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1/UMMI l,'1 N 1,,.,,.,,,, .,. /1111111111•11•11 v,11 loyqq1•t, Kobenhavn i 1666, og deltog under Skånske Krig 1676-1679 i det sejrrige 

,o,t,1111 hrn1, , 1111,1/ ,t,•11 1 111lI 11,1 I ',k1/11•/ v,11 de~1qnet af Mathias Hermansen og bygget specifikt til tjeneste på Elben og 
dl'r/111 ,,,,,,.. l/.1,l/u1111ld ,•1111 /1/•,v,11"1111,, tr,•11,Itti•r fra denne periode. Hummeren var 32½ meter lang, 7½ meter bred og med 

C'II tlyh,1,11111 ,,.I J, I 1111·/,·1 /11•v,1•/1111111wn l>Ps/or1 op1111deligt ;:,f 32 kanonPr, placeret i to lag, men 11671 ombygget til alle at 
v,1•11·, ,,t 1,111. I,v.,, v,•d 1/,•1 1,1,,v 111,111•, 111 li (s,,ndsynligv,s mindre) kanoner. Besætningens størrelse opgives i ·uen Sorlo, 

Rl't/l',/1,111/" 1,1, A, 1111111,t 1,.,v,· v,1•11•/ p,1152 mand. Den her viste tegning af Hummeren /sandsynligvis) er den ældste 
kl'llt/11• ,t.,m~,· ~ .. ,,,,,.,,,,,, ,11•1•111/11•11•1/1• ,k1b,tl'qnmq. Teksten til venstre Jyder "Effterdenne Model ska/1 del anbefalede Skib 

/III c;Iy, k,t.11/ hy,,,,..,. 11,1/11111 K11!l11•11/l.illm Slot den 5 Decembris 1664. Frederik R.".74 /Rigsarkivet/ 

I 
S111•1,111·11s , 11 k 1v 1 1(11:s,11 k1vt•l ligger 140 ind
kn,11111· ~1,,v,• ls,•1, ,11111, .11c1 1700 blev sendt 
til Suk 111:sl, ,IIH 1·1111•1 lll,111d1 dl' mange breve 
J 1111h·, 1•1 1111•d ol1•11 111111.1111:srigl' men sigende ti

tl•I "( '1111 1111,11 1,I < 11111 I 11d I kid bl'klager den barn 
anll\·111wd,· 1 ·, q:,1111• I l111111m•n·11s forliis, og beeder 
0111 hu l.ult•ls,·, •.,11111 ,11 111,1,llll' n·ise til Rendsborg 
for ,11 ,k.d li· 11111111d111· h1·v11sl'I', og at forblive ved 
Co111111,111do1·11 1 < :1111 ks1,11t ng overtræde paa Skibet 
D1.1g11111·11 ' 

I 1700 1.llh·1 v.11 d1•1 ,kke unormalt, at flådens 
orlin•11•1 sk 11•v d111·k11· l il kongen for at forklare 
dc11•s i:1•1111111:1•1 S11lwl11•11 Tordcnskiold gjorde det 
for ;11 s1k 11· si 1: J w I H'lll1t1Clse, men det brev, som 
ko111111,1111l111 l ,1pt.1111 F1 idl'tich I lelt i år 1700 skrev 
til kn111:1·11 11,tVd,· ,1111IH· ,1rsagl'r. lian havde nemlig 
pa fm s111,1•dl'li1•s11· vis mistet en af kongens fregat 
tc1 , d1•1 1il11ll'd v;11 1.thk< 1 hænderne på fjenden i 
brngh,11 ~1.111d 

ll;11•.g1 u11d1•11 l01 h1•givl'llheden var Danmarks 
dcllag1•ls1· 1 tl,•t , som s1dl'll blev kendt som Store 

Nordiske Krig. Som reaktion på Sveriges øgede 
magt i Østcrsøornrådet var kongeriget Danmark 
i 1699 indgået i en all iance med Rusland og Sacb
sen-Polen, og i foråret 1700 angreb de tre lande Sve
rige. Den danske hær rykkede ind i hertugdømmet 
Holsten-Gottorp, som hurtigt blev erobret, med 
undtagelse af hovedfæstningen Tønningen, som 
måtte belejres af de danske styrker. 
Sverige var allieret med hern1gdømmet Luneburg, 
der lå umiddelbart syd for Hamborg. Opgaven for 
de danske styrker omkring Elben var at bekæmpe 
de to parters styrker samt at håndhæve belejring 
af Tønningen fra søsiden og sikre, at den danske 
handel på Hamborg kunne fortsætte trods krigens 
udbrud. 

