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Forord af Jakob Seerup
Museumsinspektør på Orlogsmuseet og Tøjhusmuseet

samt formand for Bornholms Historiske Samfund

 G
ennem historien har Bornholm på mange måder skilt sig ud fra resten af 
kongeriget. Det hang dels sammen med beliggenheden fjernt fra hoved-
staden, dels med de fordelagtige vilkår bornholmerne tilkæmpede sig 
ved tilbageerobringen af øen fra svenskerne i 1658. En af konsekvenserne 
blev, at bornholmske søfolk blev fritaget for at stille værnepligtige søfolk 

for orlogsflåden. Bornholm fik heller ikke en fast garnison, i stedet stillede øens bønder 
med folk til en landmilits. Blandt militsens opgaver var at anlægge og vedligeholde vold-
anlæg langs med øens kyster, og den dag i dag ses mange skanser hele vejen rundt langs 
kysten – i gennemsnit en skanse for hver 300 meter!

Selvom de bornholmske søfolk var fritaget for orlogstjeneste, skete det af og til, at de 
frivilligt tog arbejde på Holmen og om bord på kongens krigsskibe. Og det er klart, at 
øen med sin søfartstradition rådede over mange dygtige søfolk, der nok kunne måle sig 
med søfolk fra andre dele af kongeriget. Det var dog først under Englandskrigene, at de 
for alvor fik lov at vise, at de også kunne være med, når der blev skudt med skarpt. Bag-
grunden var, at den danske orlogsflåde var blevet ranet af Storbritannien efter Køben-
havns belejring og efterfølgende bombardement i august og september 1807. Den dan-
ske handel under neutralt flag provokerede den britiske regering, der godt var klar over, 
at Storbritanniens fjender nød godt af at sejle varer hjem til Europa under dansk flag, og 
danske skibe blev jævnligt opbragt med ulovlig krigskontrabande.

Til at begynde med, så London igennem fingre med problemet, men i takt med at 
Napoleonskrigene omspændte hele Europa og store dele af resten af verden, var det ikke 
længere vigtigt at holde sig gode venner med neutrale Danmark-Norge. Den 23. okto-
ber 1807 sejlede den britiske flåde simpelthen af sted med hele den danske orlogsflåde, og 
riget stod nu med ingen, eller kun  ringe mulighed for at bestride søherredømmet  over 
de danske farvande. Man greb nu til at bygge et større antal kanonbåde efter svensk for-
billede, og disse kunne da også  i flok have held til at nedkæmpe fjendtlige skibe, og selv 
orlogsskibe blev angrebet og i enkelte tilfælde erobret. Endnu kan man på Christiansø 
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se de kanonbådsskure, der husede den derværende fl otilles fartøjer. Men kanonbådene 
duede kun i stille vejr, og det var ønskeligt, at større dæksfartøjer der kunne føre fl ere 
kanoner, kunne deltage i søkampen. De kunne især sættes ind mod de handelsskibe, der 
sejlede forsyninger til den britiske østersøeskadre, der havde hovedbase på den svenske 
ø Hanø i Hanøbugten, og som blandt andet lod høre fra sig, da den angreb Christiansø 
i september 1808. Derfor udstedte man kaperbreve til civile skippere, som fi k lov til at 
udruste deres handelsskibe som små „private krigsskibe“. Disse kapere havde hurtigt held 
til at opbringe en række fartøjer, og store formuer skiftede hænder. Kaperiet havde dra-
stiske konsekvenser for de sociale forhold i havnebyerne i skibsredermiljøet. Mange af de 
rigeste skippere og købmænd var reelt ruinerede ved krigens begyndelse idet deres hav-
gående skibe hurtigt blev opbragt og prisedømt i Storbritannien, hvis ikke de tilfældig-
vis havde befundet sig i dansk havn ved krigsudbruddet. De lidt mindre skibe, der ikke 
havde været i udenlandsk havn i august 1807 kunne til gengæld glæde sig over, at der 
nu var mulighed for at udruste fartøjerne som kapere, og der var udsigt til at tjene store 
formuer. Motivationen var både hævngerrighed over det, mange følte var et nedrigt og 
uværdigt angreb på fædrelandet, men så absolut også en forventning om at tjene godt på 
at opbringe engelske skibe.

