage Convoien,

gik fra Malaga med 13 danske Skibe den 17de Juli, og fulgte
dem indtil 4 Mile vestenfor Cap Spartel, hvor jeg forlod dem

den 19de og maatte siden holde det krydsende saglænge den øst¬
lige Vind varede, indtil jeg den 24de kom til Ankers paa Tan¬
giers Bugt.“

„„I Strædet, særdeles under Ceuta og Gibraltar primler det

af Kapere og Sørøvere fra alle de krigførende Magter, hvilket
giør Skibsfarten meget usikker, da de opbringe alle neutrale Skibe.
Adskillige af dem havde til Hensigt at besøge min Convoi, ja!

en af dem skiød endog efter den. Jeg jagede ham strax; men

han var for nær under Landet til at jeg kunde faae fat paa ham.

Ingen af vore Skibe tør gaae til Søes, uden at udsætte sig for
Tab af Skib og Gods, og endeel danske Skibe, som ere fragtede

fra Malaga og blive færdige i næste Maaned, ere alle enige om at

begiære Beskyttelse af en dansk Krydser.“
Kun med megen Umage, melder han videre, blev han af med
sin Passageer i Tangier, hvor man i Førstningen ikke vilde modtage

ham, af Frygt for Pesten. Den 30te Juli kunde han først gaae

Seil fra Tangier, og ved at anløbe Ceuta og der forsyne sig
med et Brev fra Gouverneuren til Intendanten i Malaga, lyk¬
kedes det ham at faae Practica strax, hvorved han da tillige und¬
gik at faae Qvarantaine ved sin Tilbagekomst til Malte. I

Malaga fik han sig en ny Storstang, og den 14te afseilede han
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derfra og kom den 23de til Malta, hvor han forefandt den efter¬
ladte Ordre.

Holcks Rapport til Admiralitotet er dateret Malaga den 10de

Juli, og angaaer en Strid, som han, paa sin Tour fra Algier

til Malaga, havde med nogle spanske Orlogsmænd; den lyder saa¬
ledes:

„„Den 5te Juli hørte vi hele Dagen endeel svære Skud forud

til Luvart, og samme Dags Aften saae vi nogle svære Seilere til

Luvart af os, under den spanske Kyst, men kunde ikke see deres

Skrog. Vi stode 8 Mile Ost for Malaga; Vinden var Vest og

V. N. V., Bramseils=Kuling. Vi giorde smaa Slag, for at
avancere. Den 6te Juli, om Natten, da vi laae bidevind over, mod
Landet, fik vi en saa stærk Taage, at man ikke kunde see ti Skridt

for sig. Hele Natten igiennem hørte vi svære Skud fra N. O.
til N. V. Kl. 2½, kom et svært Skib, som stod bidevind mod
os, op under vor Læ. Taagen var saa stærk, at vi hørte Folk

tale der ombord, for vi kunde see ham. Vi raabte da til ham,

baade paa Engelsk og Fransk, at han skulde holde af, hvilket han

ogsaa giorde; men var os saa nær, at han i Afdreiningen slirede
langs ad vor Styrbordside, og jeg har sandelig Aarsag at takke

Gud for, at han ikke kom imellem vore Master, da han upaa¬

tvivlelig havde seilet os over. Han knækkede vor Storebramtop, da
han med sin Klyverbom kom ind imellem vort Signalgods, skiø¬
rede vort Storemersseil og rev to Planker løs af vort Agterspeil.
Af hans Størrelse sluttede jeg, at det var en Orlogsmand, og

saasnart vi vare klar af ham, holdt jeg af, deels for at eftersee
Skaden, deels for at undgaae Flere. Han holdt efter os og

praiede os paa slet Engelsk; mit Svar lod det som han ikke for¬
stod, ligesom vi heller ikke kunde forstaae ham; hvorpaa jeg lod

giore klart Skib og heiste Flag. Kl. 2½, om Morgenen, da
Taagen lettede og det begyndte at skimte af Dagen, dreiede jeg

til Vinden og holdt gaaende for ganske smaa Seil, saa at han

kunde komme mig paa Siden. Han spurgte mig da, hvilket
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Flag jeg havde til. Jeg svarede: dansk Orlogsflag. Han spurgte,

hvorfra jeg kom; jeg svarede: fra Algier, og at min Jolle var
i en saadan Forfatning, at jeg ikke kunde sende nogen Officier

ombord til ham, hvilket ellers havde været min Hensigt. Han
sendte da strax en Ofsicier til mig, som berettede, at det var en
spansk Fregat, Santa Søbina, paa 40 Kanoner, commanderet af

Don Miguel Gaston, giorde mange Undskyldninger paa Chefens

Vegne, for det inat passerede Uheld, og tilbod os Assistence, hvilket
jeg afslog. Han fortalte, at de hørte til en Division af fire Fre¬

gatter, fire Brigger, en Cutter og to Kanonbaade, under Don
Pablo Lodares Commando.

Om Morgenen Kl. 7 lettede Taagen ganske, og vi saae fire
svære Skibe og en Brig til Luvart, samt en anden Brig, som

holdt ned paa os og giorde Signaler til sin Eskadre, idet han
skiød to skarpe Skud. Jeg vendte, opgav Fokken og kastede bak

med Flag under Gaffelen. Imidlertid troede Capitainen paa
denne Brig dog formodentligen, at jeg var Engelsk, og skiød i

Alt 5 skarpe Skud efter mig, paa meget lang Afstand. Jeg
havde hele Tiden gaaet med klart Skib, og da jeg troede, han
maaskee ikke kiendte det danske Flag fra det engelske, satte jeg det

heelt ud paa Nokken af Bommen, paa en Flagstang, og skiød et
skarpt Skud. Han sendte mig da en Officier ombord, hvem jeg

spurgte, om vi havde Krig med Spanien: Da Svaret var Nei!

yttrede jeg min Forundring over, at han da torde skyde paa en

dansk Orlogsmand. Han svarede, at man havde taget os for
Engelske. Jeg underrettede ham da om, at jeg om Natten havde
talt med en af deres Fregatter, bad ham endvidere at see mit

Batteries Styrke, som vär nok til to saadänne Brigger som hans

(den var paa 14 Kanoner) og sagde tillige, at Aarsagen, hvor¬
for jeg ikke havde skudt igien, var kun for ikke ar bryde det Ven¬
skab, der fændt Sted ämellem det danske og spanske Hof; men at

dersom en eneste Kugle havde truffet mig, vilde jeg have givet
ham mit hele Lag. Sluttelig sagde jeg ham, at jeg mindst
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havde ventet, at en Officier, som havde den Ære at commandere

en Orlogsmand, ei kiendte Nationernes Flage. Disse paastod han

vare ham bekiendte, men vedblev sin Forsikkring, at han antog os

for Engelske, og ikke trøede, at der var danske Orlogsmænd i

Middelhavet. Jeg udbad mig nu Skibets og Capitainens Navn,
hvilket han vægrede sig ved at give mig uden Tilladelse; men da

jeg paastod, at jeg vilde vide det, og undrede mig over, at en

Mand vilde skiule sit Navn, naar han gik under sin Konges
Flag, gientog han, at han dertil først maatte have sin Chefs Til¬
ladelse, hvorpaa han gik ombord paa Briggen igien og kom strax

tilbage med Chefens Commission (Bestalling), af hvilken jeg saae,
at Briggens Navn var Cagador, commanderet af Conde dela
Fita. Kl. 9½, kom den Fregat, som havde paaseilet os om
Natten, ned til os, praiede og sendte en Officier ombord med Be¬

giæring om, at siden jeg gik til Malaga, jeg da først vilde tale
om denne Affaire med den Commanderende, som laa 3 Mile

oppe til Luvart. Jeg svarede, at det skulde være mig en Ære,

eftersom det var paa min Vei; men at jeg ingenlunde agtede at

rette mine Manøvrer efter den. Den 7de Juli, Kl. 5½ om
Morgenen holdt jeg ned efter den Commanderende; da jeg var

tvers for ham, satte jeg mit Fartøi ud og sendte ham en Officier

ombord, for at besvære mig over Brigchefens Malconduite. Han

undskyldte sig med, at de havde Krig med England og at man
paa en Afstand let kan tage feil af Flaget. Da hans Yttringer
endnu syntes at røbe Tvivl, lod jeg ham tilbyde, at han jo kunde

skyde paa mig, da jeg isaafald vilde give ham mit Lag og da
stryge for Overmagten; men at jeg agtede at indberette den hele
Affaire til mit Hof, samt underrettede ham om, at her var tre
danske Fregatter og en Brig i Middelhavet, og at der vilde komme

flere endnu; hvornæst jeg bad ham, endelig at tage Mærke paa
min Brig, da jeg oftere kunde have den Ære at komme i deres

Selskab.““

6I

„Den 9de Juli om Aftenen Kl. 7 kom jeg til Ankers i

Malaga, hvor jeg forefandt den spanske Eskadre. Saavel Chefen

af Divisionen, som af den Fregat, der ragede mig ombord, have
giort mig Visit og tilbudt mig Assistence, og maa jeg tilstaae,
at de i saa Henseende have viist mig megen Høflighed.“

Vi see her en af disse smaa Affairer med fremmede Orlogs¬
mænd, som senere gientoges saa ofte, og hvor det saameget gialdt

om Chefernes gode Conduite, for at vedligeholde venskabelig For¬
staaelse med de krigførende større Magter, paa samme Tid som

de haandhævede Flagets og Nationens Værdighed. At kæmpe

hæderligt til Fædrelandets Forsvar, for Flagets Ære, er ganske
sikkert Sø=Officierens første og helligste Kald. At giøre dette

rigtigt, at slaaes godt, kan stundom udfordre Mandens hele
Kraft; men der gives Tilfælde, hvor det bliver en nok saa svær

Pligt for den kiekke Kriger, ikke at slaaes, hvor det kan falde
ham inderlig tungt at maatte give efter for Fornuftens Stemme,

som byder ham, ikke at bruge sine Vaaben, især naar han i sine
samplystne Undergivnes Øine læser Misbilligelse af hans Tøven,

Lyst til at hævne den Flagst formeentligen tilføiede Fornærmelse.
Vi ville i det Følgende finde disse Tilfælde at blive meget hyp¬

pige; vi skulle faae at see de mange, ofte saare eritiske Stillinger,
i hvilke vore Skibschefer befandt sig under denne Periode i Mid¬

delhavet. Jeg skal fremstille de simple Facta, saaledes som Rap¬
porterne og Correspondencerne berette dem, og jeg tør forudsige, at

enhver Dansk vil glæde sig over den værdige Maade, hvorpaa vort
Flags Ære blev haandhævet.

Ifølge den Ordre han forefandt lettede Holck fra Malta den

29de August, efter at have taget det oftomtalte Krudt ombord,
de to Slaver og 22000 Piastre, som skulde bringes til Tripolis.
Imidlertid, da han den 2den Septbr. kom dertil, faldt Paschaen

paa, at han heller vilde have Briggen Sarpen selv, end Pengene.
Da dette naturligoiis blev ham afslaaet som aldeles ugiørligt, for¬
langte han dens Batterie, imod at give nogle andre Kanoner i
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Stedet, og da ogsaa dette blev ham afslaaet, blev han vred og

sagde, at man altsaa ikke skiøttede om hans Venskab, at han In¬

tet vilde have o. s. v. Hans Vrede satte sig imidlertid den fol¬
gende Dag, og efter megen Underhandling blev Resultatet, at hvad

Briggen havde ombord skulde bringes iland, saluteres og imodta¬
ges; men at Lochner skulde skrive til Bille, at han maatte skaffe
Paschaen 40 Kanoner efter de Dimensioner, som bleve ham op¬

givne, samt alt Kanonernes Tilbehor, inclusive 100 a 200 Kug¬
ler per Kanon, og afdrage Værdien heraf fra de 38,000 Piastre
som endnu stode tilbage at betales. Dette ansaae Lochner for en

saa simpel og let giørlig Sag, at han skrev til Holck om at ex¬

pedere Brevet, angaaende denne Sag, saa hastigt til Bille som mu¬

ligt, da Kanonerne maattet leveres i Tripolis om et Par Maa¬
neder. Til Bille skrev han selv, at om man giorde Vanskeligheder
ved dette Paschaens saa simple og billige Forlangende, som jo dog

kun var at giore ham en Tieneste og ikke nogen Foræring, saa

indestod han ikke for Følgerne. Lochner gav Anviisning paa Tou¬

lon og Cartagena, som om man paa disse Steder kunde kiøbe Ka¬
noner paa Torvene, ligesom andre Varer. Holck tog sig vel i Agt

for at love noget. Paa Begiæring sendte han Lieutenant Munk

iland for at optage Dimensionerne, og dette var snart bestilt.
Munk skrev til Holck „Paa den Kanon, som blev mig foreviist til
Mønster, var Caliberen 3 Tommer og 9 Liner, Løbets Længde 5

Fod 8½, Tomme: videre Opmaaling fordredes ikke. Raperterne
maatte passe efter Kanonerne.“ Med denne Beskeed seilede Holck

den 6te September, kom til Malta den 7de og blev underkastet
40 Dages Qvarantaine.
Imidlertid var Triton just, samme Dag og næsten samme

Time, kommen til Ankers i Malta Havn, med de 38,000 Pia¬
stre fra Genua. Saasnart Holck hørte Ellbrechts Ærinde, bad han

ham om en Sammenkomst iland, i Consul Fremaux's Overvæ¬
relse, og berettede ham da til nærmere Overveielse, hvad der var

forefaldøn i Tripolis, samt overlevorede ham sin i denne Anledning
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med Lochner førte Correspondence. Det Spørgsmaal kunde vel her
opstaae hos Ellbrecht, om han, i dette af Chefen uforudseete Til¬

fælde, ikke skulde rette sig efter Lochners Mening og tilbageholde
Pengene. Men som god Militair besluttede han sig til at følge den

Ordre, han havde faaet af sin Chef, og afgik til Tripolis, hvor han

ankom den 20de September. Lochner blev vred, meente at Ellbrecht
ikke borde være kommen til Tripolis med Pengene, og vilde ikke
modtage dem, før han havde talt med Paschaen. Ellbrecht sva¬

rede, at det var Noget han ikke kunde indlade sig paa, at han havde
Ordre til at aflevere Pengene til Consulen, og dersom han troede

sig beføiet til ikke at modtage dem, maatte han udbede sig hans
skriftlige Erklæring derfor. Efter nogen Underhandling blev det da

til, at Paschaen, der havde faaet Lyst til den klingende Mynt,
nu da den var ham saa nær, erklærede at ville have de 35,000

Piastre, men at de resterende 3000 skulde tilbageholdes til Beta¬

ling for 20 Jernkanoner, af de opgivne Dimensioner, og Alt tilhø¬
rende, undtagen Kuglerne, som ikke behøvedes. Ellbrecht afleverede

derpaa de 35,000 Piastre imod Qvittering; men ogsaa han vog¬

tede sig vel for at love noget, modtog kun Lochners Depescher til
Bille og seilede. I sine Breve beklager Lochner meget, at Ellbrecht

var kommen, da derved var tilintetgiort en herlig Leilighed, til at

vise Paschaen en vigtig Tieneste, for godt Kiøb. Han undrer sig
over, at Capitain Holck kunde give sit Samtykke til Ellbrechts Af¬

gang, da han dog kiender Barbareskerne og veed, at naar de have
Penge i Nærheden, ville de have dem, men afstaae desuagtet ikke
fra deres Fordringer. Ved sin Tilbagekomst til Malta den 27de

September rapporterede Ellbrecht den hele Sag til Bille. Hvor

ledes denne tænkte derom ville vi faae Leilighed længere hen at
fortælle.

Vi forlode Bille under Seil, imellem Marseille og Barcelona,

med et dansk Skib under sin Convoi. I Golfen af Lyon havde
han meget haardt Veir i to Dage,hvorved hans Fokkemast
tog Skade i Laasningen, og Topstykket blev løst og bøiede sig
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forover. Da Fregatten laa særdeles mageligt for sine Stormseil,
troede han, at dette Havarie var foraarsaget, ved at Borgen til

Underraaen foer over Toppen; han flyttede den derfor ned over

Godset, og lagde Bagstag paa Masten. Koffardiskibet, som han
havde med, sprang læk. Lasten forskiod sig saa, at den kom synke¬
færdig til Barcelona. Her forefandt Bille Skibsfarten i fuld Flor

og alle Affairer at gaae deres sædvanlige Gang: Skipperne berettede

ham, at de vel af og til bleve plyndrede for Et og Andet af
Smaakapere, men at de i det Hele Intet havde at klage i dette
Farvand. Derimod berettede de, at der omkring Cartagena prim¬

lede af smaa Kapere, som opbragte alle neutrale Skibe til denne

Havn, hvor de af den franske Consul strax bleve dømte gode Pri¬
ser, og modte aldeles ingen Bistand af den danske Consul; ikke
heller fandt de Beskyttelse af den spanske Regiering. Bille beslut¬

tede at gaae didhen, lettede derfor den 8de Septbr. og kom den
14de til Cartagena.
Fiorten danske Skibe laae her opbragte af franske Kapere; syv

af dem vare allerede condemnerede, syv andre endnu under Behand¬
ling, og nogle af disse vare under Qvarantaine. Paa dem alle

vaiede det franske Flag fra Fortoppen, og det danske Flag fra
Campagnen. Bille forefandt her en Consul, der rigtignok prun¬

kede i sin Uniform, dengang endnu Soofficierernes; men iøvrigt var
kun et ungt Menneske paa 18 til 20 Aar, Handelscommis hos en

Kiøbmand og ikke forstod et Ord Dansk eller Tydsk; kort: han

var i alle Henseender uskikket til den Post han beklædte. Saa¬

nart Bille var kommen til Ankers, blev han bestormet med Re¬
clamationer og Klager fra de ulykkelige danske Skippere. Alle

vare de paa den meest oprørende Maade behandlede af de franske

Kapere og disses Consul, Mr. Arguebault. Ingen havde modt
den ringeste Beskyttelse af den danske Viceconsul, Mr. Frederik

Bourbon. Det vilde blive meget for vidtloftigt, her at anføre

alle Omstændighederne ved disse Skibes Opbringelse, og alle de
urimelige, næsten latterlige Processer, ved hvilke de bleve priis¬
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dømte. Et Par Exempler paa den franske Consuls Retfærdighed

fortiener imidlertid at anføres, for at Læseren kan danne sig et

Begreb om, hvilke Farer og Fortrædeligheder vore Koffardimænd
vare udsatte for.

Capitain Atlefsen, førende Briggen Isabelle Margarethe, i

sin Tid kiøbt i England paa en Auction, havde udklareret fra

Molde, med alle sine Papirer i fuldkommen Orden, og seilede
til Barcelona med en Ladning Tørfisk. Derfra gik han til Ali¬

cante, hvor han indtog en Ladning Viin, for at gaae til Hamborg.

Den 9de Marts blev han paa Høiden af Cap Gate tagen af en
fransk Kaper, der tonede tyrkisk Flag og bragte ham ind til Car¬

tagena. Her fik han strax Arrest ombord og blev forbudt at tale

med noget Menneske fra Land, ikke engang den danske Consul.
Nogle Dage efter kom endeel Folk ombord, som dannede en
Slags Ret, og giorde Atlefsen og hans Folk det Spørgsmaal,

om de vare danske Undersaatter, hvilket de alle bejaede og bekræf¬

tede med Ed. Herpaa fik Atlefsen Tilladelse til at gaae iland;
men nogle Dage efter bleve Skib og Ladning priisdømte. Con¬
demnations Acten lyder saaledes:

Liberte.

Egalité.

Den franske Republiks Consul i Kongeriget Murcia, reside¬
rende i Cartagena og, ifølge Forordningen af 8de Floreal i Re¬

publikens fierde Aar, beklædt med et Handelstribunals Magt er¬
klærer:

ifølge Consulatsecretairens (der efter samme Lov forretter en
Fredsdommers Tieneste) hans Rapport angaaende Briggen Elisa¬

beth Margarethe, Capitain Atlefsen, som fører dansk Flag, dens

Opbringelse ved den franske Kaper, le Coureur, Capitain Joseph,
Michel Pitalugue

og ifølge den 7de Artikel af Forordningen af 26de Juli 1778,

samt i Betragtning af, at bemeldte Skib er af engelsk Bygning
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og at Skiødet, som findes ombord, er af en sildigere Dato, end
den franske Republiks Krigserklæring mod England.

at denne Prise er god og lovlig, tilligemed dens Ladning,

hvilke samtlige confiskeres til Fordeel for Opbringeren.

Denne Dom skal strax oplæses for Opbringeren og Skibets
Capitain ic. ic.

Arguebault, Consul.

Atlefsen protesterede paa det kraftigste, igiennem den dan¬
ske Consul og giennem vor Charge d' Affaires i Madrid, Hr.

Rachel. Men uagtet denne Sidste, i et Brev, dateret Ma¬
drid, den 11te August, siger til Atlefsen, at den franske General¬
consul dersteds, paa Rachels Begiæring, har giort Forbud simod

Salget af de neutrale Skibe og Ladninger, blev Atlefsen dog
tilligemed sit Mandskab sat fra Skibet; ja, man plyndrede ham

endog for Kikkert, Compas, Kaarter o. s. v.

Et andet Skib, Briggen Anne Cathrine, Capitain Dahms,
fra Flensborg, var kiøbt i 1795 i Stettin, hvorfra det gik til
Riga, og tog en Ladning Hamp ind, som det bragte til Dun¬

kirken. Derfra gik det til Middelhavet og seilede nu i to Aar paa
Fragt, i hvilket Tidsrum det ofte var blevet overhalet af de krig¬

førende Magters Kapere, som efter Sædvane altid plyndrede lidt;
men Ingen vovede at opbringe det, da dets Papirer stedse vare i
behørig Orden. Da det i April Maaned 1797 kom fra Alican¬

te, med en Ladning Viin, blev det nogle Mile fra Cap Gate over¬
halet af en fransk Kaper, der, uden at indlade sig i mindste

Maade paa Undersøgelse af Papirer eller sligt, bragte det op til
Cartagena, hvor Capitainen strax fik Arrest ombord, og torde ikke
tale med Nogen. Da nogle af Capitainens Landsmænd og senere

den danske Consul kom til Siden for at tale med ham, bleve de

paa den brutaleste Maade afviste og truede med Slag og Skud.
Strax efter kom en Officier ombord og fordrede Dahms Papirer,
og da denne negtede at udlevere dem, tvang man ham med Magt

og Vold dertil. Derpaa tilkiendte man ham 40 Dages Qvaran¬
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taine, og i denne Tid lykkedes det Kaperen at forføre 5 Mand
af Dohms Folk, til at tage Tieneste hos sig og til at vidne imod
deres forrigs Capitain. Under denne Qvarantainetid bleve de flere

Gange forhørte. Omsider giorde Mandskabet Opstand mod Dahms
og hans Styrmand, og lovede den franske Kapercapitain, som vel¬

at mærkel aldtig selvgik ud med sit Fartøi le Coureur, men sendte
det ud, naar der signaleredes et Skib i Sigte, at beedige deres

Udsagn, for at Skibet skulde blive priisdømt. Efter 29 Dages

Forløb fik Dahms Practica, hvorpaa han gik iland og forskaffede

sig den danske Consuls Assistence til at arrestere sine oprørske Folk;
fik ogsaa nogle spanske Soldater med sig, som skulde tage dem fast;
men paa samme Tid kom den franske Consul med Kapercapitainen

og tog de oprørske Folk i sit Fartøi. Kaperen gik endog saavidt,
at han truede med at hugge den danske Consul ned, om han un¬
derstod sig at sætte sin Fod ombord i Dahms's Skib. Endelig
„„den 7de Juni“' skriver denne Skipper, i sin iøvrigt vidtløftige og

temmelig confustskrevne Beretning, „kom den franske Consul langs

Siden og oplæste et fransk Document, som jeg ikke forstod. Strax
efter kom Kapercapitainen og heiste fransk Flag paa Skibet, og

de oprørske Folk kom hoverende med franske Kokarder og joge mig

og min Styrmand fra Skibet, berøvende os Alt, saaledes at vi
knap fik nogle nødvendige Klædningsstykker med os iland.“

Condemnationsacten for dette Skib, som lligeledes prunker

med „„Liberté, Egalite,“ er støttet paa, at Skibsrullen ikke
er sluttet i Danmark, hvorfra Skibet er gaaet ud, men i Stettin
i Preussen, som var i Krig med Frankrig; og dette ifølge Artik¬

kel 9 i Reglementet af 26de Juli 1778, saalydende: „endvidere

erklæres for god Priis ethvert fremmet Skib, hvorpaa der befinder
sig en Supercargo, Handelsbetient eller Styrmand fra et fiendtligt
Land, eller hvis Mandskab bestaaer, indtil en Trediedeel Matroser,

af Undersaatter af en fiendtlig Magt, eller som ikke har sin

Mandskabsliste sluttet af Gvrigheden paa de neutrale
Steder, hvorfra Skibet er gaget ud.“ Det forekommer mig
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aabenbart, at i denne iøvrigt meget arbitraire Lov, dog idetmindste

Meningen er, at Slutningen, efter hvilken Dahms blev condem¬

neret, skal hænge sammen med Begyndelsen, og at altsaa Nod¬
vendigheden af, at Rullen skulde være sluttet og bekræftet af den

neuträle Øvrighed, kun existerede forsaavidt som der fandtes Per¬
soner ombord, der vare Undersaatter af et med Frankrig fiendtligt

Land. Men hermed tog Mr. Arquebault det ikke saa nøie. Alle
de andre Skipperes Klager vare, med liden Afvexling, af samme
Art.

Naar man betænker, at disse ulykkelige Skippere, efter en
saadan Behandling, ikke havde andet at giore, end at protestere og
derefter indlade sig i vidtløftige Processer, som skulde føres ved

Tribunalet i Aix og som, om de endog tilveiebragte Erstatning
for vedkommende Eiere af Skib og Ladning, dog aldrig skaffede

Skipperne selv Fyldestgiørelse for den lidte Mishandling og de
dem tilføiede personlige Tab: saa kan man ikke undre sig over

Bitterheden i deres Klager, af hvilke navnligen en, over den

danske Consul Frederik Bourbon, indkom til Commercecollegiet,
dateret den 11te November 1797, underskreven af 4 danske Capi¬

tainer. Det maa i Sandhed have været haardt for disse Mænd,

naar de, efter at have mistet Skib og Eiendom, fremstillede sig

for Consulen, for at faae Hielp i deres Nød, de da ikke alene
bleve haardt begegnede, men endog bleve kastede i Arrest. Imid¬
lertid bor man ikke undlade at tilføie, at mange af vore Skip¬

pere tildeels selv vare Skyld i deres Ulykke, ved ikke at have
aldeles reen Fod at staae paa, hvad Neutraliteten angik. Det
var ret godt kiendt her hiemme, at der gik mange Ting i Svang,

som hellere maatte have været ugiorte under det danske Flag; og
det var ikke for Intet, at Bernstorff, i sin Geheimeinstrux til

Bille, omtaler „det virkelig vedkiendte danske Flag.“

Hvorledes imidlertid Bille forholdt sig i denne Sag, samt
hvilke Ubehageligheder den voldte ham, see vi bedst af hans egen
Rapport med Bilage. Lykkedes det ham end ikke at forskaffe
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sine Landsmænd Ret og Frihed strax, vedligeholdt han dog sit
Flags og sin Nations Ære, ligesom han ogsaa senere, ved sine
kraftige Forestillinger paa vedkommende Steder, bidrog til at hine
uhorte Misbrug dog noget bleve hemmede.
Underdanigst Rapport

om mit Ophold i Cartagena fra den 14de til 19de Septbr.

Den 14de Septbr, Kl. 12 M. D. ankrede jeg for Cartage¬

na, hvor jeg strax fik Practica. Fra Gouverneuren saavelsom den
Commanderende ved Arsenalet blev jeg ved Officierer complimen¬

teret, hvilket jeg retournerede ved en Officier. Paa Rheden laae
en spansk Fregat, en Brig og en Chebeque samt tre franske Ka¬

pere. Den danske Consul tilligemed endeel danske Skibscapitainer,
som vare opbragte, kom ombord. Af deres Beretning saavelsom

af deres Protester, giorte ved Notarius, erfarede jeg, at dem var
vederfaret den meste ulovlige og voldsomme Behandling af de franske

Kapere, endog i selve Havnen, som kan tænkes. Af 14 danske
Skibe, indbragte hertil, ere 7 condemnerede, 7 andre ligge endnu

alle med fransk Flag fra Fortoppen, og de ere fast alle tagne
under tyrkisk eller engelsk Flag. Efter lang Qarantaine have

Skipperne alle været arresterede 648 Dage i deres Skibe og ikke

faaet Tilladelse til at tale med deres Consul. Efter at jeg var

bleven fuldkommen underrettet om Alt, gik jeg iland til Gouver¬
neuren, for at aflægge mit Besøg og tillige besvære mig over, at

min Konges Undersaatter vare berøvede al Beskyttelse her i Hav¬
nen, hvilken Lovene dog hiemle enhver Giæst paa alle Steder i
Europa. Gouverneuren undskyldte sig med, at det var ham for¬

budet af sit Hof, at bekymre sig om hvad Priser de Franske ind¬
bragte, og bad mig om i dette Anliggende at henvende mig til

den franske Consul. Dagen efter, den 15de, skrev jeg det følgende
Brev til Gouverneuren:

(Begyndelsen er blot en Forklaring af hans Mission, at be¬
skytte det danske Flag i Middelhavet, hvilket, efter at Freden er

sluttet med Tripolis, er neutralt og som saadant kan giøre For¬

70

dring paa at respecteres af Enhversomhelst; men at desuagtet det
stedse har været udsat for Røverier og Opbringelser af smaa

franske Kapere, der endog begaae slig Udaad under falske Flage.
Derefter siger han:)

„„Ved min Ankomst hertil fandt jeg en stor Mængde danske

Skibe, opbragte paa denne Maade, som er besatte af Franskmænd

og føre fransk Flag fra Fortoppen. Disse Skibe have været op¬
holdte her i flere Maaneder. Capitainerne have været negtede at
gaae iland, uden dertil at kiende Aarsagen, eller hvorlænge den¬
ne uretfærdige Behandling skulde vedvare.“

„„Det er min Pligt, Hr. Gouverneur, i min Konges Navn at
forlange Retfærdighed og Beskyttelse hos Dem, for disse Hans
Danske Majestæts Undersaatter, overbeviist om, at den spanske
Regiering, ikke vil taale, at danske Skibe som venskabeligen an¬

løbe spanske Havne, hvorfra endog flere af dem ere fragtede, og
hvor andre kjøbe deres Ladninger selv, kunne blive tagne lige uden¬

for Havnen, efter nogle Dages Forløb indbragte til en anden spansk

Havn og der mishandlede af franske Kapere. Endvidere tager jeg
mig den Frihed, Hr. Gouverneur, at spørge Dem om, eftersom
jeg under ingen Omstændigheder vilde tillade mig, at handle imod

Love, som, skiøndt mig ubekiendte, maatte existere, om der er Noget,

som forbyder mig at medtage de opbragte Skibe herfra, naar jeg
afseiler? Jeg venter Deres Svar, Hr. Gouverneur, for at jeg der¬

efter kan tage de nødvendige Forholdsregler.“
Jeg har den Ære ic.
Til

Hr. Juan Miguel Vives, Gouverneur politigne et militaire
i Cartagena.

Den 16de Juni fik jeg Gouverneurens Svar, der lyder saa¬
ledes, oversat fra det Spanske:

„„De Ordrer og Instructioner, som jeg er forsynet med fra
min Regiering, tillade mig ikke at blande mig i, eller underrette

mig om de Priser eller opbragte Skibe, som bringes herind af
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venskabelige Magters Kapere, medmindre at Halrdelen af Ladnin¬

gen tilhører Hans Spanske Majestæts Undersaatter, eller at Skibene

ere tagne paa spansk Territorium: Og som intet af disse Tilfælde
finder Sted ved de, af franske Kapere, til denne Havn opbragte,
danske Handelsskibe; har jeg ingen Ret til at spørge om Grunden

til deres Opbringelse og kan heller ikke tillade, at De bortfører
disse Skibe med Dem, medmindre De iforveien derom var bleven

enig med den franske Consul, i hvilket Tilfælde jeg ikke kan sætte
mig derimod. Men, da jeg har indseet de billige Aarsager til
Deres Klage, som De igaar har sendt mig, saa har jeg med

Dagsposten sendt den til Hs. Excellence Fredsfyrsten, for at han

kan derom underrette Hs. Majestæt og tilstille mig sine Befalin¬
ger ifølge Hs. Majestæts Villie, om hvilken jeg da uden Ophold
skal underette Dem til deres Oplysning. Dersom jeg iøvrigt kan
være Dem til Tieneste, beder jeg Dem at underrette mig derom o. s. v.“

Den 17de skrev jeg til den franske Consul følgende Brev:
Min Herre!

„„Ved min Ankomst her i Havnen blev jeg fristet til at troe,

at den gode Forstaaelse, som finder Sted imellem den franske
Republik og Danmark, var forvandlet til aabenbar Krig; denne

Tanke maatte ganske naturligt opstaae hos mig, da jeg saae det

store Antal danske Skibe, der her ligge opbragte af franske Ka¬

pere. Imidlertid da jeg blev underrettet om Maaden, paa hvilken
disse Skibe ere opbragte, blev jeg strax beroliget, endskiøndt jeg
paa den anden Side blev høiligen forundret over at erfare, at

De, Hr. Consul, som beklæder en offentlig Post, beskytter en

saadan Handlemaade, ved virkeligen at priisdomme Skibe, der
tilhøre min Konges Undersaatter og som ulovligen, og paa en med
Traktaterne saa lidet overeensstemmende Maade, ere opbragte.

Skulde man dømme efter denne Handlemaade, maatte man giøre
sig et meget falskt Begreb om den franske Republik, dersom den

ikke var fordeelagtigere bekiendt fra andre Sider.“

„„Jeg kiender ikke, Hr. Consul, de Instructioner, ifølge hvilke
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De har troet Dem beføiet til at condemnere danske Skibe (Trak¬

taterne kunne ganske vist ikke tiene Dem til Basis) og jeg har
stor Grund til at troe, at der kun gives Faa, som kiende dem.

Min Fornuft siger mig, at alle den franske Republiks Ministre,
Agenter og Consuler have de samme Instructioner for deres Hand¬
lemaade. General Canelaux, fransk Minister i Neapel, har

aldeles forbudet franske Kapere at anholde neutrale Skibe. De

vil ligeledes see af indsluttede Copie af et Brev fra Geneialconsul
Belleville i Livorno, hvorledes Directoriets Anskuelser ere i Hen¬
seende til de med Republiken venskabelige Magter. Det skulde

altsaa forundre mig saare meget, om De, Hr. Consul, skulde
være forsynet med Ordrer, der vare saa fiendtligt stemte imod den
danske Nation. Men om en føie Tid vil dette vel opklares.“

„„Det er min Pligt, i min Konges Navn at forlange af

Dem, at De giver de nødvendige Ordrer til, at Republikens Flag
bliver borttaget fra de danske Skibe, at Vagten gaaer fra Borde

og at Skibene blive overleverede til deres Capitainer tilligemed
de Papirer, som endnu ikke ere leverede tilbage. Capitain Atlefsen,

hvem De har frataget sit Skib, er iblandt disse Capitainer: Han

er pligtig at aflevere sit Pas i Kiøbenhavn. Capitainerne forbe¬
holde sig deres Ret til at klage paa vedkommende Steder, over
den dem vederfarede ulovlige Behandling.“

„Paa disse Punkter afventer jeg Hr. Consulens bestemte

Svar. Jeg skal ikke undlade at giøre min Rapport over Alt

hvad der er passeret, agtende at beskrive Maaden, paa hvilken
hvert Skib især er blevet opbragt; Capitainernes personlige Arre¬

station; den slette Behandling, de have lidt i denne Havn, hvor

man har negtet dem at gjøre Brug af deres egne Fartøier, deres
Kabys o. s. v., hvor det har været dem forbudet at tale med

deres egen Consul, og hvor man har truet med at sætte dem i
Boien. Jeg agter at tilføie en Note paa Tiden, de have været
opholdte, inden man har begyndt deres Proces, saavelsom en Liste
paa de Kapercapitainers Navne, som findes anførte i Condemna¬
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tionsacterne og som ikke kunne undgaae at vorde straffede, ifølge

de Love, der ere gieldende imellem alle curopæiske Nationer, da

de have opbragt Skibene under tyrkisk og engelsk Flag. Slutte¬
ligen vil jeg lade medfølge deres Correspondence, Notarialacterne

saavelsom deres private Correspondence med den danske Consul,
forsaavidt som den angaaer hans Embede.“

„Vor Minister i Paris vil vist ikke mangle, ifølge sin Pligt
at arbeide paa, at Hs. Danske Majestæt faaer al den Fyldestgiø¬

relse, man er ham skyldig, som Ven af den franske Republik, og
at den nødvendige Caution bliver stillet for de Skibe, som saa¬
ledes ere blevne danske Undersaatter frarøvede.“

„„I Haab om saafnart muligt at modtage Efterretninger fra
Dem, Hr. Consul, forbliver jeg med al den Agtelse De fortiener,
Deres o. s. v.“

Men forend Consulen fik dette Brev lod han sig personlig

melde. Jeg modtog ham og leverede selv Brevet i hans Hænder.

Han var meget forekommende; sagde, han var kommen ombord
for at blive oplyst. Han tog endeel danske Skibspapirer op af
sin Lomme, som tildeels vare Folkelister, og som disse ikke vare
fra et og samme Sted, vare de forskiellige. De fra Kjøbenhavn,

underskrevne af Admiral Schultz, vare efter hans Formening altfor
simple, og derfor maatte de Skibe condemneres; derimod andre,

som vare forsynede med Vaterskout Kleins Navn og Segl, for
Folkenes Gage, der var bleven dem betalt i Avance, troede han
vare rigtige. Jeg indlod mig ikke derpaa, men sagde ham ikkun,

at Papirerne vare saaledes, som vor Konge havde anordnet dem;
de vare rigtige og skulde som saadan respecteres. Han begiærede,

at jeg vilde bevidne Rigtigheden af de Papirer, som Admiral
Schultz havde underskrevet, hvilket jeg afslog, erklærende, at disse

Papirer vare som de skulde være, og at det vilde være at com¬

promittere min Konges Anordninger, om jeg paatog mig at give

dem anden Authorisation, hvilken Erklæring han siden i sit Brev
har givet en vrang Fortolkning. Han sagde mig da, at han fandt
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sig meget forlegen, ved at Papirerne vare saa forskiellige. Jeg
tilstod ham, at enhver Dommer, som ikke forstod de Ting han

paatog sig at dømme, maatte være forlegen; men at jeg tillige

troede, at hans Forlegenhed vilde blive endnu større, naar han

engang blev kaldt til Regnskab. Med Rolighed og koldt Blod
sagde jeg ham, at Danmark maatte hellere ønske at have aaben¬

bar Krig, da jeg og enhver Dansk i saa Tilfælde vidste hvorledes
vi skulde forsvare vort Flag og vore Medborgeres Eiendom, end

saaledes under Skin af Venskab at blive røvet. Denne Yttring
har han ligeledes taget sig den Frihed vrangelig at fortolke.
Om Eftermiddagen gik jeg til Gouverneuren og sagde ham,

at eftersom de 7 danske Skibe, fom laae i Havnen, endnu ikke
vare dømte, kunde jeg ikke taale at see det franske Flag vaie der
ombord, over min Konges, at jeg var tilsinds at have det nedta¬

get og at jeg til den Ende havde sendt en Officier til den franske

Consul, for at spørge ham, om han vilde befale det nedtaget, da
jeg imorgen ikke vilde see det danske Flag vaie sammen med Re¬

publikens, ombord i danske Skibe. Den spanske Gouverneur

fandt dette meget rigtigt og billigt, og sagde mig, at han vilde
sende Bud til den franske Consul, for at overtyde ham om

Billigheden af dette Forlangende. Efterat jeg igien havde sagt
ham, at jeg vilde befale Skipperne at tage det ned, og spurgt
ham, om han fandt det stridende imod Folkeretten, da jeg isaafald

vilde tage andre Forholdsregler, svarede han mig igien, at det var

meget billigt. Om Aftenen Kl. 10½ kom den danske Consul og
bragte mig et Brev fra Gouverneuren, som jeg lod oversætte.
Det lyder saaledes: „Jeg har ladet den franske Consul komme,

for at underrette ham om Deres Hensigt, at give Ordre til de
danske Capitainer, som ligge opbragte i denne Havn, at nedhale
det franske Flag, som vaier paa deres Skibe. Consulen har sva¬

ret mig, at det ikke stod i hans Magt at opfylde mit Forlan¬
gende, da det var en gammel Skik blandt de Franske, at heise

det franske Flag medens et Skib ligger opbragt for at dømmes,
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indtil det enten condemneres eller bliver frigivet; at han er villig

til at forhøre sig hos Directoriet desangaaende, hvilket han vil
giøre uden Tidsspilde med første Post; men at dersom De, Hr.

Capitain, gaaer ombord paa Skibene, for at give slig en Ordre,

vil han modsætte sig af al Magt, hvortil han forlanger Hielp af
den Magt, som er mig betroet af Hs. Catholske Majestæt, Frank¬

rigs Allierede, i hvis Havn ovennævnte Skibe befinde sig. Da

jeg saaledes har lært hans Grunde at kiende, meddeler jeg Hr.
Capitainen disse, overbeviist om, at De vil, som ret og billigt er,
respectere Folkeretten og det Venskab, som finder Sted imellem

vore Souverainer. Men dersom De, uagtet mine gode Raad,

vil imorgen eller til nogen anden Tid giøre Brug af Magt i
denne Havn, seer jeg mig nodfaget til at anvende Hs. Catholske

Majestæts Vaaben imod den, der fornærmer hans Territorialhøihed,
og har jeg til den Ende givet de bestemteste Forholdsregler. Jeg

har den Ære o. s. v.“

Kl. 114 kom atter Consulen tilbage med en spansk Major,
som er Adjudant hos Gouverneuren, for at bede mig om et Svar.

Jeg bad ham hilse Gouverneuren og sige, at han skulde høre fra

mig imorgen. Majoren ønskede gierne at vide, hvad jeg vilde
foretage mig; men jeg udlod mig ikke med noget. Da Klokken
var nær Et blev jeg vækket, da atter den samme Adjutant tillige¬
med en anden Major, som talede Fransk godt, kom ombord med

Hilsen fra Gouverneuren, at han havde erfaret, at jeg var bleven
fortrydelig over hans Brev, hvorfor han bad om, at Majoren,

som godt forstod Fransk, maatte oversætte det for mig. Jeg gav

ham Oversættelsen, som han fandt rigtig, og dermed troede jeg at

være fri; men de vedbleve og ønskede saa gierne at vide, hvad
jeg agtede at giøre, for dermed at kunne berolige Gouverneuren.
Jeg bad dem sige, at Gouverneuren kunde være overbeviist om,
at ingen dansk Orlogsmand krænkede Folkeretten i nogen Havn;

og med denne Erklæring forlode de mig.
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Dagen efter, den 18de, sendte jeg Gouverneuren følgende
Svar:

„„Ved at modtage Hr. Gouverneurens Brev igaaraftes har
jeg til min store Forundring erfaret, at De saa pludseligen har

forandret Mening og Anskuelser, til Skade for den danske Nation.“
„„Jeg giver dem herved mit Æresord, at De ikke skal faae
nogen Leilighed til at giøre Brug af Vaaben imod mig, idet¬
mindste skal der fra min Side ingen Anledning gives. At ville
maale mig med Kapere er en Tanke, som vist aldrig kunde falde

mig ind; og den Maade, hvorpaa De underretter mig om den

Beskyttelse, som disse Folk nyde i denne Havn, er mig ligesaa

fremmed. Da jeg, to Timer for jeg modtog Deres Brev, havde
den Ære at tale med Dem, vilde to Ord af deres Mund have

været nok til at bringe mig fra en Tanke, som De dengang syntes
saa fuldkommen at billige.“
„„Det vilde være utilgiveligt af mig og ganske stridende imod

min Konges Ære, om jeg forblev et Oieblik længer her paa dette

Sted, hvor det er blevet sagt mig af Gouverneuren, at man paa
den franske Consuls Forlangende vil give ham Hielp af Vaaben
imod mig, i det Tilfælde at jeg havde til Hensigt at nedtage

den franske Republiks Flag, som vaier ovenover min Konges,
ombord paa virkelig danske Skibe, der endnu ikke ere fradømte
deres Nationalitet. For ikke i det Tilfælde, at Vinden skulde

forbyde mig at seile, at forarges ved at see det danske Flag paa

denne Maade vanæret, har jeg befalet alle Skipperne ikke mere

at heise det. Jeg bar den Ære o. s. v.“
Jeg vilde strax have seilet, men maatte formedelst Modvind
blive liggende til den 19de. Jeg gav imidlertid samme Nat

Ordre til de danske Skippere, ikke mere at heise Flag saalænge

det franske vaiede. Ved Dagens Komme observerede jeg ombord
i den spanske Fregat en større Activitet, end sædvanligt, tillige saae

jeg at Speilene vare udtagne af Kanonerne paa den Side, som
vendte imod mig. Da jeg skyldte Chefen af samme Fregat en
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Visit, foer jeg derombord. Jeg fandt da virkelig, at alt Ladered¬
skab laae ved Kanonerne, og Lunterne vare i Brand. Paa mit

Spsegsmaal, hvorfor de saaledes ødslede med deres Lunter, sva¬

ede de, at de altid brugte det, for at Folkene kunde tænde de¬
res Piber med Beqvemhed. Jeg fik siden at vide, at et Partie

Soldater havde været embarqueret om Natten. Samme Formiddag
blev mig bragt et Brev, som jeg troede var fra Consulen, men ved
at aabne det, fandt jeg det at være fra en Kapercapitain. Dette

Brev var skrevet i en temmelig uartig Tone: han gav mig til¬
kiende, at han tilligemed hans Colleger havde svoret at døe alle,

før jeg skulde faae det franske Flag ned fra de øoi digønts danske
Skibe. Et Øieblik derefter kom et andet, som jeg ikke lod mod¬
tage. Med vor Consul sendte jeg det omtalte Brev til Gouver¬

neuren og bad ham beholde det.

Om Eftermiddagen kom tre Franske ombord, hvoraf den ene

udgav sig for Lieutenant colonel og de andre for Capitainer do
fregate, alle Kapergaster. Den første bragte mig Consulens
Svar; det lyder saaledes, oversat fra det Franske:

Min Herre!
De talrige Udrustninger, som, ifølge Regieringens Ønsker,
have fundet Sted i Marseille, have naturligviis forøget Kapernes
og Prisernes Antal. De borde derfor ikke være forundret over

at see saa mange her i denne Havn, ligesaalidt som ved at komme
ind i andre spanske Havne eller til Gibraltar, hvor det primler

af dem. Jeg kan forsikkre Dem, min Herre, at jeg er ganske
rolig ved de Beskyldninger, De giør imod mig. Jeg kiender ikke
General Canelaux's Instructioner; men jeg veed meget vel, at

saadanne Ordrer ikke ere komne mig tilhænde. Jeg læser Gener
ralconsul Bellevilles Brev og deler hans Anskuelser, vil ogsaa i
alle lignende Tilfælde handle efter de samme Principer og er, som
han, villig til at straffe de Skyldige.

Jeg vilde ønske, det stod i min Magt at opfylde Deres Be¬

giæring: gierne vilde jeg give Dem et Beviis paa min Agtelse
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for de Ordrer, De siger at have fra Hs. Majestæt Kongen af
Danmark; men De kan ikke negte, at jeg ikke, uden udtrykkelig

Ordre fra min Regiering, kan giøre det. Neil jeg kan ikke af

egen Myndighed tage Republikens Flag eller Priismesterne bort
fra de opbragte Skibe.

Alle Prisernes Papirer forblive i Consulatet, til de blive

forlangte af Appellationstribunalet. Der kan Capitain Atlefsen
ligeledes forlange sine.
Alle Neutrale, som ere opbragte, have erklæret, at sde ere
blevne vel behandlede af de Franske; dersom ikke det havde været

Tilfældet, havde de aldrig underskrevet en saadan Erklæring, og
naar de senere have havt at klage, over en eller anden Ubehage¬

lighed ombord, har jeg aldrig undladt at sende Viceconsulen, for
at raade Bod derpaa. Man har forebragt Dem Usandhed, min

Herre, ved at tale om Trusler med at sætte i Boien: det vilde

være en ganske unødvendig Strenghed. Naar en Capitain eller
Mandskabet, paa et af de opbragte Skibe, ikke forholder sig ro¬

ligt, saa forlanger jeg Vagt hos Hs. Excellence Gouverneuren
og denne sendes ombord; men dette har kun en Gang været
nødvendigt, og det var ombord i en Amerikaner.

At Skibe have været taget af franske Kapere, under tyrkisk

eller engelsk Flag, er aldrig kommet mig til Kundskab; dersom
dette virkeligen har været Tilfældet, ville de Skyldige upaatvivle¬
ligen blive straffede af den franske Regiering. Men det er Ting,

som jeg ikke kan begribe, hvorfor en Kaper, under et andet „Flag
end sit eget, skulde tage et Skib, som ikke er fiendtligt; hvorved
han saa ganske uden Fordeel udsætter sig for at miste sin Priis
og sin Frihed.

Dersom Sagerne bleve plaiderede for min Domstol, vilde
det vistnok være godt for de Capitainer, som blive opbragte, at

have Hiælp af deres Consul og en Advocat; men saaledes forholder
det sig ikke: alt hvad der er at giøre er, at udforske Sandheden,
af Capitainernes og Mandskabernes Forklaringer under deres Eed,

79

og af de Skibödocumenter og Papirer, som findes ombord. Det

er derfor nodvendigt, at disse Personer forblive ombord, for at

man kan afæske dem Forklaring, thi i modsat Fald benyttede de
sig naturligviis af Territorialretten til ingen at afgive; og naar

de stundom maae vente flere Dage, inden deres Sag kommer for,
er det Prisernes Mængde, der ene er Skyld deri.

Disse, min Herre, ere Grnde, mod hvis Vægt De vist,

med Deres forstandige Omdømme, ikke kan have Noget at ind¬

vende. Jeg haaber, at De altid vil lade den franske Regierings
Agenter vederfares den Ret, at de ikke kunne have anden Villie,

end deres Regierings, og at de ligesom denne kun ønske Fred og
Venskab med alle Nationer.

Det ganske private Skridt, jeg giorde igaar hos Dem, min
Herre, maa bevise Dem min Lyst til at tiene de Regieringer,

som ere Venner af min. Da De synes ikke at kiende Directo¬
riets Befalinger og nogle af de ældre Forordninger og Reglemen¬

ter, som nu ved en ny Lov ere traadte i Kraft, kan De kun

komme til mig, og, uden at jeg dertil er forpligtet, skal jeg

giøre mig en Fornøielse af at lade Dem læse Alt. De vil da
lære at kiende de Love, hvorpaa de her afsagte Domme ere
grundede.

De synes kun at have laant Øre til Klager. De taler ikke
et Ord om alle de Skibe, vi have frigivet, eller hvis Fragter

ere blevne betalte tilligemed Skadeserstatning. Kort, min Herre,
jeg haaber, at De vil forandre Anskuelse af Alt, hvad De troer
at have Ret til at besvære Dem over.
Da det er mundtligen og ved en af Deres Officierer, at De

har ladet mig vide igaar, at De vilde have det franske Flag taget
bort strax, eller at De i modsat Fald vilde lade dette giøre selv

idag, saa bliver det mundtligen, at Bataillonschefen, som over¬
bringer dette, vil give Dem mit Svar herpaa.

Jeg beder Dem, at erindre, at jeg viste Dem igaar Skibet

Constances Folkeliste (Capitain Henriksen) og at De vilde til at
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give en skriftlig Attest, at den var i Orden, ved at være under¬

skreven af en Admiral, som nu er død; men at De, ved nærmere
at eftertænke det, sagde ikke at ville giøre det, for ikke at com¬

promittere Dem. Jeg ønsker at De vil sige mig, hvorledes denne
Attest kunde compromittere Dem ?*)

Hvad min Correspondence med den danske Consul angaaer,
da vil Deres Hof, ved de Klager, som jeg selv i denne Anledning

har indgivet over Stilen i hans Skrivelser, blive overbeviist om,

at det ikke er ham, som har Aarsag til at beklage sig over mig.

„Lad mig dog faae Lov til at slaaes med de Folk““ (de

**) Dette
Franske) udraabte De igaarmorges i min Nærværelse.
er ganske vist ikke det rette Udtryk for vore Regieringers Me¬

ninger. Men de Følelser, De saaledes har lagt for Dagen,

stemme fuldkommen overeens med den uregelmæssige Opførsel, som
De har viist, og den Uro, som de har stiftet, hvorved De er i

Stand til at compromittere Deres Regiering med det spanske Hof,
ved at sætte Hs. Excellence Gouverneurens Forsigtighed og Viis¬
dom paa Prøve, og ved at tvinge ham til at tage Strængheds

Forholdsregler imod de Angreb, som De agtede at giøre i en Havn
tilhørende en med deres Regiering venskabelig sindet Magt, allieret
med den franske Republik. Neil det er ikke de Følelser, som
besiele vore Regieringer. Jeg er idetmindste sikker paa, at det

ikke er min Regierings, og jeg maa bede Dem, min Herre, at

være overbeviist om, at jeg ikke har anden Villie, andre Ønsker,
andre Følelser, end den Regierings, som jeg har den Ære at tiene.

Med den Agtelse, som jeg er Dem skyldig, hilser jeg Dem
broderligen

Arguebault.

Samme Bataillonschef havde Lommen fuld af danske Skibs¬

papirer, som han bad mig om at forklare sig, da de forekom

*) See herom hvad Bille ovenfor har sagt i sin Rapport til
Collegiet.

**) See Billes Rapport ovenfor.
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ham saameget urigtige. Jeg svarede, at jeg havde modtaget
Consulens Brev, og iøvrigt bad jeg mig forskaanet for Alt, hvad
der ikke angik Brevet. Han sagde, at han endnu havde at sige

mig mundtlig fra Consulen, angaaende Flagets Nedtagelse, at
han ikke kunde giøre det, da Kaperførerne protesterede imod det,

som stridende imod almindelig Skik og Brug; men at han vilde

indhente Directoriets Ordre derfor. Imidlertid kom han til at
bruge det Udtryk: „de soj disauts danske Skibe““ hvoraf jeg
tog Anledning til at bede ham forskaane mine Øren for Mere.
Han gik da bort; men kom strax efter igien med en ny Com¬

mission fra Consulen, for at høre, hvad Fyldelstgiørelse jeg for¬

langte af den„Kapercapitain, som havde skrevet mig til, da
Gouverneuren havde insisteret derpaa; iøvrigt maatte Tribunalet

dømme i denne private Sag, som det ikke anstod Consulen at
blande sig i.

Efter at disse Franskmænd havde forladt mig kom de to
Majorer atter fra Gouverneuren, for at bevidne mig hans Sorg
over at jeg saaledes forlod ham; tillige vilde de høre, om den

franske Consul havde givet mig Opreisning for den Dristighed,
som Kapercapitainen havde havt at skrive mig til. Jeg fortalte

dem, hvad der nys var passeret, og bad dem tillige at læse Consu¬
lens Brev, hvori jeg finder den spanske Regiering temmelig med¬
taget; og hermed endtes denne Sag. Om Aftenen fik jeg en

Matros ombord, som sad i Arrest og var af Kapitain Dahms's
Besætning. Af denne Capitains Protest vedlægger jeg Copie,

hvoraf det heie Collegium vil erfare, hvorledes denne Mand

saavelsom den danske Consul ere blevne behandlede. Endvidere

følge hermed Copier af et Par Breve fra den franske Consul til
den danske, for at vise hans Skrive= og Tænkemaade.

(Disse Breve indeholde Intet, interessant i sig selv. De

røbe en Mand af Forstand, der er sin Modstander aldeles over¬

legen. Iøvrigt indhyller han sig i Love og Formaliteter, og synes
at beklage sin uheldige Skiæbne, der nøder ham til at være
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Dommer efter saa strænge Love. Et af Brevene ender han med

følgende Ord: „Jeg anmoder Dem om, min Herre, ikke at give

mig anden Titel, end Citoyen, og lader Dem hermed vide, at

jeg agter ikke tiere at modtage noget Brev fra Dem, hvori De
kalder mig Monsienr.“)
Jeg skrev endnu følgende Brev til den danske Consul:

„„Af det Brev jeg har modtaget fra den franske Consul seer

jeg, at han endnu lader som om han ikke vidste, at vore Skibe
ere blevne opbragte af Kapere under tyrkisk og engelsk Flag.

Uagtet Forklaringer desangaaende ere giorte for Notarius, bliver
det dog nodvendigt at gientage dem og navnligen Capitain Spanns

Protest, som indeholder Klage over, at man under falsk Flag
har opbragt ham, og at han endnu ikke er dømt; ligeledes Capi¬

tain Dahms, der er bleven behandlet paa en saa utilgivelig Maade.
Da det er bleven mig umuligt at opholde mig her længer, efter

hvad der er forefaldet imellem den spanske Gouverneur og mig,

saa raader jeg Dem endnu engang til at appellere og protestere
imod enhver Dom, der er ugunstig for vore danske Skibe o. s. v.“
Beklageligt er det for vore Skippere, at vi have en saa

ung og uerfaren Consul, som ikke kan tale med dem og ikke har
et Menneske, der kan være Tolk for ham; og dertil kommer
endnu, at han selv er paa et Contoir, hos en anden Kiøbmand,
hvilket heller ikke kan give ham Respect som Consul.

Efter denne min udførlige Rapport med de den vedlagte

Gienparter, troer jeg det ufornødent at sige Mere om de Under¬

trykkelser, som vore Skibe lide i de spanske Havne. I Malaga
skal det nemlig være ligesaa slemt som her. Men en meget
mærkelig Omstændighed er det dog, at ingen Kaper tør bringe

Skibe ind i franske Havne.
Den 19de om Morgenen lettede jeg og gik Seil fra
Cartagena

underdanigst o. s. v.

Af denne hele Rapport med Bilagene sendte Bille Copie
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til Geheimeraad Dreier, vor Minister i Paris. I det medføl¬
gende Brev siger han blandt andet:

„„Hvad jeg troer endnu at borde berøre er, at den franske

Consul, som dømmer i Priis=Sagerne, har en Søn, som er
Receveur af de priisdømte Varer, og hans tilkommende Svi¬

gersøn er Rheder af Kaperne. Denne Familie, som skal være
kommen fattig til Cartagena, spiller nu den rige Mands Rolle.
Jeg synes, at Billigheden taler for, at disse Mennesker borde

stille Caution, istedetfor at de have tordet forlange den, førend

Appellation blev bevilget.“

Et andet Sted: „Naar jeg nu har sagt, at den Kaperca¬

pitain, som tog sig den Frihed at skrive mig til, kalder sig Poule;
at af Condemnationsacten mod Capitain Devoort sees, at den
Kaper, der opbragte ham under tyrkisk Flag, ogsaa hedder Pierre

Poule, og at samme Kaper har taget Capitain Spann under
engelsk Flag: saa troer jeg at have givet Deres Excellence al den
Oplysning, som efter min Formening giøres nødig; overladende

Dem at giøre Brug heraf, som De troer det bedst tienligt for

vor Konges Ære og Landets Vel.““
Den 19de lettede Bille altsaa fra Cartagena og gik tilbage

til Barcelona. Her fandt han endelig de forventede Breve fra
Malaga, som meldte ham om Nødvendigheden af at sende en
Orlogsmand didhen, for at convoiere danske Skibe Strædet ud,

hvilke imod Slutningen af October Maaned vilde være færdige

til at seile. Han besluttede sig da til at gaae tilbage til den
italienske Kyst, for at proviantere og siden forene sig med Triton

og Sarpen. Bille følte sig nu mere og mere overbeviist om, at
den eneste Maade, paa hvilken den danske Handel i Middelhavet

kunde nogenlunde beskyttes imod Kapernes Røverier, var ved Con¬
voiering. Alle hans Rapporter til de forskiellige Authoriteter
andrage derpaa. Til Collegiet skrev han udførlig herom fra Bar¬

celona; men siger tillige, at „de Skibe, som fare paa Barcelona,
som noget nær er den største Deel af alt hvad der findes i
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Middelhavet, faae aldrig Ladning der. De slutte kun Fragt, og
maae saa gaae langs Kysten og tage Ladning paa saadanne

Steder, hvor ingen Orlogsmand kan komme; altsaa ere de ud¬
satte for at tages før de kunne naae en Havn, hvorfra de kunne

faae Convoi.“ Han havde allerede forhen begiæret en Brig ud¬
sendt til Assistence i Convoiering. Disse Fartoier ansaae han

meget passende til denne Tieneste, som mindre velseilende, men
stærke nok til at imponere paa Kapere.

I Barcelona gav han Consulen, Mr. Larrard, Ordre til,
ikke at spare nogen Umage for at opdage de danske Matroser af

Capitain Dahms's Besætning, hvilke formeentligen skulde befinde
sig ombord paa en lille fransk Kaper, der ofte søgte derind. Under

28de Septbr. skrev han til Kronprindsen, for at takke Hs. Kon¬
gelige Høihed for en egenhændig Skrivelse, saavelsom for sin For¬

fremmelse til Kammerherre. I dette Brev melder han endvidere:

„„Samme Dag, som jeg kom til Barcelona, kom en af de smaae

franske Kapere stikkende langs Landet, ind i Havnen. Jeg hører,
han søgte herind af Frygt for mig; men dette har kun bekommet

ham ilde; thi der kom en spansk Capitain og angav at være

plyndret af ham i Søen. Det blev strax undersøgt, og der
fandtes endnu af de røvede Sager ombord. Han er nu arreste¬
ret, og Rapport er afsendt saavel til det spanske Hof som til
Directoriet.“

„„Siden min sidste Rapport har jeg havt Efterretning om, at

Ministeren for de udenlandske Sager, i Paris, har skrevet til den

franske Consul i Almeria og forbudet alt Salg og Confiskation af

neutrale Skibe indtil videre, da han med megen Misfornøielse har
erfaret denne Omgangsmaade. Det er at haabe, at denne Ordre

strækker sig til flere Pladser.““*)

„„Fra Malta meldes mig under 8de August, at 9 Sicilianere

)Den blev rigtignok tilkiendegivet Regieringens Agenter, men
respecteredes ikke.

85

med deres Guardian have benyttet den Chaluppe, som jeg forærede
Paschaen, til at løbe bort fra Tripolis, og vare lykkeligen ankomne
med den til Malta.““

I samme Skrivelse gientager Bille, at Convoiering er det

eneste Middel til at beskytte Handelen, og at Neapolitanerne og
Amerikanerne ogsaa have begyndt dermed, ihvorvel, siger han „de
Sidste nok komme for silde, da der fast ikke er et amerikansk

Skib mere herinde, som ikke er taget eller solgt.“
Det lod ogsaa til, som om man her hiemme overbevistes

om Nødvendigheden af at convoiere, ifald Handelen skulde have

nogenlunde Sikkerhed. Man bestemte at en Fregat og en Brig:
Thetis, under General Adjutant Kiegelsens, og Lougen under

Capitainlieutenant I. S. Fabricius's Commando, skulde gaae
til Middelhavet og underlægge sig Billes Overcommando. Der

var altsaa ikke Sporgsmaal om hans Hiemkomst i Efteraaret,
saaledes som hans Instruction lyder. Tvertimod tyde alle fra Re¬

gierieringen ankommende Breve paa, at man billigede Convoisy¬
stemet, som det eneste hensigtsvarende Middel til Handelens Be¬

skyttelse, og at Bille skulde blive ved Commandoen, for at sætte
det i Gang.
Han gik fra Barcelona den 29de Septbr. og kom til Livorno

den 1ste October. Her modtog han et kongeligt Commissorium,
ham tilstillet fra Oeconomie= og Commercecollegiet, igiennem den

nye Consul i Livorno, Hr. Bay, ifølge hvilket Bille, i Forening
med Consul Blicher Olsen i Tangier, skulde undersøge den danske
Consul i Gibraltar, Hr. Lynch's Forhold. Denne var nemlig
beskyldt for, og det nok med fuld Føie, at udruste Kapere, der

indbragte danske Skibe til Gibraltar. Imidlertid var Lynch død,
og dermed faldt naturligviis denne Sag bort, til megen Glæde

for begge Commissairerne, der saaledes undgik et lige saa vanskeligt
som ubehageligt Arbeide.

Bille besluttede sig nu til at anløbe Malta, for at eftersee

sin Reisning og forsyne sig med Proviant. Imidlertid skulde
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Triton gaae directe til Malaga, der tage de Skibe med sig
under Convoi, som maatte ligge færdige til at gaae Strædet ud,
og naar han havde forladt disse, skulde han holde det krydsende

imellem Cap Spartel og Cap Trafalgar, for at beskytte danske
Skibe, og efter Conduite tage rige Ladninger under Convoi ind

efter, især om flere kunde samles. Til Forfriskningssteder anvistes
ham Gibraltar og Malaga. Sarpen skulde anløbe Livorno,
Genua, Salou og Barcelona. Derfra medtage hvad Skibe, der

maatte findes klare til at gaae Strædet ud, bringe dem til Ma¬
laga, derfra atter tage de færdige Skibe med sig og med den
samlede Convoi gaae Strædet ud, og derefter afløse Triton paa
den ovennævnte Station. Disse Ordrer bleve efterladte i Livorno.

Bille selv var tilsinds, naar han var klar i Malta, atter at giøre

Touren langs Kysterne lige til Malaga. Men førend han forlod
Livorno modtog han med den Post, som han med Flid oppebiede,
Depescher fra Grev Christian Bernstorff (Faderen var imidlertid

død) som aabnede ham en ny Retning for hans Virksomhed.

Bernstorff skrev nemlig, under 26de August, at den danske Han¬
del truedes fra en anden Side, Algier nemlig, og at det overdro¬

ges ham, at bringe denne Sag i Rigtighed. Vi have allerede
af det Foregaaende seet, at Deien havde negtet at modtage den af

Kongen udnævnte Consul G. Olsen, og at denne var gaaen hiem
med Generaladjudant Fisker. Baron Rehbinder havde været Con¬

sul i Algier i mange Aar; men maaskee netop derfor hvilede den
Mistanke paa ham her hiemme, at han ikke var den rette Mand
til at bestyre vore Affairer, at han var formeget Algeriner, for¬
lidet Dansk, for gode Venner med Indvaanerne der, og at Deien

just derfor ikke vilde miste ham. Men denne Mistanke var
ubillig. Da Rehbinder siden kom hiem blev han sat for en Com¬

mission, der varede et Par Aar, og hvis Resultat var, at han
frikiendtes med Ære. Sagen var, at han havde ladet sig kyse
af Deien. Flere danske Skibe, som havde algerinsk Eiendom

ombord, vare blevne opbragte af franske og engelske Kapere. Nu

87

fordrede Deien Erstatning af Danmark og tvang Rehbinder til
at udstede Vexler paa Regieringen; og Rehbinder, som var ned¬

bøiet af sin Kones Død og flere andre Familie=Ulheld, viste maa¬
skee ikke den tilborlige Kraft, ved denne Leilighed. Men han havde

ingen Fordeel deraf, saaledes som man ei Oieblik meente her

hiemme. Dette viste sig fuldkommen ved Undersøgelserne. Disse
ubillige Fordringer fra Algiers Side fandt oftere Sted, saavel før

som under og efter det Tidspunct, vi nu have for os. Vi ville
faae Leilighed til nærmere at omtale dem og derved giøre Be¬

kiendtskab med Joden Baeri, en Person, der ikke spillede nogen

uvigtig Rolle i disse Affairer. Deien giorde paa samme Tid nogle
ligesaa ublue som ugrundede Fordringer paa Foræringer fra Dan¬

mark, blandt andet en Fregat, Tømmer, Skibsmaterialier o. s. v.

Bernstorffs Ordre til Bille var temmelig bestemt: Han skulde afslaae

Alt, paa de Artikler nær, som fandtes i det nu snart udgaaende
Presentskib, og i Tilfælde af at man ikke vilde lade sig nøie dermed,
da at modtage Krigserklæringen og strax blokere Algier. Imidlertid
skulde han dog giore, hvad han kunde, for at vedligeholde Freden

og afholde sig fra Alt, hvad der kunde give Provocation. De to
ovennævnte Krigsskibe skulde convoiere dette Presentskib til Middel¬

havet; og han raadede Bille til da at følge strax efter til Algier, da
Presenternes Ankomst maatte være det afgiørende Øieblik. Berns¬

torff sluttede med en Advarsel mod Rehbinder, hvis Opførsel i den

senere Tid havde været tvetydig; men bad dog om, ikke at bryde
med ham, da han let under nærværende Omstændigheder kunde

blive farlig. Ifølge disse Ordrer besluttede Bille sig til, at afgaae
fra Malta directe til Malaga og der oppebie Presentskibets An¬

komst. Han skrev strax til Rehbinder og gav ham de bestemteste
Forholdsordrer, indklædte i de høfligste Udtryk, bedende ham tillige

at give sig de nøiagtigste Oplysninger om Algiers Sømagt, saa¬
vel i materiel som personel Henseende.
Den 6te October gik Bille Seil fra Livorno. Den 16de

kom han til Ankers i Malta Havn. Da han i Livorno havde
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modtaget Efterretning, saavel fra Holck som Lochner, om de forhen

omtalt Forhandlinger med Paschaen af Tripolis, angaaende Ka¬
nonerne, var han meget utaalmodig efter at vide, hvorledes Sa¬

gen var løbet af, ved Tritons Ankomst til Tripolis. „Aldrig““
skriver han til Commandeur Kierulff, „er nogen Vei falden mig

saa lang, som denne. Til min Glæde havde Ellbrecht just handlet

som han borde, og fulgt den Ordre, som han havde fra mig; ellers
havde jeg været bestemt paa, at gaae med Triton til Tripolis,
for at afgiøre Sagen strax, ihvor tungt det vilde have faldet mig
at underkaste mig Qvarantaine paany.“ Nu lod han sig nøie
med at skrive efterstaaende Brev til Lochner; men til Admiralitetet
og til, Grev Bernstorff beklagede han sig stærkt over Lochners

uoverlagte Fremgangsmaade. Brevet lyder saaledes, oversat fra
det Franske:

Hr. Consul.
„„Capitainlieutenant Holcks Rapport, om hans Expedition til

Tripolis og Deres Brev af 5te Septbr., kom mig tilhænde i Li¬
vorno, just som jeg afseilede derfra til Malta. Jeg kan ikke
undlade at sige Dem, Hr. Consul, at jeg blev mindre forundret
over at Paschaen har forsøgt, om vi skulde være eftergivende nok
til at rette os efter hans Villie, end over at see af Deres Brev,

at De har havt den Svaghed, at give ham et saa uoverlagt Lofte,
som jeg frygter meget for, De ikke er istand til at holde. I

Deres Sted Hr. Consul, havde jeg bragt ham Fredstractatens Be¬
stemmelser i Erindring, dem vi saa nyligen have underskrevet, og

som fra vor Side saa samvittighedsfuldt ere overholdte, ved at

sende ham de 38000 Piastre. Dersom han nu vil have Kano¬
ner for sine Penge, begriber jeg ikke, hvorfor han henvendte sig
til den danske Consul. Det synes mig, som den franske og spanske

Consul, til hvis Arsenaler De saa ligefrem henviser mig, maatte
have meget lettere ved at paatage sig og udføre denne Commission.

Jeg troer ikke, Hr. Conful, at være berettiget til, efter at have
udført det mig overdragne Hverv, nemlig at slutte Fred med Pa¬
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schaen, og efter at have meldt Fredsconditionerne hiem til Kiøben¬
havn, paa egen Haand at forandre det mindste i disse Conditio¬

ner. De maae altsaa nødvendigviis forskaffe Dem vort Hofs Til¬
ladelse, før jeg indlader mig paa denne Affaire. I saa Tilfælde
maatte vi ikke alene forskaffe os disse Kanoner hos os selv, men

et Skib maatte fragtes dertil; thi ingen af dem, jeg har under
min Commando, ere byggede til at indtage en saadan Vægt, uden

en heel Forandring i deres Last. Jeg overlader derfor til Dem,
at giøre som De bedst kan, for at trække Dem ud af denne ube¬
hagelige Historie. En Ting, som jeg aldeles ikke kan begribe, er
at De stedse troer, at vor Nation maa have en saa stor Frygt

for Paschaen af Tripolis. Det vilde være mere passende, om De

bibragte Hs. Excellence den modsatte Anskuelse, ved at bringe
ham i Erindring, hvad De jo selv har været Vidne til, at en af

vor Konges mindste Fregatter har holdt Stand imod hans hele

Sømagt. Danmark har for Øieblikket tre Fregatter og to Brig¬
ger i Middelhavet. Det er dog ikke med en saadan Styrke, at

man lader sig foreskrive nye Conditioner; og er han virkelig nedrig
nok til at ville bryde Freden paany, troer jeg det til Statens

Bedste, at foretrække at det skeer nu, da vi have nogen Styrke

i Middelhavet, end senere. De maae føle, ligesaagodt som jeg,

det Upassende i, at en dansk Orlogsmand skulde gaae i fremmede
Havne og kiøbe Kanoner til Paschaen af Tripolis. Vor Regie¬

ring vilde med fuld Føie misbillige en saadan Handling, og des¬
uden er det slet ikke afgiort, at Danmark har Ret til sligt: det

vil idetmindste ikke være efter Menneskelighedens Love. Jeg vil
endnn giøre Dem opmærksom paa en Ting, Hr. Consul, i denne
Anledning: det er, at den danske Regiering har aldeles afslaaet
Deien af Algier at sende ham en Fregat paa 40 Kanoner, som

han ogsaa vilde betale; og da man er ucens om, hvorledes han vil

optage dette Afslag, sender man mig en Fregat paa 40 Kanoner
og en Brig til Forstærkning i det Tilfælde, at han skulde erklære
os Krig. De kan deraf see vor Regierings Tænkemaade. Som
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Dansk, elskende mit Fædreland over alt andet i Verden, finder
jeg det meget fornærmeligt, at Paschaen vover at giøre os saadan¬
ne Forslag, om hvilke han ikke engang nævner et Ord til andre
Nationer, med Undtagelse af Venetianerne. De Ordrer, jeg for

Tiden har at opfylde, mit Skibs uundværlige Fornodenheder og
min egen meget svækkede Helbred hindre mig i, trods min Lyst

dertil, at vise mig for Tripolis. Men nøder Paschaen mig dertil,
kan De være overbeviist om, at jeg skal, i min Konges Navn,
tale i en ganske anden Tone, end Deres. Vi have giort Meer
for Paschaen, end vi have lovet ham ved Fredsslutningen, og

denne lovede Meer, end jeg vovede at tage paa mig, ifølge mine
Ordrer. Vi have været heldige nok til at vinde Hs. Majestæts

Bifald med Alt, hvad vi have giort. Lad os derfor ikke vove, at
forandre de engang bekræftede Conditioner, hvorved vi vilde for¬
dunkle vor Konges Ære og vor Nations Selvstændighed, og hvor¬

for man ikke vilde mangle, og det med Rette, at drage os til
Ansvar.“

„„De erindrer vist retgodt, hvor svag min Helbred var, just
i de Dage vi underhandlede med Paschaen, hvilket hindrede mig
i at handle og arbeide med den Kraft jeg ønskede; men at jeg

dog sagde saavel til Dem som til den spanske Consul, hvorlidt
tilfreds jeg var med Fredsconditionerne, hvilke De da tog alene
paa Dem. Vil De nu ovenikiøbet paatage Dem at forandre disse

Conditioner, nodes jeg til at troe, at Deres Fuldmagt maa være

ligesaa uindskrænket som Paschgens Fordringer ere urimelige. Da
jeg er nærmere til at modtage de Ordrer, som angaae Dem, end

De selv, har jeg strax fra Livorno skrevet til Grev Bernstorff, for

at underrette ham om denne hele Affaire, og haaber jeg da, at
det ikke skal vare længe, for De faaer bestemte Forholdsregler for
Deres Handlemaade.“

„„Ved min Ankomst hertil Malta, den 16de October, erfa¬

rede jeg af Capitain Ellbrechts Rapport, at Paschaen havde be¬
qvemmet sig til at modtage de 35000 Piastre, og at De havde
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lovet, at jeg skulde skaffe for de resterende 3000 Piastre, 20 Styk¬

ker 12 Bdige Kanoner. Jeg henholder mig aldeles til hvad jeg
har skrevet ovenfor, at jeg dertil først maa have Ordre fra vort

Hof, og at dernæst slige Kanoner ikke ere at faae tiikiøbs i Mid¬
delhavet. De maae derfor sige Paschaen, at denne Sag vi tage
Tid, og som god Politicus giorde De vel bedst i, at see til at
skaffe en af de andre Nationers Consuler denne Bestilling, saa

meget mere, som jeg med min lille Eskadre let kan faae andre Ting
af større Vigtighed at tage vare.“

Slutningen af dette Brev er Complimenter. Han beder og¬

saa Consulen at expedere en Depesche til Baron Rehbinder i Algier,

med en sikker og hurtig Leilighed. Med et Skib, som gik fra
Malta til Tunis sendte han Duplicatet af Depeschen til Rehbin¬
der, for at vor Vice=Consul der, Hr. Hameken, kunde besørge

den, da der imellem disse to Steder gaves hyppig Samfærsel over
Land.

Ved Billes Ankomst tll Malta havde Stormesteren, Baron

Hompesch, den Artighed, af egen Tilskyndelse at befrie ham for
Qvarantaine, som alle fra den italienske Kyst kommende Skibe
ellers var underkastet. Dette var for Billes svækkede Helbred en

meget behagelig og væsentlig Tieneste, som han ogsaa paaskiøn¬
nede.

Han sandt her Sarpen, som just nu havde fuldendt sin Qva¬

rantaine. Den blev da strax afsendt til Livorno, for derfra at

udføre den ovenontmeldte Ordre, nemlig at convoiere langs Ky¬
sterne til Malaga og siden tage Station udenfor Strædet.

Bille gik strax iværk med at eftersee Skib og Reisning. Han
fik sin Last tilbørlig renset og friske Provisioner indtagne; varme

Klæder til Mandskabet anskaffedes og de Sygelige lod han forpleie

paa det i Malta værende ypperlige Hospital, hvor de Syge hen¬

lagdes paa Ordenens Regning. Han havde ogsaa den Glæde at
gaae bort fra Malta, med sit Skib i complet god Stand og

hele Mandskabet friskt paa en Mand nær, Anden=Doctor Hr.
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Holmsted, som havde Tæring og døde to Dage efter i Søen. Han
meldte fra Malta til alle Consuler, at han for det Første forflyt¬
tede sin Hovedstation til Malaga, hvorhen han udbad sig alle
Breve tilskikkede.

Den 6te November lettede Bille fra Malta og kom den 16de
Novbr. til Ankers paa Malaga Rhed. Her forefandt han Fre¬
gatten Triton, som var ankommen fra Livorno to Dage for, hvor
den havde forladt Briggen Sarpen seilklar med en Convoi. Tri¬
ton var kommen uden Convoi, og intet Mærkeligt var hændet

ham paa denne Seilads, undtagen at han var bleven praiet af et

engelsk Linieskib og en Fregat. Samme Linieskib var en spansk
Prise og viste sig meget ofte udenfor Malaga, for at udfordre 5
store Fregatter, som laae fuldt tiltaklede indenfor Molen, og com¬

manderedes af en Brigadeer, der forte Stander. Hvergang hine
engelske Skibe viste sig for Malaga, indjoge de Indvaanerne en

saadan Skræk, at mange af dem flygtede ud af Byen.

Triton indtog adskillige Privisioner og gik derpaa Seil, den
26de Novbr. med en Convoi af 9Skibe, Strædet ud. Den bragte
dem 5 Mile vestenfor Cap Spartel, anlob derpaa Tangier med et

Brev fra Bille til Consul B. Olsen, angaaende det Kongelige Com¬
missorium om at undersøge den afdøde Consul Lynch's Opforsel,

og efter at have anløbet Gibraltar, for at være sikker paa Practi¬

ca, naar den atter kom til Malaga, gik den Seil for at krydse
efter sin Bestemmelse. Den led endeel paa dette Tog af Storm
og svær Søe, hvorved en Bugt den havde i si Stormast betyde¬

ligen tiltog.
Imidlertid kom Briggen Lougen, Capitain I. S. Fabricius,
d. 18de November, og det forventede Presentskib den 22de Novbr.
ind til Malaga. Men Fregatten Thetis, der havde Instructionerne

ombord kom ikke. Fabricius var af Capitain Riegelsen beordret

at gaae igiennem Kanalen, medens han selv tilligemed Present¬
skibet vilde gaae nordenom; men Presentskibet, som førtes af en

Capitain Nannings, meldte, at i en svær Storm i Nordsøen var

93

han bleven skilt fra Thetis, og da han sidst saae den, styrede den

Cours for Norge. Dette var desværre Sandheden. Den var
bleven læk og maatte søge Havn for at reparere.

Med Lougen modtog Bille Brev af 30te Septbr. fra Grev
Bernstorff, hvilket lyder mere fredeligt end det foregaaende. Pre¬
sentskibet skulde snarest muligt convoieres til Algier, og Alt maatte

forsøges for at hindre et Brud, dog med Vedligeholdelse af Natio¬

nens Ære. Sverrig var i samme Tilfælde, som Danmark, og
var enig med os om at give eenslydende Svar; men det vilde

ikke tage Deel i de krigerske Forholdsregler; kunde derfor heller ikke

vente at hoste Fordeel deraf. Dets Skibe kunde ikke engang ta¬
ges under dansk Convoi, saalænge det havde Krig med Tripolis.

Dette Brev var Duplicatet af det, som Thetis havde ombord, og
Rehbinders Ordre befandt sig ligeledes der. Bille besluttede sig
derfor til at vente noget endnu, i Haab om, at see Thetis an¬
komme. Hans Ophold i Malaga var ham i alle Henseender ube¬

hageligt; men især fordi han spildte den kostbare Tid. Den aabne

Rhed var paa den Aarstid meget usikker. Forgiæves søgte han om
Tilladelse til at lade Presentskibet lægge sig indenfor Molen, hvil¬
ket blev afslaaet paa Grund af, at det havde Krudt ombord. Ei

heller torde noget af Krigsskibene lægge derind, uden speciel Tilladelse
fra Regieringen i Madrid. Malaga var i den Tid saa aldeles
uden Politie og Orden, at der ikke var Sikkerhed for noget Men¬

neske, selv ved høi lys Dag paa Gaderne. Det gik saavidt, at
Bille maatte forlange Vagt, til at beskytte sine Fartøier og Folk,
naar de kom i Land ved Broen. Man kastede Stene ned i Far¬

tøierne og stak Folkene med Dolke i Ryggen. De danske Skibe

fik flere Folk blesserede paa denne Maade.
Bille havde endvidere den Ærgrelse at see 3 danske Skibe ind¬

bragte til Malaga af franske Kapere, hvoraf to vare ballastede,
kommende fra Brest, hvortil de havde bragt en Ladning Trælast.

Det Tredie var ladet med Sukker fra Lissabon, bestemt til Vene¬
dig. Da de alle vare tagne i Sigte af spanske Kysten og i Nær¬
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heden af Malaga, besluttede Bille sig til at gaae Seil, tilligemed
Briggen Lougen, for at holde det krydsende i dette Farvand fra

Cap Gate til Strædet, for om muligt at redde indgaaende danske
Skibe fra at falde i disse Røveres Hænder. Men i Anledning
af, at han her i Malaga modtog Efterretning fra Consulen i Car¬

tagena, at den franske Consul dersteds, samme Dag som Najaden
seilede fra Cartagena, havde condemneret to danske Skibe, skrev

han til Grev Schimmelmann under 18de November, blandt andet,

Følgende, som iøvrigt kun er en Gientagelse af hvad jeg flere
Steder finder anført i hans Breve:

„„Af alle de Efterretninger, jeg modtager, ere ingen mig Jsaa
ubehagelige, som de der melde mig om danske Skibes Priisdøm¬
melse. Men jeg nedes til at underrette Ds. Excellence om, at jeg

ikke noksom kunde forundre mig over adskillige af de Altonaiske
Capitainers Papirer, som jeg fandt priisdømte i Cartagena, hvilke
ligesaavel som deres Forklaringer forekom mig mere endLmistæn¬
kelige. Det var først der, at den Gaade blev lost for mig, som

jeg stedse havde fundet i de Ord, af Grev Bernstorffs Geheime¬

Instrux, om de virkeligen anerkiendte danske Skibe;Log jeg
var meget glad ved at have det Paaskud, at være fornærmet, til

ikke mere Jat blande mig i den Sag og gaae derfra.“
Paa dette Krydstog, som varede 14 Dage, havde de en
meget svær Storm af Levanten, som drev dem ud igiennem Stræ¬

det, forbi Cap Spartel. De giorde iøvrigt den Erfaring, at Lougen,
skiøndt af samme Tegning som Sarpen, seilede langt bedre end
denne. De vare to Gange fire og tyve Timer til Ankers paa

Gibraltar Bai. Her mødte Bille den meest forekommende Hof¬

lighed af Gouverneuren, General O-Hara, og de engelske Orlogs¬
mænd, som laae paa Rheden. Bille lod Lougen efter sig, for at

tage et dansk Skib under Convoi, som skulde Strædet ind. Paa
samme Tid, som Lougen, seilede et engelsk Linieskib og 2 Fregatter,

med Ordre at støde til nogle flere Skibe af Lord Sct. Vincents

Eskadre og derpaa gaae til Algier, hvor de skulde underhandle
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med Deien. En engelsk Fregat havde nemlig, nogen Tid før,
mødt en algiersk Fregat om Natten, antaget den for fransk, sloges
med den, redede den meget ilde til og dræbte mange Folk der¬

ombord. Deien blev meget vred og vilde som sædvanlig benytte

denne Leilighed til at tiene nogle Penge. Han forlangte derfor

1000 Sequiner for hver dræbt Tyrk, og en ny Fregat, istedetfor
den ødelagte. Fire Maaneders Betænkningstid gav ban, og hvis

man ikke opfyldte hans Forlangende, saa Krig. Ogsaa Portugal

havde Krig med Algier. Et portugisisk Linieskib, commanderet
af en ung Englænder, samt to à tre Fregatter havde Station
ved Gibraltar og i Strædet, for at hindre Algiererne fra at komme
ud i Spanske=Søen.

Da Bille kom til Malaga igien, d. 12ee Decbr., modtog han
med Posten, samme Dag, Breve fra Kiøbenhavn af 11te Novbr.,

saavel fra Grev Bernstorff, som fra Admiralitetet og Oeconomie¬
og Commercecollegiet, hvis Indhold alle berettede ham, at Thetis

var læk kommen ind til Norge og at det var af den høieste Vig¬

tighed, at Presentskibet skulde komme jo før jo heller til Algier og

Freden med denne Magt paany forsikkres. Han erholdt endog
Fuldmagt til, i Forening med Rehbinder, at giøre saadanne Op¬
ofrelser, som kunde bestaae med Nationens Ære.
Imidlertid manglede det Bille paa de nødvendige Oplysnin¬
ger til at handle i denne Sag. Instructionerne, som han af

Bernstorffs Brev saae, skulde komme med Thetis til Baron Reh¬
binder, var der ingen Copier af. Han saae vel af en Copie af

Generaladjutant Riegelsens Ordrer, som var ham tilstillet, at Pre¬

sentskibet skulde forblive paa Algiers Rhed og ikke indlades i Hav¬
nen, før Consulen havde forklaret sig med Deien over dennes

Fordringer, og givet ham den danske Regierings Svar derpaa.
Men hvilket var dette Svar? hvorvidt torde han gaae? hvad skul¬

de han giøre med Prejentskibet, ifald Deien negtede at modtage
det? Alt dette var ubesvaret. Han havde al Grund til at troe,

at naar han nu indfandt sig for Algier, Rehbinder da heller ikke
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vilde være forsynet med tilstrækkelige Forholdsordrer. Han var

altsaa virkelig i stor Forlegenhed, saameget mere som han vidste,
at Consulen ikke var i det bedste Lys hos Regieringen, og dog var

denne den eneste Mand, hos hvem han kunde søge Oplysning om
Sagernes Tilstand i dette for ham aldeles ubekiendte Land. Men
hvordan end alting var, besteinte han sig dog øiebliklig til at gaae

til Algier med Presentskibet, og lagde hertil følgende Plan.

Lougen og Presentskibet tog han med sig til Algier, dog skul¬
de Lougen først convoiere to danske Skibe til forbi Cartagena,

og derfra soge ham under Cap Pescador, hvor han ogsaa gav

Capitain Nannings, der førte Presentskibet, Rendezvous. Capitain
Ellbrecht gav han Ordre til at forblive i Malaga til den 25de,

som var Postdag, da at modtage hvad Depecher, der maatte være
komne, og strax derpaa gaae Seil for Algier og der holde det
koydsende i Sigte af Cap Pescador, indtil nærmere Ordre. Men

han maatte her ikke vise dansk Flag; giordes det fornødent at tone
noget, da kunde han heise engelsk. Dersom han, ved at nærme

sig Algier, skulde see Najaden der til Ankers og han skulde habe

Brevskaber at aflevere, da havde han at heise engelsk Giøs fra en
af Topperne og lade den blive vaiende, uden at agte paa, at der

intet Svar blev givet, og naar da Lougen, eller noget andet Far¬
toi blev ham udskikket for at modtage Depecherne, maatte de ikke

have Samqvem før saalangt til Søes, at de ikke kunde sees fra

Land. Sluttelig anbefaledes ham, at være tilborlig provianteret,
da det var uforudseeligt, hvorlænge Krydstoget kunde vare. Til

Briggen Sarpen efterlod han en Skrivelse, hvori han beklager, at
denne Brig ikke, som han havde ventet, endnu var indtruffen i

Malaga med sin Convoi, og at han ingen Rapport havde mod¬

taget fra den. Han beordrede den nu, saa hurtigt som mulig,
at bringe sin Convoi Strædet ud, og derpaa at holde det kryd¬

sende paa Malaga Bugt, tæt under Cap Molino, for at hindre,

saameget muligt, franske Kapere fra at tage danske Skibe, lige
under Anduvning af Rheden.
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Forinden sin Afreise, som han bestemte til den 17de Decbr.,

skrev han til Grev Bernstorff, Admiralitetet og Commercecollegiet,
og underrettede dem om sine Hensigter. For den Første forklare¬

de han det Vanskelige i at handle i denne ham heel ubekiendte

Sag; til Admiralitetet meldte han sin forehavende Expedition og

at han havde modtaget de med Presentskibet udsendte Provisio¬
ner; til Commercecollegiet sendte han den føromtalte Klage, tilli¬

gemed flere andre, som vare indkomne fra danske Skippere i Car¬
tagena, over Consul Bourbon, der aldeles forsømte sine Pligter.
Han androg endvidere paa, at der maatte ansættes en Mand ved
Tribunalet i Aix, som kunde tage sig af de danske Appellations¬

Sager, og anbefalede dertil en dansk Mand, som han havde kiendt
fra en meget fordeelagtig Side i Marseille, hans Navn var Hoff¬

mann; han havde været Viceconsul i Toulon og havde derfra det
bedste Lov paa sig. Han meldte ogsaa, at han i Gibraltar hav¬
de overdraget Consul Lynch's Neveu, en Hr. Glynn, indtil videre

at bestyre Consulatet. Denne unge Mand, der var velhavende og

meget activ, havde endeel Skibe i Søen, og deriblandt nogle ar¬

merede, som letters ok marque; men han erklærede paa sit Æres¬
ord, at hans Capitainer havde de strængeste Ordrer til ikke at
opbringe danske Skibe.Gouverneuren, General O Hara, var

ham ikke god; men derimod var han meget afholdt af de danske

Capitainer, og det var Hovedsagen.
Den 17de December lettede Bille fra Malaga med Naja¬

den og Presentskibet, samt Lougen og dens Convoi. Hvorledes
denne Eppedition gik af, og hvorledes Bille dermed endte dette

for ham saa daadrige Aar, ville vi bedst see af følgende hans

Skrivelse til Grev Bernstorff, der giver en detailleret Beretning
om det Hele. Den er dateret: under Seil imellem Algier og
Port Mahon d. 1ste Januar 1798.

„I min underdanige Skrivelse af 13de f. M. havde jeg den

Ære at melde D. E., at jeg agtede at gaae Seil den 17de, for
Algier, medtagende Presentskibet og Briggen Lougen, ifølge de Or¬
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drer jeg havde modtaget fra Dem. Efter tolv Dages meget moi¬

sommelige Seilads kom jeg den 28de om Aftenen til Ankers for

Algier. Som det var min Hensigt at have en Samtale med
Consul Rehbinder, før jeg vilde tillade Transportskibet at gaae
ind i Havnen, forcerede jeg Seil, d. 24de, i denne Hensigt, da
jeg 3 à 4 Mile fra Land fik en haard Storm af N. N. O., der

satte ret ind pan Kysten, og nødtes herved til at prange alt hvad
Fregatten kunde bære, for at lægge Landet fra mig, hvorved det

da ogsaa lykkedes mig at redde mit Skib. En lille engelsk Eska¬
dre, af et Linieskib og to Fregatter, som laa til Ankers paa Rhe¬

den, var ikke saa heldig: de mistede tilsammen 9 Ankere, og en

af Fregatterne, paa 40 Kanoner, gik i Land paa Kysten. Den

26de havde vi atter meget haardt Veir; maaskee blæste det nok¬

saa stivt som den 24de.“
„Den 29de om Morgenen, Dagen efter min Ankomst, sa¬
luterede Fæstningen mig med 21 Skud, og Consulen kom om¬

bord. Jeg kan ikke negte, at jeg blev mindre overrasket, end

forlegen, da han sagde mig, at han aldeles ingen Instructioner
havde. Imidlertid, da jeg nu engang var kommen der, beslutte¬

de jeg at arbeide efter mine svage Indsigter og i det Haab, at
min Fædrelandskiærlighed maatte bøde paa Mangel af Forhölds¬
ordrer. Maaskee var just denne Omstændighed, at jeg havde saa

frie Hænder, Aarsag til, at det lykkedes mig at fornye en for

Kongen og Nationen ærefuld Fred. Thi Krig havde vi virkelig
d. 30te; det blev mig befalet at gaae bort, og Consulen havde
allerede pakket ind; men dette Uveir trak over, efter 3 Timers

Forløb, da jeg havde den Glæde at see vort gamle Venskab med
Algier fornyet, uden at der herefter bliver Spørgsmaal enten om

Gave eller Salg af Fregatter, hverken for os eller for Sverrig.
Denne Magts Anstrængelser for at vedligeholde den gode For¬

staaelse havde til Dato været frugtesløse. Den havde atter hen¬
vendt sig til Porten, hvorfra der havde været sendt en Chiaoux,

men forgiæves. Den svenske Consul blev brugt ved denne Leilig¬
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hed, og jeg gav ham under min Haand og Segl en Extract af

Deres Brev af 30te Septbr., hvori De siger: „Da Sverrig be¬
finder sig i samme Forhold til den algierske Regiering, som vi,

have vi aftalt med denne Magt den Forholdsregel, som De her¬
med er underrettet om; og de to Hoffer agte at giøre fælleds

Sag, og at tage eens og fælleds Forholdsregler, ved denne Leilig¬
hed.“ Da der ikke har været brugt et eneste Menneske, som ikke

hørte til, ved denne Underhandling, har den ikke kostet den danske

Nation en eneste Skilling.“
„Da jeg den 31te skulde have Afskedsaudience hos Deien,

havde han det Galanterie ikke at lade mig tilsige, før han vidste

at jeg havde spiist til Middag, ligesom han ogsaa lod mig salu¬
tere paany, da jeg gik i mit Fartøi, hvilken Æresbeviisning skal
være noget Overordentligt.“

„Hvad der ved Underhandlingerne meest bragte ham i Har¬
nisk var min Paastand paa et cathegorisk Svar, om han, efter at
have faaet et bestemt Afslag paa hans Begiæring om en Fregat
(hvilket dog blev givet saa høfligt som muligt) vilde vedblive paa

en venskabelig Fod med Danmark eller ei, inden jeg vilde tillade
Presentskibet at løbe ind i Havnen. Men jeg maa tilstaae, at et

heldigere Øieblik ikke kunde været valgt til en saadan Underhand¬
ling, og jeg havde flere Grunde, der bevægede mig til at tale i en

saa bestemt Tone i min Konges Navn. For det første vare de

Engelske just for Algier, for at afgiøre deres Sager, men ere siden
afseilede, uden egentligen at udrette noget. For det andet befin¬
der Deien sig paa en meget usikker Fod med Storherren og Spa¬

nien; man troer endog, at med denne sidste Magt vil det fnart
komme til aabenbar Fiendtlighed. For det tredie, ere hans Kræf¬
ter ikke betydelige. Han har kun on Corvette paa 28 Kanoner

og syv Chebeqver, hvoraf de to mindste ere paa 16 Kanoner, og

den største paa 28 Kanoner; altsaa er hans Marine svagere end
den tripolitanske. Af disse Corfarer befandt de 5 bedste sig netop
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ude paa Krydstog, og vilde upaatvivleligen være faldne mig i Hæn¬
derne, ved deres Tilbagekomst. Desuden havde en af Deiens Un¬

dersaatter alene 40 Skibe i Søen, forsynede med Deiens Pas,
og som ventedes hiem med rige Ladninger. For det fierde indtraf

en heldig Omstændighed, som var, at Triton just viiste sig for

Havnen i det meest eritiske Øieblik. Jeg har det Haab, at De

Hr. Greve, ved at tage alle disse Grunde i Betragtning, ikke vil
finde min Handlemaade uoverlagt. Jeg kan ikke negte, at jeg
blev lidt alvorlig tilmode, da Consul Rehbinder sagde mig, at saa¬

længe Deien regierede havde endnu Ingen vovet at forlange et saa
cathegorisk Svar, som det jeg fordrede af ham angaaende Presen¬
ternes Aflevering. Men jeg var overbeviist om, at vi ellers al¬

drig havde bragt denne Sag til Ende. Deien, som blev lidt yd¬
myget, hævnede sig paa Consulen, ved at sige ham i haarde Ud¬

tryk, at han havde aabenbart narret ham og faaet ham til at
gaae i en Snare, ved at love ham en Fregat, hvorom han skul¬

de have talt som om en aldeles afgiort Sag. Jeg har i Kon¬
gens Navn lovet ham, paa hans Begiæring derom, at i Tilfælde

af et Brud imellem England og Algier skulle de Presenter, som

fendes ham fra Danmark, blive convoierede dertil af en Orlogs¬
mand.“

„Forend jeg forlod Algier takkede jeg den svenske Consul for

den Deel, han havde havt i Fredsslutningen, ved at være Mæg¬

ler i Sagen. Han havde den Artighed at sige mig, at det ikke
skulde vare længe før hans Hof skulde være underrettet om den

vigtige Tieneste, jeg havde viist det. Jeg tillader mig, Hr. Gre¬
ve, paa hans Vegne at bede om, at indsluttede Depeche maa vor¬

de afsendt fra Deres Departement.“
„Mit eneste Ønske er nu, at Hs. Majestæt vil bifalde min
Handlemaade og dens Resultat. Jeg har det Haab, at De, Hr.

Greve, vil bidrage hvad der staaer i deres Magt til at udvirke det.“
„Jeg gaaer nu til Port Mahon for at giøre min Qvaran¬
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taine i en sikker Havn.Briggen Lougen skal bringe mine De¬

pecher til den nærmeste spanske Havn, og derefter søge mig i Port

Mahon. Saasnart jeg faaer Practica gaaer jeg til Malaga og
Gibraltar og sætter Skibene paa deres Stationer. Dersom ingen

anden Ordre kommer mig tilhænde, gaaer jeg derefter til Livorno,
hvor jeg i Fremtiden udbeder mig alle Ordrer og Depecher adres¬
serede.“
Presentskibet, som efter disse Forhandlinger fik Tilladelse at
gaae ind og aflevere sin Ladning, havde ombord: 500 Centnet

Krudt, 1000 Stykker 100=Pundige Bomber, 500 Centner Stang¬
jern, 123 Stykker Bielker (disse vare 2 Tommer mindre i Tyk¬

kelse, end der var forlangt); endvidere 7 Gulduhre, hvoraf de tre
glatte, men i tre Kasser, de fire andre vare emaillerede.

Af Billes Rapport til Admiralitetet, af samme Dato, vil jeg

blot uddrage følgende Linier. Efter at have berettet, hvorlunde

han ved sin Audients havde forlangt det cathegoriske Svar, siger
han: „Deien blev rasende og befalede os at gaae, vi havde Krig,

og i samme Øieblik forlod han Værelset. Siden sendte han Bud

til Consulen efter Fredstractaterne, samt befalede at Consulen skul.
de giøre Regning op for 2 Aars Presenter, som han stod tilbage

med. Dette giorde megen Opsigt i Byen, og jeg tør nok sige,

at den danske Nation ikke tabte derved. Uveiret stod paa i 3
Timer, men faldt da paa eengang. Ikke alene at vi fik Fred,
uden at give nogen Fregat, men Sverrig blev ogsaa fritaget for

den samme Fordring. Jeg gav nemlig den svenske Consul under
min Haand en Slags Fuldmagt til ligeledes at negte Deien dette

Forlangende, hvilket for ham, der var en rask Mand, var fyldest¬
gjørende. Han blev siden en Slags Mediateur, og i denne Egen¬
skab maatte han gaae et Par Gange imellem Deien og mig, in¬
den jeg vilde til at slaae Lid til dennes Løvter; men da den sven

ske Consul omsider sagde mig, at Deien i Vidners Paahør havde

givet sit Æresord paa, at Venskabet skulde være urokkeligt, troede

jeg paa min Konges Vegne igien at borde antage Freden.“
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Til Holmens Chef skrev han under samme Dato: „Saavel

d. 24de som 26de havde vi et Par rasende Storme. Den sidste
var egentligen den værste; men Vinden var os lidt mere fordeel¬

agtig, hvilket kom Briggen til god Nytte, da den fast ingen Seil

kunde føre. Jeg førte Storseil og Fokkestagseil, løb 3 Miles Fart
og drev 2 Streger; saaledes laae Najaden overmaade mageligt.

Den 24de var jeg løbet langt forud for mine Skibe, og var Al¬

gier nær paa 4 Mile, da Stormen af N. O., som er en brat
Læger, tog saaledes til, at jeg efter at have vendt Vester over,

maatte med mine tre Underseil og to klosrebede Mersseil, prange
Landet fra mig, men det kom stærkt an paa min stakkels Naja¬
de; dog! baade hun og jeg maatte frelses paa denne Maade, og

hun befinder sig, Gud være lovet i vel derekter.“

Et andet Sted i samme Brev siger han: „Jeg kan forsik¬
kre Dem, at vor Nation spillede en ganske brillant Rolle. Sær¬
deles glædede det mig fordi de Engelske ikke satte deres Paastand

igiennem. Da jeg for nogen Tid siden talte med dem i Gibral¬
tar, meente de, at vi nok gav Algier en Fregat; men de skulde
faae Alt, hvad de vilde, o. s. v. Nul alting gik godt, saa at jeg,
om end min Juul ikke var den behageligste, dog har tilbragt en

saare glad Nytaarsaften, da jeg har faaet en vigtig Sag bragt

til Ende paa en for mit Fædreland nyttig og ærefuld Maade.“
Inden Bille forlod Algier modtog han fra Baron Rehbin¬
ber følgende Memoire, som forekommer mig interessant, da den
skildrer os Algier paa den Tid, en Magt som i de sidste Aar har

tildraget sig almindelig Opmærksomhed og endelig aldeles er ud¬
slettet af Staternes Tal. Den maa imidlertid kun betragtes som

Svar paa nogle af Bille opgivne Spørgsmaal, og ikke som en

fuldstændig Skildring af Algiers Marine, endmindre af Algier
selv.

„Algierenerne leve endnu bestandigt paa det Renommée, som

de erhvervede sig for to Aarhundreder siden, ved den uovervinde¬
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lige Rovgiærrighed, som var dem medfødt, og under saadanne An¬
førere, som Barbarossa, Chalradin og andre slige Røverhøvdinge.

Ere de for Tiden mindre voldsomme, mindre barbariske, saa have

de paa den anden Side tiltaget i Underfundighed, Troløshed og
Indbildskhed, takket være Nabomagternes urimelige Svaghed og

Eftergivenhed, saavelsom de længere fraliggende Staters Kryberie i

Løbet af dette Aarhundrede, for at erholde deres Venskab.“
„Fra det Øieblik, at Algiers Regiering, forhen aristokratisk,
er falden i Hænderne paa en Despot, som regierer med uindskræn¬

ket Myndighed, ere Algierenerne blevne meget mindre frygtelige,
som Sørøvere betragtede. Forhen havde enhver Privatmand Ret

til at sende Corfarer ud, imod at erlægge en Ottendedeel af Pri¬
sernes Værdi; nu tilhøre Corfarerne Staten; Reiøerne (Capitai¬

nerne) ere underkastede Deiens Godtbefindende, og derved er den
esprit de corps, der fordum giorde disse Folk saa modige, og
lod dem opsoge Farer og Bytte paa den dristigste Maade, gaaet

til Grunde. Om ogsaa en Enkelt søger at udmærke sig, maa
Lykken være med ham; thi kommer han tilbage uden Priser, bli¬

ver hans Tapperhed ikke agtet.“
„Algier, hvis Corfarer fordumgiorde alle Farvande usikkre,

fra Portugals Kyster til ind i det adriatiske Hav, har nu i Alt
kun otte Skibe, nemlig:

1 Corvette paa 28 Kanoner 88digere og 276 Mands Besætning.

1 Chebeqve — 28

2

280

1

dito — 26

2

200

1

dito — 26

2

150

1

dito — 16

2

80

2

100

1 Kutter — 16

—

—

1 Chebeqve — 20 —

2

er paa Stabelen.

(Her mangler altsaa et Skib, ifald der skulde være otte.)

„Disse Skibe, hvis Bygningsart er meget svag, ere comman¬
derede af Tyrker, som i Almindelighed besidde meget ringe nauti¬
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ske Kundskaber. Om man end ikke kan negte disse Folk person¬
ligt Mod, giør dog den slette Disciplin, som hersker derombord,
dem aldeles uskikkede til at maale sig med europæiske Orlogsmænd.

I Slaget vise de meget personligt Mod; men den Rolighed, det
kolde Mod, som giør Udslaget imellem Europæerne, mangler dem
aldeles. Ifølge Bestemmelserne er hver Corfar forpligtet til at

blive fyrgetyve Dage i Søen; efter denne Tids Forløb kunne Fol¬
kene og især Tyrkerne tvinge Reiøerne til at gaae tilbage til Al¬
gier. Man bærer megen Omsorg for at kiølhale og eftersee Ski¬

bene, inden de gaae til Søes, og flere af dem seile meget godt.
Mandskabet bestaaer af Tyrker og Maurer: de Første ere forsy¬

nede med Pistoler og lange Geværer; de skyde meget godt med de¬
res Haandgevær, og kunne giøre Skade nok, naar man lader dem
komme paa nær Afstand, derimod forstaae de meget slet at om¬

gaaes deres Kanoner. De mauriske Matroser søge gierne Entring
og de svømme særdeles godt; deres bedste Vaaden er Rataganen.

De algierske Corfarer forlise ofte formedelst deres Reisevs Uviden¬

hed og Folkenes slette Manøvrer. En Somand har kun at kaste
et Blik paa deres Takkelas for at dømme om deres Skibe. Vi

havde her i 6 Aar en spansk Constructeur, som var meget dygtig,
især i at bygge Brigger. Deien har jaget ham hort i et Øie¬

bliks ondt Lune. En Amerikaner skal komme i hans Sted.“
„Den amerikanske Fregat, som skal foroge Antallet paa Deiens

Corsarer, bilver paa 24 Stykker Sßdigere, ifølge en Model, som

blev sendt i sidste Augusk Maaned. Man venter endnu 2 Brig¬
ger fra Amerika, saa at den nye Verdens Borgere, der saa nylig

kæmpede for deres egen Frihed, give nu Barbareskerne Midler i

Hænde til at bringe den gamle Verdens Beboere i Lænker.“
„I Almindelighed ere Renegaterne foragtede i Algier til den

Grad, at de forblive Slaver efter at de have skiftet deres Tro.

Man troer dem forlidt til at give dem Commando af Skibe.
Have de noget Talent blive de ret vel belønnede ved at bruges
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iland. Jeg har kiendt Stobemestere og Kanonerere, som vare
franske Renegater; de ere døde.“
Rehbinder.

Algier 31te Decbr. 1797.

Den 31te Decbr. altsaa lettede Bille efter velforrettet Sag

fra Algier og styrede Cours for Port=Mahon. Lougen blev af¬

sendt med Depecherne til nærmeste spanske Havn og skulde deref¬
ter søge Bille i Port=Mahon. Triton, som var kommen saame¬
get tilpas for Algier, fik Ordre at gaae tilbage til Malaga og

der indtage sin gamle Station. I sin Rapport om hans Sei¬

lads fra Malaga til Algier havde Capitain Ellbrecht meldt, at
have modtaget fra Consulen i Malaga 29 danske Matroser, som

vare sendte over Land fra Cartagena, og havde hørt til de det
condemnerede danske Skibe. Disse bleve fordeelte paa Orlogs¬
mændene, hvor der manglede Mandskab; de Øvrige bleve forpleie¬

de ombord, indtil de kunde anbringes paa danske Koffardimænd.
Ellbrecht meldte endvidere, at han under Cap Gate havde mødt
en tyrkisk Fregat paa 26 Kanoner og en Kutter paa 14 Kanoner,
for hvilke han havde havt klart Skib, da de havde været ham

paa Praiehold. De havde spurgt ham ud, om hans Bestemmelse,
og bedet ham om at forære dem et Fartøi, hvilket han naturlig¬

viis havde negtet. Der havde hersket ualmindelig god Orden dg
Stilhed derombord, endskløndt der vist havde været 300 Mands
Besætning paa Fregatten, hvilke stode opstillede med Geværer langs

Rehlingen.

Briggen Sarpen forlode vi i Livorno, søgende Convoi langs

Landet vesterefter. Den giorde en i alle Henseender langsom og

møisommelig Reise. Af Holcks forskiellige Rapporter findes, at

han ankom til Livorno d. 29de Octbr., gik derfra d. 17de Nov.
med en Convoi af 2 Skibe til Genua, med den danske Consul

Bay ombord, som Passageer. En lille Kaper korsøgte sin Lykke
med et af hans Skibe paa denne Vei, men blev afvtist. Den
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18de Novbr. kom han til Genua, hvor man meente, at et dansk
Skib vilde blive færdigt om fire Dage, men da denne Tid var

omme befandt det sig, at det ikke havde begyndt paa sin Ladning.
Formedelst Storm og contrair Vind kom han imidlertid ikke un¬
der Seil før den 2den Decbr. og kom saa ind til Barcelona d.

17de Decbr., stedse med kun 2 Skibe under Convol, af hvilke det

ene leed Havarie paa sin Reisning, hvorfor Holck forsynede ham
med et Varespiir.