1'1åden havde siden grundlæggelsen af fæstningen 
ved Gluckstadt i 1623 haft en mindre flådestyrke 
stationeret på Elben. rier sikrede de, at skibe til og 
fra den store havne og handelsby Hamborg betalte 
told li I den danske konge. Styrken, der officielt var 
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kendt som Den Gliickstadtske Søekvipage, omfat
tede i l 700 bLa. fregatten Hummeren. Skibet, der 

var bygget specifikt til operationer på den lave 
Elb, var ved krigsudbruddet under kommando af 
kommandørkaptajn Friderich HelL Han var søn 
af admiral Nikolaj Helt, der havde udmærket sig 
under Karl Gustav-krigene 1657-1660. Friderich 

Heltsfødselsår fortaber sig i historiens mørke, men 
han nævnes første gang i flådens arkiver i 1676. 
Efter nogle års skiftende tjeneste mellem den dan-

B012-08 "Saxoniæ lnferioris exhibens Ducatus Brunswic, 

Liineburg Magdeburg, Bremens. Mechlinoburg et Holsat." 

Kort fra 1761 visende landene i den Nedersaksiske kreds. 

Luneburg er det lyserøde område i kortets midte. 

(Forsvarsgalleriet.dk) 

ske og udenlandske flåder, havde han i 1689 fået sin 
første chefskommando, over fregatten Dragonen, 
der var tilknyttet Den Gluckstadtske Søekvipage. 
Året efter gav admiral Niels Jucl ham det skudsrnål, 
at han var "en god og dygtig Officer."181 år 1700 

havde Helt over ti års tjeneste bag sig i Den Gh\ck
stadtske Søekvipage, og da chefen for Søekvipagen, 
admiral Mathias von Paulsen i forbindelse med 
krigsudbruddet blev kaldt til København, blev det 
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Friderich Helt, der midlertidigt overtog komman
doen over Søekvipagen. 

Hovedopgaven var som nævnt at sikre søher 
redømmet på Elben og herigennem forhindre, at 
svenskerne og lunebiirgerne førte tropper over 
Elben og op i Holsten. Til dette formål rådede Den 
Gliickstadtske Søekvipage over de to mindre fregat
ter Hummeren og Dragonen, jagterne Meermin og 
Junker, snauen Flyvende Dragon samt nogle min 
cire fartøjer. 

Da krigen brød ud lå der en lille svensk fregat på 
16 kanoner i havnebyen Stade, blot 20 kilometer 
fra Gliickstadt, og for at hindre at denne fregat 
forstyrrede den danske handel på Elben stod Fre
derich Heil den 2. juni 1700 ned af floden om bord 
på Hummeren. 

Den svenske fregat blev liggende i Stade, og 
dermed var den eneste trussel mod del danske 
søherredømme på Elben en række landbatterier, 
som svenske og luneburgske styrker havde opslået 
forskellige steder på Goden. Ifølge Helts efterføl
gende brev til kongen var hans mål med togtet den 
2. juni netop at opsøge M svenske og luncburgske 
styrker nær Neumiihlen ved Hamborg for at kom
me i kamp med disse. Det lykkedes Helt at !""inde 
et fjendtligt landbatteri, som Hummeren gik Lil 
angreb på. 

Elben var ikke et nemt farvand at navigere i. Der 
var mange sandbanker, som med vind og vejr blev 
nyttet rundt, og allerede tidligt i kampen gik Hum
meren på grund på en af disse (Figur 052). At gå på 
grund mens under fjendtlig beskydning er noget, 
som enhver skibschef frygter, og Hummeren må 
have ligget, så dens kanoner ikke kunne nå fjenden, 
mens denne samtidig kunne ramme den danske 
fregat. Hummeren fik en række træffere på dets 
rigning samt flere grundskud, der fik vand til at 

052 "Vorstellung eines Theils des Elbstromes ..... HJndtegnet kort over Elbens løb omkring Hamburg med mange grunde og 

øer - et svært farvand at navigere i for el sejlskib. Uden årstal og af ukendt kunstner. (Forsvarsgalleriet.dk) 
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O!i?. l/<l,111t ,t t,,,,, "v11t1• ~ml 11v.., / fl,,,11, løb omkring Hamborg. 