Som sagt var Bornholm hurtigt med, og det er denne kaperaktivitet, Niels Erik Sonne 
har taget under behandling. I disse år, hvor det er 200 år siden, at disse ofte dramatiske 
kapertogter fandt sted, er der opstået fornyet interesse omkring begivenhederne og om 
fænomenet kaperi. Også det danske søværns indsats mod somaliske pirater ved Afrikas 
Horn har formentlig skærpet interessen. Det er længe siden, der sidst udkom selvstæn-
dige monografi er om især de bornholmske kapere. Constantin Floods bøger om emnet, 
der udkom i Norge i slutningen af 1800-tallet er læseværdige, men svære at få fat i, og 
Kay Larsens klassiske værk om Danmarks kapervæsen giver kun en meget bred oversigt. 
Derfor håber jeg, nærværende bog vil opfylde det behov, der er for at vide mere om dette 
spændende kapitel i Danmarks og Bornholms historie.

Det er imidlertid vigtigt at pointere en enkelt ting: Selv om titlen på nærværende bog 
er „Pirater og Patrioter“, så var der ikke det fj erneste ulovligt ved kaperiet. Det var en 
internationalt anerkendt ret at udruste kaperskibe, og de var bestemt ikke „pirater“. Det 
var først i 1856, at man ved en international konference i Paris vedtog at gøre kaperi ulov-
ligt. Når ordet „pirater“ alligevel bruges, skal det naturligvis forstås i overført forstand, 
for der var sandelig meget piratdramatik over mange af kapernes aktioner, ligesom glæ-
den ved den store, hurtige fortjeneste også genkendes fra barndommens sørøverromaner.

Slotsholmen i juni 2010.
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Forfatterens forord

 D et er, godt 200 år siden, at Danmark blev tvunget ind i en krig, der skul-
le få katastrofale følger for landet. Ødelæggelsen af hovedstaden, ranet af 
hele den danske orlogsflåde, tabet af Norge og en efterfølgende statsbanke-
rot var nogle af dem.

Under sådanne omstændigheder sker der af og til noget paradoksalt. Det 
tilsyneladende håbløse kalder på trods. Det tilsyneladende uafvendelige kalder på kamp-
ånd, og vreden kalder på uanede kræfter. Det var i hvert fald disse paradokser der opstod 
i efteråret 1807 da englænderne trak sig tilbage efter „veludført dåd“, medførende den 
danske orlogsflåde og efterladende sig en by i ruiner med næsten 1500 dræbte borgere.

Det var også de paradokser der skabte den guerillakrig til søs, der er gået ind i histori-
en som kaperkrigen 1807-14.

Blandt de første til at tage kampen op var en række bornholmske skippere og søfolk. 
Ligesom søfolk i andre dele af landet følte de trang til at hævne det engelske overgreb, 
men de ideelle forhold der var på øen for den slags krigsførelse og dertil bornholmernes 
natur, der til tider optræder som stridbarhed, var nok årsagen til, at de med deres små 
både så hurtigt gav sig i kast med at angribe engelske koffardiskibe, hvor de kunne nå 
dem. Resultaterne af deres indsats var store, og dramatiske begivenheder var der mange 
af i løbet af krigsårene. Det var bestemt ikke ufarligt at give sig i lag med den overlegne 
fjende, og risikoen for at blive opsnappet af engelske eller svenske orlogsfartøjer var til at 
tage og føle på. Englænderne var ikke til at spøge med, og mange kapere måtte tilbringe 
flere år som krigsfanger under kummerlige forhold i de engelske „Prisons“. 

