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BERGEN CA. 1665: Den engelske krigsfloten ligger ytterst i Vagen og stenger inne de hollandske handelsskipene, slik var jllustratji'Sr har gjenskapt dromaet. Grunnmodellen star utstilt po Universitets
museet, historisk avdeling, og er en rekonstruksjon gjort under ledelse av Christian Koren Wiberg (1870-1945). Fro sin hollandske galiot (se pilene) gjenskapte Willem van de Velde d.e. slaget po
Vagen. Historieprofessor Geir Atle Ersland ved UiB har regnet seg frem til posisjonen po grunnlag av panoramaskissen (under).

DET STORE SJ0-

Det var et skikkelig r¢vertokt Fred-erik 3. av Danmark-Norge
og Charles 2. av England planla sammen sommeren 1665.

JOHN UNDEBOTTEN (teUt) TOR SPONGA (grafillk)

- DE TO MONARKENE var begge
i pengeknipe, og inngikk en
avtale om at en engelsk krigs
flate skulle angripe og sikre seg
en stor flate av hollandske han
delsskip som hadde s0kt havn
pa Vagen i Bergen. Ti skip las
tet med luksusvarer var pa vei
inn til Bergen fra 0stindia, det
navcerende Indonesia. Skipenes
last var verdsatt til 300 t0nner
gull, eller 30 millioner riksdaler.

Til sammenligning var et sam
let dansk-norsk statsbudsjett pa
den tiden 1,2 millioner riksda
ler, sier universitetsbibliotekar
Bj0m Arvid Bagge.

Han ~r utdannet historiker og
har forsket pa de begivenhetene
som f0rte fram til det sagnom
suste slaget pa Vagen 2. august
1665. Forskningsarbeidene har
munnet ut i en rikt illustrert
bok som kom ut pa forsomme-

ren, der Bagge plasserer slaget
pa Vagen inn i sin rette, storpo
litiske sammenheng.

- DET VAR utrolige verdier som
var i ferd med a samle seg opp
pa Vagen. Og fra f0r la ca. 50
skip fra handelen pa Middel
havet og ventet. Man antar at
lasten i disse skipene tilsvarte
omtrent verdien av lasten pa
skipene fra 0stindia, sier Bagge.

- Nar oppdraget var fullf0rt,·
og de hollandske handelsskiPe
ne var trygt pa engelske hender,
skulle Frederik og Charles dele
byttet mellom seg.

Det dro seg til mot slutten av
juli, da den hollandske 0stindia
flaten ankom Bergen, etter f0rst
a ha vcert innom Bakkasund for
a bytte til seg fersk ptoviant.
Bare et par d0gn senere var ogsa
den engelske krigsflaten innom,



WILLEM VAN DE VElDE D.E:
(1611-93) var hollandsk marine
maier. En datidens krigsrepor
ter. Hans posisjon var omtrent
der spissen av Skoltegrunns
kaien ligger i dag da han laget
tegningen nederst pa siden.

og 1. august om kvelden ankom
engelskmennene Bergen. De
ankret opp og plasserte seg i
posisjon slik at de sperret inn
gangen til Vagen. Over 60 hol
landske skip lastet med enorme
verdier var fanget i en felle,
uten sjanse til a unnslippe.

Den engelske angrepsflaten
besto av 17 skip. Av dette var ti
krigsskip, fire bevcepnede han
delsskip, ett mindre skip og to
brannskip. Antallet kanoner var
580, og skipene hadde et samlet
mannskap pa 2570 mann.

INNE pA VAGEN la de sist ankom
ne skipene, de ti fra 0stindia
flaten, ncermest utgangen, og
med bare kort avstand til de
engelske krigsskipene. Dis
se skipene hadde kanoner
om bord, men de var f0rst og
fremst handelsskip, sa alt i alt
syntes det som om engelsk
mennene ville fa lett spill.

- SUI SIULLE DEl likevel ikke ga,
sier Bj0m Arvik Bagge.

- En tredje part, Bergenhus
festning, var ogsa med i dette
spillet. Engelskmennene hadde
kontakt med festningen for a fa
den til a holde seg i roo Gene
ralen, Claus von Ahlefeldt, bad
engelskmennene om a vente i
det lengste med a angripe til
han hadde mottatt ncermere
ordre fra K0benhavn. Ahle
feldts klare beskjed ellers' til
engelskmennene og -hollen
deme var at den f0rste som
apnet ild, ville bli angrepet fra
festningen. Festningsverkene
i og rundt Bergen hadde 125
kanoner.