Som en Følge af at Barcelona ingen Ladeplads er, men

at kun Fragterne sluttes der for Ladninger, som indtages langs

Kysten paa forskiellige Steder, maatte Holck blive liggende her
medens Consulen fik bekiendtgiort paa alle Ladepladserne, at Con¬
voi var at have og Svar derpaa var indkommet, om nogle Skibe

ønskede det og laae færdige til Afseiling. Da nu Posternes Gang
var meget langsom i Spanien, idetmindste i den Tid, saa var det

først under 4de Januar, at Holk modtog skriftlig Anmodning fra
Consulen, om at anløbe Salou, Salvador, Villa Nova og Tarra¬

gona for at medtage de Skibe, som der skulde ligge færdige til at
seile paa første Signal. Sarpen lettede da fra Barcelona d. 6te
Januar og kom til Salou d. 12te. En Brig, som han havde
med sig, fra Livorno, forlangte at seile paa egen Risico. Holck
kom altsaa kun med eet Skib til Salou. Men uagtet alle de

trufne Forholdsregler vare ingen Skibe færdige, og Ladningen af

dem, som vilde have Convoi, gik meget langsomt for sig. Først

den 1ste Febr. kunde Holck lette derfra med 8 Skibe under sin
Convoi, med hvilke han gik til Malaga. Paa Rheden forlode de
6 ham og seilede deres egen Cours; de to løbe indenfor Molen:

Han selv kom til at ligge meget slet; drev; vilde lette igien, maatte

derved kappe sit Anker fra sig, for ikke at gaae i Land, og søge
ind til Molen. Dagen efter lettede han atter sit forliste Anker.
For ikke at slippe Sarpen paa Halvveien af dens Expedition

har jeg maattet følge den lidt ind i Aaret 98, uagtet min Hen¬
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sigt er, at ende dette Afsnit med det gamle Aar. Men inden vi
slutte det bliver et Tilbageblik nødvendigt, for bedre at udtegne
nogle Punkter og tilføie et Par Facta, som vi, ved at fortælle
Begivenhederne for dette Aar i historisk Orden, have maattet for¬

bigaae.

Danmark havde atter faaet Fred med Tripolis. Den i sig
selv saa ubetydelige Krig med denne Magt havde dog været me¬
get skadelig for den danske Handel. Fragthandelen paa Middel¬

havet var den Tid en vigtig Indtægtskilde for Landet: intet Un¬
der derfor, at man herhiemme ikke ændfede den temmelig hetyde¬

lige Sum, som det kostede, at tilveiebringe Freden, og som var

langtstørre end hvad Bille rimeligviis havde tilstaaet, hvis han
alene havde havt Ansvaret. Denne Opofrelse var Intet imod

det Tab, som Skibenes Stilleliggen i Middelhavets Havne for¬
voldte os; thi (og dette har forekommet mig værd at lægge Mær¬

ke til) ved det mindste, ofte ugrundede Rygte om Ufred med en
af de barbariske Magter, vare Skipperne ikke til at formaae til
at gaae ud, og Kiøbmændene gave ingen Fragt, endskiøndt man

ret godt vidste, at der i Alt kun vare 5 à 6 fiendtlige Corfarer

ude at krydse, medens de samme Skippere ofte heel dumdristigen

vovede sig ud imod alle Raad og Advarsler, ofte forlode Convoier¬

ne paa eget Ansvar, paa en Tid hvor hele Middelhavet vrimlede

af franske, spanske og engelske Kapere, som uden Skaansel opbragte

alle Nationers Skibe. Frygt for personlig slet Behandling, Sla¬

verie og sligt hos Barbareskerne maa vel især tilskrives denne Be¬
synderlighed.

Neppe var det derfor blevet bekiendt, at Freden med Tripo¬

lis atter var sluttet, før det danske Flag vrimlede ud fra alle
Middelhavets Havne. Jeg tør vel bruge dette Udtryk, naar jeg

seer Listerne for mig paa den Mængde Skibe, som Consulerne

hvert Øieblik indmeldte at befinde sig i deres Havne. Alene for
et Huus i Livorno, Agent Philip Jaumes, vare i Sommeren af
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dette Aar, 13 danske Skibe befragtede. Men heller ikke varede
det længe førend de bittreste Klager, over de krigførende Magters

Kapere, indlob fra alle Sider. Vi have seet hvad Forholdsregler

Bille tog for at hemme dette Uvæsen. Imidlertid var næsten hele

Aaret gaaet med, inden Convoisystemet rigtig blev sat i Gang.
Den store Langsomhed, hvormed Indladningerne gik for sig, og
Skibenes slette Seilads vare vel tildeels Skyld deri; men Expe¬
ditionerne med Penge ned til Tripolis, og senere den til Algier
berøvede ogsaa for længere Tid Midlerne til at convoiere og der¬

ved gik flere Skibe tabt. Det var især lige under Land, ved at
løbe ind i Havnene, at Koffardiskibene stode Fare for at opbrin¬

ges. De usleste smaae Kapere laae inde under Landet, ofte gik

de endog ud af Havnene i det Øieblik, Skibene bleve signalerede,
og bragte dem da ind som Priis, just naar de troede sig allersik¬

krest. Bille besluttede derfor, at lade et af sine Skibe krydse
udenfor Strædet, et for Malaga og et for Cartagena, medens de
tvende andre beseilede hele Middelhavet fra Italien til Gibraltar.
Men denne for de Førstnævnte især saa besværlige Tieneste, kom

ikke rigtig i Gang før i det følgende Aar.

De ovennævnte Havne vare de farligste Punkter. Vi have

allerede af det Foregaaende seet, hvorledes det gik til i Cartagena.

I Malaga gik det ikke stort bedre, ihvorvel Rettergangen dog nok
kkke blev fuldt saa meget parodieret der. De franske Kapere vid¬

ste ogsaa heelt vel, hvor de skulde bringe deres Priser ind, for at
faae dem condemnerede. I Livorno og siden i Marseille residere¬
de den franske Generalconsul Belleville, som af de danske Consu¬

ler Marassi og Morellet gives den meest uindskrænkede Roes.
Men det Besynderligste er, at Kaperne aldrig torde komme til

franske Havne med deres Priser. Jeg finder faa Breve fra Mar¬
seille og Toulon, der omtale danske Skibes Opbringelse til disse
Havne; derimod kan det samme ikke siges om Corsika. Smaa

corsikanske Kapere giorde Farvandet fra Livorno og opad Genua
til meget usikkert. En Dag (Consul Bays Brev har ingen Da¬
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tum, men formodentlig er det i Efteraaret 97) da Fyrtaarnet i
Livorno signalerede to Seilere, begiærede en lille fransk Kaper
Tilladelse til at gaae ud, under udtrykkeligt Løfte ikke at røre
ved disse to Skibe, hvoraf det ene var dansk, det andet amevi¬

kanskt. Ikkedestomindre, i Sigte af Byen, ja under dens Kano¬

ner, tog Kaperen disse to Skibe og bragte dem ind til Bastig.
Paa samme Tid laa i Livorno et andet dansk Skib, kommende

fra Boskon, som paa sin Seilads fra Genua dertil var bleven ta¬

get og tilbagetaget fire Gange i een Dag, og endelig indbragt som
Priis af en fransk Fregat. Da alle Skibe, som havde havt Ka¬
pere ombord, bleve underkastede 40 Dages Qvarantaine, kan man

begribe, hvilke Hindringer dette lagde i Veien for Consulerne, i
at giøre de nødvendige, ofte frugtesløse Reclamationer.

De spanske Kapere brugte at ligge i Algefiras og de engelske

laae i Gibraltar. Da nu disse to Magter vare i Krig sammen,

begriber man, ved et Blik paa Kaartet, hvor svært det maatte

være at slippe uantastet igiennem Strædet. At anløbe en af hine
Havne var fast en Umulighed. De spanske Kapere, tildeels og¬
saa de franske, brugte at bringe deres Priser ind til Ceuta, og

her synes det, som om Dommere og Kapere, Øvrighed og Ind¬
vaanere havde forenet sig om at gjøre Stedet til en Art authori¬

seret Røverkule. Det gik imidlertid saavidt, at den spanske Re¬
glering, paa derom skeet kraftig Forestilling fra de neutrale Mag¬

ters Ministre, aldeles forbød at Skibe maatte dømmes i hiin
Havn; men deels havde da allerede en stor Mængde Priisdøm¬
melser og deraf flydende Salg fundet Sted, deels lystrede Ved¬

kommende kun meget langsomt eller slet ikke, hvilket jeg seer af

flere Breve fra Consulerne Boom i Cadix og Morellet i Genua,
angaaende danske Skibes Sager, hvis Detail imidlertid vilde bli¬
ve for vidtløftig at anføre her.

Men alle disse Hindringer vare Intet, imod det Afbræk, som
Handelen vilde have liidt ved et Brud med Algier. Denne Magt
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var, med Ret eller Uret, en ganske anderledes frygtet Fiende, end
Tripolis. Ingen Skibe vilde vovet sig til Søes, ingen Kiøbmand

vilde have betroet Flaget Varer, dersom Rygtet om slig mulig
Uenighed havde kunnet udbrede sig. Derfor see vi ogsaa, at alle

Depecher saavel fra Bernstorff, som fra Commercecolleglet, anbefale
saalænge som muligt at fortie, at der kunde være Spørgsmaal
om et saadant Brud. Det var fandelig en vanskelig Opgave
nok, at træffe den rette Middelvei imellem at giøre en Hemme¬
lighed deraf, for ikke at forstyrre Flagets Credit, og itide at un¬

derrette alle Consuler, ifald det kom til Krig, hvilket ogsaa lagdes
Bille paa Hiertet, for at saa faa Skibe som muligt skulde kunne

blive opbragte. Dog ogsaa dette Problem lykkedes det ham at
løse. Jeg finder intet Brev, der vidner om, at man nogetsteds

vidste noget derom, og i Billes Breve til Consulen i Malaga,
hvori han underxetter ham om Sagens heldige Tilendebringelse,
siger han ham tillige, at som Ingen har kiendt til Expeditionens

Hensigt har han ikke nodig at tale om dens Udfald.

Men Bille havde virkelig Aarsag at lykønske sig selv for
den heldige Maade, han havde endt denne Sag paa, og dermed

endte dette for ham saa daadrige Aar. Han opnaaede en dygtig
og æreklær Militairs høieste Belønning: sin Konges og sine Fo¬

resattes Tilfredshed, og han lagde Grunden til den Agtelse han

nød i sin Stand og blandt sine Medborgere, hvilken fulgte ham,
stedse tiltagende, giennem hans lange, Fædrelandets Tieneste stedse
opofrede Lobebane.

1II

1298.

Ved sin Ankomst til Port Mahon fik Bille 10 Dages Qvaran¬
taine, og desforuden blev han opholdt her en Tid, længere end

han ønskede. Veiret var hele denne Maaned saa stormende og
uroligt, at han foretrak at lade sine Skibe og deres Mandskab
udhvile nogen Tid i Havn, da de dog ikke kunde gløre nogen

Nytte til Søes. Han ventede desuden paa Lougen, som skulde
komme tilbage fra Spanskekysten, efter at have bragt Depecherne

om Algiers Expeditionen til Malaga.

Lougen kom ind til Mahon d. 29de Januar, efter en lang
og besværlig Reise, under hvilken den havde maattet ankre op paa

Palma Red. Capitainlieutenant Fabricius meldte om Fregatten

Thetis's Ankomst til Malaga, og at Gen. Adjutant Riegelsen vil¬
de søge Bille i Mahon. Thetis ankom ogsaa virkelig den 31te
Januar, og efter at begge disse Skibe havde efterseet deres Reis¬

ning og forfrisket deres Mandskab, lettede alle tre danske Orlogs¬
mænd d. 6te Febr. og ankom til Malaga d. 10de. Her fore¬

fandt de Triton og Sarpen, som Begge havde maattet kappe de¬
res Touge og søge indenfor Molen, formedelst det overvættes
haarde Veir. Triton havde været Strædet ude med en Convoi

af 7 danske Skibe, og havde derefter bragt en dansk Brig fra
Gibraltar til Malaga. Han laae klar med en ny Convoi til at

gaae Strædet ud, da det meget haarde Veir d. 7de Febr. nødte
ham til at kappe og gaae indenfor Molen, efter at han forgiæves
havde forsøgt at gaae tilsøes.

Under 10de Febr. skrev Bille saaledes til Admiralitetet, an¬

gaaende sit Ophold i Mahon: „Medens jeg laae der, var Veiret
imellem saa rasende, at jeg neppe kunde holde min Fregat fast i

Havnen med 3 Ankere i Bund. Medens jeg laae i Qvarantaine,

maatte jeg ligge med Touge fast i Land: en svær Kanon, som
jeg havde fast om, brak af, hvorved Fregatten slog ned mod Qva¬

rantaineoen; men da der er steildybt havde det ingen Følger.
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Imidlertid skulde dette Veir have giort mig urolig for mine an¬

dre Skibe, og især for Lougen, som jeg vidste var underveis og

havde kun lidt af Proviant og Vand, dersom jeg ikke havde havt
saamange Beviser for, at Cheferne vare active og duelige Officie¬
rer, der vilde giøre Alt, hvad der staaer i en brav Sømands

Magt, for deres Skibe. Ved Lougens Ankomst til Mahon og
siden, da jeg kom til Malaga, saae jeg min Formodning bekræf¬

tet: Lougen havde ikke alene provianteret for godt Kiøb, men var
endog sluppen for Qvarantaine. Triton og Sarpen havde reddet

sig, ved at kappe og flygte indenfor Molen, og havde siden sisket
deres Ankere og Touge, saa at Intet er tabt for Kongens Kasse.“
Bille tog nu følgende Bestemmelse: Thetis skulde tage Sar¬

pens Convoi, bringe den Strædet ud, og derpaa søge Najaden i

Gibraltar. Lougen skulde tage 25000 Plastre, som Thetis havde
bragt med fra Danmark, og bringe dem til Tangier, aflevere

dem til Consul Blicher Oisen, ifald han ønskede det, og derefter

soge Najaden i Gibraltar. Triton og Sarpen skulde forblive paa

Station krydsende, den Første for Malaga, den Anden for Car¬
tagena til den danske Handels Beskyttelse. Selv vilde Bille gaae

til Gibraltar, for ifølge Commercecollegiets Ordre at indsætte Be¬
styreren af det danske Consulat til Interims=Consul. I Anled¬

ning heraf androg Bille i en Skrivelse til hlint Collegium paa,
at man borde følge de Svenskes Exempel, som kun satte indfødte

Svenske eller idetmindste Folk, som havde nydt deres Opdragelse i
Sverrig, og altsaa vare det svenske Sprog mægtige, til Consuler.
General O Hara havde indgivet Bille Mistillid til Glynn. Men

i Gibraltar skulde man paa den Tid have havt svært ved at sin¬
de en eneste Mand, som ikke havde Part i Kapere. Glynn lo¬

vede Guld og grønne Skove; de danske Skippere holdte meget
af ham, fordi han var særdeles activ og tienstagtig; kort: han blev
indsat til Interims=Consul; men det blev ham betydet, at Olsen

i Tangier og Bille havde et vaagent Øie med ham, og at Ordet
„Interims“ betydede saameget som, at han kunde vorde sat fra sit
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Embede, ved den ringeste Mistanke om Deelagtighed i Opbringen
af neutrale Skibe.

Den 12te Februar lettede Lougen og gik til Tangier. Den
14de gik Thetis under Seil med en Convoi af 8 Skibe, for at

gaae Strædet ud. Endnu kun tre Mile fra Malaga kom en

tille fransk Kaper ud fra Landet, nærmede sig Convoien og giorde
Mine til at overhale et ragusæisk Skib, der imidlertid ikke hørte
til Convoien. Riegelsen, som frygtede, at denne Nærhed kunde
lede Personen i Fristelse, sendte ham en Kugle og vendte imod

ham, hvorpaa han afstod fra sit Forsæt og holdt ind til Land.

Denne i sig selv ubetydelige Tildragelse gav imidlertid Anledning
til Protest og Klage fra den franske Consul i Malaga, Hr. Chom¬

pré, til vor Consul, Hr. Hoppe; men da han i samme erklærer
at have klaget til sin Regiering desangaaende, lod Bille, som ved

sin Tilbagekomst fra Gibraltar blev underrettet om Sagen, Con¬

sulen svare, at det altsaa blev til Regieringerne, at afgiøre dette
Mellemværende, som jo iøvrigt ikke var Noget at tale om, da det

endnu aldrig var nogen Orlogsmand formeent at hævde sit Ter¬
rikoriums Uantastelighed, hvilket strakte sig saalangt som hans

Kugler kunde række; og at naar Kaperen ikke havde havt ondt i
Sinde mod Convoien, kunde han jo ganske rolig have fortsat sin
Cours.

Najaden var kommen tilankers ved Gibraltar d. 14de; Lou¬

gen kom derind den 16de og Thetis d. 17de. Den 19de om

Natten gik de, alle Tre, Seil derfra, og kom den 20de atter til
Malaga. Under 21de rapporterede Bille til Admiralitetet, og
meldte, blandt andet, Følgende: Jeg saae den amerikanske Fregat,

som Deien af Algier skal have i Foræring, ankomme til Gibral¬
tar. Foruden at den er kobberboltet og kobberforhudet er den i

alle Maader vel bygget og udrustet, dog uden at være smuk. Den
fører 24 nipundige Kanoner (engelsk Vægt) men er boret til 32,

sa kan vel armeres, og vil sikkert ogsaa blive det, med 36 til 40
Stykker Skyts, naar den kommer i Tyrkernes Hænder. Foruden den
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nye Consul, som var med, havde den en stor Sum Penge inde.
En lille Skonnert, ladet med Krudt, og endnu et Transportskib

fukgte med; de gik, alle Tre, Seil samme Nat, som jeg. Den

amerikanske Consul, Capitain O Bryan, deponerede endvidere 120000
spanske Dalere i Gibraltar, for Tid efter anden dermed at kunne

tilfredsstille Barbareskerne. Daglig ventes hertil to Brigger, som

Deien for egen Regning og paa private Hverfter har ladet bygge
i Amerika.“

„Det sidste af den franske Regiering udstædte Decret, som

priksdømmer alle neutrale Skibe, der have mindste engelske Pro¬
duet inde, har havt til Følge, at Kapernes Tal ikke alene betyde¬

lig har forøget sig paa faa Dage, men ogsaa at de ere blevne
yderlig uforskammede.“
Han meldte endvidere, at han agtede at gaae med Najaden,

Triton og Lougen op til Italienske=Kysten for at proviantere, og

derpaa at convoiere tilbage, medens Thetis og Sarpen skulde for¬
blive paa Statlonen ved Malaga og Gibraltar. Til Slutning
indsendte han sine underhavende Officierers og egen Tak, for det

under 24de Decbr. f. A. skete Avancement, hvorved Bille selv var

bleven Commandeurcapitain, og flere af hans Subalterne gaaet op
i høiere Grader i Etaten.

Det bliver imidlertid her Stedet at tale Noget om den Bac¬

riske Sag i Algier. Endnu inden man herhiemme vidste, at
Deiens Fordringer vare ved Billes kraftige Sprog aldeles hævede,

og Freden med Algier altsaa paany befæstet, fik man nemlig en
ny Anledning til at frygte et Brud med denne Magt. Der var

i Algier tre Brødre, Jøderne Bacri, som havde en fierde Broder
i Marseille og udgiorde tilsammen et meget stort Handelshuus,
der giorde betydelige Affairer. En af dem i Algier hed Mardo¬

chæi Bacri og var Deiens Yndling, altsaa en ligesaa indflydel¬
sesrig som farlig Mand. Han havde til forskiellige Tider fragtet

danske Skibe til Forsendelse af sine Varer, og naar det da hændte

sig, at saadanne Skibe bleve opbragte, forlangte han Erstatning
af den danske Regiering og truede med at formaae Deien til at
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erklære os Krig, naar man ikke indvilligede hans Forlangende.

Blandt Andre havde han ogsaa havt Varer ombord i to danske

Skibe, Eolus og Christian, bestemte fra Marseille til Sct. Tho¬
mas, hvilke bleve opbragte af de Engelske. Ved denne Leilighed
drev Bacri det rigtignok saavidt, at Deien tvang Consul Rehbin¬

der til at udstæde Vexler paa den danske Regiering, til Fordeel
for Bacri, for det lidr Tabs Belød, stort 87464 Mastre de
Rosa. Dette fandt Sted to Maaneder før Bille med Najaden

var for Algier. Den danske Consul i Livorno, Hr. Bay, accepte¬

æede Vexterne, men Regleringen protesterede dem, og man blev
herhiemme meget opbragt over Rehbinders Svaghed, som i et af

Bernstorffs Breve til Bille endog blev givet et langt værre Navn.
Han skrev nemlig, under 5te Decbr. 97, saaledes, efter at have

forklaret ovennævnte Tilfælde: „Denne Begiæring er ligesaa uret¬

færdig i sin Grund, som den er overdreven i Beregningen, og
dersom man ikke vil formode en utilladelig Forbindelse imellem
Consulen og den algierske Jøde, begriber man ikke den Lethed,

hvormed hiin har samtykket deri. Vi ere meget langt fra at ville
give efter for saadanne Fordringer, som fra det Øieblik, vi vilde

erkiende deres Gyldighed, vilde lede til det Uendelige o. s. v.“ Det
Øvrige er en Anbefaling til, at behandle denne vanskelige Sag
med sædvanlige gode Conduite.

Dette Brev fik Bille ikke for i Mahon, da Lougen den 29de
Januar kom til ham. Under 10 Febr. skrev han, angaaende den¬
ne Sag, saaledes til Grev Bernstorff: „Under mit korte Ophold
for Algier hørte jeg tale om den Bacriske Sagf men jeg var der
ikke længenok til at faae alle fornødne Oplysninger. Aarstiden

var for slem til at jeg længer, end høist nødvendigt, torde udsætte
mine Skibe paa denne farlige Kyst. Jeg tvivler imidlertid meget

om, at vor= Consul og Jøden spille under Dække. Hr. Greven
vil selv kunne dømme derem, efter hvad jeg her skal have den
Ære at melde Dem. Jeg saae ikke Bacri, før efter at Deien

havde erklæret os Krig. Jeg bad da Rehbinder om, at skaffe

mig en Samtale med denne Mand; men just som Consulen vil¬
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de gaae til ham, for at bede ham komme til mig, mødte vi ham
paa Veien. Ved at høre, at vi havde Krig, blev han bleg som

en Død og ilede strax op til Deien, hvorfra han kom tilbage med

den svenske Consul for at begynde Underhandlingerne. Det fore¬

kom mig ved denne Leilighed, som om Consulen snarere vilde Jø¬
den Ondt end Godt. Jeg troer ikke, at den danske Regiering

vover meget, ved at lade denne Sag gaae sin egen Gang, og
Bacri maa assurere, naar han vil fragte danske Skibe.“
Vi see heraf, at Ville ikke troede, at denne Sag var af saa¬

megen Vigtighed, som Bernstorff tillagde den. Han syntes i det
Hele at helde til den Mening, hvilket spores i flere af hans Bre¬
ve, at Deien ikke vilde lade det komme til Krig for Jødens

Skyld, men især at Baeri meget frygtede Krig, fordi han havde

mange Skibe i Søen, som let kunde vorde opbragte af danske

Orlogsmænd, hvorimod han aldeles ingen Fordeel kunde have af
en Krig, da han ingen Part havde i de algierske Corfarer.

Under 9de Decbr. skrev Bernstorff atter til Bille og sendte

ham Copie af sine Instructioner til Rehbinder, denne Sag ved¬

kommende. Han siger deri, at foruden at Baeris Beregninger
ere aldeles ugrundede, saa har Danmark aldrig paataget sig An¬
svar eller Sikkerhed for Varer, som indlades under det danske Flag,
og kan, under ingen Betingelse, paatage sig en saadan Garantie,
saalænge den Grundsærning ikke er almindelig anerkiendt som
gyldig, at det neutræle Flag dækker Alt, hvad som findes om¬

bord, saavel egen som fremmed, saavel neutral som fiendtlig

Liendom. Han finder det langt billigere, at Baerk og, ifald den
algierske Regiering vil giøre disse Joders Sag til sin egen, da

ogsaa den henvender sig til England, og da gior fælleds Sag med
Danmark, for at rec amere mod dette Brud paa Folkeretten, som
har været udøvet og stedse vedbliver at udøves imod det danske

Flag. Han slutter med at befale ham, i Kongens Navn at af¬
slaae enhver Paastand paa saadan Godtgiorelse, som den algierske

Regiering maatte komme frem med; men tilføier, at Hans Ma¬
jestæt af særdeles kongelig Naade tilbyder en personlig Affindelse
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med Jøden Bacri paa 15000 Piaskre, at betale i 5 Aar, hvilken

dog maatte ansees som aldeles uafhængig af Fordringen, og som
ikke maatte udbetales før den udstædte Vexel var tilbagegiven og

tilintetgiort, og før Bacri og Delen selv paa den formeligste Maa¬
de afstode fra alle Fordringer, denne Sag vedkommende.

Men dette Afslag var just det, Rehbinder ønskede.
Iet
Brev af 19de Januar skriver han saaledes til Bille: „Jeg erfa¬

rer med megen Fornøielse, at Commercecollegiet har protesteret

mine Vexler paa 87464 Piastre de rosa, som jeg talte til Dem
om. Grev Bernstorff har givet mig de bestemteste Forholdsor¬

drer, og jeg haaber at bringe Jøden til at afgiøre denne Sag

i Mindelighed, uden at kaste sig under Deiens Beskyttelse. Den
danske Consul i Livorno, Hr. Bay, har blandet sig heri meget i
Utide, og dersom Baeri vil drive Sagen til det Yderste, vil Bay

have svært nok ved at klare sig.“ I et andet Vrev, af 24de

Febr., siger han atter: „Jeg kan forsikkre Dem, Hr. Kammer¬
herre, at denne Sag havde været bragt aldeles i Rigtighed, naar

ikke Hr. Bap havde været saa uforsigtig at acceptere mine Vexler,

som med Flid vare udstædte paa Oeconomie= og Commercecollegiet.
Jeg siger: med Flid, fordi jeg var vis paa, at de vilde blive pro¬

testerede.“ Han fortæller endvidere i dette Brev om, hvorledes
han havde afvilst Bacris Fordringer, og vedlægger Copien af sine

Depecher til Grev Bernstorff, i hvilke han giver en vidtloftig
Beretning om sin Samtale med Bacri, hvilken endtes med at

Tingene bleve ved det Gamle. Uagtet at Bacri allerede forst i

Februar vidste, at Kongen af Danmark afslog hans Fordringer,
men tilbød ham en personlig Affindelse af 15000 Piastre, havde

han den 24de Februar endnu ikke giort Mine til at ville modta¬

ge denne Summa; og Rehbinder forlangte derfor nye Forholds¬
regler, om han skulde vedblive at holde sig nøie til de foreskrevne
Bestemmelser, eller om han torde udvide sin Fuldmagt. Saaledes

stod denne Sag, ved Slutningen af Februar Maaned; vi ville

snart komme til at tale om den igien, thi den voldte Bryderier
saavel for Rehbinder, den øvrige Tid hän var i Algier endnu,
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som for hans Efterfølger, Capitain Sigvart Bille, der ved Nyt¬
aarstid var bleven udnævnt til Consul, og ankom i Foraaret 98

til Livorno, for, ifølge Grev Bernstorffs Ordre af 23de Januar,
at bringes med en dansk Orlogsmand til sin Bestemmelse.
Det i Billes Brev til Admiralitetet, af 21de Febr., omtalte

Decret fra Directoriet i Frankrig, at ethvert Skib, som havde en¬
gelske eller russiske Varer ombord, af hvad Navn nævnes kunde,

skulde ansees condemnabelt, havde giort Handelens Beskyttelse saa¬

meget mere nodvendig, men ogsaa saameget mere vanskelig, som
det havde fremlokket en stor Mængde nye Kapere der opbragte

alle Skibe, de blot kunde faae fat paa, overbeviste om, at der al¬
tid maatte findes en eller anden Ting derombord, der beviislig

maatte være russisk eller engelsk Produetion eller Vare. Consulen

i Malaga, Hr. Chompré, havde endog givet dette Decret tilbage¬
virkende Kraft, ved at anvende det paa Skibe, som vare opbragte
for det kom ud. Bille beklagede sig stærkt herover, i et Brev af

24de Febr., til Bernstorff; men tilføiede, at det eneste Middel

mod dette Uvæsen var fordoblet Activitet ved Convoieringen. Han
gav desaarsag de skarpeste Forholdsordrer til Generaladjutant Rie¬

gelsen, som beholdt Commandoen paa Stationen for Malaga,

og anbefalede ham, stedse at holde det gaaende med Convolering

Strædet ud, saavel fra Malaga som fra Gibraltar, og krydsende

mellem Cap Spartel og Trafalgar, for derfra at convolere Stræ¬
det ind, lige til Malaga, hvilken Tieneste hans evende Skibe
vexelviis kunde udrette.

Den 24de Febr. om Aftenen lettede Bille med Najaden,

Triton og Lougen; de havde 4 danske Skibe under Convoi, med
hvilke de styrede Cours for Genua. Denne Overfart var lang

og besværlig. Den 26de, endnu i Sigte af Malaga, krydsende

med østlig Vind, mødte de et dansk Skib, som kom Øsker fra og
blev jaget af to Kapere. Bille tog det under sin Beskyttelse, og

lod Lougen gaae tilbage med det til Malaga, med Ordre at soge
ham i Genua. Fregatterne kom ikke til Genua før den 21de

Marts. Fa den 14de til den 17de laae de til Ankers ved Pal¬
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ma, og to Skibe mistede de af Convoien, som i en Storm blev
skilt fra dem.

I Genua fandt Bille Brev fra Consul Lochner i Tripolis,

hvori denne meldte, at han vilde giøre sit Bedske for at skille os
Danske ved den ubehagelige Commission om Kanonerne; men at

han imidlertid Intet vilde love, og at han stedse ventede, at Bille

vilde erholde Ordre desangaaende fra Regieringen herhiemme. Som
Nyheder fra Tripolis berettede Lochner i samme Brev, at den eri¬

politanske 32 Kanons=Fregat (forhen amerikansk) var fortilst midt

om Dagen i Tripolis Havn, og at den kiekke Reis, som havde

villet entre Sarpen, havde havt Oprør i sit Skib, hvorved Mand¬

skabet havde hugget Hovedet af ham og derpaa sat Skibet paa
Land paa Kysten af Egypten. Istedetfor disse Skibe havde Pa¬

chaen bemægtiget sig et keiserligt Skib under tyrkisk Flag, under
Paaskud af at dets Paplrer ikke vare i Orden.

I en Skrivelse af 22de Marts meldte Bille Foranstaaende

fra Tripolis til Grev Bernstorff, samt at Briggen Lougen var
bestemt til, ifølge Grevens Ordre af 23de Januar at overbringe

Consul Bilke til Algier. I dette Brev skelver han endvidere:

„Hr. Rachel, dansk Chargs d'Affaires i Madrid, har skrevet tik

vor Consul i Malaga, Hr. Hoppe, for at paalægge ham, som en
Sag af største Vigtighed, at forlange Convoi af mig for fire dan¬
ske Skibe, der vare opbeagte til Ceuta af franske Kapere og nu

skulde bringes til Malaga, for der at underlægges den franske
Consuls, Hr. Chompres Domstol, eftersom Ceuta desuden var en

saameget slet Havn.*)Men da en saadan Handlemaade er al¬

deles modsat mine Anskuelser af Opbringelsesretten og deraf fly¬

dende Pritssager, har seg bedet Consul Hoppe om, at svare paa
mine Vegne, at jeg ikke kunde tilskaae Hr. Rachels Beglæring,

)Dette var en Følge af, at det var bleven forbudet at paadøm¬
me Priissager i Ccuta, saaledes som i det Foregaaende er be¬
mærket.
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da det efter min Mening var at handle imod Kongens og det
danske Flags Værdighed, at convoiere franske Priser fra en Havn

til en Anden, og at Nationen heller maatte finde sig i det mulige
Tab af disse Skibe, enten ved Forliis eller af anden Aarsag,

end at have den Skam, selv at bringe dem for de franske Dom¬

stole.“ Til Slutning meldte han, at der var lagt Embargo, i
Genua og de franske Havne, paa alle Skibe af en vis Storrelse,

som skulde fragtes for den franske Regiering, til at indskibe Trop¬
per til en hemmelig Expedition; dette var Buonapartes Tog til
Egypten.

I et Brev til Holmens Chef af 22de Marts skrev Bille

blandt andet: „Formedelst Modvind og Havarie paa Seil og

Takkelas, stoppede jeg fra den 14de til den 17de Marts ved Pal¬
ma paa Mallorca. Jeg traf her paa fire spanske Fregatter, som

i Stormen d. 24de Decbr. havde været under de baleariske Øer,
Jeg
meh formedelst det haarde Veir bar de af til Cartagena.

har ved denne Leilighed faaet en ny Bekræftelse paa den Tanke,
jeg altid har havt om vore Skibe, nemlig at de i Bygningsart

ere bedre, end de fleste andre Nationers. Disse Spanier havde

slingret Stænger og Underræer overbord; Skraagene havde givet
sig saaledes i Naaderne, at den Commanderende havde faaet alt
sit Krudt bedærvet. De veed hvad Najaden maatte udstaae i

hiint voldsomme Veir, saavelsom 2 Dage derefter, den 26de, og
hvorledes den udholdt.“

Den 25de Marts ankom Lougen til Genua, efter en Reise
af 12 Dage fra Malaga. Han havde samme Nat, den 26de

Febr., bragt det danske Skib lykkelig til Malaga, hvilket han le¬
verede til Capitain Riegelsen, der laae klar med en Convoi, at

gaae vesterefter. Den 28de vilde han have lettet, men Land¬
vinden tog af og Dønningen tiltog, saa at han blev nødt til at

ankre op lige ved Molen. Vinden sprang nu op fra S. O., og

Lougen maatte lade det andet Anker falde. I denne vanskelige
Stilling laae den til Kl. 12, da den i en tiltagende haard Byge

med betydelig Søe, der brod paa Landgrunden, drev for begge
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sine Ankere. Lykkeligviis sprang Vinden fire Streger i denne
Byge, hvorved Fabricius var istand til strax at kappe og sætte
Seil til, og prangede han saaledes lykkelig ud af Bugten. The¬
tis's Barkas og Mandskab, som havde været ham sendt til Assi¬

stence ved Varpning, før det luftede op, maatte han kaste fra sig,
men de slap lykkelig ind til Molen. Sarpen kappede omtrent paa

samme Tid og gik til Søes. Thetis holdt det noget længere ud,

men maatte dog tilsidst ogsaa kappe og holde Soen. Lougen kom
op til Malaga igien den 7de Marts, gik saa i Værk med at bierge

alt Thetis's Varpegods, samt Sarpens Anker og Toug, hvikket
lykkedes, og et af Koffardiskibene, som skulde Strædet ud, fik det
med. Selv gik Fabricius indenfor Molen, for at reparere sine

Havarier, og gik saa Seil den 12te Marts med 4 Skibe under

Convok, som skulde østerefter, hvilke han tog med saalangt som
hans Cours tillod det. Samme Dag som Lougen seilede øster¬
efter, kom Thetis og Sarpen tilbage. Den Sidste havde krydset

imellem Cap Spartel og Trafalgar, og havde convoieret adskillige
danske Skibe ind og ud. Thetis havde villet holde sig indenfor

Strædet, men blev af den haarde Storm af Levanten nødt til at
gaae ud i Læ af Cap Spartel. Ogsaa han havde convoieret ad¬
skillige Skibe ind og ud af Strædet. Capitain Riegelsen var

særdeles glad over den Activitet, Capitainlieutenant Fabricius havde
udviist, med at bierge de efterladte Folk og Gods.
Med Lougen modtog Bille tvende Breve fen Admiralitetet,
hvis Indhold vi af hans Svar, dateret 24de Marts, ville kunne

skiønne. Han skriver nemlig deri: „Trende Breve fra det kon¬

gelige Admiralitet, som vare i Malaga, bragte Cap. Lieut. Fabri¬
cius mig hertil. Et af 1ste Februar, hvormed fulgte Hr. Rachels

Rapport, angaaer de kongelige danske Skibes Tilladelse til at hale

indenfor Molen. Samme Meddelelse har jeg allerede for længe
siden havt fra bemeldte Hr. Rachel, med den Anmærkning, at han
ansaae det for et galant Afslag, hvilken Anskuelse jeg fuldkommen
deler med ham. Da Capitain Ellbrecht for nogen Tid siden blev

nodsaget at kappe sit Toug, og med stor Nod reddede sin Fregat
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indenfor Molen, skrev Gouverneuren et Brev til vor Consul med
Begiæring, at Fregatten skrax maatte hale ud, naar Veiret blev

godt. Jeg mgatte dengang give efter, og handle meget imod

mine Følelser; men jeg ansøae det for Tienestens Bedste: jeg de¬

ordrede derfor Capikain Ellbrecht at tage sine Bramstænger ned,
hvorved han afferterede at have Havarie. Nu da den sidste Storm
fordrev Skibene derfra, og Capitainlieutenant Fabricius kom til¬

bage og maatte søge ind i Molen, fordi han havde kappet to An¬
kere fra slg, havde Gouverneuren den Uartighed at lade ham vide,
ved Consulen, at han maatte være udenfor Molen inden to Gange
fire og tyve Timer. Capitainlieutenant Fabricius gik da til ham

og sagde ham, at han vist ikke agtede at blive et Øieblik længer

indenfor Molen, end det giordes nodig for hans Konges Tienestes

Tarv, men at han ogsaa paa ingen Maade lod sig bestemme Tid
og Time dertil; hvorved da Gouverneuren blev mere høflig og

eftergivende. Hertil kommer, at der altid findes indensor Molen

en stor Mængde franske Kapere, som tage sig mange Friheder; ia,

skulde man slutte fra deres Dristighed og Trudsler, kunde man

fristes til at troe, de ikke frygtede for at øve Fiendtligheder.“
„Det andet Brev, af 5te Februar, indeholder Collegiets Be¬

faling til mig og de andre Skibschefer under min Commando,
snaresk muligt at indsende vore Pengeregnskaber for hele Toget og

siden maanedlig. Jeg har strax bekiendtgiort denne Ordre
for Cheferne af Triton og Longen, ligesom jeg har ladet afgaae

Meddelelse derom til Dhrr Capitainer Riegelsen og Holck, med

Ordre at indsende deres Regnskaber directe til det kongelige Ad¬
miralitet. Om jeg end tor smigre mig med, at det høie Colle¬

gium vil antage min Forsikkring, at mit Regnskab attid har lig¬
get saaledes færdigt, at hvilket Øiebikk Døden overrumplede mig,
Enhver kunde finde det klart, saa er det dog ikke i Tillid hertit,

at jeg vover at udbede mig en Henstand af nogle Postdage, men
alene formedelst Forretninger og Correspondenee, som følge med
den Post jeg beklæder, hvilke gløre, at jeg som en Slave sidder
med Pennen i Haanden Nætter og Dage; ja, til sine Tider sii¬
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ger Arbeidet virkelig over mine Kræfter. Imidlertid har jeg stedse

med den største Lyst opofret Rolighed og Helbred, og skal saaledes
vedblive saalænge mig spares Livet, naar det giælder om min al¬

lernaadigste Konges Tieneste. Mit Regnskab er, som det høie
Collegium vist vil indsee, forskrækkelig indviklet, ved den store

Mængde Penge, som ere gaaet igiennem mine Hænder, saavel til
Tripolis som til Tangier, og hvoraf mange ere tagne til Indtægt
af mig, saavel for mit eget Skib, som for de andre under min

Commando; Alt med Hs. Exc. Grev Schimmelmanns og det

kongelige Oeconomie og Commercecollegii Tilladelse, saa at Arbei¬

det vil tage mig megen Tid og blive besværligt; men det høie

Collegii Ordre skal blive opfyldt punktlig. Efter det første Aars

Regnskab, som vil blive indsendt paa eengang, skal jeg vedblive
maanedlig, naar Udgifter have fundet Sted, saalænge til det al¬

lernaadigst maatte behage Hans Majestæt at kalde mig tilbage.“
Fra Genua blev Fregatten Triton beordret til Marseille, for

at tage Convoi med sig til Malaga, hvor den da skulde afløse

Thetis paa Stationen. I Tilfælde, der ingen Skibe vare i

Marseille, havde Capitain Ellbrecht Ordre at anløbe Barcelona, for
at søge Convoi Strædet ud. Thetis skulde, saafnart den var af¬
løst, tage Convoi langs Kysten op til Genua, for der at provian¬

tere. Her vare nemlig de fleste Provisioner at faae til bedst
Kiøb, medens de i de spanske Havne, og navnlig Malaga, knap
vare at erholde for Penge. Instructionerne til disse Skibs. Chefer

ere af 2den April, og i dem hedder det: „at de have at give al
mulig Beskyttelse til danske Skibe mod fremmede Kapere, hvor
de møde dem i Søen.“

Her i Genua modtog Bille Bekræftelse paa, hvad han alle¬
rede havde indmeldt, at de krigførende Magters Kapere vilde efter

det sidstudgaaede Directoriets Decret blive mere uforskammede, end
nogensinde. Fra alle Sider indløb Klager; endog fra Neapel, som
hidtil havde været et Fristed for de neutrale Sklbe, meldte Consul

Heigelin, at danske Skibe dertil vare opbragte. Hvad der blev ta¬

get i Golfen af Lyon bragtes i Almindelighed til Corsika, og dette
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var uden Undtagelse ethvert Skib, som de franske Kapere blot

kunde faae fat paa, da de altid havde til Paaskud, at de vilde
undersoge om der ikke fandtes engelske eller russiske Vare ombord.

Endog Skibe, der kom fra Livorno, hvor de havde indtaget deres

Ladning, bleve opbragte til denne Øe. I et Brev til Grev
Schimmelmann, af 4de April, skriver Bille i denne Anledning:

„Da der saa at sige ikke er nogen Ret eller Retfærdighed paa

Corsika, og den som oves der er meget langsom og tvetydig, fore¬
trække Capitainerne og Befragterne af de opbragte Skibe, for at

undgaae Vidtløftighed og Tidsspilde, at betale en Sum Penge
til hine Rovere, hellere end at udsætte deres Eiendom for at komme

under de franske Consulers Behandling. Det er begribeligt, at

Kaperne finde deres Regning ved denne Fremgangsmaade.“

Inden Bille forlod Genua modtog han Brev af 10de Marts
fra Grev Bernstorff, hvilket i de meest smigrende Udtryk indeholdt

en ny og hæderlig Ordre. Det lyder saaledes:

„Den heldige Maade, paa hvilken De har vidst at jævne vor
Tvistighed med den algierske Regiering, har overgaaet vor Forvent¬

ning; og jeg anseer mig for meget lykkelig, ved at kunne ogsaa
fra min Side gientage Dem den Forsikkring, at Kongen har med
særdeles Tilfredshed erkiendt den udmærkede Tieneste, De har giort

ham og Fædrelandet, ved denne saa vanskelige Leilighed.“
„Det blev deres Lod at gienoprette og styrke de brudte Ven¬
skabsforhold imellem Danmark og de barbariske Magter. Der

staaer Dem endnu et Baand tilbage, at knytte i dette Øiemeed.“

„Den unge og kiekke Mulei Soliman har endelig, efter en
lang og blodig Kamp, sejret over alle sine Medbeilere, og har for¬
sikkret sig den udeelte, høieste Magt over hele Keiserdømmet Ma¬

rocce. Kongen ønsker, ikke at lade et saa vigtigt Øieblik gaae
ubenyttet bort, for at bestyrke det imellem Danmark og Marocco

bestaaende Venskab, og Hans Majestæt har derfor besluttet, lig

med de andre europæiske Nationer, at sende en Ambassade til Kei¬
seren, for at lykonske ham til hans Thronbestigelse.“

125

„Kongen er overbeviist om, Hr. Kammerherre, at Deres Navn

betydelig vil virke til at give denne Sendelse al den Glands og
den Virkning, som den behøver; og det er mig paalagt at tilbyde

Dem denne nye Forretning, dog med det udtrykkelige Tillæg, at
det tillades Dem, at overdrage den til en anden af Deres underha¬

vende Officierer, dersom Deres Helbreds Tilstand skulde hindre Dem
s at udføre den selv. Det er at ønske, at denne Ambassade kunde
finde Sted i Mai Maaned, da det længerhen i Sommeren vil

være yderst besværligt, formedelst Varmen, at reise i det Indre af
Afrika.“ Til Slutning underrettes han om, at de til Keiseren

bestemte Presenter, som Ambassadeuren skulde overlevere, vilde af¬
gaae til Tangier om 10—12 Dage. Alle de fornodne Doku¬
menter bleve ligeledes didhen expederede.
Ogsaa fra Admiralitetet modtog Bille Brev, dateret 2den

Marts, som indeholdt hans høie og høieste Foresattes særdeles Til¬
fredshed, tilkiendegivet ifølge Kongens Befaling, for hans ved Al¬
gier udviste gode Conduite, som Sømand og som Underhandler i

hlin saa vanskelige Sag.
I sit Svar paa disse Breve meldte Bille, at han laae klar
med tre Skibe, og ventede kun paa Leilighed. Den 8de lettede
de alle tre om Aftenen. Triton satte Cours for Marseille. Na¬

jaden og Lougen gik til Livorno, hvor de ankrede den 10de. Bille

meldte herfra, at høn agtede at gaae til Tangier, for at kunne op¬
fylde den ham givne Ordre, angaaende Ambassaden, og at Lou¬

gen skulde afgaae den 14de, i samme Maaned, til Algier med

Consul Bille. Selv vilde han først anløbe Neapel og Malaga.
Det var saavel i Genua, som her i Livorno, at Bille fik

flere Breve fra Baron Rehbinder, angaaende den Baeriske Sag;
men hvis Indhold allerede er bekiendt fra den tidligere Omtale af

denne Sag. Med den nye Consul skrev Bille nu til Rehbinder,
og tilbod ham Passage med Briggen Lougen til Mahon, for at

giore Ovarantaine, og derfra til en spansk Havn. I dette Brev
skrev han blandt Andet, at Regieringen havde været meget for
ædelmodig, ved at tilstaae Baeri de 15000 Piastre, dem Joden
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ganske vist ikke skulde have faaet en Skilling af, dersom han
havde været tilstede; at Grev Bernstorff havde ganske bestemt er¬

klæret denne Sum for at være Regieringens Ultimatum, og at det

var meget ønskeligt, at denne Sag var bragt til Ende, inden den
nye Consul tiltraadte sit Embede. „Jeg skulde tage meget feil,
skriver han „om Krigen ikke vilde være Bacri meget ubehageligere,

end Freden. Ifald De har Lyst og troer det passende, kan De

hilse ham fra mig og sige ham, at Hans Danske Majestæts Eskadre

er ligesaa stærk i Middelhavet nu, som ved Nytaarstider, og bli¬
ver aldeles ikke formindsket. Der er vel ikke saa stor Ære ved

at afslaae Jodens Fordringer, som Deiens; men der er ogsaa desto

storre Skam i at give efter for dem. og en saadan Svaghed vilde
have meget skadelige Følger for Nationen, da Hr. Baeri derved
vilde faae en ligesaa let som hurtig Maade i Hænde, til at berige

sig paa Danmarks Bekostning. Det forekommer mig, at den
svenske Consul, som er Jodens intime Ven, kunde nok, til Gien¬

giæld for hvad vi have giort for ham, virke Noget til Fordeel for
os, uden at det koster ham hverken Umage eller Risico.“
Consul Bille kom til Algier den 14de Mai. Under 29de

s. M. skrev han til Kammerherre Bille og meldte ham den gamle
Dei, Hassan Pachas Død, og at Mustapha, forhen Overskatmester,

var bleven Dei i hans Sted. I dette Brev skrev Consul Bille:

„Ved min Ankomst til Algier fandt jeg Bacris Sag afgiort, men
den kostede 50000 istedetfor 15000 Piastre (kortes) som var Re¬

gieringens sidste Beslutning i denne Sag; og det uden at Deien

havde blandet sig deri. Jeg begriber det ikke.“ Vi ville længere
hen erfare, at Sagen ikke hermed var tilendebragt, at Regieringen
ikke anerklendte denne Rehbinders Afgiørelse af Sagen, og ut den

endnu voldte betydelige Forviklinger, da ogsaa Mustapha Bey tog
sig af Bacris urimelige Fordringer.

Efter at have givet Consulen alle de Oplysninger, angaaende
Algier, som stode i hans Magt, gik vor Bille atter Seil med Na¬

faden, fra Livorno, den 12te April, og ankom til Neapel den 15de.

Adskillige danske Skibe laae færdige i Livorno og bade om Convoi
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vesterefter. Det smertedø Bille inderligen, at Tienesten bød ham

at negte det: Han beordrede imidlertid Capitaim Fabrickus ak
tage alle færdige Skibe med sig til vestenfor Corsika, og iøvrigt

convoiere dem saalangt, som hans Cours til Algier vilde tillade det.

I Neapel indtog Bille et Qvantum Viin, og saaledes var han
provianteret for 16 Uger. Dette blev han ikke blar med, før den

28de. Samme Aften gib han ogsaa Seil for Makaga, hvor han
ankom den 7de Mai.

Fra Capitain Riegelsen modtog han her Rapport, om hvad der

pan Statkonen ved Malaga var forefaldet. V have seet, at Thetis

og Sarpen kom tilbage, d. 12te Marts, fra deres Krydstour i og
udenfar Strædet. Formedelst stadig vestlig Vind kom de ikke under

Seil med deres Convoi, før den 24de; den var da 28 Skibe stærk.

De maatte krydse til den 3tte, da Vinden gik østlig, og med den gik
de Strædet ud og slap Convoien 6 Mile vestenfor Cap Spartel; den

var da voxet til 33 Skibe; men heraf vare to komne til imellem Ma¬
laga og Gibraltar, som uagtek de skulde østerefter, og havde dertik

den fortræffeligste Vind, dog foretrak at blive med Convoien tik

at Orlogsmændene kunde bringe dem tilbage og siden forsikkre dem
Convoi østerefter. Sagen var denne, at det altid var ved selve

Anløbningen af Malaga Red, at Koffardimændene vare meest

udsatte for Opbringelse af franske Kapere. Den 3dte Marts, just
som Convoien passerede Gibraltar, mødte den en engelsk Convok

paa 20 Seilere, under 3 Linieskibes Bedækning. Denne blev an¬

greben af de spanske Kanonbaade fra Algeziras, og da det var skille
Veir, varede Kanonaden en Timestid, men Affairen havde intes
videre Resultat.

Paa Tilbagereisen anløb Riegelsen Tangier, for at afsenerø
de 25000 Piastre, han havde ombord til Consul Olsen; men da
denne ikke ønskede at modtage dem, gik han strax dersra og kow

til Ankers ved Gibraktar den 3die April. Han søgte ind til dette

Sted, for at erholde Praktika faa hurtigt som muligt, og for at
samle Convoi østerefter. Imidlertid kom Sarpen derind den 12te

Aprik, efter at have krydset under Cap Spartel siden den 1ske.

128

Riegelsen afgav da 5 Skibe, som vilde vesterefter; de havde været
opbragte til Gibraltar, men vare atter frigivne. Selv gik han
Seil med et stort, tremastet Skib under Convoi, og kom den
17de April til Malaga. Da Bille ankom til Malaga laae Rie¬

gelsen klar, siden den 28de, med en ny Convoi, dengang 11 Skibe
stor, for at gaae vesterefter.

Formedelsk Stille og stormende, vestlige Vinde kunde Holck
ikke komme under Seil fra Gibraltar, før den 25de April. Vi
ville her lade ham selv tale, i denne for ham saa ubehagelige Af¬

faire. Hans Rapport til Riegelsen, dateret Algeziras den 26de
April, lyder saaledes: „Igaar Eftermiddags gik jeg under Seil

med de fem Skibe under Convol, som jeg havde til Luvart af
mig. Vinden var S. O., laber Bramseils Kuling. Kl. 54
vendte østerover. Strax efter, at vi vore komne under Seil, let¬

tede ogsaa en engelsk Orlogsbrig. Jeg braste op, for at samle
Convoien; men formedelst Stille, Strom og Mørke bleve tre af
mine Skibe skilte fra mig. De vare: et tremastet Skib, som

Strømmen havde sat ind ad spanske Kysten til, og to Brigger,
der laae i Stille, uden Skibsmagt. Vi observerede endeel Smaa¬

fartøier holde langs Landet, Syd hen. Selv havde vi Laring af
nordlig Vind og omløbende Vinde. Da det tremastede Skib var
over 1 Mill fra os, og et af Rofartøierne skiød et Skud, sendte
jeg Lieutenant Krieger hen til de bevæbnede Fartøier, som jeg troede
vare spanske Kanonbaade, for at underrette dem om, at de fem

danske Skibe vare under min Convoi; men da han kom til dem,
fandt han, at det var franske Kapere, hvoraf en allerede var gaaet

over i det danske Skib, som ved Lieutenant Kriegers Ankomst
strax blev givet fri, efter at dets Papirer vare undersøgte. Han
gik derpaa til en af Briggerne, som de ligeledes havde bemægtiget

sig; men denne vilde de paa ingen Maade give fri. Da Lieu¬

tenant Krieger roede tilbage og passerede det tremastede Skib,
raabte de til ham; og da han kom over, havde Franskmændene

igien forandret Beslutning og giort Skibet til Priis; saa at Lieu¬
tenant Krieger maatte lade sig sætte herombord i Koffardimandens

129

Jolle, da Kaperne, som laae paa Siden af Skibet, 10 i Tallet,

imedens han talte med den franske Officier, havde tvunget vort

Fartøi til at forlade Skibet og gaae ombord. Efter Lieutenant
Kriegers Beretning, havde disse Skibe Vinden af S. O. da han

forlod dem. Vi havde paa samme Tid Vnden S. V. og vestlig

Laring. Da jeg paa ingen Maade kunde komme disse Skibe til
Hiælp, blev jeg hos de to Galeaser af Convoien, og gik med dem
til Gibraltar, hvor jeg kom til Ankers Kl. 10 om Aftenen.“

„Imorges Kl. 5 gik jeg Seil fra Gibraltar til Algeziras, for
at reclamere de tre Skibe, som dertil vare opbragte. Ved min

Ankomst, Kl.74, fandt jeg først den Vanskelighed, at jeg ikke kun¬

de faae Praktika, eftersom jeg kom fra Gibraltar; dernæst da jeg
begiærede den danske Viceconsul i Tale, kom en gammel Mand,
ledsaget af to Andre, og kunde ikke tale Andet, end Spansk. Jeg

beglærede da at tale med den franske Consul, hvorpaa der kom en
spansk Officier, som sagde at han var fransk Viceconsul, men at
han ikke kunde resolvere Noget, da Alt blev sendt til den franske

Consul i Cadix. Da jeg saae, at det var umuligt at faae Noget
udrettet med disse Mennesker, skrev jeg til den danske Consul i
Cadix, og paalagde ham, at arbeide af alle Kræfter, for at faae

disse Skibe løsladte. Deres Papirer ere, efter Consul Glynns

Sigende, de rigtigste, som kan tænkes.“
Consul Boom giorde strax alt muligt, for igiennem den fran¬

ske Consul i Cadix at udvirke disse Skibes Løsladelse. Han mod¬

tog, efter nogen Tøven, Svar fra denne Mand, som i Korthed
gik ud paa, at uagtet Omstændighederne ved disse Prisers Opbrin¬

gelse syntes forviklede, og det var ham umuligt at afgive nogen
Kiendelse i Sagen, før han havde Papirerne i Hænde; saa vilde

han dog, for at bevise sin Regierings Retfærdighed og Agtelse for
neutral Eiendom, give Ordre til den franske Viceconsul i Algezi¬

ras, Hr. Augustin Perez, at løslade de tre opbragte Skibe, saa¬
fremt Capitain Holck vilde fremkomme med tilstrækkelige Beviser
eller give sit Ord for, at de havde indtaget deres Ladninger i fran¬

ske og spanske Havne, og hørte virkelig til hans Convoi. Han
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giorde Undskyldning for Kapernes Feiltagelse, sigende at den dan¬

ske Brig var saameget bortfiernet, og den engelske Orlogsmand
derimod midt i Convoien. Consul Boom meldte dette Svar til

Holck, og sendte Duplikat af den hele Correspondence til Bille, som

netop var ankommen til Malaga. Boom syntes, at den forlangte
Erklæring var kun en Formalitet, som Holck let kunde opfylde,
enten personlig eller skriftlig, og i sidste Tilfælde lade Rigtigheden
af sin Underskrivt bevidne af den danske og franske Consul i Gi¬

braltar eller Malaga. Men Bille saae Sagen fra en anden Side,

og skrev derfor Følgende til Consul Boom:

„Ved min Ankomst hertil, den 7de Mai, modtog jeg Deres
ærede Skrivelse, indeholdende Beretning om Deres Correspondence

med den franske Consul, angaaende de tre Skibes Opbringelse af

Capitain Holcks Convoi. Jeg maa tilstaae Dem, Hr. Consul,
at denne Sag meget har forundret mig, og jeg tvivler om, at vi

have samme Anskuelse af Sagen. I det Øieblik den franske Con¬
sul kan betænke sig paa, strax at sætte disse Skibe i Frihed, maa

jeg ansee denne Opførsel som et Brud paa den gode Forstaaelse
imellem vore Hoffer. Jeg vil imidlertid heller antage, at den
franske Consul ikke har de tilbørlige Kundskaber om Folkeretten,

end troe, at han skulde have Ordre til, underhaanden at lade be¬

gynde Fiendtligheder mod den danske Nation. Jeg paalægger Dem
derfor, Hr. Consul, saavel for derved at komme til Kundskab om

den franske Confuls Tænke= og Handlemaade, som og for at op¬

fylde den os Begge paaliggende Pligt, at De vil begiære hine Ka¬
pere arresterede og straffede, samt at en Note, paa deres og deres

Fartøiers Navne, maa blive Dem tilskillet, for at kunne indsendes
til vort Hof, overbeviist om, at den franske Regiering vil give os

en Opreisning, der er passende efter Forbrydelsen. De maa vide,

Hr. Consul, at disse Kapere have drevet deres Uforskammethed saa

vidt, at de have tvunget Orlogsbriggens Fartoi til at forlade det
opbragte Skib, saa at Officieren, som var derombord, blev nødt

til at gaae tilbage med Skibets Jolle. Jeg troer, De bør, i Til¬

fælde den franske Consul skulde negte Deres Begiæring, tilkiende¬

181

give ham, at De tvivler om den franske Regierings fredelige Sin¬

delag imod Danmark, og derfor forlange, at Fiendtlighederne idet¬
mindste ikke maatte udøves, før De havde kunnet faae Tid til at
giøre Deres Melding desangaaende til den danske Regiering.“
„Hvad det Certificat angaaer, som forlanges af Capitain Holck,

da er det tilfulde beviist, at disse Skibe have taget deres Ladnin¬
ger i franske og spanske Havne, ved deres Papirer, som allerede ere
i Kapernes Hænder; og at Skibene hørte til den danske Convok,

er, synes mig, tilfulde beviist ved Capitain Holcks Reclamationer,
saa at alle øvrige Vidnesbyrd ere overflødige; desuden forsvarer

en god Sag sig selv; og de, som have den, have vist ikke nødig

at lade sig foreskrive Love af dem, som have handlet urigtigt. Vi
have intet andet at giøre, end at forsikkre os, at vi faae al den
Opreisning, som man er vort Flag skyldig; og ifølge heraf, for

ikke at glemme alle Formaliteter, forlanger De Kaperne arresterede
eller Caution stillet for dem. Fra vor Side maa Intet forsøm¬

mes; vort Hof vil nok afgiøre det Øvrige.“

Som Følge heraf skrev Boom da en Note til den franske
Consul, hvori han omtrent gientog hvad Bille havde skrevet, og

Enden blev da ogsaa, at disse Skibe bleve løsladte, uden videre
Erklæring desangaaende fra dansk Side. Men uagtet den franske

Consul virkelig erklærede Kaperne for strafskyldige, er det vel me¬
get at omtvivle, at de bleve straffede. Deres og Redernes Navne
bleve imidlertid opgivne og indmeldte til den franske Regiering.

Paa sin Reise fra Neapel til Malaga havde Bille havt me¬
get stormende Veir; under dette sprang Vinden ofte indtil 16

Streger ad Gangen, hvilket forvoldte en meget uregelmæssig og

urolig Sø. I sin Rapport til Collegiet, denne Reise betræffende,
roste Bille sin fortræffelige Najade, som et i høi Grad solide byg¬
get Skib, der selv under de voldsomste Bevægelser og med de

stærkeste Seilføringer, han ofte havde været nødt til at byde den,
under Algier blandt andet, endnu aldrig havde trukket en Tomme

Vand. Derimod klagede han meget over sine Seils og sin Tak¬
kelases maadelige Tilstand, og begiærede en stor Mængde Vare¬
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gods udsendt, da Sligt ikke var at faae for Penge i Middelhavet.

Han ønskede meget, at der i Gibraltar kunde giøres et Oplag af

Varegods for Eskadren, saalænge den skulde forblive saa stærk, som
for Tiden var Tilfældet.

Vi have seet, at Riegelsen laa klar til at gaae med en Convoi
af 11 Skibe vesterefter, da Bille kom til Malaga. Inden Af¬
seilingen var den voxet til 17 Skibe. Da Bille, ifølge sin Or¬

dre om Ambassaden til Marocco, skulde til Tangier, besluttede
han at hiælpe Riegelsen med at convoiere, gik derfor Seil med

begge Fregatterne og hele Convoien, den 9de om Aftenen, men

sik contrair Vind, strax da de kom udenfor, som nødte dem til at
holde krydsende med labert og Stille til den 20de. I denne Tid
stødte endnu 3 Skibe til Convoien. Bille havde ikke fyldt Vand,
siden han forlod Neapel. Han begyndte derfor tildeels at mang¬
le; men især bedærvedes det, han havde, betydeligt; han overkod

derfor Convoien til Capitain Riegelsen alene, og søgte Tangier,
hvor han kom til Ankers d. 21de Mai. Imellem Gibraltar og

Tangier passerede han Capitain Ellbrecht, som med en Convoi af
12 Skibe gik Strædet ud; og idet han passerede Algeziras kom
Capitain Holck ud derfra, med de tre frigivne Skibe, som da lige¬

ledes gik vesterefter. Der var altsaa tre danske Convoier, i Alt

35 Skibe, som paa eengang bleve bragte ud af Middelhavet.
Riegelsen var beordret, saafnart han kom tilbage til Malaga, at

tage en Convoi med sig osterefter, op til Genua og Livorno, og
derfra atter komme tilbage. Sarpen skulde søge de spanske Hav¬
ne, for derfra at convotere vesterefter. Triton skulde forblive paa

Stationen ved Malaga, hvor Lougen skulde støde til den, naar

denne Brig kom tilbage fra Algier. At denne Convoiering var

nødvendig til Handelens Sikkerhed, troer jeg af det Foregaaende
tilfulde godtgiort: Hvor besværligt og vanskeligt det var, sees

blandt Andet af følgende Exempel, som Bille anfører i sin Rap¬
port til Admiralitetet, dateret Tangier d. 22de Mai.

„Uagtet at Capitain Riegelsen og jeg lode patrouillere hver
Nat i og omkring Convoien, naar det var Stille, havde dog en
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Robaad, der var fransk Kaper, den Dristighed en Nat at ville

gaae ombord i et af Skibene; men en Kugle og to armered.
Fartøier, fra Najaden, bragte ham til at afstaae fra sit Forsæt og

undløbe. Imidlertid er dette Arbeide, at convoiere og patrouillere
om Natten, meget besværligt og udmattende for Mandskabet.“

Bille traf ikke Presentskibet i Tangier, som han havde ven¬

tet. Briggen Sarpen kom ind paa Baien d. 22de, efter at have

forladt sin Convoi ude af Sigte af Cap Spartel. Den 26de
lettede Bille med Najaden og Sarpen derfra, og da de kom uden¬

for opdagede de Thetis og Triton, som kom vesterfra, saa at Eska¬
dren for et Øieblik var samlet; men Sarpen blev strax afsendt
til Gibraltar, for at tage tre Skibe med, som vare meldte at
skulle ligge klar til at gaae østerefter.

Triton, som d. 21de Mai var gaaet Strædet ud med 12

Skibe under Convol, havde d. 23de April forladt Marseille med
6 Skibe. Imellem Majorca og Ivica stødte tre Skibe, som kom
fra Cette, til Convoien. Den 8de Mai, om Formiddagen, 6

Mile vestenfor Malaga, opdagedes en Seiler, med dansk Flag fra
Fortoppen, som med Force af Seil stod ned til Convoien, jaget

af en engelsk Topseilsskonnert. Saasnart denne Seller, der var
en Brig, var kommen ind i Convoien, kom Skipperen ombord

og berettede, at han var hiemmehørende i Bergen, kom fra Cette
og skulde til Lübeck; at han samme Dags Morgen var bleven
taget af to smaa franske Kapere, le Risque og les Alpes mari¬

times, som hver havde sat en Prismester ombord; men i det
samme var den ham nu jagende engelske Skonnert kommen til,

hvorpaa de franske Kapere vare flygtede ind til Land, og da just
paa den Tid Triton blev opdaget, havde de franske Prismestere

leveret Skipperen sine Papirer tilbage og sagt, han skulde forcere

hen til Convoien. Ellbrecht examinerede Skipperen; og da Alt
var i Orden, tog han ham under sin Beskyttelse, og tog de fran¬

ske Prismestere ombord til sig. Imidlertid var den engelske Skon¬
nert, som ogsaa var en Kaper, kommen op og dreiede til i Con¬

voien. Ellbrecht vilde have ham ud af den, hvortil han svarede,
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at han hørte hiemme i Gibraltar, og at dette følgelig var hans

Cours. Da han blev truet med Kugler, forlangte han først de

to franske Prismestere udleverede; men da ogsaa dette blev ham
afslaaet, holdt han endeligen af og gik sin Vei. Vinden nødte
imidlertid Ellbrecht til at vende om, da han var 5 Mile fra Gi¬

braltar, og gaae til Malaga med sin Convoi, hvor han ankrede
d. 10de Mai. Her være de to Kapere komne til, havde giort

deres Erklæring for deres Consul, og nu forlangte denne Brig¬
gen og de to Prismestere udleverede. De to Mand fik han strax,

men Briggen ei. Dette gav Anledning til nogen Correspondence
(den franske Consul vilde endog have, at Gouverneuren skulde pro¬

testere mod Convoiens Afseiling) men fra Ellbrechts Side var
Brevvexlingen temmelig laconisk. Han skrev nemlig, under 11te
Mai, til Consul Hoppe:

„Deres meget Ærede af Dags Dato, tilligemed den franske
Consuls til Dem, har jeg modtaget; og tiener til behageligt Gien¬

svar, at den danske Brig Cathrine Elisabeth bliver ikke udleveret
af mig, da den er under min Convoi. Min Rapport desan¬

gaaende indsender jeg imorgen til det kongelige Admiralitets= og
Commissariats=Collegium.“

Ellbrecht meldte i sin Rapport, at, medens han laa i Ma¬

laga, kom den svenske Fregat Thetis og Briggen Dragonen, med
to Skibe under Convoi, paa 28 Dage fra Norge; endvidere, at
han i Strædet havde mødt Contre=Admiral Nelsons Eskadre, og
at en engelsk Fregat, Terpsichore, Capitain Geas, havde praiet
ham.

Ogsaa Capitain Riegelsen havde mødt bemeldte Eskadre, og
var bleven praiet af et Linieskib. Det heed, i Gibraltar, at Nel¬

son var bestemt til at observere den i Toulon under Udrustning
værende Expedition.

De tre danske Fregatter gik samlede tilbage til Malaga, hvor
de ankom d. 27de Mai. Briggen Sarpen kom dertil d. 29de,

med tre danske Skibe under sin Convoi. Han meldte, at han

ved at krydse i Strædet, havde mødt to danske Skibe, tagne af
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engelske Kapere. Efter at han huvde forsikkret sig, at deres Pa¬
pirer vare i fuldkommen Orden, tog han dem under sin Beskyt¬

telse og bragte dem, det ene ud af Middelhavet, det andet til

Gibraltar og nu senest til Malnga. Den ene Kaper klagede til
den engelske Admiral Orde, som forlangte Holcks Erklæring desan¬

gaaende, og derefter indberettede Sagen til Admiral St. Vincent.
I sin Erklæring til Admiral Orde skrev Holck, at han den 30de

f. M. mødte et dansk Skib, bestemt til en neutral Havn, ladet

med Brændeviin og Viin, taget af en Kaper, af hvad Nation

vidste han ei, da der ikke var Nogen derombord, som
kunde tale, læse, skrive eller forstaae et Ord Engelsk;

og da han havde fundet bemeldte Skibs Papirer i fuldkommen

Orden, og det endydermere havde været visiteret og tilladt at fort¬

sætte Reisen, af en engelsk Orlogsfregat under Cap Gate, saa hav¬

de han ifølge sin Ordre taget paa sig, at sætte dette Skib i Fri¬
hed og tillade det at fortsætte sin Reise.
Den danske Consul Glynn i Gibraltar klagede ogsaa over
den forøgede Strænghed, hvormed Under=Admiralitetsretten der paa

Stedet gik frem, men i Særdeleshed over, at alle Skibe, hvor de

saa bleve tagne, bleve bragte til Gibraltar, hvorved de ofte førtes
aldeles ud af deres Cours og spildte megen Tid.

I Malaga modtog Bille Rapport fra Capitainlieutenant
Fabricius. Han havde forladt Livorno d. 14de April, med Con¬

sul Bille, som Passageer ombord, og fire Skibe under Convoi.

Disse forlode ham d. 21de, da deres Cours ikke længer faldt sam¬
men med hans. Underveis blev Consul Bille heftig syg, hvorfor

Fabeicius blev nødsaget til at anløbe Mahon for nogle Dage;
men nu, d. 29de April, var han atter sellklar, og Bille var ved

god Helbred ombord hos ham.
Omtænt paa denne Tid syntes en Spænding at indtræde
imellem den spanske og franske Regiering. I det mindste be¬

gyndte de spanske Autoriteter at tale et andet Sprog imod de
franske Consuler, og syntes alvorligt at ville hemme de overhaand¬

tagende Voldsomheder, som de franske Kapere tillode sig. Et
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Brev fra Bille, dateret 5te Juni, til Grev Bernstorff, vil det
være passende her at indføre:

„De Begivenheder, som have fundet Sted, siden jeg senest
havde den Ære at tilskrive Dem, lade til at kunne faae saa stor

Indflydelse paa vor Skibsfart her i Middelhavet, at jeg ikke kan

forbigaae dem med Taushed. Efter Ministerforandringen i Ma¬
drid taler Gouverneuren her i en ganske anden Tone til den fran¬
ske Consul. Da denne for nogen Tid siden havde condemneret

et dansk Skib, ladet for spansk Regning, og ikke vilde give det

fri paa Gouverneurens Opfordring, lod denne Sidste ham til¬
kiendegive, at han maatte bestemme sig inden 24 Timer, om han

vilde frigive Skibet godvillig eller ei; og man vil vide, at Gou¬

verneurens Brev skal have været skrevet i meget haarde Udtryk
Han har ligeledes reclameret et dansk Skib, som var opbragt og

priisdomt i Almeria, ladet for den spanske Regierings Regning.
Et genuesisk Skib, taget under Almerias Canoner, er ogsaa, paa

Grund heraf, fordret løsladt af den spanske General, og han har
erklæret den franske Consul, at han aldeles ikke tillod ham at

dømme i denne Sag, da Skibet var taget paa spansk Territo¬
rium.“

„Jeg bemærkede, i de sidste Dage, megen besynderlig Bevæ¬

gelse imellem de franske Kapere her i Havnen, og jeg blev under¬

rettet om, at de alle have mistet deres Kaperbreve og ere kaldte
tilbage til Toulon. Den franske Consuls Ordrer maae være me¬

get strænge, da han endog har forlangt Hiælp af den spanske Gou¬

verneur, for at tvinge Kaperne til Lydighed. Dersom Hensigten
hermed er, at skaffe Matroser tilveie til Expeditionen, som udru¬

stes i Toulon, da opnaaes den kun slet, thi de fleste af Kapernes

Folk ere Fremmede.“

„Det har ikke været mig muligt, at forsikkre mig om det
er sandt, at den spanske Gouverneur har erklæret den franske Con¬

sul, at han herefter agtede at behandle ham lige med andre Na¬

tioners Consuler. Dersom dette er Tilfældet, vil Kapernes An¬

tal betydeligen formindskes, da deres Haab om Gevinst, der alle¬
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rede betydeligen er aftaget, vil aldeles tilintetgjøres, dersom deres
Handlinger kunne blive underkastede de spanske Tribunalers Be¬
dømmelse. Der er al Grund til at troe, at Venskabek imellem

Spanien og Frankrig staaer paa en saare svag Fod. Kom det

an paa det spanske Folk, vilde det snart være aldeles kuldkastet.“
Imidlertid søgte den franske Consul at giøre hvad han kun¬

de, for at ødelægge den danske Handel. Han erklærede den danske

Consul, i en Skrivelse, dateret 5te Fraireal, at det var al¬

mindelig anerkiendt af de franske Tribunaler, at

Tractaten af 1742 var ikke mere i Kraft, hvoraf fulgte,

at de franske Kapere kunde opbringe danske Skibe, uden at iagttage
den skyldige Agtelse for Flaget. Endvidere erklærede han, at alle danske

Skibe, som havde faaet deres Papirer i Hamborg, vilde blive priis¬
dømte, alene paa Grund heraf, og dette var allerede skeet i Carta¬
gena, og Dommen bekræftet i Aix. Imidlertid var en saadan Op¬

hævelse af Tractaten af 1721 aldrig bleven bekiendtgiort, hverken
fra den franske eller den danske Regierings Side; tvertimod, denne

Tractat er endnu, med enkelte Modificationer og Tillæg, i fuld Kraft.

Uagtet Bille den 5te Juni laa færdig til Afseiling fra Ma¬

laga, kom han dog ikke under Seil før den 13de. Deels uroligk
Veir, deels omløbende Vinde og Stille, som paa denne Aarstid
er saa almindelig i Middelhavet, var Aarsag heri. Fregatten

Triton, som skulde med en Convoi vesterefter, forsøgte forgiæves
samme Dag at komme under Seil. Stille og Skrøm nødte ham

atter til at ankre. Bille, som var alene, kom ud, mødte vestlig

Vind og krydsede sig til Gibraltar, hvor han kom ind ben 15de
om Morgenen.

Havde Bille glædet sig ved, at de franske Kaperes Tilbage¬
kaldelse gav vor Handel lidt mere Fred, saa fik han derimod fra

engelsk Side Anledning tit nye Klager, ved sin Ankomst til Gi¬

braltar. Adskillige danske Skibe vare her indbragte; iblandt
Andre et fra Marseille og et fra Cette, som, efter at de af Tri¬
ton vare convoierede Strædet ud, og vare komne forbi Cap Set.

Vincent, dog bleve opbragte af den engelske Fregat Aurora, Ca¬
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pitain Digby, og sendte til Flaaden for Cadix, og derfra til Gi¬
bealtar for at dømmes. Men det, som var det meest uretfærdige

heri, var, at Capitain Digby havde fra det ene af af disse Skibe,
en Brig Cathrine Elisabeth*), Capitain Petersen, taget 5 Mand
og sat 6 Engelske i deres Sted; san at da denne Brig, ved sin

Ankomst, strax blev sat i Frihed, med Certificat for, at hans Sag
var i Orden, kunde han ikke gaae af Mangel paa Folk; thl at

gaae ud med de engelske Folk vilde have udsat ham for at blive

giort til Priis af den første franske Kaper, han mødte. Det an¬
det Skib, Pinken Victoria, Capitain Groot, havde Capitain

Digbygivet de fem Mand fra Briggen Cathrine Elisabeth og fire
Engelske ombord, og derimod frataget ham 9 Mand. Ogsaa

dette Skib ventede at blive frigivet; men hvorledes da fortsætte
sin Reise, da det af sine egne Folk kun havde en Mand og en

Dreng ombord. „Jeg frygter“, skriver Bille, i den Anledning, til
Grev Bernskorff, „at dersom disse Misbrug ikke blive paatalte

itide og med Kraft, for den engelske Reglering, kan det have de
farligste Følger for vor Handel. En anden Ting, som den en¬

gelske Regiering maa høiligen misbillige, er den store Mængde
Kapere, som udrustes i Gibraltar, commanderede af Italienere, og

besatte med Folk af alle Nationer, men hvoraf Ingen kan enten
læse, eller skrive, eller blot forstaae Engelsk. Heraf følger, at de
anholde Skibe, som eengang ere løsladte, stundom over 100 Mile

fra denne Havn, og det blot paa Grund af deres Uvidenhed.
Det er sandt, at de da gierne blive frigivne inden to Gange fire

og tyve Timer; men de have dog imidlertid maattet gjøre denne
Reise, have spildt deres Tid og gode Leilighed, og ere ofte udsatte
for de spanske Kanonbaades Ild, naar de komme ind.“

Den 27de Juni kom Triton ind til Gibraltar, efter at have
bragt sin Convoi Strædet ud. Den 28de fik Bille, ved en Ex¬

pres, Efterretning fra Consul Olsen, at det saalænge forventede

*) Den Samme, som Triton tog tilbage fra de franske Kapere, 6
Mile vestenfor Malaga,
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Transportskib endelig var ankommet. Den 30te gik han med
begge Fregatter til Tangier; dog maatte Triton først convolere to
Skibe Strædet ud.

Efter at have ansat sin Næstcommanderende, Capitainlieute¬
nant Gerner, til Interims=Chef af Fregatten Najaden, gik Bille

iland den 1ste Juli, for at tiltræde sin Ambassade. Men førend
vi kunne følge ham paa denne interessante Reise, maae vi endnu

opholde os noget ved Eskadren og dens Virken, samt ved Billes
Correspondence, saavel med de barbariske Magter, som med Hiemmet.
Transportskibet, ført af Capitain Engberg, var, foruden de

indehavende Presenter til Keiseren af Marocco, ladet med Proviant

og Varegods til Eskadren, og med Prefenter til Tunis. Da disse
Foræringer gave den første Anledning til vore Uenigheder med

den tunesiske Regiering, som siden udartede til Fiendtligheder, og

endnu ikke vare tilendebragte, da Bille i Aaret 1800 blev afføst,
vil jeg her anføre, hvad Bernstorff i den Anledning skrev til
Bille i et Brev, dateret 21de April 1798.

Efter at have anbefalet ham at sørge for dette Skibs Sik¬

kerhed, saameget som muligt, siger han: „Dersom De troer det
nødvendigt, at convoiere Skibet til Vnnis, vilde det maaskee være

nyttigt, ikke at lade det løbe ind i Havnen, før der var skeet Af¬

tale med den kongelige Vice=Consul, om Maaden at faae Beyen
til at modtage Presenterne, hvilke kun meget ufuldkomment svære

til denne Prindses overdrevne Fordringer. Vi ere aldeles uden

Frygt, hvad denne Sag angaaer; vore Forbindelfør med Tunis
forpligte os til Intet, og vi vide, at de barbaviske Regieringer

begiære Meget, for at opnaae Noget. Den kraftige og snilde
Maade, paa hvilken De har endt vore Stridigheder med Algier,

maa nødvendigviis have havt en velgiørende Indflydelse for os
paa de andre barbariske Magter.“
Bille beordrede Triton at convolere Transportskibet til Makaga,
hvor det skulde udlosse hvad det havde ombord til Eskadren, og

saafnart Capitain Engberg meldte sig seilklar, skulde enten en af

Briggerne, eller i Mangel deraf Triton selv, convoiere det til
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Tunis; men Ingen af dem maatte have Samqvem med Land,
for ikke at spilde Tiden med Qvarantaine, nu da Convoieringen

var saa nødvendig. Bille skrev ved denne Leilighed til Consul
Hameken i Tunis, og tilkiendegav ham den Chefen for Convoien

tillagte Ordre, ikke at gaae til Ankers eller have Samqvem med
Landet. Han siger i dette Brev, som er af 2den Juni 98: „Jeg
anseer det for unødvendigt, saameget mere som Grev Bernstorff
siger mig, at han ikke har mindste Frygt, med Hensyn til Beyen
af Tunis, eftersom vi ikke have nogen Forpligtelse at opfylde

imod ham. Uagtet jeg aldeles ikke betvivler den Dem overdragne
Forretnings heldige Tilendebringelse, venter jeg dog med megen
Længsel Efterretning fra Dem, hvilken nærmest kunde komme mig

til Hænde, ved at sende den over Malaga; o. s. v.“ Imidlertid

da Bille, ved sin Tilbagekomst fra Fez til Tangier, erfarede at
Presentskibet endnu ikke, den 6te August, var afseilet fra Malaga,
og at det nok blev Briggen Sarpen, der skulde gaae med den,

skrev han en ny Ordre desangaaende til Capitain=Lieutenant Holck,

hvori han siger: „Jeg har til Capitain Ellbrechts Ordre kun at
tilføie, at forinden De forlader Egnen af Tunis, De vilde see at

forskaffe mig Underretning om Expeditionens Udfald, som er at
sige, at De maatte lade Presentskibet seile ind, og da skrive til

vor Consul der, og forlange, at han vilde selv komme, eller sende
Capitain Engberg ud til Dem og underrette Dem om, hvorledes

Paschaen har modtaget Presenterne; og for at faae fuldstændig
Kundskab herom, kan De ikkun holde det krydsende eller til An¬

kers, indtil De har erholdt denne; dog maae De nøie iagttage,

at De ikke modtager hverken Personer eller Breve ombord, for
Qvarantainens Skyld, saa at alle Meddelelser maae skee mundt¬
ligt.“ Denne Ordre er dateret Tangier den 10de August; men
allerede den 7de var Skibet afseilet under Lougens Convoi.

Najaden blev beordret at afgaae til Malaga og forblive der

liggende til medio August, da han atter skulde afhente Bille i

Tangier. Han skulde ugentlig rapportere, give hvad Beskyttelse
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han kunde til den danske Handel, dog uden at forlade Malaga
eller dette Steds nærmeste Farvand.

Triton skulde forblive paa Stationen ved Strædet, og Bille

anbefalede Ellbrecht at have vaagent Øie med de engelske Kapere¬
som dem der for Øieblikket meest foruleiligede vor Handel. Til
den Ende raadede Bille ham, stedse at holde det krydsende, med

føstlig Vind østenfor Gibraltar, og med vestlig Vind vestenfor Cap
Spartel. Fregatten Thetis og Briggen Sarpen vare den 15de

Juni gaaet østerefter med en Convoi af 15 Skibe. Den Første
gik til italienske Kysten med de 11 Skibe, den Anden gik til

Barcelona med de øvrige fire.

Endnu førend Bille kunde begynde sin Reise, fik han ogsaa
Rapport fra Capitain=Lieutenant Fabricius, dateret Port Mahon,

12te Juni. Han havde der udligget sin Qvarantaine, efter at

have bragt Consul Bille til Algier og Baron Rehbinder tilbage.
Men Fabricius meldte tillige, at han paa Consul Billes skriftlige
Reqvisition havde tilladt sig, at bringe Rehbinder til en italiensk

Havn, fordi Baronen havde paataget sig at fragte et Skib for
den nye Dei, Mustapha, hvilket skulde bringe en algiersk Ambas¬

sadeur til Constantinopel. Da dette uforudseete Tilfælde for en
Deel forstyrrede Billes Planer med Convoieringen, blev han tem¬

melig fortrydelig derover, og klagede til Vedkommende over at
Consul Bille havde grebet ind i hans Eskadres Commando, samt
fralagde sig Ansvaret for de Forsinkelser i Convokeringen, som der¬
ved maatte foraarsages. Af Fabricius fordrede han Erklæring
over, hvad der havde kunnet bevæge ham til at handle udenfor

den Ordre, han havde modtaget. Imidlertid var Fabricius saa
heldig, at giøre Reisen fra Mahon til Livorno meget hurtigt, og
skiøndt han tog Convoi med derfra til Malaga, ankom han dog
saa betids der, at han, uagtet han havde Havarie, som uomgænge¬
ligen maatte repareres indenfor Molen i Malaga, dog kunde con¬

voiere Capitain Engbergs Skib til Tunis. Den ham affordrede

Erklæring indsendte han i sin Rapport af 4de August, da han
laa seilklar paa Malaga Red, for at gaae til Tunis. Jeg af¬
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skriver den saameget heller, som den fremstiller et skiønt Beviis

paa den Mands ædle Tænke= og Handlemaade, hvem vi af det
Foregaaende have lært at agte, som en kiæk og duelig Sø=Offi¬

cier, og om hvem yi Alle vide, at han lever endnu, og er en vor
Sø=Etat nærbeslægtet Marines Veteran. Den lyder saaledes:

„Briggen Lougens Chek har, efter vedlagte Glenpart af Consul
Billes Reqvisition, troet sig forbunden til, af de i samme anførte

Aarsager, at maatte anløbe Livorno, efter de i Algier paa den
Tid befundne Omstændigheder. Har han heri feilet, bliver han

strafskyldig.“ Billes Reqvisition gik ud paa, at de Egenskaber,
der fordredes af det Skib, som skulde fragtes, vare saamange og

vanskelige at forene, at der nødvendigviis maatte en sagkyndig
Mand til at paatage sig det, og at derfor Rehbinder maatte brin¬

ges til Livorno, hvor kun slige danske Skibe med Rimelighed
kunde søges. Han slutter med: „Paa Grund af Ovenanførte an¬
seer jeg det for Pligt, da jeg troer det sigter til Nationens Gavn,
at anmode Hr. Capitainen om, saasnart muligt at anløbe Li¬

vorno.“ Denne Sag var hermed endt, og hande den aldeles in¬

gen videre Indflydelse paa Forholdet imellem Bille og Fabricius,
hvilket i Tienesten stedse var ledet af den høie Grad af Agtelse,

de bare for hinanden, som Sø=Officierer, og udenfor Tienesten

var besiælet af det Venskab, der fra yngre Aar stedse havde for¬
enet dem.

Fabricius ankom til Malaga den 22de Juli. Han var gaaet

den 22de Juni fra Livorno, med 4 Skibe under Convoi. Af disse
var der dog et, som kun var dansk af Flag, hvorfor det heller ikke
fik Signaler, men kun Tilladelse til at følge med. Han maatte

slæbelen Brig af Convoien; men havde det Uheld, i en Vending

med det paa Slæbetoug, at faae Havarie. En fransk Kaper, som
skiød efter Convoien under engelsk Flag, blev iaget op af Lougen

og en Officier sendt derombord; men da den heiste fransk Flag

itide, og ikke havde opbragt noget dansk Skib, fik den Lov at gaae
igien. Han talte med en engelsk Fregat, the Eagle, af Admi¬
ral Nelsons Eskadre. Iøvrigt havde han meget haardt Veir paa
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denne Reise, og hans Skib leed betydeligt, ved den ringe Seitfo¬

ring, han var nødt til, for Convoiens Skyld.

Triton gik Seil med Transportskibet den 3die Juli, og
Najaden, commanderet af Capitain=Lieutenant Gerner, den 4de

Juli, Begge for Malaga. Endnu medens Bille laa i Tangier,

og ventede paa Svar fra Fez, fik han Rapport fra Ellbrecht,
hvori denne berettede ham, at den Frist, som de franske Kaperes
Indkaldelse havde givet Handelen, havde kun været af kort Va¬

righed, da de atter havde erholdt frie Hænder, efter at Expeditio¬
nen til Egypten var gaaet til Søes. Fra Capitain=Lieutenant

Holck fik han ligeledes Efterretning fra Barcelona, hvor denne
lykkeligen var ankommen med sin Convoi, og havde Haab om

snart at gaae tilbage med en anden paa 35—40 Seilere. Han
berettede endvidere i denne Rapport, at tre spanske Fregatter
havde taget en engelsk Corvet paa 20 Kanoner og bragt den ind
til Malaga; at den franske Flaade havde bemægtiget sig Malta

og var allerede underveis til Egypten. Paa Malta havde de be¬

mægtlget sig en betydelig Mængde Rigdomme, hvilke alle bleve
indskibede paa Fregatten la Sensible, paa 44 Kanoner, for at

bringes til Frankrig. Den mødte paa Veien den engelske Fregat
Sea horse og lagde den ombord for at entre, uden at skyde et

Skud; men the Seahorse afslog ikke alene Entringen, men

tog derpaa selv la Sensible ved Entring, efter en heftig Kamp,
og bragte den ind til Gibraltar.

Vi erindre, at Capitain Riegelsen havde sendt en Kugle

efter en fransk Kaper, der nærmede sig formeget hans Convoi, og

at dette havde givet Anledning til Klage. I denne Anledning
skrev Bernstorff under 21de April saaledes: „Endskiøndt Hr. Ca¬

pitain Riegelsen, ved den Tildragelse med den franske Kaper, le
Flibustier, som Ds. Hvbhd. under 24de Februar har indberettet,

ingenlunde har overskredet de Grændser, som ere en dansk Sø¬

Officier og hver brav Orlogsmand foreskrevne, saa paaligger det
mig dog ved denne Leilighed, at betroe Dem det Ønske, at Alt
hvad der kan give Anledning til Klage eller Dispute med de krig¬
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førende Magter, saameget Flagets Ære kan tillade det, under
nærværende Omstændigheder afværges. Ds. HVbhds. Klogskab giør

det ufornødent for mig, vidtløftigere at udbrede mig herover.“
Denne Sag var hermed sluttet; men kort efter indløb en ny
Klage, som gav Anledning til følgende Correspondence.
Grev Bernstorff til Bille. Den 29de Mai 1798.

„Den her accrediterede franske Gesandt, Hr. Grouvelle, har

tilskillet mig den i Afskrift her hosføiede Indberetning og Pro¬
ces verbal fra Capitain André Alaize, førende den franske Ka¬
per la Fraternité, og tillige understøttet den førte Klage, over

en ham, formeentlig ubeføiet, vederfaret Fornærmelse af en af de
kongelige Fregatter, der, efter hvad Gesandten mundtlig har til¬

føiet, troes at være Fregatten Thetis. Da det er umuligt, at
kunne have nogen Mening om Sagen, forinden at være forsynet
med de her henhørende, nærmere Underretninger, saa adbeder jeg

mig de i denne Henseende fornødne Oplysninger behagelig med¬
deelt, og har løvrigt den Ære at anmode Ds. Hvbhd., at samt¬
lige vedkommende Commanderende maatte vorde erindrede om, i

forekommende Tilfælde at bruge al den Skaansel og Varlighed,

com med deres Sendelses Øiemeed og den behørige Agtelse for det
kongelige Flag kan forenes.“
Hr. Grouvelles Note er dateret Kjøbenhavn, 27de Floreal,
Aar 6; og gaaer ud paa at forklare, at i Fortsættelse af hans

sidste Klage maa han nu endvidere indberette, at den franske Ka¬

per lg Fraternits, Capitain Alaize, var i Middelhavet, i sam¬
me Farvand, hvor den forrige Begivenhed havde fundet Sted, ble¬

ven angrebet af to danske Fregatter, da han ledsagede en svensk

Brig, som han havde opbragt; at disse Fregatter vare gaaet over
en Miil bort fra deres Convoi, for at komme til ham; at de

havde skudt paa ham og tvunget ham til at afvige fra sin Cours.
Der nævnes Intet om, at Prisen var bleven Kaperen frataget.

Slutningen er et Ønske om Forklaring af et saa fiendtligt For¬
hold, og Beglæring om, at den Commanderende maa tillægges

145

Ordre, at hemme slige Misbrug af betroet Vaabenmagt for Frem¬
tiden.

Billes Svar er af 5te Juli og lyder saaledes:

„Ifølge Deres Brev af 29de Mai og deri indsluttede Copie
af Hr. Grouvelles Note, angaaende et formeentligt Angreb af to
danske Fregatter paa den franske Kaper, Fraternite, Capitain Algi¬

ze, har jeg herved den Ære at erklære, at jeg har ladet Skibs¬

sournglerne undersøge og giennemgaae, men Intet i dem fundet,

der kunde tyde paa en Begivenhed, som den paaankede; og da Da¬
tum, paa hvilken den skulde have fundet Sted, ikke er anført i

Klagen, kan jeg saameget mindre give nogen Oplysning fra den¬
ne Kilde. Men derimod kan jeg forsikkre, og med Nøiagtighed

bevise, at ingen af Chefernes Rapporter melder mig nogen Til¬
dragelse, der ligner den i Klagen anførte. Jeg er, paa min Si¬

de, aldeles uvidende derom. Jeg erklærer endvidere, at i al den
Tid, jeg har havt den Ære at commandere Hs. M. Eskadre her i

Middelhavet, er det kun hændet to Gange, at to Fregatter i Sel¬

skab med hinanden have convoieret, og at begge Gange var den,
jeg commanderer, deriblandt. Den første Gang var d. 24de Marts,

da Najaden og Triton gik sammen fra Malaga til Genua, og

den anden Gang var d. 9de Mai, da jeg ledsagede Thetis, som
havde en stor Convol, fra Malaga og Strædet ud; og paa hisse

Toure er intet sligthændet. Kun Natten til d. 18de Mai hændte
det, at en Kaper tillod sig at ville gaae ombord i et Skib af

Convoien, ved hvilken Leilighed jeg rigtignok skiød paa ham, og
sendte to armerede Fartøier efter ham; men han undkom, uden
at jeg engang fik at vide af hvad Nation han var. Jeg kan end¬
ydermere sige Dem, Hr. Greve, for at give Dem et Begreh om

den Orden og det strænge Opsyn, som der hersker i vore Convoler,
at Capitain Rlegelsen tvang to svenske Skibe, som havde blandet

sig i Convoien, til at bortfierne sig. Jeg kiender altfor vel de
Chefer, jeg har den Ære at commandere, for at jeg kunde tillade

mig at troe, at de kunde kun for et Øjeblik afvige fra vore In¬
struxloner, som forbyde, endog i Krigstid at jage noget Skib,
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naar man convoierer; det vilde være at troe dem istand til at

handle imod deres Pligt, som gode Officierer, det jeg anerkiender
dem alle at være. Jeg tillader mig at giøre Dem opmærksom

paa, at de engelske Krydsere, ja endog Admiral Nelsons Eskadre,

ofte heise dansk Orlogsflag, saa at jeg har al Grund til at troe,
at Begivenheden har fundet Sted med engelske Fregatter.“

Foruden denne Erklæring skrev Bille et andet Brev, af samme

Dato, til Grev Bernstorff, hvori han blandt Andet siger, efter at
have holdt en ubetinget Lovtale over sine underhavende Chefers

gode Conduite, i Tilfælde som ofte ere meget eritiske: „Uagtet jeg
har fundet det ligesaa unyttigt som upassende, at fylde mine

Breve med Beretninger om Kapernes Uforskammenhed, idet jeg
foretrækker, med Taalmodighed at være den, der saa at sige bør

tage Stød mod deres Næsviished, i det Haab derved at handle

i den sande Aand af den Maadeholdenhed, som Regieringen har

foreskrevet sig under disse Omstændigheder, har jeg dog aldrig und¬
ladt at melde mine Foresatte, saasnart saadanne Tilfælde ere ind¬
trufne, som kunde give Anledning til Omtale.“
Vi ville nu forlade Eskadren en føie Tid og beskrive Billes
Ambassade til Keiseren af Marocco. Det var den 1ste Juli, at

han, ledsaget af sit Følge, gik i Land som Ambassadeur.
Dette hans Følge bestod af Lieutenanterne Holm, de Wit og Ul¬

dall, samt Oberdoctoren; endvidere, foruden det nødvendige Tie¬

nerskab, fulgte med: en Underofficier, 10 Mand Soldater og 4
Musikantere. Da Ambassaden forlod Skibet, stode Folkene paa
Ræerne, paa begge Fregatter; Triton saluterede med 15, Najaden

med 9 Skud. Capitain Ellbrecht og alle Officierer fra begge Fre¬

gatter ledsagede Ambassaden i Land. Saasnart Ambassadeuren
betraadte Landjorden, blev der saluteret fra Fæstningen, og paa

Broen blev han modtaget af Gouverneuren og alle Consulerne.
Paa høire Side paraderede endeel Maurer under Gevær, paa ven¬

stre stod den danske Soldatesqve. Et tyrkisk Musikchor aabnede
Marschen. En prægtig opsadlet Ridehest var bragt til Strand¬

bredden til Billes Brug; men han afslog den og gik da, ledsaget
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af alle Consuler og Byens Honoratiores, op til Consul Olsens

Huus, hvor han for det første indqvärterede sig, og en Æresvagt
blev ham tilsendt af Gouverneuren.
Næste Dag sendte Bille et Brev til Keiseren, for at melde

sin Ankomst og udbede sig Hs. Herligheds Ordre for, naar og

hvor han torde opvarte ham. En meget rig Foræring af For¬

friskninger blev sendt ombord til Fregatternes Mandskab.
Denne Ambassade havde ingen anden Hensigt, end at ved¬

ligeholde den gode Forstaaelse og det Venskab, der fandt Sted

imellem Danmark og Marocco. Af Grev Bernstorffs Instrux
til Bille ville vi udskrive Følgende:

„Da en af de Grunde, der have bevæget Hs. Majestæt til
denne Sendelse, bestaaer deri, at Allerhøistsamme haaber derved at

forekomme den Ubehagelighed, her at modtage en maroccansk Ge¬
sandt, saa ville De, naar desuagtet et saadant Gesandtskab skulde

bringes paa Bane, bruge alle passende Midler til at afvende dette

Forsæts Udførelse. Fremdeles ville De forebygge, at man ikke

tillægger Dem den Hensigt, enten at slutte en ny Traktat, eller
formeligen fornye den gamle, hvilket vilde paadrage Kongen nye
og betydelige Omkostninger; og De ville til den Ende, ved enhver

Leilighed erklære, at De alene er kommen for at lykønske, og at

befæste det i lang Tid imellem begge Stater bestaaende Forhold.
Skulde, imod Forventning, fra Keiserens eller den derværende Re¬
gierings Side forekomme Fordringer eller Udladelser, som ikke

kunne stemme med den venskabelige Forstaaelse, hvori vi hidindtil
have levet med Marocco, saa maae De dog alligevel holde alle

Udtryk og Erklæringer tilbage, som kunde forøge Uenigheden, eller
drage ufordeelagtige Følger efter sig, for de kongelige Undersaatters

Interesse.“
„Hs. Majestæt er overmaade vel tilfreds med sin Consul

der; men da det, i Henseende til de Tienester, han der kan giøre,
meget kommer an paa, om ogsaa Regieringen sammesteds er for¬
nøiet med ham og hans Adfærd; saa vilde De derom søge Un¬

derretning, og naar den bliver til Consulens Fordeel, da søge at
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giøre det glældende, som et vigtigt Beviis paa Kongens Venskab,

at Høistsamme fremdeles lader denne udmærkede Mand forblive i
Consulatet.“

„Da det ikke er os ligegyldigt eller uvigtigt, at klende de

nærværende Omstændigheder der i Landet, som staae nærmest i
Forbindelse med Hensigten af Deres Gesandtskab; saa beder jeg

Deces Høivelbaarenhed, saameget som Tid og Letlighed vil tillade
det, at søge Efterretning derom; om den nuværende Keiser kan

løve sig en sikker og vedvarende Besiddelse af Thronen; om hans

Rige under ham vil naae en større Velstand; i hvilken Tilstand

hans Sø= og Landmagt, samt Landets Handel og Søfart befinde
sig; fremdeles hvilke personlige Tilbøieligheder og Hensigter Keise¬

ren har; om man tør vente, at han vil holde Freden vedlige, og

hvilken europæisk Nation han fremfor Andre synes at elske og
ynde.“

„Da, forresten, det lykkelige Udfald af denne Sendelse min¬

dre beroer paa de Dem meddeelte Instruxioner, end paa egen
Klogskab og Forsigtighed i deres Adfærd, saa er jeg i denne Hen¬
seende rolig, og troer kun endnu at borde tilføie den Forsikkring,

at Hs. Majestæt forlader sig med fuld Fortrolighed paa, at Deres
Hølvelbaarenhed med Deres sædvanlige Iver og bekiendte Duelig¬

hed vil udføre dette Ærinde, saaledes, som Nationens Fordeel og
Ære udfordre.“

Denne Instrux er dateret den 24de Marts 1798. Brevet
til Keiseren, som Bille skulde ovetlevere, lyder saaledes:

„Vi Christian den syvende, af Guds Naade Konge n. til¬
byde den durchlauchtigste, stormægtigste og ædleste Fyrste og Herre,
Mulei Solimann, Keiser og Konge til Kongerigerne Marocco,
Fetz, Mekinetz, Tafilete, Suez og hele Algarbien, samt dertil hø¬

rende Lande, Hilsen og Velsignelse. Durchlauchtigste, stormæg¬

tigste og ædleste Keiser, vor gode Ven: At Eders keiserlige Maje¬
stæt, ved Deres lykkelige Vaaben, er kommen til udeelt Besiddelse

af Deres Fædrene Throne, har saaledes glædet os, at vi ikke have

kunnet opsætte at bevidne Eders keiserlige Majestæt vor inderlige
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Deeltagelse i denne lykkelige Begivenhed, ved at udnævne vor
Kammerherre og commanderende Chef over vor Eskadre i Mid¬

delhavet, os elskelige Commandeur=Capitain Steen Bille til vor

Ambassadeur, for at overlevere Eders keiserlige Majestæt dette
Brev, og for mundtlig at forklare dets Indhold, og udførligere

lægge for Dagen vor Attraa til, fremdeles at leve i Venskab med
Eders keiserlige Majestæt, og i den gamle gode Forstaaelse, som

saalænge har havt Sted imellem os og begge vore Nationer. Vi
bede altsaa Eders keiserlige Majestæt, at sætte fuldkommen Tillid

til Alt, hvad denne vor Ambassadeur paa vore Vegne, og efter den
ham givne Fuldmagt, har den Ære at sige; og ligesom vi ikke

tvivle om hans gode og naadige Modtagelse, saa troe vi og med
Vished, at Eders keiserlige Majestæt vil med Lyst fra sin Side

haandthæve og bekrækte vort gamle Venskab og gode Forstaaelse.

Iøvrigt bede vi den Almægtige, at tage Eders keiserlige Majestæt
i sin hellige og kraftige Varetægt.“

„Givet i vor kongelige Residens=Stad, Kjøbenhavn d. 23de

Marts 1798, i vor Regierings tre og tredivte Aar. Eders kei¬
serlige Majestæts gode Ven

Christian R.“

Ogsaa fra Commercecollegiet modtog Bille Instruxioner, men
de indeholdt blot Forholdsregler, med Hensyn til de udsendte Pre¬

senter. Disse bestode omtrent af følgende Sager: En stor Lyse¬
krone og en Lampe af Kronglas; omtrent 200 Pd. forskiellige
fine Theer; adskillige fine Kaffe= og Theservicer; to Stabsofficiers
Telte med Tilbehor; 5—600 Alen fiint Klæde af forskiellige Far¬

ver; 120 Pd. forskiellige Syltetøier; 50 Flasker lugtende Vande

og Essentser; 50 Alen Fløiel; en betydelig Mængde Damasker,
Silketøier, Guld= og Sølvbrocader, Silketorklæder, Bomuldstøier,

Musseliner, Kammerduger, Dreiler og Lærreder (af denne Artikel
alene 130 Stykker); to Gulduhre og 20 Sølvuhre; syv sølvbe¬
slagne Kasser og 3 Mahogni do., indeholdende Porcelain fra Kiø¬
benhavns Fabrik; et stort Theservice af Sølv; tre Kasser med

Porcellains Bojaner eller Vaser, og endeligen 10 Stykker 1pun¬

dige Metalkanoner paa smeddede Jern=Lavetter; dertil 1000 Kug¬
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ler og 150 fyldte Karduser, 12 complette Soldatertelte og 12
Sadler med Tilbehør.En guldbroderet Sadel var udsendt til

Ambassadeurens eget Brng*).

Endskiøndt disse Presenter ganske vist vare meget betydelige,
vare de dog efter Consul Olsens Sigende langt under, hvad en

portugisisk Gesandt kort for havde bragt med sig; men da han
havde havt Noget at bede om, og Bille derimod ikke, saa var det
at haabe, at denne Omstændighed ikke vilde giøre nogen Hindring

i Ambassadens gode Modtagelse.
Den 10de Juli indløb Keiserens Svar til Gouverneuren, at

den danske Gesandt skulde være ham velkommen, at Hs. Majestæt
vilde modtage ham i Fez, og at Gouverneuren skulde sørge for
alt muligt paa Reisen. Det varede imidlertid til den 18de, om

Aftenen, inden Alt blev bragt i Rigtighed. Der var slagen en
Leir, en Fierdingvei fra Byen, hvorhen alle Presenterne bleve ud¬

bragte; 8 Kameler og 160 Muler skulde bære Ambassaden og dens
medhavende Gods. Bille red ud af Byen, ledsaget af en Æres¬
vagt. Gouverneuren og alle fremmede Consuler fulgte ham et

Stykke paa Veien. Consul Blicher Olsen hørte naturligviis til
Ambassaden, dog havde hans svækkede Helbred nær hindret ham
i at ledsage hans Ven. Den 19de, om Morgenen Kl. 4, brak

endelig hele Toget op og marscherede i 7 Timer, leirede sig der¬
paa i Middagsstunden under smaa Telte, og giorde da atter mod

Aften et Stykke Vei. Denne Maade, den eneste hvorved det var
muligt at udholde Heden, fulgtes omtrent paa hele Reisen. Den

21de, om Aftenen, leirede de sig ved Byen Ulkarsi, hvor i sin
Tid et stort Slag mod Portugiserne har staaet. Endnu 2 Ti¬

mers Marsch fra Staden kom dem et Parti Soldater imode, som

vare udsendte for at gjøre Honneurs for Ambassaden, og til den
Ende stedse manoeuvrerede foran Toget. Nærmere Byen kom to
*) Der var endnu, foruden dette, udsendt 4 Falke med en Falko¬

neermester; men en af dem bøde paa Reisen til Tangier, en
paa Beien til Fez, og en to Timer efter at den var Keiseren
presenteret.
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Gouverneurer, begge Paschaer for hver sin Provinds, dem imøde

for at complimentere. De bragte ændnu flere Tropper med sig,

samt Musik. Der manoeuvreredes endnu en heel Deel, og der¬

efter ordnedes et formeligt Indtog med flyvende Faner og klin¬
gende Spil. Mange tusinde Mennesker ledsagede Toget. Heden
var stærk, og Støvet, som Folk, Heste og Kameler foraarsagede,
blev endnu mere forøget, ved at Maurerne stedse skiøde deres Ge¬

værer af mod Jorden, saa at Bille i sin Journal skriver, at naar
det ikke havde været for Ærens Skyld, havde han heller været fri

for den hele Ceremonie. Da han ikke ønskede, at tage ind i Byen,

tog Gouverneuren Afsked med ham ved Porten, med Undskyldning,
at de maatte drage en Chlauoux imøde, som kom fra Keiseren.
Alle disse Æresbeviisninger og Besog kostede stedse større eller
mindre Foræringer.

Endskiøndt de endnu stedse havde Træer til Skygge, og Vand

at drikke, vare Besværkighederne dog meget store, formedelst den
stærke Hede; men de bleve endnu værre de følgende Dage, da de
endog manglede drikkeligt Vand i 3 Dage efter hverandre. Den

25de Juli ankom de i Fez, hvor de bleve indlogerede i et af Kei¬

serens Lystslotte udenfor Byen. En Æresvagt blev strax sat for

Ambassadeurens Bolig, og alle øvrige Ceremonier iagttagne.

For at beskrive Billes Ophold i Fez, hans Audiencer og Alt,
hvad dermed staaer i Forbindelse, ville vi lade ham selv tale, i

hans Rapport til Grev Bernstorff, dateret Tangier den 10de
August. Efter at have beskrevet sin Henreise, saaledes som oven¬
for, siger han:

„Den 26de havde jeg min første Audiens, paa en aaben
Plads udenfor Byen. Keiseren kom ridende til mig paa omtrent

30 Skridts Afstand; der nærmede jeg mig, overrakte ham Hs.

Ms. Brev, lykønskede ham og fremstillede Presenterne for ham.

Han hørte og modtog Alt med megen Mildhed og Godhed. Han
lod mig sige, at det gode Venskab, som altid havde fundet Sted
imellem Hs. danske Majestæt og hans salig Fader, skulde fra hans

Side vedblive og voxe. Han kastede strax sine Øine paa Feltka¬
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nonerne, red hen til dem og giorde mig adskillige Spørgsmaal
om dem, hvorpaa han forlod mig, sigende, at de Kanoner giorde
ham megen Glæde.“

Anden Dagen giorde jeg Visit hos Premierministeren. Hans
galante Maade, at modtage os paa, overgik aldeles vor Forvent¬

ning. Saasom Aarstiden var saameget fremmet, og Reisens Be¬

sværligheder derved meget forøgedes, saaledes at der endog viste

sig Sygdomme imellem vore Soldater og andre Betiente; arbei¬
dede jeg strax paa, hos Ministeren, saa hurtigt som muligt at
blive expederet fra Keiseren, samt fritagen for Reisen til Mequi¬

nez (en almindelig Tour, som Ambassadeurerne maae giøre, til¬
deels for at give Presenter til dette Steds Gonverneur og andre
Fornemme) hvilket han lovede mig at ville arbeide paa, og viste

det ogsaa siden i Gierningen, at det var hans Alvor. To Dage

efter bleve vi ansagte til Afskedsaudients hos Keiseren, som blev
given paa samme Sted og paa samme Maade, som den første

Gang. Keiseren var den Dag, ligesom den første, overmaade mild
og artig; han sagde mig, at det alene var den stærke Varme, som vi
ikke kunde være vante til, der bevægede ham til at give sit Min¬
de til saa snart at skilles fra os, ellers vilde han gierne have be¬

holdt os længere i sit Land, for at giøre os godt. Hans sidste

Ord vare, at jeg maatte forsikkre min Konge om den Fornøielse,
hans Opmærksomhed for ham havde givet ham, samt forsikkre Hs.