Man kan naturligvis spørge, hvad der ansporede de mange søfolk til at løbe disse risici. 
Var det pengene, hvis det gik godt? Var det ønsket om hævn over det engelske overfald? 
Eller var det simpelthen eventyrlysten der trak? Det var nok lidt af hver af disse faktorer, 
og der vil da heller ikke i denne bog blive anlagt moralske vurderinger.
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Dog synes det i denne forbindelse uundgåeligt at anlægge en mere almen betragtning 
over begrebet „modstandskamp“, som kaperkrigen retteligt falder ind under. Det synes 
at være en almindelig indstilling, især blandt historikere der tilstræber objektivitet, at 
sætte spørgsmål ved den reelle værdi af partisanvirksomhed, der iværksættes over for en 
indtrængende og overmægtig fj ende. Bornholms befrielse i 1658, de skånske snaphaners 
kamp mod svenskerne under krigen 1675-1679, og ikke mindst den danske modstands-
kamp i årene 1940-1945 er gode eksempler på denne tankegang. Og vel ændrede disse 
heroiske foretagender ikke ret meget i et større perspektiv. Modstandskampen 1940-1945 
fi k ikke den store betydning for 2. verdenskrig, men den fi k enorm betydning for den 
danske selvforståelse og for den respekt der, trods landets ynkelige holdning til Nazitysk-
land, stod om landet da regnskabet skulle gøres op. Kaperkrigen 1807-1814 ændrede ikke 
historiens gang, og Danmark blev den store taber. Men takket være vore søfolks beslut-
somme indsats bevarede vi vor selvrespekt.

Det er den indsats, denne bog handler om.

At gennemføre et projekt som denne bog kræver, udover mange timers studier i de stats-
lige arkiver og læsning af en mængde relevant litteratur, hjælp og bistand fra en del kyn-
dige på området.

Det har i den forbindelse været en stor glæde for mig at opleve den hjælpsomhed og 
imødekommenhed der er udvist af en række personer fra de institutioner hvor jeg har 
henvendt mig om hjælp.

Derfor en tak til Henriette Gavnholdt Jacobsen fra Handels og Søfartsmuseet på Kron-
borg for hendes hjælpsomhed. Til museumsleder Lars Froberg Mortensen fra Th orsmin-
de Strandingsmuseum for hans hjælpsomhed og vejledning og til Emil Sorknæs fra Tøj-
husmuseet for hans venlighed.

Især vil jeg dog takke museumsinspektør Jakob Seerup fra Statens Forsvarshistoriske 
Museum, for den hjælp han har ydet mig på mange måder, og ikke mindst fordi han, 
trods travlhed med sin ph.d afhandling, har fundet tid og kræfter til at gennemlæse mit 
manuskript og til at skrive forordet til bogen.

Niels Erik Sonne
København i juni 2010
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Europa i krig

 V
ed indgangen til det nittende århundrede var Europa i opbrud, eller ned-
brud er måske en bedre betegnelse for de tilstande, der herskede på kon-
tinentet i de år. Napoleons hære var godt i gang med at overskride lande-
grænser og med at nedbryde de fyrstendømmer og monarkier, der gennem 
århundreder havde været grundlaget for magtbalancen på kontinentet.

For de øvrige europæiske stormagter, hvortil man ud over England regnede Rusland, 
Østrig og Preussen, var den franske ekspansion dybt foruroligende, og man søgte i løbet 
af 1805, til trods for indbyrdes spændinger og rivalisering, at indgå alliancer med det  
formål at skabe en fælles front, der kunne imødegå truslen fra Napoleons „Grande 
Armee“ 

I det sammensurium af vekslende alliancer og koalitioner der gennem de første år i det 
nye århundrede, i takt med Napoleons fremmarch, således blev indgået imellem de euro-
pæiske stormagter, og hvor tidligere rivaler og modstandere fandt sammen i skøn sam-
drægtighed, og hvor tidligere venner blev modstandere, var det problematisk for de min-
dre nationer at finde et egnet ståsted. Vejen ud af dette dilemma var derfor at søge ly i 
begrebet neutralitet, hvilket var den løsning Danmark valgte, mens nabolandet Sverige i 
stedet foretrak at slutte sig til Napoleons modstandere.