-Om morgenen, den 2.
august, var engelskmennene
gatt lei av alle fors0kene fra
Bergenhus festning pa a hale
ut tiden. Den engelske 0verst
kommanderende, admiral
Sir Thomas Teddiman, orket

ikke vente lenger. Ved seks
tiden ble det avfyrt tre skudd
fra admiralskipet, «Revenge»,
og dermed var slaget i gang.
Men bergensvceret var ikke pa
engelskmennenes side. Det var
s0nnavind og regno Kanonr0Y
ken drev tilbake og innover de
engelske skipene og blindet
kanonmannskapene.

De hollandske skipene inne
pa Vagen besvarte den engel
ske kanonilden. De fikk vin
den bakfra og hadde god sikt.
Etter ilvert ble det ogsa apnet
ild mot de engelske skipene fra
kanonene pa festningen, bade
fra Bergenhus og fra Nordnes.
Den engelske flaten ble dermed
beskutt fra flere hold. I titiden,
etter tre og en halv times sj0
slag, matte engelskmennene gi
seg ined store tap.

- Omfanget av skadene og
antallet drepte og sarede pa
begge sider spriker. Men om vi

sammenstiller de ulike opplys
ningene soin foreligger, hadde
fern engelske skip fatt store
skader, 112 var drept og over
300 var skadet.

- pA HOLLANDSI,-SIDEvar ett skip
synk~ferdigog flere andre var
ramppnert. 25 hollendere var
d0de'l>g 70 saret.

Selv om den engelske fla
ten hadde forlatt Bergen med
halen mellom beina, f0lte
ikke hollendeme pa Vagen seg
helt trygge for et nytt engelsk
angrep. Men det ble det ikke
noe avo 20. august kom tre hol
landske krigsskip inn til Ber
gen havn for a eskortere de 60
handelsskipene ut til kysten.
Der ventet den store holland
ske admiralen, Michiel Adri
aanszoon de Ruyter, med en
flate pa 90 skip som ledet han
delsskipene pa hjemveien.

»)"

PANORAMASKISSE, 3,35 METER LANG, AV WlllEM VAN DE VELDE D.E. UTLAN: BOIJMANS MUSEUM ROTIERDAM



ske handelSSkip sOl'mulig og
overta dem se1v.

-Nettopp derfor var det far
lig for hollandske fart0Y a vise
seg i Den engelske kanalen.
Den tryggeste ruten hjem var
a selle rundt Skottland og inn i
Nordsj0en ira nord. Men Nord
sj0en var heller ikke trygg. De
hollandske handelsskipene var
avhengige av eskorte ira marl
nen for a komme trygt hjem.
Dersom det var lang tid a vente
pa eskorten. s0kte de havn i det
n0ytrale Danmark-Norge. og da
la Bergen laglig til.

OM IKKE ANNET, sA s0rget slaget pa
Vagen for at Bergen i noen som
meruker 1665 var midtpunkt
i et storpolitisk spill i Europa.
nemlig handelskrigene mellom
England og Holland.

- Disse handelskrigene mel
10m Europas to st0rste sj0mak
ter er en viktig arsak til slaget pa
Vagen. sier Bj0m Arvid Bagge.

- Men hvorfor la disse hol
landske handelsskipene seg til
iBergeniukevis.Devarjofull
lastet med verdifulle yarer som
man formoder skulle losses i
Holland?

- Fordi Bergen var en n0Y
tral havn. hvor hollendeme - FREDERIK 3. av Danmark-Norge
normalt ville V<Ere i sikkerhet og Charles 2. av England plan
for fiendtlige engelske krigs- la a rane til seg de 60 holland
fart0yer. Nar skipene var pa ske handelsskipene som la pa
vei hjemover ira Middelhavet Vagen. Hvordan har det seg da
eller ira 0stindia. var den kor- at Bergenhus festning skj0t pa
teste vei gjennom Den engelske engelskmennene i stedet for a
kanalen. Men den veien var for hjelpe dem med a kapre de hol
risikabel. England og Holland landske skipene?
f0rte en drabelig kamp mot - Pa dette tidspunktet var
hverandre om hegemoniet pa Danmark-Norge i allianse med
havet. I 166o-arene var Holland. Holland. men ellers n0ytralt.
eller De forenede nOOerlandske For ikke a avsl0re dobbeltspillet.
provinser. fullstendig domine- skulle Danmark-Norge protes
rende i all oversj0isk handel. tere kraftig mot det engelske
Holland hadde alene en st0rre angrepet. men ellers forholde
handelsflate enn alle de andre seg passiv. Med andre ord: Ber-

. europeiske skipsfartsnasjonene genhus festning skulle ikke
til sammen. Dette ville England ta patti, Kongen seriqt~ ',.kurer
gj0re noe moo. og det enkleste ,fra K0benhavn~tiN~~~enmed
var a kapre sa mange holland~' '~rdrer o~~~~~J~9~hyor- _

. ~~l; .