M-11~1•111111~11 v/u•t 0111,Ad,•I .,,,1 N1•1111111hlen. hvor Hummeren gik på grund. 

lra•n1:•· ind Is~ 1111:1•1 Si111.11iom·n varsa uheldig.at 
sclvd.1 cl1·1 lykhcl1•~.11 l.1 I h1111111l'rl'll fri af grunden, 
drev v1111l,,11 cl,•11 hlol l.1•111:1·11• 111d i bugten ved Ko
hlhr,111111 I lt-1 111.111,• 11!'11 lwonlre sit beskadigede 
skih p.11:111 11.t , l111 .11 d1•1 ,~kl• skulle synke. Besæt 
ning1•11 l1~ l.1pp1·1 h11ll1·1m·1skrngetogriggetetnød 
Sl•jl lil, 1111·111111 slod l11•,:a111•1Hlt•sværresåhårdtpå 
grnnd1·11 ,li d,•n 1! h• k 1111111• komnw fri. 

Ud ov,•1 I lt•l1 s ,., 11•1 lol1:1•111k rapport eksisterer 
der ngs,1 ,•11h1·11•1111 11g I 1.1 l'l nJt·nvidne til IIumme
n•nst.1h I l,•t d11·J1·rs11:crn11·11 l ranskmandvednavn 
lk M,11111 hc• (l111 n.1v1111k1•111h), der var sekretær hos 
den I 1,111sl<c> .1111h,1ss.1dor i I >an mark, grev Frarn;ois 
Bouton cl,• l 'h,1111illy. I kl 1·1 lykkedes at finde hans 
ben·t111111: 1 ,ll-1 lr,111skl- mknrigsministeriurns 
arkiv, 01: d,·11 lortj1•1u•r, trods sin lidt forkrøblede 
ordst1lhn1: v1ss1• s11•dl•1 , al blive bragt i sin helhed. 
I !vis w1: h.11 lmst,wt l'k Malorbes brev korrekt, så 
har h,111 nhs1·rv1°H'l sl,1g1•1 fra et hus, der var place
ret midi nll'lk111 to l.11ncburgske kanonbatterier. 
I krl r a h,u dn V,\'n.'l j\odt udsyn til bugten ved Ne 
umuhkn og d1•n danske fregat. De Malorbes beret 
ninj\ 0111 sL1g1•t begynder: "( ... ] De to batterier, der 
den 1. af 1knm· manrd pa begge sider af dette hus' 
have skod mod en dansk fregat, hvilket Hr ambas 

sadøren havde skrevet noget om i brevet som han 
havde den ære at skrive til kongen den dag, havde 
afbrudt i nogle t imer og vi troede at denne hæn
delse var overstået. Men afbrydelsen skyldtes blot 
at nogen kanonkugler fra fregatten landet i lejren, 
sårede en hest og lavede andet mindre uorden. 

De flyttede derpå batteriet mod højre og begynd
te ved aftentid igen at skyde, men fregatten svarede 
ikke længere igen. Tidevandet var på vej op, og fre
gatten flød igen. 
Tilsyneladende ville den bmge [det at den igen /lød] Lil 
at sejle ned ad /loden og trække sig tilbage til Glitckstadt 
eller gå mod Hamborg. Vinden, der i et par dage har 
blæst fra nord, gjorde begge muligheder mulige. Elven 
flyder dette sted fra ost mod vest og {ri!J:atten kunne med 
halv vind slippe væk, men den Log ingen af de to ruter. 
Den trak sig uden for skudvidde fra batterierne i en for 
grening ar floden ( ... ]" 19 