Efter „Trekejserslaget“ ved Austerlitz i december 1805, hvor koalitionen mellem Rus-
land, Østrig og Preussen, støttet af England, havde lidt et ydmygende nederlag, opstod 
imidlertid en helt ny situation. Zar Alexanders tropper måtte i hast trækkes hjem bag den 
russiske grænse, Østrig måtte søge om fred, og Preussen, der havde set hvor det bar hen, 
nåede at trække sig ud af koalitionen i tide. Napoleon beherskede dermed i store træk 
hele det centrale Europa 

I løbet af det følgende år søgte de besejrede nu, ved mere eller mindre på skrømt at ind-
lede fredsforhandlinger, at komme overens med Napoleon. Forhandlingerne brød imid-
lertid sammen, og i oktober 1806 erklærede Preussen og Rusland atter krig mod Frank-
rig. Det skulle vise sig at være en halsløs beslutning. I slaget ved Jena led preusserne et 
afgørende nederlag og måtte kapitulere, og i juni 1807 led russerne et tilsvarende neder-
lag ved Friedland og måtte trække sig tilbage.
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Mens nederlaget for Preussens vedkommende kom til at betyde det tyske kejserdøm-
mes opløsning, blev resultatet af Ruslands nederlag, at Zar Aleksander og Napoleon mød-
tes den 25. juni 1807 ved den lille by Tilsit, hvor de oprettede en traktat omhandlende de 
to landes interesseområder, samt indgik en „Angrebs- og Forsvarsalliance“. 

Tilbage stod nu Frankrig og England alene over for hinanden som to uforenelige stør-
relser. Frankrig, der beherskede det meste af det europæiske kontinent, og England der 
med sine enorme � ådestyrker beherskede havene, der omgav det. Situationen var nu nået 
til et punkt, hvor der ikke var plads for neutrale lande. Sentensen „Den der ikke er med 
os, er imod os“ kan meget vel have sin oprindelse her.

For Danmark, der indtil nu havde klaret sig igennem, ja endog havde pro� teret på sin 
neutralitet, betød denne tilstand en dans på knivsæggen. De franske hære stod nu ved 
den sydlige grænse, og faren for en fransk invasion i hertugdømmerne Holsten, Slesvig og 
på den jyske halvø var iøjnefaldende. På den anden side var der et stort pres fra England 
om at stille den danske � åde til rådighed for en blokade af fastlandet. Man stod nu foran 
et valg mellem pest og kolera. Fulgte man de engelske krav, måtte man forvente en fransk 
invasion, og dermed en opløsning af monarkiet. Fulgte man de franske, ville det betyde 
krig med England, hvilket ville ødelægge dansk søfart og handel og afskære forbindelsen 
til vore besiddelser i Nordatlanten, Island og Grønland, og til Norge. Derudover kunne 
man forvente en krig med Sverige, der var allieret med England.

Stillet over for denne situation valgte den danske regering, ledet af en sindssyg konge 
og en umoden kronprins, at undlade et valg overhovedet, og så ellers håbe på det bedste.

Det bedste skete naturligvis ikke. Tværtimod kan man vel sige. I november 1806 for-
værredes den i forvejen spegede situation. Efter Preussens sammenbrud i oktober var 
Danmark for alvor kommet i farezonen. Besættelsen af de nordtyske områder havde 
bragt de franske tropper tæt på Holstens grænse og på et tidspunkt havde de overskredet 
den og var kommet i kamp med de holstenske styrker. For at undgå � ere konfrontationer 
med de franske tropper og for at understrege dansk neutralitet beordrede kronprins Fre-
derik den største del af den 20.000 mand store holstenske styrke trukket tilbage til Ejde-
ren.