SLAGET EN

Det var et skikkelig r~vertokt

Charles 2, av England (til v.) og
Frederik 3, av Danmark-Norge
planla sommeren 1665.

MALERI AV WILLEM VAN DE VELDE D.Y.
unAN: NATIONAL MARITIME MUSEUM,
GREENWICH, LONDON

sm FRA TORGET MOT ASK~Y: De hollandske sktpene sam hi _
innerst po Vogen, i'forgrunnen po maleriet, besvarte den engelske'i
kanonilden. De fikk vinden,bak~ra og hadde godt sikt '

Sendrektighet i K¢benhavn og en engelsk marine po
selvstyr var orsaker til at slaget pa Vagen endte i fiasko for
bade Danmark-Norge og England.



dan Bergenhus skulle opp~
under det engelske angrepet.
Men ordrene fta kongen nadde
ikke ftem i tide. Sa lenge Ber
genhus ikke hadde mottatt noen
instrukser fta kongen, gjorde
kommanderende general, Claus
von Ahlefeldt, det eneste riktige:
han gay beskjed til partene om
at den f0rste som apnet ild, ville
bli angrepet fta festningen.

- MEN HVORFOR ventet ikke
engelskmennene med angrepet
til de visste at hele planen var
avklart med Bergenhus festning?

- Lord Sandwich, sjefen for
den engelske flaten, var altfor
utaImodig. Flaten la i Nordsj0en,
og Lord Sandwich hadde fatt
ordre om a vente med a angripe
Bergen til kommandanten pa
Bergenhus hadde tatt sine ordrer
fta K0benhavn. Men tiden gikk.

, Det tok 14 dager fta Danmark
Norge og England var enige om
angrepsplanen til en kurer ble
sendt av garde fta K0benhavn til
Bergen. Og den reisen tok n~r

mere to .uker. Lord Sandwich
ville ikke vente sa lenge. Offi
serene i flaten var utalmodige.
De var klar over hvilke rikdom
mer som la og ventet i Bergen.
De hadde da ogsa forlengst delt
det rike byttet mellom seg, og
hadde neppe planer oma dele
med noen andre.

-Da den engelske flaten inn
leaet slaget pa Vagen om mor~
genen 2. august, var ordrene fta
Frederik 3. til kommandanten
pa Bergenhus ftemdeles under
veis. General Ahlefeldt mottok

. kongens ordrer og instrukser 7.
august, fern dager etter at slaget
var over.

- Hva skjedde da?
- Ahlefeldt tok straks kontakt

med engelskmennene for a fa til
en avtale om et nytt angrep mot
hollendeme pa Vagen. Men da
den engelske admiralen fikk se
forslaget til avtale, mente han at
vilkarene for et angrep var for
darlige. Sa engelskmennene dro
hjem. Dermed var hele kjempe
ranet gatt i vasken.

- HVORDAN REAGERTE Frederik da
han fikk vite at kjempegevin
sten fta.Bergen ikke ble noe av?

- Den engelske sendemannen
i K0benhavn, Sir Gilbert Talbot,
forteller at kongen var dypt rys
tet og fortvilet. Talbot skriver at
kongen i en hel maned var sa
nedb0yd av sorg, at han sa ut
som d0den selv.

nnesav ,.
get pa Vagen i

rgen r·· "" det siste kjente
slagetde; del er antatt at den
nOfSke leidangen var i bruk.

~1507-1509
Kong Christian 2. treffer Dyveke
Sigbritsdatter pa et ball og tar
henne til elskerinne.

~1537
Gjeble Pederss~n blir Bergens
f~rste evangelisk-Iutherske biskop.

~1572
Absalon Pederss~n Beyer skriver
dagb~ker, som er en viktig kilde til
kunnskap om dagliglivet i Bergen
pa 150Q-tallet.