Ifølge Helts efterfølgende rapport bmgte fregat
tens besætning resten af 2. juni til atreparereskibct. 
Næste morgen sendte l lelt Hummerens soldateske 
på ca. 30 mand under kommando af kaptajn Hans 
Knobelsdorff i land for at rekognoscere. De Malor 
be var igen øjenvidne til hvad der så skete: "[De 
danske soldater] gik klokken fem om morgenen 
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i land ved en gård. Her opdagede de så en gruppe 
fjendtlige soldater, der bestod af cirka 300 mand, 

gemt i nogle buske. [De fjendtlige soldater] rykkede 

frem og slagtede mange danskere, som også lavede 

deres angreb, men med lille effekt. De forsvarede 
sig ihærdigt, men trods deres modstand blev de alle, 
cirka 50, hugget ned uden nåde. Kaptajnen blev ta

get såret, og er død her til morgen. Dette sammen

stød varede godt en halv time. "20 

Efter denne Liineburgske sejr begyndte lune 
burgerne, igen ifølge Helts rapport, at opslå et 

landbatteri på kysten tæt ved Hummeren. Fregat

ten beskød batteriet, men formiiede ikke at sætte 

det ud af spillet. Helt besluttede nu, at hans situa
tion var uholdbar, og at eneste mulighed var at øde 

lægge fregatten og derpå forsøge at slippe tilbage 

til Gluckstadt med skibets besætning. De Malor
bes brev fortsætter: "Fregattens kaptajn reddede 
sig samme dag kl. 10 om morgenen i tre eller fire 
chalupper med cirka 60-80 matroser til Hamborg. 

Han havde ladet en lunte tilbage med et stort spor 

af krudt, for at sætte ild til skibet efter sin tilbage 

trækning, men Lii.neburgeme tog den i besiddelse 
[tidsnok til at] at stoppe effekten. Der var da kun 
fire fingre af lunten tilbage.•21 

Helt skrev selv, at han havde været sidste mand 

fra borde ved ni-tiden om morgenen den 3. juni, og 
at evakueringen af fregatten var sket under beskyd

ning fra det luneburgske landbatteri. Ifølge Helt 
var det regnvejr og ikke Luneburgere, der slukkede 

ilden i lunterne, inden de nåede krudttønderne, 

men hvad årsagen end var, så vovede Helt sig ikke 
tilbage om bord for at sikre skibets ødelæggelse. l 
stedet fortsatte han og fregattens besætning til 

Hamborg, og herfra retur til Ghickstadt. 

Den 4. juni gik en hamborgsk kaptajn, Henr. Hen 
richsen, om bord i den forladte fregat, som spojst 

nok endnu ikke var blevet entret af de luncburgske 

styrker. Han ned tog her Dannebrog og I lelts kom 
mandotegn, som han efterfølgende forærede til 

Helt. Senere samme dag kom luncburgske tropper 
endelig om bord på Hwnmeren. Da de åbenbart 

vurderede, at de ikke ville kunne få fregatten fri af 

grunden, valgte de i stedet at ødelægge skibet. De 
kunne i ro og mag gøre Helts arbejde færdig, og frc 

gatten Hummeren stod snart i Dammer. 

EFTERSPILLET 

Tabet af Hummeren var den sidste egentlige kan1p 

handling på Elben i år 1700, for Danmarks delta 
gelse i krigen blev kort. I år J 700 var den danske 

flåde den svenske overlegen, og den danske flådes 
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opgave med at beskytte Sjælland mod angreb skulle 
derfor have været overkommelig. Imidlertid valgte 

stormagterne England og Holland at blande sig i 

krigen på svensk side. Begge sendte flådestyrker til 

Øresund, og derved kom den danske Oåde i under 
tal. Flåden søgte tilflugt i København, hvor den blev 
indesluttet af en kombineret svensk, engelsk og 

hollandskflådestyrke, der tilmed den 20. og 26. juli 
gennemførte bombardementer af København i et 

forsøg på at ødelægge den danske Oåde. Den danske 
flådes 29 linjeskibe og 20 fregatter var inden angre

bet blevet varpet ind under Kastellets kanoner, og 

kim seks af skibene blev ran1t af fjendens kugler. 
Skaderne var små, og flådens samlede tab var blot 

syv dræbte og sårede. 