I samme måned proklamerede Napoleon en fastlandsspærring med den hensigt at 
lukke kontinentets havne for britisk søfart og handel. Den engelske regering svarede i 
januar 1807 med en „Orders in Council“ der forbød skibe fra de neutrale lande at anløbe 
havne der var lukket for britiske skibe. Samtidig blev kyststrækningen fra Elbens udmun-
ding i nord til Brest i syd erklæret for blokaderamt område.

Begge disse indgreb var naturligvis et alvorligt slag mod dansk søfart og handel. Men 
mens den franske fastlandsspærring havde begrænset virkning på dansk søfart og derfor 
kun medførte en formel og behersket protest fra dansk side, var Orders in Council noget 
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af en katastrofe for Danmark og medførte rasende protester. Denne forskel i de danske 
reaktioner blev bemærket i London og blev, med nogen ret, tolket som en form for par-
tiskhed til fordel for Frankrig. En tolkning der hen ad vejen skulle skabe misstemning i 
forholdet mellem England og Danmark.

For englænderne var det af stor betydning at trække Danmark ud af neutraliteten og 
bekende kulør. Ganske vist måtte landet, i hvert fald størrelsesmæssigt, betragtes som en 
andenklasses stat. Hvad der imidlertid havde interesse var, at det havde en, ikke ubetyde-
lig orlogsfl åde og at den vigtige sejlads mellem de baltiske lande og England gik gennem 
de danske farvande

For den engelske udenrigsminister George Canning, der var den drivende kraft i for-
holdet til Rusland og til Danmark var det særdeles vigtigt at sikre sejladsen gennem de 
danske sunde og bælter og, frem for alt; at undgå at Frankrig bemægtigede sig den dan-
ske orlogsfl åde, hvilket ville være katastrofalt.

Det kan derfor ikke undre at han var foruroliget over den skarpe, næsten aggressive, 
måde som de danske protester blev fremført på og som han opfattede var udtryk for en 
fj endtlig indstilling til England.

I løbet af foråret 1807 skærpedes uoverensstemmelserne mellem de to lande. En række 
engelske opbringninger af danske handelsskibe, mistænkt for brud på reglerne i Order 
in Council, bragte den danske regerings sind i kog og tonen i de fremførte protester blev 
mere og mere skinger og skabte vrede hos englænderne. Da man ydermere i London 
modtog meldinger fra efterretningskilder i Frankrig, (meldinger der dog senere skulle 
vise sig at være useriøse), der bestyrkede mistanken om at Napoleon stod for at bemægti-
ge sig den danske orlogsfl åde var der ikke længere tvivl om at Danmark måtte betragtes 
som en potentiel fj ende af Storbritannien.

Som en følge af disse forhold blev det på en række ministermøder, holdt i juli 1807 
under ledelse af George Canning besluttet, en gang for alle, at slå til mod Danmark. 
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Overfaldet på Danmark

 D
en 2. august 1807 observerede man fra signalstationen på Skagen en stor 
eskadre engelske orlogsskibe med kurs mod det østlige Kattegat, og i løbet 
af den næste halve snes dage fulgte talrige større og mindre britiske fartøjer 
efter. Hen imod midten af måneden befandt der sig omkring Sjælland en hel 
armada bestående af ikke mindre end 25 linjeskibe, 40 mindre orlogsskibe 

samt 377 transportfartøjer medførende et britisk ekspeditionskorps på 16.000 mand. 
Det var en magtdemonstration, der ikke var til at misforstå, og det stod nu klart, at 

Danmark én gang for alle skulle finde sin plads i det europæiske mønster: på engelsk 
side!

