




Biographiske Erindringer
□

9

af

Admiral Steen Billes Liv.



II

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
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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



XV

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¬
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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

han vidste, det var noget om at føre Seil —nødig spørge: —

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

„Jeg tager et Reb ind; det blæser„bestiller De deropped“

„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¬

(Nu følger Navnene paa de faldnø„ralen bort fra Batteriet.“

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¬

Det er vel neppe nogen Tvivl under¬høver jeg ikke at tilføie.

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.

Øverste2 18pd. 34

774 Stykker.
* —Skandsen 636pd. Carronader

2Bakken 22

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.

Den var af¬Hytten var af en ganske særegen Dannelse.

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



XXXVII

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

Men et Skridt skulde han giorehøieste militaire Værdighed.

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

ham og under ham, hviler nu hans Støv.med 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
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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
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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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Fisker kom ombord til Bille og over¬fandt Overleveringen Sted.

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.“



19

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

ligesom ogsaa„„udviste Mod og gode Conduite under Bataillen,

„Mandskabets Raskhed og gode Forhold fortiener al hæderlig Om¬

„tale; og naar jeg havde 20 Mand til, vilde jeg kunne giore

ærbødigst„„meget mere.“

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

Han har ikke undseet sig for at sigesmigre ham overordentligen.
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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.
4En 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 af samme Dato og Ind¬er

hold; dog findes nogle andre Punkterberørte deri, som her ikke

bør forbigaaes. Saaledes siger han:



29

„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
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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



34

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
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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
29 90„ „„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
27 99„„„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
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„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
Længe har jeg seilet med Skaa¬„blev mu Dag for Dag værre.

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
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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.““
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„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

hvorved hans Fokkemasthan meget haardt Veir i to Dage,

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¬
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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,
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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

**)DetteFranske) 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

Arguebault.broderligen

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

underdanigst o. s. v.Cartagena

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.
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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
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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:

276 Mands Besætning.1 Corvette paa 28 Kanoner 88digere og

1 Chebeqve — 28 2 280

dito —26 2 2001

dito — 26 21 150

—dito — 16 8021
— 21 Kutter — 16 100

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.
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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,

meh formedelst det haarde Veir bar de af til Cartagena.Jeg

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.“
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„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.
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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
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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¬
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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¬



137

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¬



144

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
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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¬

Christian R.“serlige Majestæts gode Ven

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:
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„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






























































































































































































































































































































































































































































































































































