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Baron Benzelstierna og det
mislykkede .brandattentat
mod en dansk-russisk flådestyrke ved København i 1789

"Forestilling af Mordbrænder-Anslaget, der var fattet saave/ imod den Kongelige Danske som den her liggende Russiske Flaade, og skulde været
iværksat, men blev lykkelig opdaget, den 5 Martii 1789." På tegningen ses de to sammensvorne, "baron" .Lars Benzelstierna og kaptajn·
William O'Brien, i færd med at smede deres rænker. Den lange tekst under billedet fortæller den version af historien om brandat,.,
tentatet, som var kendt i marts 1789. Senere kom nye .detaljer til. Ud over plakater som denne blev der også udsendt en række skillingsviser om begivenheden . Den kvikke læse r vil bemærke, at "baronens" navn i flyvebladets tekst staves Benzonstierna, hvilket - i en
tid uden retskrivning - er en fordansket version. Den officielle svenske stavemåde er Benzelstierna, og det er også den, der er anvendt
·i kommissiorisrapporten om attentatforsøget. Det Kongelige Bibliotek.
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Ijuli 2017 lancerede Det Kongelige Bibliotek en service, hvor man på adressen
www.kb.dk nu kan søge rundt i tusindvis af billeder fra 400 års Danmarkshistorie. Blandt samlingens mere spøjse ting er en plakat fra 1789 med titlen
"Forestilling af Mordbrænder-Anslaget, der var fattet saavel imod den Kongelige Danske som den her liggende Russiske Flaade, og skulde været iværksat,
men blev lykkelig opdaget, den 5 Martii 1789". Bag plakaten gemmer sig den
mildt sagt farverige historie om den svenske "baron" Lars Benzelstierna og
hans forsøg på at afbrænde en dansk-russisk flådeeskadre på Københavns
red i vinteren I789.

SØREN NØRBY

Optakten
Bagg runden for historien var den krig, som Sverige den 7. juli 1788 erklær ede mod
., Rusland . Danmark havde siden 1773 vær et allier et med Rusland , og ifølge alliance traktaten skulle Danmark i tilfæ lde af, at Rusland blev angreb et, stille en styrke på
minimum 12.000 soldat er, seks linj eskibe og tre fregatter til r ådighed for landets
russiske allierede . D er var dog hos den danske kronprins Frederik (den sener e ko ng
Frederik 6.), der som følge af kong Christian 7. s m entale udfordringer var landets reelle leder, intet st ørre øn ske om at komme i krig m ed Sverige. Fra russisk side blev der
derfor lagt pres p å Danmark for at leve op til alliancetraktaten. En del af det russiske
pres kom i form af en russisk fl ådest yrke , der den 8. juli 1788 ankrede op på Københavns r ed . Styrken bestod af de tre linjeskibe Saratov, Cesme og Triokh lerarkhov - alle

"Orfog-skibet Neptunus samt orlogskibet Odin paa beseiling i Østersøen.
Aaret MDCCLXC/." Fra 1500-tallet
og frem til midten af det 19. århundrede dækkede betegnelsen linjeskib
kernen i den danske flåde. Linjeskibet relaterede til den slagorden,
som skibene normalt kæmpede i,
nemlig på en lang linje, hvor kampen blev udkæmpet med kanoner.
Linjeskibet var kendetegnet ved tre
master og to eller tre lukkede batteridæk og et åbent batteri på øverste
dæk. Antallet af kanoner var mellem
50 og I00, og besætningen var ofte
på over 600 mand. Det var linjeskibe som disse, som Benzelstierna
ønskede at ødelægge. TE. Lønning!
Orlogsmuseet.

b est ykket med 100 kanoner - og den
mindre 32-kanoner s fr egat Nadezhda . D e
ankom sammen m ed tre transportskibe
til København fra den russiske fl ådebase
ved Kronstadt og var ledet af den russiske admiral William Petrovitj von D essen . Få dage sener e stødte yderliger e to
ru ssiske fregatter Merkurii og Delfin til.
D en 13. juni var e n dansk fl ådest yrke
b est ående af de seks linj eskibe justitia,