Majestæt om Keiserens bedste og stedsevarende Venskab. Saa¬

snart jeg kom til min Bolig, blev fra Keiseren sendt to udmærket

smukke Heste i Foræring, en til Consulen og en til mig, begge
opfadlede; men den til mig var særdeles rigt udstyret: alt Ride¬

tøiet var af Fløiel og forgyldt, saaledes som kun Keiseren selv

bruger det. Dagen efter aflagde vi Afskedsvisit hos Ministeren
der viste sig, ligesom forrige Gang, færdeles galant. Han gav
mig en Copie af Keiserens Brev til Kongen, hvoraf her følger
en nøiagtig Oversættelse, og lovede, som han og holdt, samme

Dag at sende mig det originale Document samt Qvittering til

Consulen, for Modtagelsen af de 25000 Piastre. Ligeledes blev
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der fra Keiseren sendt en Sæk med omtrent 500 Piastre (kortes)

i Drikkepenge til de christne Soldater og Musikanterne.“

„To Dage efter, nemlig d. 3die August, tiltraadte vi igien
vor Tilbagereise, og kom da saaledes lykkelig og vel d. 8de, om

Formiddagen, her tilbage.“
„Keiseren Mulei Soliman er en smuk, velvoxen Mand; hans
Alder kan i det høieste være 30 Aarz han seer ud til at være af

god Helbred; han er mild og behagelig at tale med, og saaledes
synes han ogsaa at regiere. Han er ikke militair, derimod tem¬

melig religiøs og, i Maurernes Øine, lærd; han lader sig veilede
i Regieringen af to meget betydende Mænd, nemlig hans Bro¬
der, Mulei Taib, og Premierministeren, Ben Ottoman. Brode¬
ren er en stræng Militair, og har giort Keiseren vigtige Tienester,
som saadan; han er for nærværende Tid i Marocco. Efter de

Flestes Mening skal han være meget hengiven til Drik og Vel¬

lyst, som giør at han er svagelig, og formodentlig ikke lever læn¬
ge. Ministeren, Ben Ottoman, er et godt Hoved og er bleven
meget forfinet i Sæder, ved ofte og længe at have opholdt sig som

Ambassadeur ved europæiske Hoffer, isærdeleshed i Spanien. Af
disse to Mænd understøtter Keiserens Broder den engelske Nation,
og Ministeren den spanske og hvad dermed staaer i Forbindelse;

men man veed endnu ikke hvo der vil seire, og det er rimeligt,

at Ministeren, der med megen Fiinhed til sine Tider veed at
smigre de Engelske, vil lade Vingene blive som de ere, endnu i

lang Tid. Keiseren trænger til Ben Ottoman, men hans Hierte
hænger ved Broderen. For nærværende Tid staaer ellers den en¬

gelske Nation sig slettest af alle hos Keiseren, dog vil neppe deraf
flyde nogen Krig. Der maae ingen Levnetsmidler udføres fra de

maroccanske Stater til Gibraltar eller den engelske Flaade. Dette
er virkelig kun en daarlig Chicane, da hele Landet svømmer i

Overflødighed af Korn og især af Kreature; men siden de Engel¬

ske nu have fundet Veien til Oran og andre barbariske Stater,
for at hente Proviant, lader det til som om de ikke meget føle

dette Forbud. Spanien er nok egentligen den meest favoriserede
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Magt, og vil udentvivl ogsaa blive det, saalænge Ben Ottoman

er Minister; skulde han endog styrtes, ville nok altid de spanske

Piastre finde Vei til den nye Ministers Palads. Den franske
Nation høster Frugt af Spaniernes Indflydelse.“
„Af andre Nationer, som ingen Deel have i Cabaler, er upaa¬

tvivlelig den danske den meest agtede, og jeg giorde Uret, om jeg
ikke tilstod vor Consuls Conduite al mulig Ære derfor. Han er

i Tangier, saavel af Gouverneuren som af alle de fremmede Con¬
suler, elsket og agtet; jeg har med megen Fornøielse seet hans Po¬

litik med at holde Omgang og Venskab med den spanske Consul,
der for sin Person aldeles intet Tiltrækkende har. Jeg har alt¬

saa al Grund til at troe, at Keiseren og Ministeren ere vel til¬
fredse med at beholde ham; men at sporge herom fandt jeg ikke
passende, da dette Spørgsmaal havde maattet skee igiennem hans
egen Mund.“

„Da der ikke er mindste Skin af, at Keiseren skulde ønske
at sende nogen Ambassadeur til Danmark, troede jeg det snarere

kunde fremvirke, end forekomme en saadnn Sendelse, hvis jeg talte
derom. Jeg har paalagt Consul Olsen denne Post, om der no¬

gensinde skulde blive Spørgsmaal derom.“
„Om Keiserens Sømagt har jeg aldeles ingen Underretning,

som var paalidelig, kunnet erholde; men at den kun er ringe
slutter jeg deraf, at man svarede mig, at det var ydmygende at

spørge derom, hvorimod man giorde dem en Compliment, ved at
tale til dem om deres Landmagt, der skal være temmelig betyde¬
lig og vel vedligeholdt.“

„Ved at see Indbyggerne om Keiseren, og af at høre dem
tale, maa man slutte, at denne Fyrste er elsket, og derved hans

Regiering sikker; men at slige Kiendemærker kunne bedrage, har
Erfaring lært. Imidlertid har han Forstand, Conduite og Mag¬
ten for sig.“
Keiserens Brev til Kongen af Danmark lyder saaledes, over¬

sat fra det Franske:

155

„I Guds, den Almægtiges og Algodes Navni Der er kun
Kraft og Magt i Guds Haand alene!“

„Guds Slave, de sande Troendes Behersker, Suleiman Ben
Mohammed, Konge af Marocco, Fez, Mekinez, Tafileh, Dora og
Suz, som Gud beskytter
til

„vor Ven, den ædelmodigste, mægtigste og største Souverain, Chri¬
stian den syvende, Konge til Danmark og tilgrændsende Lande,
samt Alt hvad som afhænger af hans ophøiede Throne.“

„Eders Ambassadeur og Kammerherre, Este Bille, har frem¬
stillet sig for min høie Throne, og har bragt mig Eders Brev og

Eders Foræringer, som et Beviis paa det oprigtige Venskab og

den bestandige Forening, som har Sted imellem vore Nationer.
Jeg tvivler ikke paa det, denne Mand har sagt mig, at hans
Sendelse alene har til Grund Eders rene Hensigter, Eders Op¬

rigtighed, Eders gode Grundsætninger og Eders Hengivenhed for

gamle gode Sædvaner, samt at det er Eders Ønske at vedlige¬

holde den gode Forstaaelse. Jeg fra min Side forsikkrer Eder,
at jeg næst Guds Bistand agter, ligesom I, at gaae frem ad den

lige Vei, uden Afveie, og at jeg endnu vil knytte fastere de

Baand, som forene, og som give Eder den første Plads i mit
Venskab.“

„Jeg har med Glæde og Agtelse modtaget Eders Ambassa¬
deur; jeg har hædret ham saavel offentlig som i det private Liv,

fordi han personlig fortlener det, fordi han er mig anbefalet af

Eder, og fordi han har Ret til at nærme sig Eders Person. Paa
Grund heraf var det min Pligt at bevise ham Agtelse og hædre

ham, til Belønning for alt det, han har sagt mig paa Eders
Vegne.“

„Det er med de samme Følelser, at jeg har modtaget Eders

Foræringer. Jeg har modtaget dem med sand Følelse af Ven¬
skabets Glæder, med Ære og Agtelse, alt med Hensyn paa den

som sender mig dem, og som et Beviis paa hans Venskab og

Ædelmodighed. Ingen Sky formorkede mit Hierte, hvis Hen¬
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givenhedsfølelser ere blevne stærkere, ved dette Beviis paa Eders
Venskab.“

„Jeg har beafskediget Eders Ambassadeur. Han er fornøiet

og glad, og hans Hierte er fyldt med Tilfredshed. Jeg haaber at

han kommer lykkelig tilbage til Eders Thrones Fod. Vær over¬
beviist om, at jeg vil vedblive at være evig i god Forstaaelse og
Fred med Eder.“

„Gud tilskiære Eder al Slags Lyksalighed.
Skreven d. 18de i Maaneden Safer i Aaret 1213 af He¬

gir, som svarer til d. 31te Juli 1798.
Angaaende Hiemreisen finder jeg i Journalen intet synder¬

lig Mærkeligt antegnet. En Secretair havde Keiserens Ordre, at
følge Bille lige til Tangier, og han skulde sørge for Alt paa

Veien. Desuagtet manglede de fornødne Muler om Morgenen,
da de skulde begynde Toget, og Provisioner om Aftenen, da de

sloge Leir. „Men“ skriver Bille, „Secretairen var vel snarere at

ansee som En vi skulde betale, end som En, der skulde betale for
os.“ Bille blev paa Tilbageveien complimenteret af alle Autho¬
riteter. Alle Gouverneurer havde Ordre, hver at forære ham en
Hest; men han undgik dem alle paa En nær, hvilket var ham

meget kiært, da han vilde have været i stor Forlegenhed med de
mange Heste, og altid maatte have betalt dem, med det dobbelte
af deres Værdi, i Foræringer, som det nu var temmelig paa Hel¬
dingen med.

Den brillante Hest, som han fik af Keiseren, sendte han hiem

senere, med Fregatten Najaden, som en Foræring til Kronprind¬

senz og har den, saavidt mig er bekiendt, levet længe efter i de

kongelige Stalde, ligesom Ridetøiet er opbevaret paa Rosenborg
Slot.

Ved sin Ankomst til Tangier, d. 8de August, blev Bille at¬

ter complimenteret af Gouverneuren; men derefter tog han sig

ogsaa et Par Hviledage, hvilket vel kunde giøres nødig, saavek for
ham som for hans Folk, efter denne møisommelige Marsch i den

forfærdelige Hede.
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Bille forefandt i Tangier Rapport fra Capitain Ellbrecht, som
havde været inde paa Baien af Tangier, d. 29de Juli, efter at

have bragt en Convoi paa 11 Skibe fra Malaga, Strædet ud,
imedens Presentskibet giorde sig klar til sin Reise til Tunis. Han
berettede, at da han var kommen under Seil, og laae tildreiet

udenfor Cap Molina, for at samle Convoien, laa der en lille

fransk Kaper foran for ham, som lod sig fakke, idet den skaadede
med Aarerne, til den kom ind i Convoien, hvorpaa Ellbrecht lod

skyde et skarpt Skud for om den. Den roede da op til Fregat¬

ten og spurgte om Skuddet gialdt den. Da dette blev bejaet, og
det blev ham tilkiendegivet, at han maatte holde sig udenfor Con¬
voien, svarede han, at han ikke agtede at røre Convoien, men at

han ikke troede, at Fregatten ogsaa convolerede de to amerikanske
Skibe, der laae midt imellem de danske Skibe, og spurgte, om

Capitain Ellbrecht vidste at Frankrig havde erklæret Amerika Krig
for to Dage siden. Ellbrecht svarede herpaa, at disse Skibe vel
ikke vare under hans Convoi; men at han desuagtet ikke taalte,

at de bleve antastede, saalænge de vare under hans Kanoner, og
han bad den altsaa vente til at han med sin Convoi var kommen

bort; hvorpaa da Kaperen gik sin Vei, men viste sig i Adfærd
og Udtryk meget uartig, og truede med at indberette Sagen til

sin Regiering. Capitain Ellbrecht afleverede tillige den forhen
omtalte Rapport fra Capitainlieutenant Fabricius, som med Lou¬
gen laae indenfor Molen i Malaga, under Havarie, da Triton
seilede derfra.

Ogsaa Capitainlieutenant Holck havde været inde paa Tan¬

giers Red, d. 1ste August, efter at han havde bragt en Convoi
paa 36 Skibe Strædet ud, hvilken han havde samlet paa spanske

Kysten. Uagtet han havde ligget 24 Timer i Stille, og var om¬

ringet af Kapere, hvoraf endog endeel vare Robaade, som kom ud
fra Kysten om Natten, var han dog saa heldig at bringe hele sin

Convoi Strædet ud. En fransk Kaper havde endog den Ufor¬
skammenhed, at beglære at visitere hans Convol.

Endvidere forefandt Bille Breve fra Admiralitetet, af 30de
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Juni og 3die Juli, hvori han beordredes til, saafnart som muligt

at hlemsende Fregatterne Najaden og Thetis, den. Første under

Capitainlieutenant Gerners Commando; men selv skulde Bille for¬

blive i Middelhavet, beholde Overcommandoen, og heise sin Stan¬
der paa hvilket Skib han fandt for godt.

Den 17de kom Najaden til Tangier, for at tage sin gamle

Chef ombord. Den 22de forlod han Tangier og gik over til Gi¬
braltar. Efterfølgende Rapport, dateret Malaga d. 29de August,
oplyser hvad der hændtes ham paa denne korte Seilads.

„Det var med en liden Laring af vestlig Vind, at jeg d.
22de dennes, om Formiddagen Kl. 10, lettede fra Tangiers Bay,

og satte Cours for Gibraltar. Jeg faldt ind med 5 danske Ski¬

be, som vilde Strædet ind, dem jeg alle saae sikkert indenfor Gi¬

braltar. Imod Solens Nedgang fandt jeg mig tæt under Bier¬

get og indenfor Europa Pynten, ja næsten paa Siden af tvende
engelske Linieskibe, som laae til Ankers, da jeg blev vaer 8 span¬

ske Kanonbaade, som kom roende imod mig fra Algeziras. Kl.
7 vare de mig paa Kanonskud nær og begyndte strax at beskyde
mig. Jeg skiød alene et skarpt Skud, for at forsikkre mit Flag,
som tilligemed den danske Kongestander havde vaiet den hele Dag;

men dette kunde ikke bringe dem til Taushed. Sundhedscommis¬

sionen, som var ombord hos mig, raabte til dem paa Spansk, at

det var en dansk Fregat; men ligeledes forgiæves. Jeg blev da
nødt til at sende et Fartøi med en Officier til dem, for at for¬

lange denne Handling forklaret, hvilket jeg ugierne greb til, da
han virkelig var meget udsat, saavel for de spanske Kugler, som
for de engelske Batterier og Skibe, der skiøde paa Kanonbaadene.
Ved Officierens Ankomst til den Commanderende, ophørte da de¬

res Ild, som havde varet en halv Time; samme Tid var jeg og¬

saa til Ankers. Chefen bad mig meget om Forladelse for sin

Feiltagelse og lod mig bede om ikke at melde Sagen til mit Hof.
De engelske Skibe sendte strax alle deres Fartøier armerede ud,
saavelsom nogle Kanonbaade, efter de Spanske, og nær var en af

disse bleven taget.“
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„Jeg var saa heldig ikke at faae Dræbte eller Saarede. Tvende

Kugler have enten strøifet Skraaget eller været matte, da de sloge

an imod det; alene Sell og Takkelas ere blevne forskudte. En
Kugle tog forreste Hovedtoug af Storvantet og derester Liget af
Aben, der, hvor den er tillidset til Masten. Jeg kan ikke noksom

rose Cheferne af de engelske Orlogsskibe for deres Artighed, samt
promte Assistance med Fartøier; men da der var Vind nok til at

manøvrere med, brugte jeg dem ikke. Den engelske Gouverneur

bevidnede mig ogsaa hans Fortrydelse, over hvad der var hændet
under hans Kanoner.“

„Efter at have repareret min Reisning og fyldt Vand, lettede
jeg Dagen efter, med et dansk Skib under min Convoi, og satte

Cours for Malaga, hvor jeg kom til Ankers d. 26de om Morge¬
nen Kl. 2. Jeg fandt her Fregatterne Thetis og Triton, samt

Briggen Sarpen liggende paa Reden. Thetis var komfnen hertil
d. 22de, med en Convoi af 9 Skibe, fra Livorno og Genua; Samme

bliver klar til at afgaae herfra imorgen, og naar han har seet
Convoien vel udenfor Cap Spartel fortsætter han sin Reise til

Kjøbenhavn. Najaden bliver ligeledes seilklar til Hiemreisen imor¬

gen. Alting er iøvrigt vel i min anfortroede Division.“
Vi have altsaa seet, at Thetis var kommen tilbage, fra Ita¬

lienske=Kysten, med Convoi. Af Riegelsens forskiellige Rapporter
om denne Reise, uddrage vi blot følgende: Han var gaaet den

15de Juni fra Malaga tilligemed Sarpen og dens Convoi.
D. 16de skiltes de ad, og Riegelsen gik med 10 Skibe sin Cours
østerefter. En engelsk Fregat, Lion, paa 36 Kanoner, talte han

med. Den glorde Undskyldning for, at den gik under portugisisk

Flag, paa Grund af at den var under en fiendtlig Kyst. Natten
imellem d. 6te og 7de Juli, to Mile fra Genua, kom en lille
Kaper ind i Convoien og havde allerede besat et Skib med 5

Mand, da nogle Kugler fra Thetis forjagede den. D. 7de Juli
kom Convoien lykkelig til Ankers paa Genua Red. Formedelst

contrair Vind blev Riegelsen her opholdt til d. 20de, da han med
5 Skibe under Convoi gik til Livorno, hvor han ankrede d. 23de.
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Medens han laa der kom den svenske Fregat Thetis fra Tripo¬

lis, hvor det endelig var lykkedes dens Chef, Major Blessing, at

slutte Freden. Adskillige svenske Skippere, ja endog Chefen af
Fregatten anmodede Capitain Riegelsen om, at give Convoi til

svenske Handelsskibe; men da han Intet havde i sine Ordrer, der
tillod dette, afslog han det. Den 30te Juli lettede Riegelsen fra
Livorno med 9 Skibe, der skulde Strædet ud. 8 Mile østenfor

Genua kom en svær Lugger, førende engelsk Flag, og giorde Iagt
paa et af Convoiskibene, som var kommet noget agterud. Riegel¬
sen maatte vende imod den, dreie til og skyde skarpt, førend den

afstod fra sit Forsæt. Den 22de August ankom han til Malaga
med sin hele Convoi.

Ifølge de indløbne Ordrer lod Bille Thetis og Najaden be¬
holde 12 Ugers Proviant ombord; men da de begge havde mere
inde, end dette Qvantum, maatte de aflevere til Triton og Sar¬
pen, og hvad disse ikke kunde rumme blev oplagt i et Magasin i

Land. Thetis tog med sig alle de Skibe, der vare seilfærdige til
at gaae Strædet udz Najaden gik foruden Convoi; og saaledes

expederede, medhavende alle Skibenes Regnskaber, afskuttede til
Dato, seilede de begge d. 1ste September om Morgenen, Thetis
med omtrent 20 Skibe under Convoi, dem han skulde forlade,

naar de vare vel ude af Sigte af Cap Spartel. En lille Om¬
vexling af Officierer havde fundet Sted, idet Lieutenanterne F.

Dodt og A. Suenson afgik fra Triton til Thetis, hvorimod E.

Krieger og C. Rask bleve ansatte paa Triton, da de ønskede at
forblive i Middelhavet. Endvidere beholdt Bille sin Adjutant,

Lieutenant De Witt tilbage fra Najaden, da hans Hiælp, ved den
stedse tiltagende Correspondence, var ham uundværlig.

Da den danske Consul Glynn i Gibraltar havde meldt, at et
rigtladet dansk Skib laa færdigt der, til at gaae Strædet ud, og

ønskede Convoi, blev Briggen Sarpen beordret at gaae derhen,
for at convoiere det, og derpaa skulde den holde det krydsende,
vestenfor Cap Spartel, paa en Galease, Adolph Siegfried, som
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hiemmefra var meldt at være afgaaet, iadet med Varegods for

Eskadren, hvilket ifølge Billes Forslag skulde oplægges i Gibraltar.

Samme Dag, som Thetis og Najaden vare afseilede, ankom

Ordre fra Admiralitetet af 9de og 13de Juli, som bød, at The¬

tis skulde convoiere hvad Skibe, der maatte ønske det, heelt hiem

til de danske Farvande. Bille svarede herpaa, under 4de Sept.,
at han ikke havde seet sig istand til at udføre denne Ordre, da

Fregatterne allerede vare afseilede; men at han næsten lykønskede

sig dertil, fordi Koffardiskibenes slette Seilads og Thetis's skrøbe¬

lige Tilstand giorde det kun lidet tilraadeligt, at lade denne Fre¬

gat gaae iglennem Spanske=Søen, i den tilstundende Eqvinoxtid,
med en saa ringe Seilføring, som det var nodvendigt at have for
at holde en Convoi samlet.

„Det er hændet flere Gange“ skrev

Bille, „at Fregatterne have maattet tage 2—3 Skibe paa Slæbe¬
toug, og, uagtet de gik for Takkel og Toug, have maattet gire uaf¬

ladelig og dreie bi af og til, for at lade de sletteste Seilere følge
med.“

Imidlertid kom Thetis, efter fem Dages Seilads med laber
Kuling af østlig Vind, atter til Ankers paa Malaga Red, med

hele sin Convoi, da han ikke havde kunnet stoppe den haarde vest¬
lige Strøm. Bille tillagde ham da en ny Ordre, kfølge de oven¬

meldte Collegii Skrivelser, hvorved han dog anbefalede ham efter
Conduite at forlade Convoien, ifald Skibets Sikkerhed udfordrede

det. Convoien voxede ved denne Leilighed til 23 Skibe, og et
skulde støde til i Forbigaaende ved Algeziras; men de fleste Skip¬

pere erklærede, ikke at ville benytte Convoien saalangt, som den

blev dem tilbuden, da de foregave, ikke at ville opholde sig efter

de sletteste Seilere, med en saa vanskelig Ladning, som Frugt,
den de desuden ikke kunde ønske at komme til Marked med, alle
paa eengang.

Vi have af Capt. Riegelsens Rapport fra Livorno seet, at
han der havde truffet den svenske Fregat Thetis, under Major
Blessings Commando, der kom fra Tripolis, hvor han havde slut¬
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tet Fred for sit Land med Pachaen. Efter Consul Lochners Brev
til Bille, af 2den Juli, var dette gaaet saaledes til:

Den 25de Juni, om Aftenen, vare en svensk Fregat og en
Brig komne til Ankers paa Tripolis Red. Næste Morgen sendte
Major Blessing et Fartøi iland med Parlamentairflag, for at

tilklendegive, at han havde Fuldmagt til at underhandle og giøre
Fred paa følgende Vilkaar:

1. At betale 40,000 spanske Piastre.

2. At udlevere en Foræring, bestaaende af en Skibsladning
Kanoner, Krudt, Seildug, Tougværk, Planker, 50 Stykker flamsk

Dug, Klæde, Silketøier, Uhre, Ringe og andre Pretiosa; hvilken
Ladning laa i Malta Havn.
Pachaen afslog disse Tilbud og forlangte 100,000 Piastre

samt desuden en Foræring fra den nye Konge af Sverrig, i An¬

ledning af hans Thronbestigelse, og atter en anden til sig, som

ny Pacha. Den 27de svarede Major Blessing, at han ikke kunde
tilstaae dette Forlangende. Pachaen erklærede da Krigens Fort¬

sættelse, gav Ordre til at armere alle sine Skibe, lod Skytset
montere paa Voldene; de 6 største Corfarer, som laae i Havnen,
bleve giort feilklare; der heistes Flage, saluteredes; kort, man
glorde alle Slags Tilberedelser og de hos Tyrkerne dertil hørende
Bravader. Imidlertid gik Major Blessing selv iland om Efter¬

middagen, forlangte at underhandle paany og bragte det da ende¬

lig til en Fredsslutning paa følgende Vilkaar: 1. Sverrig be¬
talte 77,000 Piastre, Halvdelen strax, det Øvrige om to Maane¬
der. 2. Skibsladningen fra Malta, vurderet til omtrent 40000

Piastre, skulde udleveres. 3. Sverrig skulde hvert tredie Aar sende

en Foræring af 15000 Plastres Værdi. 4. Alle Priser, tagne
under Krigen, ja endog dem, der vare tagne før Krigserklæringen,

beholdt Pachaen, endskiøndt der endnu laa et Par svenske Ladnin¬
ger i Havnen, som ikke vare solgte. 5. Alle svenske Slaver skulde

frigives; men der var sex, som havde forandret deres Tro, disse
bleve naturligviis tilbage; deriblandt vare 4 Drenge. Endelig

forlangte Pachaen en anden Consul udsendt.
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I Livorno havde Capitain Riegelsen afslaaet at tage svenske

Skibe under Convoi, ifølge sine Instructioner, som bød ham ikke
at antage i sine Convoier andre, end virkelig anerkiendte danske

Skibe, ja endog ikke at taale, at andre Nationers Skibe, hver¬
ken Orlogsmænd eller Koffardimænd, nærmede sig hans Convoi.
Begæring herom havde endog været giort paa en officiel Maade

af Major Blessing og den svenske Consul; og Capitain Riegel¬
sens Afslag havde givet Anledning til en Erklæring, fra de¬
res Side, om, at man maatte melde det hiem til det svenske Hof.

Dette foranledigede Bille til, i et Brev til Grev Bernstorff, under
4de Sept., at udbede sig Forholdsordre desangaaende. Men alle¬
rede under 20de Aug. var herfra afsendt Ordre til Bille fra Ad¬

miralitetet, som bød ham, at da Freden imellem Sverrig og Tri¬
polis nu var sluttet, havde Bille at tage alle svenske Skibe, som

maatte forlange det, under Convoi lige med danske, og at beskytte
det svenske Flag som vort eget. Denne Ordre meddeelte Bille

strax i en Cireulaire, dateret 18de Sept., til alle sine underha¬
vende Skibschefer, som og til Chefen for den svenske Orlogsbrig

Dragonen, Otto Petersen, der just befandt sig paa Malaga Red,

for at gaae hiem med en Convoi. Bekiendtgiørelse om, at dansk
Convoi var at have under Fregatten Triton, directe til Genua,

blev strax opslaaet i det danske og svenske Consulat.

Lochner klagede meget over, at den ulykkelige Sag med de
af Pachaen forlangte Kanoner, endnu langtfra var til Ende; at

Pachaen vedblev sin Paastand; at han, Lochner, havde for liden

Indflydelse til at tale et kraftigt Sprog i denne Anledning; at
han meget ønskede Billes Nærværelse eller idetmindste et Brev fra

Bille til Pachaen; at denne var bleven mere hovmodig, end no¬
gensinde før, efter den fordeelagtige Fred med Sverrig, og at de
tripolitanske Corfarer atter vare udløbne paa Krydstogt, hvilket

rigtignok, som det hed, gialdt Amerikanerne, men var dog altid

meget foruroligende. Bille skrev i denne Anledning til Grev
Bernstorff, og understøttede Lochners egen Begiæring om at blive

afløst fra Consulatet i Tripolis. Bille meente, at da det dog, i Til¬
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fælde af at ny Consul blev udsendt, vilde blive nødvendigt at

giøre en Consulatpresent, man da kunde forære Pachaen de af
ham forlangte 8 Stykker 18pundige korte Jernkanoner, af sam¬
me Slags som Sarpens Batterie. Dette vilde da være den an¬

stændigste Maade, at komme fra denne Sag paa, og i sig selv
var det en Ubetydelighed, saameget mindre at tage i Betragtning,

som bisse Kanoner i Tyrkernes Hænder ikke kunde blive synderlig

farlige. Men i sine Breve til Lochner anbefalede Bille ham, at
holde sig til sin engang givne Erklæring. Han tillod ham at

sige Pachaen fra ham af, hvad han maatte finde passende til sine

Hensigters Opnaaelse; men anbefalede ham stedse af have den en¬
gang sluttede Fred for Øie, som en Helligdom, man ikke torde

røre ved, uden Regieringens udtrykkelige Tilladelse.
Under 4de August blev det Bille meldt fra Admiralitetet, at
Fregatten Hvide=Ørn, General= Adjutant Kaas, og Briggen Nid¬

elven, Capitainlieutenant Baron Holsten, begge med Convoi fra

Flekkerø, vare beordrede at gaae til Middelhavet og der underlægge
sig hans Commando, for at erstatte de to hiemkaldte Fregatters

Afgang fra Eskadren.
Den 13de September gik endelig Riegelsen under Seil med
sin Convoi, der var 23 Skibe stærk, og forlod saaledes Middelhavet.

De franske Kaperes Tøilesløhed og Voldsomheder kiendte
snart ingen Grændser. Det vilde være trættende at anføre alle
de Klager, der indløb. Bille androg stedse i sine Skrivelser til

vedkommende Authoriteter paa, at det var af yderste Vigtighed at
vaage over, at Skipperne ikke alene havde en reen Fod at staae

paa, men ogsaa over at de opfyldte alle Formaliteter med Hen¬
syn til Papirernes Udstedelse. „Flere Redere“ skriver han til Com¬

mercecollegiet „give sig selv den ubetydelige Fornøielse at forandre
Skibenes Navn, naar de have kiøbt dem, og authorisere ikke denne
Omdøbning ved en formelig Act. Dette er allerede nok for en

fransk Kaper til at prisdømme et saadant Skib.“ Til Grev
Bernstoff klagede han bitterlig over den franske Consul i Malaga,
som vilde priisdømme Skibe, fordi der fandtes et Par Kanoner
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ombord, uagtet han ikke dertil var berettiget ved nogen Lov, men
i den Formodning, at en saadan Armering maatte være antage¬

lig Grund til Condemnation, holdt han de opbragte Skibe til¬

bage i flere Maaneder, indtil han kunde faae Svar fra Paris
desangaaende, og vilde kun lade dem gaae, naar de vilde stille

tilbørlig Caution. To danske Skibe vare just i dette Tilfælde,
paa den Tid vi tale om, i Malaga Havn, og et af disse havde
endda et Certificat fra den franske Consul i den Havn, han var
udrustet fra, hvori han erklærede, at det ikke var ham bekiendt,

som stridende imod Directoriets Decreter, at Koffardimænd havde

Kanoner ombord“).
Bille maatte ogsaa være Voldgiftsmand imellem de priisdømte

Skibes Mandskaber og Skipperne; han udbad sig Forholdsordrer
for disse Tilfælde, da der opstode Spørgsmaal om, hvorlænge

Folkene skulde betales: Skipperne meente nemlig at kunne ophøre

med Hyren den Dag, de vare opbragte; Folkene derimod forlangte

Betaling til den Dag Skibet blev priisdømt. Bille indstillede
Sagen til Fordeel for Folket; thi, uden at kjende til hvad Lands
Lov og Ret bød i denne Henseende, indsaae han, at den uund¬

gaaelige Følge vilde blive, i det Tilfælde at Skipperne fik Ret,

at Folkene løb fra Skibene, saasnart de kom i Havn, og lode sig
hyre med andre maaskee fremmede Skibe, maaskee endog med Ka¬
peren, der havde indbragt dem; og Skipperne derimod, naar de vare saa

heldige, at faae deres Skibe frikiendte, vilde ikke kunne seile, af
Mangel paa Folk, hvorved Handelen vilde tabe betydeligt. Ad¬

miralitet forespurgte sig hos Oeconomle= og Commercecollegiet,

og dette igien hos Cancelliet, hvorpaa Udfaldet blev i Overeens¬

stemmelse med Billes Indstilling, nemlig, at Folkehyren i Op¬
bringelsestilfælde skulde betales af Skipperne og Rederne, indtil

de Første afskedigede deres Mandskab, eller Skibet finaliter fratoges
dem, ved Confiskationsdommens Execution. Imidlertid fandt og¬
*) Der seiler fast intet Skib paa Søen, som ikke har en eller to Ka¬

noner ombord, til Signaler, Nødskud o. s. v. De have da gierne
et Lispund Krudt og slet ingen Kugler.

166

saa Udførelsen heraf Vanskeligheder, da de danske, men især de

norske Sklppere siælden havde Credit i de Havne, hvor de kom hen;
de maatte altsaa laane hos Consulerne for deres løbende Udgifter

i den Tid de laae opbragte, og indtil deres Dom faldt. Naar

de bleve frigivne, var der intet iveien for at Consulerne erholdt
deres Betaling; men naar Skibene bleve condemnerede, havde det

ofte Vanskelighed, og det var ikke nogen let eller behagelig Sag

for Consulerne, saa at sige, at tvinge Skipperne til at betale
Mandskabet Penge, naar den eneste Maade, disse Penge kunde
tilveiebringes paa, var at de selv laante dem til Skipperne, af

hvem de havde saa liden Sandsynlighed for at faae dem iglen.
Fra en Capitain Jens Bruun, som førte Briggen Rebecca

fra Altona, indløb Klage til Bille, hvilken strax, ledsaget af alle
tilveiebringelige Oplysninger, blev sendt til Consul Lochner i Tri¬

polis. Bruun meldte nemlig, at han, paa sin Reise fra Messina,
med en Ladning Potaske, havde den 23de Juni, i Nærheden af
Sicilien, mødt en tripolitansk Chebek paa 12 Kanoner, der sendte
et Fartøi ombord og vilde med Magt tvinge Capitainen og Mand¬

skabet til at bekiende, at de vare Portugisere eller Hamborgere.
En svensk Renegat tiente til Tolk for disse Barbarer, der paa
den brutaleste og grusomste Maade behandlede de værgeløse Folk.

Endelig, da de ikke kunde finde noget Paaskud til at bemægtige
sig Skibet, plyndrede de Løst og Fast, saavel Skibet som dets

Mandskab tilhørende, og forlod det. Kort herefter blev denne
Brig indbragt til Malaga af en fransk Kaper.
Uagtet slige og lignende Tilfælde ikke vare ualmindelige, og
uagtet der fast ikke var et dansk Skib, som ikke enten havde væ¬

ret opbragt for kortere eller længere Tid, eller idetmindste været
visiteret af Kapere, hvilket da siældent gik af uden at maatte bøde

Noget til disse ubudne Giæster, for deres Uleilighed; uagtet alle
disse Hindringer for Handelen, tiltog den dog bestandig. I en

Rapport af 1ste Septb. til Admiralitetet skriver Bille, at Antallet

paa danske Skibe voxede bestandig og paa en overordentlig Maade,
og Fragterne vare desuagtet ganske uhørt høie. I et Brev af
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22de Septb. til Grev Bernstorff, hvori han meldte det nysomtalte
med Capitain Brunn Passerede, skrev han, i Anledning af den
modtagne Ordre, at convoiere svenske Skibe lige med danske, saa¬

ledes: „Capitain Ellbrecht, som er klar til at afgaae til Italienske
Kysten med første føielige Vind, faaer fire eller fem svenske Skibe

under sin Convoi. Jeg har derimod henviist alle til Hjemreise
færdige Skippere til Chefen for den svenske Orlogsbrig Dragonen,
som snart afgaaer med Convoi Strædet ud; og jeg troer, han vil
saaledes faae 10—12 danske Skibe med sig, hvilket Antal allerede

har samlet sig, siden Capitain Riegelsens Afreise den 13de d. M.
med 23 Skibe under Convol.“

Den 26de Septb. gik den svenske Brig Dragonen under
Seil, Strædet ud, med 13 danske Skibe i sin Convoi. Den

27de gik Triton Seil østerefter med femn Skibe, hvoraf et dansk

og fire svenske. Hans Ordre var, at bringe sin Convoi til Genua

og Livorno, og efter 14 Dages Forløb at gaae tilbage med hvad

danske eller svenske Skibe, der maatte findes klar til at tage Con¬
voi vesterefter.

Under 29de Septb. indsendte Bille til Grev Bernstorff den

officielle Beretning, fra Admiral Nelson til General O-Hara, om
Slaget ved Aboukir, endvidere at Admiral Nelson var gaaet til
Neapel og havde i Kongen af Englands Navn erklæret den franske
Republiks Allierede, nemlig den liguriske, romerske og eisalpinske

Republik Krig.

Den 29de Septb. kom Sarpen tilbage til Malaga med et

dansk Skib under sin Convoi. Vi erindre, han var bleven sendt
til Gibraltar, for at tage et rigtladet dansk Skib under Convoi.

Dette Skib kom fra Smyrna og var bleven indbragt dertil af en

af Hr. Glynns Lettre of Marker. Da denne Mand blev giort

til dansk Consul, havde han skriftlig forpligtet sig til Bille, at in¬
gen af hans Kapere skulde opbringe danske eller neutrale Skibe.

Som en Følge heraf afsatte han strax sin Capitain, men han
meldte tillige til Bille, at han havde fundet dette Skibs Papirer

saa tvivlsomme, at han ikke havde vovet at give Skipperen dem
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tilbage, af Frygt for, at de Engelske skulde giøre Skibet til Priis

paa selve Reden. Da Holck kom til Gibraltar, for at bringe
dette Skib derfra, fandt ogsaa han Papirerne meget mistænkelige,

og hele Mandskabet at bestaae af Hollændere. Sarpen bragte
Skibet tilligemed to Andre femten Mile vestenfor Cap Spartel, og
først her overgav, han Skipperen sine Papirer. Saaledes slap da

dette Skib fri; men Sagen var imidlertid beklendt nok i Gibral¬
tar, og bidrog ikke lidet til at sætte vort Koffardiflag i Miseredit.

I denne Anledning skrev Bille til Grev Schimmelmann, under
3die October, og beklagede sig meget over de danske Kiøbmænds
Misbrug af Regieringens Omsorg for Handelen. Han troede at

have giort sin Pligt, ved at redde dette Skib med dansk Flag fra
at blive taget og priisdømt paa selve Gibraltars Red, saaledes som

det allerede havde været Vilfælde med et Andet; men han ansaae
det ogsaa for sin Pligt at giore opmærksom paa dette Misbrugs

Følger, som kunde blive yderst farlige, nu da de Engelske, efter
Slaget ved Aboukir, spillede saa aldeles Mester i Middelhavet.
Han tilkiendegav sin Frygt for at den commanderende engelske

Admiral kunde lade vore Convoier visitere, en Ting der vilde være
ligesaa ydmygende for Flaget, som den vilde sætte den Chef, det

indtraf for, i den vanskeligste Stilling. Han sluttede med at
sige, at dersom han torde give sin Mening tilkiende, om hvad
der var at giøre, vilde han ansee det nødvendigt, at underkaste

alle vore Handelsskibe, men især dem fra Altona, en meget streng
og meget noiagtig Undersøgelse, inden man gav dem danske Papirer.
Men ogsaa herhiemme var man bleven opmærksom paa de

alvorlige Følger, som altfor megen Lethed i at tilstaae Convoi
kunde drage efter sig; ligesom man paa den anden Side fandt

det nodvendigt at udstrække Convoieringssystemet saa langt som

muligt, og derfor endog besluttede at lade Convoier afgaae fra

Flekkero i Norge, som skulde bringe Skibene lige til Middelhavet.
Forordningen af 25de Juli 1798, angaaende denne Convoiering,

begynder saaledes: „Da Kongen, af de fra alle Steder i hans

Riger og Lande, fra hans handlende og søfarende Undersaatter
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indløbende Klager, er overbeviist om, at deres, med en neutral
Stats Rettigheder overeensstemmende, Søhandel og Søfart ideligen

forstyrres og krænkes ved voldsomme Fornærmelser, saa har han
besluttet under saadanne Omstændigheder, saalænge Folkerettens

almindelig anerkiendte Grundsætninger og Traktaternes specielle
Bestemmelser, samt den fra hans Side strængt og uafbrudt iagt¬
tagne Neutralitet ikke formaaer tilstrækkeligen at værne om hans

Undersaatters Handelsrettigheder, at give den bevæbnede Be¬
skyttelse, som han hidindtil har tilstaaet sit Handelsflag, en
større Udvidelse, ved at lade hans Undersaatters Skibe til fremmede

europæiske Steder, under følgende nærmere Bestemmelser, convoiere
fra en indenlandsk Havn.“ Men samme Forordnings 5te §. siger:

„For at kunne tage Deel i den herved tilstaaede Beskyttelse, skal

foruden den Ed, hvormed hver Reder ved Erholdelsen af kongelige
Passe har at godtgiøre, at i Skibet ikke er indladet nogen Krigs¬
contrabande, efter de ved Traktaterne og senere Overeenskomster

derom fastsatte Bestemmelser, af Skipperen for hvert Skib, som
begiærer at komme under nogen af de forommeldte Convoier,

endvidere tilstilles Chefen for Convoien, til ydermere Sikkerhed i
den ham paaliggende Control, en edelig Forsikkring, at ingen

Varer eller Artikler, som efter Traktaterne eller senere Overeens¬

komster kunne henregnes til Krigscontrabande og ere bestemte til

en af de krigførende Magters Havne, med hans Minde og saa¬
vidt ham er vitterligt, forefindes inden Borde paa det ham anbe¬

troede Skib. Denne edelige Forsikkring skal af Skipperen, efter
det Formular egenhændigen underskrives, som i denne Henseende
skal meddeles Chefen for Convolen.“ Under 18de August, i et
Brev, som Admitalitetet sendte Bille med Nidelven, Capitainlieu¬

tenant Baron Holsten, der gik med Convoi til Middelhavet, skrev
bemeldte Colleglum: „Videre tilkiendegives Hr. Kammerherren til

Regel for Convoleringen, at af enhver Skipper, der forlanger Be¬
skyttelse, skal affordres hans Underskrift under et af de herved til¬

stillede 50 Stykker Formularet til den edelige Forsikkring, som

Placaten af 25de Juli d. A., dens 5te Artikel paalægger slige
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Sklppere. I Henseende til samme Placats 6te Artikel, hvori
Convoiering alene bevilges for de Ladninger, som enten tilhøre

danske Undersaatter, eller andre neutrale Staters Indvaanere, da
vil Convoichefen i første Tilfælde, naar nemlig Ladningen til¬
hører de kongelige danske Undersaatter eller forsendes for deres

Regning, derom erholde den fornødne Vished, naar han forlanger,
at de Vare=Certificater, ham forevises, som de danske Handlende,

ifølge kongeligt, allernaadigst Reseript til samtlige Stiftamtmænd
af 22de Febr. 1793, kunne forlange og erholde udfærdiget af Ste¬
dets Øvrighed, naar Ladningen indtages i en indenlandsk Havn,

og af de danske Consuler, naar Ladningen indtages paa et frem¬

med Sted. I det andet opgivne Tilfælde, at Ladningen kunde
tilhøre andre neutrale Staters Undersaatter, da vil han herom er¬

holde det fornødne Beviis, naar Skipperen, som vil begive sig

under Convoi, enten ved et Øvrigheds Certificat, eller Attest fra
Indladningsstedet, eller ved en dansk Consuls Declaration kan

godtgiøre, at Ladningen er neutral Eiendom.“
Efterat Holck havde bragt de tre Skibe ud af Middelhavet,

holdt han krydsende, for om muligt at møde den danske Galease,
ladet med Varegods til Eskadren, hvilken var meldt at være af¬
gaaet allerede for 10 Uger siden fra Kiøbenhavn; men han traf

den ikke. Derimod bragte han en anden dansk Galease til Ma¬
laga, som havde været tagen først af en fransk og siden af en

engelsk Kaper, men begge Gange var frigiven. Sarpen blev be¬
ordret at gaae med en Convoi til Barcelona, og derfra convoiere

tilbage, Strædet ud. Men uagtet det kun var 3 Dage siden, at
den svenske Brig, Dragonen, var afgaaen med Convoi, var der
allerede Søgning om Convoi igien for at gaae Strædet ud. Den

1ste October lod Bille opslaae i det danske og svenske Consulat

en Bekiendtgiørelse, som lød paa, at Briggen Sarpen var klar
til, om to Dage at gaae Seil til Barcelona, med de Skibe af
de to Nationer, der maatte ønske det, under sin Convoi. Men

dersom Vinden skulde vise sig østlig imidlertid, skulde Sarpen uop¬
holdelig gaae med Convoi vesterefter, bringe den udenfor Cap Spar¬
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tel, og komme tilbage uden at føbe an nogensteds, ja han skulde
endog komme tilbage inden han var kommen Strædet ud, i Til¬
fælde Vinden atter gik vestlig, før han havde passeret Gibraltar.

Den 1ste October, om Aftenen, viste Skyerne paa Cap Molino,

at den østlige Vind var i Ankomst. Holck fik da Ordre, uophol¬
delig at gaae under Seil med 7 danske Skibe, Strædet ud. Dette

fandt Skipperne, som vilde til Barcelona, saa ulovligt, at de

truede Bille med Protest og Klage til Kiøbenhavn, hvorfor han

selv, i en Rapport af 3die Ockober, meldte denne ellers ubetydelige
Sag. Holcks Expedition var ikke saa heldig, som det, under disse

Omstændigheder, havde været at ønske. Han fik N. V. Vind
under Gibraltar; vilde saa gaae tilbage, men drev af, da han ikke

torde forlade Convoien, som imidlertid var bleven forøget med 4
Sklbe; kom ind til Velez Malaga, før han kunde stoppe; og pas¬
serede først Gibraltar d. 9de October. Den 13de kom han til¬

bage til Malaga, med tre Skibe, som vare komne ud til ham fra
Gibraltar.

Imidlertid kom Lougen tilbage fra Tunis, og ankrede paa
Malaga Red d. 1ste October om Natten. Fabricius' Rapport

om denne Expediton indeholdt i det Væsentlige, som følger:
Den 7de August gik han Seil med Transportskibet Su¬
sanne; saae det ankre paa Tunis Red den 14de Septbr., hvorpaa

han krydsede sig ud, uden at have været til Ankers eller havt
Samqvem med Land. Paa Tilbagereisen havde han to Gange
mødt tyrkiske Krydsere om Natten, den ene Gang en Algeriner,
den anden en Tuneser. Den 1ste October om Morgenen saaes

en Brig, som tonede dansk Flag, og en fransk Kaper, som roede

og stod ind imod Land. Ved at sende en Officler ombord i Brig¬
gen erfaredes, at den tre Dage før var bleven taget af en fransk

Kaper, 1½ Miil fra Cap Molino, og tilhørte Agent Frølich i

Kjøbenhavn. Da Papirerne vare fuldkommen rigtige, tog Fabri¬

cius den franske Priismester og hans Mand ombord til sig, og
bragte Briggen med sig til Malagg. Men da imidlertid bemeldte
Brig havde været visiteret af den algierske Krydser, fik den Qva¬
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rantaine, og Bille gav Ordre til, at den skulde blive liggende un¬

der Lougens Kanoner, da han vidste, at de franske Kapere vare

istand til de dristigste Handlinger, og især vare forbittrede over
at de danske Orlogsmænd toge deres Priser fra dem. Den franske

Consul manglede heller ikke at giøre Reclamationer om dette Skib¬

iglennem Consul Hoppe. Billes Svar i denne Anledning anfø¬

res her, da det giver os et Begreb om Hr. Chompres Skrivelse,
saavelsom om de forskiellige Anskuelser af Kapernes Rettigheder;

det er addresseret til Consul Hoppe og dateret d. 6te October 1798.
„Jeg har herved den Ære at tilbagesende Dem den franske

Consuls Brev til Dem. Jeg maa med det samme bevidne Dem
min Forundring over, at Hr. Chompré finder Capitainlieutenant

Fabriejus's Opførsel saa besynderlig, i det han har taget et foruret¬

tet dansk Skib, som han mødte i Søen, under sin Beskyttelse.
Jeg havde alene ventet paa at faae Kapercaptainens Navn at

vide, for at indsende min Klage til den danske Regiering, over
Folk, som paa en ulovlig Maade standse et dansk Skib i dets

Reise, hvis Papirer ere i den fuldkomneste Orden, saameget mere

som Erfaring har lært, at naar saadanne Skibe frigives af franske
Tribunaler, erholde Skipperne ingen Erstatning for deres Forsin¬
kelse, Tab o. s. v. Men alle disse Bemærkninger ere overflødige

her — De vil behage blot at underrette den franske Consul om,

at alt, hvad Capitainlieutenant Fabricius har giort, er nøiagtigt

ifølge hans Instructioner, og at Aarsagen, hvorfor han har sendt

de to Franskmænd tilbage paa Briggen Elizabeth, er kun den, at
Sundhedscommissionen har forlangt det, fordi de skulle giøre de¬

res Qvarantaine tilligemed Koffardibriggens Mandskab. De vil

endvidere tiene mig i at fornye mine Forsikkringer, til Hr. Con¬
sul Chompré om, at den danske Regierings oprigtige Ønske er,
at vedligeholde den bedste Forstaaelse med den franske Republik,

og man vist ikke med Grund kan bebreide mit Hof, at ville bryde
de bestaaende Traktater.“

Admiralitetet havde befalet, at der skulde indsendes specielle

Rapporter om Skibenes Tilstand. Disse løde for Triton og
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Sarpen ganske fordeelagtige; deres Mangler bestode meest i Seil

og løbende Gods, og herfor var der ved udsendt Varegods sørget,
skiondt det endnu ikke var ankommet. Derimod klagede Fabri¬

cius meget over Lougen, som var meget ledesløs= og mange Ste¬
der saa raadden, at det var umuligt at faae den tæt. Bille raa¬

dede derfor til at den hiemsendtes, men dog ikke før næste For¬
aar, for ei at udsætte den for en Vintertour Nord paa, saameget

mere som han stedse ansaae Briggerne for de hensigtsmæssigste

Skibe til Tienesten i Middelhavet, saalænge vi ingen Krig havde
med de barbariske Magter. Men da saavel Holck som Fabricius

meldte, at nogle af deres Raperter vare brøstfældige og raadne,
befalede Bille dem, at anskaffe nye, hvor de kunde og hvad det

end skulde koste, da deres Batterie ubetinget og altid maatte være

i complet slagfærdig Stand. Sarpens Seil vare meget maade¬
lige: Bille bestemte derfor, at den skulde gaae med Convoi til

Italien, og da i Genua eller Livorno lade sig forfærdige et nyt
Stel Seil, men som maatte blive af Bomuldstøi, hvilket er tem¬

melig almindeligt i Middelhavet, og overmaade tienligt om Som¬
meren.

Allerede den 6te October afgik Lougen igien med en Con¬
voi, der skulde til Barcelong. Da Holck kom tilbage d. 13de
fra Strædet, med de 5 Skibe under Convoi, som vare komne ud

til ham fra Gibraltar, meldte han, at det først var lykkedes Dra¬

gonen at komme Strædet ud d. 9de October, og havde den da kun
12 Skibe med sig af sin Convoi.

Den 15de laa Holck atter seilklar med en Convoi af 17

Skibe, danske og svenske, for at gaae Strædet ud. Da imidler¬
tid Modvind hindrede hans Afreise, fik han Ordre at lette og
holde det krydsende, for at hindre de franske Kapere i at opbringe

indkommende danske Skibe. Den 16de traf han paa et dansk
Skib fra Altona, kommende fra Marseille med en Ladning Viin,

som 10 Mile østenfor Malaga var taget af en fransk Kaper. Da

Holck fandt Papirerne i Orden, tog han Priismesteren ombord til
sig og gik til Ankers med Skibet paa Malaga Red, for at tage
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det med i sin Convoi. Den franske Consul giorde da atter sine
Reclamationer, men fik omtrent samme Svar som forrige Gang:

Holck havde handlet efter Ordre, som lød paa, at da Danmark
ikke =ar i Krig med nogen Magt, og den danske Eskadre var i

Middelhavet for at beskytte den danske Handel, var det Chefernes
Pligt at tage ethvert Skib, som de fandt opbragt af Kapere, saa¬
fremt de mødte det udenfor de til Middelhavet grændsende Lan¬

des Territorium. Iøvrigt henviste Bille ham til den franske Re¬
giering, da han aldeles ikke fandt sig beføiet til at correspondere
om disse Sager med Andre, end sine egne Authoriteter.

Den 14de October ankom Briggen Nidelven til Gibraltar,
og den 18de til Malaga. Han havde havt det Uheld at blive

skilt fra hele sin Convoi. Hans Rapport herom lyder saaledes,
dateret Gibraltar, 19de October:

„Herved har jeg den Ære at tilmelde Hr. Kammerherren,
at jeg idag den 14de October er ankommen, ifølge min Ordre fra

Admiralitetet, her til Gibraltar, hvor jeg har modtaget Hr. Kam¬
merherrens Ordre af 2den d. M. Jeg har ei medbragt noget

Skib af min Convoi, thi jeg har været saa uheldig at blive skilt

fra dem alle. Jeg gik med Orlogseutteren Forsvar og 20 Con¬
voiskibe fra Flekkerø d. 8de September, fik d. 11te en haard om¬

springende Storm fra S. S. O. til Vesten, da jeg omtrent var
imellem de flamske Banker og Galloperne; og som min Convoi

bestod af meget slette Seilere, giorde jeg Signal for at holde af,
bedre ud i Farvandet; men ikkun Cutteren og 4 Skibe fulgte med;

de andre, der vare adspredte paa 2—3 Mile, adløde ikke. Da

Veiret bedagede sig, holdt jeg ind ad Canalen, hvor jeg ved Do¬
ver samledes med 8 Skibe af Convoien og iblandt disse med

Ostindiefareren Minerva, Capitain Coulthart, et af dem der ikke

lystrede Signalet, og imidlertid havde det været saa uheldig at

støde paa de flamske Banker. Da min Ordre fra Admiralitetet
lyder paa, at de betydeligste Ladninger forerinligen skulle have Be¬
skyttelse, saa maatte jeg detachere Cutteren, der ifølge sin Ordre
skulde convoiere til Høiden af Cap Lizard, for at gaae paa Siden
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af bemeldte Ostfarer, og, dersom Omstændighederne tillode det, ind¬

løbe med ham til Falmouth, hvor han vilde eftersee sin Skade,
for da om muligt atter at følge med os. Falmouth var bestemt

til Rendezvouspunkt for Convoien. Jeg gik med smaa Seil og

vestlige Vinde, fra den 16de til den 25de September, i Canalen, for

at samle mine Skibe; og da jeg ifølge Rendezvous=Ordren holdt un¬
der Falmouth, krydsede jeg derudenfor i to—tre Dage, for at
samle de øvrige Skibe. Dette giorde ikke de 7 medhavende Con¬

voiskibe; thi om Natten styrede de Cours ad Lizard, paa Skibet

Johanne Maria, Capitain Carberg, nær, som holdt ned til mig.
Fra Falmouth indsendte jeg Rapport til Admiralitetet. Jeg er¬

farede her, at Ostfareren var bleven saa læk, at Cutteren maatte

løbe ind med ham til Portsmouth. Capitain Carberg var altsaa
den eneste af hele Convoien, der forlod Canalen med mig d. 25de

Septbr. I en haard Storm fra N. V. blev jeg skilt fra ham i

en mørk Nat d. 27de. Saamegen Flid jeg end giorde mig, var

det mig umuligt at finde ham igien, og dette blev saameget mere
vanskeligt, som jeg d. 1ste October havde en haard Storm af S.

S. O., i hvilken Storemers knækkede. DDet er vel sat i temme¬
lig god Stand igien; men naar jeg kommer til Malaga maa det

til Dæks, for at repareres. Mit Dæk er ogsaa læk paa flere

Steder. Den 4de havde vi atter en Storm af S. V., omgaaende
til N. V. og d. 10de haardt Veir af O. S. O. Da Deres
ærede Ordre byder mig at handle efter Omstændighederne, troer
jeg det Pligt at oppebie de fastsatte 4 Dage, som Rendezvous¬

Ordren lyder paa, for om muligt endnu at samle nogle Skibe af

min adspredte Convoi. Disse og andre danske og svenske Skibe,
der maatte forlange Convoi, erholde da Leide til Malaga efter

Deres Befaling. Fiorten Skibe af Convoien vare bestemte til
Middelhavet. Da jeg har Breve fra Admiralitetet til Hr. Kam¬

merherren, afsender jeg samme med Expresse, tilligemed denne min
ærbødige Rapport.
H. Holsten.
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Disse Depecher fra Admiralitetet vare det ovenomtalte Brev

af 18de August, tilligemed Edsformularerne for Skippere under

Convoi. Ved sin Ankomst foreviste Baron Holsten sin Instrux,
og Bille fandt heri nogle Artikler, som vare af den Vigtighed,
at han strax, ifølge samme, udstedte nedenstaaende Circulaire til

sine underhavende Chefer, dateret Malaga d. 19de Octbr.
„Til de Herrer Chefers Instruction og Forholdsordrer, naar
de ere paa Expedition eller ere detacherede, bliver endnu at til¬
lægge:“

„1. Af alle Kræfter beskyttes de Skibe, som træffes under

dansk og svensk Flag, og forsvares imod enhver Fornærmelse, samt
om de i aaben Sø træffe saadanne Skibe i en Kapers Magt,
have de at befrie dem, dog have de omhyggelig at undgaae det, der
kunde opholde dem, eller føre dem fra deres egentlige Bestemmelse;

alt i Overeensstemmelse med den 179de og 796de Paragraf i Sø¬

krigsartikelsbrevet.“
„2. Skulde fremmede Orlogsmænd af en større Force ab¬
solut paastaae at ville examinere og visitere Convoien, sætter man
sig af alle Krækter derimod. Men i Tilfælde at Intet vil hiælpe,

og Magten er overlægen, lader Chefen, ved en Officier, som gaaer
ombord paa Koffardiskibene, forevise deres Passer og øvrige Skibs¬

papirer, og i dette Tilfælde giør han sig selb personlig ansvarlig

for Ladningens Retmæssighed; men tillige erklærer han bestemt,
at han er forpligtet til, af alle Kræfter at forsvare de under hans

Beskyttelse værende Skibe, dog ikke lade noget Middel uforsøgt til
at afværge enhver Slags Misforstaaelse eller Fiendtlighed, ved ven¬

skabelige Forestillinger eller Aftale.“
Jeg troer det nødvendigt at bemærke, at Baron Holsten er¬
klærede, vel at have Ordre til at meddele denne sin Instrux til

Bille, men ikke til at aflevere den; eiheller havde Bille Noget i

Hænde, der bød ham at antage de to ovenomhandlede Punkter
for Andet, end en speciel Instrux for Convoichefen, saalænge han

var paa Reisen til Middelhavet. Men da de deri tagne Bestem¬
melser, saa at sige, vare Svar paa, hvad han nylig, i et af sine
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Breve til Grev Bernstorff, havde berørt, hvori han nemlig gien¬

tog sin Frygt for, at mulig de Engelske kunde ville paastaae at

visitere vore Convoier, og spurgte om, hvad han da havde at giøre;

saa betænkte han sig ikke paa at giøre dette Tillæg i Chefernes
Instructioner, hvilke hidtil kun bøde dem, saavidt Flagets Ære der¬

med kunde bestaae, at bruge al mulig Vaerlighed og Skaansel

mod de krigførende Magter, for at undgaae al Dispyt. Da Tri¬

ton og Lougen vare fraværende, var det endnu kun Sarpen og

Nidelven, der fik dette Tillæg i Instructionerne. I en anden
Circulaire, dateret d. 20de October, tilklendegav Bille Cheferne
Indholdet af den kongelige Placat af 25de Juli samt tilstillede
dem Edsformularen, som Skipperne havde at underskrive. Han

giorde dem tillige opmærksom paa, at da de svenske Skibe nøde
samme Rettighed som de danske, saa maatte den samme Ed kræ¬

ves af de svenske Skippere, forinden de kunde tages under Convoi.
Nidelven halede altsaa indenfor Molen, for at reparere sit

Mers. Sarpen gik derimod Seil d. 19de, Strædet ud, med en

Convoi af 22 Skibe, hvoraf 5 vare svenske, de 17 danske. Hans
Ordre var, at bringe dem vel ud af Strædet, og derefter, om mu¬

ligt, at bierge hvad Skibe han kunde træffe paa af Nidelvens

Convoi. Den 21de passerede han Strædet med hele sin Convoi;

et Skib, som kom ud fra Gibraltar, stødte endnu til ham, og
den 22de forlod han dem alle vel ude af Sigte af Cap Spartel.
Han krydsede sig derpaa tilbage til Tangier, og vilde ligget der et

Etmaal over, men fik haardt Veir og mistede et Anker; gik til
Søes; var inde paa Bugten igien Dagen efter, men var ikke saa

heldig at bierge Ankeret. I Strædet frelste han to danske Ga¬
leaser af franske Kaperes Hænder, og bragte dem ind til Gibral¬
tar, hvor han forefandt 3 Skibe af Nidelvens Convoi, af hvilke

de to havde været opbragte, men bleve strax frigivne igien. Om
Natten rasede en haard Storm paa Gibraltar Red, hvorved flere
Skibe ragede i Drivt; to af Sarpens Convoi fik Havari, men

Holck hialp dem strax Dagen efter til at blive seilklar. Derpaa

gik han over til Algeziras, hvor 5 Skibe af Nidelvens Convoi
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vare opbragte, men atter frigivne; og saaledes gik han med 10

Skibe Middelhavet ind. Her mødte han det danske Skib, For¬
andringen kaldet, som af en fransk Kaper havde været berøvet

sine vigtigste Papirer, hvorfor Holck tog ham under Convoi og

saae ham vel ind til Ankers paa Gibraltars Red. Den 14de
November bragte han sin Convoi lykkelig til Ankers paa Malaga
Red, dog ikke før han havde været nødt til, just som han var

kommen til Ankers, at lette igien, for at frelse et af sine Skibe

fra en fransk Kaper. Medens han laa i Gibraltar tog den en¬

gelske Brig 'Eøpoir en fransk Cutter, efter en meget hidsig Fægt¬
ning, udenfor Cap Spartel. Nogle Dage før var Commodore
Duckworth gaaet til Søes med en Eskadre af 5Linieskibe og flere

Bombe= og Transportskibe, som havde Tropper ombord, under
General Stuarts Commando. Flere engelske Linieskibe, saavelsom
Priser, tagne i Slaget ved Aboukir, laae i Gibraltar og repa¬
rerede.

Mod Slutningen af October Maaned vare omtrent de sidste
Skibe, som skulde have Convoi vesterefter, færdige. Bille bestemte

derfor, at Nidelven skulde bringe dem Strædet ud, og derpaa
holde det krydsende, for om muligt ogsaa at møde nogle af sin
adspredte Convoi, og da at bringe dem ind. Billes Hensigt var

da, at Nidelven skulde sætte ham selv af i Tangier, hvor han
vilde besoge sin Ven, Consul Olsen. Billes Helbred var be¬
tydelig svækket; Lægerne raadede ham alle til at forandre Luft og

til at give sig lidt Frihed. Han besluttede da, nu da det trav¬

leste Øieblik var forbi med Convoieringen, at gaae fra Tangier
til Cadix paa en fiorten Dages Tid; men formedelst stadig Mod¬

vind og stormende Veir blev Afreisen fra Malaga forhindret;
der indtraf andre Forretninger; kort, Bille maatte opgive sin Tour
til Cadix og alene gaae til Tangier, for derfra at gaae over til

Gibraltar, hvor han havde Ting af yderste Vigtighed at afgiøre
med Lord Sct. Vincent. Dog forinden vi komme hertil, maae
vi endnu berøre Admiralitetets Skrivelse af 27de Septbr., der
tillagde Bille følgende Ordre: „Efter senere med Oeconomie= og
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Commercecollegiet førte Correspondence vil den ved Placaten af
25de Juli d. A. paabudne Ed ikkun angaae Convoiering fra in¬

denlandske Havne, men ikke være nødvendig at fordre af Skippere,
der faae Convoi fra Middelhavet, da Contrabande fra dette Hav
ikke kan formodes iblandt de Ladninger, som gaae til østersøiske
eller indenlandske Havne.“

„Imidlertid corresponderer bemeldte Collegium med det uden¬
landske Departement, saavel i denne Henseende, som angaaende de

Foranstaltninger, der kunne findes nødvendige ved Convoiering

fra Middelhavet i Almindelighed.“
Ved en Cireulaire bekiendtgiorde Bille heraf, hvad han an¬
saa nødvendig til sine underhavende Chefers Efterretning. Men

under 31te October skrev han i denne Anledning saaledes til Ad¬
miralitetet: „Imidlertid bør jeg dog ikke undlade at giøre det kon¬

gelige Collegium opmærksom paa, at Svovl er en Artikel, som
er i en overordentlig høi Priis i England, og at her er en utro¬

lig Mængde Skibe, som lade dermed, bestemte enten til Kiøben¬

havn, Hamborg, Altona eller Stokholm, hvilket giør de franske
Tribunaler meget opmærksomme; og maae saadanne Skibe under¬

gaae en overordentlig skarp Examination; ja, jeg har ogsaa havt
Exempler paa, at ved Folkenes Malice og Uenigheder med deres

Capitainer, deres Udsigende har været forskiellig fra det, Papirerne
løde paa, hvorved de ere blevne priisdømte.“
Sarpen, som skulde gaae med Convoi til Italien, blev bestemt

at afgaae fra Malaga medio November; men da der fandtes ad¬

skillige rigtladte Skibe, som skulde til Neapel, fik Holck Ordre og¬
saa at anløbe denne Havn. I Genua skulde han forskaffe sig det

omtalte Stel nye Seil. Paa denne Tid blev af den spanske Re¬
giering officielt bekiendtgiort, at den havde Efterretninger fra Al¬

gier, der løde, at Deien havde erklæret, at ville hindre al Ind¬

og Udførsel fra Marseille og omliggende franske Havne. Bille
anbefalede derfor Holck, ved denne Leilighed at bruge tilbørlig

Conduite; han maatte ikke respectere en saadan Blokade, ifald han

mødte algierske Krydsere i de franske Farvande, men dog saamege
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som muligt undgaae Uenighed, og meget gierne samtykke i at

Skipperne fremviste deres tyrkiske Passer. Den 22de November
afgik Holck fra Malaga østerefter med en Convoi af 19 danske
og 3 svenske Skibe. Alle vare de iforveien examinerede, deres

Papirer befundne i Orden, og deres edelige Forklaring var bleven

dem affordret. Den 30de November bragte han 8 Skibe af
denne Convoi lykkelig ind til Barcelona. Den 1ste December gik
han derfra med de øvrige. „Aldrig“ skriver han i sin Rapport,
„har jeg havt nogen Convoi, der har passet slettere paa. Efter
at have udstaaet meget haardt Veir, hvorved alle hans Seil skiø¬

rede og hele Convoien adsplittedes, var han dog saa heldig at

samle dem igien, paa eet Skib nær, og kom lykkelig til Livorno
den 18de December. Herfra skulde han gaae til Neapel, men da

dette gaaer ind i næste Aars Begivenheder ville vi slippe ham her.

Vi erindre at Capitain Ellbrecht gik med en Convoi af 4
svenske og et dansk Skib den 27de September til Malaga. Fol¬
gende Extract af hans forskiellige Rapporter paa denne Expedition

ville bedst underrette os om, hvad der hendte paa denne Reise.

Samme Dag han løb ud fra Malaga havde han om Afte¬
tenen, østenfor Velez Malaga, praiet Briggen Lougen, der kom fra
Tunis. Den 10de October skilte han sig ved det danske Skib,

som var bestemt til Toulon, og den 13de kom han med de fire

svenske Skibe til Ankers ved Genua. Paa denne hele Reise saae
han fast ikke en eneste Seiler. Ved at varpe ind til Molen blev

han meget høfligen assisteret af to spanske Fregatter, som laae der,
med Varpegods, hvilket var ham heel nodvendigt, da alt hans

eget sprang, saa at han maatte kiøbe nye Kabbeltouge i Genua.
Med tre danske og et svensk Skib under Convoi gik han
den 23de October fra Genua og kom til Liporno den 1ste No¬

vember. Her traf han den svenske Orlogsbrig Husaren, som kom
fra Cagliari og skulde gaae til Tripolis med de sidste Penge for
Freden. Fra den 9de November laae Triton seilklar med en Con¬

voi af to svenske og elleve danske Skibe, men stormende Veir hin¬
drede ham fra at komme bort før den 14de, da han endelig kom
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under Seil med hele Convoien. Han havde stedse stormende Veir

og omgaaende Vinde saa at han giorde kun liden Fortgang.
Den 17de skilte et af de danske Skibe sig fra ham, da dets Pom¬
per vare uklare. Den 19de og 20de, i Sigte af Minorca faldt

han ind med en engelsk Eskadre af 3 Linieskibe og 2 Fregatter,
samt endeel mindre Skibe, hvilke vare under en Standers Com¬

mando og havde en Expedition isinde paa Minorca. De havde

en Officier ombord hos Ellbrecht, af hvem de med megen Høflig¬
hed forlangte hans Æresord for, at alle Skibene hørte til hans
Convoi. Den 22de, i Sigte af Mallorca, fik han en svær Storm,

hvorved 4 af Skibene bleve skilte fra Convoien, formodentlig fordi
de ikke vendte om Natten paa Tritons Signal. „Søndagen den

2den December“ skriver Ellbrecht i sin Rapport, dateret Malaga
den 23de December, „om Morgenen, da det dagedes, 7 Mile syn¬
denfor Cap Palos, havde jeg 7 Skibe af Convoien tværs til Lu¬

vart; men det 8de, som var Briggen Kiærligheden, ført af

Capt. Niels Larsen, hiemmehørende i Arendal, og efter Sigende
bestemt til Altona, var løbet saa langt forud, at jeg ikke kunde

see hans Skraag. Fra Toppen observeredes, at der laae et tre¬
mastet og et tomastet Fartøi med Latinseil hos ham. Jeg force¬

rede med Alt hvad trække kunde efter ham. Det var en Bram¬
seils Kuling med smult Vande; jeg havde ham tre Streger forud

til Luvart; men saa vendte han over den anden Boug, og satte
Alting til. De to forommeldte Skibe, som vare engelske Kapere,

holdt ned til Fregatten, heiste Flag og skiød et Skud; paa et godt
Kanonskuds Afstand til Luvart af mig dreiede de til; jeg heiste

Flag og skiød et Skud. Paa samme Tid holdt Briggen af,
heiste Flag paa sin Stortop, hvilket var Kiendings=Signalet i min
Convoi; da han kom nærmere, luvede han op imod Kaperne, hvor¬
paa jeg signaliserede ham at løbe mig agtenom og da han ikke

lystrede skiød jeg en Kugle forom ham. Kaperne knebe da op

til ham; men jeg begyndte strax at beskyde dem, hvorpaa den
Store vendte strax og flygtede, men den Lille, som havde sine Aa¬

rer ude, lagde Briggen et Øieblik ombord til Luvart. Da han
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atter havde forladt Skibet, skiød jeg paa ham. Briggen forcerede

imidlertid fra mig, for Alt hvad trække kunde, over den anden
Boug. Efter en Times Iagt halte jeg ham ind, løb ham agten
om og praiede, at han skulde brase bak; men jeg fik intet Svar,

Jeg vendte strax igien, løb ham tæt paa luv Laaring og gientog
Befalingen; da svarede en Matros: „Vi have 4 af Kaperens Folk

ombord, som forbyde det.“ Jeg befalede da nok engang, at der
skulde brases bak, hvis ei da skiød jeg i Skibet. Nu skedte det,

og jeg sendte Lieutenant Rasch ombord, som meldte mig, at Ka¬

peren havde taget Capitainen, Styrmanden og en Matros samt

alle Papirerne fra Skibet. Jeg lod da Lieutenant Rasch med en
Styrmand og 3 Mand gaae derombord, og tog de fire Mand fra

Kaperen ombord til mig. De havde hver en skarpladt Pistol, en

Huggert og 3 Bundter skarpe Patroner hos sig. I Priismeste¬
rens Lomme fandtes en Ordre at antage sig Skibet af hvilken

Hr. Kammerherren vil erfare Kaperens og dens Førers Navn.
Efter Folkenes Sigende skulle Rederne være to Joder i Gibraltar.

I alle de Convoier, jeg har havt herinde i Middelhavet, har jeg

endnu kaldrig truffet paa nogen Skipper, der har været mindre
agtpaagivende, end denne Niels Larsen; han har adskillige Gange
tvunget mig til at skyde med Skarpt efter ham, for at faae ham
til at lystre Signalet. Naar det var muligt at tænke sig saa sort

en Handling, skulde man troe, paa hans Adfærd siden han gik
fra Livorno, at han gierne vilde skilles fra Convoien.“
Ellbrecht havde endnu det Held, at de i Stormen under Mal¬

lorca adspredte Skibe af hans Convoi alle lidt efter lidt stødte

til ham, og desuden 4 danske Skibe, som paa Veien bleve optagne

i Convoien, og med disse 16 Skibe kom han lykkelig til Malaga.

Men her blev han nødsaget at hale ind ved Molen for at kal¬
factere Fregatten. Han meldte endvidere, at et Skib af Briggen
Nidelvens Convoi var kommet ind til Livorno, uden at have

mødt nogen Kaper paa hele Reisen, fra Indgangen til Canalen,
hvor han var bleven skilt fra Convoien.

Den 12te November var det endeligen lykkedes Bille at
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komme bort fra Malaga med den hele Convoi, bestaaende af 19

danske og 11 svenske Skibe. Endnu 4 andre stødte til, og dem

alle bragte han lykkelig Strædet ud, den 16de November; hvor¬

paa han med Nidelven løb ind til Tangier og lod sig sætte i
Land hos Consul Olsen. Her agtede han at oppebie de første

Dage i December, da han vilde gaae over til Gibraltar, for at
tale med Lord St. Vincent. Det var i Sandhed af Vigtighed at
han personlig fik Admiralen i Tale. Det Tilfælde, som Bille i
sine Breve til Grev Schimmelmann og Bernstorff havde befrygtet,

var indtruffet: en dansk Convoi var bleven visiteret, uden at Con¬

voichefen havde seet sig istand til at forhindre det. Hvorledes dette

var gaaet til vil bedst efterfølgende Rapport fra Capitainlieute¬
nant Fabricius, dat. Barcelona den 27de October, oplyse os om.

„Den 7de October, Kl. 64 E. M. D. gik jeg til Seils
fra Malaga med 4 Skibe under Convoi. Den 25de om Efter¬
middagen kom jeg til Ankers paa Barcelonas Red. Paa denne
Reise er følgende Mærkværdigt indtruffet.“

„Den 14de October, om Morgenen Kl. 64, fik jeg en svær
Seiler i Sigte til Luvart, som holdt ned paa os. Giorde klart

Skib og ventede paa ham, under dansk Flag og Vimpel; lod til¬
lige Convoien heise Flag. Kl. 84 kunde vi see, at han var en
Orlogsmand og havde spansk Flag til. Kl. 10 sendte han en
Officier ombord som berettede, at det var den engelske Fregat
Thalia, paa 44 Kanoner og commanderet af Capitain Newhous;

den kom fra Neapel, hvor Flaaden laae, og var nu bestemt til

Gibraltar. Han giorde ved Overtrædelsen i Skibet strax Und¬

skyldning for, at Fregatten førte spansk og ikke engelsk Flag, og
viste sig i det Hele meget artig og venskabelig. Efter at Offi¬

cieren igien var gaaen fra os og kommen tilborde paa Fregatten,

passerede denne os tæt agtenom og heiste engelsk Flag tæt under

vor Læ. Convoien var da en à to Kabbellængder fra mig, tværs
i Læ. Strax efter sendte han igien Officleren ombord og bad om
Tilladelse at maatte visitere Convoien, ifølge den Chefen tillagde

Ordre. Dette afslog jeg strax, idet jeg tilkiendegav ham min For¬
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undring over en saadan Begiæring, leverede ham en Liste paa

Skibene, deres Ladninger og Bestemmelser, samt med min Haands
Underskrivt bekræftede at alle Skibe og Ladninger vare danske.

Strax efter praiede Chefen af Fregatten mig, og spurgte om jeg

kiendte de seneste Traktater imellem Hofferne. Jeg svarede ham,
at jeg kiendte ingen Traktat, som tillod en Orlogsmand at visitere

en neutral Magts Convoi; og paa samme Tid sendte jeg Lieute¬

nant Gottlieb ombord til ham. Saavel min Ordre til denne
Officier, som Fregatchefens Svar vil Hr. Commandeuren see af

vedlagte Rapport. Til Uheld (maaskee til Held) kunde jeg, uagtet
al anvendt Umage, ei komme til at beskyde Fregattens Fartøi, da

denne ved sin Manøvre forekom det, og holdt sig imellem mig og
de forreste af Convoien; det var desuden meget laber Kuling.

Kl. 12 kom Lieutnant Gottlieb tilbage og gav mig ovenmeldte
Rapport. Samme Tid holdt Fregatten af og strog sit Flag; vi

giorde det samme og ophørte med klart Skib. Jeg sendte en Of¬
ficier ombord paa Koffardiskibene. Den engelske Officier havde
været ombord paa to, giennemløbet deres Papirer og bedet om

Tilladelse at see i Lasten; iøvrigt havde han ført sig meget ar¬
tigt op.“

„Hvorvidt den engelske Chefs Opførsel er undskyldelig, eller
om han har handlet efter Ordre, veed jeg ikke; men jeg finder
det meget krænkende, at see sig i den Stilling at maatte under¬

kaste sig samme, saameget mere som denne Paastand og Opførsel

efter den foregaaende venskabelige Behandling faldt mig aldeles

uventet. Det kan ikke heller feile, at saadanne Ordrers Opfyl¬
delse, hvilke synes mig at være imod det danske Flags Ære, io

vil paadrage os i Tiden mange Ubehageligheder.“
Capitainlieutenant Fabricius meldte ligeledes i denne Rap¬

port, at han den 15de October havde truffet paa en algiersk Fre¬
gat og to Chebeqver, som havde lagt sig omkring ham og ligele¬
des havde villet at han skulde sende et Fartøi ombord og forevise

Pas. Dette afslog Fabricius ganske, men tillod at Koffardimæn¬

dene foreviste deres tyrkiske Passer. Hermed klarede han sig fra
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disse farlige og ubehagelige Giæster, der dog giorde ham det tem.
melig braaget og truede med at anklage ham i Algier. Der var

endnu to Polacrer med i denne Eskadre, og da det var meget løit
Veir lage han med Convoien i Sigte af dem i to Dage.

Lieutnant Gottliebs Rapport lyder saaledes: „Efterat jeg
havde berettet Chefen af Fregatten Deres mig givne Ordre, at
han ikke maatte visitere vor Convoi, da vi ikke, skiøndt hans Ud¬

sigende, kiendte nogen Traktat imellem Hofferne, som bød eller
tillod det, svarede han, at han nøie kiendte sine Ordrer, og disse

tillode ham det, isærdeleshed da vi kom fra og gik til en fiendtlig
Havn. Jeg sagde ham, at dette havde ofte været Tilfældet ved

vore Møder med andre engelske Orlogsmænd, men at disse aldrig
havde giort Paastand paa Undersøgelse; jeg tilkiendegav ham til¬

lige min Forundring over hans Mistvivl til vor Forsikkring om

Skibenes Rigtighed og til vor øvrige Handtemaade. Paa samme
Tid gik hans Fartøi fra Borde, for at gaae ombord i vore Skibe,

hvorpaa han sagde mig: „Der seer De Sluppen at gaae for at
iværksætte min Dem alt bekiendte Ordre, og jeg sværger, at om

De løsner et Skud efter den, skyder jeg Briggen i Sænk.“ Jeg

svarede, at det maatte han vente sig, da jeg vidste, at der før jeg
gik fra Borde var givet Ordre dertil, og jeg tillige havde Befa¬

ling at sige ham det, hvorpaa han med Heftighed gientog sin
Trusel. Jeg sagde da, at han kunde giøre det efter Behag og
paa eget Ansvar, men at vi i sligt Tilfælde vilde giøre hvad der

stod i vor Magt; imidlertid ønskede jeg, da Tiden kun var kort,
et afgiørende Svar, om han agtede at opbringe Convoien, eller

ikke, da han i saa Tilfælde maatte opbringe Briggen Lougen med.
Han svarede mig, at om der fandtes noget Urigtigt ved Papirerne,

eller sligt, da giorde han det, og Briggen medtog han af ganske
Hierte. Da Briggen under denne Samtale giorde nogle Manøv¬
rer for at komme til at beskyde Fartøiet, kom en Officier ind, som

spurgte om de desaarsag skulde give Fyr, hvortil Chefen svarede,

at de endnu kunde vente noget. Fregattens Kanoner bleve stedse,
medens jeg var derombord, stillet paa Briggen. Da jeg saaledes
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ansaae min Ordre opfyldt, gik jeg fra Borde. Paa Falderebet

gientog Fregatchefen tredie Gang sin Trusel. Jeg svarede ham,
som før, og sagde ham tillige, at min Chef ikke vilde forglemme
at indberette den hele Tildragelse til sit Hof.“
Det var altsaa om denne høist ubehagelige Sag, der kun

var Forløber til mange fleer af samme Art, at Bille ønskede at
tale med Lord St. Vincent, hvis ædle Tænkemaade og udmærket

artige Opførsel mod de Danske var ham altfor vel bekiendt, til

at han ikke torde love sig et saa heldigt Udfald af sin Underhand¬

ling, som det kun var muligt at forbinde med hvad Ordrer Ad¬
miralen maatte være tillagt. I et Postseriptum til sin Rapport
til Admiralitetet af 7de November, hvori Bille melder om den

ham i det Øieblik tilhændekomne Rapport fra Fabricius, og tillige

vedlægger Copie af denne, giorde han Collegiet opmærksom paa,
at Capitainlieutenant Fabricius havde handlet nøiggtigt efter den
ham tillagte Ordre, og at det Tillæg som Bille havde fundet sig
beføiet at giøre i Chefernes Instruxer, ved at have læst den In¬

strux, som Capitainlieutenant Baron Holsten havde medbragt her
hiemme fra, endnu var Capitainlieutenant Fabricius ubekiendt.
Han slutter med at sige: „Da jeg tænker snart at tale med Ad¬

miral Lord St. Vincent, eftersom han har havt den Artighed, ved
Capitainlieutenant Holck, at lade mig indbyde til at passere nogle

Dage hos ham i Gibraltar, en Høflighed som formodentlig kan
tilskrives mit nøie Bekiendtskab med General O-Hara, tænker jeg

at giøre ham bekiendt med Capitain Newhous's Opforsel, samt
tillige sige ham, at som denne Sag allerede er meldt hiem har jeg

alene at udbede mig hos ham, at deslige Handlinger ikke oftere
maae finde Sted, førend jeg kan erholde Forholdsordrer desangaaen¬

de, og jeg skulde tage meget feil, dersom Lord St. Vincent bifaldt
Capitain Newhous's Handlemaade.“

Saasnart Bille var sat i Land i Tangier, beordrede han

Briggen Nidelven at gaae over til Gibraltar for at tage Skibet

Forandringen, som Holck hhavde bragt derind, samt hvad andre
Skibe, der ellers maatte findes, under Convoi vesterefter; siden
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skulde han holde det krydsende imellem Cap Spartel og Trafalgar

indtil den 1ste December, da han atter skulde indfinde sig paa
Tangiers Bai. Baron Holsten kom over til Gibraltar d. 21de

November, men Skibet Forandringen havde imidlertid havt det
Uheld at blive taget af en engelsk Kaper paa selve Gibraltars Red,
da det prøvede paa d. 14de November at slutte sig til Convoien,

som gik forbi, og det svævede endnu for Retten om Capitain
Berendt de la Haie var dansk eller hollandsk. Den 23de faldt et
meget haardt Veir paa Gibraltar Red, hvorved et engelsk Linieskib

forliste. Den 29de gik Nidelven Seil med 3 Skibe, som brag¬
tes Strædet ud; derefter krydsede den til d. 1ste December, da

Baron Holsten ifølge Ordre atter kom ind til Tangier. D. 4de
December løb han over med Bille til Gibraltar. Først d. 24de

gik Bille atter derfra med Nidelven og kom til Ankers paa Ma¬

laga Red den følgende Dag. Hvad han udrettede i Gibraltar
samt hvad øvrigt Mærkværdigt vi have at anføre for dette Aar,

finde vi tildeels i efterfolgende Uddrag af hans Breve til Admi¬

ralitetet og Grev Bernstorff, dat. Malaga d. 26de Decbr. 1798.
„Ved at tale med Admiral Lord St. Vincent, giorde jeg ham

strax bekiendt med, at jeg havde sendt en Rapport hiem til mit
Hof, hvoraf jeg gav ham en Extract, og at jeg var aldeles ube¬
rettiget og ubemyndiget til at underhandle videre med ham om

denne Sag; men at jeg af Høiagtelse for Admiralen foreløbig
vilde giøre ham bekiendt dermed, samt tillige erkyndige mig hos

ham, om der skulde være fra England udstedte nye Forholdsordrer,
som endnu vare mig ubekiendte og som kunde giøre Forandring i
Traktaterne. Det glæder mig at kunne have den Ære at berette,

at jeg af mit Besøg hos Admiralen havde den største Satisfac¬

tion, jeg kunde ønske mig: han bevidnede mig sin Høiagtelse for
den danske Nation og den danske Marine, sagde mig at det giorde
ham meget ondt, at saa ung en Mand, som Capitain Newhous,

der ei havde havt nogen Commando før (han var kun Interims¬
chef for Fregatten Thalia, og fører nu kun en Sloop of War

paa 18 Kanoner) skulde have ført sig saaledes op, og at han strax
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vilde lade ham kalde til Regnskab derfor, samt endnu samme

Dag skrive til Admiral Nelson, for paany at give Ordre til alle
Chefer at respectere de danske Convoier. Et Par Dage efter

kom Capitain Newhous til mig og gtorde mig Undskyldninger for
det der var hændet, hvilke da meest gik ud paa, at Capit. Fabri¬

cius og han ikke havde forstaaet hinanden og at han ikke havde
vidst at de Danske convoierede herinde, m. m.“

„Admiralen sagde mig, at til Foraaret vilde Marseille og
Toulon blive blokerede, at Genua strax vilde blive det og bombar¬
deret tillige. Capitain Sir Sidney Smith havde forladt Gibral¬

tar kort før jeg kom hertil. Han var ombord i Linieskibet Tiger
og gik til Constantinopel med rige Presenter til Storherren; her
skulde han forblive, for tilligemed sin Broder, Ministeren, at slutte

en Traktat med Porten. Medens jeg laae i Gibraltar saae jeg
daglig Bombeskibe at blive sendte ind i Middelhavet. En stor

Activitet hersker der ved Værftet, under Lord St. Vincents Nær¬
værelse. De Engelske have Expeditioner for mod Corfu, Malta,

Alexandrien, Civita=vechia og Genua. Saavel deres Tropper som
Arsenalet skal nu fra Lissabon transporteres til Gibraltar.“

„Strax efter, at jeg havde forladt Malaga, skrev General¬
Capitainen til Consul Hoppe og forlangte, ifølge en Skrivelse fra

sit Hof, Oplysning om et dansk Skib, kaldet Jenny, som Brig¬
gen Sarpen den 16de October havde taget tilbage fra en fransk
Kaper, efter Capitainlieutenant Holcks Rapport 24 Mile fra Lan¬

det; og saasom det spanske Hof forlangte disse Oplysninger af
General=Capitainen, paa den franske Ministers Begiæring, meldte

Consul Hoppe mig, at han havde svaret, at Capitainlieutenant
Holck berettede, at Skibet var taget 2½ Miil fra Landet og op¬

fyldte iøvrigt Brevet med ligegyldige Ting. Dermed antager jeg
den Sag for endt; men for at Regieringen ikke skal være uvidende

om Detaillen af denne Sag, i Tilfælde der skulde blive yderligere

Spørgsmaal derom, lader jeg hermed følge Cap. Holcks Erklæring.
Havde jeg været nærværende, skulde jeg have sørget for at General¬
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Capitainen da skulde have søgt den rigtige Vei for at indhente
sine Oplysninger.“
Angaaende Capitain Ellbrechts Affaire med Briggen Klær¬

ligheden, af hvilken han gav et Udtog, skrev han endvidere: „Da
Kaperen hører hiemme i Gibraltar, sender jeg hele Sagen med
den Forretning, jeg efter Helligdagene agter at lade optage over
Skibets Tilstand, til Consulen der. Skibet bliver da liggende her

saalænge til Capitainen engang opdages. Skulde det vare for¬

længe, lader jeg lyse efter ham hos alle Consuler og i Aviserne.“
Betræffende de barbariske Sager, da modtog Bille ved sin
Tilbagekomst til Malaga adskillige Breve fra Consulerne Hameken

og Bille. Vi ville bedst erfare disse Breves Indhold, ved at an¬

føre hvad Bille skrev desangaaende til Grev Bernstorff, stedse i
samme Brev.

„Consul Hameken skriver mig til, at Beien af Tunis ikke
endnu har villet modtage de ham sendte Foræringer, at han er

vred over intet Svar at have faaet fra Kongen af Danmark, og
hans Ministre over ingen Foræringer at have faaet; at Skibet laa

der endnu og havde faaet Skade af Lynild paa sin Stormast;
endvidere, at det havde giort vor Sag Skade, at den svenske Fre¬

gat havde været der i Forveien o. s. v. Dette kan jeg godt ind¬

see; men uden at have givet mig Fuldmagt til at tilstaae Beien
alt hvad den svenske Chef har lovet ham (hvilket efter mit Begreb

aldrig kunde stemme overeens med den danske Regierings Tænke¬
maade) troer jeg ikke at min Nærværelse kunde have nyttet noget.

Jeg havde først isinde, at lade den Fregat, som ifølge Ordre
skal convoiere Presentskibet, som Fregatten Hvide=Ørn bringer ud

til Algier, at lade den anløbe Tunis for at høre hvorledes Sa¬
gerne staae; men jeg har siden betænkt mig. At her er en dansk
Eskadre i Middelhavet er noksom bekiendt; Aarstiden er farlig

paa den barbariske Kyst, og saa tænker jeg vel, at vor Consul er

dygtig nok til at bringe Beien til Rimelighed. Hans Svar paa
mit sidste Brev, hvori jeg melder ham dette, vil jeg idetmindste
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først afvente; men skulde imidlertid Hr. Greven troe det nyttigt,

og De da vil give mig Forholdsordre, skal jeg strax gaae derhen.“
„Fra Consul Bille har jeg ogsaa faaet flere Breve, hvori
han besværer sig meget over den nye Dei, og over den Indflydelse

som Jøderne Baeri igien have faaet. Saaledes som jeg havde
forudsagt det i mit Brev til Consul Bille, hvori jeg meldte ham,
at jeg havde besværet mig over, at han havde formaaet Capitain

Fabricius til at gaae til Livorno med Baron Rehbinder, for at
fragte et Sktb til Deien, at den Expedition var penge= og tids¬

spildende, saaledes er det rigtig indtruffet. Skibet vil komme til

at gaae for halv Fragt, eller Deien vil have et andet, eller og
danske Papirer for et af Baeris Skibe. Dette er hvad jeg veed

at melde om vore barbariske Anliggender. Naar Presentskibet an¬
kommer ville Sagerne nok jevne sig der.“
„Skulde der, imod Forventning, skee noget Fredsbrud enten

med Tunis eller Algier, er det min Pligt at giøre Regieringen
opmærksom paa, at Briggerne i saa Tilfælde ikke kunne være
tienlige herinde. Fregatter og et enkelt Linieskib vilde da være de

meest passende Skibe. Men saalænge der kun er Spørgsmaal om
at convoiere mod Kapere, ere Briggerne de beqvemmeste Fartøier

som kunne tænkes.“

„Den engelske Handel er nu atter i fuld Gang i Middelha¬
vet, men stedse med Convoier.

„Den 11te d. M. ankom den svenske Fregat Freia til Gi¬
braltar. Da den gik til Malaga, tog den med sig hvad danske

Skibe der laae klar til at gaae østerefter. Medens jeg laa i Gi¬
braltar rasede nogle frygtelige Storme der paa Reden, hvorved

flere Sklbe forliste reent og andre lede betydelige Havarier. Den
svenske Fregat Freia mistede et Anker, drev ombord paa den anden

svenske Fregat Thetis og tog ham bort Fokkemast, Bougspryd,

Gallion og Skiæg. Mast og Spryd fik han paa Værftet i Gi¬
braltar, men Tougverk og Seildug havde de intet af. Jeg opholdt
mig længe i Gibraltar, tildeels i Haab om at see Fregatten Hvide¬

Ørn komme derind. Man sagde mig, at den skulde være kommen
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ind til Lissabon, og her i Malaga har jeg faaet Bekræftelse der¬

paa, ved Skippere som have været under hans Convoi, og som i
en Storm paa Høiden af Lissabon ere blevne skilte fra ham.“
„Capitainlieutenant Fabricius, som med en Convoi af 3
danske Skibe ankrede her den 30 November, kommende fra Ali¬

cante, gik atter under Seil den 6 December med 4 svenske og 6
danske Skibe, for at gaae Strædet ud; men kom tilbage igien
den 21de formedelst haardt Veir og Modvind. Han frelste paa

denne Tour tvende danske Skibe fra at blive tagne af franske
Kapere; derimod mistede han to danske og et svensk Skib af Con¬

voien; den ene Danske holdt af til Cartagena, efter at have mi¬

stet sit Bougspryd, Fokkemast og Stor=Raa; det andet kom herind

for læk Skib; det svenske Skib drev af.“

Foruden Fregatten Hvide=Ørn, som daglig ventedes, var det

ogsaa blevet Bille tilmeldt, at hans gamle Najade, under Gene¬
raladjutant, Capitain Kriegers Commando, skulde komme ud og

underlægge sig hans Commando. Under den 24de November skrev
Admiralitetet at den var afseilet, og at med den var udfendt 20
Stykker 12 pundige Jernkanoner med Raperter og Tilbehor, som
Paschaen af Tripolis havde ønsket sig, hvilke Bille maatte be¬

førge afleverede, naar han fandt det passende og beqvemmest for

Tienestens ovrige Tarv og Gang. Bille skrev derfor en Ordre

til Krieger, som denne ved sin Ankomst til Gibraltar med sin

Convoi skulde forefinde der. Den befalede ham, at tage Convoi

fra Gibraltar til Malaga, og derfra langs Spanske=Kysten til Ge¬
nua og Livorno, hvor han da vilde forefinde Bille, eller idet¬

mindste efterladt Ordre. Briggen Lougen, som han vilde finde i

Farvandet af Gibraltar, skulde han tage under sin Commando og

lade den følge sig paa Togtet. Bille giorde ham opmærksom paa

at afholde sig fra at anløbe de Steder, som vare traktatmæssigen

blokerede, og at lade sin Convoi forevise tyrkisk Pas, naar det af

*) Disse uddrag af Billes Breve ere deels stilede til Grev Bern¬
storff, deels til Admiralitetet.
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tyrkiske Krydsere maatte forlanges. De 20 Kanoner skulde han
kun beholde ombord indtil nærmere Ordre.

Den 28de December blev Fregatten Hvide=Ørn signaleret
fra Malaga Taarn, men formedelst haardt Veir= og omløbende
Vinde kom den ikke ind for den 7de Januar. Vi ville derfor
ikke omtale den videre i dette Afsnit.

Vi erindre at Briggen Nidelven havde havt Ordre at an¬

løbe Gibraltar, efter at den havde sat Bille i Land i Tangier,
for at tage Convoi vesterefter, og navnligen Skibet Forandrin¬

gen, Capt. Berendt de la Haie, som af Briggen Sarpen var

bragt derind, efter at det havde mistet endeel af sine Papirer, som
en fransk Kaper havde frataget det; men at Baron Holsten havde

fundet Skibet taget af en engelsk Kaper, fordi det havde, imod
Consul Glynn's Raad og Ønske, villet slutte sig til Nidelvens

Convoi, som gik ud den 14de November. I denne Anledning
meldte Bille til Oeconomie og Commercecollegiet under 28de De¬

cember: „Da Skibet var udrustet i Ostende, manglede Biilbrev,
havde aldrig været i nogen dansk Havn, da Skipperen med Fa¬
milie var bosiddende i Ostende, og der kun fandtes to Mand om¬
bord som vare danske: blev det ved Retten forklaret, at den hele

Expedition var for fransk Regning, hvorfor Skib og Ladning

blev priisdømt. Men som det var taget under Fæstningens Ka¬

noner, blev Alt confiskeret til Fordeel for Kongen af England, saa
at Kaperne ikke fik noget. Skipperen har angivet sin Reder i

Altona at være Jan Gottlieb Dohler. De to danske Folk ere
ombord i de kongelige Skibe. Capitainen og de andre uden¬

landske Folk have faaet Passage ombord i andre Koffardiskibe.“
Bille havde modtaget et Admiralitetsbrev, dat. den 14de No¬

vember, af følgende Indhold:
„Da det for det kongelige Commerce=Collegium er af høieste
Vigtighed at erholde, foruden de kongelige Consulers almindelige

Indberetning, en nøiagtig og mere detailleret Efterretning om

hvilke Skibe der benytte sig af de bevilligede Convoier paa de

Steder, hvor samme kunne erholdes, samt tillige, saavel ved Ski¬
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bets Antagelse under Convoi, som ved alle andre Leiligheder at

kunne være forvissede om, at Skipperne, som fare under dansk

Flag, stedse have de befalede Skibspapirer i den behørige Orden,
saa har Hr. Kammerherren, for at bemeldte Collegium kunde er¬
holde de desangaaende fornødne Efterretninger, at tillægge de

commanderende Officierer ved Convoler en Ordre, at meddele os

fuldstændig Efterretning om de Skibe, som de ved hver Reise
tage under deres Convoi; og for at lette bemeldte Offieierer saavel

de befalede Skibspapirers regelmæssige Eftersyn, som og Forfattel¬
sen af en Tabel over de i Convoi værende Skibe, medgive vi

herved Chefen af den nu herfra seilende Fregat Najaden 400 Ex¬
emplarer af Formularen til den Forklaring, hver Skipper kan og
bør give om sine Skibspapirers Indhold, naar han forlanger at

antages under Convoi, som ogsaa 50 Exemplarer Formularer til
den Generaltabel, som den Commanderende kan forfatte over sin
Convoi.“

I Anledning heraf skrev Bille i ovenmeldte Brev af 28de

December til Commercecollegiet: „Fra det kongelige Admiralitet
har jeg modtaget Underretning om, hvilke nyttige Forsigtigheds¬

regler Regieringen har fundet tienlig at tage, for at alle Skibe,

som gives Convoi, skulle have deres Papirer i den bedste Orden,
samt være fuldkommen berettigede til Protection. Samme kan

ikke andet end befordre vor Handel her i Middelhavet. Jeg skal
saavidt muligt sørge for, at det Befalede desangaaende af Con¬
voicheferne skal blive iagttaget. Imidlertid maa jeg giøre det
kongelige Collegium opmærksom paa, at Convoieringen i Middel¬

havet er af en ganske egen Natur. Foruden den store Mængde
Skibe, som blive convoierede fra Havnene, gives der mangfoldige,

som seile uden Convot og som, naar de møde en dansk Convoi,

strax søge til den og efter Omstændighederne blive ved den. Der
gives fast aldrig nogen Convoi, som thvor kort Tid den end har

været ude, jo stedse og daglig bliver forøget med flere Skibe; thi
Søen er bedækket med danske og svenske Seilere. Naar Veiret

tillader det, undersøger Convoichefen altid saadant et Skib, men
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ofte kan det ikke lade sig giøre. At give Convoi og Beskyttelse
til alle danske og svenske Skibe skal stedse blive Formaalet for de

kongelige Krydseres Bestræbelser. Jeg anbefaler stedse Cheferne, at

lade Skipperne saa frie Hænder som muligt. Ofte forlange de
Convoi til Italien, og naar de da underveis have talt med et

eller andet Skib, forandre de Plan og gaae til en spansk Havn.
Dette kan og maa ikke forbydes dem; men derved kunne For.

maliteterne heller ikke saa nøiagtig opfyldes.“

Under 16de Nov. meldte Admiralitetet Bille, at ham var
tilstaaet, saalænge han som Commanderende af Eskadren forblev i

Middelhavet og hvad enten han var i Land eller ombord, 10
Rigsdaler Courant daglig i Diætpenge.

Allerede noget tidligere havde Bille i en privat Skrivelse

bedet Grev Bernstorff om hans Mellemvirken til at blive afløst
fra denne besværlige Post. Han følte sit svækkede Helbred at

aftage daglig, og det var ofte at han virkelig var nær ved at
ligge under for den store Mængde Forretninger. Imidlertid vilde

han endda ikke ændse dette, og med Glæde opoffre sig for Kon¬

gens Tieneste, dersom han kun saae Mulighed i ikke med det

samme at ruinere sig og sin Familie aldeles, da det var umuligt
at komme ud af det paa en anstændig Maade, med det ham til¬

staaede Gehalt. I denne Anledning tilskrev Bernstorff ham un¬

der 27de October, at det var ham umuligt at sige ham noget be¬
stemt angaaende hans Tilbagekaldelse, da Regieringen ikke kunde

overtale sig til at aflose en Mand, der opfyldte sine Pligter med
saamegen Iver og Held, og at det var umuligt at bestemme no¬

get Tidspunkt for naar de Forholdsregler, man nu havde taget

for Handelens Beskyttelse, kunde sættes ud af Kraft. Hvad hans
Lonning og Pengetab angik, da var Bernstorff fuldkommen be¬

myndiget til at berolige ham i denne Henseende, da det var Kon¬
gens Hensigt at han skulde betales saaledes, at han kunde leve
paa en passende og anstændig Maade. Han opfordrede ham til

at opgive de Udgifter den marokkanske Ambassade havde forvol¬
det ham.
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Forinden vi slutte Beretningen om Aaret 1798, ville vi
giennemsee Correspondencerne for dette Tidsrum, og deraf optage

hvad vi finde antegnelsesværdigt.
Consul Bille i Algier skrev under den 12te August, at de

danske Sager gik ret godt. Deien vilde have, at Bille skulde
skaffe Udveie for nogle Penge, som Consul Glynn i Gibraltar

havde oppebaaret for tre algierske Priser, dem Glynn havde paataget

sig forrige Aar at sælge; men det befandt sig, at en af dem var spansk,
og da den i en Storm var dreven i Land paa den spanske Side
af Gibraltars Bai, havde Spanierne bemestret sig den. For de

to andre vilde Glynn have en Priisdom. Disse Oplysninger

havde Consul Bille af et Brev fra Glynn, skrevet til den afdode
Dei, i hvilket tillige Glynn sogte om det algierske Consulat i Gi¬
braltar. *) Saavel Kammerherre som Consul Bille ansaae imid.

lertid denne Sag som os Danske aldeles uvedkommende, kun raa¬
dede de meget Glynn til at afstaae fra dette Ønske, da han ellers

ufeilbarlig maatte renoncere paa at være dansk Consul, hvilket dog
vel var nok saa indbringende og endeel mere ærefuldt.

Under 22de September meldte Consul Bille, at Skibet, som
Rehbinder havde fragtet, nu var ankommet, men at Deien nu

ikke vilde have det og ikke vilde betale det, fordi der var Urolig¬
heder i Constantinopel og han derfor ingen Ambassadeur vilde

sende derhen. Capitainen af Skibet forlangde naturligviis Frag¬
ten, og denne Bagatel meente Deien at Danmark skulde betale,

nemlig 8000 Piastre. Vel gav Deiens Minister Haab om Er¬
statning, men det var ikke at stole paa. Deien vilde have, at

Skibet skulde gaae bort og komme igien om 2 Maaneder. Under

3die November skrev Consul Bille, at efterat dette Skib, ifølge
Deiens udtrykkelige Ønske, var seilet derfra, forlangte han paa een¬

gang at det skulde komme tilbage, eller og at et andet maatte

*) Vi see heraf, hvad vi allerede ved flere Leiligheder have havt Grund
til at formode, at denne Hr. Glynn var en Mand, der havde
mange Jern i Ilden.
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fragtes. Herom skrev Bille til Consul Bai i Livorno; men nu

fremstod Deien med en ny Fordring, som bestod i, at Bille skulde
give dansk Flag og Papirer til et af Baeris Skibe, for at det
kunde gaae til Constantinopel. Tingen var, at Baeri havde imid¬

lertid vidst at tilbagevinde sin gamle Indflydelse hos Regieringen,
og at strax efter at det danske Skib var seilet, var Efterretningen
indløben, at Alt igien var roligt i Constantinopel. Bille afslog
imidlertid Deiens Fordring paa det bestemteste.Deien blev vred,

truede med Krig, men det blev for det første ved Truselen.
I et Brev af 16de November forestillede Consul Bille, at

de forskiellige Nationer havde brugt at lade deres Orlogschefer, som
Tid eller anden anløb Algier, complimentere Deien til hans Thron¬

bestigelse, og at det maaskee kunde have en fordeelagtig Virkning,
om den Chef, der convoierede det forventede Presentskib dertil, blev

beordret, ved sin Audience at giøre ham denne Compliment. Men

under 30te December skrev Consulen til Bille, at Presentskibet,
ført af Capitain Becker, der var bleven skilt fra Fregatten Hvide.
Ørn i en Storm, var den 16de ankommet lige til Algier, uden

Convoi. Presenterne vare blevne godt modtagne, endskiøndt der
intet Krudt var, og vore Sager stode for Tiden godt. Derimod

var den franske Consul og hans Tilhørende, paa Forlangende af

en Chiaoux fra Storherren, bleven lagt i Lænker, og Krig erklæret

Frankrig. Sex Corfarer vare løbne ud at krydse paa de Franske;

men han meldte Intet om, at Algier havde erklæret de franske

Havne blokerede, saaledes som den spanske Regiering havde be¬
kiendtgiort det.

Af Billes Skrivelse til Grev Bernstorff, dat. 26de Decbr.

have vi allerede seet Indholdet af Consul Hamekens Brev af 2den Oc¬

tober. I dette Brev talte han om, at Beien var vred over, at

Briggen Lougen ikke var gaaen til Ankers paa Tunis Red, og at

det var ønskeligt, at danske Orlogsmænd viste sig der Tid til an¬
den. I et andet uden Dato, men som maa være senere, skrev

han, at Paschaen havde givet ser Maaneders Frist, fra 14de Sep¬
tember at regne, til at faae Svar fra Kiøbenhavn, om man vilde
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tilstaae ham hans ublue Fordringer, hvis ikke da erklærede han
Danmark Krig. Imidlertid havde Hameken begyndt at udlosse

Presentskibet, og haabede at trække Tiden længere ud endnu, om

intet Svar skulde komme. Men han ønskede meget Billes Nær¬

værelse for Tunis med hele Eskadren. De Svenske havde tilstaaet

alt hvad Deien havde forlangt. Dette sidste Brev modtog Bille
først i Januar Maaned, hvilket vi af det Følgende ville see, men

i Anledning af det første skrev Bille saaledes under 29de Dec.
til Hameken.

„Det giør mig ondt at erfare, at Beien ikke har villet mod¬

tage de Foræringer, Kongen har sendt ham. Jeg formoder at

denne Caprice hidrører fra de Svenskes altfor store Eftergiven¬

hed. Imidlertid antager jeg, at naar De forst udskiber Presen¬
terne, forandrer Beien nok Tanker og modtager dem tilsidst; og
jeg er overbeviist om, at Deres Iver og Duelighed vil bidrage
meget til at bringe Hs. Excellence paa fredelige Tanker. Jeg kan

ikke dele Deres Anskuelse om Nødvendigheden af at jeg viser mig
for Tunis, med noget Skib af Eskadren. Vor Regierings Hen¬

sigt er hverken at trodse Beien, eller at vise Frygt og Eftergi¬
venhed for ham: Dette ere de samme Ord, som Grev Bernstorff

i et af sine Breve til mig betiener sig af, og i hvilket han end¬
videre siger, idet han taler om Presenterne til Tunis, at vi vare

Beien aldeles Intet skyldige. Jeg maa bede Dem, Hr. Consul,
at giøre Beien ret forstaaeligt, at de danske Orlogsmænds Be¬

stemmelse her i Middelhavet er af en ganske anden Natur, end at
de kunne tillade sig at spilde deres Tid paa Tunis Red, eller ved

de deraf flydende Qvarantainer; at det var nok at bringe Skibet

med Presenterne sikkert til sin Bestemmelse, eftersom De, Hr.

Consul jo var der for at besørge og afgiøre de danske Sager i

Tunis, og at altsaa Beiens Vrede i denne Anledning var uden
Grund.“

„Jeg smigrer mig med, at De vil beære mig med Efterret¬
ning fra Dem, og nøiagtig sige mig vore Sagers Tilstand i Tu¬

nis. Da Hs. Majestæts Eskadre for Øieblikket er temmelig be¬
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tydelig her i Middelhavet, have vi ikke nødig at frygte Virknin¬

gen af de barbariske Paschaers onde Luner og Capricer, og da jeg
er forberedt paa enhver Begivenhed, har jeg al Grund til at troe,

at den barbariske Magt, som falder paa at bryde med Danmark,

neppe vilde opnaae en Fredsslutning paa saa fordeelagtige Vil¬
kaar, som de der for Tiden finde Sted“

Fra Tripolis meldte Consul Lochner, under 30te Dec., at

han havde modtaget flere Breve fra Bille paa eengang, efter i
lang Tid at have været uden Efterretninger. Han havde fundet

et beleiligt Øieblik til at overbevise Paschaen om Umuligheden af
at skaffe de meget omtalte Kanoner, hvorfor da Paschaen, som
flere Gange iforveien havde behandlet ham meget ilde i den An¬

ledning, endelig havde sagt, at han var kied af al den Frem= og

Tilbagesnakken, han vilde da have sine Penge, de resterende 3000
Piastre, men det skulde være strax. Lochner havde da skaffet 1400

Piastre tilveie, ved at give 10 Procent Agio til Joderne, og Re¬
sten havde han givet Anviisning paa. Men nu havde han faaet
Efterretning fra Danmark, at Kanonerne kom ud med Najaden,

dog uden at han vidste om det var som Foræring eller for Penge,
hvorover han atter kom i Forlegenhed. Han meldte i samme
Brev, at de Spanske havde istandsat Paschaens Skibe paa det

prægtigste, og givet Penge og Foræringer ovenikiøbet. Herom
havde Bille allerede Underretning af et Brev fra Consul Bour¬
bon i Cartagena, dateret den 17de November, hvori berettedes, at

3 tripolitanske Skibe vare komne ind til Cartagena, commande¬
rede af en dansk, eller rettere norsk Renegat, som blev kaldet Ge¬
neralisimus over den tripolitanske Sømagt. De havde bragt den
spanske Consul i Tripolis dertil, og havde havt ombord en Foræ¬

ring til Kongen af Spanien, bestaaende af en Ladning Korn,

samt en Love, nogle Strudse, Ørne og Papegøier. Disse Skibe
bleve derpaa istandsatte ved Arsenalet. En amerikansk Corvet,

paa hvilken Renegaten havde sit Flag, blev ny udrustet, kobber¬
forhudet og fik nye Seil, saa at dette Skids Reparation alene
blev anslaaet til 6000 Piaster. Det andet Skib syntes at være

199

af tripolitansk Bygning. Ogsaa det blev nyt istandsat og fik et
nyt Fartøi. Det tredie, en svensk Prise, fik ingen Reparation.

Af de øvrige Consulatbreve er intet synderligt at anfore.

Det er stedse det samme Emne, med de Forandringer, som Om¬

stændighederne frembyde, nemlig de krigførende Magters Kaperes

Uforskammenhed, Historien om opbragte Skibe og deres Priisdom¬

melse eller Frigivelse mod Contributioner. Endog fra det fredelige
Malta finder jeg en saadan Klage, dateret Januar Maaned 1798,

altsaa endnu før Buonapartes Expedition, hvori Consul Fremaux
melder, at et dansk Skib var opbragt dertil af en engelsk Kaper,

hvilket dog efter nogen Tids Forlød atter blev frigivet.

Brødrene Jaume, som havde et Handelshuus i Hamborg

og et andet i Livorno, henvendte sig til Oeconomie= og Commerce¬
Collegiet med Begiæring om, at de danske Orlogsmænd maatte

convoiere ind i Levanten, da de havde en betydelig Handel paa

disse Farvande, og vilde dertil fragte danske Skibe. Den danske
Consul Bay understøttede dette Andragende, og da Collegiet lod

det gaae til Billes Erklæring, skrev Bay desangaaende til ham,
for at bevæge ham til at samtykke heri. Men Bille afslog det,
som en Ting der ikke stod i hans Magt. Hans Svar i denne

Anledning til Bay er dateret Tangier d. 9de August. Han angav

deri, at hans Instruxioner bøde ham at give saa udstrakt en
Beskyttelse, som han kunde, til den danske Handel. Han kunde
derfor ikke skille sig ved et af sine Skibe til at convoiere i et saa

afsides Farvand, som det ostenfor Italien og ind i Levanten, ef¬
terdi det Antal danske Skibe, som foer i disse Farvande, kun var

ringe i Sammenligning med den store Mængde der beseilede Mid¬

delhavet vestenfor. Det var ham saameget mindre muligt at op¬
fylde dette iøvrigt saa billige Ønske, som han just i de Dage

havde erholdt Ordre at hiemsende to Fregatter, og ikke ventede de
Skibe, som skulde komme i Stedet for disse, før længere hen i

Efteraaret. Dersom Regieringen vilde at Convoieringen skulde
udstrækkes til de levantiske Farvande, maatte han derfor ikke alene
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bemyndiges dertil, men han maatte ogsaa have en Orlogsmand
mere under sin Commando.