Dette skulle snart blive bekræftet. Den 8. august ankom den britiske udsending Sir 
Francis Jackson til Kiel for at forelægge de engelske krav over for den danske kronprins 
Frederik. Kravene, der bestod i at man stillede den danske orlogsflåde til rådighed for den 
engelske regering, og at man tilsluttede sig den britiske blokade, blev naturligvis opfattet 
som et valg mellem alliance eller krig, et valg kronprinsen hverken kunne eller ville træffe. 

Måske kunne disse spørgsmål have fundet deres løsning, hvis de var blevet behandlet 
med den rette diplomatiske snilde. Men Sir Francis var en elendig diplomat, efter sigende 
var han arrogant indtil det uforskammede, og da den unge kronprins heller ikke mestre-
de diplomatiets kunst, måtte det ende galt. Resultatet blev da også en række misforståel-
ser og desuden en gensidig antipati mellem de to, og efter en uges frugtesløse forhandlin-
ger måtte Jackson rejse tomhændet hjem.

Den 16. august gik så engelske tropper i land omkring Vedbæk, og dagen efter ved 
Skovshoved. Den 18. august havde englænderne besat området nord og vest for Køben-
havn, og den 21. blev der ydermere landsat tropper omkring Brøndby Strand, hvorved 
den danske hovedstad var totalt indesluttet.

Styrkeforholdet mellem de danske og britiske tropper var forstemmende for Danmarks 
vedkommende. Den regulære danske hær omfattede omkring 35.000 mand, men en stor 
del af den var stationeret ved den sydlige grænse for at kunne imødegå en eventuel fransk 
invasion, og det meste af resten befandt sig vest for Storebælt og var hindret af den engelske 
blokade i at komme til undsætning. Over for de 16.000 briter der var landsat og som var 
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General Peymanns bekendtgørelse om situationen den 1.ste september 1807.
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øget med yderligere ca. 10.000 tropper, der var overført fra Nordtyskland, altså en engelsk 
styrke på 26.000 mand, stod i selve København en dansk styrke, der omfattede 6.300 lin-
jetropper, 2.500 landværnssoldater (en slags hjemmeværn) og ca. 5.000 mere eller mindre 
frivillige borgere. Rundt omkring på Sjælland var der blot sølle 5.700 landværnssoldater, 
det vil sige dårligt udrustede og dårligt krigsduelige bønderkarle, til rådighed.

Denne tapre men brogede skare blev ledet af den 70-årige pensionsmodne generalma-
jor Heinrich Peyman, hvis militære løbebane var foregået inden for ingeniørtropperne og 
således ikke berettigede til krigstaktiske opgaver. 

Det kom til enkelte kampe uden for København. Den voldsomste foregik omkring 
Køge, hvor de danske styrker led et forsmædeligt nederlag og mistede 250 faldne og 
henved 1.150 tilfangetagne, mens englænderne, der var i overtal, kun havde et tab på 
omkring 100 mand. Slaget fi k i folkemunde navnet „Træskoslaget ved Køge“, og årsagen 
til denne noget nedladende betegnelse var, at de bønderkarle, der var sat til at nedkæmpe 
de engelske tropper, fl ygtede så hurtigt, at vejen bag dem efter sigende var overstrøet med 
tabte træsko.

I hovedstaden blev der foretaget enkelte udfald mod de engelske styrker, men trods 
fl ere heltemodige forsøg, hvor blandt andre general Peymann selv blev såret, lykkedes det 
ikke at hindre englænderne i at lægge en jernring, der blandt andet omfattede 80 stykker 
tungt artilleri, omkring byen. Tilbage stod så blot at organisere forsvaret ved byens volde. 