Prindsesse Lovise Au9usta, Ditmarschen, Oldenbor9, Nordstiernen og Arveprinds Friderich samt fregatterne Møen, Store Belt og
Christiania tiltaklet og klar til at indgå i
den dansk-russiske eskadre .
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Med København som base begyndte
fl ådest yrken snart at patrulj er e i ordsøen og Øresund under overordnet ledelse
af admiral von Dessen. Styrken opbragte
en række svenske handelsskibe, og den 10.
aug ust gennemførte den et angreb på fiskerlejet ved den svenske by Råå, der blev
plyndret og brændt. Afbræ ndingen af
Råå viste med al tydelighed, at kronprins
Frederik ikke ønskede krigen , idet kronprinsen p ersonligt skulle have bedt von
Dessen om ikke at lave flere af den slags
"raids". Russeren ville imidlertid ikke give
den slags løfter, idet enhver svensk soldat,
som blev bundet i forsvaret af Skåne, ikke
kunne bruges mod de russiske styrker omkring Skt. Petersborg.
Selv om den danske regering ikke ønskede krigen, m åtte man respektere alliancen med Rusland, og den 21. august
1788 erklærede Danmark Sverige krig.
Den 8. september blev den russiske flå"Chorto

i:ifver Swerige

m ed til-

gransande fonder " Kortet viser pla-

ceringen af steder nævnt i artiklen.
Den ikke særlig ivrige danske opbakning til krigen mellem Sverige og
Rusland gav i Sverige krigen navnet
"teaterkrigen", idet illusionen om ,
at Danm ark kæmpede , var vigtigere
end de reelle militære resu ltater.

S.G. Hermelin (del af He rm elin sko
Kortverket), Stockholm I 809.

destyrke i København forøget med de fire linj eskibe Sysoi Velikii, Aleksondr Nevskii, Syeverny i Grel, Prochor og fregatterne Archan9el Gavriil 09 Pomoshtchnoi, der stødte til fra den_,
russiske flådebase ved Archangel. Flådest yrken skulle bl.a. forhindre en evt. svensk
invasion af Sjælland som den, der i 1700 med et slag havde slået Danmark-Norge ud
af Store Nordiske Krig. Et svensk forsøg på at invadere Danmark materialiserede sig
imidlertid ikke, idet de svenske styrker havde rigeligt at gøre med at kæmpe med russerne i området omkring Skt. Petersborg, hvor krigen ikke gik helt så gnidningsfrit,
som den svenske kong Gustav 3. havde håbet.
I september 178 8 gik en stor danske hærstyrke fra Norge og ind i Sverige, og den
29. september stod der et slag mellem danske og svenske styrker ved Kvistrum Bro
nær Goteborg. Den danske styrke på ca. 10.000 mand var den svenske på blot 800
mand markant overlegen , og det ca. 45 minutter lange slag endte ikke overraskende
med en klar sejr til Danmark, der mistede seks danske soldater, men s svenskerne
havde fem dræbte og 60 sårede. Da de danske styrker efter sejren fortsatte mod
Goteborg, valgte Europas stormagter, med Storbritannien i spidsen, at blande sig i
krigen. De t vang Danmark til at gå med til en våbenhvile og indstille offensiven i
Skåne. I oktober vendte de danske soldater derfor næsen mod den norske grænse.
På vejen ti lbage til norsk jord løb den danske hærstyrke tør for proviant , hvilket
medførte, at ca. 1.000 af de primært norske soldater omkom af sult og sygdom. De
havde stort set ikke andet end skovens t yttebær at leve af, hvorfor krigen i Danmark
og Norge er kendt som "1jttebærkri9en".
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Da våbenhvil en m ellem Danmark og Sverige var en realitet , returnerede den
dansk-russiske flådest yrke i begyndelsen af november til København . De danske
skibe havde da været til søs i små ni uger og var meget plaget af sygdom blandt besætningerne - Nordstiernen havde 100 af 679 mand syge, Ditmarsken 100 af 559, og
Arveprins Friderich 240 af 679 - og ved hjemkom sten til Københav n måtte skibene
fø rst igennem en tid i karantæne, fø r de kunne lægge ind i Fl ådens Leje.
Da vinteren kom , blev de danske orlogsskibe aftaklet og oplagt i Flådens Leje,
mens seks russiske linj eskibe og en fregat t og vinterkvarter i København s havn ,
opankret ud fo r havnen nær ved det nuværende Trekronerfort .