Kaste vi et Blik tilbage paa den danske Marines Færd i
Middelhavet, i Løbet af dette Aar, da finde vi den at bestaae i en
utrættelig Convoieren frem og tilbage imellem Cap Spartel og

den italienske Kyst. Ikkun den Baeriske Sag i Algier og Billes
Ambassade til Marokko giøre lidt Afvexling i Fortællingen.
Denne kan altsaa, det indseer jeg, findes trættende for den der

ikke er dansk Sømand, eller idetmindste som Dansk føler Interesse
for Marinens og vor Søhandels Historie. Er Læseren Sømand,
vil han forstaae at bedømme, hvilket besværligt Arbeide Convoie¬
ringen har været, hvor vanskeligt det ofte maa have faldet at holde

Convoier samlede, bestaaende stundom af 30—40 Skibe, af de

forskielligste Seil=Evner, naar Storm og Stille, Strom og morke
Nætter, Skippernes Uagtsomhed og Kapernes Uforskammenhed for¬
enede sig om at adsplitte dem. Og er han tillige dansk Sø=Offi¬
cier, da vil han glæde sig over den Utrættelighed, med hvilken vor
lille Eskadre opfyldte sit herlige Kald, at værne om den danske
Handel.

Det er en Sandhed, som ikke ofte nok kan gientages, og

som bør være indgravet i enhver Sø=Offieiers Erindring, at om
end hans første og helligste Pligt er at slaae for Fædrelandet i

Krigstid, saa har han en anden, som ikke er mindre vigtig, og

det er den, i Fredstid at beskytte Handel og Skibsfart. Under

denne Beskyttelse maa ikke alene forstaaes den, som han yder den,
hvor han directe befales dertil; nei, Ordet bør gives den meest ud¬
strakte Betydning. Orlogsmanden bør hiælpe Koffardimanden hvor
han kan, i Havn eller i Søen, i egne som i fremmede Farvande.

Han har mange Folk, er i Almindelighed vel forsynet med Gods

og Provisioner: et Fartoi, et Varp, et Anker, Hiælp af Folk og

Proviant kan ofte være en Koffardimands Redning. Orlogsman¬
den maa ikke vedkiende sig den smaalige Anskuelse, at see Fornær¬

melser i Handelsskibets formeentlige Ligegyldighed, naar man mø¬

des i Søen eller i Havn. At denne Ligegyldighed virkelig ofte
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finder Sted, negter jeg ingenlunde; men jeg troer man bør beklage
den, som et Beviis paa Mangel paa Dannelse, og vel overlægge

Maaden man paataler den, ifald man troer dette absolut nødven¬
bigt; da man ellers let, for at hemme et lidet Onde, fremvirker

et større. Orlogsmanden har mange Folk og manøvrerer med
Lethed; han bør derfor være den første til at holde af, naar hans

Cours krydser sig med Koffardimandens; ofte har denne faa Folk,
kan maaskee have Vanskelighed for at holde af, og har altid svæ¬

rere ved at gienvinde det han taber ved en saadan Afvigelse fra

Coursen. Handelsskibet bør heise Flag, naar han møder Orlogs¬
manden, især om denne viser sig at være af hans egen Nation;

det byder Høflighed og Anstændighed, og kan desuden ofte være

af Vigtighed for ham selv; men at ville tvinge ham dertil, uden
færdeles Grund, er utidigt i alle Henseender, og ofte kan man

have megen Uleilighed deraf; ja, det kan blive umuligt, og i saa
Tilfælde har man kun Skam deraf. Maaskee river Koffardiman¬
den sit eneste Flag itu; kort, det kan være ham til Tab og Ulei¬

lighed, og det er ialmindelighed til ingen Nytte, somoftest blot en

Nysgierrighedssag. Dog, jeg vil ikke indlade mig dybere paa
disse Enkeltheder af den omhandlede Gienstand. Jeg skulde maa¬
skee neppe være gaaet saalangt, naar jeg ikke havde hørt disse og
lignende Spørgsmaal være Gienstand for hinanden meget modstri¬

dende Meninger. Men ligesaa vist som det er Orlogsmandens
Pligt at beskytte Handelen paa Søen, ligesaa fuldt antager jeg,
at denne Handel ikke kan bestaae med Kraft uden Orlogsmændenes

Beskyttelse. Og heraf drager jeg altsaa en anden Slutning, idet
jeg stotter mig paa Exemplet vi have for os i det beskrevne Aars
Convoihistorie, saavelsom det der følger efter, og det er den, at

saalænge der kan existere Krig imellem Nationer, og saalænge der
gives Mennesker der ikke agte Eiendomsretten, vil ogsaa en Marine,
bestaaende af seilbare Skibe, der kunne befare Jordens fierneste

Farvande, blive nødvendig for en Søstat, der har Søhandel.
Maaskee vil i Tiden disse Skibe bedre kunne gaae ved Damp,
end med Seil; men saavidt ere vi ikke endnu. Hvad Slags
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Skibe, Flaaden skal bestaae af, maa naturligviis komme an paa,

hvor den skal give Beskyttelse og mod hvem; det er med andre
Ord, at deri maa være Skibe af alle Størrelser. Hvormange i Alt

og af hver Slags maa være forholdsviis til Landets Kræfter og

til dets Handels Udstrækning, og ingenlunde til Nabolandenes eller
andre Sømagters; thi deraf fulgte naturligviis, at det lille Land
altid vilde komme tilkort: altsaa ligesaa gierne kunde lade være at

have nogen Flaade. Ingen tvivler vel paa, at vor tille Eskadre i
Middelhavet vilde været knust ved første Slag, dersom vi havde

faaet Krig med England, hvis Somagt den saa ofte kom i uvenlig
Berøring med; men ligesaa upaatvivleligt er det vel ogsaa, at
Eskadren, saa lille den end var, giorde Danmark uendelig Nytte.

Uden dens Beskyttelse vilde vort Handelsflag ikke have vundet den
Tillid, der bragte næsten hele den rige Fragtfart i vore Hænder:
Convoisystemet gav den Sikkerhed og bevarede os i en Række af

Aar denne Kilde til en Velstand, som skulde have havt en langt

storre og varigere Indflydelse paa vort Fædrelands Culturudvikling
og Fremskriden til en høiere Civilisation, dersom ikke ogsaa det

var blevet inddraget i de store europæiske Kriges Hvirvel, hvorfra

større og mægtigere Stater, end vor, knap reddede den blotte Til¬
værelse, inddraget uforberedt og paa en saa uforudseelig Maade,

at Alt, hvad Decenniers rigtlønnede Flid havde samlet, gik tabt i
et Bieblik; thi hele Rigets Capitalformue, hver Enkeltmands sam¬
mensparede Erhverv var embargueret paa Havet og faldt i Fien¬

dens Hænder, endnu for Krig var erklæret.

Til Slutning vil jeg her anføre en Liste paa Antallet af
Skibe, som bleve convoierede af vore Orlogsmænd i Middelhavet
i Løbet af Aaret 98.

Fregatten Thetis bragte 91 Skibe ud af og 19 ind i Middelhavet
Triton

57

20

Fregatten Najaden bragte = Skibe ud af og 4 ind i Middelhavet.
Briggen

Sarpen

Lougen

89

8

Nidelven.

49

9
37
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Den svenske Brig Dragonen bragte 13 danske Skibe ud af

Middelhavet. Med de danske Convoier bleve S svenske Skibe
bragte Middelhavet ind, og 18 svenske ud af Strædet, hvilke ere

iberegnede de i Tabellen anforte. Vi faae saaledes et Antai af

282 Skibe, som bleve convoierede Strædet ud, og 101 ind i
Middelhavet. Herunder maae forstaaes alle Skibe, som bleve bragte

østerefter, saavel fra Strædet ved Gibraltar som fra Malaga og
til Spanske og Italienske=Kysten.
1799.

Det nye Aar begyndte for vor kille Eskadre saaledes som

det gamle endte, med Convoieren og anstrængende Arbeide. Ca¬
pitainlieutenant Fabricius laae klar med en Convoi af 20 Skibe

til at gaae Strædet ud, da Vinden den 1ste Januar gik østlig

med tiltagende Kuling.Strax giorde Lougen Signal for sin
Convoi at lette; selv gik Fabricius under Seil fra Molen og an¬

krede paa Reden. Men Kl. 12 M. D. tiltog Kulingen saaledes,
at han maatte kappe, og endnu var det langt fra, at hans hele
Convoi var kommen ud til ham. Han maatte altsaa ho de det

krydsende paa Reden. Saavel fra Triton som Nidelven blev
givet al mulig Assistanee til Convoien, der laae i Havnen. Bille

var selv derude for at drive paa Arbeidet. Kl. 5 om Eftermid¬
dagen havde Lougen 15 Skibe samlede hos sig paa Reden, men

nu torde han ikke opholde sig længer. Kulingen var bleven til

Storm, og Mørket faldt paa. Ardeidet havde været haardt;
nogle Folkj bleve blesserede; Triton mistede 3 Sluproere som

bleve ombord i en norsk Brig, idet den satte af fra Molen.
Lougen faldt af den gale Vei i det den kappede; ragede derved
ombord i en svensk Brig og krogede den fast med sit Tøianker,

maatte derfor kappe det fra sig og knækkede sin Blinderaa, hvor¬
ved en Mand faldt overbord; men „undgik derved alt værre
Ondt,“ skrev Fabricius; hvortil ganske vist maa regnes den Fare,

han var i for at dkive iland paa Cap Molino. Den 3die Ja¬
nnar forlod han sin Convoi paa den sædvanlige Høide udenfor
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Cap Spartel, og var den da bleven 18 Skibe stærk, hvoraf 13

danske og 5 svenske.

Bille havde nogle Dage før Lougens Afreise modtaget Brev
fra General=Adjudant Kaas, dateret Lissabon, hvori han meidte
sin Ankomst dertil, men, at han var bleven skilt fra sin Convol,

og navnligen fra Presentskibet til Algier. Vi have allerede seet,
at dette Skib var ankommen paa egen Haand til Algier, men

dette vidste Bille ikke endnu, og da Sagen var af yderste Vigtig¬
hed, blev Capitainlieutn. Fabricius beordret at holde det krydsende i 14

Dage imellem Cap Spartel og Cap St. Vincent, for om muligt
at møde med Presentskibet. Fabricius havde endvidere Ordre til,

i Gibraltar at aflevere de 4 engelske Kapermatroser, som vare
tagne i den norske Brig, Kiærligheden, Capitain Niels Larsen
Sparrevig, af Tritons Convoi. Vi erindre nemlig, at denne

Brig var blevet tagen i Convoien af 2 engelske Kapere, men

strax tilbagetagen af Triton, da denne Fregat i December Maaned
f. A. kom fra Livorno med Convoi, og at Skipper Larsen og

hans Styrmand vare blevne ombord i de flygtende Kapere, hvori¬
mod 4 Mand af Kaperens Mandskab vare blevne tilbage i Prisen.

Disse Folks Opførsel havde været meget maadelig; men Bille
havde forbudet al mulig haard Behandling; kun da de havde

sogt at desertere bleve de satte i Bøien. Da de skulde afleveres
ombord i Lougen bleve de paany og meget strængt visiterede; der
fandtes da i en Lomme i Priismesterens Belte, en Pakke, som

indeholdt alle Briggen Kiærlighedens Papirer, alle i fuldkommen

Orden; kun det tyrkiske Pas savnedes; men det var at formode,
at Skipperen selv førte dette for ham saa vigtige Document paa

sig. Ved denne Leilighed opdagedes det da, at Afladeren af Ski¬
bet var en Hr. Baretti i Livorno, og derom blev strax given
Underretning til Consul Bay.

Imidlertid var Hvide=Ørn kommen ind til Gibraltar d.

30te December f. A. og d. 7de Januar til Malaga. Fra Gi¬

braltat indsendte han sin Rapport, som i det Væsentlige lød paa,
at han var afgaaet fra Flekkerø med en Convoi af 15 Skibe,
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d. 10de Novbr. f. A., assisteret af Kongejagten Helleflynderen,
der skulde følge med Convoien Canalen ud. Den 12te Nov.
vilde en engelsk Fregat, Gaily*), paa 22 Kanoner, visitere Con¬

voien, hvortil han foregav at have Ordre. Kapitain Kaas sva¬
rede, at han havde modsat Ordre fra sit Hof, og at han agtede

at forsvare sin Convoi, Magt imod Magt; holdt derpaa af til
sine Skibe, til hvem han signalerede at holde sig samlede. Den

engelske Chef sendte en Officier ombord til Kaas, og lod gien¬
tage Begiæringen i de høfligste Udtryk, foregivende dertil at have

bestemt Ordre, da det var angivet, at der i Convoien skulde være

5—6 Skibe, ladede med Contrabande og bestemte til fiendtlige
Havne. Kaas erklærede ham, at hans Hof var bleven ilde

underettet, og at hans Convoi var fuldkommen neutral og

eraktatmæssig. Med denne Beskeed gik Officieren, men kom
tilbage med Beglæring fra sin Chef om at faae Kaases Erklæ¬

ring skriftlig, paa det han kunde have Noget at forevise sin Re¬
giering, som ellers kunde ansee det for Feighed, at han ikke havde
opfyldt sin Ordre, da begge Fregatter vare af lige Styrke. Kaas

svarede, at den engelske Regiering vist ikke antog nogen Officier

for feig, hvem den gav en Fregat at føre, og at han intet Skrift¬
ligt gav fra sig. Hermed forlod den engelske Officier Hvide=Ørn

og, skrax efter, Gaily Convoien. I Canalen formindskede denne

sig til I Skibe: de andre vare deels forsætlig, deels ved Uheld
blevne skilte fra ham. Formedelst stormende Veir, Tykning og
vel ogsaa Koffardimændenes Uefterettelighed i Manøvren blev han

ogsaa skilt ved den sidste Deel af Convoien, inden han kom til

Høiden af Lissabon, hvor han da løb ind paa Grund af den

*) Nutildags kaldes alle tremastede Skibe af denne Styrke Cor¬

vetter, fordi de ikke føre Kanoner paa Skandse og Bak. Men

da Hvide=Ørn stedse i alle Ordrer og øvrige samtidige Documen¬
ter og Breve kaldes Fregat, og Gaily netop ved denne Leilig¬

hed omtales som Fregat af lige Styrke, har jeg beholdt Prædi¬
catet Fregat for dette Skib, saavelsom stedse i det følgende for
Hvide Ørn.
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Rendezvous, han havde givet Presentskibet. Her fik han en for¬

melig Reqvisition fra den danske Minister, Kammerherre Warn¬
stedt, om at tage det svenske Presentskib til Algier under Convoi

til Middelhavet. Efter at have udstaaet endeel stormende Veir

kom han under Seil fra Lissabon d. 20de Decbr., uden at have
faaet fat paa et eneste af sine Convoiskibe, men med det svenske
Presentskib. Han havde dette paa Slæbetoug, da han en Dag

i Strædet maatte manøvrere for nogle engelske Linieskibe, som
praiede ham. Skibet fulgte ikke hans Manøvrer, Slæbetouget

slog af, russede ud og brak Benene paa 2—3 Tømmermænd,
der stode agterud og arbeidede paa et Havarie paa Skanddækket,

som det svenske Skib ligeledes havde foraarsaget Dagen før ved

Ombordragning. Den 25de Decbr. under Gibraltar, hvor Kaas

løb ind paa Grund af den givne Rendezvous for hans adsplit¬

tede Convot, forlangte Svenskeren at skilles fra ham og seilede
sin egen Cours. Kaas krydsede nu nogle Dage imod den haarde

vestlige Strøm, og var det denne, der havde fortsat ham ind til
i Sigte af Malaga. Endelig d. 30te Decbr. kom han ind til

Gibraltar. I sin Rapport klagede Kaas over meget Vand ved
Pomperne, som ikke kom af læk Skib, men derimod af Sæt og

Luftportene, og naar Skibet laae over, da ogsaa af nogle 4 To.
lange Lufthuller, anbragte under hver Bossebænk.

Kaases Helbred var desværre kun maadeligt. Bille bekla¬

gede meget hans Tilstand, da det var umuligt, skrev han til Ad¬
miralitetet, at denne udmærkede Officier kunde, uden at anstrænge

sig over sine Kræfter, vedblive en Tieneste, som hans Nidkiærhed
forbød ham at forsømme. Han beklagede især, at han strax

maatte lade Hvide=Ørn convoiere det forventede Presentskib til Al¬
gier, eftersom Tritons Seil vare altfor slette til at han torde vove

at sende den ned paa Barbariske=Kysten paa denne Aarstid. I

Tilfælde, at Presentskibet udeblev for længe, maatte dog Hvide¬

Ørn derned, for at see om det var ankommet paa egen Haand
(hvilket vi vide var Tilfældet). Da Kaases Helbred imidlertid
stedse var i Aftagende, beordrede Bille Capitain=Lieutenant v. Osten,
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der var Næsteommanderende paa Triton, til at overtræde paa

Hvide=Ørn som Interims=Chef paa denne Expedition, medens
Kaas da skulde gaae som Passageer med Triton til Italien, for

der at retablere sit Helbred. Men da Efterretningen fra Consul
Bille kom over Gibraltar, at Presentskibet var ankommet til sin
Bestemmelse, forblev Kaas og v. Osten ved deres respective Skibe,
og det var først senere, at denne Forandring fandt Sted, der dog

ikke frelste den Første fra at døe, og som bragte den Sidste til

at dele Hvide=Ørns og dens Besætnings førgelige Skiæbne. I
en Skrivelse af 9de Januar til Grev Bernstorff, hvori Bille be¬

rørte de ovennævnte Gienstande, skrev han endvidere.
„Følgende Kiendsgierning fortiener Hr. Grevens Opmærksom¬
hed, med Hensyn paa de Følger den kan have. En algiersk Cor¬

sar af maadelig Styrke flygtede for nylig ind i denne Havn, for
at undgaae det overvættes haarde Veir. Efter at have sat sig i

Stand gik han ud igien, og da han udenfor Molen opdagede et
svensk Skib med fransk Flag paa Fertoppen, just paa Nippet til at

ankre, gav han dette Skib, endskiøndt kun et Bøsseskud fra den
velbefæstede Molepynt, en Musketterisalve, sendte sit Fartøi der¬
ombord, tog det i Besiddelse og gik ganske rolig til Søes med

det, uden at de spanske Batterier giorde mindste Mine til at for¬

hindre det. Jeg har troet det min Pligt, ved denne Leilighed at

henvende mig til Generalcapitainen, og har sagt ham, at hvad
jeg havde været Øievidne til, Dagen før, nødte mig til at for¬
lange Forholdsordrer af mit Hof for hvad jeg har at giøre ved
en saadan Leilighed, om sligt skulde hænde med et dansk Skib,
og at jeg til Dato stedse havde respecteret den spanske Territorial¬

høihed, fordi jeg havde troet ethvert Skib i fuldkommen Sikker¬
hed under de spanske Fæstningers Kanoner. Jeg underrettede
ham om, hvad der var hændet mig selv, med de spanske Kanon¬
baade ved Gibraltar, ved hvilken Leilighed jeg ikke havde svaret
med en eneste Kugle, fordi jeg var under de engelske Batterier,

hvilke heller ikke vare ørkesløse Tilskuere; men at hvad jeg her

igaar havde været Vidne til gav mig al Grund til at tvivle om,
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at min Nations Skibe nøde samme Beskyttelse af de spanske Bat¬

terler. Den spanske Generalcapitain vär meget forlegen, og be¬
gyndte at tale om den svenske Fregats liden Activitet ved denne

Leilighed. Hertil svarede jeg ham, at for det Første laa denne
Fregat svinebunden indenfor Molen, og kunde altsaa umuligt
komme saa hurtigt under Seil; men for det Andet var det bort¬

snappede svenske Skib opbragt af en fransk Kaper, og allerede
under de spanske Kanoner. Generalcapitainen sagde mig da, at

han strax havde rapporteret Sagen ind til Madrid. Dagen efter
kom den franske Consul, som ligeledes nedlagde sin Protest imod
den hans Nations Flag tilføiede Fornærmelse. Saalænge der

findes danske Orlogsmænd her paa Rheden, er min Beslutning
tagen, om en slig Hændelse oftere skulde indtræffe; men dersom

der muligviis ingen var tilstede, vilde jeg virkelig være meget
forlegen, da det vilde være mig umuligt at handle med Kraft.“

„En Amerikaner, som nyligen er kommen fra Algier, har
bragt mig friske og sikkre Efterretninger derfra. Han er bleven

opbragt af en fransk Kaper, uagtet sit Flag, fordi hans Ladning
tilhørte Jøden Baeri. Ved hans Afreise fra Algier var denne
Jøde Alt hos Deien, og igiennem ham var den spanske Consul

den meest anseete; men derimod var Deien meget forhadt af Fol¬
ket. De algierske Corfarer øre af ingen Betydenhed. Den
amerikanske Fregat er den eneste som fortiener at nævnes. Han

gientog hvad jeg allerede fra en anden Kilde har hørt, at den
franske Consul er tilligemed alle hans Landsmænd lagte i Lænker
og behandles meget haardt.“

„I dette Øieblik modtager jeg et Brev fra Consul Hame¬

ken, hvis Indhold forekommer mig af megen Vigtighed (dette
Brev er det, der er omtalt i Slutningen af forrige Aars Historie,

i hvilket Hameken melder Beiens vedvarende Utilfredshed og over¬

drevne Fordringer). Under 26de Decbr. havde jeg den Ære at
underrette Dem om min Anskuelse af denne Sag, og at jeg ikke

fandt det passende at vise mig for Tunis med nogle af Hs.

Majestæts Krigsskibe, uden at have bestemte Forholdsordrer. Jeg
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gientager denne Bemærkning herved Hr. Greve; jeg kan mindre
nu, end nogensinde før, gaae derhen, da Sagen lader til at blive

alvorlig, før jeg veed hvad Hs. Majestæts Hensigter ere, og før jeg
mulig kan være Overbringer af et endeligt Svar paa Beiens For¬
dringer. Jeg agter at gaae med Triton op til Italien, da denne

Fregat absolut maa have et Stel nye Seil. Hvide=Ørn skal
krydse paa Presentskibet i en 8—14 Dage, og derefter forsikkre

sig om dets mulige Ankomst til Algier, hvorefter denne Fregak
skal, naar den har glort sin Qvarantaine i Port Mahon, skøde

til mig i Livorno. Til den Tid haaber jeg at være forsynet med

Deres Ordrer, med Hensyn til Tunis, og kan jeg da være istand
til, om det giøres fornødenk, at handle med Kraft imod denne
Magt.“

Imidlertid modtog Bille, over Gibraltar, Efterretning om
at Presentskibet var ankommet til Algier, og Hvide=Ørns Expedi¬

rkon dertil blev altsaa skrax standset. Det var Briggen Lougen,

som den 12te Januar kom tildage fra Gibraltar, der bragte

denne beroligende Efterretning. Han meldte tillige, at han havde

bragt hele sin Convoi paa 24 Skibe ud af Strædet, uagtet flere
Storme og mørke Nætter. Men derimod havde han en ubeha¬

gelig Efterrerning at bringe, angaaende Sagen med Briggen Kiær¬
ligheden, hvis Prilsmester og øvrige Kaperfolk han i Gibraltar

havde afleveret. Billes Rapport desangaaende er af 12te Jan.
og lyder saaledes:

„Den danske Consul i Gibraltar melder mig skriftlig, og

Capitain=Lieutenant Fabrickus mundtlig, at den danske Skip¬

per Niels Larsen Sparrevig, førende Skibet Kiærligheden, vae
indkommen til Gibraltar med den engelske Kaper; at der i

Begyndelsen var grundet Haab om, at Capitain=Lieutenant Fa¬
bricius skulde faae Skipperen og Folkene tilbage, efterat have ud¬

leveret Kaperens Folk; men at han til sin store Forundring fik
til Svar af Admiralen, Lord St. Vincent, som og af General
O-Hara, at det vär Admiralitetsdommerens Sag, og at denne

Mand paastod, at Skibet og Papirerne maatte sendes til Gibral¬
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tar og Sagen der paadømmes. Admiralen var nu bleven af
samme Mening, og udlod sig endvidere med, at Capitain=Lieute¬
nant Fabricius skulde bede mig haste med at sende Skibet ned,
ifald han skulde tage sig af det, at han ansaae den brugte Frem¬

gangsmaade som en Fornærmelse imod det engelske Flag, og at

vi ikke maatte være Dommer i vor egen Sag. Skipperen saa¬
velsom Folkene har Admiralen tagek, i Arrest ombord i det Skib,

hvor hans Flag vaier. Saaledes som jeg under 26de December
f. A. indherettede Sagen, saaledes er den mig af Capitain Ell¬

brecht rapporteret, og ved at giennemlæse Skibets Papirer, samt
lade dem undersage af vor herværende Consul, finde vi dem fuld¬

kommen tractatmæssige. Jeg er da fra den Side fuldkommen
overbeviist om, ikke at have handlet anderledes end min Instrux
byder mig.“

Endskløndt egentlig Priisdømmelse hørte under Gouverneu¬
ren, skrev Bille dog til Lord St. Vincent tvende Skrivelser af
omtrent samme Indhold, saaledes lydende:
Mylord!

„Ifølge min Ordre bleve nylig 4 italienske Matroser satte i

Land i Gibraltar af Capitain=Liutenant Fabricius. Disse Folk
bleve fundne ombord i en dansk Brig, som d. 2 Decbr. f. A.

havde af Uagtsomhed fiernet sig formeget fra sin Convoi, Fre¬
gatten Triton, Capitain Ellbrecht, og derfor blev lagt ombord af
to Kapere, hvoraf den Ene, til Trods for Fregattens Signaler til

Briggen, bortfnappede Capitainen, Styrmanden og en Mand, og
satte de ovennævnte fire Mand istedetfor. Capitain Ellbrecht skiød
paa disse Kapere, for at tvinge dem til at dreie til og forevise
deres Kaperbreve; men langt fra at opfylde deres Pligt imod en

Orlogsmand, flygtede de, formodentlig fordi de frygtede den

Revselse*), de havde fortient for de Sørøverier de havde begaaet
——

*) I Billes Brev, der var paa Fransk, er brugt Ordet chätiment,

som af Lord St. Vincent er forstaaet som chastirement, hvilket

Ord i det engelske Sprog betegner en vilkaarlig, som oftest le¬
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ombord i Briggen, hvor de havde plyndret adskilligt og mishand¬
let Mandskabet. Da enhver Convoichef er ansvarlig for de Sklbe,

som ere ham betroede, indseer De let Mylord, at Chefen paa Vri¬

ton kun har giort sin Pligt, ved at hindre at bemeldte Brig blev
borttagen. Men dette var ikke nok, og derfor lod jeg, strax ved

Skibets Ankomst her, optage Forhør over den øvrige Deel af
Mandskabet, hvilket jeg tilligemed Copie af Capitain Ellbrechts
Rapport har sendt til vor Consul i Gibraltar, med Ordre at be¬

gjære Kaperne afstraffede af Gouverneuren, fordt de, istedetfor at
handle efter de bestaaende Tractater, handle som Sørøvere, hvor¬

ved de vanære det storbrittaniske Flag, hvilket er dem tilstaaet og
givet, tilligemed deres Patenter, af Gouvernementet i Gibraltar,

hvorfor jeg ogsaa desangaaende henvendte mig til denne Authori¬
tet. Jeg havde ventet, at Capktain=Lieutenant Fabricius havde

bragt mig de danske Sklbsfolk tilbage, men erfarer tvertimod, at
de ere blevne arresterede paa Deres Excellences Ordre. Jeg maa
altsaa antage, at denne Sag er under Deres Authoritet. Vær

overbeviist om Mylord, at dersom dette havde været mig bekiendt,

skulde jeg skrax have henvendt mig til Dem directe i denne Sag.
De kiender Hensigten af min Sendelse og Ophold her i Middel¬

havet. Da jeg havde den Ære at tale med Dem i Gibraltar,
sagde jeg Dem, at min Konges Ordre til mig var, at jeg skulde

beskytte hans Undersaatters Eiendom imod Kaperne og Sørø¬
verne, forsaavidt som mine Landsmænds Handel vav tractatmæs¬
sig. Ifølge heraf er enhver Convoichef ansvarlig for, at de Skibe

han har i sin Convoi have deres Papirer i fuldkommen Orden, og
jeg er desuden ansvarlig til min Regiering for den nøiagtigste Over¬

holdelse af disse Instructioner. Herpaa er det, at den Beskyttelse

vigive vore Skibe grunder sig, og herefter er det, at Capitain Ell¬

gemlig Revselse. Derfor optog han, som vi strax skulle see, dette
Udtryk ilde. Bille gav ingen videre Forklaring herom, imidlertid
skulde jeg feile meget, om han dermed har meent andet, end Lovens

Straf (puition).
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brecht har handlet imod de to Kapere, som vilde tage et Skib ud

af hans Conpoi. Saasnart denne Sag blev mig bekiendt, meldte
jeg den strax ind til mit Hof, som derefter vil afgiøre den med

Ds. Exellences, og jeg troede, ved at udvexle de fra begge Sider

tagne Folk, at have endt Sagen saavidt den kunde afgløres i

Gibraltar, overladende siden de respective Cabinetter at slutte den
endeligen. De maae derfor tillade mig, Mylord, at sige Dem,
at ifølge min Anskuelse er disse Folks Arrestation et Bevils paa

Mangel paa Agtelse for den Nation, jeg har den Ære at høre
til; den er et Brud paa Folkeretten, og kan desuden ingenlunde

paaskynde Sagens Tilendebringelse, da Skibet maa blive her, og

jeg paa ingen Maade kan gaae videre, uden Ordre fra min Re¬

giering, eftersom Skibets Tilbagetagelse er overeensstemmende med
dens Villie. Jeg maa endvidere giøre Dem opmærksom paa, at

ved denne Strenghed lide kun disse Folk, Indladerne og Eierne

af Skibet, hvilke Alle dog ere uskyldige i Sagen, og at disse
Mennesker, ifølge al giældende Ret, maae kunne fordre Erstatning

af Kaperne. Det vilde dog være meget haardt, om de skulde
være berøvede deres Frihed saalænge, til det behager vore respec¬

tive Hoffer at tage en Beslutning i denne Sag. Jeg har den
Ære ic.“

Med disse Depecher afgik Lougen d. 14de Januar og kom

tilbage d. 19de med følgende Svar fra Lord St. Vincent.
„Min Herre

Engelske Kapere ere Lovene underkastede. For enhver ulovlig
Handling ombord i neutrale Skibe kunne de drages til Anfvarz

men jeg maa nedlægge Protest imod Chefen af den danske Fregat
Triton, hans Opførsel, som har tiltaget sig Ret til at være Dom¬

mer og Doms Executor i sin egen Sag. Jeg maa endvidere be¬

vidne Dem min Forundring over et Udtryk i det Brev, De har
beæret mig med, nemlig „Revselse“ (chastisement), som ikke
ustraffet kan udøves af nogen Magt paa Jorden eller paa Søen

imod Folk, der tiene under det brittiske Flag. Jeg vilde ønske
jeg kunde overtale Dem til at sende Briggens Papirer, hvilke
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ere blevne tagne med Magt fra Priismesteren paa Skibet, hid

til Admiralitetsretten i Gibraltar, for at Lovene kunne have deres

Gang; thi Indladning af fiendtlig Eiendom i danske Skibe er

dreven til saadan en Grad, at meget strænge Forholdsregler maae
tages derimod, ifald saadan egenmægtig Anmassen af Magt og

Privilegium, som Chefen af Fregatten Triton nylig har tiltaget
sig, skulde vedblive.
Jeg vil afvente Udfaldet af de Forestillinger, De har troet

passende at giøre til Deres Hof, forinden jeg aflægger nogen

Rapport om den fornærmelige Opførsel, der er viist imod Kape¬
rens Folk, som have været satte i Bøien og insulterede paa den
groveste Maade. Jeg har den Ære ic.“

General O Haras Svar er intetbetydende; det indeholder
blot en Billigelse af Lord St. Vincents Svar, og Erklæring om,
at han, Generalen, ikke havde med Sagen at bestille, hvilken ene

henhørte under Admiralitetsretten.

Fabricius meldte i sin Rapport om denne Sendelse, at Lord

St. Vincent i det første Møde havde været meget heftig og yttret
at denne Handling, efter hans Anskuelse, maatte bevirke Krig
imellem begge Nationerne. I den næste Samtale var han min¬

dre heftig og sagde, at Sagen maatte afgiøres imellem Hofferne,

og at han indtil dens Udslag beholdt Folkene ombord hos sig;
iøvrigt ansaae han Sagen for meget vigtig, vort Forhold havde

været lovstridigt, han vilde tage de strengeste Forholdsregler o. s. v.
Paa Tilbageveien var Lougen saa heldig ak redde et dansk
og et svensk Skib fra at falde i en fransk Kapers Hænder. Tillige

stødte han paa det danske Transportskib Probitas, ladet med Pro¬
viant og Varegods til Eskadren. Disse tre Skibe bragte han
ind til Malaga.
Under 26de Januar skrev Lord St. Vincent saaledes til Bille.

„Min Herre!
Med Hensyn paa det Udseende, De har givet den danske

Fregat Tritons Chefs fiendtlige og voldsomme Opførsel, og at de
vedbliver at tilbageholde den tagne Brigs Papirer, hvilket bestyr
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ker den Tanke, at de ere i Uorden, saavelsom paa Grund af det

utaalelige Sprog De har ført, idet De taler om at straffe Foik,

der tiene under det brittiske Flag, har jeg troet det rigtigst at ind¬

sende den hele Sag til det engelske Admiralitet. Jeg har den
Ære at være ic.“

Paa dette Brev, som Bille først modtog i Livorno, svarede
han blot for at erkiende Modtagelsen deraf, refererende sig, lige¬

som Lorden, til Hoffernes Afgiørelse. Endelig, i Begyndelsen af
Mak Maaned, frigav Lord St. Vincent de arresterede Folk, og
fendte Dem til Malaga, hvor de af Confulen modtoge deres Brig,

som i al den Tid havde lagt under hans Forvaring. I sin

Indberetning desangaaende yttrede Bille den Formening, at Ad¬
miralen aldrig havde indberettet Noget om denne Sag, og at
han nu var bleven kled af at føde og bevaagte disse uskyldige

Mennesker. Dette synes ogsaa at have været Tilfældet, eftersom

der aldeles Intet findes desangaaende i Grev Bernstorffs Corre¬
spondence. Og saaledes endtes denne Sag; dog kan jeg ikke und¬
klade at omtale en Passage af et Brev fra Bille til Oeconomie¬

og Commercecollegiet desangaaende; det er dateret Malaga d. 3die

Juni: „Jeg erfoer med megen Fornøielse, at Consul Glynn ved
denne Leilighed har ført sig meget rask op. Han var fraværende

da Arresten fandt Sted; men da han kom tilbage fra en Reise

til Italien og blev underrettet om det Passerede, forespurgte han

sig hos Admiralen om Aarsagen til disse Folks Fastholdelse, og
fik til Svar, at det var Armateurerne, der havde forlangt den,

ikke ham. Armateurerne skiøde Skylden paa Admiralen, og da

Consul Glynn havde taget denne Erklæring skriftlig og bragt den
til Lord St. Vincent, blev Capitainen strax sat i Frihed. Admi¬

ralen havde sagt til denne, at dersom Sagen forholdt sig som han
forklarede den, kunde han vente sig al mulig Statisfaction over
Kaperne. Armateurerne vilde, at Capitainen skulde underskrive

og frasige sig al videre Paatale; ien Glynn rev Papiret itu,

kastede dem det i Øinene og jog dem ud af sit Huus. Da Con¬
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suk Glynn forlod Livorno anbefalede jeg ham færdeles denne Sag
o. s. v.“ Bille slutter med anbefale Glynn meget til Collegiet.
Imidlertid indløb Ordre fra Admiralitetet, at Briggerne Lon¬

gen og Sarpen skulde gaae hiem i Foraaret sautlede, og convoi¬
ere hvad danske og svenske Skibe, der maatte ønske Convok til
Hiemmet, samt anløbe Lissabon paa Veien, for ogsaa at tage

Convol derfra. I Nordsøen skulde Sarpen skille sig fra Lougen,
for at convoiere ind til Elben og Weseren, medens Lougen gik

lige hiem. Fornu at forene Udførelsen af denne Collegiets Ordre,
paa den bedste Maade, med Billes Ønske at have alle 3 Fregatter
samlede hos sig i Livorno, til den Tid Forholdsordre kunde ind¬

løbe for Uenighederne med Tunis, giorde han følgende Bestem¬
melser. Hvide=Ørn skulde først bringe en Convoi Strædet ud, og

derefter forblive paa Statkonen ved Malaga indtil Najadens An¬
komsk; da skulde Kaas underlægge sig Kriegers Commando, og
disse to Fregatter skulde da føiges ad op til Livorno, medtagende
Convoi. Skulde uforudseete Hindringer have tilstødt Najaden,

da skulde Kaas gaae alene, først i Marts, fra Malaga til Liborno
med Convoi.

Det blev altsaa Hvide=Ørn, og ikke Lougen (saaledes som

den til ham sidsk i forrige Aar udstedte Ordre bød) som Krieger

skulde tage med sig op til Italien. Han skulde endvidere ud¬

levere til de tvende hiemgaaende Brigchefer et Qvantum af de

trykte Schemaer, som af Commercecollegiet vare udsendte til Ud¬

fyldning ved Antagelsen af Convoiskibe, hvilke bestemte Formen
for Skippernes Declarationer og tillige lettede Arbeidet betydeligen

for Cheferne. De til Tripolis medbragte Kanoner skulde han
beholde ombord indtil nærmere Ordre.

Sarpen, som var i Italien, skulde tage Convoi med sig til¬
bage og anløbe Malaga. Der skulde han forblive paa Station

til først i April Maaned, da han med alle de Skibe, som vilde
Strædet ud, og hlemefter, skulde begive sig til Lissabon, der under¬

lægge sig Capitain Fabricins's Commando, for i Forening med
ham at convoiere hiemefter.
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Lougen skulde forblive paa Stationen ved Malaga til først i

Februar, da skulde han tage Convoi østerefter op til Barcelona,
derfra samle Convol langs Kysten tilbage og Strædet ud, anlø¬

bende Malaga og Gibraltar paa Vøien, og saa gaae til Lissabon
med Convok, hvor han skulde oppebie Sarpens Ankomst. Slut¬

ningen af denne Ordre, der giorde Fabricius uafhængig af Bille,
lyder saaledes: „Deres gode Conduite og bestandig udviste Activi¬

tet, naar Convoier have været Dem betroede, er mig Borgen for,
at De af alle Kræfter vil vigilere for hastigt og sikkert at bringe

denne Dem anfortroede Convoi til Kiøbenhavn. Deres Instrux,
Krigsartikkelsbrevet, Deres Sømandskab og gode Conduite bruger
De til Rettesnor paa denne Deres Expedition.“

Briggen Nidelven blev beordret, strax at gaae til Cartagena

med et dansk Skib fra Malaga. Der skulde han opspørge en
Skipper Styhr, som havde skrevet til Bille og bedet om speciel

Convoi, da hans Ladning var af stor Værdi. Holsten skulde til¬
byde ham Convoi, ifald han var klar til at seile strax og hans
Cours convenerede ham. Fra Cartagena skulde han nemlig søge

Barcelona, samle Convok paa sædvanlig Maade, og bringe den
Strædet ud. Skulde han ved sin Tilbagekomst til Malaga være

alene paa Stationen, da maatte han giøre sit Bedste, efter egen
Conduite, med at convoiere imellem Barcelona og Gibraltar.

Saavel denne, som de andre Ordrer, bød i Almindelighed, at yde
Koffardimændene al mulig Hiælp og Beskyttelse, at holde det saa¬

længe muligt under Seil, og ikke at gaae indenfor Molen uden i
yderste Nød, at undgaae Disputer med de krigførende Magters
Skibe, saameget som Nationens og Flagets Ære maatte tillade det,
og løvrigt at handle efter Sømandskab og god Conduite, samt at
correspondere directe med Admiralitetet. Endelig udstedte Bille

en Instrux for den Høistcommanderende paa den spanske Kyst,

som var at regne fra Barcelona til Strædet ud, forbi Cap
Spartel, hvis Indhold i det Væsentlige var følgende. Al den
Beskyttelse, som Forcen tillod, maatte gives det danske Handels¬

flag. Territorialrettigheden maatte respecteres, det vilde sige ind¬
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til ½ dansk Miil fra Kysten; udenfor denne Linie maatte alle
danske Skibe, anholdte af Kapere, tages tilbage. Skulde et saa¬
dant Sklb være uden Papirer, da skulde det, om taget af en fransk
Kaper, bringes til Gibraltar; var det derimod taget af en engelsk

Kaper, da skulde det bringes til Malaga eller en anden spansk

Havn, indtil Papirerne kunde tilveiebringes; og Consulen paa det
Sted, hvor Kaperen hørte hiemme, maatte da strax underrettes
derom, og Sagen i alle Tilfælde meldes hiem. Naar flere end
een Krydser var paa Stationen, skulde der altid hver Maaned

sendes een til Barcelona, for at tage Convoi langs Kysten tilbage.

Svenske Skibe skulde gives Convoi lige med Danske. Til An¬
kers maatte man kun gaae saalidt som muligt, men, naar man
ikke convoierede, da holde det krydsende imellem Cap Molino og
Gibraltar. Bille forventede sig Rapport een Gang ugentlig idet¬
mindste. Gibraltar Bai maatte man saalidt som muligt ankre

paa, men altid anløbe Stedet for Indgaaende, for at tage Convoi.
Saaledes vare Billes Dispositioner, forinden han forlod sit
Vinterqvarteer for at begive sig til den itallenske Kyst. Vi skulle

senere, ved at følge de enkelte Skibe paa deres Expeditioner, see
hvormeget af disse Ordrer der stod i deres Magt at opfylde.
De vare alle af 14de Januar, undtagen Nidelvens, der var af 12te.

I et Brev af 16de Januar til Admiralitetet, hvori Bille

meldte alle disse Forholdsregler, skrev han endvidere desangaaende.

„Cheferne gaae hiem fra mig med de samme Instructioner, som
de have havt naar de have convoieret, og af hvilke jeg har havt

den Ære at sende det kongelige Collegium de væsentligste Poster.

Men efterdi det høie Collegiums Skrivelse byder mig at instruer¬

dem i Overeensstemmelse med de Regler, som findes i Chefen af
Najaden, Capitain Kriegers Instruction, saa haver jeg, i den til

denne Chef efterladte Ordre, paalagt ham at uddrage de Poster
af hans Instrux, som kunde være passende for Chefen af Brig¬

gen og at besørge ham dem tilhænde, enten personlig, eller iglen¬
nem Consulerne i Malaga eller Lissabon.“ Da disse forskkellige

Instructioner imidlertid i det Væsentlige vare fuldkommen over¬
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eensstemmende, og grundede sig alle paa de samme Princhper, dem
vi under Løbet af det Foregaaende have havt Leklighed til at ud¬
vikle, saa forbigaaes de her.

I samme Brev skrev Bille endvidere: „Hvad Skibe, der nu

indbringes, ere bestandig saadanne som komme fra Gallipoli eller

Messina, og paa Grund af de Franskes Krig med Neapel. Jeg
skrev strax til vor Conful der, at man ventede denne Krig, og at
han maatte sørge for, at alle Skibe, som ladede der, maatte søge

Barcelona, for derfra at blive convoierede; men til Dato har jeg

ikke sporet Frugter deraf. Imidlertid faae de opbragte Skippere

deres Fragt ganske rigtigt betalt, ja, endog Liggedage godtgforte.
Denne nemme Maade at faae deres fulde Fortieneste, paa samme
Tid som de hurtig blive af med deres Last, er vel meget overeens¬

stemmende med Skippernes Speculation, hvorpaa jeg har seet

mange Exempler.“
Vi erindre, at Lougen, da den kom tilbage fra Gibraktar d.

19de Januar, bragte den danske Brig Probitas, ladet med Pro¬

viant og Varegods til Eskadren, ind til Malaga. Paa Grund

heraf maatte Bille, som laa seilklar med Triton, opsætte sin Reise

til han havde taget de fornødne Forholdsregler for Opbevaringen
af det udsendte Gods. Varegodset blev strax uddeelt til Skibene,

som laae der; men Proviant vare de alle forsynede med efterdi

Bille aldeles ikke havde ventet denne Udsendelse. Iøvrigt var
det meget heldigt, at Bille endnu ikke var seilet, da han derved

undgik at anskaffe nye Seil til Triton i Italien. Han skrev

i denne Anledning saaledes til Holmens Overequlpagemester: „Jeg

kan og skal ikke forlade Malaga, før jeg har faaet det øvrige
Gods saa godt som muligt oplagt i Magasin. At jeg saa uventet

fik dette Oplag her i Malaga giver mig meget Bryderi, da den
danske Consul her ligesaa lidt som paa noget andet Sted paa Ky¬

sten er danskfødt, hos hvem jeg derfor kunde vente at finde et
Magasin uden skor Bekostning, og han er mig iøvrigt til aldeles
ingen Hlælp. Jeg skal saa meget som muligt holde Orden med
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Alt; men skulde der indløde nogle smaa Uordener, maa De til¬

give; thi hvem skal jeg bebyrde med dette uden mig selve“
Billes Frygt var ikke ugrundet, at der vilde opstaae Vanske¬

ligheder, ved at have Pakhuus iland. Han maatte hertil søge
General=Toldadministrationens Tilladelse, og denne gik ud paa,
at naar man vilde betale Indførselstold af de oplagte Varer, og
siden igien Udførselstold, kunde der Intet være lveien for Varernes

Oplægning i Pakhuus. Bille skrev nu til Generalcapitainen og
udbad sig hans Mellemvirkning til en gunstigere Resolution. Han

tilbød at lade sætte dohbelte Laase for Pakhuset, hvortil Toldvæ¬
senet kunde have den ene, og den ældste Skibschef den anden

Nøgle, saa at Intet kunde bringes ud og ind uden Toldvæsenets
Vidende og Samtykke; men Svaret blev det samme som før,

udsmykket med intetsigende Undskyldninger, der gik ud paa at
denne Sag ikke hørte under Generalcapitainens Embedsmyndig¬
hed. Bille sammenkaldte derpaa Skibscheferne, forestillede dem

hvor stort et Tab Kongens Kasse vilde lide, ved at lade Varerne
oplægge iland, og anmodede dem om at giøre deres yderste Flid
for at tage Alt ombord. „er“ — skriver han i sin Rapport til
Collegiet, dat. 23de Januar — „havde jeg da den samme Satis¬
faction, som jeg altid har havt, naar jeg med Skibscheferne har

afhandlet Tienesten og vor Konges Bedste. Der var ikkun een

Stemme, at uagtet det næsten var umuligt skulde og maatte God¬

set hierges ombord i Skibene, efter en giort Repartition. Da vi

nu vilde til at losse, mødte mig den urimelige Vanskelighed, at
dette ei maatte skee, uden at der blev betalt Told, og en Betient

var tilstede, fordi Skibet laa indenfor Molen. Jeg lod vel gien¬

nem Consulen giøre den fornødne Protest imod denne Paastand;
men da jeg var underrettet om, at Svaret ikke vilde blive gun¬

stigt, og jeg desuden skulde vente derefter til den næste Dags
Aften, lod jeg Transportskibet hale ud paa Rheden, under Tritons

Kanoner, og saaledes førtes Ballast ud til det, ligesom det los¬

sedes. Det høie Collegium kan af dette slutte sig til, hvor ube¬

hageligt det er for mig at have saameget, at giøre med en Na¬
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kion, som viser os saamegen Uvillie. Jeg haaber, at Skibet iaften
skal være udlosset ganske, og, ak jeg da imorgen kan afselle med
Triton til Italien.“

Efterat denne Rapport var expederet, og det meste Arbeide

ved Skibets Losning var overstaaet, kom den danske Consul Hoppe
ombord til Bille om Aftenen og meldte ham, at General=Told¬

intendanten havde ladet ham vide, han havde fundet i nogle gamle
Protocoller, at en Tilladelse, af den Art som Bille havde begiært,

var i sin Tid blevet given til en hollandsk Eskadre, og at han
derfor nu ogsaa vilde give den danske Eskadre samme Tilladelse,

han udbad sig ikkun, at der Intet maatte blive meldt herom til
det danske Hof. Bille svarede herpaa, at Meldingen var allerede

skert, og at Tilladelsen nu var til ingen Nytte; men at han ikke
skulde undlade at melde, at den var indløben.

Allerede den 19de Januar om Aftenen var Fregatten Naja¬

den ankommen med en Convoi af 7 Skibe. Da den trængte
til at sætte Vant og Stag, maatte den lægge indenfor Molen

paa et Par Dage. Af Capltain Kriegers Rapport til Collegiet
see vi, at han d. 20de December var gaaen Canalen igiennem

med en Convoi af 7 Skibe, bestemte til forskiellige Steder; at
han havde mødt adskillige engelske Orlogsmænd, som havde havt

Officierer ombord, men med den største Høflighed forespurgt sig
om Convoiens Bestemmelse, dens Ladninger o. s. v.; at han flere

Gange havde været skilt fra forskiellige Sklbe af Convoien, men

stedse været saa heldig at faae fat paa dem igien; at han iskedet¬
for de Skibe, som forlode ham for at søge Bourdeaux og Lissabon,
optog andre paa Veien, hvoriblandt var Et, som havde været un¬

der Hvide=Ørns Convoi; at han et Par Dage forgiæves kryd¬
fede under Cap. St. Vincent paa et svensk Fregatskib, Fortung,
Capitain Steffens, som var det eneste der manglede af Convdien,

men som han ved sin Ankomst til Malaga fandt der allerede i

Havn og i god Behold; og endelig at han i Spanskesøen havde
havt et saa alvorligt Veir, med en saadan Sø, at han derom
skrev“ Da Stormen imellem d. 27de—28de December har været
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den alvorligste Prøve, Najaden har været ude i, for at blive be¬
dømt som Søskib, saa finder jeg mig pligtskyldig at anmelde Fre¬

gatten, uagtet dens ufordeelagtige Last (de 20 tolvpundige Kano¬
ner til Tripolis) som et fortrinligt Søskib, og tilregner jeg alene

Skibets gode Egenskaber, at jeg er i den behagelige Forfatning,
uden Ophold at kunne fortsætte min videre Bestemmelse.“

Endnu inden Bille forlod Malaga skrev han til Bernstorff

et Brev, dateret 23de Januar, af hvilket jeg troer de følgende
Steder ville interessere:

„Paa den senere Tid er Antallet af franske Kapere betydelig

aftaget i disse Farvande, hvilket er en Følge af Algerinernes Acti¬
vitet. Dersom dette vedbliver, og vore Skippere ville vedblive,

som de i den sidste Tid have begyndt, med at forsyne sig med

gyldige og regelmæssige Papirer, smigrer jeg mig med, at vi
kunne undvære Convoieringen i disse Farvande. Rigtignok blive
adskillige Skibe Tid efter anden opbragte, men jeg har gyldig

Grund til at troe, at disse Opbringelser ere fremvirkede af Skip¬
perne selv, som da faae deres Fragt betalt strax, istedetfor at de

ellers ere nødte til at gaae til deres Bestemmelsessted, hvorved de

vinde den dobbelte Tid. Jeg har selv været Vidne til flere af
den Slags Operationer.“

„Den eneste Nyhed, jeg kan meddele Dem, Hr. Greve, er

at de Engelske have med deres Kanonbaade villet maale sig med

de Spanske fra Algeziras. Disse sidste ere meget godt comman¬
derede. De Engelske have ved denne Leilighed mistet to Kanon¬
baade, hvoraf den ene blev skudt isænk, den anden tagen.“

„Jeg vil søge at skildre Dem, saa godt jeg selv er under¬
rettet, det Lys, Lord St. Vincent staaer i blandt sine Lands¬

mænd. Fra sin Ungdom af har denne Admiral havt Renommée
for en høist sielden Activitet, hvilket har bevirket at alle unge

Mennesker af stor Familie, bestemte for Marinen, have været be¬
troede under hans Commando, for der at lære Tienesten tilgavns.

Uagtet sin høie Alder, besidder han den samme Iver og Aand,

men han er ingenlunde elsket af sine Underhavende, Chefer saa¬
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velsom Subalterne. Han er efl ivrig Ven af Oppositionen, har

meget ringe Kundskaber i Politiken og mangler endog ofte Con¬
dulte. Jeg troer, at den engelske Regtering meget ønsker at finde
en passende Leilighed til at afløse ham. Idetmindste synes mig
følgende Træk at være et Beviis derfor: Da han for nogen Tid
siden meldte hiem, at han agtede at tilbringe nogen Tid i Gibral¬
tar for sin Helbred, og at han overlod Commandoen til Sir

William Curtis, ilede man med at sende Admiral Lord Keith
Elphinstone for at afløse Lord St. Vincent, hvorved man imid¬
lertid overlod til denne, om han vilde gaae hiem eller ei. Men

Lorden fandt dette aldeles ikke efter sin Smag, og viste sig meget

stødt og opbragt.“

„DDe engelske Kanonbaade, som bleve tagne af de Spanske,
vilde beskytte en engelsk Convois Indløben til Gibraltar. Tre

rigtladte Skibe af denne Convoi bleve indbragte til Algeziras.
Convoien var bestemt til Italien, men har ikke tordet gaae dertil,

paa Grund af de mislige Omstændigheder; derimod er den gaaet

til Palermo. De to Kanonbaades Tab har været meget følelige
for de Engelske, paa Grund af Tabet af Mandskaberne, som altid
leveres fra Linieskibene paa Rheden, naar Kanonbaadene skulle

bruges. Overalt ere de Engelske meget soggt bemandede, især siden
sidste Slag.“*)

Just paa samme Tid, da Bille, som vi have seet, begyndte

at haabe paa en bedre Fremtid, og at Convoleringen skulde blive
mindre nødvendig, blev dette System herhiemmefra ved Love og

Forordninger sat paa en mere ordnet Fod. Med Najaden var
der bleven udsenbt et betydeligt Antal Exemplarer af Eedsformu¬

larer for Skipperne at undertegne, af Schemater at udfylde af

Cheferne, i hvilke Skibenes Størrelse, Drægtighed, Ladning, Be¬
stemmelse o. s. v., blev anført under Haand og Segl; endvidere

*) Dette sidste Stykke staaer vel i et Brev, skrevet 8de Febr, fra Li¬
vorno; men da det staaer i Forbindelse med hvad der allerede er

anført i Brevet af 25de Januar, uddrages det her.
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Love for Convoieringen, af hvikke hver Skipper skulde modtage
et Exemplar; ligeledes fik han en Signalbog, og maatte han der¬

for erlægge 48 ß. d. Cr. til Chefen af Convoien, som skulde
beregne sig disse Penge til Indtægt i sit Pengeregnskab: Under
7de Januar udstedtes en Cireulaire fra Commercerollegiet eil de

danske Consuler i Middelhavet, der vel især var med Hensyn til
den i Foraaret med Briggerne hlemgaaende Cohvoi, men som dog

ogsaa indeholdt endeel generale Bestemmelfer. I Indledningen
hertil staaer, at „Hs. Majestæt ikke vil, at nogen Mistanke om

Uregelmæssighed i Fremgangsmaade maa hvile paa dem, som saa¬
dan Beskyttelse bliver tilstaaet, som det er Kongens Hensigt alene

at tilstaae den retmæssige Handel.“ Foruden de allerede omhand¬
lede Bestemmelser, som glentages i denne Cireulaire, findes i 5.

4 Følgende: „Den betydelige Forskiel, der i Henseende til Byg¬
ningsmaaden finder Sted imellem Handelsskibene, giør en saadan
Forskiel i deres Seilads, at den væsentlig maa komme i Betragt¬

ning ved Convolering, hvor Handelsskibene maae holde sig saa
nær muligt til Forsvarsskibet, og hvor en eneste Seiler kan ud¬
sætte hele Convoien. Det er derfor befalet, at ethvert= Skib, for¬

uden de Seil, som høre til dets Bygning og Takkelage, skal væke
forsynet med: 2 Under Læseil, 2 Boven=Læseil, 1 Boven=Bram¬

seil, 1 Bram=Læseil, og til Signalerne to gode Flage og 4 Lan¬
terner.“ Dette skulde Consulerne vaage over, ligesom at Skibene
altid vare forsynede med tilbørligt Forraad af Vand og Provisio¬
ner, mere end behøvedes til en almindelig Reise. Circuiniren
slutter med følgende Bestemmelse: „Endelig skal, som et Bidrag

til Omkostningernes Bestridelse ved Convoieringen, af hvert Skib,
som convoieres, erlægges 6 Mk. d. C. pr. Commercelæst, hvilken

Recognition betales tilligemed den under 24de Februar 1796 paa¬

budne Afgift af Skibsfragter.“
Efterat Bille, d. 24de Januar havde søet Bransportskibet

Probitas vel indenfor Molen igien, lettede han med Triton om

Natten Kl. 12, og kom den 31te Januar til Ankers paa Livorno

Rhed; men da han kom fra en spansk Havn, blev ham paalagt 5 Da¬
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ges Qvarantaine. Briggen Sarpen lag her i Havnen, indenfor Molen.
Vi erindre, at den ankom til Livorno d. 18de December f. A.

og skulde gaae til Neapel med en Convoi. Med 4 Skibe var
han gaaet under Seil d. 27de December, men kom formedelst

haardt Veir og Modvind ikke til Neapel før den 12te Januar,
uden at noget Mærkeligt var passeret paa denne Reise. Da Uro¬

lighederne vare udbrudte i Neapel, blev han der saa kort som mu¬
ligt, gik under Seil d. 16de; og kom tilbage til Livorno d. 19de

Januar. Da han her erfarede, at Genua var erklæret blokeret

af de Engelske, besluttede han at lade sine Seil forfærdige i Li¬
vorno, og for at spare paa Skib, Fartøiek, Anker og Toug, halede
han ind til Molen, og lod da arbeide af alle Kræfter paa sine

nye Seil, som allerede vare halvt færdige, da Bille ankom med
Triton og underrettede ham om, at et Stel nye Seil var kommet

ud med Probitas fra Kiøbenhavn.

Vi have seet, at det var Billes Hensigt, i Livorno at af¬

vente Regieringens Ordrer angaaende vore Uenigheder med Tunis,
og at han til den Tid, disse kunde indtræffe, haabede at have

alle tre Fregatter samlede hos sig. Forinden vi begynde denne
Deel af Aarets Begivenheder, ville vi følge Skibene paa deres
forskiellige Expeditioner.
Nidelven lettede d. 14de Januar fra Malaga, med et Skib

under Convoi, med hvikket den anløb Cartagena. Den omtalte

Capitain Styhr laa vel der, men manglede en halv Snees Mand
af sin Besætning, hvorfor han ikke kunde folge med. Paa Tou¬

ren til Cartagena mødte Holsten en engelsk Convoi paa 20 Skibe,
ledsaget af 3 Linieskibe og 2 Fregatter. En af disse holdt ned til

Nidelven og forlangte Chefens Erklæring for, at det Skib, han

slæbede, Intet havde inde, som stred imod Tractaterne. Da denne
blev ham given, vendte han tilbage til sin Convoi. Da der ved

Cartagena næsten altid blæser Søvind om Dagen og Landvind

om Natten, udvirkede Holsten sig en speciel Tilladelse til at seile
med sin Convoi om Natten, hvilket ellers var strængeligen for¬
budt, og gik han da Seil d. 24de Januar, Kl. 2 om Natten,
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med 3 Skibe under Convoi, hvoraf Et skulde til Livorno. Med

disse ankom han d. 29de til Barcelona. Herfra fik han kun eet
Skib med sig, men Consul Larrard havde iforveien skrevet til Salou

og Alscante, hvor der skulde ligge endeel Skibe, og der maatte

altsaa Nidelven søge hen. Den 7de Februar gik han bort med det

ene Skib fra Barcelona og kom d. 10de til Salou. Her red han
en svær vestlig Storm af, hvorved han knækkede sit ene Anker.
D. 15de gik han bort fra Salou med 12 danske og 3 svenske
Skibe, med hvilke han ankom til Alicante d. 24de. Convoien
voxede her til 23 danske og 8 svenske Skibe. Med disse lettede

han d. 28de Februar og gik Strædet ud d. 6te Marts. Flere
Skibe stødte endnu til ham underveis, saa at han, da han forlod

Convoien d. 7de Marts, 5 Mile vestenfor Cap Spartel, talte 39
Skibe i sin Convoi. Ved at seile forki Gibraltar Bai, blev han

beskudt af spanske Kanonbaade, hvilket han besvarede med et skarpt
Skud, for at forsikkre sin Vimpel, og fortsatte sin Cours. Paa
denne Reise slæbte han bestandigt 1 à 2 Skibe. Han var heldig

med østlig Vind og godt Veir. Paa Tilbagereisen anløb han
Tangier og Gibrgltgr. Fra det sidste Sted tog han et dansk Skib
med sig til Malaga. Lord St. Vincents Galanterie mod Hol¬
sten var uden Grændser, saa at det syntes som om han ved per¬

sonlig Artighed vilde giøre den Uvillie god igien, som han havde
viist imod den danske Eskadre, i Sagen med Briggen Kiærlig¬
heden. Paa Udreisen mødte Holsten Hvide=Ørn, der kom med

Convoi vesterfra. Denne Fregat, der allerede ved Vritons Afreise
laa klar til at convoiere vesterefter, meldte d. 30te Januar at

have 4 banske og 8 svenske Skibe under Convoi, som havde deres
Papirer i Orden; men 3 andre danske Skibe, som havde anmeldt

sig, befandt han ikke saaledes, at han kunde antage dem, hvorfor
han kun tillod dem at blive ved Convoien uden at meddele dem
Signaler. Efter flere Gange at have været under Seil, men

atter maattet ankre for Stille, Modvind og Taage, eller haard

Strøm, kom han endelig bort med hele Convoien d. 10de Februar;
men maatte stadig krydse under ugunstige Omstændigheder, og
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var d. 22de Februar kun kommen 6 Mile vestenfor Malaga.
Han passerede i denne Tid den svenske Fregat Thetis, som ogsaa
Lrydsede med 2 Skibe under Convoi; men den drev endnu mere

af end Hvide=Ørn. Endelig d. 22de fik han Levant, passerede
d. 23de Gibraltar med en Storm, og skilte sig samme Dag ved

sin Convoi, som imidlertid var bleden 18 Skibe stærk. Da Vei¬
ret bedägedes, anløb han Tangker; men erfarede her, at Pesten

var kun 30 Mile fra Byen, gik derfor steax derfra, og søgte
Gibraltar, hvor ogsaa han blev modtaget af nogle spanske Kugler

og Lord St. Vincents særdeles udsøgte Artighedsbeviser. Den
6te Marts tog han 3 danske og et svensk Sklb med sig, og
bragte dem d. 7de Marts til Malaga. Da han paa dette Togt

havde opdaget, at hans Stormast var skiøret, halede han ind til
Molen, for at lægge Skaaler paa den, og var da atter seilklar
d. 13de Marts, med en Convoi af 3 danske Skibe til Livorno.

Kaas meldte i denne Rapport, at adskillige danske Matroser vare
deserterede fra deres Sklbe og havde taget Hyre paa franske Ka¬
pere. Han havde vel reclameret dem, men havde kun lidet Haab

om at faae dem tilbage; desaarsag lod han k alle Consulgter op¬

slaae en Advarsel imod slig en Uorden, og Trusel om at Deser¬
teurernes Navne vilde bllve hiemmeldte, og de Paagjældende al¬

vorligt tiltalte efter Lovens Strænghed, ved deres Tilbagekomst til
Fædrelandet. Den 16de Marts lettede Kaas med 4 danske Skibe,

og styrede osterefter. To Brigger stødte til ham udenfor Malaga.

Af disse 6 Skibe gik 2 fra ham, da han var passeret Cap Pa¬
kos. Med de Øvrige søgte han Livorno. Men forinden vi kunne

vedblive at beskæftige os med dette, ved sit Uheld saa interessante
Skib, maae vi følge Fregatten Najaden og de andre Skibe paa
deres Togter.

Najaden og Lougen gik Seil sammen d. 5te Februar. Den

Første med et svensk og et dansk Skih, den Anden med 3 Skibe
under Convoi. Najaden kom d. 18de Februar til Ankers paa
Livorno Rhed. Han havde havt adskillige haarde Storme med

svær Sø, først af N. V. og senest af vestlig Vind, i hvilke han
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var bleven skilt fra sine 2 Skibe. Han laa bi en Tid, for

at vente paa dem, nordenfor Corsica, hvorved Skibet leed endeel
af den krappe Sø. Underseilsskiøder og Halser sprang, Kobrygs¬

finkenettet blev indslaaet, og en Sø brækkede Mesansbommen.
Da Krieger formodede, at hans to Skibe vare lændsede ind til

Livorno i den sidste Storm, holdt han af for denne Plads. Ved

hans Ankomst der, var imidlertid ingen af dem indkommen, og
da det ene Skib, den danske Brig Anna, var angivet at have en

meget kostbar Ladning, og det var bekiendt, at der opholdt sig 3

franske Kapere i Farvandet nordfor Corsica, beordrede Bille Na¬
jaden til strax at gaae ud igien og krydse pag disse Skibe til d.

25de, og bringe dem ind Begge samlede, eller hver Enkelt, saa¬

snart han mødte dem. Den 20de gik Najaden derfor under
Seil, og var saa heldig at møde Briggen Anna 2 Mile vestenfor
Gorgona, hvor han tog den paa Slæbetoug for at bringe den

ind til Livorno; men havde det Uheld kort efter, at knække sin
Forstang, hvorved 2 Mand faldt overbord og druknede, Han

maatte altsaa gaae i Værk med at repgrere, da han kom til An¬

kers, og imidlertid kom ogsaa det svenske Fregatskib ind,

Lougen kom d. 13de Februar med sin Convoi til Barcelona.
Den mødte paa denne Tour adskillige engelske Krydsere, hvoraf
En, Linieskibet Leviathan paa 74 Kanoner, havde en Officier om¬

bord i Lougen, for at forlange at visitere Convojen, hvilket Fa¬

bricius afslog, men gav sit Æresord for Convoiens Rigtighed.

Efter nogen Ordvexling lod Engelskmanden sig nøie hermed.

Dette Linieskib havde for 4 Dage siden erobret den spanske Fre¬
gat Theresa paa 44 Kanoner, og den Dags Morgen 3 spanske

Barker, hvoraf En blev sænket og en Anden skudt i Brand. Le¬
viathan, der havde ført Commodore Duckworths Stander, i sidste

Expedition imod Mahon, var nu commanderet af en ung Mand,
der giorde de Spanske en meget alvorlig Krig paa denne Kyst,
gik ofte i Land, plyndrede og opbrændte Barker, hvilket naturlig¬

viis i høi Grad opirrede Gemytterne. Medens Lougen laa i
Barcelona vexlede han endeel Kugler med Batterierne og med
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en spansk Fregat, som laa paa Rheden. Denne reddede sig om

Natten, og gik østerekter, medens Leviathan var vestenfor beskæf¬
tiget med at brænde 6 Barker under Landet.

Lougen havde det Uheld, ved at løbe ind til Barcelona, at
rore Grunden og täge Skade paa sit Ror. Saasnart dette var

repareret, og han havde givet tilbørlig Tid til at lade sin Ankomst
tilsige langs Kysten, gik han under Seil uden Convok, og kom
d. 27de til Salou. Her fik han 5 danske og 3 svenske Skibe,

kom med dem til Alicante d. 2den Marts, og fik her 3 Skibe
under Convoi, som alle vilde Strædet ud. Han traf her den

svenske Brig Husaren, der kom fra Marseille og senest fra Yvica,
med 5 Skibe under Convoi. Den 7de Marts forlod Fabricius

Alicante. Den 9de faldt han ind med Sarpen, som kom fra Li¬

vorno med 20 Skibe. Uagtet al mulig Anstrængelse, nødte
Modvind og Strøm ham til at soge Malaga, hvor han imidler¬

tid først ankom b. 29de Marts; men istedetfor 11 Skibe bragte
Fabricius 17 i Sikkerhed ind paa Baien, og ved selve Ankerplad¬

sen reddede han det 18de af en fransk Kapers Vold. Han mod¬
tes paa dette lange Krydstogt med adskillige Convoier, som dog

lode ham ubehindret passere. En engelsk Lettre of Marque hialp
ham med Vand.

Sarpen gik d. 23de Febr. med en Convoi af 14 danske og

9 svenske Skibe fra Livorno. Triton havde Ordre at følge Con¬
voien indtil paa Høiden af Minorca. Adskillige Skibe gik fra,

ifølge deres forskiellige Courser, hvoriblandt et svensk Skib, der
bragte adskillige danske Presenter af Klæde x. til Algier. D. 20de

Marts var Holck med sin Convol kommen heelt op under Gi¬

braltar, da en Storm af vestlig Vind nødte ham til at holde af
for Malaga, hvor han ankom samme Dag med 20 Skibe. Han

havde det Uheld paa denne Reise, at han om Morgenen d. 15de

Marts savnede et Skib af sin Convoi. Det var Briggen Dorthe

Margarethe fra Kiel, 33 Commercelæster drægtig. Ifølge en.
Skippers Udsagn, som om Aftenen havde været dette Skib nær¬

mest, havde han om Natten, i en svær Byge, hørt Folk skrige,
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og strax efter seet et Skib med Kiølen iveiret. Det bekræftede

sig senere, at dette Fartøi var forliist. Mandskabet blev reddet af
en engelsk Lettre of Marque, efterat disse Ulykkelige havde siddet
22 Timer paa Kiølen af deres eget Skib. Kun en Dreng druk¬
nede. De havde i deres Ulykke endnu den Krænkelse at see et
dansk Skib seile dem tæt forbi i Magsveir, uden at ændse paa
deres Raab.

Den i forrige Aar forgiæves ventede Galease, Adolph Sleg¬

fried, kom den 24de Marts ind til Malaga, ladet med Varegods
til Eskadren, efter 18 Dages Reise fra Norge. Her var omtrent

samme Uleilighed, som med Briggen Probitas. Imidlertid, ved
at angive Skibet for at være læk, hvilket tildeels var sandt, fik

Holck Tilladelse til at losse dets Ladning i et spansk Fregatskib,
som blev leiet til Oplagssted, og alle Forsigtighedsregler bleve an¬

vendte for at forene Godsets Conservation med tilbørlig Oeconomte.

D. 27de Marts opkom Ild Kl. 2 om Eftermiddagen i et

svensk Koffardiskib, Helsingfors, af Sarpens Convei. Ilden var
foraarsaget ved at der blev lagt Tiære paa Kabyssen, som var

under Dækket. Vil Lykke lag Skibet med nordlig Vind i Læ af
Convoien. Ved Orlogsbriggernes Hiælp af Fartøier med Offi¬
clerer, Tømmermænd og Slukningsredskaber, lykkedes det først

at bringe Skibet under Seil, bort fra Convoien, og derefter at
slukke Ilden efter en Times Forløb, hvorpaa Skibet blev bragt
ind til Molen for at reparere.

Den 28de Marts om Eftermiddagen tillod endelig Veir og

Vind de tvende Brigger med deres Convoier, bestaaende i Alt af

53 Skibe, at komme under Seil. Vinden var S. O.; Sarpen
førte, Nidelven sluttede. Saaledes naaede de saa langt som til
Tarifa; men her fik de om Natten en haard Byge med vestlig

Vind, Torden og Lynild, hvorfor de i det tykkeste Mørke

maatte holde af med hele Convoien og styre tilbage igien. Den

30te Marts om Aftenen, kom Sarpen ind til Malaga med 33
Skibe. Nidelven holdt det krysende udenfor til d. 31te om Af¬
tenen, da han havde bragt 21 Skibe til Ankers paa Rheden.
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Endskiondt dette var et Skib mere, end de gik ud med, manglede
der dog 2 svenske Skibe, hvoraf det ene var seet inde under Ky¬
sten af Barbariet, det andet derimod blev indbragt til Malaga

af en fransk Kaper, 5 Dage efter. Convoien modte iøvrigt paa
denne Reise adskillige Kapere, men de syntes i det Hele at være

blevne mere moderate i deres Fremgangsmaade. Saaledes havde

Galeasen Adolph Siegfried, paa sin Reise fra Norge, været over¬
halt af en stor Mængde Kapere, som dog alle strax havde ladet

den gaae, uden at tilføie den mindste Molest. I Anledning af
hiint svenske Skibs Opbringelse, saa, paa Grund af, at det hørte
til den danske Convoi, fandt en Correspondence Sted imellem den

danske og den franske Consul i Malaga. Hr. Chompré anførte
at Sklbet var ladt med neapolitansk Elendom, og at desuden

en convoierende Orlogsmands Rettighed til at beskytte sin Convok

dog aldrig kunde strække sig længere end en Fæstnings Territorial¬
rettighed, nemlig saalangt ban kunde see og hans Kanoner kunde
række. Det forekommer mig som om Chomprés Paastand, heri,

var grundet paa Billighed.
Ved Slutningen af denne Maaned lage altsaa de tre Brigger

i Malaga med Convoi; Lougen med 18, Sarpen med 33, og
Nidelven med 21 Skibe, som alle vilde Strædet ud. De to
Første, som skulde giøre sig klar til Hiemreisen, halede nu inden¬

for Molen, for at proviantere o. s. v. Nidelven blev liggende
paa Rheden, for at benytte den første indfaldende østlige Vind.

Triton havde Ordre at gaae op til Genua, saafnart han havde
forladt Sarpen med dens Convoi. Consul Morellet havde nem¬

lig meldt, at et dansk Sklb laa klar der, medio Marts, til at
convoieres til Livorno. Ellbrecht ankom til Genua d. 15te Marts.

Her ville vi for Øieblikket forlade ham.
Ogsaa Najaden maatte anvende Tiden, indtil de forventede
Forholdsordrer ankom, til at convoiere, og til at krydse i Farvan¬

det nordfor Corsica og i Golfen af Lyon. Under 6te Marts er¬
holdt Krieger Ordre at gaae fra Livorno d. 9de Marts, med de

Sklbe der vilde vesterefter, og bringe dem Corsica forbi; men
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paa denne Høide skulde han aabne en lukket Ordre, som bød ham

at gaae til Marseille og tage Convoi derfra, saa mange Skibe,
som maatte ønske det, og hpis Papirer vare i Orden; dog saa¬

ledes, at han kunde være tilbage i Livorno i de første Dage af

April. En Capitain Erbo, førende Skibet Grev Bernstorff, der
var gaaet fra Livorno til Marseille, for der at indtage en meget

rig Ladning til Livorno igien, skulde han især give Beskyttelse.
Hvad Skibe, der maatte ønske blot at bringes ud af Golfen af
Lyon, maatte han geleide saa langt, men ikke længer.
Paa denne Tid var det ikke franske Kapere, der vare synder¬

lig at frygte; der skulde endog slet ingen være østenfor Cap Pa¬
los. Derimod var det de engelske og barbariske Krydsere, som

meest generede Handelen, Bille havde Efterretning om, at en stor
Deel af den Convoi, som Triton sidst i forrige Aar bragde fra

Italien og Strædet ud, var i Spanske=Søen blevet tagen af en¬

gelske Kapere, og Ladningerne confiskerede i Gibraltar. Han an¬

befalede derfor Krieger, ikke alene Forsigtighed med Convoleringen,
men tillige at advare vedkommende Skippere om at vaagte sig.
Hvad de barbariske Corfarer angik, da skrev Bille saaledes i sin

Ordre: „Saasom Marseille er en Havn, der er omgiven af flere
end een Fiende paa nærværende Tid, ja til sine Tider endog blo¬
ketes af barbariske Krydsere, maa jeg meget anbefale Dem For¬

sigtighed og Conduite, ifald De gaaer derfra med Convoi; og som

det stedse bør være vort Formaal, sgavidt det kan bestaae med
Flagets Ære, at undgaae Disputer med de krigførende Magter,
kan De gierne, for at bevise Deres Conpois Rigtighed, lade Skip¬
perne forevise deres tyrkiske Passer.“
Aarsagen til denne maskerede Ordre forklaver Bille, i et Brev

af 15de Marts til Admiralitetet, saaledes: „Uagtet denne Expe¬
Sition er aldeles tractatmæssig, har jeg dog troet det rigtigt, at

skiule dens Beskemmelse, og derfor glvet Chefen en lukt Ordre,
Endskiøndt al Handel pag Livorno vilde være aldeles ødelagt, der¬
som her ikke gaves Convoi, og det altsaa er denne Byes Ind¬

vaanere til sand Nytte, kan man dog ingenlunde fortroe sig til

232

deres Ærlighed, da her glves, foruden de indfødte, saavel en¬
gelske, som franske, ja endog tyrkiske Armateurer.

Ifølge sin Ordre afgik Krieger altsaa d. 9de Marts fra Li¬
vorno, men havde ingen Skibe under Convoi, da ingen vare fær¬

dige. Han søgte da, saasnart han havde aabnet sin Ordre, op un¬
der Hieres Øerne, og ankom til Marseille d, 23de Marts. I
disse 12 Dage havde han 5 Storme, og leed meget paa Seil og

Takkelage. Ganske uventet gav man ham 10 Dages Qvaran¬
taine, fordi han kom fra Livorno. Tingen var, at det par blevet

beklendt, at de engelske Orlogsmænd, for at fremme Tienestens
Gang, aldeles ingen Qvarantaine iagttog imellem sig indbyrdes,

saa at de stedse havde Samqvem med Skibe, der kom fra alle

mulige Steder i Middelhavet, hvorfor Sundhedscommissionerne i
Marseille og Genua vare blevne enige om, at alle Skibe, der kom

fra Livorno, Gibraltar, Port Mahon, eller paa nogen Maade

havde havt Samqvem med engelske Orlogsmænd, skulde under¬
kastes 10 Dages Qvarantaine. Krieger erfoer i Marseille, at der

ingen Skibe vare færdige til at benytte hans Convoi, og at navn¬

lig Capitain Erbo først nu havde begyndt at lade. Han havde
sluttet Fragt til Altona for 52,000 Franks. Af Kriegers Rap¬
port troer jeg at borde uddrage Følgende: „Rygtet om de bar¬

bariske Magters Krydsere har formodentlig afholdt de neutrale
Magters Skibe fra at soge hertil, hvorved Fragterne ere stegne til
en utrolig Hølde. Her spørges meget efter Skibe, og vor Consul
har Commissioner for 20 danske Skibe, om de ville komme.

Officielle Efterretninger melde, at Deien af Algier har løsgivet

alle franske Krigsfanger og givet dem deres Eiendom tilbage.
Man giør sig Haab om, at de barbariske Magter ville kalde deres

Krydsere tilbage fra disse Kyster.“

Krieger klagede i denne Rapport over Sygelighed i sir Skib,
som han troede reiste sig af, at han var saa særdeles bestuvet af

de 20 Raperter, der stode paa Banjerne, samt den store Mængde
Varegods, han havde inde, og heller ikke havde kunnet bierge
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anderledes, end paa Mandskabets Bekostning, ved at berøve dem

den nødvendige Plads, og hvorved han forhindredes i at aabne
Luftportene i Søen.

Imedens Bille saaledes lod sine Skibe seile omkring, var

han selv langt fra at være ørkesløs. En af hans mindre beha¬

gelige Forretninger, men som hørte til Dagens Orden, var at
stifte Fred imellem den store Mængde danske Skippere og deres
Folk, som before Middelhavet. I denne Anledning skrev han un¬
der 18de Febr. følgende Brev til Admiralitetet.

„Med den store Mængde danske Skibe, som befare Middel¬

havet, sværmer her en stor Mængde danske Undersaatter, imellem

hvilke der ofte forefalde Uenighed. Enten klage Skipperne over
Folkene, eller Folkene over Skipperne. Ofte, ja næsten daglig,

har jeg, naar de have henvendt sig til mine Skibe, afgiort disse

Uenigheder i Mindelighed, og undertiden efter Omstændighederne
skilt dem ad; dog maa jeg bemærke, at for det Meste have Fol¬
kene gierne havt Retten paa deres Side. Men naar disse Klager

indløbe til Consulerne, der for andre Forretningers Skyld ikke
give sig Tid til at undersøge Sagerne, begynde de gierne med at

arreskere Matroserne; og da Arresthusene i disse Lande ere under

alt Begreb, blive disse Folk, der maaskee ere uskyldige, allerede
ved den blotte Arrestation, meget haardt skraffede. Stundom hæn¬
der det endog, at Vedkommende lade disse Folk hensidde flere Dage,
fordi de have glemt dem, og naar jeg da har reqvireret dem sat

paa fri Fod, er det blevet mig betydet, at man giorde det af Ag¬
celse for min Person, men at Sagen i Grunden ikke angik mig,
Jeg anseer det for min Pligt, at giøre det høie Collegium
opmærksom herpaa, for, om muligt, at Consulernes Instruction

kunde trænge til nogen Forbedring dette Punkt hetræffende.“
„Ligeledes kan jeg ikke undlade at tale om de forskiellige
Skippere, som fare herinde, hvoriblandt der findes mange duelige

og værdige Folk, men ogsaa endeel, der ere det Modsatte. De

almindeligste Laster iblandt dem ere Drukkenskab og Tyrannie
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imod Mandskabet*). Naar en saadan Skipper kommer ind i en

lille Havn, hvor der findes en Viceconsul, der albrig kan Dansk,

og i Almindelighed kun det Lands Sprog hvori han boer, og
som maaskee knap kiender sine Pligter som Viceconsul: saa hæn¬

der det ofte, at Skipperen, naar han forlanger en Matros arre¬
steret, faaer dette Ønske opfyldt, uden mindste Undersøgelse; der¬

paa er Skibet sellet bort, uden at tage den formeentlig opsætsige

Mand med sig, og naar da et saadant Skib er blevet opbragt,
er det blevet forhindret fra at komme igien, og Manden er for¬

bleven siddende arresteret i længere Tid. Det synes mig, at denne
Uskik kunde hæmmes derved, at Consulerne vare pligtige at ind¬

komme med Rapporter og med Udtog af de Forhør, der ved saa¬
danne Leiligheder vare optagne, samt at Skipperne, naar de for¬

langte Arrestation af deres Mandskab, skulde stille Caution til
Consulen. Jeg overlader imidlertid denne Sag til det høie Colle¬
giums Bedømmelse. Det er saare langt fra mit Ønske at være

Angiver, men efter min Tænkemaade anseer jeg mig selv for

skyldig i enhver Handling, den jeg troer at være ulovlig, naar
jeg ikke giør hvad der staaer i min Magt, for at raade Bod

berpaa.“
Det lader til, at Bille især har været foranlediget til dette

Andragende, ved adskillige Bryderier, som indtraf under hans da¬

værende Ophold i Livorno. Jeg finder en Note, skreven med
Billes egen Haand, der indeholder endeel alvorlige Klagepunkter

imod den danske Consul dersteds. Til Svar skrev Admiralitetet
under 17de Mai saaledes.

„I Anledning af Deres Rapport af 10de Febr. have vi corre¬

sponderet med det kongelige General Land=Oeconomie og Com¬
merce=Collegium, i Henseende til de deri giorte Bemærkninger,

*) Iet andet Brev finder jeg, at det alene var Skipperens Druk¬

kenskab, der var Aarsag til Briggen Kjærlighedens slette Manøvre

og deraf flydende Opbringelse og Tilbagetagelse i Tritons Convoi.
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angaaende urigtig Fremgangsmaade af de paa fremmede Steder ansatte

kongelige Consuler, ved opkommende Stridigheder imellem Skipperne
og deres Folk. Bemeldte Collegium har under 7de Dennes meldt os

desangaaende, at da det i den 6te og 7de §. af den almindelige

Consul=Instrux er foreskrevet hvorledes Confulerne i slige Tilfælde

have at forholde sig, har Collegiet, ved en Cireulaire, til samtlige
kongelige Consuler, bragt dem disse Paragrapher i Erindring, og

tillige paalagt dem, naar saadanne Stridigheder paa fremmed Sted
opkomme, strax at indsende Afskrifter af det optagne Forhør og

Consulens afsagte Kiendelse.“
Saasnart Ordren af 20de Decbr. f. A. var indløben, som
bød, at de 2de Brigger skulde convoiere fra Middelhavet over

Lissabon og hiem, skrev Bille desangaaende til alle Consulerne i
de spanske og italienske Havne, for at de kunde underrette vedkom¬

mende Skippere og Befragtere. Da han selv med Triton kun
havde 6 Däges Reise fra Malaga til Livorno, kom han meget

tidligere, end hans Breve, hvorfor han gientog deres Indhold til
Consulerne i Genua og Marfeille. Fra den Sidste erholdt han
eil Svar, at der laa en svensk Orlogsbrig, Husaren, som tog
Convoi vesterefter, og rimeligviis vikde komme tidsnok til Ma¬

laga, for at dens Convoi kunde komme med de hiemgaaende

Brigger. Fra Morellet i Genua erholdt Bille Underretning om,
at kun eet dansk Skib, Forhaabningen, Capitain Holst, vilde blive
klar til medio Marts, for at benytte den omnævnte Convoi.

Det blev imidlertid nødvendigt at lade Sarpen afgaae, i Slut¬
ningen af Februar, med den store Convoi, da man ikke med Bif¬

lighed kunde forlange, at saamange Skibe skulde vente efter Eet,
eller med Rimelighed antage, at Convoien, ved at vente 14 Dage læn¬

ger, skulde være istand til at forlade Middelhavet saa tidligt, at
den nogenlunde kunde opfylde Commercecollegiets Ønske, at for¬
lade Lissabon sidst i April. Da Bille derfor sendte Triton til

Genua, for at tage bemeldte Skib med til Livorno, underrettede
han tillige Consulen om, at det senere vilde blive convoieret til

under de baleariske Øer; men længer kunde han, paa denne Tid,
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ikke med Sikkerhed love det Convoi. I Anledning heraf skrev

Morellet til Bille, paaberaabende sig Commercecollegtets Circu¬
laire af 3die Januar, hvori siges, „at Skibene skulle blive con¬

voierede sikkert til Strædet ved Gibraltar, og derfra, igjennem
Canalen, til Weser, Elben, Kattegattet og Østersøen;“ og erklæ¬

rede, at hans (Billes) Skrivelse havde opvakt Tvivi hos Befrag¬

terne af Skibet Foreningen om Convoiens Sikkerhed. Det var

haardt for Bille, hvis utrættelige Bestræbelser stedse gik ud paa

at sikkre den danske Handel, ved den meest udstrakte Convoiering,
at møde med slige Bebreidelser. Han følte det, og svarede Mo¬
rellet temmelig diervt, ligesom han ogsaa indstillede Sagen til

Commercecollegiets Bedømmelse. Han forklarede heri, hvorledes

han, for end ydermere at udstrække den tilstaaede Convoi, havde

beordret Lougen at afgaae først i Marts, Sarpen derimod først i
April, for at ogsaa de senere færdige Skibe skulde kunne komme

med; men at det var at forlange Umuligheder, at hvert enkelt
Skib skulde ledsages lige til sit Bestemmelsessted, hvorfor han og¬

saa af Collegtet udbad sig en Erklæring, om dets Cireulaire af

7de Januar saaledes kunde udlægges, og i modsat Fald, at Con¬
sulerne derom maatte blive oplyste.

Det bliver nødvendigt her at kaste et Blik paa de politiske Be¬
givenheder, for hvilke Italien og Middelhavet paa den Tid var
Skuepladsen, dog kun forsaavidt de havde Indflydelse paa vor lille

Eskadres Bevægelser.
Den franske Armee var i Begyndelsen af Aaret rykket ind

i Neapel, og dette Lands Konge var flygtet til Sicilien. Kongen

af Sardiniens piemontesiske Lande vare ligeledes revolutionerede,
og denne ulykkelige Fyrste maatte flygte til Sardinien. Paa sin

Vei derhen kom han igiennem Livorno, hvor Bille havde Audients
hos ham. Han yttrede da det Ønske, at en dansk Fregat maatte

bringe ham til Sardinien. Hertil var Bille strax beredvillig;
men for at convoiere de Skibe, som Hs. sardiniske Majestæt

vilde fragte til at bringe sit Gods og sit Føige over til Cagliari,
maatte han udbede sig at danske eller svenske Skibe dertil bleve
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valgte. Da der imidlertid forud var afsluttet Fragter med ra¬

gusælske Skibe til denne Expedition, afslog Kongen at fragte
danske, og modtog heller ikke den tilbudne Fregat. I et Brev
af 18de Februar, til Kronprindsen, skrev Bille endvidere saaledes

herom: „Uagtet Hs. sardiniske Majestæt var særdeles tilfreds med

mit Tilbud, blev der dog ikke noget af. Dagen efter blev jeg
complimenteret af hans Kammerherre, som sagde mig, at Kongen
vilde strax gaae ombord og seile med Ragusæerne. Imidlertid er

han endnu her, og det er meget uvist om han kommer til Sar¬
dinien. Hans Forfatning er høist beklagelig; han er svagelig i

høieste Grad, og han er omringet af maadelige Folk, som raade
ham ilde. Desforuden er han ledsaget af en fransk General=Ad¬

judant, som skal være ansvarlig for hans Person, og eftersom
denne Mand taler, skulde man troe, at Kongen er hans Arrestant.

Ifølge de sidste Efterretninger fra Neapel, blev denne Havn blo¬
keret af engelske og portugisiske Skibe, som vare i Besiddelse af

Øerne Capri, Ischia og Procida. Den franske General havde in¬

tet Haab om at faae de Penge, som han havde brandskattet Byen
for, og ifald han ikke fik Undsætning, tænkte han paa at forlade
Neapel.“

Toscana holdt sig neutral og fri for fransk Invasion, endnu

hele Februar Maaned. Imidlertid blokerede de Engelske Havnen,

eller rettere, de holdt et Linieskib og en Fregat krydsende for hvert

Løb, hvilke skrengt visiterede alle ud og indgaaende Skibe, men
de neutrale Skibe havde stedse fri Passage. Den af Lord St.

Vincent belovede Blokade af Genua fandt endnu ikke Sted; der
var for denne Havn endnu slet ingen engelske Krydsere ankomne.

Derimod holdtes Malta strengt blokeret af en forenet engelsk

og portugisisk Eskadre, og de Franske vare saa tæt indesluttede
paa denne af dem erobrede Ø, at der var sliden Udsigt for dem
til at holde sig.

Vi erindre, at Algier, ifølge Storherrens Begiæring, havde
erklæret Frankrig Krig, og at den franske Consul tilligemed alle

andre i Algier værende Franske vare blevne meget haardt behänd¬
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lede. Ogsaa Tunis og Tripolis bleve tvungne til at øve Fiendt¬
ligheder imod Frankrig. Da Neapel erklærede Frankrig Krig,

fkygtede den franske Consul, Citoyen Sieyes, med 50 andre Franske
derfra, paa et Skib, som strax udenfor Neapel blev jaget og op¬
bragt til Tunis af en tunesisk Corfar. Just ved deres Ankomst

fandt Beiens Krigserklæring Sted, og alle Franske bleve lagte i

Lænker; dog undgik Sieyes og nogle af hans Staldbrødre denne
Sklæbne, da de vare forsynede med Passer fra Lord Nelson.

Frankrig befandt sig saaledes i Krig med alle 3 barbariske Mag¬
ter, og Følgen heraf var, at en stor Mængde Corfarer krydsede

paa de franske og italienske Kyster, og forstyrrede Handelen meget.

For at give et Begreb om Maaden disse Barbaresker gik tilværks
paa med Europæerne, saavelsom om hvorledes Europæerne lode
sig behandle af Algerinerne, vil jeg her anføre et Brudstykke af

Billes Rapport til Admiralitetet, dateret 15de Marts.
„Capitain=Lieutenant Fabricius melder mig, at han i Bar¬
celona havde mødt en spansk Gesandt, som havde været i Algier,

og som berettede, at Krigen havde saagodt som været erklæret

imod Spanierne, paa Grund af, at de vare Allierede med de

Franske; men at han, ved Hiælp af Penge, havde faaet det bilagt,
og at den hollandske Consuk af samme Aarsag stod paa en meget
slibrig Fod i Algier, hvorfor han ventede hvert Øieblik at blive

bortjaget eller lagt i Lænker. En stakkels gammel genuesisk Uhr¬
mager, som i meer end 20 Aar havde været i de danske Consu¬

lers Huus, var tilligemed de andre Franske bleven lagt i Lænker
og tvunget til Arbeide paa Marinen; al mulig Umage fra vor

Consuls Side havde hidtil været forglæves. Iøvrigt stode de danske

Sager godt. Presentskibet var losset, det svenske Presentskib var
under Losning. Førend denne Gesandt forlod Algier (sidste Ja¬
nuar) var der fra Amerika ankommen en Orlogsbrig og to Skon¬

nerter, i Foræring til Deien, saa at deres Corfgrers Antal nu
deløb sig til 24. Det er utroligt hvilken Mængde tyrkiske Skibe,

der for Tiden seile omkring i Middelhavet, hvilke tilligemed ad¬
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skillige Sørøvere, der opholde sig ved Sydpynten af Sardinien,
giøre Selladsen meget usikker.“

Dog Barbareskerne og deres Færd vare kun Smaating i

Sammenligning med de Begivenheder, som fandt Sted paa den
Deel af Krigsskuepladsen, vi her nærmest have for Øie.

I Livorno var man ikke lidet foruroliget ved Fiendtlighedernes

Udbrud i den nordlige Deel af Italien og Schweits. Det hed
sig vel, at Storhertugen af Toscana havde forpligtet sig til, at
betale de Franske en aarlig Tribut af 2 Millioner Franks, for at
holde sit Territorium neutralt; men derfor var man ingenlunde

sikker, og ved mindste Bevægelse af de faa franske Tropper, som

vare i Nærheden, befrygtede man strax en Invasion. Storher¬
tugen var selv meget rolig. Bille giorde en Reise til Florents,

medens alle Skibene vare fraværende paa Expeditioner, og lod
sig da forestille ved Storhertugens Hof. Han fandt ham meget

fattet paa alle Begibenheder. Han var meget elsket og æret af

alle sine Undersaatter. Endelig, d. 24de Marts, rykkede virkelig
de franske Tropper ind i Livornø, og alle de engelske Skibe for¬

lode Havnen. Billes Rapport desangaaende til Bernstorff lyder
saaledes, dateret 25de Marts:

„Siden min seneste lunderdanige Skrivelse af 22de d. M.,
have Sagerne her forandret sig aldeles. De Franske have igaar

taget Toscana i Besiddelse. 10—12,000 Mand kom igaar Efter¬
middag, imellem Kl. 2—3, ind her i Livorno. 4000 Mand vare

rykkede ind i Florents, og 1000 i Pisa. General Miollis com¬
manderer her. Deres Indmarsch havde intet krigerisk Udseende;

de ankom flokkeviis, ja endog enkelte; de ligne mere reisende Fod¬
gængere, end en Armee. Den livornesiske Garnison, omtrent

2000 Mand stærk, marcherede op paa den store Plads, hvor

General Miollis har indlogeret sig i Storhertugens Pallads. Her
blev først forkyndt for alle Officiererne, at de ikke mere vare i
Storhertugens Tieneste, og derpaa afleverede Tropperne deres

Vaaben compagnieviis. De franske Soldater laae alle paa Jor¬

den, ganske rolig i en Kreds, og toge ikke mindste Notice af hvad
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der foregik. Officiererne beholdt deres Kaarder. Paa alle Hiør¬
ner blev strax opslaaet en skreven Placat, som siden blev trykket,

at alle Emigranter skulde inden 24 Timer være ude af Staden,
og inden 48 Timer ude af Landet; efter den Tid vilde de blive

nedskudte, hvor man traf dem. Idag venter man bekiendtgiort
Aarsagen, hvorfor de have bemestret sig dette Land, hvilket man

siger, skal være for Storhertugens gode Forstaaelse med Neapel.“
„I Havnen confiskerede de, foruden den toskanske Corvet,

paa hvilken de strax heiste fransk Flag, to keiserlige og et ragu¬

sæisk Skib. De engelske Orlogsmænd, der laae paa Rheden,
samt nogle Amerikanere, seilede før Middag. Mange Familier,
isærdeleshed Fremmede, flygtede ombord paa disse Skibe; dog var
der paa Slutningen nogle Baade med Gods, som bleve confi¬

skerede af smaa franske Kapere.

„Alle danske Skibe, som ligge her i Havnen, ere efter mit
Raad blevne liggende ganske rolige indenfor Molen. Jeg har

Grund til at troe, de derved ville finde sig vel tiente. Nogle svenske
Skibe, som strax halede ud, for at seile, maatte undergaae en

stræng Visitation, og ere senere blevne forseglede og forbudte at
seile.

„Imidlertid er min Stilling ber bleven temmelig eritisk, da
jeg ingen af Fregatterne har hos mig, og jeg har Grund til at
troe, at de Engelske ville blokere Havnen. Jeg har desaarsag sendt

Staffetter til Genua og Marseille, med Ordrer til Najaden og
Triton, uopholdelig at komme til mig her; naar jeg har dem her,
vil jeg være roligere. Jeg har imidlertid tilraadt alle danske

Skibe, som have Ladning inde, at gaae herfra, nu da Embargoen,

som strax ved de Franskes Indmarsch blev lagt paa alle Skibe, er
hævet, for at de ikke skulde møde Hindring, naar Havnen bliver

blokeret. De Ballastede, derimod, kunne altid komme bort. Aar¬

sagen, hvorfor jeg taler med saamegen Vished om denne Blokade,

er, at jeg ikke kan tiltroe de Engelske saa liden Politik, at de

skulde lade det være; thi ihvor frugtbart et Land, Toscana end

er, kan det dog ikke føde sig selv, langt mindre Italiens andre
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Pladser. Faaer altsaa Livorno ingen Vilførsel af Korn, vil Tos¬

cana snart komme til at lide samme Nød, som Rom og Neapel.
Rom især skal være i stor Mangel for Levnetsmidler, hvilke dee

hidtil stedse har erholdt tilført fra Livorno.“
Under 29de Marts skrev Bille endvidere saaledes til Admi¬
ralitetet: „I min sidste underdanige Skrivelse yttrede jeg Frygt for,

at de Engelske skulde blokere Havnen. Dette er imidlertid endnu

ikke skeet. Rigtignok viste der sig, d. 25de Apr., for Havnen,
en Division af 4 Skibe; men, som jeg senere har erfaret, var

det en Convoi, der ikke vidste noget af den indtraadte Forandring.
Orlogsmanden sendte et Fartøi i Land med en Officier, for at

forhøre Tilstanden. Dersom denne havde henvendt sig til et af
de neutrale Skibe, som lage paa Rheden, havde han kunnet undgaae

at blive giort til Krigsfange.“

„Jeg har havt en Samtale med den franske General Miol¬

lis, som er meget godt stemt for den danske Nation, saavelsom
for at respectere den private Elendom, saa at jeg troer, jeg kan
gaae herfra uden at frygte for, at vore Sager have liidt mindste
Forandring. Men det vil komme meget an paa vor Consuls

Conduite i Fremtiden, saavel under saa eritiske Omstændigheder,
som de nærværende, som ifald andre Armeer skulde tilbageerobre

Toscana, hvilket er at forvente vil blive forsøgt. General Miollis

yttrede til mig, den Middag jeg spiste hos ham, særdeles Tilfreds¬
hed med de danske Skipperes Opførsel, ved det de vare blevne lig¬

gende rolig; derimod bar han meget opbragt paa nogle Svenske,
som vare halede ud, uagtet de ikke vare fuldtladte; men især var

han det paa en af denne Nation, som havde underrettet et græsk

Skib, der kom ind paa Rheden, at de Franske vare her, hvorved
dette Skib slap ud igien. Samme svenske Skib blev strax lagt
under Beslag og forseglet. Om faa Dage skal Havnen atter

blive aabnet; men for de kongelige danske Skibe, sagde Generalen

mig, skal den altid staae aaben. Man tæller 120 Magasiner, til¬
hørende keiserlige, neapolitanske, russiske, græske samt barbariske
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Undersaatter, som ere forseglede og satte Vagt ved, og hvori skal

findes Varer for betydelige Summer.“

Under samme Dato skrev Bille til Bernstorff: „Den 26de

blev Frihedstræet plantet, alle adelige Vaabener paa Huse og de

gamle mediceiske Buster bleve nedtagne, og saaledes blev Byen
med Eet demoeratiseret. Det Hele foregik imidlertid med den
størske Taushed af Verden. En meget ringe Masse af Drenge,

og Folk af den laveste Classe, gave nogle Fryderaab, da Friheds¬

træet blev plantet. Samme Aften var Theatret illumineret, og
der var endeel Tilskuere; men siden den Tid have alle Loger været
tomme, hvilket betyder meget, da Theatret er Italienernes kiæreske

Forlystelse. Jeg troer ikke denne Rolighed gefalder Generalen.
Ved at tale med denne Mand; sagde jeg ham, at jeg daglig ven¬

tede danske Orlogsmænd med Convoier, og at jeg haabede de ikke

skulde møde nogen Vanskelighed ved Indseilingen. Han sagde
mig da, at han vilde ansee det som et Bevils paa vor gode For¬

staaelse, om vor Nations Sklbe vedbleve at freqventere Havnen.“

Af denne Begivenhedernes Gang have vi seet, saavel den
forandrede Retning, Fragthandelen paa de europæiske Havne
og den deraf flydende Convoiering maatte tage, som vor Stil¬

ling til Algier. Med Tripolis stod Alting ved det Gamle; og

var der ogsaa en lille Sky paa Paschaens, eller vel rettere paa
Consul Lochners Himmel, saa vilde den sikkert forsvinde, naar de

Kanoner, som Najaden havde inde, kom dertil, især naar man

erfoer, at de kom som en Foræring. Hvorledes vi stode med

Tunis, skulle vi nu komme til at berøre. Det forventede Svar
paa Billes Spørgsmaal om Forholdsordrer, med Hensyn til denne
Magt, var af 23de Februar fra Bernstorff, og lød saaledes:

„Jeg kan ikke andet end bifalde det Svar, De har givet
Consul Hameken. Det synes mig, ligesom Dem, at være ganske uden

Hensigt, at lade en Eskadre vise sig for Tunis; en saadan Bra¬
vade vilde kun tiene til at spilde de kongelige Sklbes saa kostbare

Vid, uden at deraf kunde høstes nogen reel Nytte.“
„Jeg vedføier her en Copie af de seneste Instructioner, som
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jeg har været befalet at tilstille Consul Hameken. De vil deraf
see Kongens Beslutning, med Hensyn til Beien af Tunis's Pre¬
tentioner. Dersom Consulen, hvad jeg ikke betvivler, behandler

Sagen med tilbørlig Klogskab, tvivler jeg ikke paa, at hans Under¬

handlinger ville faae et heldigt Udfald.“

Copien af Bernstorffs Instrux til Hameken lyder saaledes,
dateret 19de Januar.

„Jeg har forelagt Kongen deres Rapport af 29de Septbr. f.
A. Hs. Majestæt har i den Anledning befalet mig, at tillægge

Dem Ordre, at De maae give Regieringen i Tunis at forstaae,

hvorlunde Hs. M. med ligesaa megen Forundring som Bedrøvelse

havde erfaret Beiens Afslag, at modtage den Foræring, som han
havde sendt Hs. Excellence, som et Beviis paa hans særdeles Ven¬

skab; at Hs. M. vil finde sig meget fornærmet dersom Beien

vedblev med dette Afslag, og at vor Konge saameget mere smig¬
rede sig med, at denne Foræring vilde blive modtaget, som han

i saa Tilfælde ikke var utilbøielig til, oftere at gientage dette Be¬

viis paa hans Venskab og. oprigtige Ønske, om at vedligeholde og

forstærke den gode Forstaaelse, som stedse bestaaer imellem de to
Stater. De ville behage, Hr. Consul, at giøre Alt hvad der

staaer i Deres Magt, for at denne Forklaring kan have den
forønskede Virkning; men De maae kun fremstille Haabet om til¬

kommende Foræringer, Kongen mulig vilde tilstaae, som grunder

paa Hs. M. frie Villie og som aldeles uafhængig af Beiens over¬
drevne Fordringer, hvilke, saavel med Hensyn paa Mængden, som

Beskaffenheden af de forlangte Ting, sætte os ud af Stand til
at tilfredsstille dem. Kongen har tænkt at lette Dem denne Un¬

derhandling, ved selv at skrive et Brev til Beien, hvilket vil blive

Dem tilstillet saasnart det kan blive færdigt. For imidlertid ikke

at spilde Tid, har jeg foreløbig villet underette Dem om Hs. M.
Villie, og De maae da selv bedømme, Hr. Consul, om De finder

bet passende, at giøre Brug af denne Instrüx, førend Kongens

Brev ankommer, eller om De giør bedre i, ikke at begynde paa
denne Underhandling, før De har det i Hænder. Dersom det
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lykkes Dem at jevne denne Sag, og Beien giver eftør for Kon¬
gens Ønske, ville De behage, at give mig Deres Mening tilkiende,

med Hensyn til de Presenter, som i Fremtiden skulle tilstaaes

Tunis, hvilke Ting man skulde vælge, som, uden at volde attfor

store Bekostninger, kunde være passende til Foræringer.“
Ved denne Sag var altsaa intet videre at giore for Bille.
Han havde allerede i nogen Tid vidst, hvad Svar der vilde komme,

eftersom han havde aabnet alle Depecher, der kom over Livorno
til Hameken, om hvilket han naturligviis havde underrettet denne.

Ogsaa havde han ihænde det omtalte Brev fra Kongen til Beien
af Tunis, hvilket han havde holdt tilbage, i den Tanke, at han

muligt fik Ordre, at bringe det selv. I sit Brev af 22de Marts,
skrev Bille til Bernstorff, at han altsaa vilde sende sine Skibe paa

Expeditioner igien, i de første Dage af April, for at virke til
Handelens Beskyttelse. Imidlertid kunde han ikke dølge, at han

langtfra troede Sagen med Tunis at være til Ende hermed, og
han agtede, at holde et vaagent Øie med denne Reglering. Til

den Ende agtede han, ihvor kostbart det end maatte blive, at

fragte et Skib, som skulde bringe de 20 Kanoner til Tripolis,
efterdi han ikke vilde skille sig ved Najaden og sætte den ud af
Activitet, ved at volde den en lang Quarantaine, paa en Tid,

hvor han hvert Øieblik kunde vente Brud med Tunis, og især

fordi han havde faaet Ordre til at give Hvide=Ørn en ganske
anden Bestemmelse. Da imidlertid de Franske rykkede ind i Li¬
vorno, maatte han atter bestemme sig om, og lade Najaden selv

bringe Kanonerne, da han ikke med Billighed kunde vente, at de

Franske skulde ligegyldigen see paa, at han skibede Kanoner ind i
deres egen Havn, for at sende dem til deres Fiender.

Bille havde allerede tidligere skrevet, saavel til Bernstorff som
til Schimmelmann, og andraget paa Rigtigheden af Consul Ha¬
mekens Forlangende, at der tilligemed de aarlige Presenter maatte

sendes Foræringer til Ministrene. Han antog, at Forsømmelsen
heraf især havde været Aarsag til, at Beien havde negtet at mod¬

tage de sidste Presenter, og han foreslog, at dertil maaskee kunde
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anvendes endeel Klæde, som laa i Livorno, og var bestemt til
Algier som Foræring dersteds. I et Brev af 30te Marts appro¬

beredes dette Forslag, men imidlertid havde en god Leilighed til
Algier tilbudt sig, som Bille saameget mindre torde lade ubenyttet,

som man paa den Tid, sidst i Februar, stedse frygtede de Franskes
Indmarsch i Livorno, hvor da slige Varer, som vare bestemte til

Algier, havde staaet stor Fare for at blive confiskerede.

Vi have nævnt, at Hvide=Ørn havde faaet en ganske anden
Bestemmelse. Under Dato af 16de Februar, var nemlig indløbet
Ordre fra Admiralitetet, som bød at benne Fregat skulde saa tid¬

ligt som muligt i Foraaret detacheres fra Eskadren og afgaae til
St. Helena, for derfra at convoiere danske Ostindiefarere hiem¬

efter. Kaas skulde derfor berede sig til dette Togt, og det over¬

droges Bille at paasee, at Alt skete paa den hensigtsmæssigste og
hurtigste Maade. Collegiet paapegede, at Bemandingen muligt
kunde formindskes, for at give Rum for endeel mere Proviant og

Vand. Under d. 23de Febr., tilstillede Collegiet Bille alle de

nødvendige Documenter og Papirer, som Kaas skulde forsynes

med paa denne Expedition, hvoriblandt vare Afskrifter af de konge¬

lige Forordninger af 22de Febr. og af 23de Juli 1793. Paa

disse Forordninger blev Bille ogsaa giort særdeles opmærksom, da
derved den af 30te Juli 1756 blev at ansee som aldeles sat ud

af Kraft, og skulde Bille tilholde sine Underhavende Chefer, lige¬
ledes at være opmærksomme herpaa.

Under 22de Marts meldte Bille, at han havde modtaget disse
Ordrer, og at han skulde giøre Alt, hvad der stod i hans Magt,
for at fremme Hvide=Ørns Expedition; men at han frygtede, at

Udeblivelsen af østlig Vind, for at komme Strædet ud, kunde
lægge Hindringer i Veien, da man ofte havde Exempel paa Skibe,

som havde ventet hele Maaneder paa at komme Middelhavet ud.

Da denne Ordre indtraf, var der al Grund til at formode,

at de Franskes Indmarsch vilde forvolde en Blokade af Livornds
Havn, hvilket da i mange Henseender vilde forsinke Expeditionen.

Bille sendte derfor Ordre til Marseille og Genua, til Najaden og
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Triton, at begge disse Fregatter skulde, saasnart de havde været

for Livorno, og der fundet Havnen blokeret, ufortøvet gaae til
Søes, og holde det krydsende ved Nordpynten af Corfica, paa

Hvide Ørn, som ventedes vesterfra. I Tilfælde, den havde Con¬

voi, skulde de strax overtage denne og beordre Kaas til, saa hur¬
tig som muligt, at anløbe Genua, og derfra ved Stafet øieblik¬

kelig underrette Bille om sin Ankomst. Skulde derimod Livorno
ikke være blokeret, havde de ikkun at henvise Kaas til denne Havn.
Alle disse Forholdsregler bleve imidlertid til ingen Nytte. Hvide¬

Ørn ankom, uden at have mødt hverken Najaden eller Triton,
d. 29de Marts til Livorno med 4 Skibe vesterfra; Triton kom
den 1ste April med eet Sklb fra Genua, og Najaden kom d.

4de April fra Marseille, men uden Skibe, da Skipperne, eller
vel rettere Befragterne, ved Efterretningerne om de Franskes Ind¬

marsch, havde forandret deres Bestemmelser; og da Ellbrecht og

Krieger fandt Hvide=Ørn paa Livorno Rhed, løb de naturlig¬
viis ind.

Hvad enten Livorno blev blokeret eller ei, var dog al Handel
der standset ved de Franskes Indmarsch. Det var derfor Billes
Plan, saafnart Fregatterne vare expederede eller idetmindste havde
faaet deres Bestemmelse, da selv at gaae til Genua, for der at

afvente Ordrer, og derfra at styre sine Skibes Expeditioner. Vi
skulle imidlertid see, hvor mange Hindringer der kom i Veien,
saa at han tilsidst slet ikke kom derhen.

Kaas fik 5 Dages Qvarantaine, da han kom til Livorno.

Hans første Omsorg, da han havde modtaget Ordren til St.