Mens disse militære episoder fandt sted rundt om på Sjælland og i Københavns nær-
meste omegn, gik livet videre i hovedstaden. Trods truslerne om et engelsk angreb og 
trods de mange rygter, der var i omløb, syntes byens borgere ikke at være særligt bekym-
rede over situationen; man fandt den nærmest spændende og forlod sig på, at problemer-
ne nok skulle fi nde en løsning. At byen skulle blive udsat for et bombardement, troede 
man ikke rigtigt på. Englænderne var dog trods alt et civiliseret folkefærd og ville næppe 
udsætte uskyldige borgere for død og ødelæggelse. Folk gik deres aftenture ude på byens 
volde, som de plejede. Herfra kunne man i klart vejr iagttage de engelske stillinger. Den 
eneste forskel fra det normale var nok, at adskillige af de mandlige borgere var iført bor-
gervæbningens uniform for på den måde at vise deres nationale ansvarsfølelse.

Tirsdag den 1. september udsendte general Peymann en bekendtgørelse, der redegjor-
de for situationens alvor, og man gjorde sig klar til at modstå et eventuelt angreb.

Dagen efter, den 2. september hen på eftermiddagen, begyndte bombardementet. Det, 
man blot havde troet var en trussel, var nu blevet ramme alvor. I løbet af aftenen blev det 
til et inferno, hvor bomber, raketter og granater faldt tæt i byen, især i kvarteret omkring 
Frue Plads. Først hen på morgenen hørte bomberegnen op og efterlod hovedstaden i 
panik, mens man forsøgte at slukke de mange brande og at lede efter dræbte og sårede i 
ruinerne.
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I løbet af de næste tre nætter faldt bomber og brandgranater overalt i byen og efterlod 
omkring 300 ejendomme totalt ødelagte, mens mere end 1500 var beskadiget. Op imod 
1500 indbyggere var dræbt, og nogenlunde samme antal var sårede.

Den 6. september havde byens borgere fået nok, og den hårdt pressede kommandant, 
generalmajor Peymann, valgte nu at bede om våbenhvile med henblik på at indlede for-
handlinger om kapitulation. Ønsket blev efterkommet af englænderne og bombarde-
mentet blev indstillet, mens man forhandlede.

Der fulgte nu mange timers hårde forhandlinger, hvor overgivelsen af den danske 
orlogsfl åde var det væsentligste punkt. Som et led i kapitulationen krævede englænder-
ne, at hele den danske fl åde samt alle sømilitære installationer og magasiner skulle udle-
veres uden betingelser.

Hele søndagen, den 6. september, forhandlede Peymann med offi  cerer fra den danske 
hær og fl åde og med repræsentanter for byens styre. Under disse forhandlinger drøftede 
man også en plan om at sænke fl ådens fartøjer, men man fandt, at vanddybden i havnen 
var for ringe, og at det ville være nemt for englænderne at hæve skibene igen. At brænde 

Bombardementet natten til 3. september set fra Langebro. Malet af C.W. Eckersberg. (Københavns Bymuseum)

Bombardementet natten til 5. september. Vor Frue Kirkes tårn i fl ammer. 
Farvelitografi  af G.I. Lahde efter maleri af C.W. Eckersberg. (Københavns Bymuseum)
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Redigeret gengivelse af General Peymanns meddelelse om kapitulationen den 7. september 1807.
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skibene kunne medføre yderligere brandkatastrofer for byen. Så man blev til sidst enige 
om at bøje sig for de engelske krav. Og mandag den 7. september tidligt om morgenen 
forelå så den endelige kapitulation.

Med en blanding af sorg og lettelse modtog byens borgere den triste meddelelse. Let-
telse over at mareridtet var overstået men sorg over den ydmygende kapitulation og ikke 
mindst over de store skader, byen havde lidt, og de mange indbyggere, der var dræbt.

Kronprins Frederik var rasende. En rapport fra general Peymann med en begrundelse 
for kapitulationen blev modtaget med larmende tavshed og forblev ubesvaret, og da høj-
heden omsider, et par måneder efter bombardementet, fandt anledning til at forlade Kiel 
og vende tilbage til sin ødelagte hovedstad, lod han straks oprette en krigsret for at fi nde - 
og straff e - de formastelige, der havde medvirket til den ydmygende kapitulation.