~1590
Anne Pedersdotter, som var gift \
med Absalon Pederss~n Beyer,
brennes pa balet som heks.

~1623
Strandsiden og Vagsbunnen brenner.

~1634
Dorothe Engelbretsdatter blir f~dt.
Hun ble Norges f~rste kjente
kvinnelige forfatter.

~1684
ludvig Holberg blir f~dt pa Nordnes. .

ENHJC/tRNINGEN OG
LC/tVEN var en del av
utsmykkingen pa to
eogelske skip, og ble
funnet drivende i
sj~en etter slaget. De
oppbevares i dag i
Bergen sj~fartsmu

seum.



Engelske krigsskip og hollandske skip fra Ostindia-flaten la 2. august 1665 pa slaglinjer tvers over Vagen med
fa hundre meter mellom 09 dundret l(6s.

Feil om slo.get po Vogen i1665

SLAGEl pA VAGEN: Slaget po Vogen 2. august 7665 fremstilt po et hOndkolorert stikk.

"BT gjentar
en h0yst tviZsom
men aRk sa van

Zig vurdering

SlAGET1665
Gunnar Clausen,
Ulset

BT FORTELLER at de hollandske
ostindiafarerne hadde kanoner
om bord, men f0rst og fremst
var handelsskip, «sa i alt syntes
det som om engelskmennene
ville fa lett spill». Nei, det gjor
de ikke det - verken der og da
eller i ettertid. BT gjentar her
en h0yst tvilsom men akk sa
vanlig vurdering, egentlig bare
en l0s antakelse, som gar igjen
ogsa i akademiske kretser. Den
b0r na legges d0d, en gaI1g for
aIle - i medskyldige BT.

pA OSTINDIAFARERNE var bestyk
ningen ikke bare fullt pa h0yde
med den de engelske krigsfar
t0yene hadde, men vel sa det.
De var dessuten st0rre, seer
deles solid bygget for bedre a
tale treffere og sa godt utstyrt
med kanoner, bade i antall og
kaliber, at de var for fullgode
krigsskip a regne~ Skipsregis
tre dokumenterer dette. Ett av
dem som la i linjen pa Vagen
finnes igjen som admiralskip i
en hollandsk krigsflate.

DEl' ER S;RGELIG lite interes
sant a bare fortelle hvor man
ge kanoner engelskmennene
hadde totalt pa sine 15 skip, BT
nevner 580. Det som teller er
hvor mange som kunne besky
te motstanderens linje. Det var
bare plass til 7 av skipene med
til sammen ca. 250 kanoner i
den engelske, mot 8 med ca.
350 kanoner i den
Hollandske. Knapt
halvparten av det
te artilleriet, en
bredside, kunne i
praksis rettes mot
motstanderens
slaglinje. Hollen
derne hadde over
legen ildkraft ogsa
fordi da hadde hatt god tid til a
etablere batterier pa land. Det-

_ te hadde engelskmennene god

kjennskap til f0r slaget - vel
300 kanoner om vi skal tro den
slagne Rear-Admiral Teddiman.

SELV OM FESTNINGEN hadde holdt
seg i ro ville det veert alt annet
enn «lett spill» for engelskmen

nene. F0r kam
pen startet var
engelskmennene
klar over at de
ikke ville fa fest
ningen aktivt med
pa sin side, etter .
resultatl0se for
handlinger. Angre-
pet var i utgangs

punktet, der og da, d0mt til a
mislykkes - ogsa pa grunn av
s0nnavinden som utelukket

bruk av engelske brannskip.
BTs kolorerte tegning angir

noksa n0yaktig hvor slaglinjene
har ligget, i henhold til gamle
kilder. Alle engelskmennenes
15 skip er her tegnet innenfor
Tollboden.Detteersitua~onen

f0r slaget. De skip som her ikke
ligger i linjen satte nemlig seil
og kom i kamp med landbatte
rier, bl.a. pa Nordnes og nord
for selve Bergenhus.

DEN ENGELSKE LlNJEN var foran
kret med tykk kabel festet i
land pa begge sider, etablert
i ro og mak f0r slaget. Men,
kabelen blir etter hvert skutt i
stykker og ankere oppgitt slik
at de engelske fart0yene driver

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

av i s0nnavinden, nettopp slik
van de Veldes panoramateg
ning viser, nemlig 15 skip som
reker hulter til bulter utover
Vagen - alle na langt utenfor
Tollboden. Det ser vitterlig ut
som om det er samtlige engel
ske skip som driver bort etter
selve slaget. Det sp0rs hvor mye
man b0r stole pa antall og posi
sjoner i tegninger som denne.