Helena Togtet, var at begiære en Second=Capitain ansat, da hans
eget Helbred var saa yderst nedbrudt, at han, med den høieste

Grad af Agtelse for sine Officierer, med hvilke han i det Hele var
meget tilfreds, dog ikke torde forsvare, at efterlade en saadan Expe¬

dition i saa unge Menneskers Hænder, naar hans egen, kun alt¬

for sikkert forudseete, dødelige Afgang maatte indtræffe. Capitain¬

Leutenant v. Osten, Næstcommanderende paa Triton, blev derfor

commanderet ombord som Second=Capitain. I Billes Ordre til
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v. Osten, som er dateret Livorno, 5te April, findes Følgende:

„Saasom denne Post er til Dato uklendt i vor Tieneste, og det
ikkun er ved en saadan Leilighed som denne, hvor Chefens svage¬
lige Helbredstilstand lader befrygte, at han ikke har Kræfter til at

udføre det ham Betroede, at den ereeres, da har De, i det Til¬
fælde, at Chefen finder sig saa upasselig, at han ikke kan modtage
Meldinger, eller udstede de fornødne Ordrer paa Reisen, at an¬

tage Dem Skibet, og styre det i Chefens Navn. Ligesom En¬
hver i Skibet skal være Dem subordineret, er De iglen stedse Chefen
subordineret. De har stedse, naar Chefen forlanger det, at med¬

dele ham Raad efter Deres bedste Indsigt, og saaledes som de agter

at forsvare det. I Tilfælde, at Chefen skulde paa Reisen falde fra,

tiltræder De Commandoen som Chef, og De udfører da Expe¬
bitionen ifølge de Ordrer og Instructioner, som ere Chefen tilstillede.“

Kaas forlangte endvidere dueligere Styrmænd. I denne An¬

ledning skrev Bille saaledes til Admiralitetet, under 1ste April:

„Capitain Kaas beklager sig meget over, at de Styrmænd, han
har, ere uskikkede; men derover har i den senere Tid været almin¬
delig Klage i Hs. Majestæts Skibe, og da vi iøvrigt have saa
mange gode Indretninger i den danske Marine, hvori vi ikke

alene maale os med, men endog overgaae andre større Sømagter,

tør jeg troe, at det høie Collegium, der med saa megen Redebon¬

hed søger at fremme hvad der er nyttigt, ogsaa vil tage denne
Post i Betragtning. Capitain Ellbrecht, der har 3 Styrmænd,

tilbyder at undvære dem alle, saa ringe skatter han dem. Imid¬
lertid vil Capitain Kaas her finde „en bekiendt Mand,“ saa at

han ikke skal blive forlegen.
Fabrikmester Hohlenberg havde tilskrevet Kaas, at han borde

indtage omtrent 200 Jern mere i Skibet. Dette stemte ogsaa

med Kaass egen Erfaring og blev derfor udført. For at rumme
meer Proviant og Vand, blev ifølge Collegiets Tilladelse 20

Mand, Drenge og Noncombattanter, forsat paa andre Skibe.
Fregatten blev kalfactret, Reisningen efterseet, Provianten com¬
pletteret til 5 Maaneder og Skibet forsynedes med alle øvrige
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Fornødenheder. En af de vanskeligste Opgaver var, at forskaffe

de nødvendige Søkaart, dog ogsaa denne Artikel fandtes, og Kaas
laa d. 15de April seilklar paa Livorno Rhed,

Samme Dag, som Triton var kommen til Ankers, opstod
der om Aftenen et overordentligt svært Tordenveir. Kl. 10 traf

et svært Lyn Fregatten; dog observeredes ingen Skade før Kl. 114,

da Ild udbrød i Stormasten om Styrbord ved Salingsknæet.
Ved utrættelig Anstrængelse, troede man Kl. 3 om Morgenen at
have slukket den; men en halv Time efter, brød den atter ud

lidt høiere oppe, og vedvarede nu til Kl. 54, da det endelig lykke¬
kedes at slukke den ganske. Tritons Mast, som allerede var
skrøbelig, blev herved aldeles ubrugelig. Der var et Hul tværs
igiennem Masten, saa stort, at en Arm kunde stikkes igiennem;

desuden var hele Toppen aldeles forbrændt. En ny Mast blev

strax sat i Arbeide, og Triton magtte hale ind til Molen for at
reparere. Uagtet det vedvarende stormende og regnfulde Velr

meget hindrede saavel Tritons som Hvide=Ørns Arbeider, blev det
dog lovet Bille, at den Førstes Mast skulde staae i Skibet 10

Dage efter, den var begyndt paa.
Vi erindre, at Bille havde bestemt sig til, at lade Ngjaden
afgaae til Tripolis med Kanonerne. Uagtet han giorde sig al

Umage for at holde denne Expedition hemmelig, undgik han dog

ikke, at en af Paschaens Ambassadeurer, der=kom fra Paris, fik

Nys derom, og da Bille erfarede, at han agtede at udbede sig
Passage med Najaden, foretrak han, selv at tilbyde ham den.
Denne Ambassadeur var Mahomed O’Ghuis, en sielden oplyst og
veltænkende Mand, som ved den Høflighed, der vistes ham af General

Adjutant Krieger, paa denne Reise, blev en af de Danskes ivrigste
Venner, og giorde senere vore Consuler mange Tienester. Han
er først død for nogle faa Aar siden.
Fire Skibe, som skulde til Cagliari, hvoraf et dansk og tre
svenske, tog Najaden under Convok dertil. Et af de svenske var

fragtet af de fremmede Ministre i Toscana, hvilke længe havde
været holdte i en Slags Arrest, og nu endelig havde erholdt Til¬
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ladelse til at indskibe sig.Imidlertid, da Najaden d. 14de Apr.

om Morgenen glorde Signal for at lette, meidte det svenske Skib,
at det var stoppet af den franske commanderende General, Miollis,

fordi han vilde indskibe derombord tre af Storhertugens Ministre,
hvilke som Aerestanter bleve bragte fra Florents. Disse vilde Ge¬
neralen tvinge de fremmede Ministre til at tage med, uagtet de

havde fragtet Skibet for egen Regning, og med mange Bekost¬
ninger ladet det indrette, saa at der netop var Plads for dem
selv og deres temmelig talrige Følge. Krieger meldte denne Stands¬

ning til Bille, og udbad sig Forholdsordre. Bille befalede ham

da, at ligge bak en Time og vente paa det svenske Skib, og der¬
efter at fortsætte sin Reise. Dette bevirkede, at den engelske Mi¬

nister tog Commandoen fra Skippøren og lettede til Trods for

Embargøen, saa at Najaden kortefter seilede med hele sin Convoi.
Saavel i Anledning af denne Tildragelse, der var at betragte
som et Brud paa Convoi=Rettigheden, som i Anledning af, at

Bille en Nat blev, i sit Huus i Livorno, insulteret af franske
Soldater, der trængte ind i hans Sovekammer med opplantede

Bajonetter, og forlangte at see hans Sikkerhedspas, skrev han

til General Miollis og beklagede sig meget alvorligt, sigende, at
han ifølge Generalens eget Tilsagn havde antaget, den danske

Nation og den danske Handel ikke at skulle lide under de politiske

Begivenheders Gang; men at han saae, han deri havde feilet, og
at han agtede, saasnart blot hans Skibes Reparation tillod det,

at forlade et Sted, hvor der var saa liden Sikkerhed for ham,
saavel med Hensyn paa hans offentlige, som paa hans personlige
Stilling.

Fregatten Hvide=Ørn laa seilklar siden d. 15de April. Veiret
var hele denne Mnaned haardt, og en næsten uafbrudt Regn og
Storm hindrede meget ofte Samqvemmet med Land, og stedse

Fregatten fra at seile. Den 19de om Morgenen, begiærede Kaas,

utaalmodig over dette Ophold, en Lots ombord, for at gaae igien¬

nem det nordre Løb, en Vei han havde seet en engelsk Fregat
at tage kort Vid før; men Lotsen erklærede, at Vind og Veir
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forbød det. Mod Middag blæste det virkelig ogsaa op, og om

Aftenen var det et saa orcanagtigt stormende Veir, at Hvide¬

Ørn meget nær havde forliist. Vi ville lade Kaas selv tale, i
sin Rapport til Bille:

„Efterat jeg d. 10de ds. havde afsendt Lieutenant Hohlenberg
med et Brev til Deres Høivelbaarenhed, begyndte det at blæse

saa haardt af vestlig Vind, og sætte en saadan Sø, at det ikke

blev muligt for Sluppen at komme ombord igien. Jeg strøg
Bramstænger og Under=Ræer. Om Aftenen Kl. 6 bedagedes

Veiret til en Mersseils=Kuling, men med temmelig svær Sø;

skak ud til heelt Toug paa Daglig=Touget. Kl. 8 fik vi en
haard Byge, som, ved den Hastighed den kom med, meget lignede

en Orcan. Daglig=Touget sprang. Vi laae paa 7½ Fv. Vand.
Lod strax Tøi=Ankeret falde. Skibet sang op og laa fast omtrent

5 Minutter, da det igien ragede i Drift. Vi vare da i Værk
med at bouge Pligten af og hale Toug op dertil, at stryge Faste¬

stængerne og at tallie ind paa Daglig=Touget. Jeg vilde tilsætte

Mesanen og Storm=Aben, for at holde Skibet under Vinden,
men disse Seil blæste bort strax. Storm og Sø var det haar¬

deste jeg har seet, skiøndt jeg har været i Orcan før. Kl. 84
faldt Pligten paa 34 Favne Vand. Vi vare da omtrent 14

Kabbellængde fra Molen. Skibet sang nu op og laa fast. Bøugede
Læggeren af; Dagligtouget, som var fprunget 8 Favne fra Stikket,
blev stukket i Læggeren. Kl. 94 drev igien; lod Læggeren falde

og stoppede et Øieblik; men den svære Braadsø paa denne lave
Dybde giorde, at Skibet red overmaade svært og rev Ankerne

lose, saa at vi lidt efter lidt dreve, 10—12 Favne ad Gangen,

alt som det ene Anker holdt og det andet gav efter, til Kl. 10,
da vi endelig stødte paa Grund og strax efter hug Roret fra os.
Pinden var iforveien udtagen. Cirkellinen sprang strax efter,

og Roret sank, men blev hængende i Rorskinklerne. Vi vare nu

tværs af Molen, og saa nær, at vi kunde raabe ombord til Tri¬
ton. Skibet laa fast, havde 15 Fod Vand og mere agter; det

huggede ikke i Grunden, uden naar Søen faldt fra; men deri¬
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mod laa Roret i en slem. Stilling, da Skibet skurede paa det.

Vi fik det da med megen Møie ophalt og fastglort ved= Styr¬
bords Storrøst, hvor det blev hængt i en dobbelt Bugt af en

Pertline. Kl. 2 sprang Pligt=Touget. To Gange havde Lieut.
Hohlenberg forglæves forsøgt, at komme ombord til os med Stup¬

pen fra Triton. Kl. 3½ lykkedes det dem at komme ombord med

2 Iagetrosser fra Triton, ved hvilke dens Barcas halede sig til

os, denne bragte et Kabbeltoug i Land for os paa Molen, hvorpaa
vi strax gik i Værk med at hale Fregatten ind. Fik en Lots

ombord, som bragte os et Sværtoug ind. Skibet vedblev at røre
Grunden, naar Soen faldt fra. Roret var os til megen Hinder,

da det ikke var os muligt at faae det fra os, eftersom ingen af
Fartølerne kunde bære det i den svære Sø. Omsider slog det

Pertlinen af og sank. Vi halede da ind og fortøiede ved Molen

med to Sværtouge i Land, og et Anker med et nyt Toug, laant
fra Triton, forud.

Skibet er ikke syndertig læk. Kobberhuden maa have lilde

betydeligt. Mit Forliis er 4 Ankere og Touge, samt Roret.
Imidlertid skal alt dette kunne fiskes og bierges, og jeg haaber,

at Fregatten kan gaae paa sin Expedition uden at kiølhales. Jeg

kan ikke undlade, at bede Deres Høivelbaarenhed, at anbefale til

det høie Admiralitets Bevaagenhed Capitain=Lieutenant v. Osten
saavelsom alle mine Officierer, som med den utrætteligste Flid

arbeidede for at redde Skib og Gods. Skibets Mandskab arbei¬
dede ligeledes med Munterhed og Kraft. Deres Høivelbaarenhed,
som kiender det Locale, som saae vor Tilstand, da Deres Iver for

Tienesten, og, jeg tør smigre mig med, Deres Venskab for mig
bragte Dem til at gaae ombord igiennem den overordentlig høie
Braadsø, kan bedst bedømme hvad Arbeide der har været udrettet,

samt hvad Fare Skib og Mandskab har været udsat for, fra Kl.
94 om Aftenen, til om Morgenen, da vi kunde faae Assistance fra

Landet. Matros Ole Thomsen Holte havde det Uheld at komme
imellem Pligt=Touget og Beddingen, og fik det ene Laar aldeles knuust.

Han blev bragt paa Hospitalet, hvor han døde nogle Timer efter.“

252

I sin Rapport til Admiralitetet, om denne uheldige Begiven¬
hed, skrev Bille, at han alligevel priste sig lykkelig, at det gik saa¬

ledes af; thi havde Fregatten blot været en halv Skibslængde
mere til den ene eller den anden Side, havde den staaet i bare

Steen. Ved det haarde Veir var Vandet ogsaa voxet betydeligt,

hvilket kom meget til Nytte. Han beklagede meget Kaas's uhel¬
dige Sklæbne; men roste tillige hans Rolighed og Koldblodighed,

der havde været et herligt Exempel for hans Undergivne, og var

saameget mere fortienstfuld, som hans Svagelighed og physiske Kraftes¬
løshed giorde ham en saadan Fatigue i høieste Maade anstrængende.
Resultatet af den Besigtigelsesforretning, som blev holdt om¬

bord i Hvide=Ørn, var, at Skibet maatte kiolhales; der blev der¬

for lagt Haand paa Værket, og paa samme Tid, som der blev
sisket ude efter Ankere og Touge samt Roret, blev Fregatten af¬
taklet og udlosset, for at giøre klar til Kiølhaling. Tøiankeret

fandtes med Fligen afbrukken, hvorved da dets slette Hold for¬
klaredes. De andre Ankere, saavelsom Roret, bleve lidt efter lidt

fiskede og bragte til Skibet; det sidste blev befundet brækket saa¬
ledes, at de tvende øverste Jerntapper vare borte. Et nyt var

strax sat i Arbeide. Hvide=Ørn, der heelt udlosset ikke stak meer

end 11 Fd. 6 To., havde herved den Fordeel, at den kunde hales
ind i „Darsen,“ hvorved der vandtes betydeligt, med Hensyn til

at kunne vedblive Arbeidet, uden at Vind eller Sø kunde hindre
det. Lækken tog imidlertid til, og da Skibet var udlosset trak
det 3 To. i Timen. I en Rapport af 2den Mai skrev Bille

saaledes til Collegiet: „Formedelst nogle Jernboltes slette Qva¬
litet, hvilke skulde inddrives i Siden af Fregatten til Svaibom¬

mens Surring, blev en heel Dag tabt for os, og da Fregatten
blev hevet over tabte vi ligeledes en Dag, ved det, at Mesteren

paa Værftet frygtede for at kiølhale Fregatten med Mers og Stæn¬
ger oppe, da den syntes i første Øieblik altfor villig. Kiølen

havde aldrig før været af Vandet, paa denne Fregat, saa at,
uagtet vi alle vare meget tilbøielige til at troe, at hun var stiv

nok, kunde dog ingen med Vished paatage sig Ansvaret, især da
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Remedlerne til Kiølhaling her ere ikkun maadelige. Mers og
Stænger bleve da nedtagne, og Fregatten heven over, ved tvende
Pontons eller lukkede Pramme, hvor et Ganghiul tiener som Spil.

Ved denne Leilighed viste Fregatten sig saa stiv, at saavel Mesteren,

som jeg, ønskede, at Mers og Stænger havde været oppe igien.
Af Pontonerne, der havde Fregattens hele Ballast, Kanoner og

Provisioner inde, saae jeg den ene lætte sig en Fod. Straakiølen
befandtes at mangle agterfra 27 Alen og forfra 12 Aien;

Midten var urørt. Af Faste=Kiølen var, da den var oprenset,

41 Alen borte i Længden og 64 To. i Tykkelse. Spundings¬
Naadden var bar for Kobber, hvorfra jeg troer, at Lækken hid¬

rørte. Ligeledes havde Faste=Kiølen for ogsaa taget nogen Skade,
saaledes, at et Stykke, 6 Alen langt og 3 To. tykt, blev ind¬

lasket paa Styrbords Side. Endvidere vare 3 Bolte, af dem, der
gaae igiennem Kiølen agter, krummede; de bleve rettede, afkappede

og paany forsvarligt klinkede. Kobberet paa Siden var paa nogle

Steder bleven afrevet af Roret; iøvrigt feilede det intet. Imor¬

gen haaber jeg, at see den anden Side iveiret, og da der er
Grund til at formode, at her ikke bliver Andet at foretage, end
at fastspigre det nye Kobber fra Styrbords=Siden, haaber jeg, at

Fregatten strar igien skal komme paa ret Kiøl, og skal der da vist

ingen Anstrængelse blive sparet, for atter at faae den seilklar.
Da der til Dato aldeles ingen Leilighed har været, hverken for
Fregatten, eller noget andet Skib, at komme vesterefter, haaber og
ønsker jeg, at dette Uheld endda ikke skal have giort nogen For¬

sinkelse i Fregattens Expedition. At have seet dens Bund er for

mig en stor Betryggelse. Uagtet Skaden ikke er ubetydelig, maa
jeg dog tilstaae, at den i Forhold til Faren kun er ringe; og

ihvorvel det ikke er min Maneer, at skildre nogen Ting farlig,
saa kan jeg dog ikke negte, at jeg hos mig selv føler, at Fregatten

Hvide=Ørn bør regnes som en Fregat, der er funden for Staten.“
Denne hele Begivenhed sinkede Billes Afreise endnu mere;

han kunde naturligviis ikke forlade Livorno, før han var vis paa,
at Kaas ikke mere trængte til Tritons Hiælp. Imidlertid blev dette
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Opholdssted ham daglig utaaleligere. Han havde Bryderier med
Consul Boy*), der syntes meget uefterrettelig i Pengesager. Prote¬

sterede Vexler og ubetalte Regninger fra det foregaaende Aar, for

hvis Beløb Bille imidlertid havde Consulens Qvitteringer, hørte
til Dagens Orden. Bille maatte huse adskillige danske Folk om¬

bord i de kongelige Skibe, da disse ulykkelige Mennesker, hvis
Skibe vare af de Engelske blevne opbrændte, medens de vare med

den franske Convoi i Egypten, ikke torde opholde sig i Byen, uden

et Sikkerhedskaart, for hvilket Boy lod sig betale en Sequin.
En endnu værre Historie kunde Boys Uefterrettelighed have
afstedkommet, da han uden videre tillod sig at protestere en af

Consul Lochner udstedt Vexel, stor 1760 Piastre, som var det

Sidste af de resterende 3000 Piastre for Fredsslutningen, blot
fordi han ikke saae sig istand til at reise saa mange Penge. Da
Bille erfoer det, gik han strax i Caution for Summen, hævede

Pengene til Vexelens Betaling hos Huset Jaume &amp; Comp., og
betatte dette for den danske Regiering stedse beredvillige Huus med

Vexler paa Commerce=Collegiet. Saaledes reddedes Lochner og
vor Regiering fra en ikke ringe Forlegenhed.

Ogsaa med de danske Skippere havde Bille mange Ubehage¬

ligheder, da deres Fordringer paa Convoi snart ingen Grændser

kiendte. En Capitain Antzen, som havde forlangt speciel Convoi

af Capitain Ellbrecht, for sit ballastede Skib, til Marseille, fik
af denne det mundtlige Svar, at sligt ei kunde tilstaaes ham,
fordi hans Ordre lød paa at gaae vesterefter, Strædet ud, og at
altsaa de Skibe, hvis Cours ikke længer faldt sammen med Fre¬

gattens, maatte paa et givet Signal skille sig fra Convoien. Antzen

henvendte sig nu til Bille, og forlangte dennes Erklæring skriftlig.
Denne blev ham rigtignok given, men tillige blev ham betydet,
at Klage over ham lsærdeleshed, og over de andre Capitainer i

Almindelighed, vilde blive indsendt til Commerce=Colleglet.
Men ikke alene de danske Skippere troede, at speciel Convof

*) Et andet Sted har jeg kaldt ham Bay, ved Utydelighed i Manu¬
seriptet; det her anførte Navn troer jeg at være det rette,
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skulde tilskaaes dem: den svenske Charge d'Affaires i Genua, Hr.
Lagersværd, var ogsaa af denne Mening, og skrev derfor til Bille

med Begiæring om, at en dansk Fregat maatte blive sendt til
Genua, for at tage et svensk Skib under Convoi, der var ladt

med Marmor for Deien af Algier, og bringe det didhen. Billes
Svar, af hvilket han sendte Copie til Grev Bernstorff, lød i Kore¬

hed paa, at han ikke, ihvor gierne han ønskede at lægge for Dagen

sin Lyst til at tiene Hs. svenske Majestæts Undersaatter, saae sig
istand til at opfylde hans Ønske, fordi, for det første, han kun

havde een Fregat til sin Afbenyttelse i dette Øieblik, nemlig Tri¬
ton, der ganske nylig havde været i Genua og nu skulde vester¬
efter med en Convoi, bestaaende halvt af svenske og halvt af danske
Skibe, hvorfor det vilde være ubilligt at forlange, at bemeldte

Convoi skulde afvige saa meget fra sin Cours for et eneste Skibs

Skyld; for det andet, fordi hans Ordre lød paa, ikke at beskytte
de krigførende Magters Handel, og da Algier var i Krig med
Frankrig, vilde det være at bryde denne Ordre, hvis han tog

et Skib, ladt for algiersk Regning, under dansk Convoi.
Et Brev til Commerce=Collegiet, dateret Livorno d. 3die

Mai, hvori Bille indsender ovennævnte Klage over de danske

Skippere og Capitain Antzen, og hvori han beretter sin Correspon¬

dence med Hr. Lagersværd, slutter han saaledes: „Jeg anfører
blot disse Ting, for at giøre det kongelige Collegium bekiendt

med, hvorledes jeg, med den bedste Villie for at opfylde mine
Ordrer, og uagtet al den Umage jeg giør mig, dog mødes med

Uvillie og Chicane; dog er det ikke mig alene, som behandles saa¬

ledes, men enhver af de kongelige Skibes Chefer herinde blive

giorte kiede af deres Post, ved disse Chicaner, da dog den Con¬
duite og den Activitet, som de stedse have udviist, snarere borde

give dem Ret til Skippernes Erkiendtlighed, end til at begegnes

med Uartighed.“

Endelig d. 6te Mai var Triton seilklar med sin Convol,
og Bille troede at kunne forlade Hvide=Ørn. Denne Fregat var

atter paa ret Kiøl og under Eqvipering til sit Togt til St. He¬
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lena. Allerede d. 12te var Kaas seilklar. D. 7de Mak seilede

Bille med en Convoi af 7 svenske og 6 danske Skibe, der vilde
vesterefter og tildeels Strædet ud. De havde endeel ondt Veir,

især i Golfen af Lyon. En engelsk Fregat mødte dem under Cap
Palos, og havde Fartøi ombord, for at forvisse sig om Convoiens
Neutralitet. D. 28de ankom han til Malaga med 4 danske og
4 svenske Skibe; de øvrige havde skilt sig fra Convolen, for at

gaae til Barcelona og Alicante.
Bille blev ikke lidt forundret ved at finde paa Malaga Rhed,
ikke alene de tre Brigger med den store Convoi, men ogsaa Fre¬
gatten Hvide Ørn. Der var nemlig indløbet Ordre fra Collegiet,

som contramanderede Fregattens Reise til St. Heleng*), hvorimod

den skulde forblive i Middelhavet. Denne Ordre var af 12te
Marts, og var stilet til den ældste Chef paa Stationen. Kaas
besluttede da strax, at gaae til Malaga for at opsøge Bille, kom
under Seil fra Livorno d. 15de Mai, og ankom til Malaga
d. 25de. I en svær Storm, i Golfen af Lyon, knækkede hans

Forstang; for Resten hendte ham intet Mærkeligt paa denne Reise.

Sommeren 1799 var mærkelig for den vedholdende vestlige

Vind, der giorde det fast umuligt at komme Strædet ud. „For
at fremme Briggernes Expedition“ — skriver Bille, i sin Rap¬
port til Collegiet af 29de Mai, — „har jeg taget følgende For¬

holdsregler. Da der er stor Forskiel i Letheden af at komme

frem, naar en Convok er lille, og naar den er stor, som her over
100 Skibe, saa har jeg beordret Capitain=Lieutenant Fabricius
at opglve hvormange og hvilke Skibe, der have meldt sig til Con¬
voi lige hiem og hvormange til Lissabon; disse har jeg ladet

skille fra de andre og varpe sig længer bort tilligemed Lougen og
Sarpen, for, med det mindste Blaf af Landvind, at gaae under

Seil, og derved om muligt at slippe igiennem Strædet. Jeg selv

agter da med begge Fregatterne og Nidelven, at bringe den øvrige

*) I Hvide=Ørns Sted blev Linieskibet Ditmarsken, under Comman¬
deur Jusk Bille, udsendt til St. Helena,
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Deel forbi Cap Spartel. Skulde det imidlertid vare for længe,
bliver jeg nødt til at sende Nidelven til Barcelona, ligesom jeg
ogsaa maa sende Triton op til Marseille, da det er mig meldt,

at endeel Skibe ligge færdige der.“
Bille lod desuden stedse en af Briggerne holde det krydsende
udenfor Baien ved Malaga, deels for at vaage over Convoien,
deels for at signalere om der var østlig Brise i Farvandet, da

Erfaring havde lært ham, at der inde paa Bugten ofte kunde

staae sydlig og vestlig Vind, medens der var østlig Laring i det
aabne Farvand. Convoien havde i denne lange Tid flere Gange
været under Seil, men havde maattet vende tilbage med ufor¬
rettet Sag. Den var engang voxet til 150 Seilere, men ad¬

skillige bleve kiede af den lange Venten, og prøvede deres Lykke paa

egen Haand, ved at krydse paa, en Ting, der er giørlig for en¬
kelte Skibe, men umulig for en samlet Convoi, hvor Alle maae
rette sig efter den sletteste Seiler. Den svenske Fregat Freia
gik Seil med sin Convoi en Dag, paa samme Tid som den danske;

men da S. V. Vinden satte ind, og Briggerne signalerede deres
Skibe at vende tilbage, vedblev Freia at krydse paa. Følgen blev,
at han rigtignok kom ud, men inden han kom under Gibraltar,
var han skilt fra hele sin Convoi, paa to Skibe nær; de andre

søgte tildeels ind under Sarpens og Lougens Convoi. Med

Freia forlod den sidste svenske Orlogsmand Middelhavet, og var
det da, hele Aaret igiennem, kun danske Krigsskibe, der convoierede

de tvende allierede Magters Handelsskibe i dette Farvand.

Under 1ste Juni, rapporterede Bille til Holmens Over=Eqvi¬
pagemester, og da nogle Passager af dette Brev kunne interessere
os som Sømænd, anføres de her.

„Paa Reisen fra Livorno har jeg prøvet mere ondt Veir,

end man kan møde med i Nordsøen paa denne Aarstid. I 8
Dage saae vi ikke Solen. Den 17de og 18de havde vi, tværs
for Golfen af Lyon, et meget haardt Veir. Den stakkels Triton

vred sig som en Orm, hun kunde ingen Seil føre for Convoiens

Skyld, og dog løb vi saaledes forud, at vi maatte lægge hende
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bi 6 Timer ad Gangen. Vi toge nogle svære Styrtninger over,
og Søen spulede over Relingen, baade til Luvart og i Læ; men

saasnart Veiret atter var gobt, var Fregatten tæt som en Potte.
Hvide=Ørn mistede samme Dag sin Forstang. Angaaende denne

Fregat, da maa jeg tilstaae Dem, at ligesom jeg altid troer, at
Alting er for det Bedste i denne Verden, saa troer jeg denne
Sætning ogsaa anvendelig her. Hvide=Ørn er bleven en ganske

anden Fregat. Saaledes at lade et Skib seile lige fra Stabelen,
er virkelig ikke godt; i det mindste er der adskillige Ting, som
meget nøie maae observeres; f. Ex., at holde Sandsporene frie,

rene og røddelige. Vandet i Hvide=Ørns Last kunde ikke komme

til Pomperne, og Skibet laa ved denne Leilighed aldrig paa sin
Amning, der forandredes alt som Vandet stod høit eller lavt i
Skibet; kort sagt, jeg kan forsikkre Hr. Commandeuren, at jeg

aldeles ikke er misfornøiet med hvad der er hændet Hvide=Ørn ic.“
Endelig d. 7de Juni kom den store Convoi under Seil med

en strygende Levant. Den var dengang 103 Skibe stærk, som

ledsagedes af hele den tilstedeværende Force af Krigsskibe, nemlig
de to Fregatter og de tre Brigger. Triton, hvor Bille selv var
ombord, løb ind til Tangier; men Hvide=Ørn og Nidelven fulgte

Convoien til 28 Mile vestenfor Cap Spartel, hvor Kaas over¬

leverede Commandoen til Fabricius. Under 22de Juni rappor¬

terede denne fra Lissabon, at han d. 17de var ankommen der,
men at Convoien da var formindsket til 13 Skibe, eftersom alle

de andre, deels med, deels uden Tilladelse havde skilt sig fra ham.
Og saaledes tage vi da Afsked med to af Billes troe og tjenst¬

ivrige Medhiælpere, den utrættelige, sindige, nidkiære Fabricius,

og den kiekke, ufortrødne Holck.

Bille løb ind til Tangier, men da det blæste haardt op om
Natten, maatte han kappe og løbe ud i Læ af Cap Spartel.
Næste Dag, da Veiret bedagedes, gik han ind igien og tog Anker

og Toug ombord. Hvide=Ørn og Nidelven stødte til ham her;
men da der var Pest i og omkring Tangier, havdes intet Samqvem

med Landet. D. 12te Juni lettede alle 3 Skibe og gik til Gi¬
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braltar. De mødte paa denne Vei en engelsk Eskadre paa 12
Linleskibe, hvoraf 5 Tredækkere, under Contre=Admiral Cotton.

Da der i Gibraltar ingen Skibe fandtes, som vilde have Convoi

østerefter, fendtes Nidelven over til Algeziras, for at tilbyde Con¬

voi derfra. Med begge Fregatterne gik Bille til Malaga, hvor
de ankom samme Nat Kl. 1; Nidelven, med et Skib paa Slæbe¬

toug, kom næste Morgen, Kl. 4.

I en Rapport af 15de Mai, hvori Bille meldte om denne
Seilads, skrev han endvidere saaledes: „Ved min Ankomsk hertil

idag, modtog jeg et Brev fra Consul Glynn (med hvem jeg ikke
talte i Gibraltar, da han var bortreist) hvori han melder mig,
at Admlral Lord St. Vincent havde sagt ham, at han havde

Underretning om, at der var adskillige Skibe under falsk Flag i

den store danske Convoi. Et af disse (et spansk nemlig) var alle¬

rede taget af en Krydser fra Gibraltar. Consul Glynn havde
forsikkret Admiralen om, at ingen af de danske Orlogsmænd gave

Signaler til, eller taalte andre Skibe i deres Convoier, end dem,

der vare virkelig neutral Eiendom. Imidlertid lovede han Lorden
at skrive mig til derom, hvormed denne lod til at være tilfreds.
Jeg. erfoer endvidere, ved min Ankomst hertil, at da den svenske

Fregat og Brig senest gik herfra med Convoi, havde en engelsk
Fregat været udsendt expres for at tage et livornesisk Skib, som
var angivet at skulle befinde sig i den svenske Convok, og at den

havde skudt to Kugler efter to danske Skibe, som vare i Con¬
voien; men strax efter blev den engelske Fregat den paaglældende

Brig vaer, som han da ogsaa bemestrede sig og bragte ind til
Gibraltar. Uagtet denne Hændelse aldrig kan regnes os Danske
til Vanære, er jeg dog ikke aldeles ligegyldig ved at erfare, at Lord
St. Vincent kunde troe, at sligt skulde kunne finde Sted i en dansk

Convoi, efter den Forsikkring, jeg personlig har givet ham om
de Regler mine underhavende Skibe følge ved Convoieringen.“
Opmærksomheden var i denne Tid særdeles spændt paa de

krigførende Magters Eskadrer, af hvilke der for Øieblikket befandt

sig een af hver Nation i Middelhavet, og som det var at for¬
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mode maatte komme sammen med det første. Den franske Flaade,

23 Linieskibe, var gaaen ud fra Brest, og kom paa 17 Dage til
Toulon. Saasnart det meldtes i Gibraltar, at denne mægtige
Flaade saa uventet var gaaet iglennem Strædet, fulgte Lord St.

Vincent efter med 16 Skibe, hvilke, i Forening med den oven¬
omtalte Eskadre under Contre=Admiral Cotton, forgiæves søgte

Fienden. Den spanske Flaade var gaaen ud fra Cadiz, som man
formodede for at forene sig med den franske i Toulon; men og¬

saa den var i Golfen af Lyvn, under Stormen d. 17de og 18de
Mai, og Følgen deraf var, at hele Flaaden kom ind til Cartagena

i meer eller mindre havareret Tilstand. 9 Linieskibe havde mistet
Masterne. Det var sandsynligt, at de Engelske nu vilde blokere

alle spanske og franske Havne. Paa samme Vid udkom i Madrid
et Decret, der bød, at intet Skib maatte indtage spansk Ladning

i nogen spansk Havn, uden at have en spansk Supercargo om¬

bord. De neutrale Flages Handel syntes saaledes at trues med

Ødelæggelse fra alle Sider; og dog bestod den, og fortsattes med

Fordeel. Saa sandt er det, at Handel er en Nødvendighed, ja
et Livsprincip for alle civiliserede Nationer. Forgiæves søge Re¬

gieringerne (af hvilkesomhelst Aarsager er ligegyldigt), at ind¬
dæmme eller standse den. Heldigviis er det dem umuligt; thi

lykkedes det, da var det Civilisationens Død, Nationernes Under¬
gang. Handelen er at ligne med en frugtbargiørende Flod, der
strommer igiennem et Land: den kan indskrænkes, maaskee endog

standses for et Øieblik; men den vil snart soge sig et andet Leie,
og ad hundrede Omveie vil den, maaskee deelt i mange smaa
Strømme, dog ende med at naae det Punkt, som den almindelige
Interesse stræber hen imod.

Triton skulde afgaae til Marseille for at tage Convoi Stræ¬
det ud, da Consul Hornborstel havde meldt, at der laae adskillige
Skibe klar i denne Havn. I samme Brev havde han underrettet

ham om, at ved den franske Flaades Ankomst til Toulon, var
Marseilles Havn bleven lukket. Bille ansaae dette imidlertid kun

som en temporair Forholdsregel, for at skiule Flaadens Operationer,
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maaskee for at presse Folk. Triton afgik derfor alligevel til Mar¬
seille d. 22de Junl. Hans Ordre bød ham at tage Convoi der¬
fra, og desuden at kiøbe et Parti Viin for sig og Hvide=Ørn,
men dersom han fandt Havnen blokeret af de Engelske, skulde

han strax vende tilbage, anløbe Palma paa Mallorca, for der at
kiøbe Viin, og derefter atter komme tilbage til Malaga.

Den 18de Juni seilede Baron Holsten, med en Convoi af
et dansk og 3 svenske Skibe, op til Barcelona, hvorfra han atter

skulde tage Convoi vesterefter. Just i de Dage udbredte det Rygte

sig, at de Svenskes Sager ikke stode paa nogen god Fod med
Tripolis, ja, at endog svenske Skibe vare blevne bragte ind af

tripolitanske Corsarer. Bille skrev, i den Anledning, under 19de
Juni til Collegiet, at han havde instrueret de svenske Skippere
om, at de i saa Tilfælde ikke maatte vente sig nogen Beskyttelse

af de danske Convoier imod tripolitanske Skibe. Vi skulle faae
at see, at det ikke varede længe, før det ikke gik os Danske bedre

end de Svenske.
Billes Plan var nu, selv med Hvlde=Ørn at gaae med en
Convoi Strædet ud, og derefter at anløbe Cadiz, for, paa Con¬

sul Booms Beglæring, gt ledsage endeel danske Skibe ud derfra.

Denne Consul havde nemlig indmeldt, at saasnart de Engelske
havde erfaret den franske Flaades Forbiseiling, havde de strax op¬

hævet Blokaden for Cadiz, hvorved Havnen altsaa var fri igien;
men nu frygtede han meget de franske Kapere, som allerede kryd¬
sede i Farvandet. Den Convoi, som vilde bort fra Malaga, bestod

meest af svenske Sklbe, Bille meldte, under 19de Juni, til Col¬
legiet, at der for Tiden fast ingen danske Skibe vare meer i Ma¬
laga, da nemlig den oftomtalte Brig, Kiærligheden, var den
eneste; den laa nu under Kiølhaling, for endelig at komme bort.

Imidlertid vare de østlige Vinde, der ere saa absolut nødvendige
for at komme Strædet ud, som vi have seet, saa sieldne denne

Sommer, at uagtet den forrige store Convoi havde maattet vente
i 3 Maaneder paa Levant, satte de vestlige Vinde, strax efter
denne Convois Udgang, ind igien med en saadan Haardnakkenhed¬

262

at den næste Convoi maatte vente til heelt hen mod Slutningen

af August Maaned, og da var den ligeledes voxet til nogle og
halvtredsindstyve Seilere.

Medens Bille laa i Malaga, alene med Hvide=Ørn, modtog
han en Ordre fra Collegiet, saaledes lydende:

„Efterat Handelshuset Tutein &amp; Comp. havde indgivet Klage
til dette Collegium over Capitainlieutenant Baron Holsten, i An¬

ledning af, at Skibet „die Hoffnung“ under hans Convoi skulde
af ham være forladt, siden er blevet opbragt, og endeligen har staaet

Fare for at blive prlisdømt, beordrede man Sokrigsprocureuren at
undersøge denne Klages Grund eller Ugrund; og da bemeldte Han¬

delshuus i den Anledning havde paaberaabt sig adskillige Skipperes,
til deres Redere her i Staden afgivne Relationer, bleve samtlige

disse Skibsredere, nemlig Grossererne Becker, Fiedler og Hvidts
Enke &amp; Søn afæskede deres Svar, om de, i Anledning af den,

Cap. Lieut. Baron Holsten anbetroede Convol, havde noget at
klage, og om de i alle Fald vilde udlevere de ihændehavende Be¬

viser for Klagen; hvorpaa samtlige Handelshuse erklærede, at de
ikke fandt sig pligtige til at udlevere deres Skipperes Breve, som

de ansaae for private. Da det paa Grund heraf ikke var muligt
at anstille nogen Undersøgelse om Rigtigheden eller Urigtigheden af

de af Handelshuset Tutein &amp; Comp. paaberaabte Relationer, blev

ved den combinerede Ret optaget Forhør, og fremstode da Capt.
Lieut. Fabricius de Tengnagel, Lieutenant Rask og Styrmændene
Petersen og Ulfsen, alle ombord paa Cutteren Forsvar, der i Følge

med Briggen Nidelven var beordret at convoiere fra Flekkerø til

Udgangen af Canalen, hvilke samtlige vedgik Rigtigheden af Jour¬
nalen, ført paa Cutteren Forsvar, Capit. Lieut. Holstens Rapport

til Collegiet af 25de Sept. 1798, af den med samme følgende

Extract af Briggen Nidelvens Journal, dateret d. 24de Sept. f
A., og endelig Rigtigheden af Capit. Lieut. Holstens Skrivelse af
14de Oct. 98 til Hr. Kammerherren, alt for saavidt det Tidsrum

angaaer fra 8de Sept., da Convoien forlod Flekkerø, til 19de

Septb., da Cutteren Forsvar fik Ordre at convoiere Ostindiefarerøn
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Minerva, ført af Skibscapitain Coulthard, og altsaa skiltes fra
Briggen.“

„Endskiøndt man nu fra Tienestens Side ingen Grund har

til at reflektere paa Skipper Neustieds Klage over Convoieringen,
ville vi dog, da muligt Capt. Lieut. Holsten, for sin egen Skyld,
kunde ønske at et yderligere Forhør blev optaget, til Beviis i Ti¬
den for hvorledes det er tilgaaet, at hele Convoien fra Flekkerø er

bleven adskilt, herved have Hr. Kammerherren beordret, at foran¬

stalte et Forhør optaget, hvorved bliver at oplyse og undersøge de
Aarsager eller Omstændigheder, som have voldet den fra Flekkerø,

under Commando af Capt. Lieut. Baron Holsten, som Chef af
Briggen Nidelven, udgangne Convoi, dens Adskillelse fra Briggen.“

Denne Skrivelse var dateret d. 23de Marts 1799, og med
den fulgte alle de nødvendige, Sagen vedkommende Documenter.
Uagtet det var Bille meget ubehageligt, at skulle anstille Un¬

dersøgelser over en Officiers Forhold, med hvem han, saalænge
denne stod under hans Commando, stedse var saa særdeles tilfreds,

saavel for hans Utrættelighed og Nidkiærhed i Tienesten, som for

hans stedse udviste gode Conduite, var det ham dog klætt, at han
saae sig istand til at bidrage til Baron Holstens ivrigste Ønskes
Opfyldelse. Det kunde jo naturligviis ikke feile, at private Breve

havde bragt Rygter og meer eller mindre paalidelige Efterretnin¬

ger fra Hiemmet om, hvad der her blev sagt og meent i denne
Sag. Allerede i Marts Maaned skrev den ædeltænkende Fabri¬

cius privat til Bille og bad ham om at udvirke en Undersøgelse,
der kunde berolige Holsten. Samme Tid erfoer denne, at Klage
var indløden, og skrev til Bille desangaaende, i det Haab at Or¬
dre til Undersøgelse allerede maatte være indløben. Denne var,

som vihave seet, af 23de Marts og gik først til Livorno, og Du¬

plie=Baf den naaede ikke Bille før den 6te Juli i Malaga. Om¬
stændighederne og Tienestens Gang forvoldte, at Gen. Adjudant
Krieger, hvem denne Undersøgelse, som den ældste Skibschef i

Eskadren, blev overdraget, ikke kom sammen med Capit. Lieut. v.
Osten, den anden i Commissionen, for senere i Efteraaret. Ud¬
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faldet viste sig k alle Henseender overeensstemmende med hvad der
i Collegiets Brev allerede er antydet paa, nemlig, at Holsten hav¬
de brugt al en duelig Sø=Offieters Sømandskab og Conduite.

Dette Forhør blev hiemsendt, og under 7de Februar 1800 faldt
Krigsretsdom i Sagen, som frikiendte Holsten for Søkrigsprocu¬
reurens Tiltale og gav ham den hæderligste Opreisning.

Nidelven kom d. 26de Juni med sin Conooi til Barcelona.

Paa Høiden af Cap Palos var han faldet ind med den franske Flaade,
bestaaende af nogle og tredive Seilere. De havde havt 2 Offi¬

cierer ombord i Nidelven, og Baron Holsten sendte ligeledes en

Officier ombord til Admiralen af den lette Eskadre, Contre=Admi¬
ral Orland. De Franske viste sig meget artige; men kunde slet
ikke forstaae, at det ikke var en engelsk Convoi, eftersom de ei be¬

greb, sagde de, hvorfor neutrale og fredelige Nationer skulde con¬
voiere. Iøvrigt respecterede de Convolen ganske og aldeles; thi

om Natten havde de været ombord paa et svenskt Fregatskib af
Convoien, i den Tanke, at det var den Commanderende, men for¬

lode det skrax, uden at spørge efter Papirer, saafnart de bleve hen¬

viste til Orlogsbriggen. Denne franske Flaade var 6 Dage ude
fra Toulon, og søgte nu den spanske Flaade i Cartagena. To

Dage efter mødte Holsten en engelsk Division af 2 Linieskibe og
nogle mindre Skibe, for hvem han tonede Flag. Efter at have

givet Underretning, giennem Consulerne, paa de forskiellige Lade¬
pladser, om sin Ankomst, lettede Holsten d. 3die Juli fra Barce¬

lona og gik til Salou, hvor han kom ind den 5te, og gik bort
derfra d. 9de med 2 danske Skibe, men kom, formedelst Stille og

vestlig Vind, ikke til Alicante før d. 19de. Han fik her 2 dan¬
ske og et svenskt Skib til, og gik Seil med disse 5 Skibe for at

bringe dem Strædet ud. Den 2den August var han kommen i
Sigte af Gibraltar, men fik saa atter vestlig Vind, hvorføkhan
med sin Convoi, der underveis var bleven forøget med et dansk
Skib, søgte ind til Malaga, d. 3die August.

Triton kom d. 29de Juni, efter 7 Dages Reise, til Mar¬

seille, og fik strax Praktica. Under Ivica mødie han en engelsk

265

Fregat, som sagde, at den havde forladt Mahon d. 19de, og at

den Dag vare 12 engelske Linieskibe ankomne dertil; formodent¬
lig den samme Eskadre, som Bille mødte i Strædet d. 12te

Juni.
Den 8de Juli laa Triton klar til at seile med 6 danske og

et svensk Skib; men da dette sidste vilde hale ud paa Rheden,
blev der af den franske Regiering lagt Beslag paa alle svenske

Skibe; og denne Embargo var det første Skridt til Fiendtlighe¬
der imellem Frankrig og Sverrig. Bille meldte skrax denne Be¬

givenhed til Bernstorff, og udbad sig Forholdsordrer, med Hensyn

til Convoieringen af svenske Skibe. „Som jeg i nærværende Øie¬
blik“ — siger han i sin Indberetning desangaaende, dateret 30de

Juli — „ikke lettelig kan møde med franske Krydsere, er jeg alde¬
les rolig for ikke at faae Disputer med dem, ved at convoiere

de Svenske, og om deri bliver noget at forandre, er jeg overbevist

om, at Hr. Greven tilstiller mig nye Ordrer.“ Imidlertid tyde

dog flere af Billes Breve paa, at Convoieringen af de svenske

Koffardiskibe gav ham endnu flere Bryderier end de Danskes, og
at han fandt det saa meget mere haardt, som der paa den Tid

ikke var en eneste svensk Orlogsmand i Middelhavet til at lette
ham Arbeidet.*)

*) Paa en Tid, da en større Oplysning og et rigtigere Begreb om
fælleds Interesse har havt den lykkelige Virkning, at udslette den
nationale Antipathie, som i flere Aarhundreder, deels ved herskefyge

Regenters uheldige politiske Anskuelser og deraf flydende Krige,
deels ved misforstaaede patriotiske Begreber, næredes imellem de

Danske og Svenske, kan det næsten synes upassende at nedskrive
saadanne Bemærkninger, som nogle af de foregaaende, der ere

fremlokkede ved Convoieringen af de svenske Skibe. Jeg har imid¬
lertid troet, ikke at borde afvige fra min Plan for disse Memoirer,

somer den: ikke alene at give en udførlig Beretning om Alt, hvad
der foregik under min Faders Commando, men ogsaa at tolke

hans Tænkemaade og Anskuelse af disse Begivenheder. At der
ingen svenske Orlogsmænd var i Middelhavet, til at convoiere, er et

Factum; Aarsagen dertil indlader jeg mig ikke paa at undersøge
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Den 13de Juli gik Triton Seil fra Marseille, med de 6
danske Skibe. Under Cap de Gate stødte en dansk Brig til

Convoien. Den 7de August var han tværs for Malaga; her
modtog han Ordre, udsendt fra Bille, om muligt at indhente Nid¬
elven, som endnu var i Sigte under Cap Molino med en Con¬
voi af 6 Skibe, at overlevere sin Convoi til Baron Holsten og

derpaa ufortøvet at komme ind til Malaga. Dette udførte Ell¬
brecht samme Nat, og kom med et Skib som vilde til Malaga,

Dagen efter til Ankers der paa Rheden. Tingen var, at Bille

havde modtaget Ordre af 10de Juni, som bød ham, at Triton
skulde gaae hiem sidst i August og medtage Convoi til Kjøben¬
havn. Det var i flere Henseender nødvendigt at den gamle Tri¬
ton kom hiem, men især fordi Skibet var saa overfyldt med Rot¬

ter og Muus, at Capitain Ellbrecht havde været nødsaget at ind¬
give Rapport derom. Enhver, som har været i et Skib, hvor

dette Utøi har taget Overhaand, veed hvad det er for en Plage,
og den er saa meget mere utaalelig, som der aldeles intet Mid¬
del er derimod, saalænge Skibet ikke „complet desarmeres og ud¬
losses skaaltomt.*)

I samme Ordre af 10de Juni underrettedes Bille tillige om,

at Fregatten Havfruen, under Capitain van Dockum, skulde komme

eller brøfte. At Bille ikke var fri for sin Part af den Tids na¬

tionale Animositet, kan jeg heller ikke dølge. Heldigviis ere vi

saa vidt fremskredne i Oplysning, at vi kunne omtale denne Uvillie

mod et kiekt og ædelt Nabofolk, som et forbigangent historiskt
Factum, med den Upartiskhed der egner sig for tænkende, oplyste
Mennesker.

*) Jeg veed Exempler paa, at man i Toulon har grebet til det
fortvivlede Middel, at sænke en Fregat, for at udrødde Rotterne

derombord. Jeg selv har været ombord i en Fregat, hvor vi, es¬
terat have desarmeret Skibet aldeles og derved dræbt mange Tusinde
Rotter, efter at have røget hele Lasten, med Fare for at stikke Ild

paa Skibet, dog beholdt dem ombord, og efter en Maaneds For¬
løb vare vi ligesaa overfyldt med dem igien.
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ud med Convoi fra Flekkerø og underlægge sig hans Commando.
Et Presentskib til Algier skulde befinde sig i denne Convoi.

Fregatten Najaden, som d. 14de April afgik fra Livorno paa

sin Expedition til Tripolis, kom den 8de Juli til Ankers paa

Malaga Rhed med en Convoi ak 20 Skibe. Af Capitain Krie¬
gers Rapport, om dette Togt, uddrage vi Følgende: Den 24de

April slap han sin Convoi 2 Mile fra Palermo, og fortsatte sin
Reise til Cagliari, hvor han ankom d. 28de. Da der ingen Skibe
var, som skulde have Convoi, lod han opslaae i Consulatet, at han

kom tilbage saafnart hans Mission til Tripolis var fuldendt; af¬

gik saa d. 30te April og kom til Tripolis d. 4de Mai. Forme¬
delst haardt Veir og svær Sø, kunde han ikke begynde Udskibnin¬

gen af Kanonerne før d. 6te, og den Dag fik han kun 7 Kanoner

ned i Prammen, saa blæste det atter op, og Arbeidet maatte ophøre.
Samme Dag ankom paa Rheden et Linieskib under engelsk Flag, men

som siden viste sig at være portugisisk, paa 74 Kanoner, ført af
Commodore Campbell. Han var sendt af Lord Nelson, for at
forlange de franske Fanger i Tripolis udleverede; hvis ei, da havde

han Ordre at nedskyde Fæstningen. Paschaen undslog sig herfor,
under Paaskud, at han allerede havde lovet Storherren at udlevere

dem til ham. Tingen var, at Paschaen, skiøndt han allerede to

Gange havde modtaget Penge=Presenter af det engelske Hof, for

at paaføre Frankrig Krig, ogsaa havde modtaget Foræringer af de
Franske, og navnlig af General Buonaparte en Diamantring, for
at tillade de franske Krigsfanger, ved Smughandel fra Tripolis, at

proviantere Malta. Der befandt sig, iblandt de saakaldte franske

Krigsfanger, Commissairer fra Malta, som ingenlunde vare ar¬
resterede. Den 3dle Mai erklærede Comd. Campbell Havnen for

blokeret. Krieger kom herved i stor Forlegenhed med sine reste¬
rende 13 Kanoner, dem han ikke kunde vente uhindret at kunne

lande, under det portugisiske Linieskibs Kanoner, og heller ikke vilde

beholde ombord. Han besluttede sig til at oppebie Udfaldet der
paa Rheden, uden at indlade sig med Comd. Campbell om Aarsa¬

gen til sit Ophold. Den 9de Mai Kl. 12 M. D. gik denne
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under Seil, med klar Skib for at attaguere. Hans Fartøier vare
armerede med svære Houbitzer, for at tage Post i Skjærene. Selv

maatte han giøre et Par Slag for at nærme sig; men i en Byge

knækkede hans Forre=Merseraa og Seilet skiørede, hvorfor han kaldte

sine Fartøier til sig og gik til Soes. Najaden knak sit Tøian¬
ker i samme Byge, men holdt sig fast ved det andet Anker. Næ¬

ste Dag, mod Aftenen, blev det Stille, og Krieger besluttede da,
at benytte Natten og Portugiserens Fraværelse til at udlosse Ka¬

nonerne. Dette lykkedes ham saa godt, at han næste Morgen

Kl. 3 havde dem ude, og Kl. 9 havde han sit Batterie, som laa

i Lasten, monteret paa dets Plads. Den 11te Mai om Morge¬
nen gik han Seil for Cagliari. Paschaen var naturligviis meget
fornøiet med denne Present; men paa sædvanlig Viis forlangte¬
han nu en anden Tieneste, som bestod i, at Krieger skulde anløbe

Palermo og aflevere et Brev til Lord Nelson for ham. Krieger
afslog dette, men lovede at aflevere Brevet paa Vestenden af Si¬

cilien. Hermed var Paschaen tilfreds, og Brevet blev afleveret

d. 15de Mai i Marsala, uden at Fregatten derved blev opholdt i
sin Reise.

I Cagligari var der kun 2 svenske Skibe under Ladning,
og da de ikke saasnart kunde blive færdige, gik Krieger strax til

Mahon, hvor han slap med 5 Dages Qvarantaine. Han maatte
imidlertid opholde sig længere Tid her, for at lade bage Brød, og

benyttede da denne Tid til at sætte sit Skib og Reisning i god
Stand, hvortil det høiligen trængte.

Den 11te Juni gik han atter ud fra Mahon, men uagtet

han endnu ingen Convoi havde med sig, kom han dog først d.

8de Juli til Malaga, da han havde havt meget Stille under
Spanske=Kysten. Paa dette Krydstogt samlede han lidt efter lidt
20 danske og syenske Skibe, med hvilke han kom til Malaga.
Han tog 2 danske Skibe tilbage, det ene fra en engelsk, det an¬

det fra en fransk Kaper, da deres Papirer ved Undersøgelse befand¬

tes i fuldkommen Orden. Den 3dle Juli, da han havde en Con¬
vol samlet, af 12 Skibe, faldt han ind med den forenede spanske
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og franske Flaade, bestaaende af nogle og fyrgetyve Skibe af Linien.
En Division af 12 spanske Linieskibe, hvoraf 6 Tredækkere, kom

ind i Najadens Convoi. Et Skib sendte en Offieier til ham,

for at erkyndige sig om den engelske Flaade. Et andet kom ham
paa Siden og forlangte, at han skulde komme til den spanske Ad¬
miral, for at tale med ham. Dette afslog Krieger, da han ei
kunde forlade sin Convoi, og desuden Intet vidste at melde Ad¬

miralen, andet end hvad han allerede havde meddeelt den Officier,

der havde været ombord hos ham. Krieger beklagede sig i sin
Rapport over, at en af Tredækkerne havde havt den Uartighed, paa
samme Tid at sende et Fartøi ombord i 2 svenske Skibe af Con¬

volen, dog kun for at høre Nyt; men førend han kunde faae Lei¬
lighed at hindre det, eller beklage sig for Admiralen over dette

Brud paa al Skik og Brug mellem Orlogsmænd, fik de Brise af

Østenvind, hvorpaa de 12 Spaniere satte Cours efter Hovedflaa¬
den. Den franske commanderende Admiral og Marineminister
Bruix havde en heel forskiellig Fremgangsmaade mod den danske

Convol. Efterar han havde ladet hele Flaaden tone Flag for den,

sendte han en Skonnert ned til Najaden, for at complimentere

den danske Chef og tilbyde Forfriskninger og anden Hiælp for

ham og hans Convoi.
Krieger meldte endvidere, at da han var i Cagllari, havde
han truffet paa en dansk Skipper Boys, fra Christiansand, som
var bleven opbragt dertil den 3die Marts 1796, og havde siden

den Tid ikke kunnet faae Ende paa sin Proces.Krieger havde
henvendt sig til Premierministeren, Grev Schulenborg, og til Kon¬

gen selv, for at faae denne Sag til Ende; men uagtet disse høie

Personers Løfter, var der endnu intet giort for den stakkels Skip¬
per, da Krieger kom tilbage fra Tripolis. Han var da i Qvaran¬

taine, og kunde desuden ikke opholde sig derefter. Jeg har senere
ikke fundet noget, denne Sag betræffende, hvorfor jeg ikke seer

mig istand til at berette Resultatet; men om ogsaa Skipper Boys

er bleven frigivet eller priisdømt, strax efter Kriegers Bortgang
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fra Cagliari, saa er dog dette Tilfælde et mærkeligt Exempel paa
Rettergangspleien i Sardinien.
Den 13de Juli forsøgte Bille fierde Gang at gaae Seil med
Convolen, der nu var bleven 24 Seilere stærk. Najaden og Hvi¬
de=Ørn convoierede. Med megen Møisommelighed naaede de til paa
5 Mile nær Gibraltar d. 22de Juli. Her faldt de ind med Vice¬

Admiral, Lord Keith Elphinstones Flaade, 33 Linieskibe stærk. Den

krydsede for at komme Strædet ud, og for at forføige den fore¬
nede franske og spanske Flaade. Denne var allerede passeret Ma¬

laga d. 7de og Gibraltar d. 8de Juli. Lord Keith formodede den
nu i Cadix, og agtede derfor at blokere denne Havn. Et Linie¬
skib og en Fregat jagede den danske Convoi, og sendte en Officier
ombord til den Commanderende, dog kun for at høre Nyt. Stiv
Kuling af vestlig Vind nødte atter Bille til at søge Malaga med
Convoien.

Da General Adjudant Kaas's Helbred vedblev at tage af,
nedlagde han, ifølge Collegiets Tilladelse og Overeenskomst med

Bille, Commandoen af Hvide Ørn, og gik i Land i den Hensigt
at gaae hiem med Triton. Capitain=Lieutenant von Osten erholdt,

under 27de Juli, Ordre som Interims Chef af Fregatten.
Det bliver paa Tiden at giennemgaae Correspondencen med

Consulerne i Barbariet, da vore Sager med disse Magter, af
forskiellige Grunde, begyndte at blive temmelig brogede. Lochner

i Tripolis havde i Begyndelsen af dette Aar at giore Reclama¬
tioner, angaaende den i forrige Aar omtalte Capt. Just Bruun,

der angav at være plyndret af en tripolitansk Corfar. Paschaen

benegtede naturligviis Sagenz han anførte hundrede Beviser for,
at hans Corsarer ei saae saaledes ud, som den i Klagen angivne,

og paastod at det maatte være en Tuneser; dog forsikkrede han
tillige, at dersom det kunde bevises, at en af hans „Reiser“ havde

ført sig saaledes op imod hans Venner, de Danske, vilde han lade

ham exemplarisk straffe. Til Slutning bemærkede han, at det
ellers var underligt nok, at naar den danske Consul havde nogen
Ting at forlange, da kom altid Brevene meget hurtigt, hvorimod
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det varede hele Aar, inden der kunde komme Svar paa de Ting,
som Paschaen forlangte. Paa denne spidsfindige Anmærkning

indlod Lochner sig ikke videre; men Cap. I. Bruun beholdt sine
Hug, og derved forblev det. Det var for Resten ikke de Danske alene,
der havde Ulellighed af deres Ven, Hs. Excellence Paschaen. De
Svenske, Amerikanerne og de Franske havde meget svært for at

holde Fred med ham. De Sidste, som saa gierne vilde provian¬

tere Malta fra Tripolis, giorde store Opoffrelser derfoe. Ved

Nytaar forærede de Paschaen en meget smuk og velseilende Cutter

paa 8 Kanoner. Paschaen giorde ogsaa de herligste Løfter; men

da Storherrens Chlaoux ankom i Februar Maaned, for at op¬
fordre ham til at erklære Frankrig Krig, giorde han det dog,

og den franske Consul maatte holde Huusarrest tilligemed alle

de i Tripolis værende Franskmænd. At det imidlertid senere

atter gefaldt Paschaen bedre, at være gode Venner med de
Franske, og at sende dem Levnetsmidler til Malta, samt hvad

Følger dette havde for ham, nemlig Commodore Campbells An¬

komst, have vi allerede seet af Capitain Kriegers Rapport om hans

Expedition til Tripolis. Dagen efter, at Krieger var afseilet,
kom Portugiseren igien, og var saa heldig lige udenfor Tripolis
at tage en Corfar, der kom med en spansk Prise. For at faae

disse Skibe frie, maatte Paschaen beqvemme sig til at udlevere

alle Franske, og derpaa underskrive en meget ydmygende Fred, i
hvilken han dog betingede sig, at Portugiserne skulde tillade hans

Cstfarer at krydse udenfor Strædet ved Gibraltar og i Atlanter¬

Havet. Dette var anden Gang, at Paschaen blev ydmyget af
Nelson. Allerede eengang før havde denne Admiral ladet Pa¬
schaen true med Havnens Ødelæggelse, og sendte ham til den

Ende sit eget Skib, Vanguard, Cap. Hardy, paa Halsen, som dog
lod sig nøie med Løfter og Ydmygelser. Det var nemlig kort

efter, at Storherrens Chiaoux var bortreist, fordi Paschaen, da
lokket af de Franskes Løfter, havde sat denne Nations Under¬

faatter og Consul paa fri Fod igien, og knyttet nye Smugler¬

forbindelser med det blokerede Malta. Vi see heraf, at det ikke
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kostede Paschaen meget, at give og bryde Løfter og Forbindelser,
siden han fra Februar til Juni brød og knyttede to Gange For¬

bindelser med Frankrig og England. Ulykken var, at begge disse
Magter havde ham nødig. Hans Uforskammenhed imod de christne
Nationer var grændseløs. En amerikansk Consul, som i Marts

Maaned ankom dertil i en Brig paa 12 Kanoner, blev behand¬

let paa den meest oprørende Maade, og ansaae sig for meget heldig,
ved at faae Lov til at komme i Land og saae Paschaens For¬

dringer nedstemte til 18,000 Piastre (p. fortes) foruden Consulat¬
presenter *).

Najadens Ankomst med Kanonerne satte vore Affairer paa den
bedste Fod, især da Paschaen erfoer, at han fik dem forærede. Brevet,

som Krieger tog med til Lord Nelson, var Paschaen af Vigtighed, og

denne Villighed blev meget paaskiønnet. Men uagtet alt dette Ven¬
skab, behagede det dog kort efter to tripolitanske Corsarer at opbringe

to danske Skibe og løbe ind med dem til Tunis, under Paaskud, at
der var hamborgsk Eiendom derombord. Paa Lochners Reclama¬

tioner desangaaende, svarede Paschaen, at ham var meldt, at det
ene af disse to Skibe var en Hamborger, og det andet var ladt

for fransk Regning. I saa Tilfælde agtede han at beholde dem,
saasnart de ankom til Tripolis, hvortil han havde givet Ordre at

de skulde bringes; men dersom de virkelig vare danske, skulde de
blive satte i Frihed strax, eftersom Kongen af Danmark var hans
bedste Ven. Imidlertid ankom ikke disse Skibe til Tripolis før
d. 26de Juni, og først ind i Juli Maaned, efter mange Vänske¬

ligheder og Chicaner, fik de Lov at kiøbe sig frie for 14000 Piastre¬
og endda fik de ingen Erstatning for al den Viin og Brænde¬

viin, som Tyrkerne, til Trods for deres Prophet, havde drukket af
Ladningen, i de to Maaneder de havde været ombord. Consul

Lochner ansaae sig meget lykkelig, paa denne Maade at have til¬
*) Uagtet disse Tildragelser intet have at bestille med vor Eskadres

Historie, kan jeg dog ikke troe andet, end at de maae interessere,
som Beviser paa, hvilke sarlige og vanskelige Folk disse barba¬

riske Høvdinger vare at have at bestille med.
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endebragt en saa ubehagelig Sag, uden at den kostede Regierin¬
gen noget, da Skipperne selv havde tilbudt at løskiøbe sig, og

Udgiften altsaa maatte falde paa Rhederne eller Assurandeurerne.
Hvad Billes Anskuelse om Paschaens og Lochners Fremgangs¬

maade var, sees bedst af hans Breve til Admiralitetet og Bernstorff,
af 7de og 19de August.

„Saasnart jeg erfoer disse Opbringelser,“ —melder han i
det første — „skrev jeg til alle Confuler og paalagde dem, ikke
at tillade vore Skibe at gaae til Søes uden Convoi, naar de vare
ladte for hanseatisk Regning, hvilke Stæder Paschaen har erklæret
Krig. Egentlig borde jeg vel ikke mere give Convoi til slige
Skibe, da deres Ladning ikke længer er neutral; men jeg vil af¬
vente Regieringens Forholdsordre, om jeg skal vise Paschaen denne
Delicatesse, da hans Krigserklæring ikke er formeligen udstedt;

men i Gierningen udøves. — Jeg bør formode, at vor Consul
i Tripolis vil udvirke, at Skibe og Mandskab sættes i Frihed strax;

og kan han da ikke formaae Paschaen til at betale Skipperne deres

Fragt, staaer det altid i Kongens Magt at godtgiøre sig den,
ved at holde den tilbage af den lovede aarlige Present. Skulde

jeg derimod bringe i Erfaring, at han ikke strax lader Skib og
Folk gaae frie, agter jeg at gaae derhen med den Force, jeg har

hos mig; og troer jeg da, ifald han ved min Ankomst ikke strax
indvilliger i Consulens Forlangende, at jeg ikke bør vise ham den
mindste Skaansel. Jeg skulde imidlertid være meget glad ved,

om Hs. Majestæts Befaling desangaaende maatte indløbe førend

jeg blander mig i Sagen; men erfarer jeg, forinden Forholds¬
ordrer indløbe, at Paschaen holder noget dansk Skib eller Under¬

saat tilbage, anseer jeg det som et Fredsbrud og behandler ham

fiendtligt. Derimod, ifald han, som jeg formoder, lader Skibene
gaae, men alene confiskerer Ladningerne, afventer jeg nye Ordrer,

om det skal forbydes danske Skibe at indtage hamborgsk Ladning,

eller idetmindste om Convoi skal negtes saadanne Skibe.“
Til Bernstorff skrev han: „I det jeg sender Ds. Høivel¬
baarenhed vedlagte Extract af Consul Lochners Beretning om,
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hvorledes han har fundet for godt at jævne Sagen med de to
opbragte Skibe, maa jeg stærkere end nogensinde udbede mig be¬
stemte Forholdsordrer fra Hs. Majestæt, da jeg for det første er

uvidende om Regieringen agter at lukke Øinene for dette Pa¬

schaens Bedrageri (escroquerie), som weget let kan vorde gien¬
taget, dersom man ikke sætter tilbørlig Skranke derfor; og for

det andet, om man, uden at forlange en exemplarisk Fyldest¬
giørelse, agter at tie til den engelske Renegats, nu tripolitanske

Admirals uforskammede Opførsel, saavel ved Opbringelsen af de
danske Skibe (hvilken jo af Paschaen er tilstaaet at være ulovlig)

som for de uforskammede Ord, han har udtalt i sin Herres og
den danske Consuls Nærværelse, om den danske Nation.“

Vernskorgs Svar af 19de Octbr. ville vi her anføre, for
saavidt det angaaer denne Sag.

„Saavel Ds. Høivelbaarenheds Indberetning af 17de Aug.,
som den, samme vedføiede Extract af Consul Lochners Skrivelse,

er bleven Hs. Majestæt forelagt, og har Høistsamme i Anledning
heraf allernaadigst fundet for godt, vel ikke for denne Gang at ville

relevere de tvende danske Skibes Opbringelse til Tripolis, men

meget mere at lade det have sit Forblivende ved den private
Overeenskomst imellem den tripolitanske Regiering og vedkommende

Eiere, hvorved Grundsætningen, at Flaget dækker Ladningen, ikke
fornærmes. Hs. Majestæt troer derimod ingenlunde at borde
føie sig i Paschaens uretmæssige og ugrundede Paastand i Hen¬
seende til den Convoi, som ogsaa de for Hansestædernes Regning
ladte Skibe nyde, og vil altsaa i denne Henseende de Regler

fremdeles være at følge, som hidtil have tlent til Rettesnor.“
Med samme Skrivelse blev Bille tilstillet Copie af en Cir¬

kulaire fra Commercecollegiet til alle danske Consuler i Middel¬

havet, angaaende at tilholde de danske Skippere at tage Convoi
saa meget som muligt, men især naar de vare ladte for Hanse¬

stædernes Regning og agtede sig i saadanne Farvande, hvor

isærdeleshed de barbariske Magters Krydsere vare at befrygte. Bern¬
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storffs Brev af 19de Octbr. ville vi for Resten længer hen faae
Leilighed til atter at omtale.

Med Tunis stode Sagerne paa en temmelig usikker Fod.
Hameken havde modtaget Bernstorffs Instrux af 19de Januar,
og et Brev fra Bille af 7de April, som indeholdt, at han, isølge
hiin Instrux og de Forholdsordrer han havde faaet hiemmefra,
ikke torde gaae til Tunis med Orlogsmændene, for at give Re¬

gieringens „Afslag mere Vægt. Hameken maatte da til at sige

Beien den anske Regierings Svar. Beien blev rasende: man
havde opholdt ham med tomme Løfter; han vilde erklære Krig
strax og skikke Hameken bort. Imidlertid lykkedes det dog denne,
at opholde Krigserklæringen nogle Maaneder, indtil der atter

kunde komme Svar fra Hiemmet, dog ikke uden atter at giøre

Lofter om Kanoner til Beien og Klædningsplanker til Storsegl¬

bevarerens Corvet, og andet mere, hvilket tilsammen ikke maatte

udgiøre mindre, end Halvdelen af Beiens oprindelige Fordringer.
Uden Tvivl feilede Bille i den Anskuelse, at Beien vilde frygte

for at erklære os Krig, saalænge han havde Krig med Frankrig.
Idetmindste generede denne Krig ham ingenlunde; thi de Franske
havde altfor travit med de Engelske, til at tænke paa at agere
imod Barbareskerne. Det franske Handelsflag var aldeles for¬

svundet, og Barbareskernes Krig mod Frankrig bestod altsag kun

i, at deres Corfarer krydsede paa fransk Eiendom, hvor de kunde
finde den. Imidlertid var det vist heller ikke Beiens Ønske at

faae Krig med Danmark; men han vidste, at det vilde være os
til endnu mere Uleilighed, end ham, og benyttede derfor Leilig¬

heden til at siske i rørt Vand, og anvendte den gamle Maxime,
hvorved de barbariske Fyrster i saa lang Tid havde staaet sig saa

vel: at forlange meget, for at faae noget. At Bille ogsaa, alt
som Sagen drog mere i Langdrag, begyndte at ansee den betæn¬

keligere, see vi bedst af efterfølgende Extract af et Brev til Grev
Schimmelmann, dateret 3die August fra Malaga. „I et Brev

af 11te Februar havde jeg den Ære at forklare Ds. Excellence

hvorlunde jeg ansaae det lige saa vigtigt for Kongens Tieneste,
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som fordeelagtigt for Nationens Interesse, at jeg begav mig til
Tunis, for paa Stedet at blive rigtigt underrettet om Belens

Hensigt, i Tilfælde at Hs. Majestæt ikke vilde give efter for hans
Forlangende, og da med det samme afgiore Sagen; og at jeg til

den Ende ønskede at erholde bestemte Forholdsordrer, for jeg kunde

gaae til Tunis og forlange en Forklaring af Beien. Jeg fore¬
slog Dem paa samme Tid, at anvende endeel af de Klædesorter,

der laae i Livorno, bestemte til Algier, til som Forærimer at vinde
Beiens Ministre for vor Sag. Men jeg modtog intet Svar her

paa under mit Ophold i Livorno, og jeg blev nødsaget til at
forlade denne By, uden at kunne udrette noget, da jeg ingen officielle

Instructioner havde modtaget. Da H. K. H. Kronprindsen, i et

Brev som han beærede mig med, tydelig gav tilkiende, at Hs. Majestæt
var tilsinds, aldeles ikke at tilstaae noget af Beiens Fordringer, paa

Grund af de deraf flydende uundgaaelige Følger, lod jeg mig nøie
med at underrette Consul Hameken derom, sigende ham tillige, at
jeg ifølge hans Raad vilde være paa min Post og tage mig i
Agt. Siden den Tid har jeg modtaget et Brev fra Grev Bern¬
storff af 30te Marts, i hvilket han underretter mig om, at vi

kunde anvende endeel af de omtalte Klædesorter til at vinde de
tunesiske Ministre; men da vare disse allerede forlængst afsendte

til Algier, og da han desuden i samme Brev aldeles intet siger
mig om, at jeg skulde gaae til Tunis, seer jeg mig ikke berettiget

til at blande mig i denne Sag. Ifølge de Breve, som Consul

Hameken skriver mig, ved alle de Leiligheder han kan finde, seer

jeg tydelig, at den gode Forstaaelse imellem Danmark og Tunis
kun staaer paa svage Fødder; det vil sige, at den kun bestaaer

ved ubestemte Løfter (hvilke vor Regiering fikkert ikke agter at

opfylde) som Consulen seer sig uomgængeligen nodsaget til at
giøre Beien, for at vinde Tid og derved afparere det forste Stød,

der altid er det føleligste, stedse i det Haab, at modtage de be¬

stemte Forholdsordrer, som ogsaa han har udbedt sig æ.“
Det hændte imidlertid, at Beien denne Sommer vilde sende
nogle Skibe til Barcelona, for at indtage Ladninger, og ønskede
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tillige at fragte et dansk Skib for sin Regning. Hameken gav

hans Agent et Anbefalingsbrev til den danske Consul Larrard i

Barcelona. Denne Agent hed Sidi Hadgi Junes Ben Junes,

og var Kiøbmand selv. Han forlangte nu, at Larrard, ifølge
dette Anbefalingsbrev, og ifølge hvad han paastod at have mundt¬

ligt Løfte om af Hameken, at Larrard skalde skaffe ham et dansk
Skib, og at det skulde blive convoieret af en dansk Orlogsmand
til Tunis. Hamekens Brev til Larrard var imidlertid ikke andet,

end et almindeligt Anbefalingsbrev, i ganske ubestemte Udtryk.
Ikkedestomindre troede Hr. Sidi Hadgi Ben=Junes sig berettiget
til at fordre denne Convoi af Bille, og skrev ham i denne An¬
ledning et Brev, som jeg her vil anføre for Curiositetens Skyld,
da det er et mærkeligt Exempel paa Uforskammenhed. Det er

dateret Barcelona, 6te Juli 1799.

„Min Herrel Jeg har den Ære at underrette Dem om min
lykkelige Ankomst i denne By med flere Skibe, ladte med Korn,
Olie m. m., under Convoi af tre Corsarer, Alt tilhørende Hs.
Cx. Beien af Tunis, og overdraget mig ifølge min Bestilling

som hans Agent og Commissionair. Min Reises Hensigt er, at
indkiøbe endeel Varer, som aldeles ikke findes i Beiens Lande.

Førend jeg forlod Tunis talte jeg med Hr. Louis Hameken, kon¬

gelig dansk Viceconsul, i Hs. Ex. Pascha=Beien saavelsom i hans

Storseglbevarer, Hr. Jussuf Coggias Navn, og bad ham skrive
hertil, for at man skulde skaffe mig et stort Koffardiskib, hvori

jeg kunde indlade mine indkiøbte Varer, og hvilket Skib skal con¬
voieres af en dansk Fregat, paa Grund af Ladningens Kostbarhed.

Hr. Hameken lovede at giøre det. Da jeg ankom hertil, talte jeg

strax med Consulen her, angaaende denne Sag; men han viste
mig et ganske simpelt Brev, som Hr. Hameken havde skrevet.
Da jeg altsaa seer, at denne Sidste, enten af Forglemmelse, eller
af Ulyst til at ville giøre den tunesiske Regiering en Tieneste, ikke

har holdt Ord, tillader jeg mig at skrive til Dem, min Herre,
med samme Begiæring i Hs. Exeellence Beiens og hans Stor¬

seglbevarers Navn, hvilken Begiæring bestaaer i, at De vil skaffe
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mig et stort dansk Skib, hvis Fragt jeg skal betale, og at en

dansk Fregat maa convoiere det, paa Grund af Ladningens Kost¬

barhed. Dersom De tilstaaer mig min Beglæring, som jeg for¬
moder, skal jeg til Svar paa det Brev, som jeg maa bede Dem

om at beære mig med, lade Dem vide naar jeg behover dette
Skib. Bemærk, at dersom De skulde negte os denne Tieneste,

vilde Hs. Ex. Beien have Grund til at klage over Consul Ha¬

meken, og muligt kunde det have ubehagelige Folger. De maae

ogsaa vide, at der var ankommet til Tunis et stort dansk Skib,
ladt med Tømmer til Hs. Ex. Beien, hvilken Ladning Hs. Ex.
min Herre har afslaaet at modtage, efterat den har ligget to
Maaneder paa Rheden, og Hr. Hameken blev nødsaget at udlosse

den for sin egen Regning. Lad dette tiene Dem til Advarsel.

Hav den Godhed at beære mig med et Svar adresseret til den
danske Consul her, til hvem jeg overgiver dette Brev. Jeg har
den Ære ic.

Billes Svar, dat. 6te August fra Malaga, er affattet i de
hofligste Former. Han lykønsker først Hr. Ben=Junes til sin

lykkelige Ankomst til Barcelona, og siger dernæst, at hans Ønske,

at fragte et dansk Skib for Beiens Regning, er saa billigt som

muligt, hvorfor han ogsaa med samme Post vil anbefale Hr.
Larrard at være ham behiælpelig dermed; men at da Handelsskibene

ere privat Eiendom, kan Regieringen ikke forpligte Skipperne til
at lade sig fragte anderledes end de selv ville. Hvad angaaer
Convoi, da maa han afslaae det, i hvor ondt det gior ham, at

maatte negte ham denne Tieneste, eftersom Tunis var i Krig
med Frankrig, og hans Ordre byder ham at vedligeholde den

allerstrængeske Neutralitet. „Dette Afslag“ — skriver Bille
„maa imidlertid være Dem saa meget mindre ubehageligt, som De

selv giør mig den Ære at sige mig, at De i Barcelona har

tre af Beiens Corfarer, under hvis Convoi det fragtede Skib maa
være saa sikkert som muligt. Jeg takker Dem meget for de over¬

talende Advarsler, De har troet det nodvendigt at give mig;

jeg vidste det allerede; men det giør mig ondt at maatte sige Dem,
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at ihvor stærk en Virkning, De end har meent disse maatte giøre

paa mig, er den dog ikke saa stærk, at den kan bringe mig til at

afvige fra mine Ordrer, hvilke en Militair maa følge saa nøiag¬
tig som muligt. De maae endvidere tillade mig at giøre Dem
opmærksom paa, at jeg ifølge Deres Brev snarere bør samle min

Foree i disse Farvande, end adsplitte den; og endelig, da jeg seer,

at Hs. Ex. Pascha=Beien af Tunis har fortroet sig til Dem, ved

at udnævne Dem til sin Agent og Commissionair, og at det
derfor kan være, han har overdraget Dem at forlange andre Tie¬

nester af den Souverain, jeg har den Ære at tiene, troer jeg

det min Pligt at underrette Dem om, saavel paa Grund af den

Interesse jeg har for, at Deres Underhandlinger maae lykkes,
som fordi jeg kiender nogenlunde til den Aand, som besiæler den

danske Reglering, at et saadant Sprog, som det De har ført i
Deres Brev til mig, sikkert ikke er det, der skulde bringe Dan¬
mark tll at give efter for Deres Herres, Hs. Ex. Pascha¬
Beiens Ønsker. Jeg har den Ære ic.

Et Brev fra Hameken til Bille, dateret 6te Septbr., vil

give os det bedste Begreb om, hvorledes Sagerne stode paa denne
Tid med Tunis.

„Jeg haaber De har modtager mit Brev af 28de Mai, som

underrettede Dem om vore Sagers Tilstand. Jeg har siden
været kaldt til Bardo, tilligemed den svenske og amerikanske Con¬
sul, hvor da Paschaen erklærede os, at dersom han ikke snart
modtog Efterretning, angaaende de Foræringer han forlangte af

vore respective Hoffer, erklærede han os Krig, og vilde da under¬
handle, naar han havde taget nogle Skibe. Imidlertid er han,
for en Barbaresk, temmelig moderat endda, med mindre man vil

kade sig skræmme af de Trusler, som han gientager saa ofte som

han finder Leilighed dertil, men til hvilke vi ere vante. Det fra

Kiøbenhavn forventede Presentskib vil ufeilbarlig give Anledning

til nye Stridigheder, dersom det ikke bringer idetmindste Halv¬
delen af Beiens Fordringer. Jeg har forestillet dette i forskiellige

Rapporter til Grev Bernstorff, og jeg vikde ønske, at man vilde
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bringe denne Sag saaledes til Ende, at den ikke mere kom frem.
Krigen med Frankrig giver disse Folk meget lidt at bestille. De

ere nu i Fred med Neapolitanerne, som vare de vigtigste Offere for
deres Krydstoure, og, som Beiens Minister har sagt mig, dersom

de ikke i vore Presenter finde en tilstrækkelig Erstatning, erklære

de os Krig. Indtil bedre Overbeviisning troer jeg, at det bedste

Middel, til at undgaae denne Erklæring, havde været, at tale et
høit Sprog i Begyndelsen, og Synet af vore Krigsskibe havde
bragt Beien til saadan Eftertanke, som han ikke har nu, da man

neppe her vil troe, at vi have Krigsskibe i Middelhavet. Dette

Lands Stilling er meget forandret paa de senere Aar. Hvert

Aar tager det til i Kræfter, og uagtet den nuværende Chefs fre¬
delige Principer, vedligeholder han dog neppe Freden længer, end
han deri seer sin Fordeel.“

„I Overmorgen vil en Eskadre. af Beiens Skibe gaae til
Søes, bestaaende af en Fregat paa 40 Kanoner, hvoraf kun 28

ere monterede, en Corvet paa 28 Kanoner, to Chebeqver paa 26,
en tredie paa 20 og en fierde paa 16 Kanoner samt en Felukke

paa 6 Piecer. Jeg vilde ønske, at de aldrig kom tilbage, da jeg

altid frygter, at deres Tilbagekomst kunde blive til vor Ulykke.“

„I Febr. Maaned, da han ventede Svar fra Kjøbenhavn,

ved Modtagelsen af Deres Brev, hvori De meldte mig Deres

mulige Ankomst, vilde Beien sende nogle Skibe til Barcelona
med Varer, og sagde mig, at han ønskede et stort dansk Skib til

at gløre nogle Reiser for ham. Da jeg ikke i et saa eritisk Øie¬
blik torde afslaae hans Begiæring, af Frygt for at opirre ham, sagde
jeg ham, at det kom an paa hvad Skibe, der vare i Barcelona)

og da jeg regnede paa Deres snare Ankomst hertil, skrev jeg til
den kongelige Consul i Barcelona, at han maatte underrette Dem

om mit Brevs Indhold, haabende, at denne Paastand kun var
en ringe Vanskelighed, naar det andet. Mellemværende jævnede

sig. Da De nu ikke kom, og da Consul Larrard havde sluttet
sig af mit Brev til hvad han skulde giøre, søgte han derfor Paa¬
skud til at afslaae Beiens Agents Begiæring. Da denne kom
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tilbage, beklagede han sig bitterlig. Jeg svarede ham det bedste
jeg kunde, men betog ham dog Lysten til at komme igien med

sligt Forlangende; thi det er ikke at tvivle paa, at det Skib, som

kommer med Presenterne, vil blive fragtet for Belens Regning.
Det svenske Skib, som overbringer dette Brev, er et af dem der
kom fra Sverrig forrige Aar i Juli Maaned, med Presenter for

denne Regiering, og det seller bestandig for Beien siden den Tid,
saa Gud veed om dette bliver den sidste Reise; det andet var
mere heldigt og blev fri efter et Par Reiser. Det var med den

største Vanskelighed at jeg skaffede Capitain Engberg fri, hvem de
næsten holdt tilbage med Magt N.“
Inden jeg slutter Efterretningerne om Sagerne med Tunis,
maa jeg endnu tilføie, at det af Hameken omtalte, forventede
Presentskib var Bille aldeles ubekiendt. Ham var kun meldt, at

et Presentskib skulde komme til Algier.
I Algier saae det ikke stort bedre ud med vore Sager. Den

fædvanlige Anledning til Stridigheder med denne Magt, nemlig
den Paastand, at naar et neutralt Skib, der havde en Ladning
for en algiersk Undersaat ombord, blev opbragt af en af de krig¬

førende Magters Capere, da skulde den neutrale Regiering betale
Skadeserstatning, og det ikke alene for Ladningens Indkiøbsværdi,
men ogsaa for den forventede Gevinst paa den. Denne urimelige

Anledning bestod ikke alene for Danmark, men for Sverrig, Hol¬
land, Nordamerika, Genua o. f. Den Bacriske Sag, som den
forrige Consul Rehbinder saa uforsigtig havde indladt sig paa, var
endnu uafgiort. Consul Bille modtog i Begyndelsen af Aaret
1799 positiv Ordre paa at afslaae denne Fordring, men at byde

Bacri en Foræring af 15—20,000 Piastre, hvilke han kunde faas
strax udbetalte, eller som en aarlig Pension af 1500 Daler Cou¬

rant; men Bacri afslog det aldeles. Bille meldte atter Sagen
hiem, og saalænge til herpaa atter kunde komme Svar, lovede

Bacri ikke at apellere til Deiens Beskyttelse for Opnaaelsen af sin

Ret. Consul Bille yttrede, i sine Breve til Kammerherre Bille,
ikke saa megen Frygt for at denne Sag kunde volde en Krigser¬
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klæring, som at Deien muligt kunde lade sine Corsarer indbringe
et Par danske Skibe, som da skulde ligge til Gidsel indtil Bacris

Sag var afgiort. I Juni Maaned faldt Deien paa at forlange,

at alle de europæiske Consuler skulde giøre ham nye Foræringer, i
Anledning af hans Thronbestigelse, i deres Monarchers Navne,

eftersom han ansaae den han havde faaet, som fra dem selv. De

vægrede sig Alle, men maatte ogsaa alle give efter. Den spanske
Consul gav 10,000 Piastre, og til at bestride denne Udgift solgte
Deien ham underhaanden det Uhr, de Ringe, Daaser ic. som han
behøvede til Foræringens Bestridelse. De samme Kostbarheder

bleve atter solgte til den hollandske, svenske og danske Consul;
denne sidste vægrede sig længe, men da Deien tilsidst erklærede

ham Krig, og gav Ordre til, at Corsarerne om 20 Dage skulde

indbringe danske Skibe, og endvidere Consulens Instrux lød paa,
under saadanne uforudseelige Omstændigheder, at rette sig efter

hvad de andre Consuler giorde, saa maatte ogsaa han give efter,
men slap dog med 5000 Piastre. Den svenske Consul Scholde¬

brand, der var bleven allost af sin Broder i Algier, medtog Deiens
Commission, at fragte et svensk Skib for hans Regning, som
skulde bringe hans Ambassadeur til Constantinopel. Men i det

Sted fragtede han et dansk, og den danske Consul Hoppe i Ma¬

laga hialp ham heri og forsynede ham med en Attest, at der ingen

svenske Skibe af den forlangte Størrelse befandtes hverkeni

Malaga, eller i de andre nærliggende spanske Havne. Da dette
Skib kom til Algier, blev Bille ligesaa forundret over Hoppes

besynderlige Hiælpsomhed imod en fremmed Nation paa sin Egens

Bekostning, som han blev fortørnet paa den svenske Consul
Schiøldebrand. Det var i Sandhed hellerikke rigtig handlet af

denne; thi han vidste af egen Erfaring, at et saadant Skib, naar
det først var i Deiens Klor, maatte seile Gud veed hvorlænge

for hans Regning, og at han altid overlod vedkommende Consul
at betale. Det danske Skib blev imidlertid fundet for lille til at

gaae til Constantinopel. Deien skikkede det derfor efter en Ladniug

Salt til Ivica, og lod det derefter seile; men paa Fragtens
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Betaling eller nogensomhelst Godtgiørelse var som sædvanlig ikke
at tænke.

Under 20de August meldte Consul Bille til Kammerherre

Bille, at en spansk Coureer var ankommen til Algier, og havde
havt Breve med fra Cartagena til ham, men at da en engelsk

Krydser havde jaget den, havde Coureren kastet sin hele Postsæk
overbord. Deien var bleven saa vred over ingen Efterretninger

at faae, at han strax havde jaget Coureren til Soes igien efter
o idre Breve. Ogsaa Bille var bleven skuffet ved dette Tilfælde;

thi de tre Maaneders Frist, til Svaret om Bacris Fordringer
skulde indløbe, var forbi, og han formodede med Grund, at de
Depescher, der havde været i Postsækken til ham, indeholdt det
forventede Svar fra Regieringen.

Saaledes stode altsaa Sagerne med de barbariske Magter. I
et Brev af 3die August, til Grev Schimmelmann, udviklede Bille
meget alvorlig sin Anskuelse heraf. Han forklarede hvor nødven¬

digt det var, for den danske Handels Interesse, at giore Ende paa
Tingene, enten ved at give efter, eller ved at bryde overtvært; men

at denne bestandige Udsættelse var paa den ene Side at irritere
Gemytterne og bringe Fordringerne end høiere iveiret, paa den

anden at vække Miscredit for Flaget, da det aldrig kunde undgaaes,

at disse Stridigheder og deraf flydende Trusler om Krig maatte

blive bekiendt paa de forskiellige Handelspladser. Ligesom han
havde ønsket at modtage bestemt Ordre om, at afgiøre Beien af
Tunis's Fordringer, saaledes vilde han gierne, at Regieringen havde

befalet ham, at gaae til Algier med det nye udsendte Presentskib,
for at benytte dette heldige Tidspunkt til, ligesom ifior, paa een¬
gang at afgiøre Bacris Fordringer; men tillige kunde han ikke

undlade at bemærke, at det var ham om at giore, i Tilfælde det
kom til Brud med en af disse Magter, da at være i god For¬

staaelse med den anden, for hos den at kunne forsyne sine bloke¬

rende Skibe med Vand og Provisioner. I samme Brev beklagede
han sig ogsaa over, at de danske Skibe, som vare blevne opbragte
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af Tripolitanerne, deri selv vare Skyld, eftersom der aldrig havde

manglet Convoier langs den spanske Kyst.
Efterat Bille d. 30te Juli femte Gang forgiæves havde prøvet

paa at bringe den samlede Convoi ud af Strædet, overlod han

d. 3die August Naiaden alene dette Arbeide, og vendte med
Hvide=Ørn tilbage til Malaga, hvor hans Nærværelse i flere

Henseender var nodvendig. Vi erindre, at Triton var kommen

ind til Malaga, efter at have afleveret sin Convoi til Nidelven,

og at denne Fregat skulde sendes hiem sidst i August Maaned.
Nidelven krydsede ogsaa forgiæves for at komme Strædet ud med

sin Convoi, og drev endog østenfor Malaga. Den 15de kom
Naiaden ind til Malaga med Convoien, efter saaledes forgiæves

at have krydset i 14 Dage. Krieger meldte, at han paa dette Togt
havde været saa heldig at tage to danske Skibe tilbage fra engelske
Kapere, og at dersom en tyk Taage ikke heldigviis havde lettet

sig, var det lykkedes en anden engelsk Kaper at tage et Skib ud
af hans Convoi. I et Brev af 17de August skrev Bille i denne

Anledning til Bernstorff, at Glæden over, at de franske Kaperes

Antal aftog, paa Grund af den ringe Udsigt de havde til at

giøre Priser, blev meget formindsket ved den store Mængde en¬
gelske Kapere, som nu udrustedes fra Gibraltar. „Ifolge Deres

Ordre af forrige Aar, vedbliver jeg at anbefale mine under¬

havende Chefer at gaae saa forsigtig til Værks som muligt, for
at undgaae Uenighed med de krigførende Magters Skibe, saa¬

meget som dette lader sig forene med Kongens og Flagets Ære;

men jeg tilstaaer, deri at være enig med de Hrr. Chefer, at
dette er meget vanskeligt at vedligeholde, thi endskiøndt vi ikke

ere i Krig med Nogen, ere vi desuagtet af Alle betragtede med
Uvillie og Skinsyge, og de benytte al mulig List og Underfun¬
dighed for at skade os, med saa meget mere Uforskammenhed,

som de stole paa vor Maadeholdenhed imod dem, da de see, at
vi ikke straffe dem for deres Dristighed og gientagne Angreh paa
vor Nations Skibe og Eiendom.

Den 21de August lettede Naiaden atter med Convoien,
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som nu, den Deel iberegnet, som var under Nidelvens Beskyttelse

og for Øieblikket var dreven ostenfor Malaga, var voxet til et
Antal af 57 Skibe. Den 22de gik Triton under Seil for Kiø¬

benhavn, medhavende et Skib under Convoi, der var bestemt til
Hamborg. Det er en Kiendsgierning, som, om den end ikke er

et afgiørende Beviis, dog kaster nogen Mistanke paa vore Koffar¬

dimænd, at saa mange stedse benyttede Convoierne inde i Middel¬
havet og Strædet ud, og saa faa vilde gaae hiem med dem.

Med Triton gik den syge Kaas hiem, men døde ved Ankomsten
paa Kiøbenhavns Rhed.

Nidelven passerede Malaga samme Dag, og den 23de gik
de alle Strædet ud. Nidelven blev da afsendt til Gibraltar, for
56
atter at tage Convoi østerefter. Naiaden forlod sin Convoi,

Seilere stærk, 7 Mile vestenfor Cap=Spartel og satte Cours for
Cadix med eet Skib. Et Skib af Convoien, som uagtet Kriegers
Signaler vedblev at forcere Seil og satte Strædet ind om Natten,
hvorved det var kommet 3 Mile forud, blev ogsaa ganske rigtigt

taget af en fransk Kaper og bragt ind til Algeziras, uden at
Krieger kunde forhindre det, da han ikke torde forlade den øvrige
Deel af Convoien, og Skibet var bragt i Sikkerhed under de
spanske Kanoner, førend han kunde komme op.

Den Mission, som Bille selv havde paataget sig med Hvide¬
Ørn, at gaae til Cadix og tage Convoi derfra, havde han, da

Tiden trak saa langt ud, overdraget Krieger med Naiaden. Uagtet
den specielle Tilladelse, som skulde udvirkes fra Madrid, for at

en fremmed Orlogsmand maatte opholde sig i Cadix=Havn, endnu
ikke var indløben, skiøndt derom flere Gange og længe i For¬
veien var skrevet til den danske Minister, Kammerherre Schubart,
saa, da den var i Vente, tillod Gouverneuren med megen Fore¬

kommenhed Krieger at have Samqvem med Land. Men da

Tilladelsen endnu ikke indløb med Posten, Dagen efter Naiadens
Ankomst, blev det Krieger betydet, at han maatte lægge sig uden

for Skudvidde fra Fæstningen. Han lettede da strax for at gaae

bort med det samme, medtagende en norsk Brig, som vilde til
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Malaga. De andre af Consul Boom anmeldte Skibe havde ikke villet

oppebie Convoien og vare tidligere afseilet. Med denne Brig og
to andre danske Skibe, som Krieger mødte i Søen, kom han uden¬
for Gibraltar d. 2den September, hvor han modte Bille med

Hvide=Ørn, der var gaaet fra Malaga den 31te August. Billegav
ham da Ordre, at fortsætte sin Reise til Malaga med Convoien. Han
ankom der d. 4de, og efter at have fyldt Vand og provianteret, lette¬

de han atter d. 11te med 4 svenske Skibe, som han bragte ind
til Gibraltar d. 14de. Krieger meldte da, at Nidelven var kom¬
men ind til Malaga med sin Convoi fra Gibraltar den 11te
Septewber.

Den 15de Septbr. ankom Capitain van Dockum med Fre¬

gatten Havfruen og hele dens Convoi til Gibraltar, efter 36 Da¬
ges Reise fra Flekkerø. Paa denne Reise havde han mødt ad¬
skillige engelske Convoier, men intet Mærkeligt var passeret, undtagen
at han d. 12te Septbr. under Cap St. Vincent havde optaget i

sin Convoi en dansk Hukkert, som havde havt en besynderlig uhel¬
dig Skiæbne. Under Texel var den bleven taget af en engelsk

Orlogsmand og indbragt til Barmouth, men dersea frigivet ef¬

ter faa Dages Forløb. Paa Høiden af Cap Spartel blev den
atter tagen af en engelsk Skonnert, som vilde bringe den til Lis¬

sabon, mon underveis mødte de en stor fransk Kaper, som tog
den tilbage og nu skulde den været bragt ind til St. Lucar, men
paa Høiden af Cadix kom en engelsk Lettre of Marque, som tog
den fra Franskmanden, og satte en Priismester derombord; da
var det, at v. Dockum mødte ham, og da Papirerne vare i Or¬
den, tog han Priismesteren ombord i Havfruen og Hukkerten i sin

Convoi. Da de kom ind til Gibraltar forlangte den engelske

Domstol „Salvage“ Penge, som beløb sig til ½ eller ½ af Lad¬
ningen. Denne Fordring understottede Admiral Duckworth, som

paa den Tid commanderede. Bille fandt den vel grundet paa Bil¬

lighed, men forlangte dog Admiral Duckworths skriftlige Erklæring,
at han, hvis Skibet vilde seile med Convoien, agtede at skyde paa
denne, da Skibet hørte til den og laa under Fregattens Kanoner.
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Denne Erklæring gav Admiralen, hvorefter Bille troede at hav¬
giort, hvad der stod i hans Magt, og udleverede Skibet.
I denne Anledning beklagede Bille sig meget til Holmens

Over=Eqvipagemester, over det bestandige Uheld han havde havt i

sine Reqvisitioner paa Signalflage, saavel paa nye at udsendes,
som paa at de Orlogsmænd, som udsendtes for at underlægge sig
hans Commando, maatte beordres at antage samme Flagorden,
som han havde bestemt for Eskadren og som fulgtes ved Convoien.

„Uden dette“ — skrev han til Commandeur Kierulff — ger det
umuligt at opfylde Collegiets Ønske og Ordre, at kunne aflevere

Convoier i Søen fra den ene Commanderende til den anden.
Havde Capt. v. Dockum været meddeelt min Flagorden, saa

havde Naiaden d. 15de Septbr. kunnet modtage hans Convoi
udenfor Gibraltar, og derved et dansk Skib været frelst, som de

engelske Domstole lagde Beslag paa saasnart det kom under Fæst¬
ningens Kanoner, fordi det havde været taget tilbage af de En¬
gelske fra en fransk Kaper.“

I Havfruens Convoi var Presentskibet Minerva til Algier.
Dette var der udtrykkelig Ordre for at convoiere lige til dets Be¬

stemmelse. Havfruen afgik derfor med det d. 17de September.

Naiaden og Hvide=Ørn gik med Resten af Convoien, 7 Skibe, til
Malaga. Den 18de mødte de Nidelven, kommende fra denne

Havn, for at søge Bille, og den 19de kom de samlede ind til
Malaga. Herfra blev Nidelven expederet d. 26de Septbr. med
6 Skibe, til Barcelona, og Naiaden d. 27de med 4 Skibe til

Genua. Disse vare for det meste alle udkomne under Havfruens

Convoi, og kunde virkelig altsaa ikke klage over langsom Befor¬
dring med Beskyttelse af Orlogsmændene. I sin Ordre til Krie¬

ger og Holsten anbefalede Bille dem megen Agtpaagivenhed med
de barbariske Magters Krydsere, da det var at befrygte, at de, paa

Grund af Regieringens Afslag paa deres ublue Fordringer, kunde

være beordrede at opbringe danske Skibe. Det var derfor Che¬

ferne ikke længer tilladt, at lade barbariske Krydsere nærme sig

Convoierne, og at lade Handelsskibene forevise tyrkiske Passer.
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Krieger havde Ordre, dersom han fandt Genua blokeret af
de Engelske, da at gaae strax til Livorno, og derfra tage Convoi
med sig Strædet ud. Men desforuden medtog han en lukket

Ordre, at aabne naar han var kommen til Søes fra Livorno,

hvor han kun maatte opholde sig 8—10 Dage, og denne bød ham

at anlobe Mahon, hvor han da skulde forefinde nærmere For¬

holdsordrer, hvad enten han strax skulde fortsætte sin Reise med
Convoien, eller han muligt skulde støde til Bille under Algier,

hvilket maatte afhænge af Sagernes Gang med denne Magt. Det
der havde givet Anledning til disse Forholdsregler var følgende
Brev, dateret 24de August, fra Grev Bernstorff:

„Ds. Hvbhd. er allerede, ved min Skrivelse af 27de Juli,
foreløbig underrettet om den mislige Forstaaelse, som efter den

sidst indløbne Rapport fra Consul Bille i Algier synes at herske
imellem Danmark og den derværende Regiering. Grunden hertil

ere de Fordringer, som Joden Mardochæi Bacri troer at kunne

giøre giældende i Anledning af hans Andeel i 2 under dansk

Flag opbragte og priisdømte Ladninger, hvis fulde og efter høist

mulige Fordeel beregnede Beløb han paastaaer sig udbetalt, og
om hvis Erholdelse han gior sig saameget sikkrere Haab, som han
ogsaa under denne Dei har vidst at forskaffe sig samme Indfly¬
delse, som den han allerede besad under den forrige. Skiøndt
man nu er langt fra at erkiende det Princips Rigtighed, hvorefter

Flaget giores ansvarligt for de under samme skete Opbringelser,

har Hs. Majestæt dog, af vigtige Aarsager, i sin Tid ladet tilbyde
Joden Bacri en Affindelses Sum, dog under den Betingelse, at
den aldeles ikke maatte ansees som noget Beviis paa, at bemeldte

ubillige Princip af Danmark blev erkiendt, og de af Consul Reh¬
binder over denne Gienstand begyndte Underhandlinger (hvorved
han dog meget har overskredet de ham givne Forholdsregler) ere

af hans Efterfølger blevne fortsatte. Men uagtet alle anførte
Grunde vedbliver Jøden Bacri sin Paastand, at erholde den fulde

Sum udbetalt, og d. 10de Mai sidstleden har Marineministeren

i Algier, som det synes efter Deiens Ordre, forelagt Consul Bille
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en bestemt Termin af 3 Maaneder, til herover at indhente Svar
fra Danmark, efter hvis Forløb han troede at de algierske Cor¬

sarer fik Ordre at opbringe danske Skibe. Alle Midler, til at
bilægge denne Sag i Mindelighed, synes følgelig at være udtømte,

og intet at være tilbage uden Valget imellem en ubetinget
Eftergivenhed eller et peremtorisk Afslag; men da det første
vilde paadrage os mange flere og uberegnelige Fordringer af

samme Natur, og en altfor vidt dreven Eftergivenhed desuden

ikke sikkrer os Freden med de barbariske Stater, saa har Hs. Ma¬

jestæt af disse Grunde allernaadigst befalet mig at tilkiendegive
Ds. Hvbhd., at De, ombord paa en Fregat, og om det, for sikkrere
at opnaae Hensigten af Deres Sendelse, skulde ansees nødvendigt,
under Geleide af saamange armerede Skibe, som fra den nødven¬

dige Beskyttelse af vor Skibsfart kunde undværes, ufortøvet maae
begive Dem til Algier, for der, i Forbindelse med den kongelige
Consul, paa en peremtorisk Maade at erklære, at Hs. Majestæt

ikke under nogen Betingelse vil bevilge de af Joden Bacri frem¬

bragte Fordringer, at Allerhøistsamme, i Betragtning af den af
Consul Rehbinder, skiøndt dertil ubeføiet, udstedte Vexel, endnu

var bered til at indvillige den allerede tilbudte Affindelsessum,
der dog ikke maa overstige 20,000 Piastre fortes, imod at Jøden

Bacri aldeles afstaaer fra sin formeentlige Ret til nogen videre
Fordrings Formerelse; men at Hs. Majestæt paa ingen Maade

erkiendte bemeldte Fordringer som grundede i nogen Ret, og alt¬
saa fra Deiens Side ventede en bestemt Erklæring, om han vilde

unddrage Jødens Fordringer sin Understøttelse, eller i Medhold

til sine Trusler agtede at afbryde den bestaaende venskabelige For¬
staaelse med Danmark, i hvilket sidste Tilfælde Øs. Hvbhd.
beordres at tage Consulen ombord og strax at begynde
Siendtlighederne.

„Endskiondt jeg troer at kunne forudsee, at den sidste Pre¬

sent, som Deien har aftvunget Consulen (see Pag. 282)
og det allerede længe afseilede Presentskibs Ankomst til Algier
ville tiene til at formilde Deiens Tænkemaade, og giøre ham mer
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tilbøielig til at anhøre fredelige Forslag, og det desuden neppe er
at formode, at enten Jøden Bacri tor for sin private Interesses
Skyld lade Sagen komme til det Yderste, eller at Deien for

hans Skyld vil udsætte sig for et umiddelbart Fredsbrud, saa
troer jeg dog ikke noksom at borde anbefale Dem og Consulen
som De derfor ville behage at raadføre Dem med angaaende de

locale Omstændigheder, al mulig Forsigtighed, især i Henseende

til Consulens personlige Sikkerhed, som efter de nyeste Exem¬
pler, man har seet i Algier, ikke synes at være ganske uden Fare.

Hs. Majestæt forlader sig iøvrigt paa Ds. Hvbhds. Nidkiærhed
og Klogskab, og venter sig deraf de meest forønskede Følger.“

Bille besluttede at oppebie Havfruens Tilbagekomst fra Algier

forinden han gik derhen. I et Brev af 2den October til Bern¬

storff skrev Bille, at ifølge hans Anskuelse vilde den kraftigste
Maade, at fore Krigen, være, at blokere deres Havn; men da de

Engelske i den Tid havde megen Samqvem med Algier, og bleve

derfra forsynede med Levnetsmidler, ønskede han at vide, om han
skulde erklære Havnen blokeret og da handle i Overeensstemmelse
med Tractaterne. Indtil Resolution paa dette Spørgsmaal maatte

indløbe, agtede han blot at bevaagte Havnen saa godt som muligt,
uden at giøre nogen Erklæring. Svaret herpaa var af 9de No¬
vember, men indløb først da Sagen med Algier var afgiort.
Det lod paa, at Havnen skulde erklæres blokeret, og de Rettighe¬
der, som Tractater og Folkeret tillode, udoves; dog skulde han

lade engelske Skibe, som vilde hente Provisioner, frit passere, men
dette var ikke at forvente, da Englands Affairer med Algier heller
ikke stode paa nogen god Fod.

Tiden, inden Havfruen kom tilbage, blev imidlertid ikke ube¬
nyttet. Bille gik Strædet ud med en Convoi af 22 Skibe, fra
hvilke han skilte sig d. 5te Octbr. og kom da tilbage til Malaga

d. 9de. Han fandt ikke Havfruen, som han havde haabet, men
derimod en Collegii Skrivelse af 7de Septbr., som meldte ham
Briggen Glommens Udsendelse med Convoi fra Flekkerø, under
Capstain=Lieutenant Motsfeldts Commando.
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Skiondt syg og ofte sengeliggende, foretrak Bille dog stedse
at blive ombord i Hvide=Ørn, under hele sit Ophold i Malaga.

Den 18de gik han atter Strædet ud med 14 Skibe, og kom til¬
bage den 21de. Tre danske Skibe tog han under Convoi i Stræ¬

det, og bragte dem forbi Malaga.
Paa denne Tid indløb Rapport fra Baron Holsten, fra

Barcelona, hvori meldtes, at dertil var indkommen en dansk Brig,

som havde været opbragt af Tripolitanerne til Algier, men var
bleven frigivet paa Capit. v. Dockums Reclamation, og nu havde

den været under Havfruens Convoi til Mahon, hvor denne Fregat
var løbet ind for at holde Qvarantaine. v. Dockum kunde alt¬

saa ventes hver Dag. Imidlertid ville vi følge Nidelven paa
dens Neise til Barcelona. Han kom dertil den 10de Octbr. om

Aftenen, med de 6 Skibe under Convoi. Her fik han Underret¬
ning om, at der laae 8 danske Skibe i Salou og 10 i Alfaques,

hvilke sidste af Frygt for Tripolitanerne ikke torde løbe ud. Hol¬
sten besluttede derfor at anløbe det sidste Sted. Den 5te gik han

derfor fra Barcelona og kom d. 6te til Salou; men fandt her
kun I danske Skibe, da de andre vare gaaede til Alfagues for at

complettere deres Ladninger. Den 9de gik han fra Salou, kom
d. 12te til Alfaques, gik atter derfra d. 14de og kom med 15

danske og 2 svenske Skibe til Alicante d 17de October. Her fik
han kun eet Skib under Convoi, efterlod derimod et andet, og

gik altsaa med 17 Skibe derfra Dagen efter, for at gaae Stræ¬

det ud. Han havde paa denne Tour meget haardt Veir af vest¬

lig Vind og svær Sø. Af Baron Holstens Rapport om denne
Reise uddrage vi følgende Passager.
„Den 26de October fik vi østlig Vind; mødte den engelske

Contre=Admiral Duckworth med endeel Skibe og Convoi, gaaende
osterefter. En Fregat, Penelope Capt. Blachwood, fik Ordre at
holde ned til mig. Jeg gav ham Underretning om Convoien,
hvorfra den kom, og dens Bestemmelse. Han forlod mig og søgte

sin Admiral, hvorpaa jeg med Convoien fortsatte min Cours.
Nogen Tid efter bemærkede jeg, at samme Fregat giorde Jagt
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paa os; han løb mig paa Siden og sagde, at Admiralen havde

grundet Mistanke til de to svenske Skibe i Convoien, og at han

havde Ordre at eftersee disse to Skibes Papirer; holdt derpaa hen

til begge Skibene, som vare mig nær paa 4—5 Kabbellængder.

Jeg holdt efter, imellem Fregatten og de svenske Skibe. Fregat¬

ten satte sit Fartøi ud og sendte det ombord, hvorpaa jeg beor¬
drede Premier=Lieutenant Stibolt, med mit Fartøi at gaae ombord
paa de svenske Skibe, tage Skipperne med deres Papirer med sig,

og selv bringe dem ombord paa den engelske Fregat, hvilket han
udførte. Da nu Papirerne vare overeensstemmende med Anord¬
ningerne, og bleve efterseete meget loseligen, saa tilkiendegav Lieut.
Stibolt den engelske Capitain hvorledes denne Examination maatte

være mig krænkende, og at jeg var ansvarlig for Ladningernes
Retmæssighed, og vilde forsvare dem til det Yderste, ligesom dan¬

ske Skibe. Den engelske Capitain gav til Aarsag, at de mistænkte

de svenske Skibe“at gaae for fransk Regning, og at han endnu
troede at disse Mænd gik til Brest, endskiondt Papirerne løde an¬

derledes. Da den ene af dem havde heist et blaat Flag med et

guult Kors i Hiørnet (hvorfor han blev irettesat) hvilket Capit.
Blackwood ikke kiendte, og den anden var armeret, det vil sige
med 4 smaa Stykker af Jern og 18 af Træ, saa ansaae han
dem for Spaniere, der søgte Beskyttelse. Admiralen og han vare

desuden aldeles nvidende om, at de danske Orlogsmænd gave
Convoi til de svenske Handelsskibe. Jeg fortsatte derpaa Coursen
mod den samlede Convoi.“

„Den 14de November om Aftenen Kl. 10½, indenfor Stræ¬
det, observeredes 4—5 Skud ved de agterste Skibe, indskiøndt
Convoien var godt samlett jeg dreiede da til Vinden og opdagede

nu en Cutter i Convoien, efter hvilken jeg skiød et skarpt Skud.
Denne Cutter tilligemed en Brig havde nodt Skipper Vaagsholt,
forende Skibet Hagen Adelsteen, til at komme ombord til sig

med Papirerne. Jeg holdt paa Siden af dem, og tvang dem

til at losgive Skipperen med hans Papirer. Da det var Nat,
er jeg uvis om det var franske eller engelske Kapere; men da jeg
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frygtede det var en List for at lokke mig fra Convoien, overlagt

med andre Kapere, tog jeg Skibet Hagen Adelsteen, der desuden
var den sletteste Seiler, paa Slæbetoug, og slæbte ham da til
henimod Cap Spartel, da Kabbeltouget sprang, hvorved vi mi¬

stede 40 Favne af et 6 To. Toug.