Indeslutningen gjorde imidlertid, at den danske 

flåde ikke kunne forhindre en svensk landgang 
den 4. juli 1700 ved Espergærde. Herfra kunne en 

svensk hærstyrke rykke mod syd og true Danmarks 

hovedstad. Det gjorde den danske stilling uholdbar, 

og den 18. august 1700 måtte Danmark derfor 
underskrive en fredsaftale med Sverige i byen Tra

vental i Holsten. Ved aftalen anerkendte Danmark 
IJolsten-Gottorps grænser og uafhængighed og 

indvilligede i at betale en stor krigsskadeserstat

ning til den svenske konge. Krigen fortsatte på 

internationalt niveau, men frem til 1709 uden 
dansk deltagelse. 
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FOS "lhro Konigliche Mays ,n Schw('dcn Komg Caroli XII 

Desccntc auf Seeland in Dennemarck. den 25 July A. 1700. •• 
Stik visende dem svenske landgang ved T1bb<'rup Mølle den 

4. JUII 1700. Dateringen skyldes, at svenskerne pJ delle 

tidspunkt slad1q brugte den juliansk kalender. (Det Kong/. 

Bibllotek/ 

For kommandørkaptajn Friederich Helt ventede 

der dog et retsligt efterspil. Som nævnt i indled ni n

gen skrev kommandørkaptajnen den 11. juni 1700 
til kong Frederik 4. Her bad han både om tilgivelse 

for tabet af Hummeren og om tilladelse til at over
tage kommandoen over fregatten Dragonen, der 

som Hummeren var underlagt den Gluckstadtskc 
Sockvipage. Med sin bestykning pa 28 6-punds 

kanoner og besætning på 168 mand var den ;tf 



cirka samme størrelse som Hummeren. Brevet til 
kongen fik dog ikke det af Helt ønskede resultat. 

1 stedet blev han den 16. juni 1700 beordret til 
København for at forklare sig, og samme dag fik 
kaptajnløjtnant Joachim Bruydt (eller Bruidt), der 

hidtil havde været chef for Dragonen, besked om, 

at han at regne fra den 17. juni var udnævnt til kap

tajn og chef for den Gluckstadtske Søekvipage. 

RETSSAGEN 

HelL~ besog i Kobenhavn for at forklare tabet af 
fregatten hlcv ikkl' l'ndcn på sagen. Tværtimod 

blev der 1kn I I s1•ptember 1700 nedsat en krigs

retssag 1110d h.1111 0111 kngsn•tssagen kom i stand 
efter I kits 1•g1•1 nnskc l'1l1•1 om det var efter ordre 

fra fladens l1•11\'ls1•, star ikk<• klart. 

Tiltal1•n 111rnl kommandorkaptajn Friderich 

1 l<•lt Ind, .11 ll.111 1kk1• havde formået at ødelægge 

sit skib, 11ult•11 h.111 lrn Ind 1kt Del var helt præcist 

et brud pil Sok, 1gs.11t1kl1·rn1•s artikel 91, der lød: 

"Na.11 l'I sk1h st11d1·1 p.1.1 1·11 klippe eller et rif eller 

vt·d ulykk1· st 1.11uh-1, s.111!-t I ormedeist Storm eller 

UVl'j1 L1l11s, sk.1 1 d,·11 d1·1 p.1.1 commanderendis Offi. 

cer ikk1· lm l.1111- Sktlll'I, s,1.1 l.i•nge det hannemmue

ligt at d,•1 p.1.1 .11 hllv,·" 

Sok, 11:s.11 11 I, h·1 wlsl ,tk 11•glerne for livetorn bord 

pa IL1d1•11s sk tlll' 1 k11g og ln•d, og brnd påartikler

lll' 111d1'11.11 ol tt· .tlvo1 li/:l' straff<' for artikel 91s 

vcdko111111t·11<l1· 1<1111111• 1•11 skyldig dom betyde døds

sirat ,·11,·, "p,1,1 llv,•1 ", som d1•t blev formuleret den

gang. lid nv,·1 l1111d p.1 .111ikcl 91 blev Helt også 

ankl.11:,•t I 111 d .11 hgt ,1111w1dsskab, idetdetvarunder 

hans k11111111,111<l11 .11 I lt1111ml•n·11 var gået på grund i 

l·Jhl'II 

1•:n k 111:s1 ,., hh·v 1 .11 1700 1·tableret som bestemt i 

Sok11,:,.111 ti, li-1111•, d1·1 1111ldl'ltc retssystemet i to: 
Vat d,•t ,., 11wdlt·111 .11 d,·11 nwnige besætning, som 

havd,· 111111111d1 ,,11: 1111ul ko11gt•ns søkrigsartikler, 

skulh• 1'11 g,1I, 1ld1 1111d,·1 kngsrl'l med skibschefen 

som 11v,·is11· 111y11d11:l11·d 1111dcrsøge sagen. Under

k1 igs11•111·11 1<1111111· p.1 ,·g,·n hand afsige dom, og i 

yd,•1 ,11• i<1111S1•~ v1·11 d111111111• dl•n skyldige til døden. 