BT mener van de Velde «gjen
skapte slaget» med sin panora
mategning. Tja, hele forgrun
nen viser jo bare drivende
engelske skip, uten kruttr0yk
eller kuleplask og uten en gang
en knekket mast.



De forskjellige kildene til hva som faktisk skjedde pa Vagen augustmorgenen 1665, har ulike beskrivelser av hendelsesforl9lpet.
Det kan farge ettertidens syn.

Rett og galt am slagetpa Vagen i Ber<jen

SJ~SLAGET: De hollandske skip var et vanskelig, men ikke umulig mal, skriver Bj¢rn Arvid Bagge. Og inngripen fro Bergenhus festning bidro til at de engelske skipene matte trekke seg tilbake. Po maleriet ser vi de hol-
landske skipene ncermest. MALERI: WILLEM VAN DE VELDE D.Y., NATIONAL MARITIME MUSEUM, GREENWICH, LONDON

••o

det ikke fantes hollandske kano
ner pa Bergenhus eller andre
steder pa norsk grunn f0r sla
get. Den engelske admiral Ted
dimans pastand b0r vel sees i lys
av at han har tapt slaget, og rna
bygge opp et sterkt fiendebllde
for a forsvare nederlaget. Pa den
annen side, Ahlefeldt vii jo frem
sta som langt mer heroisk hvis
han vinner slaget uten holland
ske forsterkninger ... igjen, man
kan lese kildene som man vii, og
alltids finne st0tte for eget syn.

Flisespikkeri
Sa langt kommentarer til Clau
sens leserinnlegg. Etter under
tegnedes mening blir det reto
risk flisespikkeri a dvele lenger
meddette.

Clausen har et poeng med at
de hollandske skip var et van
skelig mal, men etter underteg
nedes mening ikke et umulig
sadant.

Bergenhus avgj;rende
L0fter en blikket fra skipene pa
Vagen og over mot festningen,
rar vi en ytterligere nyansering
av blldet. Fra Bergenhus deltok
0verstkommanderende for de
norske styrker, general Claus
von Ahlefeldt og oberst Caspar
von Cicignon i spillet rundt de
hollandske og engelske skip.

If01ge de angripende engelske'
offiserers rapporter, var det nett
opp festningens inngripen som
var arsaken til at de engelske
skip matte trekke seg tilbake.
Undertegnede deler denne oPP
fatningen. Det var nettopp Ber
genhus, og reaksjonsm0nsteret
'til de ledende offiserene her,
som var avgj0rende for slaget,
og i mindre grad sterke holland
ske skip.

kan se. Clausen' har spesifisert
og ytret en mening om den hol
landske flatens styrke kontra
den engelske, noe som rar sta
for hans regning, men han har
vel lkke pavist noen fell i repor
tasjen, slik overskriften i hans
leserinnlegg hevder.

Ulike kilder
Ser en pa en del av Clausens
kommentarer, inneholder disse
en del opplysninger underteg
nede stiller seg litt undrende til.
Det er her igjen viktig a under
streke at de forskjellige kildene
til hva som faktisk skjedde den
ne augustmorgenen 1665, har
ulike beskrivelser av hendelses
forl0pet, og at dette ogsa kan
farge ettertidens syn pa hva som
faktisk skjedde. En del av Clau-

o sens pastander er likevel interes
sante og dr0ftes i det f01gende.

Clausen pastar bl.a. at «Hol
lenderne hadde en overlegen
lldkraft ogsa fordi at de hadde

hatt god tid til a
"M k 1 landsette kano-an an ese ner og etablere

kildene som man batterier pa land.
Dette hadde

viI, og alltids finne engelskmennene
god kjennskap

st0tte for eget syn til f0r slaget -
vel 300 kanoner

om vi skal tro den slagne Rear
admiral Teddiman». Clausens
utsagn i dette tilfellet er i beste
fall farget av ensidig kildebrok.
Hollandske kanoner pa Bergen
hus f0r slaget, er sannsynligvis
en pastand Clausen baserer pa
admiral Teddimans rapport, og
star i sterk kontrast til andre
kilder. Claus von Ahlefeldt,
0verstkommanderende pa
dansk-norsk side, understreker
uttrykkelig i sine rapporter at

a fa st0rst mulig lldkraft mot
fienden, og det syntes sikkert at
bade engelskmenn og hollende
re overf0rte sa mange kanoner
som mulig til bredsiden mot
fienden.