Om Morgenen d. 15de Nov. forlod Holsten sin Convoi 5
Mile vestenfor Cap Spartel; ved successiv Af= og Tilgang un¬

derveis var den voxet til 25 Seilere, hvilke Holsten saae i Sik¬
kerhed. Det var taaget og meget haardt Veir. I Fortsættelse
af Rapporten siger han: „Den 18de, i Stille, säae vi en engelsk

Kaper og ved Siden af ham en Brig. Da jeg holdt ned til
dem, underrettede Kaperen mig om, at han havde taget dette

Skib under dansk Flag, hvortil det var uberettiget. Jeg beor¬

drede ham at bringe mig Papirerne paa Siden, da jeg ingen

Samqvem vilde have med dem, for at undgaae Quarantainen.
Kaperen underkastede dette Skib min Bedømmelse. Ved at efter¬

see Papirerne fandt jeg, at der var intet dansk uden Flaget og
Skipperen, ved Navn Klein og bosiddende paa Sylt. Skibet var

en engelsk Priis, solgt i Malaga; det havde intet latinsk eller
tyrkisk Søpas, var ladt og havde ingen andre danske Folk end

Skipperen; Styrmanden og flere af Mandskabet vare Spaniere,
Resten Italienere. Da Kaperen havde Patent, saa ifølge den
20de §. i Tractaten med England, og Rescriptet af 3die Juli
1799, hvorpaa jeg ifølge Hr. Kammerherrens Ordre af 30de

Marts skal være særdeles opmærksom, troede jeg ingen Protection

at kunne tilstaae dette Skib, men tillod Kaperen at underkaste det
Domstolene i Gibraltar. Vel har Consulen i Malaga givet ham

Attest; men herved hæves ikke Anordningerne. Skibsføreren til¬

stod, at han skulde til Bristol, endskiøndt Papirerne løde paa
Altona, og under hans Navn var baade Skib og Ladning. Selv
var han nylig kommen fra Algeziras, hvor han var opbragt som
Styrmand, og eiede ikke en Skilling. Jeg vil loselig anmærke,
at dette Skib var ladt i Malaga af den storste franske Kaper¬

udreder, hvis Kaper havde taget det, saa at der er største Sand¬
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synlighed for, at Skib og Ladning ere hans, og følgelig spansk

Eiendom. Paa denne Maade haaber jeg at have opfyldt de mig
givne Befalinger; idetmindste har det været min Hensigt, at over¬
bevise Enhver om den Retfærdighed, med hvilken Danmark soger

at protegere sit Flag. Den 19de November løb jeg ind til Ma¬
laga, hvor jeg lagde inden for Molen, for at proviantere og fylde
Vand ic.“

I Anledning af denne sidste Tildragelse skrev Bille saaledes
til Admiralitetet under 9de December:

„Da det kongelige Collegium af Cap. Lieut. Baron Holstens

egen Napport er underrettet om, hvad der er hændet ham paa

hans Expedition fra Barcelona og Strædet ud med Convoi, samt

tilbage til Malaga, skal jeg alene omtale den Passage, da han
maatte opgive et Skib under dansk Flag til Domstolene i Gi¬

braltar, ikke saameget for at beskrive det høie Collegium, hvor

ubehageligt det er at være Beskytter for sin Nations Flag, og
dog offentlig at maatte tilstaae, at der begaaes Ulovligheder der¬

under, som for at bevidne hvormeget det er imod mit Ønske,

Naad og Vidende (thi nærmere kan jeg ikke komme en Consul)
at Consul Hoppe, der dog nyder alle Rettigheder som dansk Con¬
sul i Malaga, har givet et saadant Skib Certificat. Han har

flere Gange forespurgt sig hos mig, om han torde giore det;

men aldrig er noget Skib gaaet hiem med Ladning fra Malaga,
som ikke var i fuldkommen Orden, saalænge jeg laa der. Con¬
sul Hoppe troer sig meget sikker ved det, at han har taget et

Beviis af Skipperen, at han intet Ansvar skulde have, naar han
blev opbragt: dette vidner noksom om, hvormeget han selv erkien¬

der Urigtigheden af sin Handling; men for at Flaget compro¬
mitteres, har han ingen Forsikkring kunnet tage.“

Den 24de October kom Havfruen tilbage paa Malagas
Bugt. Af hans Napport til Bille uddrage vi Folgendet Han
ankrede d. 23de September paa Algiers Bai med Presentskibet.
Consul Bille kom ombord til ham og bad ham om at gaae i
Land for at hiælpe sig i at udvirke, at Deien ikke skulde fragte
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Presentskibet til at gaae til Constantinopel. Til den Ende bleve
de enige om at foregive, at v. Dockum havde Ordre at bringe

Presentskibet tilbage til Eskadren, ved hvilken det skulde blive som
Transportskib. Den 24de havde v. Dockum Audiens hos Deien.

Hs. Excellence var vel ikke ganske tilfreds med de tilsendte Pre¬

senter, der i Værdi langtfra vare hvad han havde ventet; men
den Omstændighed, at de Danske vare de første der betalte denne

Antrædelses Tribut, giorde at han dog var taalelig godt stemt
for os Danske; ja han lod endnn paa v. Dockums Begiæring det
ovenomtalte, af Tripolitanerne opbragte, danske Skib strax sætte i

Frihed, og skrev et Brev til Paschaen af Tripolis, hvori han er¬
klærede denne, at han vilde ansee ham for den største Sørøver,

dersom han vedblev at lade danske Skibe opbringe. At Paschaen

ikke meget ændsede denne Trusel ville vi senere hen erfare. Hvad
Presentskibets Befragtning angik, da lod Deien sig tilsyneladende
nøie med den af v. Dockum givne Forklaring, og Aftalen blev,

at denne skulde gaae til Port Mahon for at udligge sin Qua¬

rantaine, og da komme tilbage for at tage Skibet med sig. Men

Hovedsporgsmaalet, den Bacriske Sag, blev ligesaa lidt afgiort
ved denne Leilighed, som før. Deien erklærede, at Gielden var

nu til ham og ikke til Bacri, eftersom den var overtagen af Skat¬

kammeret som Betaling for Summer, Bacri skyldte den algierske
Regiering. Deien fordrede den derfor betalt, og gav 4 Maane¬

ders Frist for at erholde Svar fra Danmark, efter hvilken Did
han erklærede at ville giøre sig betalt med danske Skibe. Paa¬

v. Dockums Forestilling, at Bacri havde maattet holde sig til den.
engelske Regiering, eller ogsaa assurere sin Ladning, svarede Deien,
at dette sidste var aldeles imod de tyrkiske Love. Kort, Sagen

blev in statu quo, og v. Dockum forlod Algier d. 26de, med¬
havende den danske Brig under sin Convoi. Den 29de, under

Mallorca, mødte han en 16 Kanons Brig, der tonede algiersk
Flag og løb Fregatten saa nær forom og i Læ, at de derombord
troede den vilde entre dem. Det var ikke første Gang, at Alge¬
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rinerne havde prøvet et saadant coup de main*), og muligt
havde han villet snappe Convoibriggen bort, men han fandt Hav¬

fruens Batterie stillet paa sig, og dens Mandskab klar til at af¬

slaae Entring, og indlod sig derfor paa intet videre. Den 30de

kom v. Dockum ind til Mahon og fik 14 Dages Quarantaine.

Medens han laa der, kom Lord Nelson derind med sit Skib,
Foudroyant, og en Fregat. Den 14de Octbr., da Quarantainen

var udløben, gik Havfruen atter til Soes; kom under Algier d.
16de, men erfarede her til sin Forundring, at Deien atter havde
betænkt sig og tilbageholdt Skibet Minerva alligevel, for at sende

det til Constantinopel. For ikke at faae ny Quarantaine, mod¬

tog Than ingen af Consul Billes Breve, men satte strax Cours
for Malaga, hvor han ankom d. 24de October.
Forholdet med Algier var altsaa ikke forandret. Den evin¬

delige Vacriske Sag stod stedse aaben; men den danske Regierings
Beslutning var bestemt, og Bille havde positive Ordrer for sig.

Han ilede derfor med at udfore dem. Til den Ende tog han

Forholdsregler for at Naiaden skulde komme til ham under Algier,
idet han ikke alene efterlod Ordre til Krieger i Malaga, om strax
at soge ham under Cap Pescador, men ogsaa opsatte en ligelydende

Ordre, som skulde indsendes til Port Mahon, naar han tilligemed
de andre Fregatter kom der udenfor. Til Nidelven efterlod han

Ordre, at den skulde forlade Malaga d. 24de Novbr., naar Posten
var kommen, og gaae til Mahon, medtagende alle Breve til Ski¬
bene og afvente nærmere Ordre. Det var nemlig med den Post,

der ankom d. 24de November, at Bille kunde vente Svar fra
Bernstorff paa sit Brev af 2den October. Til Briggen Glommen
efterlod han ligeledes Ordre, at den skulde forblive paa Stationen

ved Malaga, og stedse give Convoi Strædet ud, naar flere Skibe

havdes samlede, men for det første ikke østerefter.
Det var da Billes Hensigt, at lade de to store Fregatter

*) Saaledes havde de nylig erobret en portugisisk Orlogsbrig paa 16

Kanoner, med en Chebeck, der nærmede sig under neapolitansk Flag.
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krydse udenfor Cap Pescador, og saalidt i Sigte af Algier som
muligt, da han for det første ikke ønskede man skulde vide, han
havde flere Skibe hos sig, end Hvide=Ørn, med hvilken han vilde

løbeLind paa Bugten for at underhandle. Til den Ende maatte

de heller ikke tone dansk Flag for Seilere, men helst engelsk.

Den 27de Octbr. forlod Bille med Hvide=Ørn og Havfruen

Malaga, og var den 1ste Novbr. udenfor Mahon. Naiaden var
der ikke; men da i en svær Byge begge Fregatternes Seil skiø¬

rede, og Vinden med stiv Kuling var imod til Algier, løb de
ind i Havnen og sloge nye Seil under. Hvide=Ørn istak nye

Touge. Bille efterlod en ny Ordre til Naiaden, strax at komme
til ham under Algier, og der holde det krydsende i 8 Dage. Ifald
den ikke saae noget til ham i denne Tid, eller fik anden Ordre,

skulde den vende tilbage til Mahon. Den 3die Rovbr. gik Bille
atter ud. Den 5te, under Algier, giorde han Signal til Hav¬
fruen, ikke at rette sig efter den Commanderende, og løb saa ind

og ankrede paa Baien. Her holdt han ud i 9 Dage med stor¬

mende Veir af Norden Vind, der er en brat Læger paa Kysten.
Skiøndt med 3 Ankere i Bund, drev Hvide=Ørn hver Dag lidt

nærmere Land. Hvad han udrettede i denne Tid, og hvorledes

det lykkedes ham at opfylde Regieringens Ordrer, see vi bedst af
følgende Rapport med Bilage, som han indsendte til Grev
Bernstorff, dateret: under Seil, imellem Algier og Port Mahon,
d. 15de Novbr.

„Herved har jeg den Ære at melde Hr. Greven, at ifølge

Hs. Majestæts allernaadigste Befaling, som jeg modtog i en Skri¬
velse fra Dem, dateret 24de August, har jeg været for Algier, for

om muligt at jævne den Misforstaelse, som paa nogen Tid har
havt Sted imellem Danmark og Algier. Den 5te ds., om Mor¬

genen, efterat jeg havde beordret Capt. v. Dockum at holde det

krydsende 5—6 Mile nordensor Cap Pescndor, løb jeg med Hs.
M. Fregat Hvide=Ørn ind og ankrede paa Algiers Bai. Til

Consul Bille, der indfandt sig strax ombord, overleverede jeg Hr.
Grevens Brev, samt giorde ham bekiendt med mit Ærinde. Af
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ham erfoer jeg, at 13 Corsarer vare i Søen, hvilket jeg ansaae
for en lykkelig Omstændighed for min Underhandling. Ifølge

Consulens Ønske var jeg den 6te, uagtet min svagelige Helbreds¬
tilstand, til Audiens hos Deien, samt havde Conference med

Premier og Marineministeren (Wekelhardy).“

„Deien, som er i høi Grad hengiven til Vellyst, bryder sig

ikke om Regieringen, men er stolt og despotisk, og dertil meget
indskrænket. Han raabte stedse under hele Audiensen: „Ikke fortælle

saameget; betal 50,000 Piastre, saa blive vi Venner; hvis ei da
Krig, Krig!“ Den første Minister styrer Deien, men er selv alde¬
les i Jodernes Sold, ligesaa er Wekelhardy, endskiøndt denne vir¬
kelig fortiener Navn af en sindig og fornuftig Mand. Jøden Ba¬

cri ligger for nærværende Øieblik syg, og kan nok ikke leve; der¬
imod har han en Compagnon, ved Navn Busnah, som er meget

giældende, og man kan med Vished sige, at han regierer Al¬
gier. Med ham havde jeg en lang og vigtig Samtale i Consu¬

lens Huus; jeg provede alle mulige Maader for at faae ham
til at frafalde, men alt var forgiæves. Han vilde ikkun paa den
Betingelse, at herefter Algerinerne skulde kunne tage og consiskere
alle danske Skibe, som havde fiendtlig Ladning. Uden det, meente

han, at det danske Flag ikke kunde være frit for Ansvar, naar

det havde Ladning inde for algiersk Regning. Endelig sagde jeg

ham, at det var det sidste Øieblik, jeg indlod mig med ham, og

spaaede ham, det vilde koste hans Hoved, naar jeg tog Deiens

Corsarer, hvilke ufeilbarligen maatte falde i mine Hænder; men

han loe heraf og sagde: Den algierske Regiering havde af ham
modtaget Fordringen, som god Betaling, og at det nu var Deien,
vi havde at giøre med.

„Den 7de lod jeg endeel Officierer gaae i Land, for at betrogge

min Plan. Ved Hiælp af dem fik jeg endeel Kostbarheder om¬
bord, som tilhørte Hs. Majestæt. Deien saavelsom Busnah

spurgte meget efter mig. Den Første sendte en Chiaoux til
Consulen og lod ham sige, at han vidste Chefen af Eskadren

havde mange Penge ombord, og han skulde derfor forlange, jeg
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skulde sende de 50,000 Piastre i Land, og hvis ikke, kunde Con¬

sulen laane dem i Landet. Den 8de fik jeg Consulen med sin
Secretair og Tiener lykkelig ombord. For hans Tolk erklærede

jeg nu, at min Konge havde befalet mig, indtil videre at holde
Consulen ombord, og sendte ham derefter i Land med folgende Brev
til den svenske Consul Schioldebrand.“

(Efter en Forklaring af Aarsagen til hans Sendelse og
hvad for frugteslose Forsog han til Dato har giort, lyder dette
Brev saaledes:) „Ifølge dette Deiens Svar til mig, ved sidste

Audiens, vilde det være ligesaa upassende for mig at underhandle

oftere personlig med Hs. E., som det er uovereensstemmende med
min Konges og Nations Værdighed, at den danske Consul op¬
holdt sig længer her, efter en saa positiv Erklæring, fremsat i

saa upassende Udtryk. Dette i Forening med Deiens uventede
Forlangende, at sende ham strax 50,000 Piastre, uagtet han
kort før min Ankomst havde givet sit Æresord for at ville vente

4 Maaneder, giver mig Net til Mistanke imod ham, hvor¬
for jeg har troet det min Pligt at beholde Consulen ömbord,

for at unddrage ham den arbitraire Behandling, han kunde være

udsat for, paa hvilket vi for nylig have seet et mærkeligt Exem¬
pel med den franske Consul og de her boende Franskmænd, et

Brud paa Folkeret og bestaaende Tractater, som det meget let
kunde falde Hs. E. ind at gientage paa den danske Consul.“

„Men da Krig kun medfører Ulykker for begge Parter, troer
jeg det min Pligt at giøre alt muligt for at undgaae den, saa¬
længe det kan bestaae med en Nations Uafhængighed og Vær¬

dighed. Ifølge heraf er det, at jeg har underrettet Dem, Hr
Consul, om vore Sagers Tilstand, for at bede Dem, i min Kon¬
ges Navn, om at overtage de danske Affairer i Algier, saalænge

denne Misforstaaelse har Sted. Det nøie Venskab, som finder

Sted imellem vore respective Hoffer, har bestemt mit Valg og

er mig Borgen for at De vil modtage det.“
„Jeg maa derfor bede Dem, Hr. Consul, at De vil under¬

rette Hs. E. Deien om, at ifølge min Konges Ordre staaer jeg
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paa Springet at forlade denne Rhed, medtagende Consulen, saa¬
fremt den algierske Regiering vedbliver at understøtte Joden Ba¬
cris Fordringer, og ikke vil afstaae fra sine fiendtlige Hensigter

imod den danske Nation, uagtet det bestemte Afslag, jeg ifølge
mine Ordrer har givet ham og som jeg herved, igiennem Dem,
Hr. Consul, gientager, ikke at ville betale de berorte Joden Ba¬

cris Fordringer, eller nogen anden af denne Natur. Jeg agter
at forblive til Ankers til imorgen ved Solens Redgang, saafremt
Veiret tillader det. Dersom til den Tid intet Svar er kommen

fra Hs. E. Deien, antager jeg denne Taushed som et Freds¬
brud og som et Beviis for at han agter at iværksætte sine Trus¬
ler. I saa Tilfælde agter jeg da strax at anvende den Magt,

som Hs. Majestæt har betroet mig i disse Farvande, til at be¬

gynde Fiendtligheder imod Algier.“ (Slutningen er en Begiæ¬
ring om, at skrive ham til saa ofte Leiligheden tilbyder sig, ifald

Omstændighederne skulde tvinge ham til at iværksætte sin Bort¬

gang, samt om, i Tilfælde af Krig, strax at underrette vore Con¬
fuler is Tunis og Tripolis per Estafetter derom.)

„Den svenske Consul, som strax begav sig til Deien, blev,
ved at forklare mit Brevs Indhold, meget ilde modtaget, ja nær
stukket ihiel, da hans egen Dragoman frelste ham. Hans Svar,

som han derefter sendte mig, lyder saaledes:

„„Efter at have modtaget Deres Brev igaar, og isølge dets

Indhold, begav jeg mig til Deien. Den danske Dragoman og
min egen kunne vidne om den lidt gunstige Modtagelse jeg sik
af Hs. Ex., ved at forklare ham Aarsagen til Deres Handling.
For at opfylde Deiens Forlangende, og ifølge Deres eget Øn¬

ske at faae et endeligt Svar, har jeg den Ære at melde Dem,
at Deien er meget langt fra at afstaae fra sine Fordringer paa
50,000 Piastre, men at han giver Dem et Aar til denne Sums

Afbetaling. I Tilfælde De afslaaer dette Deiens Tilbud, fore¬

slaaer han Dem 40 Dage fra Dato, førend Fiendtlighederne fra
nogen af Siderne maae begynde. Deien venter Deres Svar paa

dette sidste Punkt. Jeg har den Ære etc.“
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„Men efterat Divanet var holdt d. 9de om Morgenen, heelt
tidligt, blev den svenske Consul af Wekelhardy anmodet om, at

gaae ombord til mig og giøre mig folgende Forslagt 1. i et heelt
Aar skulde ingen Paastand af denne Art giores til Danmark.

2. Jøderne skulde ikke have Lov til at fragte danske Skibe med

Deiens Beskyttelse, og om Danmark, naar Aaret var forløbet, ikke
vilde betale, stod det os frit for at erklære Krig eller paa ny at
underhandle. 3. Deien indbød mig at komme i Land for at un¬

derhandle med ham. 4. Consulen blev tilbudt Frihed til at be¬

sørge sit Huus og sit Tøi, hvortil ham blev tilstaaet 5 Dage, og
hans Eiendom skulde være hellig. Wekelhardy lod mig sige, at

Algier ikke vilde have Krig med Danmark, men dersom jeg vilde
have det, haabede han at jeg gav de 40 Dage til, inden Fiendt¬
lighederne begyndte. Busnah lod mig sige, at han slog 10,000

Piastre af, hvilket Deien ikke maatte vide, og forlangteikkun 40,000.

Den svenske Consul giorde sit, for at overtale mig, og sagde, at
Landet dog ei maatte have Krig for 20,000 Piastre. Men jeg

svarede ham det samme, som jeg bad ham at sige Raadet, at
min Ordre var bestemt, og at jeg derfor ikke giorde anden Mel¬

ding hiem til mit Hof, end at enten Deien havde ganske indgaaet
de Conditioner, Kongen havde bestemt mig, eller at jeg var gaaet

herfra med Krigserklæringen. Jeg gientog for ham et Tilbud,
jeg af egen Godhed havde giort Joden Busnah, nemlig at ville
eskortere svenske eller danske Skibe, her til Algier, ifald hans Com¬
pagnon i Livorno havde nogle fragtede eller tilladte ved min An¬

komst der. Jeg gav paany 24 Timers Frist, til at vente Svar,
og hermed gik han i Land.“

„Den 10de om Morgenen vilde Consulen sende mig skrift¬
lig Raadets Svar; men uagtet det haarde Veir, og alt hvad han

leed paa Søen, tvang de ham til at gaae selv ombord, hvorved
han da bragte mig baade mundtlig og skriftlig, i tvende for¬
nemme Tyrkers Nærværelse, den endelige Afgiorelse af Sagen,

som bestod i, at Busnah, imod den Sum 20,000 Piastre, ham

foræret af den danske Regiering, vilde overtage sin egen Giæld
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til den algierske Regiering af 50,000 Piastre kortes, og afstaae
fra enhver Paastand af denne Art i Fremtiden, paa Vilkaar, at

jeg forpligtede mig til at lade eskortere 4—5 Skibe, ladte for

Busnahs Regning, til Algier. Af dette Document, som er un¬
derskrevet af Busnah og bevidnet af Consul Schioldebrand, sender
jeg herved Copie. De tvende Tyrker yttrede megen Glæde over

Sagens fredelige Udfald, og tilbød sig at blive ombord som Gids¬

ler, naar jeg blot vilde tillade Consulen at komme i Land strax.

Vel er Busnahs Forskrivning ikke stilet saaledes som jeg vilde
have havt det, om jeg selv havde været nærværende; men det
havde været at fornærme den svenske Consul, om jeg havde cas¬

seret den (Busnah havde gierne underskrevet alt hvad man havde
dicteret ham) og efter dette Lands Skik er den meer end fyldest¬
giørende nok. Uagtet jeg sikkerlig agter at holde mit Tilbud om

at eskortere danske og svenske Skibe, da Hs. M. Skibe jo ere
her for det samme, saa vil Hr. Greven behage at bemærke, jeg
intet skriftligt Løfte har givet desangaaende. Den Ting borde

derfor aldeles ikke været tilføiet; men det slemme Veir, som haves

paa denne farlige Kyst, i denne sildige Aarstid, giorde ogsaa, at
jeg ikke kunde faae mange Bud i Land, hvorved Conferencerne
meget bleve afknappede. Consul Bille gik da strax i Land med

den svenske Consul, og besluttede jeg da, ikke at forlade Vaien,

for han havde meldt mig sin Modtagelse af Deien, samt Sagens
videre Fortgang.“
„Den 11te skrev Consul Bille mig til, at Wekelhardy havde

taget meget koldt imod ham i Forstningen, men siden var han
bleven meget hidsig over, at vi havde anseet Algerinerne for Sø¬

røvere, ved at holde Consulen ombord. Joden Busnah havde i

Wekelhardys Nærværelse villig givet sit skriftlige Samtykke, saavel
til Bille som til den svenske Consul, at afstaae fra Fordringen

om Flagets Ansvar, saalænge denne Krig varer. Dette var det
egentlige Punkt, som jeg ønskede tilføiet. Consul Bille sagde vi¬

dere, at da Deien var taget ud paa Landet, kunde han ikke faae
Audience før Dagen efter. Den amerikanske saavel, som den
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svenske Consul havde erklæret at ville benytte denne Leilighed til

at erklære sig fri for Ansvar, naar deres Skibe bleve opbragte
med algiersk Ladning ombord.“

„Den 14de skrev Consul Bille mig til, efter at have havt
Audience hos Deien, og meldte mig da, at Sagerne vare alde¬
les i Orden. Jeg sender Copie af hans Brev, for at Hr. Gre¬

ven kan see, hvad han siger om den svenske Consul. Jeg, for
min Person, maa forene mine Bønner med Consul Billes, for at
andrage paa, at den danske Regiering paa en passende Maade

tager i Betragtning den Uleilighed, han har havt ved at over¬
tage vore Sager i et saa critisk Øieblik. At Presentskibet und¬

gik at gaae til Constantinopel, og allerede var borte før min An¬
komst, siger Consul Bille at have rapporteret. Jeg sender Fre¬
gatten Havfruen til den første spanske Havn med disse Depecher;

selv agter jeg mig til Livorno, hvorhen jeg udbeder mig hvad
Ordres det maatte behage Hr. Greven at tilstille mig.“
Saaledes endtes da denne Sag, der havde henstaaet i 2

Aar og voldet saamegen Ængstelse og Bryderie. Endnu opstod
en lille Uenighed i Anledning af de 20,000 Piastres Udbetaling,

som sædvanligviis skete i Piastre de rose, men som Bille havde for¬
skrevet i Piastre kortes, hvorved Jøden leed et Tab af 6 pCt. Da Con¬

sul Bille forestillede Kammerherre Bille Sagen saaledes, at der¬

som han havde udstedt Vexlen, var det blevet efter Landets Skik

i Piastre de rose, indvilligede den sidste i den Forandring, som
den anden havde lovet Busnah at ville bede om, nemlig at Sum¬
men blev udbetalt i Piastre de rose à 35 Mesons, hvorved

Forskiellen blev deelt, saaledes at den danske Regiering betalte

3 pCt. mere, eller 500 Piastre fortes. Consul Bille skrev i det
Brev, hvori han omhandlede dette Punct, under 20de November

saaledes: „De arme Tyve have sandelig ikke vundet meget ved

denne Sag. Jeg har fra en meget sikker Haand, at de i denne
Anledning have opoffret 17600 Piastre, nemlig 6000 i Livorno
som Tab for Vexelprotesterne, og de øvrige her i tre Terminer
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til Deien og Ministrene; nemlig 1ste Gang da den store Vexel

fra Rehbinder, paa 75,000 Piastre, kom tilbage med Protest; 2den

Gang, da de fik Deien til, pro forma at transportere de 50,000

Piastre, som Giæld til Beiliet (Skatkammeret), og nu nylig 3die
Gang, i deres Hierters Angest, for at bringe Dreien og Ministrene
til at være tilfredse med, at de afstode fra deres Paastand, og faae

dem til at modtage det faa ofte gjorte Tilbud om 20,000
Piastre. Gevinsten er knap Renterne af deres Stikpenge.“
Da Bille den 14de ved Daggry kom udenfor, fandt han sin

cro v. Dockum med Havfruen krydsende paa sin Post under

Cap Pescador. Med Lendsporte isatte og røddeligt Batterie, var

han lige klar til at modtage Krig med Algerinerne, som han i
9 Dage havde stridt med Elementerne. Naar Bille stundom for¬

talte om denne for hans Skibe saa farlige, for hans Fædreland
saa lykkelige Expedition, yttrede han altid sin Glæde over den

Haardnakkenhed, hvormed v. Dockum havde holdt sig paa sin
Post, uagtet det bestandig stormende Veir af Paalands=Vind.

„Aldrig kunde jeg ønsket mig en bedre Kammerat, dersom vi
havde faaet Krig, og skulde holdt ud paa denne Kyst hele Vin¬

teren igiennem“ — sagde han — „ligesom jeg i det Hele aldrig
skulde ønske mig en bedre Secundant overalt, hvor det gialdt
om at slaae.“

v. Dockum modtog Depecherne for at bringe dem til nær¬
meste spanske Havn. Bille gik ind til Mahon, hvor han fik 18

Dages Qvarantaine. Her forefandt han den Convoi som Naia¬

den havde bragt fra Livorno. Men Krieger selv var strax gaaet

til Søes for at soge Bille under Algier. Den 29de Novbr. kom

han tilbage igien til Mahon og afgav da folgende Napport om
sin Expedition til Genua.

Han afgik d. 28de Septbr. med 3 danske Skibe under Con¬

voi, bestemte til Genua. I Søen fik han endnu et dansk Skib,
som kom fra Cadix, og med disse var han d. 13de October 5

Mile fra Genua, da han modte 2 russiske Linieskibe, under Vice¬
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Admiral Pustockins Commando. Denne Admiral sendte en Of¬
ficier ombord til Krieger med Erklæring, at Genua var af ham
blokeret, og begiærede at Krieger vilde sende en Officier ombord,
for at forevise ham sit Patent,*) og give Underretning om Con¬

voien. Lieutenant Suenson blev sendt ombord til Admiralen,

for at complimentere ham, men tillige med den Beskeed, at de
danske Orlogsmænd intet andet Patent havde end deres Flag og

deres Kanoner. Til den russiske Officier gav Krieger al mulig
Oplysning om Convoien, dens Ladning og Bestemmelse. Men da

Admiralen erfoer, at de kom fra Malaga, en for Rusland fiendt¬

lig Havn, forlangte han saavel af Suenson, som ved en Officier,

sendt ombord til Krieger, at visitere Convoien. Krieger sva¬
rede, igiennem begge Veie, at han ikke kunde tillade nogen Visi¬
tation saalænge hans Vimpel vaiede, og at Admiralen altsaa
maatte bemestre sig Fregatten, for at visitere Convoien; desuden

lod Krieger igiennem Suenson tilføie, at han bad Hs. Exc., ikke
at ansee dette som nogen Bravade, da jo Modstand ikke var at
tænke paa mod en saa overlegen Magt, men at dersom Admira¬

len vedblev sin Paastand, maatte han vente sig at der blev skudt
paa hans Fartøier naar de nærmede sig Convoien; men han til¬

kiendegav ham tillige hvor overraskende dette Forlangende fra det
russiske Flags Side maatte være, da noget lignende aldrig var

mødt ham med engelske og franske Eskadrer, hvilke tvertimod al¬

drig havde sendt ham noget Fartøi ombord, uden derom at ind¬

hente Tillgdelse, og altid havde antaget Convoichefens Æresord

*) De Engelskes „Commission“ I flere af Billes Breve finder jeg
andraget paa, at Skibscheferne maatte forsynes med et Kongeligt
Patent til at legitimere sig som virkelig danske Orlogsmænd. Alle

andre NRationers Skibschefer have et saadant. Hos os maatte den
Kongelige Ordre og stundom Instructionen forsynede med det Kon¬
gelige Segl tiene til Fyldestgiørelse naar sligt et Patent blev
forlangt.
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som Borgen for Convoiens og dens Ladningers Neutralitet. Skul¬

de Admiralen ikke hermed finde sig tilfredsstillet, vilde Krieger
endnu vove et Skridt, han aldrig for havde giort, og aldrig vil¬

de vove ved at mode lige Force, nemlig ved Lieutenant Suenson
at lade forevise H. Ex. hvad Skibspapirer han maatte ønske

nærmere at kiende, men at dersom dette Ultimatnm ikke af Ad¬

miralen blev antaget, maatte han selv tilregne sig al den Ulei¬
lighed, der vilde flyde af denne Sag. Imidlertid havdes klart

Skib ombord i Naiaden, og Alt forberedt til paa en værdig Maa¬
de at understøtte den givne Erklæring. Admiral Postockins Svar

lød paa, at det aldrig vilde falde ham ind at udøve noget
Fiendtligt imod en Nation, der stod i venskabeligt Forhold med
den russiske. Han beklagede, at han ikke torde antage Kriegers
Æresord for fyldest, da her ikke var Spørgsmaal om Neutrali¬
tet, men at hans Ordrer vare bestemte og bød ham consiskere Alt,

hvad han mødte, som var indladt i fiendtlige, nemlig franske og
spanske Havne. Da nu denne Convoi kom fra Malaga, maatte

han forvisse sig om, at den ikke havde indtaget Ladning der.

Han vilde imidlertid, af Agtelse for den danske Nation og for
Krieger selv, og med Hensyn paa, at hans Force var saameget

større, giøre hvad han for intet i Verden vilde tilladt sig, hvis

han mødte med lige Force, nemlig lade sig Convoiens Papirer
forevise ombord hos sig af Lieutenant Suenson. Efter at dette var

skeet, og den russiske Admiral intet havde derimod at indvende, ud¬
bad han sig Kriegers Æresord for, at intet Skib skulde anløbe Ge¬
nua, tilføiende, at dette maatte være meget svært at afgive, og at

han for sin Part aldrig vilde vove at afgive sit Æresord for

noget Handelsskibs Ladning eller Indløben til nogen Havn.
Lieutenant Suenson afgav paa Kriegers Vegne denne Erklæring,
tilføiende, at det skete alene under Betryggelse af de danske Con¬
voilove, der straffe Skibsføreren, naar han i Søen forlader Con¬

voien uden Tilladelse dertil. Herpaa skiltes Krieger fra Rus¬

serne, og da han ikke kunde anløbe Genua, søgte han ind til Li¬
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vorno, hvor han ankom med sin hele Convoi d. 15 October.
Herfra afgik han igien d. 30te, medhavende 6 Skibe, hvoraf et

var svensk og vilde Strædet ud, men maatte, som vi have seet,
gaae ind med ham til Port Mahon.

I Anledning af denne Rapport fra Krieger, skrev Bille
saaledes til Admiralitetet, dateret Port Mahon d. 24de November.

„Af Fregatten Naiadens Chefs Rapport erfarer jeg, at den

russiske Admirals Ordrer ikke ere af samme Natur som andre

Nationers, i Henseende til neutrale Skibe. Jeg har nu med

Capitain Krieger, som gaaer til Malaga, ladet forbyde Convoi
til Genua indtil videre; men desuagtet ere vi ikke sikkre for Ube¬

hageligheder af denne Natur, naar Convoier, som gaae til Li¬

vorno, falde ind med russiske Skibe, og nogle i Convoien kunde
have taget Ladning ind i Malaga. Saasom jeg ikke veed hvad
Parti min allernaadigste Konge maatte ville tage imod de mig

til Dato ubekiendte Principer, som den russiske Admirals Ordrer
ere udstædte efter, og derfor heller ikke drister mig til at entrere
videre deri, saa beder jog blot om Tilladelse at maatte anmærke,
at i den Tid jeg har havt med Convoierne at bestille, jeg aldrig

har fundet der har været nogen Handelssamqvem imellem Spa¬

nien og Italien, ikkun i enkelte Tilfælde have Skibe ført Pibe¬
staver fra Italien til Spanien. Skibe, som gaae under Convoi
til Italien, anløbe alle Malaga. Naar nu disse Skippere un¬

derrettedes om, ikke at indtage nogen Ladning paa dette Sted,
hvilket kun er en ringe Opofrelse, troer jeg at de ikke letteligen

ville møde nogen Uleilighed, og dersom de Skibe, som komme
under Convoi fra Flekkerø og ere bestemte til Livorno eller Nea¬

pel, under disse Omstændigheder fik Ordre at anløbe Gibraltar,
kunde man derfra lade convoiere directe og derved undgaae alt
muligt Ophold.“

Bille giorde nu følgende Bestemmelser for den tilstundende

Vinter. Havfruen skulde, saasnart den havde bragt Depecherne
til nærmeste spanske Havn, soge Malaga; der vilde han formo¬
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dentlig finde Briggen Glommen med sin Convoi, kommende fra
Flekkero. Glommen skulde da gaae med Convoi til Barcelona

og langs Kysten tilbage, Strædet ud. Derefter skulde denne Brig

forblive paa Stationen ved Malaga, under Capit. Kriegers Com¬

mando. Havfruen skulde da tage Glommens Convoi med sig,
forsaavidt den vilde til Italien, og bringe den derop, hvor han
da i Livorno enten vilde træffe Bille selv, eller Ordrer fra ham.

Naiaden skulde nu gaae med sin Convoi Strædet ud, og deref¬
ter tage Commando paa Stationen ved Malaga. Bille vilde selv

gaae op til Livorno med Hvide=Ørn og Nidelven. Krieger skulde
idetmindste een Gang maanedlig sorge for, at en Orlogsmand
gik med Convoi op til Italien. Dette var saa meget mere nød¬

vendigt, som Communicationen over Land, imellem Italien og
Spanien, var aldeles spærret.
Formedelst Storm og Modvind kom Naiaden med sin Con¬
doi ikke ud fra Mahon for d. 2den December. Samme Dag

ankom Nidelven, som ifølge sin Ordre var gaaet d. 24de Novbr.
fra Malaga, med Depecher til Bille. Iblandt disse var et Brev

fra Admiralitetet, af 19de Octbr., ifølge hvilket Glommen endnu
stedse var opholdt i Kiøbenhavn efter Convoi. Skonnerten Sva¬
nen, Lieutenant Munch, som ifølge et tidligere Collegii Brev af
30te Septbr. havde været bestemt til at følge med Glommen

lige til Middelhavet, og der forblive under Billes Commando til

næste Foraar, blev nu tilbageholdt paa Grund af den sildige
Aarstid.

Den 3die Decbr. gik Bille Seil med Hvide=Ørn og Nidel¬
ven fra Mahon og sogte Livorno, hvor han ankom den 7de

med Hvide=Ørn; paa Grund af det meget haarde Veir, de havde
paa Overreisen, og den betydelige Forskiel, der var paa Fregattens
og Briggens Seilads, havde han nemlig ladet Nidelven seile sin

egen Sø, og denne ankom først d. 11te om Aftenen til Livorno,
hvor den strax blev lagt indenfor Molen for at kalfaktere og ef¬
tersee Reisningen samt om muligt saae Træ til et Par nye Un¬
der=Ræer.
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Det var her, at Bille modtog den Skrivelse af 19de Octbr.
fra Bernstorff, som vi allerede have omtalt ved Sagen om de af
Tripolitanerne i Juni Maaned opbragte tvende Skibe. Da denne
Depeche ogsaa i andre Henseender er mærkelig, anføres dens øv¬

rige Indhold her.
„Den ikke aldeles ubetænkelige Stilling, hvori den danske
Skibsfart i Middelhavet i nærværende Dieblik befinder sig, ei

blot med Hensyn til de barbariske Magter saavel som til den
Magts Corsarer*) hvilken foranberorte deres Indberetning af
17de August ommelder, men ogsaa til de mulige Ubehagelig¬
heder, hvortil Europas almindelige og Danmarks særdeles poli¬

tiske Situation fra andre Sider kunde give Anledning, har la¬
det ansee denne Advarsel (den Circulaire, som blev sendt til alle
Consuler) som passende til Omstændighederne, og er jeg ifølge

heraf forsikkret om, at af Ds. Hvbhd. intet vil blive forsømt af
hvad de maatte ansee for tienligt til efter Mulighed at betrogge
den danske Handel og Sofart i hine Farvande.“

Det var ellers underligt nok, at i det samme Brev af 13de
December, hvorved Bille meldte Bernstorff, at han havde modtaget

ovennævnte Skrivelse, hvori Lochners Maade at afgiøre Sagen
med de to opbragte Skibe bifaldes, maatte han tillige indberette,

at han paany havde modtaget Melding fra samme Consul af

12te Octbr. om, at den engelske Renegat Murad Reis atter havde
opbragt 2 danske Skibe, men denne Gang paa Grund af at de

vare ladte med Provisioner, bestemte til Barcelona, og da de

herfra med Lethed kunde bringes til Frankrig, i hvilket Land

Storherren havde forbudt at indføre Levnetsmidler, saa skulde de

nu udskibes i Tunis. Paa Lochners Reclamationer havde Pa¬

schaen svaret, at de Danske paa ingen Maade skulde lide derun¬
der; Sagen skulde nøie undersøges; Alt hvad der var dansk Eien¬

*) De Engelske nemlig. I bemeldte Skrivelse indberettede Bille, at
de franske Kopere toge af i Antal, medens de engelske toge til.
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dom skulde restitueres, men hvad der var fransk eller indladt for

fransk Regning maatte consiskeres; Fragten skulde blive betakt
o. s. v. Lochner ansaae sig endda som begunstiget. De Svenske

havde nylig betalt 32,000 Piastre til Paschaen for noget af
hans Eiendom, som var bleven opbragt af Portugiserne i et
svensk Skib; og neppe var denne Gield betalt, før han igien kom

frem med en Fordring paa 30,000 Piastre, der støttede sig paa
lige saa urimelige Grunde, den han dog paa Consulens Bøn
nedstemte til 15,000, hvilke bestemt skulde betales ham inden 4
Maaneder.

Jeg kan ikke undlade, her at gientage den Bemærkning, jeg
troer flere Gange at have giort, nemlig at vi, om end harm¬
fulde over de urimelige Summer, der bleve udøste paa Grund

af saa urimelige Fordringer, dog have den bedrøvelige Trøst, at

det ikke gik os et Haar værre, end de andre europæiske Natio¬

ner, de store Magter ikke undtagne, som alle, Tid efter anden,

maattte blode for disse Røverstaters Egenmægtighed. Ifølge

Datidens Conjuncturer og Politik var der vel ikke stort andet at
giøre, end at betale, saalænge de store Sømagter, som England
og Frankrig, taalte disse Misbrug, ja for det meste endog be¬

skyttede dem, ihvorvel vi dog maae tilstaae, at der udentvivl af og
til kan sættes endeel paa vedkommende Consulers Regning.
Den 26de Decbr. afseilede Hvide=Ørn med 4 danske og 3
svenske Skibe fra Livorno og vesterefter. Et af disse Skibe skulde

til Algier; Resten skulde Strædet ud; v. Ostens Ordre var, at

tage Station ved Malaga, naar han havde bragt Convoien ud
af Middelhavet. Til den Ende medbragte han Ordre til Krie¬

ger at forlade Malaga Stationen sidst i Januar Maaned med

Convoi, og komme op til Livorno. Dette var den sidste Gang

at Hvide=Ørn lettede sit Anker; den kom aldrig til Malaga. De

nærmere Omstændigheder ved dens sorgelige Skiæbne, forsaavidt

man kiender dem af alle de frugteslose Undersøgelser der bleve

anstillede, ville vi faae Leilighed til at omtale i det følgende
Aars Historie.
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Den 31te December meldte Baron Holsten sig feilklar igien.
Hans Bestemmelse var til Messina, for derfra at tage 3 danske
Skibe under Convoi Strædet ud; hvilke havde igiennem Consul

Boy i Livorno begiært denne Beskyttelse af Frygt for Tripo¬
litanerne.

Havfruen ankom til Cartagena d. 16de November, leverede

sine Depecher i Land og gik samme Nat igien derfra til Ma¬

laga. Paa Veien tog han 4 danske Skibe under Convoi og kom
med dem til Malaga d. 22de. Her traf han ikke Glommen,

men derimod Nidelven, der afgik d. 24de til Mahon. Han ha¬

lede indenfor Molen for at kalfaktere sit temmelig lække Skib, og

giorde sig derefter klar til at convoiere Strædet ud. Med en
Convoi af 10 Skibe var han imellem den 8de og 16de Decem¬
ber 3 Gange under Seil, men maatte stedse vende tilbage med
uforrettet Sag. To Skibe fik han til i Søen, som vilde til Ma¬

laga; og her fik han to andre, saa at han havde 12 Skibe med sig

da han d. 23de December løb ud fra Malaga. Hans Hensigt
var, naar han havde bragt denne Convoi ud, at anløbe Gibral¬
tar for at tage 25,000 Piastre ombord, som skulde afleveres i
Tangier. Det var paa denne Expedition, at v. Dockum havde

det bekiendte Møde med 3 engelske Fregatter, hvilket vi troe ikke
bedre at kunne beskrive, end ved at meddele hans egen Rapport
til Admiralitetet med tilhørende Bilag.

„Da jeg den 20de Novbr. kom til Malaga, foreviste Capi¬
tainlieutenant Baron Holsten mig en Ordre fra Chefen Hr.

Kammerherre Bille, som denne der havde efterladt til Baronen,
og som bød ham, naar han gik Strædet ud, at anløbe Gibrak¬

tar for at tage 25000 Piastre ombord og bringe dem til Tan¬
gier. Men da Baronen, ved at gaae forbi Malaga, ikke løb ind,

men blot signalerede til de Skibe, der ønskede at have Convoi,

at komme ud, bekom han ikke denne Ordre, og jeg lovede der¬

for at besørge denne Pengetransport, naar jeg passerede den Vei.“
„Mandag d. 23de Decbr. med laber Kuling af Østenvind,
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afseilede jeg med Convoien fra Malaga vesterefter; den be¬
stod af 12 Skibe. Morgenen efter, stiv Mersseils Kuling
af Østenvind: Kl. 6, 2—3 Mile ostenfor Strædet, observerede

jeg 3 engelske Fregatter, nemlig Slora paa 36 Kanoner, Capi¬
tain Middleton, Phoenix, 44 Kanoner, Capitain Halsted, og

Emerald paa 44 Kanoner, samt en liden Cutter. Den sidste
Fregatchefs Navn har jeg endnu ikke kunnet erfare med Vis¬
hed; dog troer jeg det var Berkeley. Phoenix var den Com¬

manderende. Da de observerede mig, prangede de med Bram¬

seil og Alt hvad ellers trække kunde, for at komme til mig. Jeg

laa imellem Convoien og girede, med smaa Seil. Fregatten
Phoenix praiede mig og befalede mig at udsætte mit Fartoi.
Jeg svarede ham, at naar han vilde tale med mig, maatte han

sende Fartøi til mig. Han begiærede da, at jeg vilde dreie til
Vinden, da han saa vilde sende sit Fartoi, hvilket jeg giorde,
tilligemed de to andre engelske Fregatter. Han sendte nu en Offi¬

cier ombord, som i en temmelig uhoflig Tone frembragte sit

Ærinde. Han spurgte, hvor vi kom fra? Svar: fra Malaga.
Hvor Convoien skulde hen? — Til forskiellige danske Havne.

Han fortalte nu, at Cadix var blokeret, og at de danske Skibe,
som vilde løbe ind der, bleve skudte i Sænk; hvortil jeg svarede,
at det kom an paa den commanderende Admiral; men han raabte:

„Ja, Ja, det kan De være forvisset om!“ spurgte saa, hvor Fre¬
gatten gik hen' Svar: Maaskee til Gibraltar. Han stod nu

lidt, og udbrød derpaa, at hans Chef vilde visitere Convoien.
Svaret var, at det ikke blev ham tilladt; men han vedblev sin

Paastand, sigende, at den i Gibraltar commanderende Admiral
dertil havde givet Ordre. Jeg forestillede ham nu, at Skibene

ingen Contrabande havde inde, hvorfor jeg vilde være ham an¬
svarlig og som kunde sees af deres Papirer; men han gientog,
at det ikke kunde hiælpe, da Admiralens Ordre lød paa at vist¬

tere Convoien. Jeg bad ham da sige sin Chef, at jeg agtede

at afværge al Visitation til det Yderste. Herpaa gik han om¬
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bord; men kom strax efter tilbage med det Spørgsmaal, om jeg

idag gik ind til Gibraltar? Svaret blev: „Maaskee, da jeg skal

derind, enten paa Hen= eller Tilbageveien; men dersom jeg lø¬
ber ind idag, ankrer jeg ikke.“ Skippernes Papirer brød han sig
ikke om, men erklærede, at de agtede at bringe Convoien ind til
Gibraltar for at visiteres, da Admiralen laa der. Herpaa for¬

sikkrede jeg ham, at hvis de angreb min Convoi, forsvarede jeg
den til min Dod, og at jeg aldrig tillod dem at bringe min

Convoi noget Sted ind. Han bad mig da, at jeg bestemt vilde

erklære, om jeg idag vilde gaae til Ankers ved Gibraltar eller
ei. Jeg svarede, at det maatte komme an paa Vinden og paa

min Convois Stilling, naar jeg kom dertil. Da han nu erklæ¬

rede mig, at dersom jeg ikke gik derind, skulde min Convoi efter
Admiralens Ordre visiteres, bad jeg ham hilse hans Capitain og
sige ham, at jeg var villig til at give ham al den Oplysning

om Convoien, han kunde ønske sig; men at jeg ikke lod den visi¬

tere, agtende efter Pligt og Skyldighed at forsvare og beskytte

den til det Yderste, og at jeg ikke længer vilde forsømme den gun¬
stige Vind, jeg nu havde, der faldt saa siælden i disse Farvande.

Hermed gik han atter fra Borde, og da han efter nogen Tids

Forløb ikke kom igien, giorde jeg Signal for Convoien at holde

af. De engelske Fregatter bleve liggende opbrast. Da jeg om¬
trent var ; Miil fra den Commanderende, halte jeg mit Flag
ned, lod Mersseilene løbe paa Rand med opstukne Skiøder, for
at Convoien kunde følge mig. Jeg troede saaledes, at Alt var

forbi, da vi observerede dem alle tre at holde af med Forre af
Seil. Jeg strakte mine Mersseil igien, for bedre at kunne ma¬
nøvrere. De tre engelske Fregatter dreiede ned imellem min Con¬
voi; en lagde sig Styrbord, en Bagbord og en forud for mig;

og Koffardiskibene, hvoraf nogle meget nær vare blevne overseilede,
dreiede til Vinden. Jeg giorde det samme og signalerede at
samle sig om den Commanderende. Nogle af mine Skibe fik

Leilighed til at knibe ind til mig, agtenom de engelske Fregatter,
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som med glubende Fart dreiede til Vinden; men nogle af dem

bleve afskaarne fra mig og laae Styrbord og Bagbord af mig.
De engelske Fregattrr udsatte nu hvert et Fartøi. Jeg udsatte
ogsaa mit og sendte Prem. Lieutenant P. Wulff ombord til den

Commanderende, for at spørge om hans Hensigt var at handle

fiendtligt eller venskabeligt, da jeg ikke formodede andet, end at

venskabelig Forstaaelse fandt Sted imellem min høie Regiering
og Hs. brittiske Maiestæt. De engelske Fartøier roede imidlertid

mod Koffardiskibene, der laae saaledes, at jeg kun med Nod kunde
komme til at bruge mine Kanoner imod de attagverende Far¬

tøier, uden at skyde i Fregatterne. Jeg giorde imidlertid hvad
jeg kunde, og ved 10 skarpe Kanonskud og 5 Musketskud, som
jeg i Alt skiod, tvang jeg Fregatten Floras Fartøi til at afstaae
fra den forehavende Visitation og til at komme herombord, hvor

jeg lod Officieren overtræde. Et andet engelsk Fartøi skulde jeg
ligeledes have tvunget, hvis en af Koffardiskipperne havde udført
min Befaling, at raabe til det andet Skib, at de de skulde kaste

Fangelinen los, som han der havde fastgiort for at redde sig.
I dette sidste Fartøi skal, efter den engelske Admirals Sigende,

to Mand være blesserede af Musketskud. Jeg tvang saaledes de
to engelske Fartøier at vende tilbage; men dog var det mig umu¬
ligt at forhindre, at de forinden havde visiteret 7 Skibe af Con¬

voien, som laae i den Stilling at jeg ikke kunde beskytte dem.
Da Alt var forbi, sendte den Commanderende mig en Officier
ombord, med Opfordring til strax at udlevere Fregatten Floras
Fartøi og Officier. Hertil svarede jeg, at jeg ikke var saa ganske

betænkt paa at udlevere ham, og maaskee sendte jeg ham ombord
til den engelske Admiral i Gibraltar. Lieutenant Wulff var

endnu ikke kommen tilbage; men da han kom og sagde mig, at
den engelske Chef havde været særdeles høflig mod hans Person,

lod jeg den fremmede Officier fare til sit Skib. Noget efter
kom atter en Officier og giorde nogle Remonstrationer an¬
gaaende Floras Fartøi, det han dog havde seet roe bort fra
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mig. Under Visitationen doublerede de engelske Fregatter mig
adskillige Gange paa Pistolskuds Afstand, og sigtede paa mig
med deres Kanoner; men det blev derved. Lieutenant Wulffs

Svar fra Chefen af Fregatten Phoenix var, at hans Hen¬

sigt var at handle venskabelig, at han ingen Fornærmelse
kunde see i, at en Convoi blev visiteret, naar den ingen

Contrabande indeholdt, og at han havde Ordre fra sin Admiral
at visitere alle danske Skibe, enten de vare under Convoi eller

ikke. Han sagde til Lieutenant Wulff, at de danske Skibe havde

dobbelte Papirer, men at de danske Convoichefer ikke agtede der¬

paa. Han forundrede sig over, at jeg i Fregatternes Nærværelse
torde skyde, og spurgte Lieut. Wulff hvad Hensigten vel kunde
være? Denne svarede, at det muligt var Signalskud. Men den

engelske Chef kunde ikke begribe, at Fregatterne, som laae mig saa

nær, vilde taale det. Han selv var mig ikke længer borte end 1
Kanonskud. Da Fartøierne havde naaet deres Skibe, giorde jeg

Signal for Convoien at holde af.“
„Fregatten Phoenix løb strax ind til Gibraltar, sendte Far¬

tøi ombord til Admiralen og forlod kort efter Baien. De to
andre Fregatter holdt det krydsende udenfor, convoierende endeel
engelske Koffardiskibe til Ankers paa Rheden.“

„Imod Middag gik jeg til Ankers paa Gibraltar Rhed med
hele min Convoi. Den danske Consul-underrettede mig om, at

jeg kunde erholde de 25000 Piastre, som skulde bringes til Tangier.“
„Jeg gik ombord i det engelske Admiralskib, men Admiralen

var i Land. Efter Rygtet i Land havde man min Convoi mis¬

tænkt. Det var nemlig bleven udspredt, at jeg vilde afseile fra
Malaga paa samme Tid som den spanske Convoi, og det traf
sig ogsaa saaledes, at 24 spanske Kanonbaade, som laae klar inden¬

for Molen med endeel Koffardiskibe og ventede, ligesom jeg, paa
god Vind, efter ofte at have forgiæves forsøgt paa at komme vest¬
efter, gik ud nogle Timer før jeg, med Stille, roende og seilende,
saa at jeg formoder de ere komne ind til Algeziras samme Nat,
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endskiondt de 8 engelske Fregatter og Cuttere laae og krydsede
for at stoppe os samtlig.

„Da Admiralen ikke var ombord, gik jeg i Land, hvor jeg
traf ham hos Gouverneuren. Et Øieblik for var jeg af 2de
Skippere af Convoien bleven underrettet om, at man efter Ad¬
miralens Ordre havde frataget dem deres Papirer og Signalbøger.

Jeg underrettede Admiralen herom, med Foresporgsel, om det

var med hans Vidende, sigende tillige, at da jeg agtede at seile
endnu samme Aften, udbad jeg mig, at Skipperne maatte faae

det dem Fratagne tilbage. Han frabad sig at tale derom denne

Aften, men sagde derhos, at Fregatten og Convoien kunde seile,

men at min Person var stoppet. Da jeg spurgte ham om Aar¬
sagen, svarede han, at han derom vilde tale med den danske Con¬

sul, og sagde nogle Ord til Gouverneuren om de Blesserede.

Jeg sagde ham da, at siden jeg var i Land og altsaa maatte

ansees at være i hans Regierings Magt, han da vilde anvise
mig Stedet, hvor jeg skulde være under Anholdelsen. I det
samme kom den danske Consul, og da Admiralen havde talt med

ham, kom han igien ind og sagde til Gouverneuren, at jeg maatte
betale 500 SStr., for hver af de Blesserede. Gouverneuren var
meget hoflig og indbød mig til Middagsmaaltid. Jeg spurgte

nu Admiralen, om han havde talt med Consulen om Skipperne,
som skulde have deres Papirer tilbage, da jeg agtede at seile
samme Aften, for ikke at forsømme den gode Vind. Hans Svar
var, at Gouverneuren vist ikke tillod noget Koffardiskib at afseile

om Natten fra Rheden. Gouverneuren indvendte, at det ofte
hændte i Krigstid; men Admiralen vedblev, at Fregatten nu kunde

gaae= naar den vilde, men at Koffardiskibene maatte blive til

næste Morgen af ovenanforte Grund. Jeg forlangte da hans

Erklæring, om Convoien var stoppet. Han svarede: Aldeles ikkel
og at jeg kunde bruge min Frihed, ifølge den Aftale, som var
giort med Consulen. Denne berettede mig derpaa, at han vilde

skaffe mig en Person, der tilligemed ham selv kunde gaae i Can¬
tion for mig med 500 SSterl. for hver af de Blesserede. Da
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dette var en Sag, jeg paa ingen Maade vilde eller kunde under¬

kaste mig, skrev jeg følgende Brev til Admiralen.“
Mylord !
Hs. danske Majestæts Consul paa dette Sted har underettet

mig om, at for at jeg kunde forlade denne Rhed, skulde det være

nodvendigt at stille en vis Caution, en Ting jeg paa ingen Maade
kan indlade mig paa eller authorisere.
Jeg troer at have giort min Pligt, ved min Fremgangs¬

maade ved Convoieringen af de danske Skibe igiennem Strædet.
Jeg er gaaet herind, fordi min Konge og Herres samt Landets

Tieneste bød mig det, og efter at jeg er kommen ind i denne
Havn, har man frataget Skibe af min Convoi deres Papirer og

Signaler. For min Regierings Skyld ønsker jeg at vide Mylord,

om der er nogen Hindring for, at den kongelige danske Fregat
Havfruen under min Commando, samt dens Convoi afseiler
herfra. I Tilfælde der er nogen, maa jeg herved nedlægge min
Protest imod enhver saadan Standsning, overladende Sagens

endelige Afgiørelse til vore respective Hoffer. Jeg har den Ære ic.

„Derpaa gik jeg ombord. Fregatten laa og drev paa Baien,

da dens Ankere ikke vilde holde. Jeg holdt det da krydsende
hele Ratten. Om Morgenen observerede jeg endeel af Convoien,

som var dreven heelt over under Algeziras, og to Skibe under
dansk Flag, som af to spanske Kapere vilde være blevne opbragte,

naar jeg ikke med Kugler havde afværget det. Skibene hørte
til Convoien, og et af dem fik endeel Takkelage ruineret af mine
Kugler. Jeg havde gierne holdt ud i Strædet med det samme,

da Vinden var god; men nogle af Skibene vare drevne heelt

ind i Bugten, saa at de ikke kunde komme til Slags. Jeggik
derfor ind og ankrede under Gibraltar Kl. 10 F. M. D.Ad¬

miralen sendte mig nu Svar paa mit Brev saaledes lydende:
Sir.

Hs. brittiske Ms. Skib Qveen Charlotte,
Gibraltar Bai 25de Decbr. 1799.

Jeg har modtaget Deres Brev af 24de (Indholdet gientaget).

Jeg tvivler ikke paa, at De har handlet efter Deres Or¬
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drer, eftersom De har forsikkret mig derom paa Deres Æresord;
men jeg maa beklage, at disse Instruxioner ere af en saa gru¬

som Natur og saa fiendtlige imod Hs. brittiske Majestæts Un¬

dersaatter. Ifølge den almindelige Folkerets Love, har enhver krig¬
førende Magt Ret til at examinere alle Skibe, som seile paa

Søen, for at erfare, om de virkelig ere, hvad de give sig ud for
at være, og denne Rets Udøvelse maa jeg paastaae overholdt. Da

Officierer fra de kongelige brittiske Skibe, Phoenix og Emerald,
bleve sendte ombord til Dem, for paa en hoflig Maade at un¬

derrette Dem om deres Hensigt at visitere Deres Convoi, med
mindre De heller vilde ankre paa Baien, hvor det kunde have

været giort med mere Lethed, afslog De at give noget tilfredsstil¬

lende Svar, med Hensyn paa Deres Bestemmelse, og truede med

Modstand, dersom de vedbleve at ville visitere Convoien, tilføiende,
at naar de ikke vare Dem saa overlegne i Styrke, vilde de ikke

have dristet sig til at giøre en saadan Paastand, og at De heller
vilde døe, end tillade sligt. Og da nu Officieren fra Emerald

var i Værk med at opfylde sin Pligt, lød De fyre en Musket¬
salve imod Baaden, hvorved en af Hs. brittiske Majestæts Un¬

dersaatter blev haardt saaret i Hovedet; ja, De bemestrede Dem
endog et af Hs. Majestæts Fartøier med Officier og Mandskab,

og holdt dem tilbage, indtil De ved Trusler blev tvungen til at

lade dem gaae.

Ifølge den almindelige Folkerets Love bliver enhver Art af
Modstand fra de convoierende eller convoierede Skibe en Grund

for deres Confiskation. Men da det skulde giøre mig ondt, at

indvikle uskyldige Mennesker i de Følger som en Enkelts altfor

raske og uforsigtige Opførsel kunne drage efter sig, agter jeg ikke
at agere imod noget Skib af Convoien, som er dansk. En en¬
gelsk Matros er bleven blesseret, og hans Liv er i Fare, og da

Lovene forlange udtrykkelig, at enhver Mand, som har sat en

engelsk Undersaats Liv i Fare, skal enten anholdes, eller stille

tilstrækkelig Sikkerhed for sin personlige Fremstillelse for Retten,
maa jeg erklære Dem, at det er mig umuligt at afstaae fra
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dette Punkt. Jeg maa derfor phastaae, at De tilfredsstiller den

civile Ret, før De kan seile herfra; men Hs. danske Majestæts
Fregat med dens Convoi er ganske til Deres Disposition, forud¬
sat, at De har til Hensigt at forblive her selv.

Denne hele Sag skal naturligviis blive indstillet til mine
Foresattes Bedømmelse. Jeg har den Ære ic.
Keith.
Mit Svar herpaa lyder saaledes:
Mylord.

I dette Øieblik havde jeg den Ære at modtage Deres Brev
af Dags Dato. Til Giensvar maa jeg giøre Dem opmærksom

paa, at jeg tilbød enhver mulig Oplysning og Underretning om
Convoien, til Lieutenanterne fra Hs. brittiske Majestæts Fregatter,
og at min Officier, som var ombord i Fregatten Phoenix, stedse

blev bebreidet af dette Skibs Chef, at de danske Kiøbmandsskibe
i Almindelighed førte falske Papirer, og at vi ikke agtede derpaa.
I den Stilling, jeg befinder mig i, anseer jeg mig alene

ansvarlig til min egen Regiering for hvad der er skeet, og da
jeg nu har fuldendt mit Ærinde her i denne Havn, vil jeg uden

videre Ophold gaae til Søes med Skibene under min Convoi.
Jeg har den Ære ic.

Kort efter Afsendelsen af dette Brev, blev jeg underrettet
om, at et af Koffardiskibene af Convoien, ved Navn Fortuna,
som paa den indsendte Liste er anført, var om Natten drevet bort,
og da det var min Hensigt i samme Dieblik at afseile, skrev jeg

desangaaende saaledes til Admiralen.

Mylord! I dette Øieblik bliver jeg underrettet om, at et

Skib af min Convoi, ved Navn Fortung, mangler. Da han er
uden Papirer, hvilke jeg erfarer ere ham fratagne ifølge Deres
Ordre, Mylordl vil han muligviis blive opbragt og priisdømt,
dersom han falder i Hænderne paa en Kaper. Jeg kan ikke
giøre andet herved, end at underrette Dem herom Mylord, da

det er efter Deres Ordre, at dette Skib har været opholdt her.
Jeg har den Ære ic.
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Jeg underrettede ligeledes den danske Consul herom. Efter

Sigende af de andre Skippere, var dette Skib drevet over imod
den spanske Kyst og der opbragt af en fransk Kaper; i saa Til¬

fælde bliver det upaatvivlelig priisdømt. Admiralens Svar ind¬

løb og lød saaledes:

Sirl Skibenes Papirer bleve sendte til en Translateur, da
de vare affattede i Plattydsk, som ikke forstaaes her. Saasnart de
vare oversatte, bleve de leverede tilbage; men det blev da befundet
at et af Skibene var seilet om Natten, formodentlig fordi det

havde to Sæt Papirer, eller fordi dets Skipper frygtede at komme
for Retten. Jeg har den Ære etc.
Og i en anden Skrivelse:

Sirl Jeg kan ikke videre indlade mig paa Bedømmelsen af
Deres eller de brittiske Officierers Opførsel; men naar Kongen
staaer Fare for at miste en af sine Undersaatter, kan jeg paa

ingen Maade afstaae fra Lovenes regelmæssige Udøvelse, og kan
derfor ikke tillade at De afreiser, med mindre De vil stille Cau¬
tion for Retten. Jeg har den Ære etc.

Herpaa sendte jeg atter Admiralen et Brev af følgende Ind¬
hold, dateret 26de December.

Mylordl Til Svar paa Deres ærede Skrivelse af Gaars

Dato, maa jeg igien erklære, at jeg, som Chef af den kongelige

danske Fregat Havfruen, har Ordrer af Hs. danske Majestæt og
handler isølge dem. Jeg kan altsaa ikke indsee, at Nogen i
Verden kan have Ret til at arrestere min Person, uden paa samme

Tid at stoppe Fregatten og dens Convoi, for hvilken Handling
den, der udøver den, maa vorde ansvarlig for hvad Tab derved

forvoldes. Jeg er overbeviist om, Mylord, at dersom jeg har fei¬
let, vil Hs. danske Majestæt ikke undlade at straffe mig, naar jeg
kommer tilbage, og give den brittiske Regiering den fuldstændigste

Satisfaction. Det er derfor alene for hans ophøiede Domstol
at jeg kan og vil være ansvarlig for min Handlemaade. Men

dersom De, Mylord, troer Dem selv berettiget til at arrestere
min Person, bliver det en Selvfølge, at Hs. danske Majestæts
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Fregat og dens Convoi ligeledes maa anholdes, Jeg har den
Ære etc.

Admiralen sendte mig følgende Svar:

Sirl Jeg har modtaget Deres Brev, og vedbliver min Paa¬

stand, at De ikke maae gaae herfra, før de har stillet Sikkerhed

for Deres Møde for Retten. Dersom De alligevel vedbliver ar
negte dette, og saaledes flyer Retfærdigheden, vil behorig Fore¬

stilling blive giort desangaaende til Deres Hof.
Jeg maa endvidere underrette Dem om, at jeg agter at give
speciel Ordre til Cheferne af hans brittiske Majestæts Skibe paa

denne Station, til i Fremtiden at visitere alle danske Skibe, de
være under Convoi eller ei. Jeg har den Ære etc.

Samme Nat, imellem den 26de og 27de, afseilede Vice=Ad¬
miral Lord Keith til Port Mahon.

Den 27de lod jeg alle Skipperne komme ombord, for at fo¬
revise mig deres Papirer og Signalboger. Nogle af dem beret¬

tede mig da, at de den første Nat vare blevne visiterede. Jeg
lod dem give mig en Beretning om hvad der for enhver især var

indløbet, hvilket vil sees af vedfølgende Fortegnelse.*)

Forandring af Vind var Aarsag i at jeg ikke kom bort d.
26de, og saaledes blev jeg opholdt til den 30te da jeg gik ud, og
5à 6 Mile vestenfor Cap Spartel forlod jeg Convoien d. 31te

Decbr. om Morgenen Kl. 4. Om Natten havde 3 Kapere ind¬

sneget sig i Convoien, hvilke jeg fordrev med nogle skarpe Skud.
Den af mig under 14de Septb. til Gibraltar indbragte Hukkert,

Jungfrau Margretha kaldet, Skipper Hanschild, som imod at

betale 14000 Piastre, eller 1 af Ladningens Værdi i Bierge¬

*) Denne Liste indeholder Detaillen af de Engelskes Fremgangsmaade
ved Visitationen af Convoien. De havde brugt Musketteri ligesaa

fuldt som v. Dockum. De havde visiteret alle tolv Skibe inden¬

for og forbudt dem at seile, men dog ikke sat nogen Priismester
ombord, ligesom de ogsaa havde tilbagegivet alle Papirerne.
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penge, blev frigiven, gik med mig under Convoi, for siden at ge¬
leides til Malaga.

De ommeldte 25,000 Piastre fik jeg ikke afleveret i Tan¬
gier, da jeg passerede dette Sted om Natten med stormende Veir.

Jeg har derfor, ved min Ankomst til Malaga, givet dem ombord

til Gen. Adjudant Krieger, som har lovet at besørge dem afleve¬
rede, etc. etc.“

Denne interessante og meget ømstændelige Rapport er date¬
ret Livorno Rhed d. 18de Januar 1800. Uagtet den saaledes
noder mig ind i det følgende Aars Historie, har jeg troet ikke at

borde holde den tilhage her, eftersom Begivenheden dog fandt

Sted i det Aar vi have for os. Jeg skal derfor endnu uddrage
det interessanteste af dens øvrige Indhold her.

Formedelst den voldsomme Strøm og stedse stormende Veir,
skiøndt med meget ustadig Vind, drev Havfruen, efter at have
ligget bi og krydset i 4 Dage vesten for Cap Spartel, op i Bug¬
ten ved Cadix og fik en Læger paa Landet omkring Cap Trafal¬
gar, hvor Strømmen satte dem heelt ind i Cadix Bugten. Prang¬
ning af Seil og en Tordenbyge med lidt rummere Vind reddede

Fregatten, der, endskiondt den løb 10 Miles Fart i over en Time,
kun avancerede nogle Grader paa Landet efter Peiling. Hukker¬

ten vilde de ikke slippe; men Kahbeltouget sprang i det meest eri¬
tiske Øieblik, hvorved v. Dockum kun beklagede at han ikke var
istand til at assistere den. Den kom imidlertid lykkelig fra
det og slap ind til Malaga; men hvorledes den var passeret

Strædet vidste Skipperen ikke, da han fra det Øieblik, Touget
sprang, til han fik Land at see, havde stadig styret Syd og S.

t. V., og dette Land var Abebierget. v. Dockum blev liggende

opbrast i Strædet hele 8 Timer, i Haab om atter at faae fat
paa sin Hukkert; men drev selv vesterefter med Strommen, ime¬

dens den anden var dreven østerefter og hele Strædet igiennem
paa 6 Timer. Udenfor Cap Spartel, medens han endnu var

samlet med Hukkerten, mødte v. Dockum Fregatten Phoenix,
uten den bød sig ikke til nogen Visitation eller videre Samtale.
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Den 5te Januar kom Havfruen ind til Malaga, hvor den

forefandt Naiaden. v. Dockum tog da sin Deel af et Trans¬
portskibs Ladning ombord, som til Eskadren var udkommen fra

Kiøbenhavn. Den 10de lettede han atter fra Malaga med en
Convoi af 6 danske og to svenske Skibe, for ifølge Billes Ordre

gt gaae til Livorno, hvor han, uden at videre mærkeligt passere¬
de, ankom den 18de Januar.

Hvad det omtalte Proviant= og Transportskib angaaer, da
var det kommet ind til Malaga sidst i December Maaned. Naia¬

den, som den 5te December gik med Convoi fra Mahon, for
at gage Strædet ud, mødte med saa megen Storm og vestlig

Vind, at han den 28de Decbr. kom ind til Malaga med hele sin

Convoi meer eller mindre havareret. Her forefandt han Briggen

Glommen, som var kommen til Ankers samme Dag med 13

Skibe under Convoi, kommende fra Kleven i Norge paa 17
Dage. Et fiortende Skib af Convoien havde han mistet un¬
derveis.

Krieger, der forefandt Transportskibet liggende her, kiendte af
Erfaring hvor vigtigt det var for Kongens Kasse, at det blev ud¬
losset saasnart som muligt. Han tog derfor strax den halve Lad¬

ning ombord til sig, og bestemte at van Dockum skulde tage det

øvrige. For at være vis paa at træffe ham, beordrede Krieger
Capitainlieutnant Motsfeld at opsøge Havfruen i Gibraltar, for

at anmode v. Dockum om, snarest muligt at anløbe Malaga; men

Motsfeld traf ham ei. Denne meldte i sin Rapport, at han
havde endeel Sygdom ombord.

Vi have saaledes fulgt vor lille Eskadres Bevægelser samt
de Begivenheder, der nærmest stode i Forbindelse med den, til
dette Aars og forrige Seculums Udgang. Ligesom ved de fore¬

gaaende Aar, ville vi, førend vi slutte, giennemgaae Correspon¬

dancen og uddrage deraf hvad vi maatte finde antegnelsesværdigt.
Bille havde ved flere Leiligheder andraget paa hos Grev

Bernstorff, at hans Helbreds Tilstand ikke tillod ham at vedblive

i denne vanskelige og saare angribende Post, Han havde været
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syg og sengeliggende under den sidste Deel af Opholdet ombord

i Hvide=Ørn ved Malaga. I Algier stod han lige ud af Sen¬
gen for at gaae i Land til Deien. Dertil kom, at Forretnin¬

gerne og den dermed følgende Correspondance stedse tiltog, paa

samme Tid som hans Kræfter aftoge. I denne Anledning fik

han saavel fra Bernstorff som fra Kronprindsen de meest smig¬
rende Privatskrivelser, hvori de sagde ham, at de, skiondt ugierne,

havde indvilliget i hans Afløsning, og at denne rimeligviis vilde
finde Sted i Juni Maaned næste Aar. Brevet fra Hs. K. H.

Kronprindsen anfører jeg her, da jeg troer dets Indhold af meer
end een Grund interessant, ihvorvel det egentligen horer hiemme
i det følgende Aars Correspondance.
„Min kiære Kammerherre Steen Bille.“

„Den nye Prøve, De har aflagt paa Deres Klogskab og
Iver for Kongens Tieneste, ved at bringe Alt i Orden i Algier,
erkiender jeg vist i alle Henseender, og meget vil det glæde mig

at kunne engang mundtlig takke Dem for Deres gode og tro
Tieneste.“

„Den Affaire, Capitain v. Dockum har havt, er vist ubeha¬

gelig; men med alt det er jeg saare tilfreds med hans førte Con¬

duite. Meget længes jeg efter at faae Efterretning om hans Af¬
seiling fra Gibraltar.“

„Da jeg erfarer, at Deres Helbred skal være maadeligt, og
at De onsker at komme hiem for at helbredes, agter jeg, skiøndt
ugierne, at lade Dem afløse; thi jeg anseer det for Pligt at kalde

Dem hiem, da Deres Helbred behover det, og Kongen behøver at

conservere en Mand som Dem, der stedse har nyttet og endnu
ofte vil kunne nytte Fædrelandet. Den jeg har udseet til deres
Eftermand er Commandeur=Capitain Kocfoed. Jeg haaber, at
denne Afløsning kan skee i Juni eller Juli Maaned. Lev vel,

kiære Bille, og vær vis paa min Agtelse. Deres altid hengivne
Frederik K. P.

Kiøbenhavn d. 1ste Februar 1800.
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Et andet Brev fra samme høie Haand, men et Aar ældre,
dateret 22de Januar 1799, kan jeg ikke negte mig den Fornøielse
her at meddele, da det indeholder den ophøiede Correspondents

Anskuelser af adskillige af de Ting, vi allerede have lært at kiende
af det Foregaaende.

„Jeg har med megen Fornøielse modtaget Deres Brev af

10de Nov. f. A. og de senere Rapporter til Admiralitetet, hvilke
indeholde deres Samtale med Admiral St. Vincent. Jeg har
da atter ny Anledning til at takke Dem for Deres kloge og nid¬

kiære Adfærd i at udføre Alt, hvad der kan tiene til Handelens
Beskyttelse og Flagets Ære. De Instructioner, De har gi¬

vet Skibscheferne, ere overmaade gode; ligeledes seer jeg ingen
Grund til at tage andre Mesurer ved Convoieringen, end dem
der allerede ere tagne, og som jeg ligeledes bifalder. Capitain
Lieutenant Fabricius's Ubehagelighed*) anseer jeg nu som afgiort

og berører den derfor ikke. Capitainlieutenant Holstens Convoi

forlod ham. Omendskiøndt jeg er overbeviist om, at han deri ei

er skyldig, er jeg dog nødsaget at lade denne Sag undersøge, især
da der er indkommet skammelige Klager over denne mig stedse

bekiendte værdige Officier.“
„Endnu maa jeg tilføie, at jeg for min Deel er mere rolig

for vor Handels sikkre Fortgang i Middelhavet, end paa noget
andet Sted, da alle have Skibe nødig, som fare paa Fragt.
Naar nu disse ere under bevæbnet Beskyttelse, vinder man det

som er saa meget vigtigt, at de barbariske Magter ei kan giøre

noget imod vor i den middellandske Sø havende vigtige Handel.

Tunis har ogsaa forlangt en uhyre stor Tribut af os; men jeg
har troet at kunne afslaae det, saaledes, at ifald han ikke modtog
det ham allerede Bestemte, erholdt han Intet, da det vilde være

det eneste Middel for ham en anden Gang at haabe noget. Jeg
troer, vi er den eneste Nation, som endnu har viist disse Røvere
Tænderne; men dette kan ei stedse giøres, uden naar vi besidde

*) Visitationen af hans Convoi d. 14de October 1798.
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en Mand som Dem til at udføre Alt. Deres altid meget
hengivne

Frederik C. P.

Førend vi kunne slutte, maae vi endnu engang tale lidt om
de barbariske Magter. Vi have allerede seet hvorledes Sagerne

stode med Tripolis indtil i October Maaned. De tre indbragte
Capitainer, hvis Fragtladninger vare blevne udskibede og oplagte
i Paschaens Pakhuse, ventede nu paa deres Fragt, som Hs.
Excellence havde lovet at betale dem, da uheldigviis en Corsar

sendte en meget rig svensk Prise ind, kommende fra Cypern, be¬

stemt til Sardinien. Uagtet det nu ikke var mere end 14 Dage

siden den svenske Consul havde betalt Paschaen de foromtalte

15000 Piastre, og uagtet Paschaen nylig havde skrevet et meget
venskabeligt Brev til Kongen af Sverrig, fandt dog den svenske

Consul intet andet Middel til at redde dette Skib og klare Sa¬
gen, end at forære Paschaen Ladning og Fragt i sin Konges

Navn, imod at Paschaen gav et skriftlig Beviis fra sig, at hans
Corsarer herefter skulde respectere det svenske Flag og tillade det
at transportere hans Gods frit fra et Sted til et andet, ligesom

for. Dette greb Paschaen til med begge Hænder, og i mindre
end 8 Uger var den svenske Priis udlosset, frigiven og seilklar.

Det feilede ikke at Paschaen strax giorde samme Paastand hos
Lochner, og denne troede at borde give efter. Han meente nem¬

lig, at en saadan Opoffrelse af 10,000 Piastre borde den danske
Regiering ikke betænke sig paa at giøre, for at vedligeholde det

danske Handelsflags Tillid paa lige fordeelagtig Fod med det
svenskes, at en saadan skriftlig Forpligtelse var noget, Tyrkerne

äldrig brød, og at altsaa de danske Skippere med Rolighed kun¬

de seile med hanseatisk Eiendom over Søen, uden at befrygte

Opbringelse af den saa farlige Renegat. Han sendte til den
Ende Copie af Paschaens Beviis til alle Consuler i de spanske

og italienske Havne. Imidlertid seer jeg af bemeldte Beviis, at
Paschaen udtrykkelig giør en Undtagelse for fransk Eiendom, „hvil¬

ken skal tages hvor den findes.“ Iøvrigt lovede han at straffe
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sine „Reiser“ exemplarisk og til døde, deksom de forbrod sig imod
denne Befaling, da Kongen af Danmark var hans bedste Ven.

Det er ubegribeligt, hvorledes Lochner, der nu havde flere Aars

Erfarenhed for denne Paschas Trædskhed og liden Agtelse for sit

Ord, kunde lade sig dysse i Søvn af slige Løfter. Det varede
heller ikke længer, end til nogle Dage efter, at de danske Skibe
vare afseilede, saa fik han et nyt Beviis paa Paschaens Opfind¬

somhed i at skaffe sig Penge. Denne Herre paastod nu, at den
ved Fredsslutningen 1ste Juni 1797 fastsatte Present af 14000

Piastres Værdi skulde betales ham hvert tredie Aar. Lochner
protesterede vel, beraabende sig paa Tractaten, som lod paa hvert

fierde Aar; men lovede dog at melde Sagen hiem til Regierin¬

gens Overveielse. Dette melder han i et Brev af 29de Decbr.

til Bille; men da denne Sag bringer os ind i næste Aars Be¬
givenheder, vil jeg afbryde den her. Lochner var meget kied af
sin Stilling, og glædede sig derfor hiertelig til at blive afløst.

Hans Eftermand var nemlig udnævnt; det var den for ei længe

siden afdøde Conferentsraad Nissen, dengang ansat ved Oeconomie

og Commercecollegiet, som dertil var bestemt.
Med Tunis stode Sagerne, ved denne Tid, saaledes som hele

Aaret igiennem. Vi kiende Beiens Fordringer og Regieringens
Afslag. Hameken lovede stedse paanh at skrive og interessere sig

for, at den danske Regiering skulde sende et Presentskib, med idet¬
mindste Halvdelen af hvad Beien først havde forlangt og navn¬
lig Kanoner. Beien var især vred over, at Algier havde faaet

Presenter iaar og Tripolis Kanoner: at Danmark aldeles intet
skyldte ham og intet havde lovet ham, vilde han slet ikke lade
komme i Betragtning. Løfter og Formodninger fra Hamekens
Side, om hvad der muligt kunde komme ud til Foraaret, afholdt
ham endnu fra at øve Fiendtligheder. Imidlertid vare stedse hans
Corsarer ude at krydse, og kunde hvert Øieblik bryde Freden; dog

til Dato respecteredes det danske Flag. I et Brev af 18de

Novbr. skrev Hameken til Bille: „Det skal glæde mig, om dette
kan gaae længe saaaledes hen, men jeg tvivler derom, saa fremt
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jeg ikke snart faaer Efterretninger fra Kiøbenhavn, som ere, om

ikke tilfredsstillende for Beien, saa idetmindste af den Natur, at

de kunne give ham noget Haab for Fremtiden, eller ogsaa en
bestemt Erklæring om Kongens Hensigt, hvilken, om den indehol¬

der et positivt Afslag, ikke vil mangle at have et Fredsbrud
til Følge.“
I samme Brev meldte han, at Junes Ben=Junes var ble¬

ven meget vred paa Consul Larrard i Barcelona, men negtede
at have modtaget noget Svar paa sit uartige Brev til Bille.
En Liste paa den tunesiske Styrke i Løbet af Aaret 1799, vil her
maaskee ikke være uden Interesse.

Paschaen tilhørende:

En Corvet sendt fra Constantinopel paa 20 Stkr. 8pd. Kanoner.
En stor Chebegne, tagen fra Neapolitanerne 20 — do.

To Kirlangueser, hver paa 18 — 6 pd.
En Corvet, tagen fra Malteserne . . 18 — do.

En Chebeqve, foræret af de Franske . 12 — do.
En ditto af samme Styrke.
—
En Corvet, kiøbt af de Svenske .. 18 — 8 pd.

En Kirlangues

*

16 — 6 pd.—

To Halvgaleier paa 22 Aarer, foruden adskillige Smaafar

tøier, som trænge til Reparation og ikke komme til Søes iaar.
Alle de andre derimod ville være klar til at gaae til Soes i Be¬

gyndelsen af Juni Maaned. De udrustes alle i Porto Farino,
som er den eneste Orlogshavn Beien har paa Kysten.*)

Tilhørende Sahib Tapa, Storseglbevarer og Minister samt
Beiens Favorit.

2 Chebeqver paa .. 16 Stykker 6 pd. Kanoner.
En genuesisk Corvet .. 18

En Chebeqve .. 12

do.

—4 pd.

En ditto . . . . . 10 — 6 pd.

*) Som bekiendt, har han nu sin Styrke i Goletta ved Tunis.
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* * *

En Cutter

10 Stkr. 4 pd. Kanoner.

En fransk Tartan . 4 — 8 pd. samt 4 Falkonetter og 2
Haubitser.

En ny Feluk paa 18 Aarer.

En ditto paa 14 do.

En Halv Galei 20 do. Alle i Porto Farino.
Endvidere tilhørende Admiralen Kiaya, i Porto Farino, samt

adskillige andre Private, henved 20 Skibe af forskiellig Stør¬
relse, dog alle mindre, end de anførte største Fartøier, der tilhøre
Beien.

Endskiøndt Bille saa nylig havde forladt Algier, og Alt med

denne Magt var paa en saa særdeles venskabelig Fod, finde vi

dog et Brev fra Consul Bille af 17de December, hvori han mel¬
der, at havde faaet et Beviis paa Deiens store Venskab for den
danske Nation, ved at han fortrinsviis udbad sig et dansk Skib

til at bringe hans Ambassadeur til Constantinopel. Af flere

Grunde havde Bille ikke troet det pussende at afslaae dette; saa¬
meget mere som Fragten virkelig blev ordentlig betalt, saasnart
Reisen gik heldig og uden Opbringelse. Han bad derfor Kam¬

merherre Bille om, at hiælpe til, at et saadant Skib, tremastet,

paa 120—130 Commercelæster, smukt Udseende etc. kunde blive

ham tilsendt, muligt befragtet for Busnahs og Bacris Regning.
Han havde ligeledes henvendt sig til Consul Boy. Skibet skulde
ikke afgaae fra Algier for sidst i Februar. Hvad Udfald denne
Sag havde, ville vi altsaa ligeledes faae at see i det følgende
Aar. En Liste paa Algiers Søstyrke, saaledes som den var i

Slutningen af October 1799, følger her.

En Chebek bygget i Algier paa ..26 Kanoner.
En ditto, Present fra England . . 10

En Cutter, venetiansk Priis
En Chebeqve, algerinsk...
En ditto, genuesisk Priis

En Fregat, amerikansk Foræring.
En Skonnert, ligeledes.

16

24
6
36
12

830

En Chebeqve, algerinsk

*

En Halvgalei, ditto

5

En Polacre, græsk Prise.
En ditto,

34 Kanoner.

16

ditto

20

En Corvet, bygget i Mahon og kiøbt

26

En Polacre, græsk Priis.

18

En Brig, bygget i Nordamerika

taget af de Franske og op¬
22

bragt til Cadix

En Skonnert, bygget i Nordamerika20

En ditto, ditto.*

*

*

18

En Chebeqve bygt i Algier .. 32

En Brig, tagen fra Portugiserne 16

Til Slutning anføres her en Liste, over det Antal Skibe,

som af de forskiellige danske Orlogsmænd ere convoierede i Løbet
af Aaret 1799.

Indenfor Ud

af

Strædet. Strædet.

Briggen Lougen seilede i Alt indenfor Strædet med 24
24

bragte samme Antal ud af Strædet.
Sarpen seilede fra Livorno til Malaga med ..
Nidelven seilede indenfor med..

bragte ud

23
18

64
*

*

Fregatten Hvide=Ørn gik ud fra Norge med 15
Skibe (blev skilt fra dem).
seilede derefter indenfor Strædet med..
bragte ud

*

8
54

*

13

Triton bragte til August Maaned ud af Strædet

seilede derefter indenfor med.

8

gik hiem i August med et Skib,

1

Disse 5 Orlogsmænd bragte den store Convoi

ud af Strædet i Juni

103

*
Lateris

81

259
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Indenfoy Ud af
Transport:

Strædet. Strædet.
259
81

Naiaden kom ud med 7 Skibe fra Norge.

7

seilede indenfor Strædet med..

39

bragte ud af Strædet.

61

* *

Glommen bragte fra Norge ind i Strædet..

13

Havfruen kom ud i September med..

8

seilede derefter indenfor med...
bragte ud af Strædet.

4

12

I Alt: 152 1 332

Ved „indenfor Strædet“ maa forstaaes, ikke alene Alt hvad

som blev bragt fra den ene Havn til den anden, i Middelhavet,
men ogsaa hvad der blev taget i Cadix, Gibraltar eller til Søes

i og udenfor Strædet og bragt ind til Middelhavet. Det bliver

imidlertid nødvendigt at giøre opmærksom paa, saavel med spe¬
cielt Hensyn paa den store Convoi af 103 Skibe, som generaliter
paa alle Convolerne, at det meget ofte var de samme Skibe, som
convoieredes af forskiellige Orlogsmænd. Den store Convoi be¬

stod saaledes tildeels af de Convoier, som Briggerne havde samlet

paa de italienske og spanske Kyster. Ligeledes bragte andre Orlogs¬
mænd de Skibe, som kom ud fra Norge, længer ind i Middel¬
havet, og endelig er det en naturlig Følge af Fragthandelen, at

de samme Skibe bragtes snart frem, snart tilbage imellem de for¬
skiellige Havne.

Jeg seer mig ikke istand til at opgive, hvor mange der af
de opgivne Antal vare svenske Skibe, da Rapporterne ikke altid

nøiagtig nævner det, og jeg ikke har de specielle Lister. Imidlertid
troer jeg ikke meget at afvige fra Sandheden, naar jeg antager
at 1 til ½ var af denne Nation.
Aar 1800.

Medens Bille havde været fraværende fra Livorno, havde Sa¬

gerne aldeles forandret sig. De Franske vare fordrevne fra det

nordre Italien; Storhertugdømmet Toscana var besat af øster¬
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rigske Tropper, og Genua, hvor Massena endnu holdt sig, var
tæt indsluttet til Lands og Vands. Følgerne heraf vare, at

Handelen fra Livorno, som især trak sin Næring ved Samqvem
med Genua og det sydlige Frankrig, var saa godt som aldeles
tilintetgiort. Den 19de Januar ankom Lord Keith, ombord paa

Oveen Charlotte, ledsaget af en Fregat, en Cutter og en Convoi
paa 9 Skibe, til Livorno. Han havde, saavel i Gibraltar, som
i Mahon, udstedet Manisester, hvilke han ved sin Ankomst til Li¬
vorno ligeledes der meddeelte alle fremmede Consuler, og hvori
han erklærede Cadix, St. Lucar og Genua for blokerede. Han

reiste strax op til Lucca, for at aftale, med den osterrigske Gene¬

ral Otto, Operationsplanen imod Genua. Tartaner bleve frag¬
tede i Livorno og indrettedes til Kanonbaade; kort, Alt tydede paa

et alvorligt Angreb. Den russiske Admiral Pustockin, som holdt
Genua blokeret, kom ligeledes i de Dage til Livorno for at pro¬
viantere, ligesom ogsaa Lord Nelson, med Linieskibet Le Fondroyant

og en Fregat, kom fra Messina for at deeltage i Operationerne.
Vi have, ved Slutningen af det forrige Aar, forladt alle

de danske Orlogsmænd paa sorskiellige Expeditioner. Kun

Nidelven laa i Livorno, men seilklar. Baron Holsten modtog
Ordre, dateret den 1ste Januar, som bød ham at gaae til Mes¬

sina, for at tage nogle danske Skibe, som derfra havde forlangt

Convoi, Strædet ud, bringe dem ud af Middelhavet og derefter
tage Station ved Malaga. Han modtog endvidere Ordre til Cap.

Lieut. Motsfeldt at komme op til Livorno med de Skibe, der
maatte ønske Convoi Middelhavet ind.

Vi erindre, at Havfruen ankom den 18de Januar til Li¬

vorno med en Convoi af 8 Skibe. Bille erfarede da den Affaire,
van Dockum havde havt for Gibraltar med de tre engelske Fre¬

gatter. I Anledning heraf skrev han under 22de Jannar saale¬
des til Grev Bernstorff.*)
*) Brevet er dateret Lucca, hvorhen han, efter Lægernes Raad, var
reist paa nogen Tid, for at bruge Badene, da hans Helbred dag¬

lig tog af.
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„Jeg maa i denne Anledning yttre det Ønske, at De vil

beære mig med Efterretning om, hvorledes den Sag er bleven
afgiort, samt om der =bliver noget for mig at forandre i Instruc¬
tionerne til mine underhavende Cheser. Admiral Lord Keith's

Trusel, at ville give sine Capitainer Ordre til at visitere alle dan¬

ske Skibe, hvad enten de ere under Convoi eller ei, har ikke giort
mindste Indtryk paa mig. Det forekommer mig alene beklage¬

ligt, at en Mand, der er betroet saa vigtig en Post, kan for¬

glemme sig selv til en saadan Grad, da jeg veed med Vished
(dersom det ikke nylig er forandret) at de engelske Skibschefer

ikke alene have Ordre til at respectere vort Flag, og holde over
Tractaterne, men endog skulle convoiere det, hvor de mode vore
Skibe, saafremt deres Cours nogenledes tillader dem det. Den

engelske Admiral, der taler om Contrabande og dobbelte Papirer,
maa være ilde underrettet om hvilke Producter Middelhavet frem¬

bringer, og Tractaterne tillade os jo at beseile de fiendtlige Havne.
Imidlertid kan jeg ikke undlade at giøre Dem opmærksom paa,
at, i Tilfælde den engelske Admiral skulde give en saadan Ordre

til sine Capitainer, det da ufeilbarlig ikke alene vilde give blodige

Pander, men endog volde større Uleiligheder, thi saavidt mine
Indsigter gaae, troer jeg at Capitain van Dockum har handlet

som han borde og viist sig meget kiæk, og uden Hs. Majestæts
allerhøieste Befaling, troer jeg ikke at borde tage andet Parti,
end i det Tilfælde det igien moder, da at convoiere med min
hele Force.“

Ved v. Dockums Ankomst, sendte Lord Keith strax en Offi¬

cier langs Vorde, for at tilbyde Fregatten almindelig Assistance.
Saasnart v. Dockum var ude af Qvarantainen, giorde han Ad¬
miralen sin Opvartning ombord i Qveen Charlotte, ved hvilken

Leilighed denne viste ham alt muligt Galanterie, og da der al¬

deles Intet blev talt om det i Gibraltar Forefaldne, bragte v.
Dockum det heller ikke paa Bane. Uagtet Lord Keiths saavel

mundtlige som skriftlige Erklæring, havde han siden den Tid la
det saavel Naiaden som Briggen Glommen ubehindret passere
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med Convoier: den Forste idet den modte Admiralen selv, da
den gik med Conpoi fra Mahon og Strædet ud, nu senest i for¬

rige Aar; den Sidste idet den paa sin Seilads fra Malaga til

Barcelona havde modt med engelske Krydsere, uden i fierneste
Maade at blive uleiliget af dem. Bille sluttede heraf, at Lord
Keith, tværtimod, havde givet Ordre til sine Skibe, ikke at indlade

sig med de danske Convoier. Men jo mere jeg sætter mig ind i

disse Begivenheder, destomere fristes jeg til at troe, at der ingen
bestemte generale Ordrer har været givet til de engelske Krydsere,

hverken før eller efter v. Dockums Affaire, og at derfor de smaa
Passager, som vi allerede have læst, eller komme til at læse om

i disse Blade, skylde deres forskiellige Udfald til de engelske Che¬
fers større eller mindre Activitet, Heftighed, Koldblodighed, Lyst
til at udmærke sig, Alder etc. Imidlertid var Affairen med

Havfruen, som vi have seet, Følgen af en udtrykkelig Ordre til

Visitation, foraarsaget af den Mistanke, man havde til denne
Convoi, og kan vel betragtes, ligesom senere Freias, is Aaret 1800,

i Canalen forefaldne, som de første Skyer af det Uveir, der trak

op paa Danmarks politiske Horizont, og som brød løs d. 2den
April 1801.

Glommen havde Bille Rapport fra, dateret 17de Januar i

Varcelona, hvor den var ankommen d. 15de efter 6 Dages Sei¬

lads fra Malaga. Han havde her fundet det Skib af hans Con¬
voi fra Norge, der var blevet skilt fra ham i Søen. Det var

blevet underlagt 10, Dages Qvarantaine, fordi det havde været
overhalt af en fransk Kaper. Motzfeldt meldte, at her ingen

Skibe vare klar til at gaae vesterefter, før om 14 Dage, og at
han derfor agtede at oppebie dem.
Den til Tripolis udnævnte nye danske Consul, Hr. Nissen,

var ved denne Tid ankommen til Livorno, og skrev til Bille for

at udbede sig, at en dansk Orlogsmand maatte bringe ham til
sit Bestemmelsessted. Uagtet Bille meget godt indsaae det Billige i

hans Forlangende, ja endog vedgik, at det var den meest passende

Maade for ham at ankomme til Tripolis paa, troede han dog ikke at
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kunne giøre andet, end henvise Nissen med sin Begiæring til Regie¬
ringen, og i sit Svar til denne Consul udviklede han sine Grunde

derfor, hvilke i det Væsøntlige vare, at han ikke torde berøve sig
et af sine Skibe fra Convoieringen i en saa lang Tid, som en

saadan Expedition med den deraf flydende Qvarantaine vilde med¬

tage, og at han havde giort sig til Regel, ikke at lade noget af
sine Skibe anløbe en barbarisk Havn, hvor Regenten residerede,

uden dertil at have speciel Ordre, for ikke at blive sat i den ube¬
hagelige Nødvendighed at afslaae eller tilstaae deres umættelige
Begiæringers Opfyldelse.

I Anledning af nogle Foresporgsler fra Consul Boy, an¬
gaaende nogle danske Skippere, som havde Ladning til Trieste,
og som vilde have Raad om de, ifald de ikke kunde faae Convoi

lige til deres Bestemmelse, de da borde sælge deres Ladninger i
Livorno, og om de torde afgive de af Consul Boy forlangte Er¬
klæringer til Consulatet — skrev Bille specielt til denne Consul

og i en Circulaire til alle de andre Handelsagenter i Middel¬
havet, at han, uagtet han havde al Grund til at troe, at de senest

med Tripolis opstaaede Misforstaaelser, som havde foranlediget

Commercecollegiets seneste Circulaire af 19de Octbr. f. A. (by¬
dende, at Skipperne maatte holde sig til Convoierne, for at und¬

gaae Ubehageligheder med de barbariske Magter) vare aldeles hævede

og at altsaa vor Handel var saa sikker, som den under nærværende

Omstændigheder kunde være og naar man havde at bestille med
saadanne Folk som Barbareskerne, saa ansaae han det dog stedse

for Pligt at tage alle de Forholdsregler, der stode i hans Magt,
for at beskytte Handelen. Det vilde imidlertid være at fordre
Umuligheder, dersom man forlangte, at hans ringe Styrke skulde

convoiere overalt, og at han var nødsaget at indskrænke sig til
den engang lagte Plan, hvilken han dog vilde give den Udvi¬
delse, at Skibe, som kom fra det adriatiske Hav, kunde anløbe
Mahon, udenfor hvilken Havn den een Gang hver Maaned fra

Italien kommende Convoi skulde vise sig og efter Omstændig¬

hederne løbe ind, eller udenfor signalere sin Nærværelse. Har
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ansaae dette tilstrækkeligt, saalænge vi torde troste os til at troe
Freden med Barbareskerne, eftersom de eneste Fiender, som Skibe,
der kom fra keiserlige Havne, saavelsom fra Zante, Gallipoli,

Messina og andre Havne Ost og Syd for, samt i Kongeriget
Neapel, havde at frygte for, vare franske Kapere, og disse ikke
udstrakte deres Krydstoure til et saa sydligt Farvand i Middel¬

havet, som det Coursen fra det sydlige Italien til Mahon faldt
igiennem. For bedre at forstaae Hensigten med denne Circulaire,

samt hvad der egentlig drev Bille til at udstede den, maae vi

læse hans Skrivelse til Bernstorff, dateret d. 6de Februar, for¬
saavidt den angaaer dette Punkt.

„Jeg tager mig den Frihed at indslutte en Copie af en Cir¬

culaire, som jeg har sendt til alle Hs. Majestæts Consuler her¬

ude, for om Hr. Greven vilde giøre det kongelige Commerce¬
Collegium bekiendt dermed, samt i Tilfælde der skulde være noget

at forandre ved den, det da maatte bekientgiøres mig. Deels
har jeg troet saaledes nogenlunde at kunne beskytte de Skibe

som beseile de Pladser, hvorhen de i Almindelighed gaae ballastede,
for at indtage Ladning; deels har jeg ogsaa maattet giore det,

for at berigtige det Begreb, som Consulerne saavelsom Skibs¬
forerne have giort sig om Declarationen fra det kongelige Com¬

mercecollegium; thi foruden, at Consulerne forelæse Skipperne

bemeldte Circulaire, forlange de endnu, at de skulle underskrive,

at den er dem forelæst, og, at de skulle indestaae selv for al den
Risico, de løbe, naar de seile uden Convoi, hvilket sætter de arme

Skippere i en saadan Frygt, at der er mange iblandt dem, som
ikke tor røre sig, uden enten mundtlig eller skriftlig forst at have
indhentet mit Raad, hvorved mit Arbeide i alle Henseender kom¬

mer til at overstige mine Kræfter.“

Havfruen var bestemt til at afseile midt i Februar, vester¬
efter med Convoi; men forgiæves ventede v. Dockum paa An¬
meldelse af Skippere. Der laa vel endeel danske og svenske Skibe
i Havnen, men ingen fik Fragter. Aarsagen hertil laa deels i

de meget urolige Handelsconjuncturer i et Land, der laa Krigs¬
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skuepladsen saa nær, og som i Løbet af et Aar to Gange havde

været besat af de krigførende Magters Tropper; deels i, at endeel
Bankerotter i Hamborg havde forvoldt Standsning i de nordiske
Handelshuses Speculationer; deels endelig i, at de Engelske, som
nu spillede aldeles Mester i Middelhavet, besørgede deres Handel
med egne Skibe, hvilke ogsaa fore paa Fragt, og bleve allevegne

tilstrækkelig convoierede af brittiske Orlogsmænd.

Havfruen fik imidlertid 8 Skibe under Convoi, efter Fore¬

givende bestemte til Barcelona, til hvilken Plads de dog ikke
vilde, at Fregatten skulde convoiere dem, men begiærede at skilles

fra den, naar dens Cours til Malaga ei længer stemmede med

deres. Tingen var, at de fleste af dem havde Ladning inde til

Marseille, hvilket de, i det af østerrigske Tropper besatte Livorno,

ikke torde vedgaae. Bille, som imidlertid for ingen Priis vilde
tillade, at hans underhavende Skibe deeltoge i nogen maskeret

Expedition, lod bekiendtgiøre, at Fregatten havde Ordre at løbe
Hiéres=Øerne vel i Sigte, og at Skipperne kunde skille sig fra
Convoien, naar de maatte forlange det. Den 14de Februar gik

v. Dockum under Seil med sin Convoi. Hans Ordre lød paa,

at gaae til Malaga og der afløse Hvide=Ørn paa Stationen.
Han kom d. 21de selv ind til Marseille, tvungen dertil af stor¬
mende Veir. Convoien, som han havde skilt sig fra nogle Dage
i Forveien, kom ligeledes lykkelig an.
Fra Marseille gik v. Dockum til Malaga alene, og vi ville
derfor slippe ham paa denne Reise, for at omtale Hvide=Ørn og

dens ulykkelige Skiæbne. Det var under Dato af 5te Marts,

at Bille rapporterede desangaaende saaledes til Admiralitetet.

„Under 27de Decbr. f. A. havde jeg den Ære underdanig

at indberette, at Fregatten Hvide=Ørn Dagen forhen, d. 26de,
var afseilet, med en Convoi af 17 Skibe, vesterefter og Strædet

ud, samt at Chefen, Capitain=Lieutenant v. Osten havde Ordre
med sig for Fregatten Naiaden at komme hertil med Convoi fra
Malaga, saasnart han der var ankommen og havde taget Station.

Paa Grund heraf har jeg fra Midten af forrige Maaned vente
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Fregatten Naiaden; thi hans Ordre lød paa at forlade Malaga

sidst i Januar, men til Dato er den endnu ikke ankommen, og
som Posterne imellem dette og Spanien, formedelst Genuas Be¬
leiring, ere standsede, kan jeg ingen directe Rapporter have fra

Skibene der stationerede. Derimod er jeg overbeviist om, at Che¬

ferne, hver for sig, ifølge den dem tillagte Ordre, aldrig mangle
at indsende Rapporter til det høie Collegium. Imidlertid slaaer.

det sielden feil, at jeg jo paa en eller anden Maade hører fra

Convoierne, efter de ere afgaaede, og er det ifølge Pligt, at jeg
herved underdanigst skal meddele, hvad jeg til Dato har erfaret
angaaende Fregatten Hvide=Ørn og dens Convoi.“

„For en 8 Dage siden fik jeg Efterretning fra den danske
Vice=Consul i Cagliari, at en dansk Brig var dertil ankommen,
som havde været under Hvide=Ørns Convoi, men et meget haardt

Veir havde nødt ham til at holde af for Øen St. Pierre. Et
Brev fra Malaga af 12de Februar, som et svensk Skib bragte
mig igaar, melder mig, at to danske Capitainer ere ankomne der¬

til i Januar Maaned, hvilke begge havde været under Hvide¬

Ørns Convoi, og disse havde forklaret, at de Natten imellem d.

29de og 30te December, paa 40º N. B. og 18 Mile Vest for
Corsica, havde havt en meget haard Storm, hvorved de vare

blevne skilte fra Fregatten. Dagen efter vare de 7 Koffardiskibe

samlede, men saae intet til Hvide=Ørn, hvorpaa de alle holdt af,
i Tanke at træffe den i Læ af dem, men forgiæves. De andre

4 Skibe skulle ligeledes være ankomne til Alicante og Varcelona,

alle i god Behold.“
„Uagtet jeg sikkert haaber, at det kongelige Collegium, naar
denne Rapport indløber, har modtaget Rapport fra Capt. Lieut.
v. Osten, vil jeg dog ikke mangle, at giøre dem bøkiendt med

Ovenstaaende. Endskiondt Corsica er franskt, haves dog jevnlig
Efterretning derfra, og jeg vilde sikkert være underrettet om Fre¬
gatten dertil var ankommen. En god bekiendt Mand havde han
ombord herfra.“

I denne Uvished om Hvide=Ørns Skiæbne forblev Bille i
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nogen Tid, og endskiøndt Haabet om at faae nogen Efterretning
fra En eller Anden, om dens mulige Ankomst dertil, med hver

Dag blev svagere, smigrede han sig dog med Muligheden af, at
maaskee v. Osten, paa Grund af et eller andet betydeligt Havari,
var holdt af til Barbariske=Kysten. Men da han nogen Tid efter

modtog Brev fra Consul Bille i Algier, af 19de Februar, hvori

denne aldeles intet talede om Hvide=Ørn, slukkedes ogsaa dette
Glimt af Haab. Endelig, da Briggen Glommen, d. 4de April,
ankom efter 16 Dages Reise fra Malaga, og Intet vidste at melde

om Hvide=Ørn, men derimod bragte Rapporter fra alle de andre

Chefer; da det endvidere ved optaget Forhor blev befundet, at

alle Skibene af Convoien vare lykkeligen ankomne til deres Be¬
stemmelsessteder, syntes al Tvivlen og Haaben at maatte vige for

den sørgelige Vished, at Hvide=Ørn med samt dens herlige Be¬
sætning af Officierer og Mandskab var gaaen under og tabt for
Marinen.

Da denne Fregat var bleven afsendt ganske ny fra Værftet,
og uden foregaaende Beseiling, var det Admiralitetet magtpaalig¬
gende at erfare noget om dens Egenskaber som Seiler, Sø= og

Krigsskib, saameget mere, som man muligt heraf vilde kunne
giøre sig Formodninger om Aarsagerne til dens Undergang. Bille
erholdt derfor Ordre, dateret 29de April, om snarest muligt at
indkomme med Rapport herom. Denne indsendte han fra Livorno,

dat. 24de Mai, og den anføres her i Extract, da jeg antager, at
enhver Ting, der kan oplyse noget om Hvide=Ørn, maa endnu

interessere Marinens Officierer, blandt hvilke Mange endnu min¬

des den og dens brave Officierer.
„Da jeg første. Gang saae Fregatten Hvide=Ørn giøre et

Par Slag paa Malaga Rhed, for at lægge ind i Molen, forekom

det mig, som jeg ogsaa anmærkede for dens daværende Chef, nu

afdøde Generaladjudant Kaas, at den var rank, og at vi derfor

maatte prøve hvad Virkning mere Ballast vilde giøre. Efter at
dette var skeet og efterat den havde været kiolhalt i Livorno, hvor¬

ved man havde havt Leilighed til at forandre noget ved Lastens
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Stuvning, var det, at jeg kom ombord. Alle Fregattens Offi¬

cierer vare da enige i, at den havde forandret sig betydelig til sin
Fordeel. Saapidt mine Indsigter gaae, troer jeg, at den da
havde al den Ballast inde, den kunde taale; mere kunde let have
giort den vreden i dens Bevægelser; ikke destomindre forekom den

mig at være mindre stiv end Naiaden. Den havde rigtignok
Bæring, naar den kom til en vis Krængning; men den kastede

sig meget tidlig og i mine Tanker vel meget.“

„Den var en god Seiler for Veiret. Officiererne derombord

sagde, at i Bidevind=Seilads, naar Mers=Seilene gik ind, holdt

den ikke Luven med de andre Skibe. Jeg selv saae eller prøvede

det aldrig. Imod Fregatten Triton havde den, saavidt jeg kunde
skiælne, den samme Fordeel som Naiaden havde over denne Fre¬
gat, de Aaringer jeg commanderede Naiaden. Imod Havfruen
stod den sig temmelig vel for Vinden; Fordelen, som Havfruen
havde, kom da meest frem naar Bramseilene kom paa, hvilke

denne Fregat havde forholdsviis saa betydelig større. Rumskiods

og bidevind syntes Havfruen derimod at have afgiort Fordelen
over Hvide=Ørn.“

„Saalænge jeg var derombord, og med det Vejr jeg provede
den i, har jeg ikke Aarsag til andet end at rose den som et ma¬
geligt Søskib, og heri havde Hvide=Ørn den Fordeel for Naiaden,

at den ikke satte saa stærkt med Forskibet naar den havde Næsesø.