l•l.1d1·11~ ol I 111·11•1 I 1lh111 lt' dog samfundets øvre 
l.ii-:, ui: ,•11 N,11:, d,·1 11111h.111dlt-d1· en officers eventu

cll1· h111d p.1 ul, 111:s.1111kln111• skulle derfor for en 

sakaldl 11v1•1k11p1 ,·t I lt-t var en mere omfattende 

p1<u 1·, l(1·1ss.11:1•11 I 1111,· 111•1 ledes af en af flådens 

k11gsl 1slul,·1 n1: h.1 v1• .i,,11111• samt en række af den 

a11kl.11'.<'1k ~nul I 111·1 k11lh-i:1·r som dommere. 
F11 k111:RI ,-.~ il v.11 1•11 p,•1so11, der i krigstid hlPv 

11ds1•11d1 1111·d I l.1d1•11 I 111 .11 i,1i-:uage, om officererne 

gjorde deres pligt, både i kamp og i det dagligt·. I lan 

skulle med søkrigsartiklemes ord: "Give agt paa, 

hvorledis voris tieniste forrettis, de udgivne ordres 

efterkommis, og [søkrigsartiklerne] efterleves." 
Under et søslag skulle han befinde sig på et "lidet 

velbeseiletfartøj eller Jagt, hvormed hand skal fare 

hid og did, for at observere alle Particularia ved Sla

get." Målet med denne ofte farefulde opgave var at 

tilsikre, at alle flådens officerer udførte de pålagte 

ordre - og fandt krigsfiskalen, at nogen ikke levede 

op til kongens forventninger, skulle han sikre be 

viserne herfor til brug for en efterfølgende retssag. 

Den overkrigsret, der fik til opgave at undersøge 

Helts dispositioner den 2. juni 1700, blev ledet af 

krigsfiskal Crane. Retten blev sat første gang den 

11. september 1700 i Gliickstadt, hvor Helt blev 

placeret i civil arrest, mens retssagen stod på. Den 

store mængde kildemateriale, der ligger på sagen 

i Rigsarkivet, viser en meget omfattende gennem

gang af begivenhederne, og først den 7. september 

1701 kunne der afsiges dom. 

1 Krigsretten stod Helt overfor 14 af sine officer

skolleger. De var inddelt i seks grupper efter rang 
med fire kaptajnløjtnanter, fire kaptajner, to kom

mandørkaptajner, to kommandører, en schonthy

nadll (datidens navn for kontreadmiralsgraden) 

samt krigsfiskal Crane.22 De seks grupper skulle 

gruppevis afgive deres dom, og det var loven, at de 

yngste officerer skulle fremlægge deres dom først. 

Derved undgik man at de lod sig påvirke af de ældre 

officerers vurdering af sagen. 

De fire kaptajnløjtnanters dom lød, at Helt ikke 

skulledømmes for,at Hummeren var gået på grund 

den 2. juni 1700, idet risikoen for at gå på grund 

var et grundvilkår under sådanne operationer i 
]<ystnære områder. Kaptajnløjtnanterne udtalte 

dog hård kritik afl lelts manglende evne til at sikre, 

at fregatten efterfølgende blev ødelagt. Deres dom 

lød, at Helt skulle betale kongen fregattens værdi 

samt sagens omkost ninger, og kunne han ikke det, 

så skulle han i fængsel, indtil tiden her svarede til 

kongens udgifter til Hummeren. Det ville have væ

ret en anseelig periode, prisen for en fregat taget i 

betragtning. Derpå afsagde de fire kaJJtajner deres 
dom. De var her helt på linje med kaptajnløjtnan