Hvor mange kanoner den
enkelte side faktisk kunne
broke ved slagets begynnelse,
er derimot vanskelig a ansla
eksakt. Undertegnedes konklu
sjon ville vel vcere at skipene
som la mot hverandre hadde
omtrent samme lldkraft, da
dette h0yst sannsynlig ble gjort
av begge parter.

Mannskapene
En ting er lldkraft, et annet
moment er selve broken av
kanonene. De engelske marin
skaper, som kom rett fra Slaget
ved Lowestoft, var krigstrente,
seiersvante og topptrente marl
neveteraner, med stor selvtillit
fra nettopp sj0s1ag.

Mot.de engelske sto en hol
landsk flate med
skip i svcert darlig
forfatning etter ni
maneder i sj0en,
9g med en beman
ning som ikke
var krigstrent fra
st0ITe sj0s1ag. Kil
dene forteller at
mannskapene er lite motivert
og tlelvis rna trues og delvis lok
kes om bord i skipene. Den hol
landske ledelse beskrives som
nerv0s og med svcert liten tiltro
til egen styrke.

Vurderer en situa~onen sa
langt, er det altsa ingen grunn
til at ikke engelskmennene
skulle kunne vinne et eventuelt
slag, og der er vel ingen direkte
fell verken i BTs eller i Clausens
fremstilling, slik undertegnede

etter flere ars handel i utlandet,
og vanlig praksis var at en rekke
kanonporter ble forseglet for a
gi plass til last.

Da slaget tok til, var atte av de
st0rste hollandske skipene gjort
kampklare og lagt fremst mot
de engelske, slik ogsa Clausen er
inne pa..En presisering av Clau
sen er vellikevel at bare fern av
disse skipene la i linje mot syv
engelske. Det ville heller ikke
vcert lett a navi~re 0vrige tre
skip pa skuddholdt pgavanske
lige og trange navigasjonsfor
hold inne pa Vagen.

Jevnbyrdig' ildkraft
BT forteller at den engelske flate
utgjorde 17 skip og 2580 maIm.
I Clausens penn kan det nesten
virke som om dette er uvesent
lig. Clausen papeker derimot at
det er antall kanoner som kan
brokes mot fienden som er vik
tig, ikke antall kanoner om bord
i skipene.

At de hollandske skipene var
velutrustede, er en kjent sak,
de fern hollandske fart0yene i
linjen hadde et samlet antall
kanoner pa mellom 285 og 301.
De syv engelske krigsskip som
la mot disse skipene hadde til
sammen 314 kanoneL lldkraf
ten i de to linjene var altsa rela
tivt jevnbyrdig.

(l}yenvitneberetning
Ut fra et overslag over skip og
kanoner resonnerer Clausen
seg frem til antall kanoner han
antar kan brukes under slaget.
Hvorvidt Clausens overslag er
riktig eller ei, rar sta for hans
regning. Et 0yenvitne til sla
get, den hollandske skipslegen
Wouter Schouten, forteller hvor-.
dan man overf0rte kanoner for

~ Om skip og kanoner
De hollandske 0st-India-sIqpene
var, slik Clausen skriver, store
og relativt nye. De enkelte skips
alder, 'st0ITelse og bestykning
gjengis i den tidligere omtalte
bok. Nar det gjelder bestykning,
var 24 punds kanoner vanlig
om bord i de st0rste holland
ske 0stindiasskipene, pa den
annen side er det tvilsomt om
alle kanonporter var i brok. Den
hollandske flaten var fullastet

Gunnar Clausen har et interes
sant debattinnlegg angaende
slaget pa Vagen i Bergen under
overskriften «Fell om Slaget pa
Vagen i 1665», 05.01.13. Clau
sens hovedpoeng syntes a vcere

::;-"" at den engelske flaten i utgangs
punktet var sjansel0s til a vinne
slaget pa Bergen vag. De store
hollandske 0st-India-skipene vil
le vcere umulig a overvinne for
engelskmennene i et slag.
. Undertegnede har lest og skre

vet en d~l om det som hendte
pa Bergen Vag, bla. a. en nylig
utkommet bok: «Storpolitikk og
intriger», og mener seg relativt
godt bevandret i kildene knyttet
til denne begivenheten. Bokens