Jeg antog Fregatten Hvide=Ørn at være af en meget fiin Con¬
struction, der udkrævede stor Nøiagtighed saavel ved dens Last¬

lægning, som i Vedligeholdelsen af dens Amning. Saalænge

jeg foer med den, var den stedse for dybt i Vandet til at jeg
kunde skiønne dens Seilads, naar den var kommen paa sin rette

Vandlinie. De andre Fregatter vare vel i samme Tilfælde, men
som jeg antager Hvide=Ørn for en finere Construction, troer jeg
den mere følte Skaden deraf, end de andre. Hvad ellers dens

Bygningsmaade og Forbinding angaaer, da lignede den Naiaden

ganske aldeles, hvilket ogsaa var Tilfældet med Styringen.“
„Som Batailleskib betragtet, havde den det skiønneste Bat¬
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terie, man vilde see, og førte det fortræffeligt; men efter min

Formening var den for svagt armeret til at gaae paa Expedition.
og jeg formener, at 32 pundige Carronader vilde have været et
hensigtsmæssigere Skyts for den.“

„ „Ligeledes skal jeg ikke mangle, underdanigst at bringe i
Forslag, at disse brede Fregatter maatte gives Faldporte, saa¬

ledes, at deres Batterie kunde staae indhalt og lukket; herved vand¬
tes i Bidevind=Seilads, at Vinden ikke kunde staae ind til Luvart

og anslaae Skaadder og Dæksbielker, hvilket altid noget standser

Farten; dernæst kan man paa denne Maade maskere sig for en

Fiende, hvilket ofte kan være af Vigtighed med disse smaa Fre¬
gatter, og endelig holdes Dækket tørt, og Ladningerne, som staae

for Kanonerne, bevares bedre, saa at man altid kan giore et Skud

hvad Veir det saa er. Det forekommer mig, som at den store
Brede, disse Fregatter have, byder at benytte en saa væsentlig
Fordeel.“

„„Tilsidst staaer mig tilbage at tale om en Indretning, som
var i Hvide=Ørn, og som stedse forekom mig at være en høist

farlig Sag. Dersom Capit. Lieut. v. Osten levede, vilde han

kunne vidne, hvormeget jeg paalagde ham at være forsigtig der¬

med. Det er nemlig de mange Luger i Dækket, og den Luge
paa Batteriet, med Vindue over, ned i Messen. Jeg kan ikke

negte, at jeg hos mig selv føler mig overbeviist om, at Fregatten
er fyldt og sunket. Smaa Skibe, som ligge saa lægt paa Van¬
det, tage naturligviis mere Vand over, end de større, men som

dog aldrig skader, naar man har sine Luger skalkede. Jeg fryg¬
ter stedse, at disse brave og værdige Mænd ombord i Hvide=Ørn

have været for trygge mod Søens Overskyllinger, og derved endt
deres Dage. Det vil derfor tillades mig at fraraade flere Lugers
Anbringelse, end de høist nødvendige, isærdeleshed paa saa smaa
Skibe og saa agterlig.“

Hvide=Ørns Tab smertede Bille uendelig.

Ved at have

faret saa meget med den, havde han vundet megen Agtelse og

Kiærlighed for dens Chef og hele vakkre Besætning af Officierer
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og Mandskab. De havde saa trolig deelt den sidste heldige Ex¬

peditions Farer med ham, da han, forrige November Maaned,

paa Algiers Bai holdt ud, trods Stormen af Paalandsvind, hver

Dag drivende lidt, skiøndt med 8 Ankere i Bund og med al
rimelig Udsigt til, hvis de gik i Land og reddede sig igiennem

Braad og Brænding, da at blive et Offer for Maurers og Kaby¬

lers Bataganer. Gierne vilde han derfor, at de skulde have havt
deres Part af den Løn han hostede, den Løn, der altid var det

høieste Maal han sigtede til, hans Konges og Foresattes Bifald

og stedse voxende Tillid. Han modtog just i de Dage Beviis
herpaa, i efterfølgende Skrivelse fra Bernstorff, dateret 25de
Januar.

„Saavel den fra Ds. Høivelbaarenhed under afvigte 15de

Novbr. indkomne Beretning om Afgiørelsen af den med Algier

opkomne Discussion, som de eenstemnige indløbne Rapporter fra
Consul Bille ere blevne Hs. Majestæt forelagte, og er mig det
en sand Fornøielse, ifølge allerhøieste udtrykkelige Befaling herved
at kunne forsikkre Dem om Hs. Majestæts Tilfredshed og ud¬

mærkede Velbehag over den Maade, hvorpaa den Dem betroede
Commission er bleven udfort.“

Ogsaa den engelske Marine led paa denne Tid et lignende

Tab, ved en fast noksaa rædsom Ulykke. Bille beskriver denne
Tildragelse, i en Napport til Admiralitetet, dateret 31te Marts,
saaledes:

„Jeg kan ikke undlade at melde det høie Collegium et Uheld,

som for faa Dage siden fandt Sted her.Efter at den engelske
Vice=Admiral Lord Keith havde detacheret alle sine andre Skibe

fra sig, beordrede han sit eget, Qveen Charlotte, paa 110 Kano¬

ner, at gaae paa en Expedition, efter Sigende paa meget faa Dage

til Golfen della Spezzia. Han selv med sin Secretair blev tilbage.

Den 17de dennes, Kl. 34 om Morgenen, gik Skibet under Seil
med en frisk Østenvind; men neppe var det blevet Dag, for man

blev vaer, at det stod i fuld Brand, omtrent 4 Mile fra Byen,
og det varede ei længe, for man saae Stor=Reisningen falde.

343

Vinden, som var frisk fra Landet, giorde, at de ingen Steder
kunde landsætte Skibet. Søen var høi, og de skarpladte Kano¬

ner, som af sig selv affyredes, forhindrede de udsendte Barker fra

at komme de Ulykkelige til Hiælp. Kl. 11½ sprang Skibet i
Lusten. Explosionen var ikke stor, formodentlig fordi begge

Krudtmagazinerne vare satte under Vand. Foruden Skibets Be¬
sætning vare der endnu endeel franske Krigsfanger ombord, be¬

staaende af de første Officierer fra „Le Genereux“, hvilke alle,

tilligemed Skibets Besætning, ynkeligen omkom, paa omtrent 150
Mand nær, som ere reddede. Iblandt disse vare 10 Officierer

og 3—4 Cadetter. Nogle af dem døde strax, da de kom i Land,
af Kulde og Fatigue. Chefen af Skibet skal, da der intet Haab

om Redning var mere, have forkortet sin Pine ved at skyde sig
igiennem Hovedet. Ilden var kommen fra et betydeligt Qvan¬
tum Hø, de havde taget ombord og kastet midtskibs ind, uden at

stoppe det i Sække. En Mand var kommen dette for nær med

et tændt Lys. Det var strax efter, at de vare komne under Seil,

at de opdagede Ilden. Chefen lod da Ankeret falde ved Malora,
men under Opsvainingen, da Vinden kom fra Siden, og gav
Træk igiennem de aabne Porte, blev Ilden meget hæftigere.

Snart efter brændte Touget og Skibet drev fra Land.“

I samme Brev skrev Bille endvidere som følgert „Den en¬
gelske Admiral har ved en trykt Bekiendtgiørelse tilkiendegivet, at
foruden alle de andre forhen nævnte Havne, nemligt Genua,

Malta, Cadix og St. Lucar, han nu ogsaa blokerede Marseille,
Toulon, Rizza og den hele Kyst; men da hans hele Force, saa¬

vidt jeg veed, ikkun bestaaer af 8 Skibe, antager jeg det kun for
en Ting han ønskede at udføre, og for en Prøve han vil giøre,
om nogen derved vil lade sig afholde fra at beseile disse Pladser.
Uagtet han i sin Publication giver tydelig tilkiende, at efter hans

Formening skulde et neutralt Skib være strafskyldigt, som bragte
Provisioner til hans Fiender, ja endog berører saadanne Expedi¬
tioner, som Handlende i Livorno have giort, ved at sende Lad¬
ninger i neutrale Skibe til Marseille, har jeg dog troet, ikke at
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borde lade som jeg tog den mindste Notice deraf. Jeg har stedse
offentligen erklæret, at saasom de to respective Hoffer, ved en
Tractat have fastsat, hvad der maa føres til fiendtligt Land, samt

have bestemt Maaden, hvorledes en Havn skal angives at være

blokeret, nemlig naar to bevæbnede Skibe krydse for den — saa

antager jeg ingen Havn for blokeret, fordi den erklæres derfor,
men vil selv forsikkre mig derom, ved at see om der er to Skibe

krydsende for samme.“
Vi have seet, at Glommen kom op til Livorno den 4de

April. Vi forlode senest denne Brig i Barcelona, hvortil den

var kommen d. 15de Jannar, med 3 Skibe fra Malaga. Af
Motsseldts forskiellige Rapporter finde vi, at han samlede Convoi

fra Salou, Barcelona og Alicante, og var i Slutningen af Fe¬
bruar Maaned underveis med en Convoi af 17 Skibe for at

gaae Strædet ud. Han havde meget haardt Veir af vestlig Vind,
hvorved hans Skibe lede endeel Havari, og Proviant og Vand be¬

gyndte at skorte. Den 5te Marts modte han Fregatten Hav¬
fruen, der kom fra Marseille, og som hialp ham med Brod og

Vand. Den 8de Marts, udenfor Malaga, faldt han ind med

Gen. Adjudant Krieger, der beordrede ham at aflevere sin Convoi
til ham, og derpaa at gaae til Tangier med de oftomtalte 25000

Piastre. Imidlertid maatte han dog anløbe Malaga, for at pro¬

viantere og reparere. Den 19de Marts gik Motsfeldt igien sra
Mataga, for, ifølge den Ordre, som Nidelven imidlertid havde

bragt ham, at gaae op til Livorno. Motsfeldt berettede, at han
under Cap Gate var bleven jaget af 3 engelske Fregatter, der
havde omringet ham og sendt ham en Officier, med Begiæring

om, at see hans og hans Officierers „Commission“ Motsfeldt
svarede, at ingen dansk Orlogsmand var forsynet med saadanne

Documenter, men foreviste derimod sin Instruction med det store

kongelige Segl, dog uden at dette Document blev ham affordret, og
hvoraf han vidste, at de intet forstod. Efter at de meget noie
havde betragtet det kongelige Segl gik de atter fra ham. Den 31te

Marts mødte han den engelske Fregat Princess Charlotte, hvis
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Chef. Capitain Stephens, havde sendt ham en Officier med sin

„Commission,“ udbedende sig at see den danske Chefs, hvorved da
Motsfeldt atter havde foreviist sin Instrux, og hermed var Sagen
forbi. Da Briggen Glommen var temmelig læk, halte den ind

i Molen for at kalfaktere.
Af General=Adjudant Kriegers Rapport til Bilke, afsendt

med Glommen, troer jeg folgende Extract at kunne interessere.
Den er dateret 18de Marts. Han melder, at hans Convoi, som

da han, d. 14de Januar, første Gang forgiæves sogte at komme
Strædet ud, kun var 16 Skibe stærk, nu var voxet til 66 Skibe.

Han havde i Alt været 8 Gange under Seil, men stedse for¬
giæves. Saaledes havde han den 20de Februar, under Gibral¬
tar, saa haardt Veir af vestlig Vind, at han drev Malaga forbi

og ned under Cap Gate, hvor han laa bi 14 Dage, og kom
først den 14de Marts tilbage til Malaga med hele sin Convoi,

der imidlertid var bleven forøget med Glommens 17 Skibe. Han

modte nemlig først den 7de Marts med Fregatten Havfruen, til

hvem han signalerede at holde sig ved ham, men det onde Veir
forhindrede Praining eller andet Samqvem. Dagen efter sig¬

nalerede Havfruen, at hans Stor=Raa var knækket, hvorfor Krie¬

ger beordrede ham at soge Havn, og v. Dockum holdt af for
Cartagena. Samme Dags Aften stødte Glommen til Naiaden.

Dagen efter, da Veiret bedagedes, meldte Motsfeldt til Krieger,
at han var kommen sin Convoi af Sigte under Cap Gate; at

han trak 16' til 21 To. Vand i Vagten og manglede Proviant
og Vand. Det var derfor, at Krieger beordrede ham at gaae
strax til Malaga, forsyne sig med det Nødvendige, og derpaa at

gaae med de 25,000 Piastre til Tangier. Selv besluttede han

at samle Glommens Convoi, hvilket ogsaa lykkedes ham, saa at
han d. 14de Marts havde dem alle hos sig paa Malaga Rhed.
Den 16de Marts kom Nidelven til Malaga med sin Convoi fra

Messina. I 2 Dage var saavel Naiaden som begge Brigger og
hele Convoien under Seil, for nt komme vesterefter; men maatte
atter gaae til Ankers den 10de. Saavel af de Ordrer, Varon
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Holsten medbragte, som af hvad han mundtlig berettede, sluttede

Krieger sig til, at Hvide=Ørn havde havt Ordre med til ham, at

komme op til Livorno. Han besluttede derfor, at sende Glom¬
men, ifølge den med Ridelven ankomne Ordre, op til Livorno
strax og uden Convoi, da der ingen Skibe for Øieblikket var, som

forlangte Convoi; at sende Nidelven med Pengene til Tangier;
selv at bringe Convoien Strædet ud, og da gaae op til Livorno;

men hvis Havfruen forinden ankom, da at overlade v. Dockum
Convoien og Stationen, og strax afgaae. Skulde derimod Hav¬

fruens Havarie forhindre hans Ankomst, vilde Krieger, efter at
have bragt Convoien Strædet ud, overlade Commandoen paa

Stationen til Baron Holsten og da gaae at søge Bille i Italien.
„Skulde jeg“ — skriver han — „ved denne Plan ikke træffe

Ds. Høivelbaarenheds Tanker, er jeg dog rolig under den Be¬
tryggelse, at De er overtydet om, at jeg ikke har andet Formaal,
end saa meget som muligt at gaae Deres Ønsker imode.“
Krieger meldte endvidere, at tfølge officiel Anmeldelse fra den

danske Minister i Madrid, Kammerherre Schubart, var Gibraltar

af den spanske Regiering erklæret blokeret, hvorfor han havde for¬
budt de danske Orlogsmænd at anløbe denne Plads, saasnart de
saae spanske Krydsere for Havnen, og havde ladet opslaae Be¬
kiendtgiorelse derom i Consultatet i Malaga.
„For nærværende Tid“ —skrev han — ger her ingen

Kapere mere ved Malaga, og ingen af vore Skibe have truffet
nogen i Vinter, hvilket giør, at Convoieringen er mere besværlig
end nogensinde før, da Skipperne ere meget ligegyldige i Søen,

om de skilles fra Convoien eller ei. Aarsagen, hvorfor de tage
Convoi, er alene for at vinde nogle pro Cento ved Assurance¬
Præmien.“

„Rygtet siger, at Ds. Høivelbaarenhed vil forlade os, og at
Hs. Majestæt har udnævnt Commandeur=Capitain Koefoed i deres

Sted. Jeg forbeholder mig, indtil Meddelelse derom indløber,
min og mine Officierers meest erkiendtlige Taksigelse, for den
Tid vi have havt den Ære at staae under Deres Commando.
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Men da Rygtet siger, at De vil gaae hiem med en Fregat, fin¬
ider jeg mig beføiet til at være Naiadens Tolk for Dem. Na¬
iaden tog Dem i Kiøbenhavn og førte Dem ud paa Deres Æres¬

bane: den gior en billig Fordring, naar den ønsker at bringe

Dem tilbage til Fædrelandet. Hr. Kammerherre, beær Naiaden

med Deres Person og Deres Familiel Vær overbeviist om, at
hun svigter Dem aldrig, og Naiadens Indbyggere ville holde det

for en Lykke at kunne ende deres Campagne med derees vær¬

dige Chef.
Kort før Glommens Afreise fra Malaga indløb Napport fra

Capitain v. Dockum, dateret Cartagena, 11te Marts, af hvilken
vi uddrage følgende.

Paa sin Reise til Marseille havde han endeel haardt Veir,

fik sin Rorbrog slaaet ind og Arkeliet vaadt. Den 16de Februar
traf han under Corsica paa en engelsk Bark, der af et engelsk
Linieskib var tagen tilbage fra Genueserne; men i det Øieblik,
den skulde provianteres, var Veiret blevet saa haardt, at alt Sam¬
qvem var umuligt og siden var den bleven skilt fra Linieskibet,

hvorved den var stædt i stor Nød for Proviant og Vand. Hav¬
fruen assisterede den hermed, imod Beviis for Modtagelsen. Han

blev nødt til at søge til Marseille, formedelst haardt Veir i Gol¬
fen af Lyon, men da man paalagde ham 14 à 21 Dages Qva¬

rantaine, besluttede han strax at forlade dette Sted, hvor der kun
laa eet dansk Skib under Ladning, og hvor Handelen var meget

ringe. Den 29de, da han vilde seile derfra, havde han først me¬

get haardt Veir af S. V., der nødte ham til at lade det andet

Anker falde, og kort efter en saa haard Byge af S. O., at han
maatte kappe begge Ankere fra sig og gaae til Søes. Den

4de Marts mødte han 3 portugisiske 80 Kanon=Skibe og et Par
Fregatter, kommende fra Palermo. Et af Linieskibene havde mi¬

stet sin Stormast. Natten imellem den 7de og 8de Marts var
det, at Stor=Raaen var knækket. Da Folkene laae paa Raaen

for at fraslaae Seklet, hændte det Uheld, at Styrbords Toplent

sprang, saa at den halve Raa faldt ned paa Dækket; desuagtet
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kom Ingen til synderlig Skade, og Seilet sblev bierget uden at

skiøre. v. Dockum holdt af for Cartagena, hvor han ankom den
9de. Her fik han fra Arsenalet en ny Stor=Raa og en ny For¬
stang. Han meldte, at alt var vel inden Borde, men at han be¬

nyttede dette Ophold til at reparere og eftersee sine Seil og sin
Takkelage, som ved det overdrevent slette Veir og vedvarende Storme
havde liidt betydelig.

Vi see af Kriegers Rapport, at Nidelven var ankommen til

Malaga. Holsten ankom den 11te Januar til Messina, efter 11
Dages Reise og meget uroligt Veir. Forst den 28de Januar var
han istand til at komme bort derfra, deels fordi Koffardimændene
ikke kunde blive klar for, deels paa Grund af stormende Veir og
Modvind. Han havde da 6 danske Skibe under Convoi. Tæk

udenfor Messina fik han 2 til, og med disse arbeidede han sig
da, imod vedvarende Storme af Vesten, op til Malaga, hvor han,

som før er meldt, kom ind, tilligemed Naiaden, den 16de Marts.
Dog mistede han, Natten imellem den 22de og 29de Februar 3

Skibe af Convoien, hvorom han selv i sin Rapport beretter saaledes:

„Den 22de Februar, da jeg imod Aftenen mærkede paa den
meget svære Sø af Vesten, at vi vilde faae en Storm, giorde

jeg ved Solens Nedgang Signal for at vende sydover, og tillige
for at Skibene inat maatte slutte sig tæt til den Commanderende.

Samtlige 7 Skibe*) repeterede, vendte og vare, da Mørket faldt
paa, godt samlede. Stormen blev haard om Natten. Jeg laa
for torebet Brigseil, Store og Fokke=Stagseil, holdt ved Vinden

og der blev om Ratten ingen Forandring foretaget. Om Mor¬

genen savnede jeg desuagtet 3 af Convoiskibene, hvilke ei vare at
see fra Toppen, uagtet Veiret var klart. Af de 4 andre laae de
3 til Luvart og 1 agten for mig. Umuligt kunde hine Skibe være

kommet bort fra Convoien, uden enten at holde plat af eller
vende Nord over. Kl. 8 vendte jeg, da Vinden gik nordlig og
jeg frygtede en Læger paa Barbariske=Kysten.“

*) Et var den 5te Februar frivillig gaaet bort fra Convoien, da hans
Frugtlast ikke kunde taale den langsomme Reise.
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Med Glommen modtog Bille endvidere adskillige Collegie
Breve, som vare ham adresserede til Malaga. Et af dem, date¬

ret 14de Marts, indeholdt officiel Underretning om, at Fregatten
Triton, Capitain v. Berger, skulde bringe hans Afløser, Comman¬

deur=Capitain Koefoed ud til Middelhavet, og vilde rimeligviis
ankomme i Juli Maaned, samt at Hvide=Ørn skulde hiem i Au¬

gust Maaned med Convoi; det blev Bille tilbudt at gaae hiem
med den tilligemed hans Familie. Samme Brev indeholdt end¬
videre Meddelelse om det kongelige Bifald, som vi allerede have

seet af Kronprindsens Brev, i Slutningen af forrige Aars Hi¬
storie, var tildeelt Capitain v. Dockum for hans udviste gode Con¬
duite i Affairen med de engelske Fregatter.

I Anledning af den ham givne Tilladelse, tilligemed sin

Familie (der var kommen til ham f. A. med Havfruen), at gaae
hiem med Hvide=Ørn, skrev Bille under 11te April til Collegiet

og takkede, men afslog at benytte den, udbedende sig Tilladelse til
at reise hiem over Land, hvilket saavel med Hensyn paa hans eget

Helbred, som paa den liden Plads, der var ombord i Hvide=Ørn,
ifald denne Fregat endnu existerede, bedst passede ham. Det

var imidlertid vel upaatvivleligt at Hvide=Ørn var forgaaet. Imid¬

lertid udstedte Bille dog Ordre til Capitain v. Osten, som skulde

sendes med Glommen til Malaga.
En stadig Kilde til Ubehageligheder for Bille i Særdeleshed,

og for alle danske Orlogsmænd i Almindelighed, blev endelig

standset, idet Commercecollegiet afsatte Consul Boy i Liverno, og
constituerede Hr. Ulrik, en der bosiddende Kiøbmand, til at be¬

styre Consulatet. Hr. Boys Uefterrettelighed var gaaet saa vidt,
at Postdirectionen i det Toscanske underrettede Bille om, at den

havde seet sig nødsaget til at forbyde Udlevering af Breve til det
danske Consulat, indtil de resterende Regninger for Brevporto

bleve betalte. Da Bille modtog alle sine, saavel officielle som
private Breve igiennem Consulatet, gik han øiebliklig i Caution

for Betalingen, lod sig sine Breve herefter directe udlevere, samt
indberettede hele Sagen til Commercecollegiet. Admiralitetet blev
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hvert Øieblik bestormet med ubetalte Regninger fra forskiellige Le¬

verandeurer, for Provisioner og andet Gods leveret til de danske

Orlogsmænd, uagtet det blev beviist, ved Consulens egenhændige
Qvitteringer, at Alt var betalt af Skibscheferne. Da imidlertid
Boy, fra det Øieblik han havde afleveret Consulatet til Ulrik, sad
arresteret for Gield, var herved intet videre at giøre. Lykkeligviis

havde Bille brugt den Forsigtighed, stedse at lade alle slige For¬
dringer tilstille Consul Boy igiennem den danske Viceconsul Ma¬
rassi, hvorved han havde denne værdige Mands Vidnesbyrd at
stotte sig til.

Capitain Motsfeldt, som laa indenfor Molen med sin Brig,
for at reparere, opdagede at dens Spryd var knækket. Skibet
blev kalfatret inden og udenbords, hvilket efter Chefens Rappor¬
ter maa have været heel nødvendigt, da „nogle af Naadderne

vare saa brede, at de kunde tage en tolvgarns Line.“ Paa Grund
af alle disse Reparationer, og inden det nye Spryd kunde blive
forfærdiget, gik Tiden med til efter den 20de April, inden Glom¬
men kunde blive færdig til at gaae med Convoi vesterefter.
Den 10de April ankom Raiaden fra Malaga til Livorno og

blev strax lagt under Qvarantaine. Han havde den 22de og

23de Marts, i Forening med Nidelven, bragt en Convoi, 92 Skibe
stærk, Strædet ud, og havde forladt den Cap Spartel vel af

Sigte. Herefter krydsede de sig tilbage, og kom ind til Malaga
den 28de Marts. Da der ingen Skibe var, som ønskede Convoi

til Livorno, gik han alene fra Malaga den 2den April og modte
der ham intet Mærkeligt paa denne Overfart. Nidelven laa un¬

der Letning for at gaae med 2 Skibe til Barcelona, paa samme
Tid som Raiaden gik fra Malaga, men da dens Spilkop gik itu,

vidste Krieger ikke om den var kommen under Seil. Af hans

Rapport uddrage vi følgende Passage, som Bille i sin Rapport
til Collegiet af 14de April ikke undlod at gientage. „Det vil

upaatvivlelig være ufornødent at berore for Ds. Hvbhd., Capi¬
tainlieutenant Baron Holstens Activitet som Chef af Briggen
Nidelven. Imidlertid kan jeg ikke undlade at omtale, at da
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Vinden føiede for mig i Malaga til at gaae Seil med den store

Convoi, laa Briggen Nidelven indenfor Molen, havende sin Lask

tom, foruden andet Skibsarbeide i Værk, hvilket giorde, at Baro¬

nen tænkte at forblive endnu 2 Dage indenfor Molen. Desuag¬
tet, da= Signalet vaiede fra Naiaden for Convoien at lette, blev

samme strax repeteret af Nidelven indenfor Molen, hvor endeel af
Convoien endnu laa, og neppe var jeg kommen under Seil og søgte

at opseile de forreste Skibe, for jeg observerede Briggen Nidel¬
ven under Seil imellem de agterste Skibe af Convoien.“
I Anledning af den spanske Regierings Erklæring, angaaende

Gibraltars Blokade, udstedte Bille følgende Circulaire til sine
underhavende Chefer, dateret 14de April.

„Foruden at det spanske Hof har erklæret Gibraltar bloke¬

ret, har den engelske Vice=Admiral Lord Keith her til alle neu¬
trale Magters Consuler ligeledes bekiendtgiort samme, for at
forekomme at Ingen skulde udsætte sig for Fare ved at løbe der¬
ind. Uagtet Tractaterne fastsætte hvad der forstaaes ved en

Havn, som andre Nationers Skibe skulle ansee for blokeret, nem¬
lig at den skal være lukket ved 2 armerede Skibe som krydse der¬
for, og man veed, at Gibraltar paa denne Maade aldrig kan
blokeres, vilde det desuagtet være upolitisk, om danske Skibe, efter
en saadan Publication, søgte dertil, ikke at tale om uforndseete
Farer, som de derved kunde udsættes for, saavel i stille Veir, ved

Kanonbaade, som fra Fæstningerne. Saa vilde DHrr. Cheser i
min anfortroede Eskadre, indtil videre behage at ansee for annul¬

leret den Post i Instructionen, som af mig er givet til den æld¬
ste Chef paa Stationen ved Malaga, der siger: „Naar en Convoi

er udbragt af Strædet, anløbes altid Gibraltar, for at tage under
Convoi østerefter de Skibe som der kunde være“ —og herefter

ikke anløbe Gibraltar uden bestemt Ordre dertil; ligesom de, naar
der udbringes Convoi af Strædet, da have at holde sig saa nær

den afrikanske Kyst som muligt, for ikke at falde ind med de

spanske Kanonbaade eller drive nær under de spanske Fæstninger,
om Stille og Strøm skulde falde paa.
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Glommens Afseilingsordre var af 16de April. Den var det

første Skib som ifølge Circulairen til Consulerne blev beordret
at anløbe Mahon eller vise sig der udenfor, for at modtage hvad
Skibe der maatte ønske Convoi Strædet ud. I Motsfeldts Or¬

dre paalagdes det ham endvidere, meget noie at varetage et af
Skibene i Convoien, som var bestemt til Algier. Det var nem¬
lig fragtet af Barris og Busnahs Huse, og var et af dem som

ved de seneste Underhandlinger var stipuleret at skulle have dansk
Conroi til Algier. Et var allerede afgaaet i December Maaned

s. A. under Hvide=Ørns Convoi, om hvilket vi ret strax skulle
faae Leilighed til at tale. Bille beordrede Motsfeldt at løbe Al¬

gier Bai vel i Sigte, og ligge bak indtil han havde seet Skibet
vel inde under Fæstningen. Da Bille, med dette Skibs Convoie¬

ring, ansaae sig som løst fra sit Lofte til Bacri, skrev han des¬

angaaende til Consul Bille, uagtet han ikke destomindre var vil¬
lig til oftere at gientage det, saafremt det kunde skee uden Skade
for Tienestens Gang, da han onskede at vise Busnah, hvor gierne

den danske Regiering ønskede at giøre Deien og hans Undersaatter
til Gefal, saafremt deres Fordringer vare rimelige. Motsfeldt
modtog endvidere Ordre til Baron Holsten at komme op til Li¬
vorno med sin Brig og at medtage Convoi, ifald der fandtes

Skibe. Med disse Instructioner afgik Motsfeldt d. 22de April
og havde 7 Skibe under Convoi.
Under 18de April skrev Bille folgende Brev til Admiralite¬

tet, som Svar paa en tidligere Foresporgsel fra bemeldte Colle¬

gium, hvilket jeg her vil anfore, ikke saameget fordi Sagen har
nogen videre Interesse, som for at give et Beviis paa, hvilke Ube¬
hageligheder Cheferne af Convoierne vare udsatte for, og hvor¬
meget Koffardicapitainerne lonnede deres Anstrængelser med Utak¬

nemmelighed.

„Ifølge det kongelige Collegiums Befaling af 7de Novem¬

ber f. A. har jeg indhentet Capitainlieutenant Baron Holstens

Erklæring, samt foranstaltet, ved afholdt Krigsforhør, lovlig un¬
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dersogt de Puncter, som i det høie Collegii Skrivelse vare opgivne,
for at oplyse saavel Skipper Jens Finks nedlagte Promemoria af

17de October 98, som min underdanige Rapport af 2den Jannar
99, der ledsagede Hr. Baron Holstens Klage; og som jeg end¬
videre til Slutning befales at give min Betænkning om Sagen,
skal jeg her have den Ære underdanigst at anmærke samt for¬
klare nogle Udtryk i Skipper Finks Klage, som synes hensatte
for at giore en Angivelse imod Baron Holsten. Naar han t.

E. siger, at „Baron Holsten tilkiendegav ham, at han forst maatte

afsætte nogle Passagerer i Tangier, før han kunde convoiere ham
til Barcelona,“ da var det mig selv, som tilligemed Consul Olsen

havde været i Gibraltar i kongeligt Ærinde, og som jeg ønskede

efter forrettet Sag at bringe tilbage. Vi havde til den Ende
været inde flere Gange og maatte vende tilbage; og en Gang
tabte vi endog en Reise, fordi vi først maatte besørge bemeldte
Fink antagen under Convoi af den svenske Fregat, som just kom

indseilende. Jeg kunde tilføie, at min Stander vaiede paa Top¬

pen ombord i Briggen, dog mener jeg ikke hermed, at den mere
skulde respecteres end enhver enkelt Chefs Vimpel. Imidlertid

dersom jeg selv havde været ombord i Briggen, frygter jeg for,
at bemeldte Skipper Fink kunde sat i sin Promemoria, at han

efter min Ordre havde faaet sin Ryg banket; thi han havde efter
mit Begreb rigelig fortient det. Baron Holstens Ordre lød paa,

alene at love ham saavelsom de andre Skippere Convoi til Ma¬

laga, hvor Briggen skulde først eftersees, førend den gik til videre
Expedition. Naar Skipper Fink siger i sin Klage, at „baade
Chefo og Næstcommanderende vare i Land,“ da maa jeg her op¬

lyse, at efter det haarde Veir kom Baron Holsten i Land og af¬

lagde Napport til mig om sit Skib, tillige meldte han mig, at

ved det hans Proviantskriver ikke kunde giøre Beregningen, fandt
han sig tilkort med Proviant. I Anledning af de Proviant¬

sorter, der i største Hast maatte anskaffes, erindrer jeg, at Næst¬
commanderende med Flere bleve ofte kaldte i Land den Dag, for
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at give Oplysninger. Briggen laa desforuden saa nær kand,
at jeg fra Volden kunde tale med den.“

Just ved denne Tid fandt Bille sig indviklet i en anden

Correspondence, der heller ikke var sønderlig behagelig. Iblandt
Hvide=Ørns Convoi var en dansk Brig, Freden, Capitain West,
der var fragtet af en vis Danino i Livorno, med en Ladning til

Algier. Flygtende for det svære Veir, i hvikket sandsynligviis
Hvide=Ørn gik under, kom han ind til St. Pierre paa Sardinien¬
Her kom en portugisisk Orlogscorvet Benjamin, Capitain George
Thomson, der tillod sig egenmægtig at visitere Briggen, og da

han fandt, den havde Ladning inde til Algier, vilde han giøre
den til Priis. Wost lagde sig under Fortets Kanoner og for¬
langte og fik, igiennem den dænske Viceconsul Navoni i Cagliari,
sardinsk Beskyttelse. Men Portugiseren paatog sig nu at blokere

bemeldte Brig, og derfor torde West ikke gaae til Søes. Capi¬
tain Thomson tilbød ham, at kiøbe sig fri for 300 L. Sterl.; men

dette vilde West ikke indlade sig paa. Saavel han som Navoni

skreve til Bille og udbade sig Raad af ham, forklarende Sagen
saaledes som ovenfor er sortalt. Det er mig idlysende af Bil¬
les Svar, at han aldeles ikke fæstede Lid til denne Fremstilling;

men troede snarere, at West spillede under Dække med Pørtugi¬
seren og Consulen, for at skaffe sin Ladning condemneret, hvilket

var en af den Slags Transactioner, som, desværre for vort Flags

Credit, alt for hyppigt gik i Svang i Middelhavet. Bille raa¬
dede West meget til at giore sit Yderste, for at opfylde sit Certe¬

paties Forpligtelser, der bød ham at aflevere sin Ladning i Al¬

gier, og derfra gaae til Tunis, for at hente en Ladning Korn.
Han giorde ham opmærksom paa, at Danmark ikke havde Krig

med Portugal, og at der altsaa ingen Grund kunde være for en
portugisisk Orlogsmand, til at opbringe hans Ladning, saalænge

det Princip, at Flaget dækker Ladningen, vedligeholdes. Blev
han desuagtet opbragt og Ladningen condemneret, faldt det jo

blot Befragteren til Skade, ifald han ikke havde assureret. Iøvrigt
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onskede Bille i sit Svar, at West aldrig havde indladt sig paa

denne Fragt, der, naar han gik ærligt tilværks, aldrig kunde
bringe ham synderlig Fordeel, men derimod meget let kunde
volde den danske Regiering Bryderiek med de barbariske Magter.

Bille havde betroet denne Capitain West et Brev til Consul Bille,
som var Svar paa dennes Begiæring om at fragte et dansk Skib

for Deien af Algier (hvilket Bille aldeles ikke vilde indlade sig

paa) og det var ham derfor saameget ubehageligere, at denne
uventede Standsning i Capitain Wests Expedition havde fun¬
det Sted.

Saasnart Naiaden var ude af Qvarantainen, maatte den
hale ind i Molen, for at kalfaltres uden og indenbords, hvortil

Krieger meldte, at han høiligen trængte. Han indsendte tillige
en Besigtigelsesforretning paa sin Stormast, hvoraf fulgte at den
blev kasseret og en ny sat i Arbeide. Dette trak noget i Lang¬

drag, paa Grund af indtræffende Helligdage og den i det Hele
langsomme Arbeidsdrift ved Værftet i Livorno. Vi skulle faae
at see, hvorlunde det herved foraarsagede Ophold faldt meget
ubeleiligt for Bille, formedelst de imidlertid indløbende Efterret¬
ninger.

I de første Dage af Mai Maaned indkom nemlig til Livorno
en svensk Brig Varagtigheden, Capitain Gustav Wallenstein, som

bragte Efterretning om, at to danske Skibe vare tagne af tunesi¬
ske Corsarer imellem Gorgona og Corsika. Denne svenske Brig,
der havde en engelsk Priismester ombord, var selv bleven overhalt

af disse Corfarer, der havde spurgt om, hvor de bedst kunde træffe
danske Seilere, eftersom Beien havde beordret sine Corfarer at
krydse paa og opbringe denne Nations Handelsskibe. Han med¬
bragte endvidere et Brev til den danske Consul i Livorno, fra en

engelsk Orlogscapitain, skrevet paa en dansk Capitain Hansens
Begiæring, som allerede var fangen ombord i en Tuneser tillige¬

med en anden dansk Skipper, og Begges Skibe vare indsendte til
Tunis.
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Endskiøndt disse Efterretninger trængte endnu til Bekræftelse;

endskiondt der endog nylig var ankommet Skibe directe fra Tu¬
nis, hvoriblandt et dansk, ført af en Capitain Andresen, og et

ragusæisk senest d. 25de April, hvilke alle intet vidste om et saa¬

dant Fredsbrud, saa stemmede det dog formeget overeens med hvad

Consul Hammeken i et heelt Aar havde forudsagt at ville skee,
og med hvad Bille længe havde ventet, til at han skulde blive
ligegyldig derved. Han lod strax optage lovformeligt Forhør, hos

den danske og svenske Consul i Livorno, over den svenske Stippers
Udsagn, hvilket denne tilbod sig med Ed at ville bekræfte, og ef¬

ter at have modtaget fra Consul Ulrik Copie af den engelske Chefs

Skrivelse, beordrede han ifølge heraf Ulrik til saa hurtigt som
muligt at underrette alle danske Consuler i Middelhavet om

Fiendtlighedernes Udbrud med Tunis, med Ordre til at stoppe

alle danske Skibe i deres respective Havne, og ikke tillade dem at

løbe ud for Convoi kunde gives dem. I denne Anledning skrev
Bille saaledes til Commercecollegiet, i en Skrivelse af 16de Mait
„Jeg onsker tillige, at det kongelige Collegium vil underrette Con¬

sulerno om, hvorvidt det kan tillades Skipperne at gaae uden
Convoi, ellør ikke, om de ogsaa selv ville, og kunne faae deres

Folk til at samtykke deri. — — —

Efter min Anskuelse er

en Krig med Barbareskerne af en ganske anden Natur, end med en

curopæisk Magt, efterdi Fangerne altid siden skulle loskiøbes med

den offentlige Kasses Midler, og derfor troer jeg at have Net til

at forbyde, at noget Skib maa gaae til Søes, uden under Con¬

voi, hvilket jeg til den Ende har ordnet o. s. v.“

Det var Bille isærdeleshed magtpaaliggende at faae Efter¬
retningen til Barcelona saa hurtigt som muligt, deels fordi Han¬

delen paa dette Sted og den nærliggende Deel af Spanskekysten
var den betydeligste vi havde, deels fordi Consul Larrard derfra

kunde underrette Capitain v. Dockum. Billes Opmærksomhed

var meest henvendt paa Briggerne, for hvilke han havde Grund

til at frygte. Vi erindre, at han ved flere Leiligheder havde yt¬
ret sin Mening om disse Fartøier, dem han ansaae som meget

357

vel skikkede til at convoiere, men som aldeles uforsvarlige i Til¬
fælde af Krig med barbariske Magter. I sin Ordre til Capitain

v. Dockum befalede han derfor paa det Bestemteste, at Briggerne
under ingen Omstændigheder maatte convoiere alene, men vel
samlede med Havfruen, hvilken Fregat skulde vedblive at con¬
voiere Strædet ud, i Forening med Nidelven indtil nærmere Or¬

dre indløb. At faae disse Depecher oversendte til Barcelona var

for Bille af saa megen Vigtighed, at da et ragusæisk Skib havde

negtet at gaae til Søes, af Frygt for Tuneserne, gav Bille Or¬
dre til Consul Ulrik, Intet at spare for at faae dem eppederede.

Da al Communication imellem Spanien og Italien var spærret,
paa Grund af Krigen, fragtede Ulrik en Tartane, for hvilken

han meldte Ville, at han maatte betale 1000 Piastre fortes.
Dette tog Bille ikke i Betænkning at give, ihvorvel han sandt det

meget dyrt; men han ansaae Sagen af yderste Vigtighed. Han
synes ikke at have været tilfreds med den Driftighed, som Con¬
sul Ulrik viste i at faae denne Tartane expederet. Den ankom
ikke til Barcelona for den 29de Mai.

Ville besluttede endvidere, saasnart Raiaden var seilklar, selv
at gaae med den til Tunis under Parlamentairflag, og da be¬
giære en Forklaring af Beien. Han vilde da soge, om muligt, at
erfare hvad denne Herres egentlige Paastand var, og derefter prave paa

at formaae ham til en Vaabenstilstand, under hvilken han kunde

indhente Regieringens Mening. I hvor ofte end Bille havde ta¬
get paa sig, under sit Ophold i Middelhavet at handle uden In¬

struction, og stedse været saa heldig at opnaae Regieringens Bi¬
fald, var han ved denne Løilighed fuldt og fast besluttet ikke at

giøre det, da han nu i Løbet af et heelt Aar, endskiøndt han
havde giort gientagne Forespørgseler desangaaende, ikke havde mod¬

taget noget bestemt Svar, og han altsaa aldeles ingen Basis havde

at grunde sine Underhandlinger paa, eller nogen Grændse for
hvad han torde tilstaae af Beions Fordringer. Han vidste des¬
uden, at hans Afløser i Commandoen, Commandeur=Capitain

Koefoed var underveis, saa at han ikke vilde være istand til at
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udføre de Planer, han muligt maatte lægge og begynde paa.

Endelig vidste han (rigtignok kun ifølge Privatefterretninger) at
Triton skulde have 2 Presentskibe ud med sig, hvoraf han formo¬
dede det ene bestemt for Tunis, og det var altsaa at vente, at

dette Skibs Ankomst vilde have Indflydelse paa Beiens Sinde¬

lag, ligesom det var rimeligt, at dermed tillige kom bestemte For¬
holdsordrer for Consulen. Vi ville her meddele saadanne Brud¬

stykker af Billes Correspondence, som kunne tiene til nærmere at
give Lys i denne Sag.

Ordren han afsendte til Capitan v. Dockum var af 8de Mai

og lyder saaledes.
„En til mig den Sde dennes indloben Efterretning, som
ved nærmere Bekræftelse synes fuldkommen rigtig, den nemlig, at
tunesiske Corsarer have begyndt at opbringe vore Skibe, foranle¬

diger at jeg griber denne Leilighed for strax at bekiendtgiøre Dem

dette til Deres egen og Andres Efterretning. Jeg gaaer nu
Seil med Fregatten Naiaden til Tunis, for personlig at erkyndige

mig om denne Sags sande Sammenhæng, og skal jeg, saasnart

jeg har erholdt den fornødne Oplysning, komme til Malaga, hvor
jeg da nærmere skal bestemme Operationerne for de kongelige

Skibe, og behager De at vedblive indtil da at eonvoiere Skibe ud
af Strædet, naar nogle ere færdige, der ønske det. Saasnart en

af Briggerne eller begge to er hos Dem, tager De dem stedse
med, for at convoiere med desmere Sikkerhed. Ifald Capitain¬
Lieutenant Baron Holsten ikke allerede ifølge sin Ordre er af¬

gaaet fra Malaga, for at soge mig i Livorno, beordres han at

forblive i Malaga indtil videre. Convoieringen til og fra Bar¬

celona, som Briggerne hidtil giorde alene, ophører aldeles indtil

min Ankomst, og maae Briggerne under ingen Omstændigheder
convoiere alene. Skulde en af dem, ved denne Ordres Modta¬

gelse være detacheret paa Kysten for at give Convoi, da behager

De at gaae den imøde, for i Følgeskab med den at bringe Con¬
voien ud af Strædet etc.“

Til Grev Bernstorff skrev han under 9de Mai: „Ved min
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Ankomst til Tunis skal mit Øiemeed være at bevirke en Vaaben¬

stilstand saalænge indtil Hs. Majestæts Beslutning kan indhen¬

tes, og derefter gaaer jeg til Malaga for at tage de nødvendige
Forholdsregler med Hensyn paa Handelens Sikkerhed. Jeg smig¬

rer mig med, at Hr. Greven vil, ved at forestille Kongen Sagen,

tillige troe, at Intet skal mangle fra min Side for om muligt
at gienoprette den gode Forstaaelse, naar den kan opnaaes til Hs.

Majestæts Ære og Landets Vel. Men at dette vil falde mig

vanskeligt, vil jeg aldeles ikke fordølge, ved det jeg aldrig har

erfaret, om Hs. Majestæt bevilger Beiens Forlangende i det
Hele eller kun for en Deel. Breve, som Kiøbmænd her i Livorno

have fra Kiøbenhavn, tale vel om, at der under Tritons Convoi
skulde komme to Skibe, der have Presenter inde og hvoraf det ene
skulde være bestemt til Tunis; men da jeg ingen Efterretning har

derom, drister jeg mig ikke til at nævne det. Det var paa Grund

af, at Consul Hameken idelig yttrede Frygt, samt forudsagde det

af Beien nu giorte Skridt, saavelsom paa Grund af de Ubeha¬
geligheder jeg selv indsaae Landet vilde have, dersom det kom til
den Yderlighed, at Tuneserne optoge vore Skibe og derefter erklæ¬
rede Krig, hvorved mange Folk uventet vilde komme i Slaverie,

og som ikke vilde kunne erholdes frie, uden at tilstaae Beiens For¬
langende; det var paa Grund heraf, at jeg i lang Tid faldt Hr.

Greven saavelsom andre vedkommende Departementer til Besvær,
ved ofte at indkomme med Forestilling om, at det maatte tilla¬

des mig at gaae til Tunis og der paa Stedet enten bringe Sa¬

gen i Orden, eller modtage Krigserklæringen, og jeg lod ikke af
hermed, for jeg tilsidst, ved at at skrive til H. E. Grev Schim¬
melmann, under 3die August f. A. fra Malaga, ganske aaben¬

hiertig og frimodig forestilte ham Nodvendigheden deraf. Men

som dette tildeels var udenfor mit Fag, lod jog det derved for¬
blive, trostende mig ved den Overbeviisning, at jeg vilde have

manglet i mine Pligter mod min Konge og mit Fødeland, der¬

som jeg havde fortiet min Mening.
Endvideret „ersom jeg tør, uden at være opfordret dertil
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ottre min Mening, troer jeg, at dersom Hs. Majestæt vilde sende

to smaa Linieskibe herind og lade de tre Fregatter, Triton ibereg¬

net, forblive, samt en Brig for at tiene til Avis=Iagt, troer jeg
at torde forsikkre Hs. Majestæt, at jeg med denne Force skulde

tugte dem og bringe Beien til Raison ic.“
Under samme Dato yttrede han sig saaledes til Admirali¬

tetet. „I Henhold til mine forrige Skrivelser, hvori jeg har yt¬
tret, at i Tilfælde af Krig med Barbareskerne det ikke var raade¬

ligt at lade Briggerne seile herinde alene, maa jeg atter ifølge
Pligt og Overbeviisning tilraaade, at idetmindste det ene af disse
Fartøier tilbagekaldes, i Tilfælde af en Krig med Tunis skulde

blive uundgaaelig. Den ene Brig, som blev tilbage, kunde vel

giore megen Nytte som Aviso, men jeg maa da meget andrage

paa, at den blev anderledes armeret. Angaaende det Haandge¬
vær, som medgives, da er det ligeledes min Pligt at bemærke,

at Laasene siælden give Ild. Det vilde være meget hensigtssva¬
rende, at medgive Bajonetter til Geværerne, da dette Vaaben saa¬

ledes med dobbelt Fordeel kunde anvendes til at afslaae Entring.

Endvidere tillader jeg mig underdanigst at foreslaae, at Fre¬
gatterne, som sendes herud, maatte medgives 80—100 Stykker

Piker, hvilket Vaaben jeg anseer ypperligt til at afværge Entring
med. Da vore Koffardiskibe i denne Tid ligge stille, har jeg sagt

til General=Adjudant Krieger, at han derfra kan faae sit Mand¬
skab completteret, i det ringeste som et Laan. Om 8 Dage haa¬
ber han at være seilklar, og skal jeg da, efter at have været for
I
Tunis, gaae til Malaga, for derfra at afstatte tilbørlig Rapport.

hvordan Tingene end gaae, haaber jeg, det høie Collegium vil

være overbeviist om, at jeg, med den Force der er mig anbetroet,

ikke skal være ledig, smigrende mig med, ifald Krigen finder Sted

da snart at faae Forstærkning.*) Fem store Fregatter og en

*) Jeg veed ikke, om denne Yttring og en ligelydende, i Brevet til
Bernstorff af samme Dato, alene kan have givet Anledning til den

Tanke hos Regieringen herhiemme, at Bille ønskede eller tilbød sig

361

Brig er den mindste Force, jeg troer vi bor have. Et eller to

af de mindre, men velseilende Linieskibe, og Resten Fregatter, vilde
maaskee hurtigere afgiøre Sagen, da man ikke bor tabe af Sigte,
at vi meget let kunne faae Uenighed med de andre barbariske

Magter. Jeg skal ikke undlade at tilføie, at her findes Kiøb¬

mandsbreve fra Tunis af 15de April, der ikke melde det mindste
om vor Uenighed med denne Magt.“

Til Consul Ulrik skrev han, under 13de Mai, blandt andet,
som følger:

„Saalænge vi ere i denne Uvished om vore Sagers sande

Tilstand, maa jeg anbefale Hr. Consulen, aldeles ikke at udlevere

Pas, Expedition etc. til nogensomhelst Capitain, med mindre Con¬
voi af en Fregat skulde tilbyde sig, eller for jeg selv har været
for Tunis og der erfaret paa hvad Fod vi staae med denne Magt,

hvorefter jeg da strax skal give Dem og alle andre Consuler for¬
nodne Forholdsordrer. Jeg maa endvidere paalægge Dem, Hr.

Consul, at underrette det kongelige Commercecollegium om denne

min Disposition, for at erfare om dette Departement har noget
at befale i denne Anledning, og da handler De naturligviis der¬

efter. Men jeg maa bede Dem om, udtrykkelig i Deres Rap¬
port til Collegiet at nævne den Skippers Navn, som uagtet han

vidste, at 2 danske Skibe vare opbragte af Tuneserne i Farvandet

ved Gorgona, dog har forlangt at expederes, en Begiæring som

at blive ved Commandoen saalænge til denne Sag var afgiort, eller

om han maaskee har skrevet det mere positivt endnu. I saa Til¬

sælde har han ingen Copie taget af et saadant Brev idetmindste

findes det ikke i Copiebøgerne. Men at man har antaget, at han
har giort et saadant Tilbud, er ganske vist; thi jeg har liggende

for mig et egenhændigt Brev fra Kronprindsen, hvori Hs. Konge¬
lige Høihed takker ham pua den meest smigrende Maade for hans

Tienstiver, beklager at han ikke har vidst det før, men forklarer

tillige Tingens Umulighed, da den duelige og almeenagtede Kocfoed,
just samme Dag Prindsen modtog Brevet, gik omhord paa Triton
for at seile til Middelhavet.
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jeg anseer for ligesaa utidig som upassende, paa en Tid hvor han
seer alle de Skibe, hvis Flag er i Krig med Tunis, at holde sig

rolig i Havnen, just fordi de vide, at 2 tunesiske Corsarer op¬
holde sig herudenfor. Hans Hensigt haaber jeg har kun været,
ved en saadan Begiæring og derpaa følgende Afslag, at giøre sig

reen i sine Rederes Øine, fordi han ligger saa længe stille; thi
virkelig at gaae til Soes vilde han vel ikke prove paa, uden i
Forveien at have indhentet sit Mandskabs Samtykke.“
Det Øvrige af dette Brev indeholder en bestemt Ordre til

at fragte en Tartane, for at bringe Efterretningen til Spanien.
I et Brev til Commercecollegiet, af 16de Mai, underrettede
han det om Folgende: „Agent Jaume, som driver megen Han¬

del paa Tunis, har tilbudt mig et Creditiv, ifald jeg der skulde
behøve Penge. Uagtet jeg ikke er vidende om Regieringens Tænke¬
maade, angaaende Tunis, og altsaa hellerikke er befuldmægtiget

til at indgaae nogen Betingelse, agter jeg dog at modtage dette

Tilbud, paa Grund af den Pligt, der i Almindelighed paahviler
mig, at soge at vedligeholde Freden med Barbareskerne, da jeg

muligt med en ringe Opoffrelse kan forebygge et større Onde.
Jeg agter til den Ende ligeledes at forsyne mig med nogle Bi¬

jouterier af passende Værdi, ifald jeg kan faae dem paa det Vil¬
kaar, at jeg tor give dem tilbage, dersom de ikke bruges, haa¬

bende, paa Grund af at det kongelige Collegium ved saamange
andre Leiligheder har skienket mig dets Tillid, det ligeledes ved

denne vil det; og skal mit eneste Øiemeed og Ønske være, at ar¬

beide for hvad jeg troer kan være Landet til Nytte i denne Sag.“

En Skrivelse fra Bernstorff af 13de April overlod til Bille

at lade Consul Nissen bringe til Tripolis med en Orlogsmand,
ifald det iøvrigt passede med Skibenes Bestemmelse. Bille skrev
i den Anledning til Bernstorff, under 16de Mai, at de nuvæ¬
rende critiske Conjuncturer i alle Tilfælde forbod ham at skille sig

ved noget af sine Skibe; men at Consul Nissen desuden havde
benyttet en god Leilighed, som tilbød sig, og at han rimeligviis

seilede sidst i Mai Maaned. I samme Brev meldte Bille endvidere

303

angaaende Tunis: „Hvad der ellers i denne Begivenhed fore¬
kommer mig dunkelt, er, at uagtet her daglig ankomme Skibe fra

Tunis, vil dog ingen af dem vide det mindste om noget fiendtligt
Skridt fra Beiens Side imod det danske Flag. Jeg vil ikke tale
om et dansk Skib, som i Marts Maaned gik derfra, ifølge hvis
Forklaring, den jeg har seet indsendt til Oeconomie= og Com¬

mercecollegiet, alting da var roligt og i god Forstaaelse; men

her er ankommet et Skib, som har forladt Tunis den 27de April.

og som afgiver samme Forklaring; Capitainen er alene forundret

over, at et dansk Skib, som havde forladt Stedet 8 Dage før ham,
endnu ikke er ankommet. De have alle seet Consul Hameken,

men Breve har Ingen af dem; hellerikke har den svenske Con¬
sul nogen directe Efterretning.“

I et Brev af samme Datum indmeldte Bille følgende Be¬

givenhed til Admiralitetet, hvilken, skiøndt Sagerne med Tunis
uvedkommende, dog maa finde sin Plads her, da den angaaer et
ganske interessant Factum.

„De Engelske bragte iforgaars en Galease herind, som var
ladt med Bomber og Kugler, og skulde formodentlig været til

Genua; men da Mandskabet saae, at de maatte falde i de En¬
gelskes Hænder, flygtede de alle fra Skibet og gik i Land nærved
Nizza. Galeasens Navn, som stod paa Agterspeilet, er „Haabet.“

Man vil, og det vel ikke uden Grund, giøre den til dansk; et
dansk Flag fandtes ogsaa derombord, men forresten ikke Spor til
Papirer, der kunde give nogensomhelst Oplysning. En Skipper

fra Bergen troer at kiende denne Galease og mener endog, at
den tilhører hans Neder; men dersom dette er Tilfældet, kan

Intet bevæge mig til at troe andet, end at Skipperen maa have
solgt den i Toulon.“
Om samme Sag skrev Bille endvidere til Admiralitetet un¬
der 25de Mai.

„Igaar er Skipperen paa Galcasen „Haabet“ med sine Folk,

alle virkelig Danske, komne hertil med et keiserligt Skib fra Nizza.
Skipperen erklærer, at de Franske med Magt kastede ovenmeldte
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Ladning af Ammunition i hans Skib, og tvang ham til at lade

sig bugsere ud af tvende Corfarer. Endvidere siger han, at da

de saae det engelske Skib komme dem imode, vilde den ene Kaper

have sænket Galeasen, og var det Frogt for at falde i engelsk Fan¬
genskab, der bragte Franskmændene til at flygte. Jeg har begiært

hos vor Consul, at optage Skipperens Declaration i tilborlig Form
og strax hiemsende den. Skipperen siger, at han har Beviser fra

vor Consul i Nizza til sin Retfærdiggiorelse; men som jeg horer,
skal han endnu have sine Papirer, hvilket giør, at jeg ikke kan
begribe, hvorledes Consulen selv kan retfærdiggiøre sig; thl efter

min Formening tilkom det bam at fratage Skipperen hans Pa¬
pirer, saasnart Embargo var lagt paa Skibet, og som jeg erfarer

skal al Protestation, eller som Skipperen kalder sin Retfærdiggio¬
relse, forst være giort efter at han med sine Folk havde forladt

Skibet og var kommen tilbage til Nizza. Af ovenmeldte Mand¬
skab ere nogle tagne ombord i Naiaden, for at complettere denne

Fregats Besætning.“

Naiadens Stormast blev ikke klar for d. 21de Mai, og d.
25de var Bille fuldkommen seilklar. Fra Livorno Rhed var det,

at hans sidste Rapport var dateret, og samme Dag gik han un¬
der Seil. Imellem Gorgona og Capreia modte han Nidelven,

som kom fra Malaga, og Bille besluttede nu at tage den med

sig. Forinden vi imidlertid ledsage ham paa denne hans sidste
Erpedition i Middelhavet, der — skiondt ligesaa ærefuld for vort
Flag — langt fra var saa heldig for Landet som hans foregaa¬
ende Tog til Barbariet, paa Grund af mange sammenstodende,

af ham aldeles uafhængige Omstændigheder, ville vi først gien¬

nemgaae Correspondencen fra de forskiellige Havne, og følge de
andre Skibe paa deres Vei i dette Foraar, op til det Tidspunkt
vi her have naaet.

Briggen Glommen, som gik fra Livorno d. 22de April, pas¬
serede Mahon med stiv Kuling og tykt Veir, saa at det aftalte

Signal for at udkalde hvad Skibe, der maatte ønske Convoi, ikke

kunde giøres, derimod bragte Motsfeldt d. 2den Mai det til Algier
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bestemte Skib lykkelig ind paa Baien, og kom d. 14de Mai til

Malaga. Under Cap Gate var hans Convoi bleven foroget med et
dansk og et svensk Skib.

Havfruen, som vi forlode med en knækket Stor=Raa i Car¬
tagena, gik bort derfra d. 21de Marts med et dansk Skib under

Convoi, med hvilket han ankom d. 23de Marts til Malaga, og
da en haard Levant blæste op, løb v. Dockum indenfor Molen.
Han fandt her endeel Skibe liggende, som vilde vestefter. Den
6te April gik han med 20 Skibe fra Malaga, bragte dem Strædet

ud, forlod dem d. 8de vestenfor Cap Spartel, og krydsede sig til¬
bage til Malaga. Den 1ste Mai gik han atter med 14 Skibe

fra Malaga vestefter; 2 andre stødte til ham i Soen og disse
forlode ham, vel udenfor Cap Spartel, d. 2den Mai. En engelsk

Convoi, under en Contre=Admirals Commando, løb samme Dag
ud fra Gibraltar og fulgtes med den danske Strædet ud, hvor¬
fra den styrede ad Cadir til. I Algeziras laa en dansk Capitain
Mammon fra Altona, der havde været opbragt forrige Aar af

en spansk Kaper, og var frigivet i December Maaned. Han var

bestemt til Livorno, men da der aldeles ingen Convoileilighed til¬

bod sig fra Algeziras, eftersom Cheferne havde Ordre, at respec¬
tere de Spanskes Blokade af Gibraltar, saa havde Capitain Mam¬
mon skrevet til Consul Hoppe i Malaga, for om muligt at faae

Convoi. Da v. Dockum paa Tilbageveien passerede Gibraltar,
løb han ind paa Baien og blev liggende bak en Tidlang, hvor¬

efter ogsaa det danske Skib kom ud til ham, og gik under hans
Convoi til paa Hoiden af Malaga; men da Vinden var god,
fortsatte Capitain Mammon sin Cours til Livorno, uden at v.

Dockum havde havt Leilighed til at eftersee hans Papirer, formedelst

den haarde Sø og stive Kuling. Han erfarede ved denne Leilig¬

hed, at den spanske Blokade for Gibraltar kun var af Navn, da
der aldeles intet spansk Fartoi befandtes i Sigte af denne Rhed.
Den 6te Mai ankom Nidelven med Convoi fra Barcelona, og d.

12te Mai kom Glommen med sin Convoi fra Livorno. Fem
andre Skibe havde meldt sig til at gaae Strædet ud, og med
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alle disse samlede Convoier agtede v. Dockum nu at gaae til
Soes. Imidlertid afsendte han Nidelven til Livorno, til Bille,
og Glommen til Barcelona for at soge Convoi. Endnu d. 7de
Juni var det ikke lykkedes v. Dockum at komme Strædet ud,
uagtet han 3 Gange var under Seil og holdt det hver Gang

krydsende 3—4 Dage. Paa en af disse Krydstoure hændte ham
følgende Tildragelse, som han under 7de Juni indberettede til
Bille.

„Da jeg d. 6te dennes krydsede østenfor Malaga med Con¬
voien, som nu var 28 Seilere stærk, holdt en engelsk 36 Kanons

Fregat ned paa os, som spurgte, hvor Convoien kom fra, af hvo¬¬

mange Skibe den bestod, om det var en kongelig dansk Fregat og
om vi havde seet spanske Orlogsmænd“ Svaret herpaa var, at vi

kom fra Malaga; Convoien var bestemt Strædet ud og derfra til

forskiellige danske og svenske Havne; at naar Convoien var ud¬
bragt af Strædet krydsede Fregatten; Convoien bestod af 28 Skibe;

at alle, som førte dansk og svensk Flag, havde Instructioner fra
mig; at vort Flag maatte vise ham, at vi var en kongelig dansk

Fregat; og at vi ingen spansk Orlogsmand havde seet. Jeg giorde
derpaa ham nogle lignende Sporgsmaal, som han besvarede saa¬

ledes, at han kom fra Gibraltar; havde været 2 Dage til Søes;

skulde krydse; Fregattens Navn var Ceres, Capitain King, og

at han ingen dansk Orlogsmand havde modt. Han onskede os
derefter en lykkelig Reise og forlod os. Da han var kommen
omtrent 2 Miil til Luvart af os, havde det taget paa at blæse
haardt af vestlig Vind, og Strømmen havde sat os osterefter,

endeel af Convoien vare ogsaa komne heelt i Læ, hvorfor jeg be¬
sluttede at holde af til Malaga igien. Samme Tid saaes den

engelske Fregat at holde ned paa os med Force af Seil. Jeg

dreiede til Vinden, men han passerede os og vedblev sin Cours

ned til Convoien. Jeg forfulgte ham, saa at han ikkun afskar
et svensk Skib, hvilket han spurgte, hvor det kom fra og hvor
det skulde hen; men Skipperen svarede, at han ikke vidste det.

Da jeg nu havde forfulgt Fregatten indtil den var et Stykke
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forud for Convoien, dreiede jeg til, for at holde mig ved denne;
men da han atter forsøgte at nærme sig mine Skibe, løb jeg
ham klos langs Siden, saaledes, at han ikke kunde komme ind
i Convoien, og spurgte ham nu, hvad hans Mening var? Han

svarede, at han var underrettet om, at der befandtes fiendtlig
Eiendom ombord i Convoien, og at han derfor vilde visitere den.

Jeg svarede, at dette paa ingen Maade blev ham tilladt, og at

jeg forsvarede Convoien. Han udlod sig med, at dersom jeg
skiod, var han nodt til at svare mig. Men da Vandets Brusen

hindrede os i at forstaae hinanden, giorde jeg ham opmærksom

herpaa og tilføiede, at det skulde være ham tilladt at sende sit
Fartoi ombord, hvilket han antog. Officieren sagde mig da, at

hans Chef var tilsinds at visitere Convoien, hvilket han som krig¬
førende Magts Skib havde Ret til, og at han havde streng Ordre
fra sin Negiering at visitere alle Skibe, hvad enten de vare un¬
der Convoi eller ei. Jeg forestillede ham da, at Convoien jo

skulde Strædet ud, og det derfor ikke var rimeligt, at der kunde
være tractatstridende Ladning i den, men tilfoiede, at jeg under

ingen Omstændigheder tillod Visitation. Den engelske Officier
gik ombord og kom tilbage med den Erklæring fra hans Chef, at
dersom jeg ikke tillod ham Visitation, ansaae han denne min

Handling for fiendtlig. Jeg svarede ham, at han kunde tage det
for hvad han vilde, men at han ikke fik Lov at visitere Convoien;

derimod tilbod jeg mig at give ham al den Underretning, han

maatte ønske sig, herombord hos mig, men ombord i Koffardi¬
skibene fik han ikke Lov at komme. Han gientog nu Spørgs¬

maalet om alle Skibene horte til Convoien, og om de alle havde

Instructioner fra mig. Jeg gav ham samme Svar, samt at der

gik to keiserlige og 3 amerikanske Skibe, som jeg ved min første
Sammenkomst med den engelske Fregat havde jagek ud af Con¬
voien med nogle skarpe Skud; disse hørte ikke til Convoien.
Hermed gik han atter ombord, men kom tredie Gang tilbage og

berettede, at ihvorvel hans Capitain havde bestemt Ordre til at

visitere, vilde han dermed lade det beroe, ifald jeg vilde giore
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ham den Faveur at vise ham Listen over Havnene, hvorhen Ski¬

bene vare bestemte. Dette troede jeg ikke at borde negte ham,

især da han udbad sig det som en Faveur; og da han havde
seet nogle Navne, takkede han og gik ombord. Den engelske Offi¬

cier bemærkede, at vor Fregat var en meget god Seiler, da Ceres

var bekiendt som en af de allerbedste Seilere i den engelske Flaade,
og havde endnu ikke modt sin Ligemand, og dog maatte han til¬
staae os Fordelen over den.“

Vi erindre, at den samme Dag, Krieger gik fra Malaga, for
at gaae til Livorno, laa Nidelven seilklar og i Letning, for med 3
Skibe at gaae til Barcelona, men at hans Spil var gaaet itu.
Efter at Baron Holsten forgiæves havde anvendt al den Kraft,

der stod i hans Magt, for at faae sit Anker hiem, og sprængt
Vifter, Gier og Kabbellaringer, maatte han, da han ikke vilde be¬

qvemme sig til at kappe sit Toug, blive liggende op og ned, med
Seil paa, til næste Morgen. Først da gik Ankeret med, ved Van¬

dets Stigen. Convoien var seilet fra ham, da den havde fulgt

Naiaden. Han jagede osterefter, men indhentede ei sine Skibe. Om
Aftenen Kl. 8½, under Cap Gate, fik Holsten nogle skarpe Skud

agter ind. Han dreiede strax til, skiod et skarp Skud og holdt
derpaa Cours igien. Men kort efter fik han atter 3 skarpe Skud
i Kiolvandet. For at giøre en Ende herpaa, dreiede Holsten til
Vinden med Klarskib, skiod selv 3 skarpe Skud og blev liggende

for at vente paa den Seiler, som jagede ham. Den kom nu

ned, blev praiet og svarede: „Engelsk Orlogsbrig“; tillige forlangte
den, at Holsten skulde sætte sit Fartøi ud og komme ombord. Dette
blev naturligviis afslaaet, men derimodfik han Tilladelse til at komme

ombord i Ridelven. Det opklaredes da, at det var Briggen Philadel¬

phia og at den havde antaget Nidelven for en fransk Brig; hvorpaa de
skiltes ad. Den 10de April kom han til Salou. Til Barcelona
vilde han ikke løbe ind, da hans Spil ikke var istand endnu. Ef¬

ter at det var repareret, gik han d. 17de April fra Salou med

4 danske Skibe, hvoraf et skulde til Cartagena. Han passerede
Alicante med en Storm af Levanten, og torde derfor ikke løbe
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ind, da han frygtede en Læger paa Bugten. Skibet til Cartagena
forlod ham ved Cap Palos; de 3 andre bragte han den 3die Mai

lykkelig ud af Strædet, og kom saa den 6te Mai tilbage til Ma¬

laga. I sin Rapport skriver Holsten, at der ikke alene i Salou
laa færdigladte danske Skibe, som ingen Convoi vilde have, men

at han ogsaa i Søen havde modt danske og svenske Sklbe, som
ikke skiøttede om at komme under nogen Convoi. Aarsagen her¬

til var meget simpel at forstaae; de franske Kapere vare saagodt
som aldeles forsvundne af disse Farvande, og naar deres Papi¬

rer og Ladning virkelig var tractatmæssig, havde vore Handels¬
skibe intet Andet at befrygte, saalænge vi vare i god Forstaaelse
med Barbareskerne.

Efter at have modtaget Ordre med Glommen, gik Holsten
Seil d. 15de Mai for at gaae til Livorno. Et Skib, som skulde

til Venedig, fulgte med ham til imellem Cap Palos og Øerne.

Den 24de Mai talede Holsten forst med en engelsk Orlogsbrig,

og senere blev han jaget af en Fregat, der endog skiod efter ham.

Holsten sendte Lieutenant Stibolt ombord i Fregatten for at til¬
kiendegive ham sin Forundring over denne Skyden. Men den
engelske Chef erklærede, at han havde de strengeste Ordrer til at

undersøge om de Orlogsmænd, han modte, virkelig vare danske;
hvorfor han udbad sig at see Stibolts Patent, og da denne intet
Saadant havde at fremvise, sendte han en Officier ombord for at
see Holstens. Baronen vilde vise sine Instructioner, men forond

han endog fik Papiret udfoldet, erklærede Officieren sig tilfreds¬
stillet, og de skiltes ad. Den 25de Mai var det, at han mødte

Naiaden udenfor Livorno, og fik nu Ordre at følge med til Tunis.
Vi erindre, at Paschaen af Tripolis havde paastaaet, at det

var hvert tredie Aar, han skulde have de ved Fredsslutningen be¬
stemte 14000 Piastre, istedetfor hvert fierde Aar, saaledes som

Tractaten i Virkelighed lød. I April Maaned udvidede han

denne Paastand til, at det skulde være hvert tredie tyrkiske Aar,
hvoraf Resultatet blev, at det var d. 23de April 1800, istedetfor

d. 1ste Juni 1804, at han skulde have 14000 Piastre. Paa
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samme Tid laa den engelske Renegat klar til at gaae til Soes.
Paschaen lod Lochner erindre om, at Terminen nu snart var udløben,
og udbad sig et Laan af 3000 Piastre fornd paa den tilgodehavende

Sum. Lochner svarede først, at han ingen Penge havde at dis¬

ponere over; men da Paschaen truede med Krig, Opbringelser o. s.v.

gik det som sædvanligt, at Lochner benyttede den ham tilstaaede

Fuldmagt, i uforudsecte Tilfælde at gaae til en Sum af 2000
Daler, hvilke han laante Paschaen imod Qvittering, som Afdrag
paa den tilgodehavende Sum; men hvorvidt denne skulde betales

efter de 3 eller 4 Aars Forlob, var Noget, han naturligviis ikke

torde indlade sig anderledes paa, end at han derom vilde indhente

Regieringens Svar, og hermed var Paschaen for det Første til¬
fredsstillet.

Fra Algier havde Bille Breve af 19de Februar, i hvilke

Consulen berettede Deiens afskyelige Fremgangsmaade imod den
spanske Consul, i Anledning af en til Cadix, af de Franske op¬

bragt algiersk Corsar, som der var bleven solgt ved Auction. Deien

lod den spanske Consul slæbe igiennem Byen og belægge med Læn¬
ker, hvorpaa han som Slave maatte arbeide paa Marinen. Forst
efter en Maaneds Forlob, og efter at et høitideligt Løfte var ble¬

ven givet af den spanske Regiering, at Briggen skulde blive til¬
bageleveret, blev den ulykkelige Mand frigivet. Bille bemærkede
ved denne Leilighed, at han altsaa ikke havde havt saamegen Uret,
da han ved de seneste Underhandlinger havde begyndt med at

tage Consulen ombord. Consul Billes Brev indeholdt iøvrigt

en lang Beskrivelse over de forskiellige Fornærmelser og For¬
dringer, som Deien daglig kom frem med, imod de europæiske Na¬

tioner: at han f. Ex. forlangte hverken meer eller mindre, end 2

Millioner Piastre af Portugal for Freden og Fangernes Loskiob;

at den svenske Regiering udbetalte ham omtrent 100,000 Daler

for de seneste algierske Eiendomme, opbragte i svenske Skibe; at
han afviste haanligt Lord Keiths og General O-Haras Tilbud for
Løsladelsen af de neapolitanske Priser og Fanger ic.

I et Brev af 16de Mai berettede Consul Bille, at det af
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Glommen convoierede Skib var lykkelig ankommen, men at der¬

imod Capitain West laa endnu i Cagliari. Han havde Efter¬

retninger fra Tunis om Opbringelsen af danske Skibe, og havde
i den Anledning havt en Samtale med Deien, i hvilken Hs. Exc.
da havde erklæret, at han vilde skrive til Beien af Tunis, at denne

strax skulde løslade de danske Skibe. Om han skrev er uvist, men

at Beien ikke lystrede ville vi see af det Følgende.
Efterretningen om Uonighederne med Tunis udbredte al¬
mindelig Forstyrrelse i alle Middelhavets Havne, hvor den dan¬
ske Handel blomstrede. I Neapel og Gallipoli lage endeel Skibe,

hvilke strax begiærede Convoi, da de ellers vilde miste deres Frag¬

ter. Consul Heigelin skrev til Bille derom, dog uden selv at

have Haab om at Begiæringen vilde blive tilstaaet.
Fra Varcelona modtog Ville paa eengang Breve af 14de

og 31de Mai, fra Consul Larrard. Det forste indeholdt Efterret¬
ningen om Opbringelsen af to andre Skibe ved en tunesisk Cor¬

sar, hvilket var skeet ikke en halv dansk Miil fra Barcelona. Cor¬
saren havde nemlig været inde at fylde Vand, gik under Seil d.

12te Mai og modte disse to danske Skibe, nemlig Barkskibet For¬

lung, Capitain Petersen fra Christiansand, og Galeasen Maria,
Capit. Holm, senest fra Lissabon, hvilke han besatte og sendte til

Tunis. Kort efter kom en anden Tuneser der paa Rheden, som

foregav ikke at vide noget af denne Opbringelse og at misbillige

sin Kammerats Handling. Larrard meldte til Bille, at han strax
havde underrettet alle danske Consuler i Spanien og i det sydlige

Frankrig om denne Begivenhed, ligesom han ogsaa havde skrevet
til Kammerherre Schubart i Madrid, for at denne kunde giøre

den spanske Regiering Forestillinger angaaende dette Tunesernes

Brud paa den spanske Territorialret. I sit Brev af 31te Mai
meldte Larrard Tartanens Ankomst med Depescherne fra Livorno

d. 28de, og at han strax havde giort Alt, hvad der stod i hans
Magt, for at iværksætte Billes Ordre. Han meldte endvidere, at

Glommen laa i Barcelona, da Tartanen ankom, og at Capitain
Motsfeldt havde besluttet at gaae til Salou med hvad Skibe han
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kunde faae under Convoi, og der vilde han oppebie Capitain van

Dockuns Ankomst, da hans Convoi var for stor (16—20 Skibe)

til at han, under nærværende Omstændigheder vilde vove sig i Søen
med den.

Ogsaa i Malaga indjog hiin Efterretning almindelig Skræk
imollem Befragterr og Skippere. Consul Hoppe meldte, at han

havde standset dem alle, og oppebiede iøvrigt Capit. v. Dockums

og= Billes Ordrer. Han meldte desuden, at der aldeles ingen
franske Kapere fandtes mere. Nogle Domme, fældede ved Tribu¬
nalet i Aix, der casserede de af Consul Chompré afsagte, havde

især bevirket, at Vedkommende ophorte med deres Speculationer

med Kapere. Chompré var ogsaa paa denne Tid kaldt tilbage,
og ventede kun paa sin Afloser for at reise bort.
I Marseille var den gamle Hornborstel død. Hans Eftermand

i Consulatet, Hr. Tittgens, meldte Bille i forskiellige Breve, at

der intet synderligt Liv var i Handelen, som en naturlig Folge

af Krigen og de usikkre Conjuncturer. De Skibe, som v. Dockum
i Februar Maaned convoierede fra Livorno op under franske Ky¬

sten og slap hans Convoi under Hiéres Øerne, vare alle ankomne
til Marseille paa et nær. Tittgens meldte endvidere, at Benæv¬
nelsen „Consul“ var i Frankrig, ifølge Regieringens Befaling, for¬

andret til „Commissaire des relations commerciales.“
En af Billes flittigste Correspondentere, Consul Morellet i

Genua, var reduceret til Taushed formedelst Beleiringen, som
fortsattes med Kraft.

Vi ville nu følge Bille med Naiaden til den barbariske Kyst,

som var Skuepladsen for hans sidste Embedsvirksomhed i Middel¬
havet. Vi ville faae at see, at denne, langtfra at have det for¬
ønskede Resultat, nemlig Fredens Vedligeholdelse med Tunis,

endog bevirkede Misforstaaelse og et spændt Forhold med Algier¬

Dette var Bille saameget mere ubehageligt, som han om en
føie Tid skulde aflevere Commandoen, og altsaa maatte overgive
sin Eftermand, der var fremmed for Affairerne, en saa vanske¬

lig Sag at jevne. Men just denne Omstændighed var ham en
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Bevæggrund mere, til ved denne Leilighed ikke at handle paa egen
Haand, til ikke at tage noget Ansvar paa sig, men at oppebie de

Forholdsordrer, som maatte indløbe fra Negieringen. Hans Hen¬
sigt var derfor kun at udvirke en Vabenstilstand, at erfare Beiens
Fordringer, og da at giøre sin Rapport.

For paa den tydeligste Maade at skildre de danske Sagers
Tilstand i Tunis, ville vi her anføre et Brev fra Hameken til
Grev Bernstorff, dateret 8de Mai.

„Det er fra et Slags Slaverie, at jeg idag har den Ære
at tilskrive Ds. Exc. for at give Dem Underretning om hvad her
er foregaaet.“

„Saaledes som jeg, ifølge indlagte Copie af min Rapport af
16de April, havde meldt det, skete det ogsaa, at Beiens Corsarer

gik under Seil den 17de April. Dagen efter kom de ind igien

tilligemed en neapolitansk Fregat, hvis Chef havde Ordre til at

underhandle med Beien. Efter at have havt Audiens paa Bardo, blev
en Coureer sendt til Goulette med Ordre til Chefen af Eskadren,
strax at gaae til Soes, hvilket han giorde og udbredte paa samme

Vid det Rygte, at han skulde krydse paa Hoiden af Malta, for at
møde de Skibe, som skulde komme fra Alexandria med Provisioner.“

„Siden den Tid har jeg ofte været paa Bardo, for at spørge
til Beiens Helbred. Han begynder at komme sig igien, efter at

han har været saa heldig at slippe fra den meget ondartede For¬
raadnelsesfeber, som nær havde lagt ham i Graven. Beien syn¬

tes stedse meget tilfreds med dette Beviis paa Opmærksomhed,
som næsten alle Consulerne viste ham ved denne Leilighed.

„Den 4de d. M., som var Tyrkernes Paaskedag, begav jeg
mig tilligemed de andre Consuler til Bardo, for at complimentere
Beien. Seglbevareren underrettede mig da om, at der var an¬

kommen en dansk Priis til Goulette, som snart vilde blive fulgt
af en anden. Lige saa forundret som bedrøvet over denne Efter¬

retning, spurgte jeg ham om Aarsagen hertil og hvo der havde

opbragt disse Priser, og fik til Svar, at Beien, kied af at vente

forgiæves paa de Foræringer, han havde forlangt, havde givet Or¬
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dre til sine Corfarer at opbringe alle de danske Skibe de modte

paa deres Vei. Jeg indvendte, at Beien havde valgt et meget
urimeligt Øieblik, og siden han havde ventet saalænge, kunde han

godt have ventet lidt endnu, eftersom jeg jo havde underrettet
ham om Indholdet af Ds. Ex.'es Brev, i hvilket De melder mig,

at Presenterne skulde afgaae fra Kiøbenhavn til Foraaret. Mini¬
steren svarede herpaa, at det var Beiens Hensigt at løsgive alle

Priserne saasnart Presenterne vare ankomne. Jeg spurgte ham
da, om han virkelig troede, at Kongen vilde sende Beien Foræ¬
ringer efter en saadan Fornærmelse, og om han meente, at disse

Presenter var Noget, som Danmark skyldte H. E. siden de bleve

forlangte paa en saa bydende Maade. — „Det er saa vor Skik

og Brug,“ svarede han mig; „de Andre have bragt os de Foræ¬
ringer, vi have forlangt; hvorfor have I lgdet os vente saa længe 2“
—

Herpaa forlod han mig, under det Paaskud, at Paaskefesten

kaldte ham til andre Forretninger. Jeg gik strax til Beien, som

bad mig komme igien to Dage efter.“
„Skibet forte endnu sit eget Flag og havde ingen Tegn paa
at være Prise; men det blev mig forbudt at tage til Goulette

eller at have noget Samqvem med Capitainen“
„Den 6te om Morgenen tog jeg til Vardo, hvor jeg fandt

Capitain Jacob Brechan, den samme som havde taget Ladning

ind i Bizerta og som en tunesisk Corfsar havde taget tæt udenfor
Livorno. Man har sat ham nogle Tyrker ombord, og har taget

det halve Mandskab fra ham. Men Capitainen forsikkrede mig
iøvrigt, at man aldeles ikke havde mishandlet ham eller nogen

af hans Mandskab, at Alt, hvad der fandtes ombord, var bleven
respecteret og at Tyrkerne endog havde sagt ham, at de havde

meget strænge Ordrer til ikke at ængste nogen af dem i mindste
Maade.“

„Jeg gik da strax til Beien, som gientog det samme som

Seglbevareren havde sagt mig sidst, og jeg svarede ham omtrent

paa samme Maade, forsøgende alle mulige Overtalelsesmidler for
at bringe ham til at slippe disse Skihe løs, og gav ham tilsidst

375

mit Æresord for, at Presenterne skulle være her inden 6 Maa¬
neder fra Dato, og maaskee længe før; men da han desuagtet

vedblev i sin Beslutning, sagde jeg ham, at en saadan Opførsel
langt fra kunde bevæge Kongen til at sende ham Foræringer, da

den snarere maatte ansees som en Krigserklæring, der ovenikiøbet

var giort imod al Ret og Form, fordi Corsarerne vare gaaede til
Søes med mit Pas, og fordi Beien aldeles intet havde sagt mig
derom: en Consul var herefter aldeles overflodig i Tunis, hvor¬

for jeg herved meldte ham, at jeg agtede at reise bort. Herpaa

svarede han mig strax, skiondt med en lidt forundret Mine, at
det stod til mig; men imidlertid bad han mig, at forlade sig for

nogle Øieblikke, til han lod mig kalde igien. Derpaa talede han
nogen Tid med Kiaiaen fra Porto=Farino og med Seglbevareren,

og lod mig saa kalde, for at sige mig sin Beslutning, som be¬
stod i, at dersom jeg reiste bort, vilde han lade Flagstangen kappe
og alle sine Corfarer gaae ud paa Krydstog imod vore Skibe,

hvilke strax efter Opbringelsen skulde blive solgte og Mandskabet
giort til Slaver. Derimod, om jeg vilde blive, vilde han give
mig sit Ord for, at han ikke skulde lade nogen Corsar længer

krydse paa de danske Skibe, og at med Undtagelse af de allerede
opbragte eller de nu i Søen tagne danske Skibe, skulde ingen flere

Opbringelser finde Sted; at de danske Skibe, som nu bleve ind¬

bragte, skulde blive udlossede og Ladningen oplagt i Beiens Ma¬
gaziner, og Skibene indlagte i Arsenalet i Porto=Farino, efter at

en nøiagtig Fortegnelse var optagen paa Alt, hvad der befandtes
ombord, for at man ved Losladelsen kunde betale hvad der mang¬

lede. Mandskabet skulde blive udleveret til mig paa mit Ansvar,
for at jeg kunde logere dem hvor jeg vilde. Jeg forsøgte med
Trusler og Bønner paany at bevæge ham; men Beien blev ubøie¬

lig, og jeg troede det nu min Pligt ikke at reise bort.“

„Igaar, den 7de, tog jeg atter til Bardo og forsøgte al den
Overtalelse, der stod i min Magt, men forgiæves. Jeg erholdt

til Svar af Ministeren, at vi ikke maatte forundre os over, at
Barbaresker behandlede os paa denne Maneer. Om Aftenen kom
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en Flensborger Brig ind, Capitain Holmer, kommende fra Li¬

vorno for at lade med Korn her. Beien sendte strax 2 Rene¬

gater ombord og tog Capitainen i Land.“
„Imorges tog jeg tidligt til Beien, og forestillede ham, at

denne Brig var kommen ind ifølge de bestaaende Tractater,at

den ikke var tagen af Eskadren og altsaa absolut maatte frigives.
Men han svarede mig, at det var hans gode Lykke, og forbod mig

at tale mere derom. Capitain Holmer blev mig udleveret til¬

ligemed de af hans Mandskab, som vare i Land. Da jeg kom
tilbage fra Bardo, leverede Capitain Holmer mig et Brev fra

Oeconomie= og Commercecollegiet, hvori man underretter mig om,
at Presentskibet havde begyndt at lade, med Lofte om, at det vil

være her i Juni Maaned. Jeg tog da strax tilbage til Beien og
viste ham Brevet; men det kom for sildigt og giorde ingen Virk¬

ning. Alt hvad jeg kunde fremføre var forgiæves. Han svarede

mig stedse, at han ogsaa onskede Skibet var her suart, for dermed
at giøre en Ende paa vor Uenighed. I Morgen tager jeg atter
til Bardo, og dersom jeg intet udvirker, maa jeg reise til Porto¬

Farino, for at tilsee Skibenes Sikkerhed og forsegle Alt, for at
Intet skal berøves dem. Man siger at Corfarerne skulle krydse
paa de Svenske.“

„Jeg har underrettet Kmhr. Bille om Alt, for at han kan
komme hertil med en Fregat, ifald hans Instruction tillader ham
det, og formaae Beien til at forandre sin Handlemaade, eller og

node ham dertil, ved et Coup de main, som f. Ex. blokere Gou¬
lette, hvilket vilde bringe ham til at tale i en anden Tone.“ ic. ic.

Den 28de Mai om Eftermiddagen kom Bille til Ankers paa

Tunis Rhed med Naiaden og Nidelven. Efterstaaende Note, som
Bille meddeelte Hameken som Basis for de Underhandlinger han

agtede at begynde, kom vel ikke til videre Nytte, saaledes som det
Efterfølgende vil vise det; men jeg anforer den her, for at op¬

lyse saavel Billes Anskuelse af Sagen, som den Plan han havde
lagt; den er dateret 29de Mai 1800.

*) Saalænge jeg opholder mig her for at underhandle,
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maae alle Fiendtligheder ophøre. Det vil sige, at intet dansk
Skib maa indbringes af tunesiske Corfarer; dersom noget saadant
Skib undslap mine udenfor krydsende Skibes Aarvaagenhed, lader

jeg det indtil videre gaae til Ankers under mine Kanoner.

b) Jeg forlanger alle opbragte danske Skibes og Ladnin¬
gers Losladelse, hvilke Skibe jeg tager med mig herfra under min
Convoi.

c) Jeg forlanger, at Beien skal rette sig efter Tractaterne,

som bestandig ere ved Kraft, og ifølge hvilke ingen Krigserklæ¬
ring kan sættes i Udøvelse, for efter 40 Dages Forløb. Denne

Bestemmelse finder Sted med alle de barbariske Magter, og man

maa derfor vente dem saa meget mere iagttaget af Tuneserne,

som de ere bekiendte for at tilkomme Navn af en meget poleret
Nation.

d) Paschaen tager feil, naar han troer, at Danmark ikke

sender ham de belovede Presenter. Vinterens Strenghed er for¬
modentlig den eneste Grund, der har forhalet deres Afsendelse og
de ville indtræffe her i Juli eller senest i August.
e) I Tilfælde af, at Hs. Exc. ikke vil afstaae fra sin uret¬

færdige Fremgangsmaade mod de danske Skide, og han ikke løs¬

giver dem, der hertil ere opbragte, maa jeg derom indgive min
Rapport til Kongen, hvilket jeg ikke har troet at borde giøre endnu,
og dernæst

1) tilbageholde Presenter, som sendes Beien;
2) tage Consulen ombord, og

3) strax blokere de tunesiske Havne med den mig anfortroede
Eskadre.

(Vel at mærkel Ved at tale om Hs. Majestæts Skibe i Mid¬
delhavet, er det ingenlunde min Mening at giøre nogen Trusel,

men alene for at giøre Beien opmærksom paa, at dersom vi faae
Krig med Tunis — et Tilfælde, som jeg imidlertid ikke kan an¬

tage for muligt — ville de danske Orlogsmænd alene blive brugte
til at blokere de tunesiske Havne og til at holde de tunesiske Cor¬
sarer i Ave.)
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1) Da jeg ingen Rapport endnu har afsendt til mit Hof,

kan jeg naturligviis hellor ingen Instructioner have eller bestemte
Ordrer for den endelige Maade, paa hvilken Regieringen ønsker at

jevne denne Misforstaaelse. Dersom Hs. Exc. derfor vil forsikkre
sig om den danske Regierings redelige Hensigter imod ham, forinden

han bestemmer sig for ganske at tilendebringe denne Sag, og til

den Ende oppebie Presentskibets Ankomst hertil, hvilket Tidspunkt
jeg vil bestemme til den sidste Augæst, foreslaaer jeg Beien en

Vaabenstilstand og forlanger at han udleverer alle de opbragte
Skibe, saavelsom dem som muligt hans Corfarer endnu kunde op¬

bringe forend Contraordre kunde naae dem. Men modtager Beien
ikke dette Tilbud, seer jeg mig nodsaget til at tvivle om hans fre¬
delige Hensigter og maa da nodvendigviis ove Repressallier. Jeg

vover at antage, at Hs. Exc. vil da have al Grund til at for¬

tryde det Skridt han har giort, paa en Tid da hans Land uden
mindste Hinder forer en meget udstrakt og indbringende Handel
med Korn og Fodemidler.

5) Aarsagen, hvorfor jeg ikke har troet at borde giore min
Indberetning til Hs. M. min Herre og Konge om det Forefaldne,

er, at jeg er overbeviist om, at Hs. M. vil vorde meget fortørnet
over denne Handlemaade af den tunesiske Regiering, og hvad Tanke

vil Beien at min Regiering skal faae om ham, naar han hand¬

ler saaledes imod al Ret og alle Tractater.
Da Bille kom til Ankers paa Tunis Rhed, laae der om¬

trent 80 Skibe til Ankers inde under Goulette, hvoraf 7 forte

dansk Flag. Tre danske Capitainer kom ud til Fregatten og be¬
rettede, at der i Alt var opbragt 8 danske Skibe, men at man
frygtede for at det ottende var sunket, da det var blevet paaseilet

af den tunesiske Corsar, der havde taget det.*) Alle Ladninger

vare tagne ud af Skibene og bragte i Land. To Mand vare
blevne ombord paa hvert Skib; Resten var i Land, men alle vare

*) Dette Skib var imidlertid ifølge Baron Holstens Rapport ankom¬
men til Velez=Malaga, førend han forlod Malaga.
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frie. Naiaden heiste hvidt Flag fra Fortoppen, og constituerede
sig saaledes som Parlamentair.

Næste Morgen gik 2 Corsarer, den ene af dem med en Con¬

voi af 6 Skibe, ud fra Goulette og passerede Naiaden nordefter.

Bille havde megen Lyst til at bemægtige sig disse Skibe, for saa¬
ledes at have Repressallier ihænde og derved at kunne underhandle
med Beien paa lige Vilkaar. Imidlertid besluttede han dog forst
at afvente Consul Hamekens Ankomst. Først Kl. 4 om Efter¬
middagen kom denne ombord. Han var bleven holdt tilbage i
Land, formodentlig fordi man just ønskede at Convoien skulde
komme til Soes først. Beien lod Bille indbyde til at komme i

Land, og lod ham vide, at han havde givet Ordre til at salutere

ham paa sædvanlig Maade. Men Bille og Hameken vare enige

om, at der var intet Haab om at faae den tagne danske Eien¬
dom eller de danske Folk tilbage, medmindre man havde Repressal¬
lier ihænde, og det blev derfor besluttet, at man skulde gaae ud og
bemægtige sig den endnu i Sigte værende Convoi og bringe den

ind til Cagliari, hvor den skulde forblive som Gidsel, indtil Uenig¬
hederne vare bilagte. Men forend Bille vilde lette, maatte Ha¬
meken skrive nedenstaaende Brev til den amerikanske Consul.

„Efter at være kommen ombord i Hs. danske Majestæts Fre¬

gat Naiaden og have underrettet Hr. Kmhr. Commandeur=Capi¬
tain Bille om Beiens Opførsel imod Danmark, paalægger denne
Chef mig at sige Dem, at han troer det sin Pligt at underrette

Beien om, at han anseer hiin Handlemaade som en formelig

Krigserklæring, og at han, som en Følge heraf, agter at bemæg¬
tige sig al tunesisk Eiendom, tunesiske Corfarer og Alt, hvad han
finder opbragt eller under Beskyttelse af disse Corsarer. Han øn¬
sker endvidere, at lade Beien vide, at han vil respectere Alt, hvad

han saaledes bemægtiger sig, paa samme Maade som Hs. Exc.
indtil Dato har behandlet de danske Undersaatters Eiendom, op¬

bragt her til Tunis. Til den Ende vil Commandeuren bringe

Alt til Cagliari og oplægge det under Forvaring, for derefter at

komme her tilbage og underhandle med Beien om Freden. Han
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vil stedse vise sig her paa Rheden med et hvidt Flag vaiende fra
Fortoppen, som Signal for at han er villig til at parlamentere,

og for at Beien kan sende ham ombord hvem Hs. Exc. maatte
finde passende at vælge til at underhandle.“

„Beiens fiendtlige Opforsel imod Danmark forundrer Com¬
mandeur Bille saa meget mere, som han veed med Vished, hvad

jeg allerede har sagt til Beien, at Presentskibet er underveis fra
Kiøbenhavn, og at det lange Ophold alene kan tilskrives Vinte¬

rens Strenghed, uden hvilken Skibet vilde have været her for¬
længe siden.“

„Vi bede Dem underrette Beien om alt dette, og endvidere

sige ham, at hans Opforsel forundrer os saa meget mere, som
det, efter alle vore Tractater med Barbareskerne, er bestemt, at in¬
gen Priser maae giøres for 40 Dage efter Krigserklæringen. Ef¬

ter en saadan Fremgangsmaade finder Commandeur Bille det

ikke forsigtigt at lade nogen dansk Undersaat i Beiens Magt, som

han kan unddrage denne, og isærdeleshed Nationens Repræsentant,
hvem han derfor har fundet passende at beholde ombord hos sig.

Da Kammerherren ikke tillader mig at gaae i Land, er dette Alt,
hvad jeg kan underrette Dem om.“

„Ifølge hvad jeg har meldt Commandeur Bille, at De har
lovet mig at ville overtage Consulatets Affairer ad interim, an¬
mode vi Dem herved i Kongens Navn, at ville paatage Dem

denne Byrde, indtil Consulens Tilbagekomst.“
For at faae dette Brev bragt i Land, blev Consulens Dra¬

goman sendt med et armeret Fartøi, under Lieutenant Schifters

Commando, ind til en lille tyrkisk Galioth, som laa under Lan¬
det. Paa samme Tid fik Ridelven Ordre at convoiere Fartoiet

ind og tilbage igien, ved at staae ind under Landet. Imidlertid
lettede Naiaden. Men da Sluppen kom ind imod den tyrkiske

Galioth, saae Lieutenant Schifter, at alle dens Folk stode arme¬
rede, hvorfor han vilde til at vende om, men da Dragomanen gik

forud i Fartøiet og talede med dem, lagde de alle deres Vaaben

fra sig, hvorpaa Schifter lod Fartøiet nærme sig saa meget, at
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Dragomanen kunde stige over. Imedens denne endnu var i Værk

hermed, sagde han atter noget til sine Landsmænd, hvorefter disse

styrtede sig over Fartøiet, overmandede dets Besætning og bemæg¬
tigede sig det. Lieutenant Schifter fik et Sabelhug i Hovedet.
To Matroser sprang overbord for at svomme bort; den ene blev

indhentet af Tyrkerne og giort til Fange; den anden reddede sig
ombord i Briggen Nidelven. Denne var staaet ind imod Lan¬
det, og saasnart den observerede dette Overfald, skiød den et Skud

med Skraa ind imod det tyrkiske Fartøi, og signalerede til Fre¬

gatten at sende armerede Fartøier. Disse bleve ogsaa strax ud¬
satte og indsendte, for om muligt at bemægtige sig Galiothen; men

førend de kunde komme afsted, havde Tyrkerne allerede roet og
seilet deres Smaaskibe ind under Fortet St. Louis, saa at Brig¬

gen, der alt var inde paa 18 Fod Vand, ikke kunde staae læn¬
ger ind.

Bille ansaae dette Angreb paa hans Fartøi som et Brud paa
Folkeretten. Han paastod, at foruden at en Consuls Dragoman

altid maatte være en hellig Person, var han selv Parlamentair

og Fartøiet i saadan Egenskab skikket i Land. Han meente der¬
for, at alle eurovæiske Consuler paa det kraftigste borde paatale
dette Overfald; han vilde nu ingenlunde indlade sig i nogen Slags

Underhandling før han havde faaet sit Fartøi tilbage, og afstod
ogsaa derfor fra sit Forsæt at skaffe sig Gidsler ved at sætte sig

i Besiddelse af Convoien. Han stod nu blot lidt længer ind paa
Bugten, med sit hvide Flag fra Fortoppen, gik saa til Ankers og

sendte Consulen med de øvrige danske Folk i Land. Hameken
lovede at giøre sit Yderste for gt faae Fartøiet udleveret.
Om Aftenen og Natten hørtes endeel Skud fra Land, som

rimeligviis vare Signalskud. Næste Morgen kom Convoien ind

igien og ankrede under Goulette.

Imidlertid tog Hameken op til Bardo, Beiens Residens, hvor
han forefandt Lieutenant Schifter og de øvrige Folk fra Slup¬
pen, alle i god Behold. Schifters Saar var lykkeligviis ikke far¬

ligt. Veien havde ladet dem tilbagegive Alt, hvad man havde
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udplyndret dem for, og de bleve udleverede til Consulen paa hans
An= og Tilsvar. Brevet til den amerikanske Consul var bleven
Beien forelæst, og han var saaledes meget vel underrettet om hvad
Billes Hensigt havde været. I denne Anledning forefaldt da en

heftig Ordstrid imellem Hameken og Beien, hvori giensidige Be¬
breidelser for Troloshed og Mangel paa Overholdelse af de be¬

staaende Tractater fandt Sted; men det Resultat, som Bille meest

ønskede, at faae sit Fartøi og sine Folk udleverede, opnaaedes
ikke. Beien erklærede, at han ansaae alle de danske Undersaat¬

ter, han havde i sin Vold, for sine Slaver, med hvilke han kunde
handle efter Godtbefindende, og at det havde været hans Hensigt,
dersom Consulen ikke var kommen i Land igien, at lade Flag¬

stangen kappe og dem alle, Lieutenant Schifter og Hamekens Fa¬
milie inclusive, bringe til Makouba, for at arbeide som Slaver.

Det lykkedes imidlertid Hameken at berolige Beien. Denne fryg¬
tede nemlig dog Udforelsen af en lignende Mesure, som den der

var truet med fra Billes Side, og ønskede derfor meget at Ville

vilde komme i Land og underhandle. Han gav Ordre til at sa¬

lutere Fregatten med 11 Skud, og lovede Salut for Bille, naar

han steg i Land. Hämeken raadede Bille hertil; han meente, at
Beien havde altfor mange danske Undersaatter, altfor megen dansk

Eiendom i sin Vold til at det kunde være i den danske Regierings

Interesse at bryde Freden. Partiet syntes heller ikke ganske lige;
thi om det end kunde lykkes Bille at bemægtige sig lige saa me¬

gen tunesisk Eiendom og lige saa mange tunesiske Fanger, saa
var det dog aldeles umuligt at behandle dem paa samme Maade

som Beien behandlede sine Fanger, idet den danske Regiering hver¬

ken kunde eller vilde have barbariske Slaver at bevaagte eller sælge,
og det Hele da vilde gaaet ud over de ulykkelige Danske, som nu

engang vare i Beiens Vold. Desuden var der een Betragtning
endnu af Vigtighed; det var, at den meste tunesiske Eiendom var

indladt i fremmede Skibe, og at disses Opbringelser vilde lede til
Ubehageligheder med fremmede Magter.

Men uagtet Bille meget vel indsaae alt dette, og derfor hel¬
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lerikke paa nogen Maade ønskede at bryde Freden, troede han
dog ikke at kunne forsvare at følge Beiens Indbydelse. Han an¬

saae ikke alene sin Regiering, men ogsaa sig selv personlig for¬

nærmet, ved Overfaldet paa hans Parlamentair, og forlangte

derfor Godtgiorelse for denne Fornærmelse, for han vilde indlade
sig paa nogen Underhandling. Han saae desuden aldeles ingen
Garantie for, at man ikke vilde behandle hans Person paa samme

Maade, som man havde behandlet hans Officier og Fartøis=Be¬

sætning, og erklærede derfor paa det bestemteste, i sit Svar til

Hameken, at forinden han kom i Land, for at begynde Under¬
handlingerne, maatte forst og fremmest hans Fartoi med Besæt¬

ning udleveres ham, dernæst Gidsel sendes ombord i Fregatten,
medens han var i Land, og endelig hans Persons Uantastelighed

garanteres ham af de andre europæiske Consuler. Han bad end¬
videre Hameken giøre Beien opmærksom paa hans fredelige Op¬

førsel under sit Ophold her paa Rheden, da det jo havde været

ham en let Sag at bemægtige sig den tilbagevendende Convoi,
saavelsom flere af Beiens Corsarer, og forsikkrede, at saalænge
det hvide Flag vaiede fra Fortoppen, skulde intet fiendtligt Skridt
giøres fra hans Side; dog maatte han herved erindre, at han

under ingen Omstændighed kunde tillade mulig Indbringelse af
danske Skibe.

Med dette Brev tog Hameken atter til Bardo, og havde
igien lange Underhandlinger med Beien; men denne Mand for¬

blev ogsaa sin Beslutning tro, ikke at udlevere Sluppen for Bille
havde været i Land. Hans Persons Sikkerhed tilbød han at
garantere, ved at udstede en Forsikkring, forsynet med hans Segl

og garanteret af alle de europæiske Consuler, og naar Bille først
kom i Land, meente han „de nok skulde blive enige.“ Hameken

antog en saadan Garantie fuldkommen tilstrækkelig, og søgte at
overtale Bille til at give efter, især da det forekom ham, at Beien
og hans Ministre i Grunden bleve mere og mere føielige.

Men medens Hameken saaledes negocierede paa Bardo, fandt

en Begivenhed Sted ude paa Bugten, som i høi Grad forviklede
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de danske Anliggender. Vi ville her lade Bille selv tale, og ud¬
skrive derfor følgende Passage af hans Rapport til Admiralitetet.

„Den 31te Mai, om Morgenen, observeredes en Seiler i
Nord, som styrede for Baien: sendte strax Briggen ud for at
recognoscere. Det varede ikke længe, før han signalerede at det
var et armeret Skib, og at han antog det for fiendtligt. Jeg

lettede med Fregatten og signalerede til Briggen at jage og afskiære
Fienden fra Landet. Seileren, som var et tremastet Skib, vendte
fra Landet, heiste tyrkisk Flag, skiod et Skud og flygtede. Saa¬

snart jeg var Briggen forbi samt nærmede mig det flygtende Skib,
skiød jeg først et løst Skud, for at faae ham til at brase op, og

siden et skarpt; han derimod skiod bestandig og flygtede. Ime¬

dens jeg saaledes jagede dette Skib og vandt godt ind paa det,
opdagede jeg to andre forud til Luvart, som stode ind imod mig,
tonende ligeledes rødt Flag og Vimpel, og da jeg saae, at jeg

altid kunde opseile det jeg havde i Læ, giorde jeg nu først Iagt
paa de to sidste. Saasnart jeg var nær nok den forreste af dem,

skiød jeg en Kugle for om den, for at faae ham til at brase op.
Briggen, som i Førstningen var forud, havde allerede skudt, lige¬

som Tyrken ogsaa havde svaret; men alligevel flygtede han. Ved
at passere Fregatten til Luvart fik han to Skud med Kugle og
Skraa, og strax efter, ved at passere Briggen, ligeledes 4 Skud

med Skraa. Dette bragte ham til at bierge Seil. Jeg giorde
Signal for Briggen at vende og visitere ham samt bringe ham

til mig, medens jeg selv jagede den anden, som ogsaa var en
Tremaster og seilede godt. Jeg maatte giøre adskillige Vendinger

for at komme op til ham. Jeg praiede ham, men fik intet
Svar. Jeg havde ikkun skudt et Skud, for at faae ham til at
vente, men ikke destomindre flygtede han. Ved nu at nærme

mig ham ved Indløbet til Bugten, tog han Landet meget nær,

og da han var under Pynten, aabnede han sit Vatterie og bragte

18 Kanoner til Borde, som havde været skiulte; men strax efter

rørte han Grunden, faldt om, fyldte og blev borte med Eet.“
DDen Seiler, som Briggen skulde bringe til mig, havde
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imidlertid atter sat Seil til og var løbet fra Briggen. Jeg dreie¬
de da atter udefter, for at jage den første Seiler, som imidlertid

havde samlet sig med to andre, men de vare dog endnu langt
fra sluttede. Ved at komme den nærmere, kiendte jeg den at

være den Corvet, som Algerinerne fik for nogle Aar siden af
Amerikanerne, hvorfor jeg strax ophørte Iagten og lod dem ube¬
hindret gaae ind.“

„Om Aftenen løb jeg ind paa Baien, hvor jeg saae det
danske Consulat=Flag vaie som sædvanligt. Den algerinske Chef

sendte mig et Fartøi ombord og bad mig om at sende sig en

Officier ombord for at tale med ham; men da jeg afslog dette

bade de i Chefens Navn om jeg vilde lade tre af hans Eskadre
passere, som endnu vare ude, samt en neapolitansk Pris, hvortil
jeg svarede Ja. Han foreviste sit Pas, som jeg dog maa an¬
mærke var fra 1798 og underskrevet af Consul Rehbinder. Han

sagde, han havde taget os for Neapolitanere og derfor var han
Kygtet. Jeg erklærede, at jeg agtede at besvære mig ovor deres
Opførsel imod en Nations Skibe, som de vare Venner med, og
at de ikke førte deres rette Flag. Om Natten holdt vi det kryd¬

sende.“

Den 1ste Juni løb Bille ind og ankrede paa Baien.

Det var en Selvfølge, at denne Tildragelse maatte have øn

uheldig Indflydelse paa de danske Affairer med Barbareskerne.

For det første vilde Deien af Algier blive meget vred, over Tabet
af sin Fregat, og paastaae Skadeserstatning af den danske Regie¬
ring. For det andet søgte de algierske Capitainer at befmykke

deres feige Forhold og slette Manøvrer med at erklære, at de
danske Orlogsmænd havde behandlet dem som Fiender. Dette

kunde jo kun finde Sted under den Formodning, at de vare Tu¬

nesere, og her var da altsaa i Beiens Øine en aabenbar fiendt¬
lig Handling begaaet under Parlamentairflag, medens der endnu

underhandledes om et muligt fredeligt Udfald af Sagen. At
Bille blokerede Rheden de facto, og altsaa var berettiget til at

bringe ethvert indkommende Skib til at raisonnere; at det, under
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den Formodning at det var Tunesere, ei kunde være Bille lige¬

gyldigt under de nærværende Forhold, at en saadan Tilvæxt i
seilbar Styrke samlede sig paa Goulette Rhed, vare Anskuelser og

Begreber, som Beien deels ikke vilde, deels ikke kunde forstaae eller
gaae ind paa. Eiheller indlod Bille sig paa at forklare ham no¬

get desangaaende, men besluttede, selv at gaae saafnart som mu¬
ligt til Algier, for at underhandle med Deien om den Skades¬
erstatning, som han indsaae den danske Regiering vilde komme til
at byde for det havte Uheld. I sit Svar til Hameken, paa den¬

nes Underretning om Forhandlingerne paa Bardo den 31te Mai,
gav Bille derfor blot sit Ultimatum, som var, at han absolut ikke

vilde indlade sig i nogen Underhandling, for han havde faaet sit
Fartøi med Besætningen tilbage. Han skrev endvidere i sit Brev,

som er dateret 1ste Juni: „Jeg ønsker meget at erholde Deres
Svar endnu idag eller senest imorgen, hvori De vil tiene mig i
at sige mig ligefrem Deres Anskuelse om Sagen, saavelsom hvad
de af de europæiske Consuler, De har meest Tillid til, tænke

derom. Jeg kan ikke skiule for Dem, at jeg er meget forundret

over, at de Herrer ikke tage sig en saadan Sag nærmere, der dog

angaaer alle europæiske Regieringer.“ Og til Slutning tilføier
han i Postseriptum. „Dersom Rygtet gaaer i Land, at jeg har

skudt en Algeriner i Sænk, maa jeg bede Dem berigtige det saa¬

ledes, at jeg ikke har skudt paa ham, før at have signaleret ham
at vente, for at tale med ham. Han forcerede Seil, aabnede sit
Batterie, tog Kysten for nær, for at undgaae os, rørte Grunden,
faldt om og sank. Indsluttede Brev til Consul Bille i Algier

beder jeg Dem at expedere, til endmere Sikkerhed, igiennem en

af de andre Consuler, og ved aparte Estafette. De indseer af
hvor megen Vigtighed. det er, at Consul Bille underrettes i Tide

om hväd der er forefaldet.“

Efter at have afsendt dette Brev til Land, lettede Bille og
stod til Søes. Den 2den Juni, om Morgenen, ankrede han paany;

men ihvorvel han saae Consulens Flag vaie, var han dog ingenlunde

tryg, at Freden bestod endnu, „thi“ — skriver han — „uagtet
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den amerikanske Consul var i Jern, for nogle Aar siden, vaiede

dog hans Flag, for at lokke Skibe ind.“
De algierske Capitainer spillede imidlertid en meget tvetydig
Nolle i denne Sag. Medens to af dem gik ombord til Bille for

at bede ham at give dem et Brev til deres Dei, der kunde be¬

smykke deres feige Opforsel den 31te Mai, eftersom de ellers frygtede
for deres Hoveder, og for at underrette ham om, at Beien af Tunis
havde i Sinde at lade Naiaden overfalde om Natten, i hvilken

Hensigt der Aftenen for skulde være roet 4 Kanonbaade ud fra
Goulette, gik de andre op til Bardo og erklærede, at et Øieblik

før den anden Fregat var strandet, havde de Danske givet ham
et glat Lag, uden at vente paa at han foreviste sit Pas, uagtet

han havde praiet, at han vilde dreie til og komme ombord, og at,

da han siden havde sendt sit Fartoi ombord i Naiaden, havde
Bille sagt ham, at han havde troet, de vare Tunesere, med hvem

de Danske havde Krig. Dette fandt Sted i Hamekens Nærvæ¬

relse. Allerede d. 1ste Juni var han tilligemed alle de Danske,

81 i Tallet, blevne kaldte til Bardo, og det var da Beiens Hen¬

sigt, saafremt det almindelige Rygte bekræftede sig ved Consulat¬
Dragomanens Tilbagekomst, nemlig, at den mod Algiererne ud¬
ovede Fiendtlighed havde været Tuneserne tiltænkt, da at giøre

dem alle til Slaver og erklære Krigen. Da Dragomanen imid¬

lertid ikke kom tilbage til heelt ud paa Aftenen, saa lod Beien
det beroe til næste Dag. Med Villes Brev, som vi ovenfor have
omtalt, tog Hameken da atter til Bardo, og det var næsten lyk¬

kedes ham at overtale Beien til at give efter og udlevere Naia¬

dens Fartøi og Besætning, da den algierske Reis kom og forstyr¬

rede hele Underhandlingen. Beien lod sig imidlertid bevæge til
paany at søge Oplysning hos Bille om Sagens sande Sam¬
menhæng. I et Brev, dateret Tunis d. 2den Kl. 14 E. M. D.
og hvori Hameken gav Bille Underretning om det, Dagen før og

samme Dags Morgen, paa Bardo Forefaldne, skrev han endvi¬
dere: „Imidlertid raader jeg Dem meget til, ikke at holde Dem

til Ankers om Natten og ikke engang i Golfen. Jeg veed med
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Vished, at Beien har til Hensigt, medens han lader som han for¬
mildes, at ville giøre fælleds Sag med Algiererne for at angribe
Dem. I Porto=Farino sindes 3 Corsarer paa 22—26 Kanoner,

som i Aften skulle komme ind paa Rheden for at forenes med

dem ved Goulette, hvor Alt giøres færdigt til Angrebet. Efter

altsaa at have givet mig Svar, troer jeg det forsigtigst at De
gaaer bort og ikke kommer tilbage for med en betydelig Styrke.
Intet er vigtigere, end ikke at miste Fregatten. Jeg skulde ikke

tale derom, dersom der ikke var et betydeligt Antal Corsarer, Ka¬

nonbaade og Varker klare til at angribe Dem. Vor Skiæbne her

bliver ikke bedre, og De vil ikke kunne underhandle med Sikker¬

hed, for Algiererne ere borte fra Rheden, og Deres egen Styrke
da er saa betydelig, at den kan betage ham Lysten til at angribe
Dem. Jeg maa bede Dem give mig den meest detaillerede Be¬

skrivelse over hvad der er hændet med Algiererne, da Paschaen er
bestemt paa at erklære os Krig, dersom det er sandt, at De har
angrebet algierske Skibe paa hans Rhed. Saaledes lyder idetmind¬

ste det almindelige Nygte, hvilket jeg, om det end ikke er over¬
eensstemmende med Sandheden, anseer for min Pligt at med¬
dele Dem.“

Billes Svar paa dette Brev var kun en Gientagelse af hvad
han allerede havde meldt i en Skrivelse, sendt ind med de algier¬

ske Capitainer. Han vilde ikke underhandle, for han havde sit
Fartoi. Han havde ingen Ordre paa at erklære Krig og vilde

derfor heller ikke giøre det; men han frygtede den ikke og var be¬
redt til at modtage den. Skete dette ikke, da onskede han at Al¬

ting maatte blive i støtu quo, indtil Ordrer kunde indløbe fra
Danmark. Han gik nu bort paa en 8 Dages Tid, men han
kunde ikke undlade at tage tunesisk Eiendom, hvor han maatte

møde den, dog kun som Gidsel, og skulde den da blive respecte¬
ret saaledes som Beien respecterede den danske. Bille bad endvi¬

dere Hameken om, at faae en anden Consul til at være Media¬
teur i denne Sag, for dog engang egentlig at erfare hvad Beien
forlangte, thi dette var endnu ikke lykkedes ham.
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Det synes som om Bille havde giort sig det til Princip, ikke
at give nogen fyldestgiørende Erklæring angaaende Affairen med
Algerinerne. Jeg finder idetmindste intet andet Svar paa Ha¬
mekens Anmodning om „den meest detaillerede Beskrivelse“ over

dette Punkt, end et Postseriptum saaledes lydende: „Aarsagen til
Algerinernes Uheld var, at de flygtede da jeg vilde tale med dem.