Baron Benzelstierna og attentatplanerne
Vinteren 1788 / 89 var usædvanlig kold, og snart frøs vandet til. I Øresund fr øs et
russisk linjeskib i begyndelsen af december fa st sydvest for Hven, og det blev startskuddet til historien om "baron" Benzelstierna.
Bag den fin e titel gemmer sig en 28 -årig svensker ved navn Lars Benzelstierna.
Flere af de samtidige danske kilder titulerer ham baron, men han var langtfra adelig.
Født den 25. april 1759 havde han fra 1779 først gjort tjeneste i den svenske hær,
inden ha;; i 178 6 var overgået til den svenske flåde, hvor han samme år var blevet
ud nævnt til fæ ndrik. I vinteren 1788 kom Benzelstierna på en eller anden m åde i
., kontakt med chefen for de svenske styrker i Skåne, generalmajor grev Johan Christo pher Toll. Benzelstierna præsenterede Toll
for en plan om at angribe det indefrosne
russiske linj eskib ved at fl ytte et antal kanoner ud på isen og med di sse skyde skibet
i sænk . Toll støttede planen, m en det viste
sig snart, at isen i Ø r esund var for t ynd
til at bære de tiltænkte kanoner, og planen
m åtte opgives .
Dermed var det imidlertid ikke forbi for
den unge Benzelstierna , der efter våbenstilst andens indgåelse t og til København.
Hvad hans m ål med at besøge København
præcist var, vides ikke , m en under et besøg ved det svenske gesandtskab i Københav n mødte Benzelstierna baron Gustaf von
Albedyhl , der var nummer t o i hierarkiet
\
på den svenske ambassade. De to kendte
hin anden fra Lund , hvor de cirka t yve år
tidligere kortvarigt havde gået i skole sammen. Von Albedyhl havde i sommeren 178 8
kontaktet kong Gust av 3. med en plan om
at opbrænde de russiske skibe ved Københav n. Planen havde fået den svenske konges

Kort over København an no 1807.
(A) viser Flådens Leje. Briggen A lexan der lå ifølge kommissionsrappo rten opankret 815 meter nordøst fo r
N yløb (B). Det tiltænkte russiske
mål, et 74-kanoners linjeski b, lå blot
30 meter fra den lille brig. Forsvars-

galleriet.dk.
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Gouache af M. Bang visende Kø benhavns havn anno 1786. Det var
i dette travle farvand med handelsskibe og orlogsskibe, at "baron"
Benzelstiernas aktion skulle være
løbet af stablen den I. marts 1789.

Museet for Søfart.