ternes vurdering: Igen skulle Jlclt ikke straffes for 

at Hummeren var gået på grund, men da "han har 
quilteret samme hans skib, førend han blev attaqu 

erel og ej heller opbrændt skibet, da bør han at lide 

efler den 91 artikel, pagina 57 al have forbrudt 

hans charge og hans resterende gage at være forfal
den til søetatens kvæsthus og processens omkost
n ing at betale." 
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De to kommandører var enige, og udtalte, al Helt 
"ved Skibets forladelse og ildens onde og slette 

anliggende icke allermiste har skildt &lers konge 

lige Mayst ved sit skib men end og forvuldred at 

det fienden er bleven til deeL" Deres dom var dog 
noget hårdere end kaptajnløjtnanternes og kaptaj

nerne, idet de udtalte, at Helt "ved saadan sin grove 
forseelse og mishandling have forbrudt sit liv og 

betale processens omkostning." Dette ønske om at 

idømme Ilelt lovens strengeste strafblev støttet af 
de to kommandører. De udtalte samtidig, at Helt 

havde haft det uheld, at han havde været omgivet 

af ringe officerer, men det var altså ikke nok til 
at ændre på, at ansvaret for den manglende øde

læggelse af fregatten i sidste ende hvilede på hans 

skuldre. 

Til slut var det først schoutbynachtens og derpå 

krigsfiskalens tur til at fremkomme med deres 

42 HUMMEREN 

vurdering og anbefaling af dom. Schoubynachten 
konkluderede, at Helt havde været for hurtig til 

at opgive Hummeren og ikke ordentligt sikret ski
bets ødelæggelse, hvorfor han "have forbrudt sin 

Charge Helt skulle derfor, ifølge Schoubynachten 

erstatte tabet af fregatten, og kunne han ikke det, 

så skulle han "straffes paa livet." At Schoubynach
ten samtidig slog fast, at I Telt også burde idømmes 

at skulle betale sagens omkostninger, har næppe 
været noget, som spillede den helt store rolle for 

kommandørkaptajnen. De par hundrede rigsdaler, 

som sagen kostede var jo vand ved siden af udgiften 
til en hel ny fregat og skulle han henrettes, så var 

beta.I ing af erstatningen jo heller ikke længere hans 

problem ... 
Til sidst fremkom krigsfiskal Crane med sin 

dom, der var helt på linje med schoubynachtens, og 

Crane kunne derpå sammenfatte de seks gruppers 

domme til en samlet dom over kommandørkaptajn 

Friderich Helt. Den lød, at Frederich Helt havde 
forbrudt sig mod søkrigsartiklemes artikel 91 ved 

at lade sit skib falde uskadt i hænderne på fjenden. 

Straffen for dette skulle, ifølge krigsretten være, at 

Helt havde "sin Charge forbrudt", altså miste sin 
rang og ansættelse i kongens flåden. Derudover 

skulle han betale kongen en erstatning, svarende 
til Hummerens værdi plus sagens omkostninger, 

og kunne han ikke betale dette beløb, så skulle han 

idømmes lovens strengeste straf og henrettes. 
Sagen blev derpå oversendt til kong Frederik 4, 

der som enevældig konge kunne enten stadfæste el
ler mildne dommen. Kongen valgte det sidste, idet 

han resolverede, al Helt kun skulle miste sin offi

cersbestall.ing samt betale sagens omkostninger. 
Og dermed kunne der sættes punktum i denne for 

både l Ielt, Flåden og Danmark uheldige sag. 
Ved Danmarks genindtræde i Store Nordiske 

Krig i 1709 anmodede Friderich Helt om tilladelse 
til at genindtræde i flådens tjeneste, men ansøgnin 
gen blev ikke efterkommet. En lignende anmod 

iling dateret den 8. april 1710 om at overtage kom 

mandoen over den Gliickstadske Søekvipage efter 
adnliral Mathias von P-,mlsens død blev heller ikke 

imødekommet. Fridcrich Helt døde i Meldorf i 

1711. 
Affærens plet på fanliliens ære var dog ikke stør 

re end, at Friderich Helts søn, Carl Ludvig von Helt 
(1700-1765) fik sig en fin 46-årig karriere i Flåden, 

hvor han endte med rang af konunandørkaptajn.■ 
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