Den ene rendte sig selv paa Land, uden at der engang blev skudt
paa ham; den anden fik 6 Skud førend han vilde dreie til,

men undløb dog siden. Intet fiendtligt var min Hensigt, men
jeg fandt det blot raadeligt at visitere alle indkommende Skibe.“

Jeg har den Tanke, at Bille har muligt villet have denne

Affaire anseet som Beien af Tunis aldeles uvedkommende; som
en Begivenhed, der havde fundet Sted til Søes, idetmindste uden¬

for Skudvidde fra de tunesiske Forter og for hvilken han altsaa

alene havde med Deien af Algier at bestille og var sin Konge
Regnskab skyldig. Om denne Anskuelse var rigtig skal jeg ikke

tillade mig at bedømme, endnu mindre tor jeg forsikkre at det var

Billes Synsmaade; kun forekommer det mig ikke urimeligt; thi

for det første vilde han ellers sikkert have givet, idetmindste con¬
sidentielt til Hameken, en nøiere Forklaring over hvorledes det

var gaaet til, og for det andet synes det mig, at en saadan Tanke
stemmer overeens med Billes høihiertede Anskuelser om sit Flags
og Nations Værdighed.

De algierske Capitainer frygtede meget en Gientagelse af et
saadant Møde som det Sidste. Det var heller ikke første Gang

at sligt hændte dem. De fortalte selv, at de havde mødt engelske
Orlogsmænd, som de heller ikke havde villet vente paa og som

derfor var løbet dem paa Siden og havde givet dem det glatte

Lag. De danske Kugler havde i Alt dræbt 8 Mand for dem og
saaret 13. De forlangte derfor af Bille, og fik ogfaa giort Af¬
tale om Kiendingssignaler med de danske Orlogsmænd, som kunde

sikkre dem i Fremtiden mod slige blodige Feiltagelser.

Den 3die Juni stod Bille sidste Gang ind paa Bugten,
men saae ikke det danske Flag vaie i Land. Om dette var Tegn
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til Krig, eller kun paa Grund af det onde Veir, erfarede han ikke,

da der intet Fartøi kom ud til ham. Han stod nu til Søes og
skyrede Cours for Algier.
Den 4de Juni afsendte han Nidelven med Depecher, som

skulde afleveres i Mahon og Malaga, hvorefter Holsten skulde un¬
derlægge sig v. Dockums Commando. I sin Ordre anbefalede

Bille denne Chef den storstmulige Forsigtighed ved Møde med
tunesiske og algierske Corsarer. Tillige skulde han stedse lade en
af Briggerne holde det krydsende imellem Cap Spartel og Cap

Trafalgar for at praie indgaaende danske Skibe og advare dem
imod de barbariske Magters Krydsere.

Bille ankom til Algier d. 10 Juni. Vi ville her lade hans
egen Rapport til Grev Bernstorsf tale, forbeholdende os at ind¬
lemme i denne Rapport, den under hans Ophold for Algier fore¬

faldne Correspondence. Napporten er dateret fra Algier Bai den
16de Juni.

Ds. Ex. 1 Af min seneste underdanige Skrivelse, dateret 4de Juni,
vil Hr. Greven have erfaret, at jeg dengang var paa Veien her¬
til, samt at jeg dermed havde en dobbelt Hensigt, nemlig forst,

for selv at kunne give Efterretning om det der var hændet, og,
ved at see hvorledes Deien tog det, at faae at vide, hvad Dan¬

mark kunde vente sig derefter. Dernæst ansaae jeg mit Ophold

for Tunis som frugteslost, saalænge Algerinerne laae der. Con¬
sul Hameken havde meldt mig, at Beien havde givet Ordre en¬
gang, at udlevere mig mit Fartoi; men at de Folk, som omgave

ham, havde faaet det forebygget, og isærdeleshed havde den algier¬

ske Consul, samt Generalen paa Fæstningen Goulette udmærket
sig ved at være os imod. Denne Sidste havde angivet, at jeg var

gaaen under Seil med portugisisk Flag for at jage Algerinerne.
Den 10de Juni ankom jeg her paa Baien. Efterat jeg var
bleven saluteret paa sædvanlig Maade, kom Consulen ombord.

Da Intet, af hvad der var forefaldet i Tunis, endnu var naaet
hertil, underrettede jeg Consul Bille om det Hele, gav ham Co¬
pie af det Brev, jeg fra Tunis havde skrevet til Deien, og med¬
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deelte ham den Plan jeg havde for Øie, som bestod i, at jeg vilde

formaae Deien til at være mig behiælpelig i at bilægge Uenig¬
hederne med Tunis, hvorimod jeg vilde forpligte mig til at fore¬
stille Hs. Majestæt denne imod os udviste Tieneste, og derved for¬

skaffe Erstatning for Corfarens Tab, naar Deiens Fordring i saa
Henseende ikke overskrider Billighedens Grændser. Da jeg ikke

troede det rigtigt, for at opnaae dette Øiemeed, at jeg underhand¬
lede personlig med Deien, var jeg kommen hertil uden Stander,

foregivende at jeg var sog og afløst. Consulen gik da i Land

med denne Commission, den han strax betroede til Chefen for
Marinen, den Mand, af Deiens Omgivelser, han havde meest
Fortrolighed til. Denne Minister giorde da sin Rapport til Deien,

der i første Øieblik var bleven meget opbragt og vilde aldeles in¬
tet Svar give, før Coureren fra Tunis med Rapport fra hans

Admiral var ankommen. Dagen efter skrev Consulen mig til

og siden kom han selv ombord og berettede mig, hvad bedst vil
sees af hans eget Brev, saaledes lydende:

„Jeg har talt med Busnah om vor Sag, og han derom
igien med Deien, som ingenlunde vil beqvemme sig til nogen

Slags Underhandlinger forend Corsarens Ankomst eller Efterret¬
ninger fra Tunis, hvilke han formoder „„skulle være endnu ufor¬
deelagtigere end dem, Commandanten har givet ham.““ Busnah

var overbeviist om, at den algierske Regierings Jalousie, over Tu¬
nis's Lykke og tilvoxende Magt, skulde kunne skaffe os dens Mæg¬
ling til vor Sags gode Udfald med denne Stat, men han troede,

at ethvert Skridt, som vi giorde til at erhverve denne Mægling,

vilde være unyttigt og maaskee forderve Tingen, saalænge Hoved¬
sagen ikke er afgiort.“

„Ligesom jeg er overbeviist om, at det modne Skridt, som

Ds. Hvbhd. valgte, selv at være den Første, der underrettede Deien
om hiin ulykkelige Hændelse, viser en Aabenhiertighed, der ei kan
andet end give Sagen et nogenlunde godt Udfald, saa er jeg og¬

saa enig med Busnah, at det ikke vil lykkes, at De, paa samme
Tid, som De lover ham at ville bede Hs. Majestæt at give ham
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en Erstatning, grundet paa Billighed, for det lidte Tab, udbeder
Dem en Tieneste af ham imod Tuneserne, for den første Sag

er afgiort.“
„I Anledning af at forene vor Sag med Englands og Por¬

tugals, da er den Forste endnu ikke i Ufred med Algier. Con¬
sulen er nylig afreist med det samme Skib, han kom paa, for at

skaffe sig Forholdsordrer, med Hensyn paa Deiens Fordringer. En

Fiende mere borde ganske vist gaae ind i Algiers Calcul; men
det gior den ikke. Dette raae Folkeslag beregner og frygter kun
Dieblikkets Virkning.“

„Uagtet jeg indseer, at denne Tid, da de tunesiske Corfarer

ere i Søen, er af Vigtighed for Dem, troer jeg dog, ifølge Oven¬
staaende, at borde indstille til Deres Omdomme, om det ikke var

godt, endnu at opoffre nogle Dage her, for at afvente Corfarer¬
nes eller Tunis=Courerens Ankomst.“ ic.

Mundtlig bad Consulen mig fra Deien, at jeg skulde komme
i Land, for at underhandle med ham, men da jeg havde Grund

til at troe, det ikke vilde føde noget Ryttigt af sig, undskyldte jeg
mig med Sygdom. For Resten syntes vore Sager at staae paa

en venskabelig Fod; vi havde to Fartoier til at fylde Vand for

os; man sendte os de sædvanlige Forfriskninger af Kreaturer,

Grønt og Frugt ombord. Om Aftenen d. 11te modtog jeg atter
Brev fra

Consul Bille af solgende Indhold.

„Det var Chefen af Marinen inderlig kiært, at De endnu

vilde vente noget paa Courerens Ankomst; „men bed ham“
sagde han — „at komme i Land; dette ønsker Deien, der gierne
vil tale med ham, og skiøndt jeg ikke troer, at Noget bliver af¬
giort for Courerens Ankomst, saa viser dette Skridt en Tiltro,

som jeg vil indestaae for ikke skal blive misbrugt.“ Jeg sagde
ham, at De ikke befandt Dem vel; men at jeg vilde bede Chefen

af Fregatten at komme i Land imorgen tidlig, for at tale med
Deien. Dette mit Løfte opfylder jeg herved, bedende at Hr. Ge¬
neral Adjudant Krieger med et Par Officierer og et Par af den

civile Etat vilde komme i Land imorgen tidlig Kl. 8. Saavidt
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menneskelige Øine kunne see ind i Fremtidens Hændelser, er der
aldeles intet at vove ved dette Skridt; derimod vilde det være at

forværre Gemytternes nærværende Stemning, om det blev forsømt.
Busnah, som jeg har talt med, er af samme Mening som Ve
kelhardy.

„I dette Øieblik lod Deien min Dragoman kaldet „Hils

Consulen“ — sagde han — „og sig ham, at Vekelhardy har sagt
mig, at han vil bede Commandanten at komme i Land og tale
med mig imorgen. Dette skal være mig kiært; men jeg vil see
og tale med den nye Commandant, og ikke med den gamle, thi

dette er en slem Mand, der har megen Phantasie.“

Jeg foreviste General Adjudant Krieger Brevet, og overlod
til ham, om han havde Lyst, eller rettere sagt, for at vide om han

havde nogen Modbydelighed for at gaae i Land, thi i saa Fald

vilde jeg have giort Undskyldning. Gen. Adjudant Krieger, der

med god Grund aldrig troede, at der kunde hænde ham noget

Ubehageligt, og, i hvad der endog kunde mode, folte sig alene be¬
siælet af den Tanke, at det han giorde kunde være til Rytte for

hans Konge og hans Land, gik da fra Vorde d. 12te om Mor¬

genen, tilligemed Lieutenanterne Suenson, Nordingh de Witt,
samt Doctoren og Forvalteren. Saasnart han steg i Land, blev
han paa sædvanlig Maade saluteret. Hvad der senere hændtes

disse mine brave Landsmænd, under deres Ophold i Land, vil
Hr. Greven erfare af følgende Rapport fra Gen. Adjudant Krieger.

„Efter at have modtaget Salut ved vor Landstigning, giorde
jeg min Opvartning hos Vekelhardy og hos Admiralerne, og be¬

gav mig saa til vor Consuls Huus, hvor jeg forefandt den be¬
kiendte Jøde Busnah, som lod nogle Ord falde, om Deiens For¬
sæt at begiære Naiaden af os, til Erstatning for den tabte Corsar.

Vi gik samlede op til Deien, som efter en Hoben Skiældsords

Udgydelse fremførte sit Ultimatum: enten strax at lægge Naiaden
ind i Molen til hans Disposition, eller paa Stedet at betale
ham 160,000 Piastre, som han vurderede Corsaren til, da der

siden kunde tales om de Dodes Betaling. Paa min Forestilling,
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at Intet af alt dette kunde gaae an, uden min Konges Ordre og

Bifald, sagde han, vi skulde gaae, men forblive i Land indtil det

Hele var afgiort. Consulen gik da strax til Vekelhardy, berettede

ham det Forefaldne og fik til Svar, at Fregattens Chef kunde
være vis paa at tillades at gaae ombord endnu samme Aften;
det vilde han svare for med sit Hoved, ifølge Pligt, da vi vare
gangne i Land paa hans Ord. Om Eftermiddagen bad han os
at have Taalmodighed til Dagen efter, til hvilken Tid han smig¬

rede sig med at faae Deiens Egensindighed bøiet. Consulengik da

atter til Vekelhardy og forestillede ham, at dersom Fregatten intet
Bud fik ud om hvad der gik for sig, vilde den upaatvivlelig seile,

og derved var et Fredsbrud uundgaaeligt. Vekelhardy gik nu op

til Deien og erholdt Tilladelse til, at Sluppen med sit Mandskab

maatte gaae ombord for at bringe Efterretningen; men at Che¬
fen med Officiererne skulde forblive i Land indtil hans Begiæring

var opfyldt. Sluppen blev da afsendt med Brev*) og vi andre
forbleve i Land.“

„Hele Eftermiddagen var der bestandig Underhandlinger imel¬
lem Deien og os, ved Hiælp af Busnah; men til alle Forslag

svartes kun fra vor Side, at vi ei vare frie, og folgelig inden vor

Frigivelse intet kunde eller vilde blive besluttet.“
„Efter en Maurers Sigende, havde Busnah kort for vor An¬
komst været i Consulens Huus og der sagt til en Jøde: „Sidst

narrede de Danske os, men denne Gang bliver Bladet vendt.“
Saasom det idag var Fredag, Tyrkernes Hviledag, kunde intet be¬

stemt Svar erholdes for efter Conseillets Slutning, som først kunde
holdes efter Gudstienesten, omtrent Kl. 1 E. M. D. Klokken 2

kom Busnah og sagde, man havde besluttet, intet at afgiøre for
en Coureers Tilbagekomst, som for 2 Dage siden var afsendt til

*) Dette Brev er underskrevet af Krieger og Consul Bille, og indeholder

det samme som hvad ovenfor er meldt. De yttrede tillige det Øn¬
ske, at Bille vilde afvente Courerens Ankomst fra Tunis, samt on¬
befalede at handle med Moderation.
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Tunis, for at indhente noiere Efterretninger om de Dodes Antal

o. s. v., til hvilken Tid vi skulde holdes tilbage i Land. Paa

vor Advarsel, at Fregatten vist vilde afseile endnu samme Dag,
og da handle fiendtligt imod Algerinerne, hvis vi ikke indtraf om¬

bord til Solens Nedgang, gik Busnah bort. Consulen begav sig
til Vekelhardy, der intet Raad vidste, var ude af sig selv over
Deiens Uordholdenhed, men gav Haab med Tiden. Kl. 3 kom

Vusnah igien fra Deien og sagde os, at hvis Fregatten vilde
gaae til Tunis, da kunde den giore det først og saa komme til¬

bage, men vel vaggte sig for at udøve Fiendtligheder imod Cor¬
farerne. Han berettede ligeledes, at Deien nu fragik at ville

oppebie Courerens Ankomst, men paastod en øiebliklig Udbetaling
af 130,000 Piastre for den sunkne Corsar, hvis ikke skulde vi
Alle kastes i Lænker. 20,000 Piastre, sagde Busnah, bleve efter¬
givne for hans Skyld, og 10,000 for Consul Billes. Vort Svar

var det samme som for, at da vi ei vare frie, kunde og vilde vi
Intet indgaae; og selv om Deien forlangte næsten slet Intet,
indlode vi os dog ikke paa Noget, saalænge vi ei vare paa fri

Fod. Jeg fordrede, at en Baad maatte blive udsendt til Fre¬
gatten for at begiære Hr. Kammerherrens Ultimatum til Dagen

efter, Kl. 12, da De ellers vist forlod Beien ved Solens Nedgang
og uden videre Advarsel bemægtigede Dem de algierske Corsarer,
hvor De mødte dem. Dette tillod Deien. Imedens vort Brev

blev skrevet*), følede Busnah sig noie for hos Alle, om vi troede

*) Dette Brev indeholdt Rapport om, hvad der var forefaldet, og til¬
lige en Anmodning om at udstede et Manifest til samtlige europæi¬
ske Consuler, om at paatale det imod al Folkkeret skete Brud paa

Løfter og Forsikkringer, idet man havde tilbageholdt Krieger og

hans Officierer i Land. Endvidere forlangte Consul Bille, at er¬
holde Kammerherre Billes skriftlige Erklæring til Deien, at han,

naar ikke Officiererne vare udleverede inden 24 Timer, da ansaae
det som en Krigs=Erklæring og gik til Søes for at angribe Corsa¬

rerne, som nu kunde ventes hver Dag. Coureren var ankommen
fra Tunis, men havde intet Bæsentligt bragt, andet end hvad
Deien allerede vidste af Bille.

†ßs.—
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Hr. Kammerherren indgik Forslaget om de 130,000 Piastre. Paa

vor Forsikkring, at De vist vilde angribe de algierske Corfarer,
naar de 24 Timer vare forbi, uden at vor Frigivelse var til¬

staaet, listede Busnah sig bort. Efter at Brevet var afsendt, ind¬

fandt Busnah sig atter og sagde os fra Deien, at vi kunde gaae
ombord, naar vi vilde, og at Deiens Hensigt havde været, blot at
prøve paa at kyse os. Busnah onskede, at vi, for at vise vor Til¬

tro til Deiens Ord, vilde forblive i Land til næste Morgen, hvil¬
ket jeg tilstod ham, imod at underrette Eskadrechefen derom. Lør¬

dag d. 14de, om Morgenen, gik vi alle ombord i et tyrkisk Fartøi,
og bleve ved Afgangen saluterede paa sædvanlig Maade ic.“

Imidlertid, da jeg d. 13de om Eftermiddagen ikke mærkede til at

noget Bud kom ud, skrev jeg et Brev til Deien og i min Konges
Navn reclamerede de danske Undersaatter strax udleverede, hvortil

jeg gav ham 24 Timers Betænkningstid; indløb da intet Svar,

ansaae jeg det som et Fredsbrud, og vilde da strar gaae til Soes,
for at anfalde hans Corsarer. Jeg indesluttode dette Brev i et
andet, skrevet til alle Consulerne i Algier, med Begiæring, at de

vilde overlevere Deien Samme, samt sige ham deres Mening des¬
angaaende; men disse Breve bleve ikke brugte, da Sagen just i

det Øieblik havde forandret sig i Land. Den Fasthed og Kold¬

blodighed, som mine saa høit fornærmede Landsmænd viste i Land
imod Deiens Trusler om Lænker og Hoveders Afhuggelse, giorde,
at han ikke længer torde fortsætte den begyndte Comedie, og da

de havde givet Busnah den sidste Forsikkring om, at Fregatten
vilde ufeilbarlig seile samme Aften, for at angribe de algierske
Corsarer, gik denne saa aldeles fra sin Nolle, at Officiererne ikke

alene strax bleve frie, men Deien lod dem endog ansøge om, at
de strax maatte skrive ud til mig. Ja, en Ordre blev givet, som
aldrig har været hort om før, nemlig, at saamange Baade, som de
vilde sende ud til mig, skulde ubehindret passere, (naar Solen er

nede, kommer ellers ikke et Menneske ind i Byen) og saaledes fik
de mit Syar i Land midt om Natten.
Saasnart jeg, den 14de om Morgenen, havde faaet Gen.
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Adjudant Krieger med de øvrige Officterer ombord igien, sendte
jeg mit Svar i Land paa Consul Billes Brev.

(Denne Correspondence troer jeg i alle Henseender saa in¬

teressant, at den fortiener at anføres her in extenso, for saavidt
den vedkommer Sagen. Consul Billes Brev var af 14de Juni
og lyder saaledes:)

„Nu, efter at Fregattens Chef og Officierer ere ombord igien,
kunne Underhandlingerne begynde.“

„Jeg vil ikke, idetmindste ikke for det første, begiære at gaae
ombord, thi jeg vil ikke udsætte mig for benegtende Svar. Jeg
udbeder mig, at Ds. Hvbhd. vil skriftligen tilkiendegive mig, hvor

stor den Summa, som Erstatning for Skib, Mandskab og alt Øv¬
rigt (de Presenter, som jeg bliver nødt til at give Deien og Mi¬
nistrene, undtagne) maatte blive, for hvilken Hr. Kammerherren

vil være ansvarlig. For enhver større Sum, saavelsom om en
Fregat skulde blive forlangt, bliver vel Svaret, at Kongen maa

bestemme det, og hans Beslutning bringes Deien inden 6 Maane¬
der. Jeg er vis paa, at Deien heller modtager en mindre Sum

paa mit Ansvar, stottet til Hr. Kammerherrens, end en større,

under Vilkaar af en længere Termin og et ubestemt Svar.“
„Nu til den anden Sag, som vi ikke kunne afhandle før
den første er fuldkommen bragt i Orden. Consul Hameken an¬

mærker i et Brev til mig af 1ste Juni, som jeg modtog igaar,
at Algiers Indflydelse i vor Sag med Tunis mere kan skade end

gavne. Uagtet den amerikanske Fred er giort og for største De¬
len betalt i Algier, er jeg fuldkommen enig med Consulen, at en
Fred af den Art kun vil være af kort Varighed. Paa eet Sted

skal der betales; bedre da, at Beien i Tunis fornøies, end at han

tvinges til Freden, ved den subalterne Stilling, hvori han staaer

til Algiex. Derimod troer jeg, at Officierernes og Fartøiets Ud¬

levering, saavelsom de fleste af de opbragte Skibes Frigivelse, samt
nogle Maaneders Stilstand, imod givet Løfte om Svar fra Kongen,

angaaende Bøiens= Fordring, kunde her med Held bevirkes. Til
dette er Busnah. gonskagvillig, ja endog til at arrangere den høle
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Sag. Men det er jo hans Fordeel. Han bryder sig for Resten

lidet om den Varighed, et saadant Forlig kunde have. Han siger,
at det, som her skulde bevirkes, maa efter Tingenes Orden skee ved

den algierske Vekil i Tunis, og ikke ved nogen Ambassadeur, af¬

sendt dertil. Dog tvivler jeg ikke paa, at Ds. Hobhd. kunde
faae en Mand med, der bragte bemeldte Vekil Duplicat af det

Brev, som Deien sender ham over Land.“

„Det er idag Jodernes Helligdag, og Deient er imorges ta¬
get paa Landet og bliver to Dage borte. Derfor kan intet videre
udrettes idag o. s. v.*
Billes Svar er ligeledes dateret 14de Juni, og lyder saaledes:
„Af Deres ærede Skrivelse, som blev mig leveret af Gen.

Adjudant Krieger, ved hans Ankomst ombord tilligemed de andre

Officierer, Deien havde holdt tilbage, seer jeg, at De ønsker, jeg
skriftlig skal tilkiendegive Dem den Summa som Erstatning for

Skib, Mandskab ic., for hvilken jeg vil giore mig ansvarlig. De,
Høistærede, som kongelig Embedsmand, kiender jo ligesaa godt
som jeg, at ingen dansk Undersaat kan, uden dertil at være be¬

myndiget, giøre sig selv ansvarlig for en Sum Penges Udbeta¬

ling, som ikke først af Regieringen et bleven approberet, og i hvor
haardt det vilde have blevet mig at gaae herfra, uden at faae

mine kiære Landsmænd og Kammerater med mig, havde jeg dog

aldrig vovet at indgaae en slig Forpligtelse, hvorved jeg havde
lagt et Baand paa Regieringen, og derved hindret den fra at

handle, muligen paa en Maade, som vi mindst formodede. Jeg
har derfor intet andet Svar at give paa dette Sporgsmaal, end

at jeg henholder mig til, hvad jeg saavel skriftlig som mundtlig
har meddeelt Dem, og som er aldeles eenslydende med de Ord,

jeg har brugt til Deien: „at jeg vilde afvente Hs. M. Ordre,

men at jeg kun var kommen hertil, for at bevidne Hs. Exc. vor
Konges Bedrovelse over det Passerede, samt for at tilbyde den

Erstatning, Hs. Exc. maatte ønske, saavidt samme grundede sig

paa Ret og Billighed. Min Hensigt hermed ver da, at jeg vilde

have, Deien skulde laane Haand til ’at kævne vöre Sager med
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Tunis; og da vor Regtering ikke kan undgaae Udgifter, efterdi

Sagen allerede er kommen saavidt, meente jeg, at Algier, ved at
giøre sig fortient af Danmark, uden stor Umage kunde tiene det

meeste. At vor Regiering gierne opoffrer en palsende Sum, derom
er jeg hos mig selv overbeviist; men jeg er ligesaa overbeviist om,

at den ikke gior det, naar den ei kan giøre det med Ære. Naar

ikke det voldsomme Skridt havde fundet Sted fra Deiens Side,
og han havde villet føje sig lidt efter vor Interesse, troer jeg, at

jeg havde tordet foreslaae Regieringen en Opoffrelse af 30—40,000
Piastre for Tabet af Corfaren og Foikene. Men efter hvad der

nu er passeret, kan jeg efter min Pligt ikke giore andet end fore¬
stille Tingen som den er, uden mindste Indkludning; eiheller dri¬
ster jeg mig til at lade Presentskibet, som De siger er underveis,

gaae hertil, for H. M. nærmere Ordre desangaaende indlober,
hvorfor jeg ogsaa agter at foreslaae Com. Cap. Kocfoed at lade

Skibet oplægge i Port Mahon saalænge, og skal jeg imorgen til¬

stille dem min Rapport til Regieringen, som jeg vil bede Dem

faae bortsendt med forste Leilighed, paa det at Svar saa hurtigt

som muligt maa indløbe. Jeg maa tilstaae Dem, at jeg ikke
troer, Hs. M. optager Deiens Opførsel imod vore Officierer syn¬

derlig vel; jeg vil ikke tale om hvorledes det var gaaet, ifald det
havde været mig selv, som Busnah formodentlig havde beredt det

Bad til, hvorvidt deres Haardhed da var gaaet. Imidlertid, idet
jeg her handler efter Pligt og melder Sagen hiem, skal jeg ikke
mangle tillige at forestille, hvormeget jeg troer, det altid maa
være Danmarks Politik at holde Venskab med Algier. Jeg maa

derfor bede Dem om, selv at fremsætte Deres Tanker uforbehob¬
dent over denne Gienstand til Regieringen. De maae gierne be¬
raabe Dem paa, at jeg har tilstaaet Dem, at jeg er af den Me¬
ning, at det er klogest at see igiennem Fingre med dem. Dernæst

maae De lade Dem opgive Deiens hele Fordring, med tilbørlig
Frist til at kunne erholde Regieringens Svar, og saa sende det
Hele hiem.“

„Ønsker De, at jeg. naar jeg har været i Tunis, skal komme
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herind igien, skal jeg giøre det med Fornøielse. Kan De over¬

tale Deien til at skrive til sin Consul i Tunis, og give mig
Duplicat deraf, og deri anbefalek ham at drive paa vor Sag, troer

jeg, at vi dermed kunde være tientt men om muligt vilde jeg
gierne seile imorgen. Jeg haaber da forinden at see Dem per¬

sonlig, deels for at aftale Adskilligt med Dem, deels for at be¬
vidne Dem min Følelse over at De ikke alene har overstaaet det

optrukne Uveir saa godt, men at De, Høistærede, efter Gen. Ad¬

judant Kriegers og hans Officierers Vidnesbyrd, har baaret det,
som en Mand af en saadan Charakteerfasthed, at Kongen maatte

være lykkelig ved at have mange saadanne Tienere ic.“
I sin Rapport til Bernstorff siger Bille videre: „Af dette
mit Svar til Consulen, vil Hr. Greven see min Anskuelse af Sa¬
gen, samt hvilke Mesurer jeg har til Hensigt at raade Gen. Ad¬

judant Koefoed at tage med Presentskibet. Svaret kan være til¬

bage i 7 Uger, og maa jeg da alene anmode om, at det maa

sendes i Duplicat til Malaga og Livorno, da muligt Gen. Adju¬
dant Koefoed kan have begivet sig didhen med en udgaaende Convoi.“

„Jeg forlader da nu Algier og lader Deien stedse troe, at Sa¬
gen staaer ham aaben, paa det at der ikke skal kunne siges, at vi

have smigret ham, for at faae Fangerne frie fra Land. Hs. M.
har da stedse frit Valg imellem at tage milde eller haarde Me¬

furer. Mit sidste Ord til Deien skal stedse være, at jeg herefter
altid først vil have min Konges Ordre for mig, forend jeg sen¬
der noget Menneske i Land for at underhandle med ham. Skulde

Hs. M., i Betragtning af vor Handels Interesse, bestemme sig til
af egen Drift at opoffre en 30—40,000 Piastre, da troer jeg vel

at torde tilraade dette, og saaledes at see igiennem Fingre med

det Passerede; men hermed bor Deien ikke alene være tilfreds,

men han skal endog vide, at det skeer af Hs. Majestæts særdeles
Godhed.“
„IImod hvad andre Nationer ved lignende Leiligheder har be¬

talt, som derfor ikke ere mere agtede, betaler vor Konge i ovenan¬
førte Tilfælde kun lidet. Det danske Flag er derimod ikke alene
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agtet, men jeg tor sige endog frygtet af Algerinerne. De En¬
gelske have maattet betale 2000 Piastre for hver død Mand om¬

bord i en algiersk Corsar, som en af deres Orlogsmænd en Nat
beskiød af en Feiltagelse. Af Spanierne fordrede Deien en Cor¬
far tilbage, som de Franske havde taget og sendt ind til Cadir,

og da den blev af Spanierne kiøbt tilbage og sendt hertil, faldt

den i en Portugisers Hænder, hvorfor den spanske Consul blev
lagt i Lænker. Denne feige Mand forskrev sig da til at betale
120,000 Piastre. Neppe skulde jeg troe, at Deien skulde byde

Consul Bille sligt, og skulde det skee, er han ikke den Mand, der
lader sig skræmme. Kort før Revolutionen betalte de Franske til Al¬
gier Værdien af en Chebeqve, som en Neapolitaner jog i Land paa

Franskekysten. Dog alle disse og mange andre Exempler paa de
europæiske Hoffers Eftergivenhed og Svaghed imod disse Roverd

er maaskee Hr. Greven bedre bekiendt, end jeg kan fremstille dem
her; ei heller er det min Hensigt, ved at anføre disse Exempler,
at bevæge min allernaadigste Konge til at opoffre disse Penge;

men jeg seer deraf, at der har været andre, for mig, ligesaa uhel¬
dige til, imod deres Villie at indvikle deres Regiering og Land i

Ubehageligheder og Bekostninger; og neppe troer jeg, at nogen

kan have følt dybere derved end jeg.“
„Jeg gaaer nu til Tunis, for af alle Kræfter at arbeide paa

Fredens Opretholdelse. Om jeg faaer Brev med fra Deien til

hans Consub i Tunis, samt om hvad Deiens egentlige Paastand
bliver, det paalægger jeg Consul Bille at indberette Hr. Greven.

Jeg bør ikke undlade at melde Dem, at længe for jeg vær gaaet
til Tunis, havde Beien sendt et Skib hertil med Presenter til

Deien, af Værdi 7—8000 Piastre fortes, for at vinde ham til
at han ikke skulde befatte sig med Beiens Uenigheder med os.

Dette tager jeg ikke for noget godt Tegn. Samme Skid blev

jaget af en engelsk Orlogsmand, satte sig paa Land, og Mand¬
skabet flygtede. De Engelske udplyndrede Skibet, surrede Roret,

braste Seilene om og lod det gaae til Søes, men det kom dog
atter ind paa Kysten og blev bierget.“
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„Om Tuneserne maa jeg sige, saavidt jeg kan bedømme

Stillingen, at de bor kunne tvinges; thi deres Handel taaler in¬

gen aabenbar Krig, og deres Havne ere lette at blokere.“
„Naar Hr. Greven forelægger H. M. denne min underda¬

nige Rapport, maa jeg bede Dem have den Godhed at tilføie det
Vidnesbyrd, det er min saa kiære Pligt at afgive, at Consul Billes
Conduite i denne Sag har været saaledes, at den i høi Grad

gior ham Ære. Jeg modtager i dette Øieblik Brev fral ham,

hvori han siger mig, at Deien vedbliver sin Paastand paa 130,000
Piastre eller Fregatten. Bille mener, at om jeg paatog mig
strax at udbetale 40,000 Piastre, kunde det maaskee lykkes at

bringe Sagen til Ende. Men hverken er jeg af den Mening, ei
heller troer jeg andet, end at, ifald han vil beholde Fred med os,
han nok venter nogle Maaneder endnu. Jeg tænker derfor, det

var bedst, at Hs. Majestæts Ultimatum kom med Presentskibet ic.
Brevet fra Consulen, som Bille omtaler i Slutningen af
ovenstaaende Rapport, er dateret 15de Juni og lyder saaledes:
„Imorges har jeg talt længe med Chefen af Marinen og
Joden Busnah om vor Sag: jeg forlangte at vide Deiens Paa¬

stand, som Hr. Kammerherren og jeg da vilde forelægge Hs. Ma¬

jestæt, samt 6 Maaneder for at give Svar. Paa deres Sporgs¬
maal, om Presentskibet kom, svarede jeg, at derom kunde jeg intet

sige; jeg vidste blot, at dette saavelsom alle danske Skibe vare be¬

ordrede at blive liggende i Havnene, indtil Sagrn med Tunis
var afgiort, og forestillede dem, at saalænge, vi havde Ufred med

denne Magt, var vor Handel stoppet, og følgelig vilde Kongen

ikke haste med at give Deien den Erstatning for den tabte Cor¬

sar, som han maaskee ellers kunde være tilbøielig til, da hans før¬

ste Hensigt med at give Algier og de andre barbariske Magter de
betingede aarlige Presenter jo ikke kunde være nogen anden, end

at forsikkre sine Undersaatter en uforstyrret Handel paa disse Far¬
vande. Da de syntes at forstaae dette, tog jeg Anledning til at
giøre dem opmærksom paa, hvormeget en snar Erstatning for den
tabte Corfar maatte beroe paa, om vor Tvist med Tunis blev bragt
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i Orden, hvortil jeg da bad dem at række Haand, paa den af
Ds. Hvbhd. foreslaaede Maade.“

„Nu er Busnah i Deiens Hauge, for at skaffe Svar. Denne

Mellemtid vil jeg anvende til at meddele Dem mine Tanker i

Henseende til den Vold, der skete imod vor ærlige Fremgangs¬

maade, ved at tilbageholde Fregattens Chef, og af hvad Grund

jeg troer, at vi ikke bor tage den i Betragtning saalænge vi un¬
derhandle.“

„I de sidste Aar har Algier ikke respecteret Tractater eller
Folkeret i sin Adsærd mod de europæiske Nationer: derom vidner
især Exemplet med de her bosiddende Franske og med dem af

denne Nation fra Corfu, der vare forsynede med Storherrens Pas,
og nu nylig Exemplet med det spanske Hofs Agent, som blev mis¬
handlet paa den skiændigste Maade; men desuagtet underhandle
dog alle disse Nationek med denne barbariske Magt, glemme dens

Troløshed i Underhandlinger, og saaledes saaer den danske jo og¬

saa' at giøre, saalænge ingen Krig endnu har Sted. Vel er det
sandt, at Folkeretten aldrig blev krænket paa en saa nedrig Maade,
som nu senest, da det blev den danske Chef og hans Officierer,

der paa Deiens Ord, paa Tro og Love, begave sig i Land, for¬
meent at vende tilbage; men paa den anden Side haves vel hel¬

ler intet Exempel paa, at Deien saa hastig, og paa en for ham

saa ydmygende Maade erkiender sit troløse Skridt. Han gav dem

Tilladelse at gaae ombord, inden Eskadrechefens Trusler maaskee
kunde have bevæget ham dertil, og uden i mindste Maade at have

opnaaet sin Hensigt, som vel ei kani have været andet, end, me¬
dens han havde disse Gidsler i Land, at erholde Lefte om en
større Erstatning for den tabte Corsar, end han ellers kunde vente.“

„Efter den Samtale, jeg havde med Ministeren og Busnah

imorges, havde jeg godt Haab, idetmindste haabede jeg, at nogle
Maaneder bleve os skienkede til at indhente Svar. Men jeg er
bleven skuffet i min Forventning. Nu kom Busnah fra Deien.

Han var, sagde han, omringet af Tyrker, og hans eneste Svar
var: genten Fregätten, der ligger derude, eller 130,000 Piastre
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i mit Huus om 2—3 Dage, naar jeg kommer ind fra mit Land¬

sted.“ Busnah sagde, han havde ikke Mod til at tale med ham
om vor Sag i Tunis, og mener personligen, at det nytter ikke at

tænke paa denne, før Hovedsagen med Algier er afgiort. „Men“—
sagde han — „naar Deien kommer til Byen, skal jeg arbeide paa,

at den forlangte Sum skal blive formindsket, og kommer det først
i Stand, da haaber jeg, at Deien giver os kraftig Hiælp imod
Tunis.“ Det er mig umuligt at sige, om det er Busnah, der

blot søger at vinde Tid, eller om Sagen virkelig hænger saaledes
sammen.“

„Uagtet Ingen har talt til mig derom, formoder jeg dog
at man venter et Tilbud fra Hr. Kammerherrens Side. Der¬

som dette ikke kan finde Sted, naar det f. Ex. var en Summa

af 40,000 Piastre, under Vetingelse, at Betalingen eller Vexlerne

udstedtes forst efter Deres Tilbagekomst fra Tunis, naar 6 af
vore der opbragte Skibe vare frigivne tilligemed deres Mandska¬

ber; saa veed jeg intet meer tilbage at raade til. Jeg er i dette

Dieblik for nær ved Lænker og Bøddel til at ville være ansvarlig
for denne eller nogen anden, meget mindre Sum. Men stod jeg
som fri Mand paa dansk Grund, da torde jeg tilbyde min Re¬

sponsabilitet, om jeg endog havde Formodning om, at Danmark

havde i Sinde at bryde med alle de barbariske Magter; thi jeg

tog da alene i Betragtning, at henved 70 danske Mænd derved

kom ud af Slaverie. Disse skulde Regieringen jo dog underholde;
disse skulde jo dog Danmark, opfordret ved Menneskelighedens

Stemme, loskiøbe; og saavidt jeg seer, er her intet Bdmygende
for Danmarks Ære, thi andre Nationer have jo betalt i lignende
og meget mindre rimelige Tilfælde, og De Hr. Kammerherre kom

jo hertil aldeles frivillig, for at forkynde det skete Uheld og for
at anhøre Deiens Pretention om Erstatning. Men antager De

ikke dette, synes mig, der kun staaer os Et tilbage, efter at De har
hørt Deiens Fordring, nemlig at forlange 6 Maaneder for at

hente Kongens Svar.“
„Nu til Slutning et Par Ord til Svar paa Deres Brev,
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som jeg modtog imorges. Tak, inderlig Tak, ædle Mandl for den

Deel, De tager i min Skiæbne, dersom Underhandlingerne skulde

mislykkes, og for den Omhu, De viser for min personlige Sikker¬
hed; men herpaa er det for silde for mig at tænke.“

„Det var paa dit Æresord — sagde jeg til Chefen af Ma¬
rinen — at Fregattens Commandant kom i Land, og jeg stod
ham inde for, at han dertil kunde fæste Lid; han kiendte dig
ikke, men jeg kiender dig og bliver nu anseet af min Konge og

mine Landsmænd for en Bedrager, fordi du bedrog mig. „For¬

rige Gang, Consul“ — svarede han mig — „gik du ombord og
vilde ikke komme i Land forend din Sag var afgiort. Nu vil Deien

hevne sig.“ Jeg satte dengang min Person i Sikkerhed, efter min
Konges Ordre — sagde jeg ham igien — men udvirk nu du,
at Commandanten og hans Officierer vende tilbage. Jeg bliver

her, og skal da skriftlig besørge Underhandlingerne imellem Eska¬

drechefen og Deien, og medens disse staae paa, vil jeg ikke for¬
lange at gaae ombord. — „Der har Du min Haand Consul“¬

udbrød han — „dersom jeg formaaer noget, skulle dine Lands¬

mænd være frie i Aften eller imorgen tidlig.“ Dette skete, og jeg
har altsaa givet mit Æresord, som jo kun er eet, hvad enten jeg

gav det til en algiersk Minister eller for den Almægtiges Throne;

og kunde jeg end flyve til Fregatten, saa giorde jeg det ei, thi der
er endnu danske Undersaatter i Algier: disses Kiæder kan jeg maa¬
skee lette, ved at bære dem med dem; men aldrig skal de vorde

tungere, fordi deres Consul sveg sit Ord. Kunde jeg med
dem Alle forlade dette forbandede Land, da giorde jeg det altfor

gierne. Vil Ds. Hvbhd. at jeg fra Dem skal bede Deien om,
at jeg maa gaae ombord alene, for igien at gaae i Land, saa er

det jo min Pligt.“

„Jeg bad først Ministeren om Tillgdelse for Secretairen at
gaae ombord med dette Brev; han svarede først Ia; men et

Qvarteer efter sendte han mig Bud, at han ikke kunde tillade

det, men ifald jeg ønskede det, vilde han sende Bud til Dejen
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derom, som han ingenlunde tvivlede dertil vilde give sit Sam¬

tykke; men hertil var ingen Tid. Jeg har den Ære o. s. v.“
Indholdet af Billes Svar paa dette Brev kiende vi fra

hans Yttring i Slutningen af Rapporten til Bernstorff. I Post¬

seriptum til Svaret siger han endvidere: „Gior Deien opmærk¬
som paa, ar da han overlader til Kongen af Danmark Valget

imellem at betale 130,000 spanske Piastre eller en Fregat, maa
han jø idetmindste give Tid til at dette Alternativ kan blive
H. Majestæt forelagt, da Regieringen formodentlig, hvis den vil

vælge, saa foretrækker det sidste, som det mindst kostbare.“

Bille blev hindret fra at afseile til Tunis, ved en stadig frisk
Kuling af Østenvind, der blæste i disse Dage. Idetmindste tog

han denne Pretert til at opholde sig til d. 20de, formodentlig
endnu i Haab om, at Tiden kunde bringe Deiens Blod i mere

Rolighed, og bevirke et heldigt Resultat af Forhandlingerne.

Han corresponderede i denne Tid stadig med Consul Bille, af

hvilke Breve jeg her vil uddrage det meest antegnelsesværdige.
Under 18de Juni skrev Kammerherre Bille til Consulen, at

da det var muligt, der i hans Instructioner kunde findes noget,
som authoriserede ham til at giøre et eller andet Tilbud paa

egen Haand, hvilket var Bille ubekiendt, da bad han ham om,
at handle i saa Henseende efter Conduite, og at være overbeviist
om, at han altid og ubetinget skulde have hans Bifald, da hans

Moderation og kloge Handlemaade var ham tilfulde bekiendt.
„Uagtet Deien er en Tyrk“ —

skrev Bille — „maa han dog be¬

gribe, at der ingen Aarsag i Verden var for hans Fregat at
kaste sig paa Land i Havnen. Muligt havde det hændet denne

elendige Person, om han aldrig havde været jaget. Deien maa
endvidere dog indsee, at en Commandant, som han selv kalder

en Barbar, ikke tør fordriste sig til, paa egen Haand at tilstaae
saadanne Summers Udbetaling, som den her forlangte.

Samme Aften modtog Bille imidlertid et Brev fra Consu¬
len, hvis Indhold vi kunne slutte os til af følgende Svar.
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Den 18de Juni Kl. 9 om Aftenen.

„Jeg finder Deres Grunde meget antagelige, og føler hos
mig selv megen Tilbøielighed til at giøre et Skridt udenfor det

jeg er bemyndiget til, naar jeg derved kunde opnaae nogen Tryghed
for vor Handel, som forhen; men hvorledes opnaae dettek hvorledes

blive betryggede, naar man har med lutter Bedragere at bestille, hvis
eneste Maal er at narre os2 Imidlertid, dersom De troer, at

det kunde lade sig giore, nemlig at de skaffede mig Alting fri
fra Tunist Skibe, Ladninger, Folk ic., og Tunis forpligter

sig til, ikke at giøre noget fiendtligt Skridt i 3—4 Maaneder, in¬
den hvilken Tid jeg er dvis paa, at enten Presenter eller andet
Svar maa komme: vil jeg forpligte mig til, efter at jeg hür væ¬

ret i Tunis og modtaget Alt, samt kommet overeens med Paschaen,

da at komme her tilbage og udbetale, som Erstatliing for Corsa¬

ren samt for den givne Assistance, den Sumina 40,000 Piastre
til Deien, ja om det endog var 50,000.*) Jeg har et Creditiv

ied raa 100,000 Piastre, at udbetales i Tunis, altsaa kan jeg

tælle disse Penge ud her, ifald det behøves.“
„Skulde dette blive antahet, da lad mig høre fra Dem

inden Kl. 12 imorgen Middag; saalænge vil jeg vente, om endog

Vinden falder god. Det er Deres Veiledning, Hoistærede, samt
rigtige Anmærkning, som bringer mig til at giøre dette Skridt
paa min egen Haand. Men dermed ogsaa Punktum; thi der¬
med bliver Corfaren meget godt betalt. Presentskibet skal da snart

komme hertil. Dog, tydelige Ordl Pengene klinge ikke her, för

alting er i Stand i Tunis. Gaaer dette igiennem, haaber jeg
at see Dem selv. Jeg forbliver etc.“

) Det var isærdeleshed Frygt for, at Deien, med sin Eskadre, skulde

tvinge Beiem af Tunis til at udlevere sig de danske Skibe og Foh¬
ger, og lade dem bringe til Algier som Represailler, for den tabte

Corfar, der bevægede Bille til dette Skridt. Saadanne Fanger

havde man da siden maattet løskiøbe for omtrent 2000 Piastre
Sthkket.
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Men dette gik ikke igiennem. Under 19de Juni meldte

Consulen til Bille, at Busnah og Vekilhardy havde ikke engang
tordet tale derom til Deien. Denne havde sagt sin sidste Be¬
slutning, som var, at han vilde have 120,000 Piastre eller en

Fregat, for han vilde entrere paa nogen venskabelig Fod med

Danmark. Consulen bad derfor Bille paa det indstændigste om,
ifald endog Sagerne jævnede sig med Tunis, han dog vilde være
meget forsigtig med Hensyn paa Algier, da Indbringelse af dan¬

ske Skibe kunde blive befalet fra den ene Dag til den anden, og
følgelig et Antal danske Undersaatter falde i Deiens Hænder fø¬
rend endnu Krig var erklæret, hvilket da siden vilde giøre Fre¬
den saa meget kostbarere.

Bille svgrede herpaa, under samme Dato, at han altsaa, i
hvor nødig han end vilde, maatte gaas herfra med uforrettet Sag,

dog med den Trøst, gt være sig selv bevidst, at han havde giort
Alt, hvad der stod i hans Magt, for at vedligeholde Freden. Han
sendte Consulen sin Rapport til Bernstorff, hvilken han bad ham

fortsætte og afsende med forste Letlighed, og om muligt med et

dansk Skib, som desværre laa i Algier under disse Forhand¬

linger, men som Consulen dog haabede at saae expederet saasuart
Fregatten var seilet.
Den 20de Juni lettede Bille altsaa fra Algier. Consulen

havde ladet ham vide, at dersom Deien muligt endnu vilde for¬
andre Tanker, ved at see Fregatten seile, vilde han signalere det
med et Kanonskud fra Marinen. Dette Skud faldt ikke, og Bille
fik herved ny Bestyrkelse i den Tro, han i de sidste Dage næ¬

rede, at Deiens store Rolighed og Ligegyldighed ikke bebudede no¬
get Godt. Vi ville af det Følgende see, at denne Mistanke ikke
var ugrundet.

Skiøndt det syntes uundgaaeligt, hvad enten det blev ved

Fred eller kom til Krig med Algier, at Bille uforskykdt vilde blive

Aarsag til betydelige Bekostninger for Landet; skiøndt han altsaa
med Bedrøvelse saae, at Alt, hvad han havde giort for at und¬

gaae dette, var mislykkedes, gik han dog bort fra Algier med den
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beroligende Overbeviisning, at det danske Navn var blevet haand¬
hævet paa sin ærefulde Plads i disse Barbareskers Erindring,
ved vor Consuls og den kiekke Kriegers urokkelige Standhaftighed
og gode Conduite.

Vi ville fortsætte Beretningen om Billes videre Ophold paa

Barbariske=Kysten, nemlig hans Seilads til Junis, de der atter
forgiæves anvendte Forsog til mindelig Afgiorelse af Stridighe¬
derne med denne Magt, og endelig hans Ankomst til Malaga, ved

at giøre en Extract af hans Rapporter til Bernstorff og Admirali¬
tetet, daterede Malaga d. 8de Juli.

Han maatte krydse hele Veien, formedelst stadig østlig Vind,
og holdt sig stedse inde under Barbariske=Kysten. Den 23de op¬
dagede han den hele algierske Eskadre, som kom plat for Veiret,

7 Skibe i Tallet, ned paa ham. En Chebeque, som var forud

og seilede godt, heiste Flag og skiød et Skud. Bille heiste en¬
gelsk Flag, skiød et Skud, og vedblev at staae tæt ind under Lan¬

det. Chebequen dreiede nu under Vinden for smaa Seil, hvor¬
paa Bille vendte imod ham, heiste dansk Flag og Vimpel og skiød

et Skud. Da de vare hinanden saa nær, at der kunde praies,
satte Chebequen Force af Seil og gik Naiaden til Luvgrt for at
samle sig med de andre, som imidlertid med Læseil og Bovenseil

kom ned til dem. En anden stor Chebeque giorde nu de Kien¬
dingssignaler, som vare aftalte i Tunis, hvilke fra Naiaden dleve
besvarede, men da dertil udfordredes opgivne Underseil, indlod Bille

sig rigtignok ikke paa lang Signalering. Nu opstod en alminde¬
lig Iagt paa Naiadent de to Chebeguer bidevind efter Fregatten,
som stod skarp bidevind N. O. over; Admiralen med fire andre

Seilere heelt rumskiøds, for Alt, hvad trække kunde; hvert Øieblik
skiød de løst eller skarpt. Den fordums amerikanske Fregat giorde

nu ogsaa Kiendingssignalet, hvilket Bille repeterede, men satte

strax sine Underseil igien og vedblev sin Cours. Ihlandt Algeri¬
merne giordes derefter en stor Mængde Signaler med Flage og

Skud, og Iagten fortsattes. Noget efter skiød det nærmeste Skib
et Par Kugler efter Naiaden; men da det var langt fra at være
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paa Skudvidde, ændsede Bille dem aldeles ikke; tvertimod, han

strog sit Flag og blev rolig gaaende sin Cours til Solens Ned¬
gang; da havde han den hele Eskadre, baade dem der havde væ¬

ret ham 4 Mile til Luvart og de to, som havde været hos ham
inde under Landet, agterud i sit Kiølvand, jagende bidevind ef¬

ter ham, men uden mindste Udsigt til at naae ham. „Saale¬
des“ — skrev Bille til Consul Bille i Algier — „jage Tyrker,

der ere 4 Mile til Luvart! Havde jeg havt Dagen for mig, skulde
jeg have braveret dem, ved at vende imod dem.“ — „Jog vedblev
ganske rolig min Cours“ — skrev han til Bernstorff — „vente

paa dem vilde jeg ikke; thi jeg havde al Grund til ikke at troe

dem, naar jeg erindrede mig Deiens store Ligegyldighed, efter at
han havde afsendt sim sidste Coureer til Tunis; men flygte for dem

vilde jeg hellerikke, hvilket ellers havde været mig en let Sag.
Jeg stolede paa mit vel’eilende Skib, og var sikker paa, at om
endbg en elles to vare komne op med mig, skulde jeg have be¬

handlet dem efter Fortieneste.“
Den 26de var Bille imellem Bizerta og Porto Farino, da

han opdagede to tunesiske Corfarer, som convolerede tvende Kof¬
fardiskibe, kommende ud fra Landet. Det ene førte engelsk, det

andet ragusæisk Flag. Neppe opdagede Tuneserne, at de bleve

jagede af Naiaden, før de forlode deres Convoi og toge Flugten

hver sin Vei, fulgt hver af et af Koffardiskibene. Efter 4 Ti¬
mers Iagt kom Naiaden paa Siden af den ene og tvang den til

at udsætte sit Fartøi og komme ombord. Den tunesiske Reis
overleverede da ikke alene et almindeligt Consulat=Pas fra Ha¬
meken, dateret 14de Juni, men endog et andet Document, skrevet

paa Fransk, saalydende: „Jeg Louis Hameken bekiendkgior her¬
ved, at da Paschaen, ifølge det ham af Hr. Kammerherre Ville
giorte Tilbud, at underhandle om og jevne den Misforstaaelse,

der finder Sted imellem Hs. danske Majestæt og den tunesiske
Regiering, har løsladt og frigivet Capitain H. Iürgensen fra

Flensborg med sit Skib og Ladning sait Mandskab, og derfor

smigrer sig med at mode en ligesindek Behandling og Giengield
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fra de kongelige danske Officierers Side, saa beder jeg herved alle,
som dette maatte læse, at lade Beiens Skibe frit passere, hvori¬
blandt ogsaa findes Overbringeren heraf, Reis Ramadan Arnauti,

førende en Chebeque paa 10 Kanoner og 120 Mands Besætning.
Tunis d. 14de Juni 1800.

Louis Sameken.

Paa Grund af dette Document lod Bille strax Corfaren

gaae fri med sin Convoi. Han troede, at Hameken havdi be¬
nyttet et heldigt Øieblik til at afslutte en Vaabenstilstand, og var
i den faste Overbeviisning, at denne kun kunde være baseret paa

hans egen ufravigelige Grundbetingelse, nemlig Udlevering af
Naiadens Fartøi og Fölk. Dette var imidlertid ikke Tilfældet.

Hameken, der saae et ottende Skib blive indbragt af tunesiske Cor¬

sarer; der vidste, at disse vare ude at krydse, og altsaa kunde til¬
føie den danske Handel betydelig Skade; der desnden indsaae, at

for hver dansk Undersaat, der kom i Beiens Magt, vilde den ende¬

lige Fred blive flere tusinde Pastre dhrere, ihvordan Tingene iøv¬
rigt gik — Hameken, sige vi, havde troet at borde opoffre Billes
Princip om en forelobig Udlevering af Fartøiet, for at opnaae en

midlertidig Sikkerhed for den danske Handel, og fandt en til¬
strækkelig Garantie i Frigivebsen af Capitain Jürgensens Skib
fra Flensborg. Han var oberbevilst om, at naar Bille blot vilde
beqvemme sig til at gaae i Land, for at begynde Underhandlin¬

gerne med Beien, vilde Fartøiet strax blide ham udleveret.
Da Ville derfor kom ind paa Tunis Rhed den 26de öm

Eftermiddagen Kl. 2, ventede han forgiæves paa at see Lieute¬

nant Schifter komme ud til sig med Consulen. Et keiserligt Skib
med mange tunesiske Passagerer gik ham tæt forbi, bestemt til

Livorno. Næste Morgen Kl. 7 kom Hameken ombord, og Ville
fik da Forklaring over hvad der var foregaaet. Han blev imid¬

lertid sin Beslutning tro, ikke at gaae i Land for Fartøiet med
dets Besætning var udleveret. Dekimod skrev han directe til Beien

selv, i det Haab at erfare hvad hans Excellence egentlig vilde;

thi, som han flere Gango i denne Anledning bemærkede, dette
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var det endnu ikke lykkedes ham at erfare. Brevet indeholdt en
Skildring af Alt, hvad der var foregaaet, saavel af Beiens, imod

al Folkeret og alle Tractater stridende Handlemaade, som af Bil¬

les egen og den danske Regierings aabne og redelige Fremgangs¬
maade, med Begiæring om, at blive underrettet om, hvad Beien
egentlig fordrede, for at man derom kunde underrette den danske

Regjering. Bille erklærede, at være kommen hertil med Fuld¬

magt og god Villie til at jævne de bestaaende Stridighedspunkter;
men at han dertil først og fremmest maatte have sit Fartøi med
Mandskab, der som Parlamentair var sendt i Land, udleveret.

Han tilstod aabenhiertig, saaledes som hiint Brev fra Hameken

til den amerikanske Consul jo noksom underrettede Beien om, at
det havde været hans Hensigt at tage den tunesiske Corsar, for at

have Gidsler imellem Hænder; men at det aldrig kunde have væ¬
ret hans Hensigt, at angribe eller ervbre de smaa Galioter, som

laae under Landet, da han jo i saa Tilfælde, istedetfor ert Far¬

tøi, vilde have sendt 7, som han havde hos sig i det Øieblik.
Bille berørte i dette Brev meget ofte, at han frygtede for, at Beien

var omgivet af Folk, der vilde Danmark ilde, og ikke kiendte begge
Landes fælleds Interesse, som absolut maatte være, at vedlige¬

holde Fred, paa Grund af deres udbredte Handel. Han kunde
ellers ikke begribe, hvorledes en Mand, med saa udbredte Kund¬

skaber og saa bekiendt god Dømmekraft, vilde begynde Fiendtligheder
med en Nation, der i alle Dele stedse havde holdt sine Forplig¬

telser, hvis Konge nylig havde givet ham et Beviis paa særde¬
les Venskab, ved egenhændig at skrive ham til, og fra hvem han
endnu i Løbet af Sommeren kunde vente sig et Skib med Pre¬
senter udsendt, hvilket man med Vished kunde forsikkre var under¬
veis. Han sluttede med at erklære, at han nu var kommen for

at erfare Beiens endelige Villie, at han var lige beredt til at

modtage Krig eller Fred, at han dertil gav 24 Timers Betænk¬
ning, og at han vilde ansee det som Tegn paa, at man ønskede

Fred, dersom hans Fartøi med Besætning hlev ham udleveret,
da han i saa Tilfælde vilde komme i kand for at underhandle;
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men kom dette ikke, vilde han gaae bort, og maatte da naturlig¬
viis bemægtige sig tunesisk Eiendom, hvor han mødte den. Ende¬
lig forsikkrede han, at ihvorvel den danske Regiering foretrak at

have Fred, saa vilde den dog ikke beholde den længere, end den
kunde bestaae med Æren, og at den ingenlunde frygtede for Krig.

Dette Brev bad Bille nu Hameken at bringe til Beien, og
tillige forestille ham det yderligere Beviis paa de Danskes ærlige
og aabne Fremgangsmaade, som Bille havde givet, ved at respec¬

tere Consulens Pas og ladet den allerede opbragte Chebeque gaae
fri. I sit Brev til Beien havde Bille endvidere erklæret, at hän

i de 24 Timer, han ventede Svar, vilde ansee sig som Parlamen¬
tair, og altsaa intet Fiendtligt ove imod tunesisk Eiendom der
paa Rheden, da saadanne Løfter —skrev han — „hos os ere
hellige.“

Med dette Brev gik da Hameken i Land, tog ud til Bardo

og forlangte paany Audients hos Beien. Men denne Under¬
handling var lige saa frugtesløs som alle de andre. Forgiæves

forestillede Hameken ham Billes ædelmodige Opførsel imod hans

Corsarer. Intet hialp. „Naar vi ere blevne enige“ — var hans
stadige Svar — „skal jeg slippe Fartøi, Officierer, Skibe, Mand¬
skaber, kort, Alt hvad der er dansk Eiendom. Dersom Kammer¬
herren vil komme i Land, skal jeg give ham mit skriftlige Æresord

for hans og hans Følges Sikkerhed under hans Ophold i Land.
Vil han derimod gaae bort uden at underhandle, kapper jeg strax
Flagstangen, erklærer Eder Krig og giør alle Danske til Slaver.“

Han lovede blot, at han vilde lade Lieutenant Schifter blive hos

Consulen, og ikke tilføie dem noget ondt. Hameken skrev til

Bille, at han under alle Omstændigheder vilde blive i Tunis, for
om muligt at være sine Landsmænd til Nytte. I sit Brev, hvori

han berettede sin Samtale med Veien, giorde han endnu et sid¬

ste Forsøg paa at overtale Bille til at give efter og at komme i
Land, og sluttede med at underrette ham om, at det keiserlige

Skib, som krydsede den Morgen paa Bugten, var kadt med Stok¬
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fisk, tagen ombord i de danske Skibe, for om Bille skulde finde

det passende at bemægtige sig det.
Med velberaad Hu besluttede Bille, ikke at gaae i Land.
Aarsagerne, der indgiode ham denne Beslutning, skrev han til Grev
Vernstorff, vare først og fremmest, at Beien aldrig havde villet

rykke ud med hvad han egentlig forlangte; dernæst at han endnu
ikke havde faaet sit Fartøi, uden hvis foreløbige Udlevering han
under ingen Omstændighed vilde underhandle. Endvidere antog
han det i det Hele for en Uforsigtighed, om han, efter hvad der

var hændt med Fartøiet her og med Krieger i Algier, vilde vove

sin Person i Beiens Magt. Desuden var Pesten brudt ud og
rasede med megen Heftighed i Tunis. Dertil kom, at Freggtten
havde været 6 Uger i Søen, skulde endnu anløbe Algier og ud¬

sætte sig for et muligt Ophold der, inden han kunde naae Ma¬

laga for at fylde Vand og proviantere.
Han skrev derfor til Hameken, at han, paa ovenanforte
Grunde, havde besluttet, ikke at komme i Land, da han indsaae,

at hans Underhandlinger aldeles intet Resultat vilde give, og at
han derfor agtede at seile strax. Han anbefalede ham meget

stærkt, at anvende al Flid paa at Sagerne kunde blive i sløtu

quo; det vil sige, at han maatte arbeide paa at Beien ikke er¬
klærede Krigen, for at vore Folk ikke skulde blive giort til Sla¬

ver, og for at undgaae siden at maatte betale Løsepenge for dem.
Imidlertid haabede han, at bestemte Forholdsordrer fra Regierin¬

gen maatte ankomme. I Tilfælde at Beien skulde erklære Kri¬

gen, bad Bille Consulen om, ved alle mulige Veie at underrette
ham og hans underhavende Cheser derom. Han ragdede ham

meget at forblive i Tunis, hvor han altid kunde være sine Lands¬

mænd til Nytte; kun maatte han forbeholde sig sin Net som fri
Mand til at reise bort, i Tilfælde af Krig. Han overlod til Ha¬

meken, om han vilde sige Beien, at den nye Eskadrechef formo¬
dentlig i dette Øieblik var i Malaga med Presenter til Tunis;

kort, hans hele Stræben borde gaae ud paa, at undgaae et aaben¬

bart Fredsbrud, der vilde være saa meget mere ødelæggende for
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vor Handel, som vi stode paa en slibrig Fod med Algier, og at
vi truedes ogsaa fra Tripolis med Stridigheder, da Paschaen der

havde negtet at modtage den nye Consul Hr. Nissen, hvorom
Bille havde erholdt Efterretning indirecte fra Lochner saavel over
Tunis, som over Algier.

Bille gik under Seil samme Nat, endnu med det svage

Haab at kunne naae de to Corsarer, og da med disse Priser at
vise sig paa Bugten, hvilket han antog ufeilbarligt vilde have
havt en betydelig Indflydelse paa Beiens Anskuelse af Sagen;
„men — skrev Bille til Bernstorsk — en Dag som d. 26de fal¬
der kun een Gang for i en Mands Liv.“ De tunesiske Corsarer

krydsede nu paa Spaniere. En Priis var allerede indbragt, og

Mandskabet giort til Slaver. Hameken havde givet Pas til 9

Corfarer. Da Bille passerede Porto=Farino laae 6 Stykker inde
paa Nheden, hvoriblandt de to vare, som han havde jaget d. 26de

og som havde søgt tilbage med deres Convoi. Porto=Farino var
den eneste Havn, som Beien havde for sine Corfarer til at over¬

vintre i, og endda har den knap Vand nok; desuden var den slet
befæstet. Bille meente, med et Par Fregatter at have kunnet
gaae ind og ødelægge alle Corsarerne paa Porto=Farino Rhed.

Denne Havn er saa nær ved Tunis=Bugten selv, at 2 Skibe
kunne blokere dem begge. Paschaens Styrke, iberegnet de pri¬

vate Corsarer, kunde dengang beregnes til 20 Chebequer og lige
saa mange mindre, armerede Fartøier. Imidlertid var ingen af
disse paa meer end 26 Kanoner, de fleste kun paa 16 og der¬

under. Større Skibe kan Tunis ikke have, af Mangel paa Havne.

Imidlertid blev Tunis's agbne Rhed stærkt besøgt af Handelsskibe,
som i stor Mængde kom for at lade med Korn. Dersom denne
Handel altsaa var bleven standset, vilde det have voldt et betyde¬
ligt Tab for Beien.

Efter 4 Dages Seilads ankom Bille atter for Algier, hvor
Consulat=Serretairen kom ud med Brev fra Consul Bille. Det

er dateret 2den Juli og er af følgende Indhold.
„Dagen efter at Fregatten var afseilet, sendte Deien mig
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Bud, at jeg skulde betale eller give Vexel paa de af ham for¬

langte 120,000 Piastre, hvis ei, da vilde han lægge mig i Læn¬
ker. Han gav mig en Time til Betænkningstid. Da denne var

udløben, sendte jeg min Dragoman med Svar, at det ikke stod
i min Magt, hverken at betale eller give Vexel; men at jeg vilde

indberette hans Fordring til Kongen, og forlangte 4—5 Maane¬

der til at skaffe Svar. Han vedblev, enten Betaling om en
Time, eller jeg skal lade Consulen trælle med Steenkarren. Samme

Svar. I to Dage efter syntes han at være mere rolig, og vilde

aldeles ikke tale med Ministrene om min Sag. Disse lode mig

bede, da jeg begiærede at tale med dem i deres Huse, at udsætte

mit Besøg indtil videre. Endelig lod Deien mig sige, at dersom

jeg ikke vilde betale den forlangte Sum, henholdt han sig til sin
første Fordring af 180,000 Piastre fortes. Samme Svar som
forrige Gang.“

„Dagen efter lod han udruste 4 Corfarer, nemlig de 3 i
Amerika byggede Skonnerter paa 16—20 Kanoner, og en Che¬
beque. Disse gik ud den 26de Juni, vesterefter, med frisk Le.

vant=Vind. De havde Ordre at indbringe danske Skibe, med For¬
bud at plyndre Mandskabet; og skulle de oplægges i Havnen,
ligesom de 16 i Hassan Paschas Tid, indtil Danmark har til¬

fredsstillet Deien. Hverken han eller Ministrene have underret¬

tet mig herom; men det er overalt bekiendt, og jeg tor næsten
indestaae for Sandheden deraf. Den 23de ankom hertil det dan¬

ske Handelsskib Minerva, ført af Capitain Peter Lorenzen, taget
af en tunesisk Corfar under Alicante, hvorfra det var afseilet bal¬

lastet. Da det kom temmelig nær under Byen, uden at tone

Flag, sendte Deien, da det igien vendte udefter, en armeret Ga¬

lioth ud, som bragte det ind i Havnen, og Priismesteren, som
var derombord, erholdt Tilladelse til at fortsætte Reisen til Tu¬

nis. Af Danske var der kun en Styrmand og 3 Matroser om¬

bord. Capitainen og de øvrige 9 Mand af Besætningen vare

ombord paa Corsaren. Det afseilede igien d. 29de Juni. Mu¬
ligen har det havt den Lykke at mode den danske Fregat. Den
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25de Juni ankom de 7 algerinske Corfarer fra Tunis og Bonah.

Reiskerne fortælle, at de have mødt og giort Kiendingssignal til
den danske Fregat.“

„Den mahonesiske Fregat, som ligger paa Strand*), havde
26 Kanoner (18—20 paa Batteriet, 6—8 paa Skandsen). Den

26de ankom fra Lissabon den algierske Brigantin, tagen forrige
Aar af den franske Eskadre, saa at den spanske Consul nu er ro¬
lig. Dog taler Deien endnu om, ogsaa at ville have Mandskabet,

som er i Brest.“
„Saavidt havde jeg skrevet dette, i Form af en Journal, da
jeg Kl. 3 Eftermiddag opdagede, at det kommende Skib var Naia¬
den. Jeg har begiært Tilladelse af Marineministeren at maatte

gaae ombord. Han sendte Bud derom til Deien, der er ude paa sit
Landsted. Men det drager for langt hen. Fregattens Manovrer
vidne om at De længes, derfor begiærer jeg at sende et Fartøi ud.

„Jeg har af og til talt om, at faae Tilladelse at sende det
danske Skib bort med mine Breve til Spanien; men efter gam¬

mel Sædvane lukkes Havnen ved Corfarernes Udrustning og aab¬
nes ikke før 8 Dage efter deres Afreise. Dette har man givet
mig til Undskyldning; men imorgen, naar Deien kommer til

Byen, troer jeg vist, det bliver afgiort om det faaer Lov at gaae
eller ikke ic.“

Sagsnart Bille havde modtaget dette Brev, bar han strax af
for Malaga, hvor han nu længtes meget efter at ankomme, for

at kunne træffe de fornodne Forholdsregler, imod de fra alle Si¬
der truende Varbaresker, med General=Adjudant Koefoed. Den

5te Juli, under Spanskekysten, traf han sammen med Fregatten

Havfruen og Briggen Glommen, der med en Convoi af 22 Skibe
kom østerfra og skulde Strædet ud. Den 8de Juli kom Bille til

Ankers paa Malaga Rhed, hvor han forefandt Fregatten Tri¬

ton med General=Adjudant Koefoeds Stander vaiende, og her var
altsaa Billes lange og besværlige Commando til Ende.

*) Formodentlig den som løb paa Strand ved Tunis.
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Saasnart van Dockum i Malaga havde, giennem Consulen,

modtaget Underretning om Uenighederne med Tunis, sendte han
Ordre pr. Estafette til Capitain Motsfeldt, at forblive i Salou

eller Barcelona, indtil han selv ankom der for at hiælpe at con¬
voiere vesterefter. Convoien, som han der efterlod sig, og med

hvilken han, som vi alt have seet af hans Rapport af 7de Juni,

havde flere Gange været under Seil, og forgiæves forsøgt at
komme Strædet ud, bestod af 32 Skibe. For disse bekiendtgiorde
han Tingenes Stilling og overlod til dem, om de, naar han pas¬
serede Malaga østerfra med Convoien fra Barcelona, da vilde

komme ud til ham, for i Forening at gaae Strædet ud. Glom¬
men var gaaet d. 30te Mai med 5 Skibe til Salou, hvor endeel

Skibe ogsaa ventede Convoi. Den 15de Juni ankom Havfruen
dertil fra Malaga, og var da Convoien 16 Skibe stærk. Hvad
der paa denne Reise fra Malaga til Salou var hændet van Do¬
ckum, see vi bedst af hans Rapport til Bille, dateret 17de Juni

fra Salou.

DDen 7de dennes afseilede jeg fra Malaga og tog en dansk
Brig under Convoi, bestemt til Alicante, hvilken jeg slæbte for
at befordre Expeditionen. Om Middagen under Cap Gate, med

Laber=Kuling af vestlig Vind, observerede jeg 3 engelske Fregat¬
ter forud. Det var: Sheerness, paa 44 Kanoner, Capitain Car¬

den; Sensible, 36 Kanoner, Capitain Sance, og Ressource, paa
28 Kanoner, Capitain Crispe. Da jeg af deres Manøvrer saae,
at de vilde krydse mig, holdt jeg med smaa Seil hen til en dansk

Koffardibrig, som var imellem Fregatterne og mig, praiede den

og erfoer at den var fra Cartagena, bestemt til Malaga, for der
at blive tagen under Convoi. Paa samme Tid kom Sensible op,

praiede mig og bød mig at udsætte mit Fartøi og sende det om¬
bord til ham. Dette afslog jeg, med Tillæg, at hvis han vilde

tale med mig, kunde han sende sit Fartøi ombord til mig. Han

svarede da, at dersom han udsatte Fartøi, da blev det for at

visitere Convoien. Jeg underrettede ham om, at dette ikke vilde
blive tilladt. Imidlertid seilede Fregatten Ressouree agten om
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Briggen og praiede den; men jeg havde forbudt Skipperen at
svare til hans Praining. Fregatten Sensible udsatte nu sit Far¬

tøi, der roede imad Briggen; men det blev couperet af mit Far¬
tøi, der under Lieutenant Rask's Commando med 6 Soldater, en

Underofficier og 11 Matroser blev sendt ud for at besætte og for¬

svare Briggen. Det engelske Fartøi, besat med 2 Officierer og 7
Mand, kom da herombord og meldte fra deres Chef, at han vilde

visitere Briggen. Dette, lod jeg ham vide, kunde paa ingen

Maade tillades ham. Efter at jeg havde erholdt Underretning
af disse Officierer om Fregatternes Navne og Styrke, gik de fra

Borde, bedende mig, at jeg vilde oppebie deres Chefs Svar. Her¬

til svarede jeg, at naar det blev mig sendt lidt hastigt, vilde jeg
vente, men ellers ikke.

Saasnart de vare komne ombord, blev der slaaet Alarm, og
Fregatten Sheerness sendte sit Fartøi til Briggen. Da det

havde lagt Aarerne ind for at gaae ombord, lod jeg skyde et Skud
med Skraa forbi Fartoiet, hvilket havde den Virkning, at Fol¬

kene i Hast grebe til Aarerne; men Officieren tog Norpinden,

stampede og truede ad sit Mandskab. Lieutenant Rask raabte til

dem, at de maatte gaae herombord; men den engelske Officier
svarede, at han vilde søge ombord til Sine igien. Da imidler¬
tid det engelske Svar udeblev, sendte jeg Lieutenant Wulff for at

berette den Commanderende, at mig ikke var andet bekiendt, end

at en god Forstaaelse fandt Sted imellem vore høie Regieringer, og
jeg desaarsag var meget forundret over deres Adfærd; men at jeg

paa ingen Maade tillod Visitation. Chefen svarede, at han vilde,

den skulde iværksættes, og at det ikke kunde undgaaes imod hans
3 Skibe; at han, i Tilfælde af Modstand, bragte mig til Gi¬

braltar, og spurgte derhos, om vi havde skudt efter hans Fartøi.

Lieutenant Wulff svarede, at vi havde skudt for at forsvare Brig¬
gen; at han vilde forebringe mig Alt, men at han ikke troede,
jeg antog nogen Visitation. Da Lieutenant Wulff gik fra Borde,

vare formodentlig alle Cheferne der forsamlede. Kort efter kom

Skibets Chef derfra ombord til mig og sagde migt, at han øn¬
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skede at tale med mig om den ubehagelige Stilling, de vare i.
Da han kom ned i Kahytten, foreviste han mig et trykt Docu¬
ment, som han sagde var en Parlamentsbefaling at visitere alle

neutrale Skibe, hvad enten de vare under Convoi eller ikke. Da
jeg ikke mistroede hans Ord, giennemlæste jeg ikke dette Docu¬

ment. Han bad alene nu om Tilladelse til at gaae ombord i
Briggen, for at spørge Skipperen, hvor han kom fra og hvor han
skulde hen. Dette negtede jeg ham ogsaa. Han talte da noget

om, hvor ondt det skulde giore ham, at see uskyldigt Blod flyde,
at vi vare venskabelige Magter, o. s. v. Jeg svarede, at det
skulde giore mig ligesaa ondt, som nogen Anden; men naar Na¬

tionen blev fornærmet, opoffrede jeg Alt. Han foreslog mig der¬
paa, at jeg skulde tillade ham at lægge til Siden af Briggen med

sit Fartoi, for at giøre ovenanførte Spørgsmaal, og da jeg her¬
til taug, bad han om han blot torde gaae i mit Fartøi og der¬
fra spørge Skipperen. Dette tillod jeg og beordrede Lieutenant

Wulff at gaae i Fartøiet, for paa Distance fra Briggen at til¬
lade Skipperen at svare. Efter at dette var skeet, gik den engel¬

ske Chef over i sit eget, der var fulgt bagefter; og efter at jeg
havde faaet Besætningen tilbage fra Briggen, og begge mine Far¬
tøier ombord, holdt jeg af og styrede Cours. Den 14de skiltes

jeg fra Briggen, jeg havde paa Slæbetoug, udenfor Alicante. Den

16de ankom jeg til Salou, hvor jeg traf Briggen Glommen, der

havde en Convoi af 16 Skibe.“
Den 18de afseilede begge disse Orlogsmænd med deres Con¬

voi, 18 Skibe stærk. I Golfen af Valencia opdagede van Do¬

ckum at hans Ror var knækket, hvorfor han løb ind med hele
Convoien til Cartagena, paa tre Skibe nær, som ønskede at for¬

lade ham. Saasnart denne Skade var repareret, gik han atter
ud, og paa denne Tour var det, at han d. 5te Juli mødte Bille
med Naiaden. Convoien var imidlertid voxet til 22 Skibe, dem

han skulde bringe Strædet ud, i Forening med de i Malaga ven¬
tende Skibe; meu da den kom paa Bugten, d. 9de om Morge¬
nen, var det Stille og laber Brise af vestlig Vind, hvorfor Bille
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kaldte dem ind til Ankers, for saaledes at have den hele Styrke

hos sig ved Afleveringen.

Ved sin Ankomst til Malaga forefandt Bille Collegii=Skri¬
velser af 25de April, 10de og 13de Mai. Den Førske bød ham

at indhente van Dockums Erklæring, angaaende en Klage, som

var indløben fra den engelske Admiral Keith, over at han, ved
sit Ophold paa Gibraltar Rhed i December f. A., ikke havde salu¬

teret Admiralens Flag. Bille ledsagede den afæskede Erklæring
med følgende Skrivelse til Admiralitetet.

„Det er ifølge det kongelige Admiralitets Befaling, at jeg

ledsager Capitain van Dockums Erklæring, over hvad den engel¬

ske Vice=Admiral Lord Keith i sin Besværing siger, nemlig „at
han af Capitain van Dockum ikke er bleven viist tilbørlig Ag¬
telse, eiheller af ham bleven saluteret,“ med min underdanige Be¬
tænkning.“

„Saalænge Commandoen over H. M. Skibe har været mig
betroet her i Middelhavet, har det aldrig feilet, at Cheferne, naar

de have været detacherede og have mødt engelske Admiraler, de jo

stedse have meldt mig, at de have saluteret disses Flag; men af
den forskiellige Maade, som de igien ere blevne betakkede, have
de, saavelsom jeg, med Grund maattet formode, at denne Art

Honneur ikke er almindelig i den engelske Tieneste; thi nogle
Gange ere de blevne besvarede med Skud for Skud, og andre

Gange med et mindre Antal. Admiral Lord St. Vincent, som
engang lod give Skud for Skud til et Skib af min Eskadre, lod

en anden Gang en Vimpelmand betakke en Salut, og gav da
to Skud mindre. Det er sandt, at han giorde tilbørlig Und¬

skyldning bagefter. Vore Principer have imidlertid stedse været,

hellere at giøre for meget end for lidet. Et Beviis mere, som
bestyrker mig i den Tanke, at de engelske Admiraler ikke ansee

denne Honneur som noget Væsentligt, er, at jeg engang er kom¬
men til Gibraltar, hvor Lord St. Vincents Flag vaiede, og en

anden Gang til Port=Mahon, hvor Admiral Duckworth laa med
sit Flag, og da Klokken ikke var otte om Morgenen, heiste hverken
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Admiralen eller de andre Skibe Flag for mig, hvilket har giort,
at jeg, for min Person, aldrig har havt Leilighed til at salutere

nogen engelsk Admiral.“

van Dockums Erklæring gik i det Væsentlige ud paa Føl¬
gende: Saasnart han var kommen til Ankers, var Qvgrantaine¬
Commissairen kommen ombord, som havde Ordre at underrette

ham om, at han ikke havde nodig at salutere, da det blev anseet
som en ligegyldig Sag. van Dockum spurgte da, om denne Or¬
dre ogsaa angik Admiralen, hvortil Svaret var, at den angik
Alt, hvad der laa paa Baien. v. Dockum, der, ifølge hvad der

var hændet udenfor med de 3 Fregatter, var mere bestemt end

nogensinde ellers paa at salutere Admiralsslaget, men desuagtet
ikke torde handle imod en saa directe Anmodning fra vedkom¬

mende Authoriteter, gik først til Ankers og begav sig derefter strax

ombord paa Admiralskibet, ledsaget af den danske Viceconsul, Hr.
Winther (i Llynns Fraværelse) og Pr. Lieutenant Wulff, for at
complimentere Lord Keith og handle om Saluten. Da Skibs¬

chefen (Admiralen var, som vi erindre, i Land) underrettede van

Dockum om, at Lord Keith havde ventet Salut, svarede denne,

at det havde været hans Hensigt, men at han var bleven hin¬
dret deri ved Quarantaine=Commissairens Udsagn; dog havde

han givet Ordre til, at der desuagtet skulde saluteres for Admirals¬
flaget, saafremt han havde Sikkerhed for at erholde tilbørligt

Giensvar, og havde derfor giort Aftale om et bestemt Signal fra
sit Fartøi til Fregatten. Skibschefen svarede herpaa, at Admi¬
ralen ikke ændsede Sagen videre, men at naar der blev saluteret,

vilde der blive svaret med 2 Skud mindre. van Dockum gik nu

i Land, hvor han da havde sin bekiendte Sammenkomst med Admi¬
ralen, der frabad sig at tale videre med ham den Aften, hvorved

van Dockum altsaa ikke fik anbragt sin intentionerede Undskyld¬
ning for Saluten. Imidlertid drev Fregatten, der laa ude paa

30 Favne Vand, for sine Ankere. De lettede derfor og krydsede
sig om Natten et Stykke op til Luvart (Vinden østlig), og da
det var bleven Dag holdt de af og kom ind paa Baien Kl. 9
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om Formiddagen, hvor da Fregatten Havfruen under Seil saln¬

terede Lord Keiths Flag med 9 Skud. Kl. 104 kom de til An¬
kers, og Skibschefen fra Admiralskibet kom da strax ombord, for
at aflægge Visit til van Dockum, og medbragte det første Brev
fra Admiralen. Da det blev ham sagt, at den givne Salut var

for Admiralen, udbad han sig at torde giøre et Signal fra en
af Topperne til sit Skib, og da dette var giort, saluterede Admi¬
ralskibet med 7 Skud for Havfruen. Der giordes nu Undskyld¬
ninger fra Skibschefens Side, for at det havde varet saa længe,

og van Dockum antog Sagen hermed tilendebragt, hvilket han i
sin Erklæring ogsaa androg paa maatte tiene til Undskyldning for

at han i sin indgivne Rapport aldeles ikke havde berort denne
Passage, da han ansaae den som intetbetydende, i Sammenlig¬

ning med det der var passeret, og ikke kunde troe, at Lord Keith
ikke skulde være bleven underrettet om, at Salut virkelig havde
været udvexlet.

De to andre Collegii=Ordrer bøde, at Briggen Glommen,

som var saa skrøbelig, skulde gaae hiem; men at Baron Holsten

med Nidelvens Besætning skulde overtræde paa den, hvorimod
Motsfeldt med sit Mandskab skulde besætte Nidelven. Da imid¬
lertid Rapport var indløben fra Baron Holsten, at hans Brig

kun var i en maadelig Forfatning, og derimod Glommen, siden
dens Reparation i Livorno, var i god Stand, bleve Koefoed og

Bille enige i, efter at Besigtelse var holdt paa begge Briggerne,
at lade Glommen blive ved Eskadren, og derimod hiemsende Nidel¬

ven, hvorom Bille da, under 9de Juli, underrettede Collegiet.
Nidelven, som blev afsendt med Depecherne fra Tunis d. 4de

Juni, anløb Port=Mahon, afleverede sine Depecher, og kom d. 16de
til Malaga. Underveis havde han mødt med et engelsk Linieskib,

senere med nogle spanske Kanonbaade, der beskiøde ham, og ende¬

lig med 3 spanske Fregatter, der jagede ham, hvorfor han braste
op og sendte dem en Officier ombord. Ved sin Ankomst til Ma¬

laga, blev han meget ubehagelig overrasket, vød at faae 5 Dages

Qvarantaine, en Misforstaaelse som, formedelst Langsomhed og
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Vrøvlerier fra vedkommende Authoriteters Side, ikke blev hævet

før de 5 Dage vare forløbne. Han maattte derefter lægge inden¬

for Molen for at indsætte nye Bougsprydsknibere, da de gamle
vare ganske raadne. Han benyttede denne Leilighed til vedbørlig

at eftersee sit Skib, og gik saa d. 28de Juni under Seil, for ifølge
sin Ordre at krydse østen= og vestenfor Strædet og der advare de

indkommende danske Skibe imod de barbariske Magter. Da der
laa en saa stor Mængde danske Skibe paa Malaga Rhed, som

ventede paa Vind og Convoi for at gaae Strædet ud, besluttede

Holsten at holde det krydsende østenfor Strædet, for at han kunde
være saa nær ved Haanden som mulig til at bringe Convoien

ud, ved en opspringende Levant. Imidlertid var han dog kom¬

men tilbage den 6te Juli. Han meldte Bille, at han havde
praiet mange indgaaende danske Skibe; men at faa af dem havde
villet føre sig Advarslen til Nytte, men fortsatte ufortrøden deres
Reise. Dette undlod Bille ikke at rapportere til Bernstorff.

Bille fik naturligviis Qvarantaine ved sin Ankomst til Ma¬

laga. Dette kunde vel trække Overleveringen noget længere ud,
da det var vanskeligere at have de fornodne Conferencer med Koe¬

foed; men ikke destomindre fandt dog Afleveringen Sted den 10de
Juli. Han skrev under samme Dato følgende Brev til Koefoed.

„Efter Deres Ønske giver jeg Dem herved den Oplysning,
der staaer i min Magt, angaaende vor Stilling med de barbari¬
ske Magter. (Her følger et Aldtog af Alt, hvad vi allerede kiende
om Forholdene med Tunis og Algier.) Med Tripolis veed jeg
kun, at istedetfor at bor nye Consul, der, skulde affordre Paschaen

en Sum Penge, har denne sendt ham tilbage og vil ikke mod¬
tage ham for han bringer 14000 Piastre, hvilken Sum ikke til¬
kommer Paschaen for næste Aar, efter Tractaterne. Jeg har ikke

manglet at rapportere alt dette hiem; men før midt i denne Maa¬
ned kan ikke min Rapport om hvad der er passeret i Tunis være

indkommet, og hvad Deien af Algiers Fordring angaaer, da kan
Rapporten derom ikke indløbe til Regieringen før først i August.

Men som jeg kan forestille mig, at Hr. Commandeuren ikke vil
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lige stille indtil Hans Majestæts Beslutning desangaaende kom¬

mer Dem til Hænde, saa skal jeg herved, paa Grund af Deres

derom yttrede Ønske, meddele Dem mine Tanker om, hvorledes

jeg vilde handle, ifald jeg længer skulde bleven ved Commandoen.

„Jeg vilde med Triton og Havfruen bringe de to Present¬
skibe til Port=Mahon*), for der at oplægge dem indtil Instruc¬

*) I Archivets 10de Bind, Pag. 44, beretter Udgiveren af Comman¬
deur=Capitain Koefoeds Levnetsløb og Memoirer, at Koefoed Lefter

sin Formands Raad oplagde de to Presentskibe i Port=Mahon, men
fortrød det siden særdeles, at han ei fulgte sin egen Idee, nemlig
at lægge dem i Cartagena, hvorved han, ifølge tilstødende Om¬

stændigheder, havde undgaaet mange Ubehageligheder med de En¬
gelske.“ Der synes her at være lagt for stor Vægt paa dette Billes

Raad, hvorved det let kan nedtrykkes i en ufortient Skygge. Da
jeg ikke har seet de originale Documenter, hvorpaa hiin Relation
er grundet, kan jeg naturligviis ikke sige bestemt, om dette hidrører

fra Koefoed selv, eller fra hans Memoirers Redacteur. Et Sted

skulde Presentskibene oplægges. Det var rimeligt at vælge en sikker

Havn i Rærheden af deres endelige Bestemmelse. Cartagena er
vel nærmest Algier, men Port=Mahon er nærmest Tunis, og dette
var for Øieblikket det vigtigste Punkt. I de spanske Fastlands¬
havne, og navnlig i Malaga og Cartagena, havde Bille under sit
Ophold i Middelhavet mødt mange Ubehageligheder og Vanskelig¬

heder fra de kocale Øvrigheders Side. Det var derfor ganske ri¬

meligt, at han nævnte den Habn som Oplagshavn, hvor han hidtil
kun havde modt Velvillie og Forekommenhed, hvor der var en sær¬

deles dygtig dansk Consul, og hvor Skibene vare i Nærheden af
deres Bestemmelse. For Resten see vi af ovenstaaende Brev, at
Bille ikke angiver den mindste Grund, hvorfor det skal være Port¬

Mahon, fremfor Cartagena eller nogen anden Havn, saa at jeg er
fristet til at antage, støttende mig ydermere paa den Deel af Bil¬

les og Koefoeds Correspondence, som er i mine Hænder, at dette
Punkt aldeles ikke har været omhandlet. At nu Kocfoed siden efter
sik Ubehageligheder med de Engelske, fordi han tog et dansk Skib

tilbage fra en Kaper udenfor Mahon, og de Engelske derfor lagde
Beslag paa Presentskibene, var dog vel umuligt at forudsee saavek

for den Ene som den Anden, og maaskee kunde noget Lignende
have hændet ham, om han havde lagt sine Skibe op i Cartagena.
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tionerne ankom, eller, om jeg selv kunde bilægge Tingene, da at

have dem nærmere ved Haanden. Derefter vilde jeg gaae til
Tunis. Traf jeg, paa Veien eller udenfor, en tunesisk Corsar,

bemægtigede jeg mig den som Gidsel ved Underhandlingerne;
men i alle Tilfælde vilde jeg ankre paa Baien, deels for at vide

om han har erklæret Krigen, men dog meest for at underhandle.

Krig troer jeg ikke han egentlig skytter meget om, og da De, Hr.
Commandeur, er ny og fremmed, kan De bedre negociere med
ham, end jeg, der er personlig fornærmet ved Borttagelsen af

mit Fartoi. Jeg troer, at naar De viser ham Specificationen
paa Presenterne og siger ham, at de ligge i Port=Mahon, vil
De idetmindste derved fuldkommen erfare hvad han har i Sinde.

Beqvemmer han sig, saa kunde De afgiore Alting strax; men er

han umættelig, maa Kongens Beslutning først afventes, og da
maae De vedblive at tage tunesisk Eiendom, hvor De træffer

den. Jeg anbefalede meget til Consulen at sørge for, at Alting
blev in statu quo indtil nærmere Ordre indløb, for at Regie¬

ringen, ifald den vilde afgiøre Sagen med Penge, den da ikke
skulde være nødt til at løskiøbe Slaverne først.“
„I Henseende til Algier, da har jeg troet det bedst, at have
Hs. Majestæts Bestemmelse for, hvad han vil tilstaae Deien i Ska¬

deserstatning for den tabte Corsar, og da vilde jeg med denne Sum

og Presenterne vise mig for Algier. Jeg troer Synet heraf vilde
giøre den forønskte Virkning. Imidlertid, hvad enten det kommer

Da Korfoed var bekiendt som en kraftfuld og selvstændig Mand,
saa besad han sikkert ogsaa en af de Egenskaber, som er Selvstæn¬

dighedens Særkiender, den nemlig, aldrig at fortryde en iforveien
vel overlagt Handling, om end Udfaldet ei svarer til Forventning,
og jeg tor derfor antage, at om end et saadant Udtryk var und¬

sluppet hans Pen, i hans stille Optegnelser om sit daadrige Livs Begi¬
venheder, var det dog vist ikke bestemt til at komme for Publicums

Øine, hvor det, saaledes affattet, let kan udlægges som en Be¬
skyldning for Ubetænksomhed hos en Mand, han agtede høir som
Offieier, som Kammerat og som Ven.
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til Krig eller ikke, med de barbariske Magter, bør Handelen ingen¬
lunde standses. I Tilfælde af Krig ville vist de fleste Skibe ud

af Middelhavet. Derfor mener jeg, at det var bedst, at Naiaden
tilligemed den Brig, som skal gaae hiem, tog alle de Skibe under

Convoi, som vil ind i Middelhavet, det er at sige langs Spanske¬

kysten til Livorno. Her ligge endeel Skibe, som jeg ikke alene

har lovet Convoi, men endeel Folk af deres Mandskaber ere endog

laante til Naiaden, hvilke bor afleveres. Enkelte Skibe, som ligge
paa Sicilien og Calabrien, kunde nok ogsaa derved blive convoie¬
rede. Hvad enten da Naiaden skulde gane lige dør (igiennem)
med dem, eller først anløbe Mahon for at høre nærmere Ordrer,
maatte bestemmes efter Behag. Naar Nidelven har convoieret til

Livorno, troer jeg den bør strax gaae derfra og søge Malaga, for

derfra at tage Convoi hiem, ifølge den indkomne Ordre, og den
vil da kunne gaae hiem i den gode Aarstid.“

„Vor Interims=Consul i Livorno har skrevet mig til Tunis,

at der i Cagliari laa et dansk Skib, der var bleven frelst fra en
tunesisk Corsar, og som ønskede Convoi. Dette Skib kunde blive

hiulpet, naar De gaaer fra Tunis. Briggen Glommen vilde jeg
lade blive her paa Station, deels for at krydse imellem Ceuta og
Gibraltar, for der at advare indkommende danske Skibe om vore

usikkre Forhold med Barbareskerne, deels for at convoiere fra Ma¬

laga, Strædet ud, og deels for at kunne overbringe Dem mulig
indkommende vigtige Depecher.“
Bille underrettede Koefoed endvidere om, hvad Ordrer han havde

givet med Hensyn paa den stadige Convoiering, naar der ingen

Uroligheder fandt Sted. Han gav ham Copie af alle de In¬
structioner, han havde uddeelt imellem sine underhavende Offi¬
cierer, endvidere meddeelte han ham alle de Bestemmelser om Om¬

bytning af Officierer, som deels efter Collegiets, deels efter hans

egne Ordrer vare giorte. Iblandt de første var, at Lieutenan¬
terne Grothschilling, Schifter og Lous skulde gaae hiem med Brig¬

gen for at begynde deres Studier. Schifter var guasi Fange i

Tunis. Lykkeligviis, for den nuværende danske Marine, conserve¬
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redes os denne udmærkede Mand, saa at hiin Standsning i hans

Bestemmelse ikke havde nogen Følger paa hans Fremtids Skiæbne.
Saaledes var altsaa Commandoen i Commandeur=Capitain
Koefoeds Hænder, og Bille strog sin Stander d. 10de Juli.
Ifølge den af Bille lagte Plan, gik Koefoed Seil d. 13de Juli
med Triton og Havfruen og medtog de to Presentskibe under Con¬

voi. Den 15de seilede Bille, som Passageer paa Naiaden, fra

Malaga, for at gaae til Livorno. Nidelven fulgte med og hialp
til at convoiere 11 Skibe ind i Middelhavet, hvoraf nogle skulde

ind til spanske Havne, andre til Italien. Den 19de traf de ind
med Triton og Havfruen, som laae og krydsede under Adra med
østlig Vind. Forst den 20de August naaede Bille Livorno. Paa

denne lange Reise indtraf intet Mærkeligt, undtagen d. 25de Juli,

da de modte en engelsk Convoi under 4 Orlogsmænds Bedæk¬
ning. Den commanderende Fregat Anson, Capitain Dowman,

praiede Naiaden og sendte en Officier ombord, som havde Ordre
at begiære Tilladelse til at visitere Convoien. Dette blev ham

negtet; men Krieger tilbod ham, ombord i Naiaden selv, at give

en dertil beordret Officier al den Oplysning, den engelske Chef
kunde ønske om Convoien. Her fandt en meget lang Underhand¬

ling Sted, da den engelske Chef lod tilkiendegive, at han havde
bestemt Ordre for sig, og Krieger ligeledes erklærede at have lige

saa bestemt Ordre for sin Handlemaade. Man giorde hinanden
giensidig opmærksom paa det uskyldige Blod, der ved en saadan
Haardnakkenhed kunde flyde, og Krieger lod ham vide, at Briggen

allerede havde Ordre at skyde paa ethvert fremmed Fartøi, som
roede ind i Convoien, og da han ikke kunde undlade at giøre sin
Rapport om en saa uventet Fremfærd, udbad han sig tillige den

engelske Chefs og Skibets Navn. En af de engelske Officierer,
som var ombord i Naiaden, var Næstcommanderende paa Fregat¬

ten, en Mand, der allerede var lidt til Aars og syntes meget sin¬

dig. Han meente, det var bedst, han selv gik omhord for at tale
med sin Chef, da denne var meget ung og brændte af Lyst til

at faae en Affaire. Krieger gav da sit Ultimatum, som var, at
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han bestemt negtede at lade Convoien visitere, men at han vilde

lade alle Capitainer kalde ombord til sig og der give al den Op¬
lysning, der maatte ønskes. Da de engelske Officierer vare fra
Borde, blev Alt giort klart til at slaae, og Signal giort til Brig¬

gen at holde af med Convoien til Cartagena, i Tilfælde det kom
til Bataille. Noget efter kom Officiererne tilbage, med den Er¬

klæring, at den engelske Chef frafaldt sin Paastand, og meente
at kunne forsvare denne Handling, naar Krieger vilde give ham

den Oplysning, som var tilbudt. De forklarede tillige, at den
Ordre, de havde, kom fra at en svensk Convoi var bleven indbragt,
som blev befunden ganske anderledes, end den var angivet, hvor¬
for ogsaa dens fleste Skibe vare condemnerede. Efter at den

ønskede Forklaring nu var afgiort, skiltes de ad og gik hver sin
Cours.

Nidelven var paa denne Tour inde i Cartagena, med Breve,

og i Barcelona med 4 Skibe af Convoien, og kom stedse til Naia¬
den igien. Med 8 Skibe kom de til Livorno den 20de August,
som ovenfor er meldt.

Efter at Ville her havde klaret alle de resterende Pengeaf¬

fairer for Admiralitetet og opgiort alle Regnskaber, tog han Af¬
sked med sine troe Kammerater, Krieger og Holsten, og reiste hiem
over Land med sin Familie.
Muligt kan det interessere Læseren at erfare Resultatet af de

Stridigheder, der fandt Sted med de barbariske Magter, i det Øie¬

blik, da Bille forlod Commandoen. Jeg tilføier derfor en sum¬
marisk Beretning desangaaende.
Vi erindre, at Consul Nissen var kommen til Tripolis, men

at Paschaen negtede at modtage ham, naar han ikke udbetalte de
Penge, som Hs. Ex. paastod at have Net til efter Fredslutnin¬
gen af 1797, nemlig 7000 Cremnizer Ducater Det var, efter

Fredstractaten, kun hvert 4de Aar, han skulde have denne Sum.
Han var imidlertid dog saa naadig at erkiende Modtagelsen af de

2000 Piastre, som Lochner sidst i forrige Aar havde udbetalt ham
som et Laan, og han paastod derfor i Alt 13000 Pigstre udbe¬
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talt strax; hvis ikke, vilde han giøre ligesom Tunis og erklære

os Krig, for at giøre sig betalt i danske Skibe. Nissen tilbød

først, at udstede en Vexel, saa stor som Beløbet af hvad han
ifølge Fredstractaten havde tilgode af Summen efter 3 Aars
Forløb, nemlig de tre Fierdedele, hvilket, med Afdrag af de 2000

Piastre, udgiorde 8050 Piastre. Men Paschaen var ubevægelig.

Han tillod ikke Nissen at sætte Fod i Land. I 8 Dage laa

den nye Consul ombord og negocierede, deels igiennem Lochner,
deels igiennem den for omtalte Ven af de Danske, Mahomet
D'Ghuis; men alt var forgiæves imod Paschaens Haardnakken¬

hed. Endelig afgiorde Nissen Sagen saaledes, at han udstedte

en Vexel paa saa lang Sigt paa Oeconomie= og Commercecolle¬

giet, at Regieringen havde Tid nok til at protestere Vexelen og
give Ordre til sin Eskadre i Middelhavet, at vise sig for Tripolis

og afgiøre Sagen enten med Magt eller Underhandling. Denne

Vexel accepterede Mahomet D'Ghuis, da Paschaen forlangte rede
Penge, og hermed var Sagen afgiort. Imidlertid giorde Pa¬

schaen ogsaa Vanskeligheder med Consulat=Presenterne. Kort,
Nissen sporede tydelig hans Hensigt, som var kun at fylde sit Skat¬
kammer, uden Hensyn paa Midlerne, og at han intet Øieblik
vilde betænke sig paa atter at bryde Freden, da han derved altid

vandt noget, og der var saa mange danske Skibe i Middelhavet.

De af Nissen udstedte Vexler bleve af Regieringen honorerede, og
dermed vär Sagen til Ende.

Strax efter Billes Bortgang fra Tunis erklærede Beien Dan¬

mark Krig. Saasnart Koefoed ankom dertil, arbeidede han af alle

Kræfter paa at bringe en Vaabenstilstand tilveie. Dette lykkedes
ham: den blev afsluttet den 22de August; skulde vare i 6
Maaneder; alle Fanger skulde frigives saavelsom alle de Skibe,
der maatte være anholdte, men ikke endnu indbragte. For denne

Stilstand betalte Danmark 24000 venetianske Zechiner eller om¬

trent 48,000 Specier.

Imidlertid var det endnu langt fra at være Regieringens

Hensigt nt kiøbe Freden. I et Brev af 31te Mai skrev Kron¬
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prindsen saaledes til Bille. „Ifald Freden med Tunis er brudt
hvilket jeg troer, bifalder jeg ganske Deres Plan. Til den Ende
er ogsaa Fregatten Triton afseilet. Fregatten Freia udlægger

om 2 Dage og skal snærest muligt ogsaa afgaae til Middelhavet.
Saasnart man erfarer, at Krigen virkelig er erklæret, agter jeg

at lade afgaae et Orlogskib. Triton convoierer et Presentskib,
som indeholder det Kongen har lovet Tunis, men ei af den Be¬

tydenhed, som der er forlangt, og et andet til Algier. Det bli¬

ver fornødent, at føre denne Krig med Kraft. Især var det
vigtigt om man kunde skyde nogle af deres Corsarer i Sænk
eller tage dem, da dette vilde giøre meest Indtryk paa disse Bar¬
barer. At tilkiøbe os Freden er paa ingen Maade min Villie,

tvertimod, jeg vil vise dem, at det danske Flag ikke taaler noget.

Ved at tage Tunesere til Fange, kunde man bedst udvexle vore
Fanger. Hvorvidt den tunesiske Havn lader sig blokere kan De

bedst bedømme. Er det muligt, er jeg vis paa at De gior det.
Under 8de Juli, efter at Billes Rapport om hans frugtes¬

lose og uheldige Expedition for Tunis var indloben, skrev Kron¬
prindsen endvidere saaledes til ham: „Deres Skrivelse af 3die

Juni tilligemed Rapporten erholdt jeg igaar. I det Hele kan
jeg ikke andet, end være tilfreds med Deres Maade at behandle

Sagen paa. Hvor gierne ønskede jeg kun, at De maatte have
taget nogle Skibe en otage fra Tuneserne, da det er den bedste
Maade at tugte denne Sørøver paa. Jeg beklager meget Lieute¬

nant Schifters Skiæbne, men for Tiden er herved intet aøt at
giøre, end Represailler. Dette synes mig bestandig at være det

eneste Middel. Hvad Algier betræffer, da er Retten, naar man
vil folge Folkerettens Grundsætninger, ganske paa vor Side; men
da disse Folk handle mere efter Luner, end efter Regler, bifalder
jeg meget, at De, ved saa kloge Midler som De har valgt, soger

at bilægge denne Sag. Imidlertid haaber jeg, at det ikke vil
have ubehagelige Følger. Overalt har De handlet saaledes som
jeg i Sandhed selv vilde have giort det; thi hvo kan vide, at
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disse Nøvere faae Indfald at gaae under tunesisk Flag. Godt
er det, at Algerinerne have havt samme Historie med England.“

Saavel Freia som Linieskibet Seixen bleve virkelig udsendte
til Middelhavet for at tvinge Tunis. Men vi vide Alle, hvad

der hændte Freia med underhavende Convoi i Canalen. Uvei¬
ret trak meer og meer sammen. Under disse Omstændigheder

var det ikke forsigtigt gt have en saadan Eskadre i Middelha¬

vet, der var for lille til at modstage den brittiske Magt og for
stor til at udsættes for at borttages. Koefoed fik derfor Ordre

til at giøre alt Muligt for at tilveiebringe Freden saa hastigt
som muligt. Denne Ordre indløb just som han laa for Tunis
med den største Deel af sin Force. Freden blev altsaa sluttet,

og Seiren med de fire Fregatter: Naiaden, Havfruen, Freia og

Triton gik hiem under General=Adjudant Kriegers Commando.
Denne Fredslutning kostede i Penge, Vare=Artikler, Skibsfragter ic.

omtrent 100,000 spanske Piastre. Senere blev Capitain Holck
af Sø=Etaten ansat som Consul i Tunis.

Hvad Algier angaaer, da begyndte Deien ganske rigtigt med

at tage nogle danske Skibe til Gidsel. Allerede paa Seiladsen
fra Malaga til Livorno erfoer Bille af en engelsk Oxlogsmand,
at denne havde praiet et dansk Skib, der var opbragt af en Al¬
geriner, men at Mandskabet behandledes med al mulig Skaansel.
Consul Bille erholdt Regieringens Fuldmagt til at tilendebringe
denne Sag. Allerede i November 1800 par Fred atter tilveie¬

bragtt imod at Danmark betalte 60,000 spanske Piastre for den
tabte Fregat. Desuden kostede det os 6500 Piastre i Presenter
til Vedkommende.

Med den Convok iberegnet, som Naiaden og Ridelven bragte

fra Malgga og Middelhavet ind, til Barcelong og Livorno, i Juli
Maane), fandt i dette Agr, medens Bille hande Commandoen,
følgende Convoieringer Sted:
Naiaden bragte i Marts Maaned 92 Skibe fra Malaga, Strædet ud.
i Juli

Havfruen . i Januar —

8 — fra Malaga til Liporno.

8 — samme Vei.
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Havfruen hragte i Febr. Maaned
i Marts

i April
i Mai
i

—

i Juni

i —

8 Skibefra Livorno til Marseille.

20 —
1

fra Cartagena til Malaga.
fra Malaga, Strædet ud.
samme Vei.

16

1

fra Algeziras til Malaga.

1

fra Malaga til Alicante.
fra Barcelona og Salou

22

til Malaga.
Nidelven

Glommen*

i Januar —

fra Messina til Malaga.

8

i April

4

i Juli

4

fra Salou, Strædet ud.
—

fra Malaga til Barcelona.

i Januar

3

fra Malaga til Barcelong.

i Februar

12

fra Varcelona til Malaga.

i April —

9

fra Livorno til Malaga.

hvilket i Alt udgior 222 danske Skibe, som i Løbet af det første

Halvaar af Aaret 1800 vare under de danske Orlogsmænds Con¬
voi i Middelhavet.

Og nu noder Mangel paa Materialier mig til at ophøre

denne Beskrivelse. Om endog de faa Documenter, jeg har imel¬

lem Hænder, kunde give Oplysning om, hvad der videre foregik
ved vor Eskadre i Middelhavet under General=Adjudant Koefoeds

Commando, og vare tilstrækkelige nok til, at jeg deraf kunde udar¬
beide noget Heelt, vilde det dog kun blive en Repetition af hvad

man alt har læst i Archivet, i Com. Koefoeds Memoirer. Men

jeg har ikke engang Data nok til at bygge paa, og et saadant

Product vilde derfor være berovet den eneste Fortieneste, jeg tor
smigre mig med, at mit foregaaende Arbeide har, det er: Paa¬

lidelighed og Røiagtighed. Vel staaer det mig aabent at søge
Hiælp fra andre Kilder; men, idet jeg erkiender med ærbodig Tak¬

nemmelighed den Liberalitet, hvormed ethvert literairt Arbeide un¬

derstøttes og fremmes fra Regieringens Side, da Adgang til Ar¬
chiver og Samlinger med saa megen Redebonhed staaer os aaben,

maa jeg dog afstaae fra ethvert saadant Arbeide, deels fordi jeg

ikke troer mig det voxen, deels fordi den Periode, jeg vilde have
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at beskrive, ligger os altfor nær til at være Historiens Eiendom.
Allerede flere Gange i det Foregaaende er min Pen standset, ved
Tanken om, jeg ogsaa var berettiget til saaledes at nedskrive Be¬

givenheder, hvori endnu levende Personer have taget Deel; og jeg

er kun vedbleven, fordi jeg var mig selv bevidst, at jeg arbeidede
efter en bestemt Plan, den nemlig, kun at nedtegne hvad der var
forefalden, uden at tillade mig Bemærkning eller Commentar, og

fordi jeg, blivende den strængeste Sandhed ubrodeligen tro, dog
intet fandt at borde nedskrive, som nogen af de Paagiældende
kunde onske fortiet. Med denne Beslutning troede jeg vel, at torde

gaae til den Grændse, jeg havde foresat mig, nemlig, at følge
Bille under hele hans Færd i Middelhavet, for saaledes at yde
min ringe Skiærv til vort Fædrelands Marines Historie.