støtte, men det var vigtigt for svenskerne, at ødelæggelsen af skibene ikke kom til
at underminere den våbenstilstand, som bl.a. Storbritannien havde fået Danm ark
og Sverige til at indgå i efteråret 1788, og som havde stoppet det danske angreb på
Skåne. Det skete skulle helst ligne et hændeligt uheld, og til at udføre planen havde
von Albedyhl derfor brug for en person, der ikke var direkte tilknyttet det svenske
gesandtskab i København. Lars Benzelstierna virkede umiddelbart skræddersyet til
denne opgave. Han fik via von Albedyhl udbetalt 12.000 rigsdaler og købte for de_,
penge i slutningen af januar eller begyndelsen af februar 1789 den lille handelsbrig
Alexander (i enkelte kilder kaldt Grevinde Reventlau) på 50 -60 læst er, der på vej til
Ostende m ed en last af jern var frosset inde i København. Prisen var imponer ende,
idet samtidige kilder hævder, at briggen kun var ca. 2.000 rigsdaler værd. Med i de
12.000 rigsdaler fik Benzelstierna imidlertid ikke kun briggen , men også dens irske
kaptajn William O'Brien, der blev hyret til at stå for alt det praktiske i forbindelse
med von Albedyhl og Benzelstiernas plan. Den ne plan var i sig selv relativt simpel.
Under dække af en fest om bord i Alexander skulle briggen , der lå opankret tæt på
de russiske orlogsskibe, stikkes i brand, og det var så håbet /forventningen, at ilden
ville brede sig fra handelsbriggen og over i et nærliggende russisk linj eskib . Når
ilden nåede linjeskibets krudtmagasin, der indeholdt 315 fade krudt a 120 pund (i
alt 37.800 pund eller ca . 18 tons), ville den følgende eksplosion - håbede de sam m ensvorne - få ilden til at brede sig til rest en af den russiske eskadre og m åske
tilmed nå de danske orlogsskibe, der lå opankret nærved i Flådens Leje.
Benzelstierna og O'Brien var tilmed blevet enige om, at sidstnævnte ville få en
stor økonomisk bonus for hvert dansk eller russisk orlogsskib, som blev ødelagt .
Ireren lastede derpå bl.a. en del rom, hvorefter han trods frost vejr satte sin besætning i gang med at bestryge Alexander med tj ære, både udvendigt og indvendigt og
i rigningen, så den nemm ere kunne brænde.
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Afsløret
Planen skulle have været sat i værk den 1. marts 1789, men den 28. februar kom
O ' Brien til at tale over sig over for en lokal københavnsk købm and ved navn Laurentius Tauffe. Denne henvendte sig samme aften til Søkrigsprocurør en (der fun gerede som anklager i sager vedr. Søetatens per sonel), advokat Haagen, der straks
slog alarm til flåden s ledelse. Det var det først e nys , de dan ske m yndigheder fik
om sagen . Haagen informer ede også straks Københavns politimester, J.T. Flindt,
men inden han kunne reagere, havde Haagen selv sammen m ed Tauffe opsporet og
arrester et O ' Brien . Under det derpå følgende forh ør, som varede til solopgang den
1. marts, tilstod O ' Brien og fortalte detalj erne omkring det påtænkte brandattentat .
Oplysningerne fik straks de danske myndigheder til at sikre, at A lexander kom under
dansk kontrol. Interessant nok hævdede O' Brien under de indledende forh ør, at han
ikke kendte identitet en på den person, som havde hyret ham til denne ford ækte
opgave . Rygtebørsen i København fortalte imidlertid samtidig, at en svensker under
mist ænkelige forhold havde søgt tilflugt hos gesandt von Albedyhl.
Det centrale punkt i von Albedyhls oprindelige plan var, at det skete ikke skulle
kunne spores tilbage til de svenske myndigheder i Københav n . Den del af planen var
nu mildes( t alt gået i fi sk , idet Benzelstierna nu sad i en form for husarrest i gesandtens
hus. De danske m yndigheder var på dette tidspunkt ikke bekendt med von Albedyhls
.:in volvering i planen , og man valgt e fra dansk side at respektere den svenske gesandts
hus. Det var derfor ikke en mulighed at gå ind her for at hente Benzelstierna.

"De sammensvorne. Shields, OBrien

og Benzelstierna. Med Tillade/se af
Hs.Ex.G.Lt. v Fircks. Comandant i
Kiobenhavns Caste/ til Soldater, Barns
og andre Trengendes Beste, tegnet
og stukket ved G.L. Lahde. 1789." I
Svenskt Biograf1skt Handlexikon benævnes Lars Benzelstie rna "politisk
eventyre r", hvilket må siges at være
e n passe nde titel. Bemærk også, at
Be nzelstie rna har et hvidt bån d o m
arme n, hvilket er t egn på, at han
støttede Gu stav 3.s kup i 1772. Det
var et sym bol, som folk i samtiden
forsto d. T homas Shields var ejer af
det traktø rsted i Dybensgade i in d re Køben havn, hvor Be nze lsti e rna
og O'B ri en mø dtes. Han deltog i
sammensvæ rgelse n so m tolk og
bist o d også med ind kø b af fl e re af
de ti ng, som O 'Brien skull e bruge til
at sætte il d til sit skib. Det Kongelige

Bibliotek.