Syndebukken blev naturligvis først og fremmest den arme general Peymann, der „Fordi 
han havde kapituleret uden Kongens tilladelse“ blev frakendt „Liv og Ære“. Dommen 
blev dog senere formildet og ændret til afskedigelse i unåde og uden pension.. Også andre 

Byen efter bombardementet, set fra Graabrødre Torv. Efter maleri af J.P. Møller. (Københavns Bymuseum)
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højere offi  cerer fi k kronprinsens vrede at føle. At samme kronprins havde valgt at forblive 
i Kiel under det engelske angreb var der næppe nogen, der fandt anledning til at kritisere.

Som et led i kapitulationen krævede briterne som nævnt, at hele den danske fl åde samt 
alle sømilitære installationer og magasiner skulle udleveres uden betingelser, og den 20. 
oktober sejlede englænderne bort med 18 linjeskibe, 15 fregatter, 6 brigger og 11 kanon-
både, mens et linjeskib der lå i dok og tre andre linjeskibe, der var under bygning, for en 
fuldstændigheds skyld blev ødelagt.

Tilbage var der nu på Holmen kun tomme havnebassiner og ribbede magasiner, og 
bag Københavns fæstningsværker lå en by, der stort set var lagt i ruiner.

Sådan så verden ud i al sin begrædelighed for den danske befolkning i oktober 1807.
Englændernes brutale fremfærd overfor den danske hovedstad vakte naturligvis enorm 

harme rundt om i Europa. Selv i England blev denne terrorhandling fordømt. Oppositi-
onen rejste sagen i parlamentet og kritiserede i skarpe vendinger den unødvendigt hård-
hændede måde, man havde anvendt, og fra forskellige sider organiserede man indsam-
linger til gunst for bombardementets ofre. Således igangsatte den engelske avis „Lloyds 
Evening Post“ en indsamling blandt sine læsere med følgende begrundelse:

 
„Denne Subskription er det eneste der kan bøde på en Fremfærd, som ellers det danske Folk 

vilde betragte som et evigt Brændemærke paa den britiske Caracteer“.

Men de mange sympatitilkendegivelser kunne ikke rigtig bruges til noget. Danmark 
var knækket som sømagt, ja som et land af betydning i det hele taget. Og man måtte nu 
se i øjnene, at landet var i krig mod England, også selv om de britiske styrker blev trukket 
hjem i de følgende måneder. Og den 31. oktober indgik Danmark en alliance med Napo-
leon. Man havde tøvende men tvunget af omstændighederne valgt side.

Med ranet af den danske orlogsfl åde havde den engelske fl åde nu opnået herredøm-
met over de dansk-norske farvande og dermed fri passage mellem Nordsøen og Østersø-
en, hvilket var af stor betydning, da man var stærkt afhængig af proviant- og materialetil-
førsler fra de baltiske havne. Derudover havde man opnået at hindre, eller i det mindste 
at besværliggøre, den for Danmark lige så livsvigtige trafi k mellem Norge og Danmark. 
Forsyningerne af korn, der var af afgørende betydning for den norske befolkning blev 
stærkt hæmmet, hvilket skulle blive noget af en katastrofe for nordmændene.

Denne fordel, som englænderne dermed havde opnået, skulle imidlertid også vise sig  
at blive en akilleshæl. Som modtræk overfor det britiske overgreb gennemførte kronprins 
Frederik to foranstaltninger. Allerede den 14. september udstedte han et kaperreglement, 
der tillod og legaliserede, at danske skibe opbragte og beslaglagde fj endtlige fartøjer, der 
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Den danske orlogsfl åde afsejler 20. oktober 1807 under engelsk fl ag. 
Maleri af Christian Mølsted. (Orlogsmuseet)