Mens O ' Brien blev fængslet i Rådstuesalen (hvorfra han
kort efter blev over fø rt til Kastellet), nåede nyheden om
det mislykkede sabotageforsøg ud til både den københav nske befolkning og til mandskabet på de danske og russiske
orlogsskibe . En større gruppe københavnske borgere og
danske og russiske orlogsgaster samlede sig snart ved von
Albedyhls hus, som det københav nske politi i de følgende
dage m åtte beskytte mod de vrede masser. Af fr ygt for
at p olitiet ikke skulle kunne hindre en storm på huset ,
valgt e von Albedyhl at forsøge at fl ytte Benzelstierna til
et andet svenskejet hus i København . Benzelstierna blev
fo rklædt som en page , men forsøget mi slykkedes , og den
6. marts endte Benzelstierna i hænderne på det køben hav nske politi. Han blev også fængslet i Kast ellet , hvor
han fik den t vivlsomme ær e at få plads i en celle, som bar
navnet "Stru ensees Værelse" efter den så kendte t yske læge,
som i 1772 kort havde beboet cellen .
Sagen s internation ale asp ekt taget i betragtning kan
det ikke overraske, at den danske udenrigsminister grev
Bernstorff allerede den 3. marts sendte en depeche til Skt.
Petersborg med nyheden om det opd agede attentat . Kronprins Frederik lod efter følgende nedsætte en kommission
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bestående af juristerne Bornemann, Rested , Feddersen og Bang samt søofficeren
Lorentz H. Fisker. De brugte syv måneder til at undersøge sagen til bunds. Under
afhøringerne lader Benzelstierna til indledningsvis at have forsøgt at dække over
von Albedyhls involvering i sagen, men da han opdagede, at både von Albedyhl,
Toll og resten af de involverede svenskere hævdede, at Benzelstierna var alene om
forsøget på at afbrænde de russiske skibe , skiftede Benzelstierna taktik og fortalte
alt, hvad han vidste.
Ved en efterfølgend e retssag blev både Benzelstierna og O'Brien dømt til døden,
mens Shields blev dømt til at "arbeide i Jem i Ki øbenhavns Fæstnin9" resten af sit Iiv.
Benzelstierna accepterede dommen, mens både O'Brien og Shields ankede til Hø jesteret. Den 24. marts afsagde Højesteret dom og formildede her O ' Briens dom
til som Shields at arbejde i jern i Københavns Fæstning resten af sit liv. På grund af
dårligt helbred blev Shields samtidig tilladt at sidde i almindelig arrest, indtil hans
helbred var så godt, at han kunne udføre det pådømte tugtarbejde .
I mellemtiden var idemanden til brandattentatet, gesandt von Albedyhl, den 7.
marts blevet opfordret af udenrigsminister Bernstorff til at forlade København,
officielt fordi man fra dansk side ikke kunne garantere gesandtens sikkerhed over
for de russiske officerer og orlogsgaster, som befandt sig i København. Fem dage
senere havde von Albedyhl forladt København og var rejst tilbage til Sverige . Han
slap således for straf, om end han m åtte forlade København, som han ifølge kilderne var meget glad for at bo og arbejde i. Han fik aldrig en ny post i det svenske
diplomati og døde i 1819.

,,
Mens den danske side af sagen om
det mislykkede brandattentat er
behandlet i dybden af Hans Fisker
(1793 - 1855), hvis far, Lorentz H.
Fisker, som kaptajn løjtnant i flåden
fungere de som forbindelsesofficer
mellem von Dessen og det danske
admiralitet, og som var involveret
i den efterfølgende undersøge lse
af sagen, har den svenske hist orike r Lydia Wahlstrom ( 1869-195 4)
beskrevet historien set fra svensk
side. De er dog uenige om en række
detaljer i episoden, hvorfor det også
har været nødvendigt at gå til de n
290 sider lange kommissionsrapport, "Undersøgnings Forhøret udi
Citadel/et Friderichshavn over de Arresterede Den svenske Lieutenant Benzelstjema, 2. Skibs Capitain William
O'Brien, 3. Tracteur Thomas Sheilds",
der findes i Rigsarkivet.
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Maleri af det dansk-svenske flådesamarbejde. Selv om maleriet tydeligt angiver MDCCXCIX (1799)
som år for begivenhederne, så er
der bred enighed om, at dette er en
fejl, og at det egentlige år er 1794.

"Den Kongelige Danske Og Svenske
Eskadre Til Ankers Paa Kiøbenhavns
Rehd I Aaret MDCCXCIX." Gouache
af T.E. Lønning 1794. Museet for
Søfart.

Efterspil
D ødsdom'men over Benzelstierna blev - efter opfordring af den russiske kejserinde
Kat arina den Store - af kronprin s Frederik æ ndret til livsvarigt fæ ngsel. Han blev
.) nd sat i st atsfængslet i Munkholmens Fæstning ved Trondhj em, hvor han sad i syv
år og otte m åneder, inden han den 24. oktober 1796 blev returneret til Sverige.
Samme år blev O' Brien og Shield s også fr igivet , m od at de lovede straks at forlade
Danm ark og aldrig igen sætte deres ben i landet.
Ved sin hj emkomst til Sverige genindtrådte Benzelstierna i den svenske fl åde indtil
december 1796 , hvor han blev pensioneret. Lars Benzelstiern a døde juleaften 180 8,
49 år gammel. Hans enke skrev efterfølgende , at døden var indtrådt som følge af
sygdom , opst ået i forbindelse med årene i Munkholmens Fæstning.
Forholdet m ellem Danmark og Sverige blev st ærkt påv irket af affær en , og den
medførte bl.a ., at den danske udenrigsminister Bernstorffholdt den svenske ambassadør i København , Johan Wilhelm Sprengtporten, helt uden fo r de forh andlinger,
som pågik med Storbritannien og Preussen omkring en afslut ning af krigen mellem
Danmark og Sverige. Ambassadør Sprengtporten måtte nøjes m ed at følge fo rhand lingerne gennem de oplysninger, som han kunne få fra den engelske og preussiske
ambassadør, hvilket mildt sagt ikke var tilfredsstillende for svenskerne.
Som led i den fo rtsatte krig lod den danske kronprins Frederik i 1789 udru st e
en flådestyrke på hele 11 linj eskibe, tre fregatter og seks mindre skibe til den fælles dansk-russiske styrke, der fra russisk side dette år også bestod af 11 linj eskibe,
under ledelse af den russiske viceadmiral Timofej Gavrilovitj Kozljaninov. Efter
et kort t ogt i Østersøen lagde de danske og russiske skibe sig på Københav ns red ,
kl ar til ind sats, hvis svenskerne skulle gøre det nødvendigt. Det blev det dog ikke,
inden Danmark og Sver ige den 9. juli 1789 indgik en fredsaftale, der fastholdt st atus
quo. I september 1789 blev den fælles dansk-russisk eskadre opløst , og de russiske
orlogsskibe returnerede til Ru sland.
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Krigen m ellem Sverige og Rusland blev afsluttet den 14. august 1790, efter at
den svenske flåde havde vundet en stor sejr over den russiske flåde ved Svensksund
nær Kotka i Finland. Krigens resultat blev til kong Gustav 3.s fortrydelse "status
quo ante bellum", hvor hverken Sverige eller Rusland fik politi ske eller territoriale
gevin ster af krigen.
Fem år efter Benzelstiernas forsøg på at ødelægge den russiske og danske fl åde i
København indgik Danmark og Sverige den 27. marts 1794 et væbnet neutralitetsforbund, der skulle forsvare de to landes ret til fri handel trods den verserende revolutionskrig i Europa. Et led i forsvaret af dette neutralitetsforbund var udrustningen
af en fælles dansk-svensk flådest yrke, og i 1794 forenedes otte danske linjeskibe med
en tilsvarende svensk eskadre. Hver sommer de følgende år udru st edes en eskadre ,
der opererede under skiftevis dansk og svensk kommando. Forbundet holdt frem
til Slaget på Reden i april 1801. Var Benzelstiernas plan lykkedes i 1789, havde der
måske ikke været en dansk flåde til at bistå Sverige.
Søren Nørby, ph.d. , er forsker ved Institut for Militærhistorie,
-kultuiforståelse 09 Kri9steori, Forsvarsakademiet .
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