.-- hovedfokus er ikke en rent
milit<erteknisk gjennomgang
av slaget, men mer et fors0k pa
a sette denne lokalhistoriske
begivenheten inn i en storpoli
tisk sammenheng. Kildekunn
skapen burde likevel vcere god
nok til a vurdere flere av Clau
sens tanker.

t;;:.:
O· SJ;SlAGET
• 1&55

Bj~rn Arvid Bagge,
universitetsbibliotekar,
UiB
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«Man kan lese kildene som man vii og alltids ftnne st;tte for eget syn». Sa sier Bj;rn Arvid Bagge i debatten
om slaget pa Vagen i 1665. Og det gj;r han da ogsa til gagns og uten blygsel i BT 12.1.

Ikampens hete

AUGUST 1665: Engelskmennene var d~mt til nederlag po Vogen denne augustmorgenen i 1665, skriver Gunnar Clausen. GRAFIKK: TOR SPONGA

JEG MA TA AVSTAND fra Bagges
uryddige og insinuerende l!old
ning til min etterrettelighet.
Nedlatende er han ogsa: «Hvor
vidt Clausens overslag pa antall
kanoner som ostindiafareme
kunne beskyte fienden med er
riktig eller ei far sta for hans reg
ning», skriver Bagge mot slut
ten. J0ye meg!

Festningens innsats bidro
utvilsomt til at slaget ble avslut
tet etter forholdsvis kort tid.

Jeg fastholder min konldu
sjon: Engelskmennene var d0mt
til nederlag pa Vagen denne
augustmorgenen i 1665.

EllER VAR OPPlAKTEN skudd fra
en engelskmann nord for linjen
som drepte fire mann pa fest
ningen? Spiller ingen rolle. Uan
sett sa dundret hollendeme 10s
fra landsiden - dels med egne

sA Til DEl lREDJE viktige sp0rsma- kanoner, dels som besetning
let, nemlig betydningen av at hol- pa festningene sine, pa begge
landske..kanoner...ble tatt i land og sider av Vagen. Denne holland
brukt i slaget. Det finurlige er at ske taktikken lot seg gjennom
Bagge overhodet ikke sier noe f0re i kampens hete, s~rlig pa
konkret om dette, bare at kil- grunn av elendige siktforhold.
der kan V<Ere bade motstridende Hollenderne var taktisk smarte
og lite troverdige - ,sa «man kan og hadde Iiok fors0kt seg med
alltids finne st0tte for eget syn». dette trekket uansett.
Hva hans syn egentlig er pa den- Jeg har interessert meg for
ne siden av saken, a, dette slaget helt siden
blir BTs Iesere rett IIA Det varJ·o jeg som guttunge
og slett snytt for. . tente pa Hornblower-
Han melder seg her enorme verdier b0kene, og sa fikk
ut av saklig disku- o. skrive en arbeidsopp
sjon under paskudd som sto pa spIll gave om slaget som
av at det ville V<Ere gymnasiast pa femti-
retorisk flisespikke- tallet. Jeg er gammel
ri a dvele lenger med kommen- kystartillerist (vpl. fur.) og nys
tarer til mitt leserinnlegg. gjerrig amat0r pa marinehisto-

Forsterket kanskje ikke hollen- rie. Men, Jeg har ogsa min inte
dere bemanningen pa festningen gritet som professor emeritus
og pa dens batteriermed hun- ved Uill a ivareta.
drevis av sj0folk? Matte kanskje
ikke hollenderne etterlate mange
av kanonene de hadde brukt pa
land - n<Ermest som betaling for
faIne, sarede og skader paf0rt
byen og festningen? ar det slik
at nar engelskmennene begynte
a engasjere festningen var det
fordi skudd fra hollandsk beman
nede kanoner pa land ble tatt for
a V<Ere dansk-norske, og sa ballet
det uvegerlig pa seg?

INGEN GRUNN Til at engelskmen
nene ikke skulle kunne vinne,
mener Bagge. Jo, enda flere. Den
langvarige bergenske s0nnavin
den hindret bruk av brannski
pene og 0dela sikten p g a egen
kruttr0yk (pulvertake) slik at
engelskmennene ikke fikk rettet
kanonene skikkelig og f0lgelig
traffdarlig.

Av samme grunn var kanone
ne blitt plongert i forhold til nor
malt for dette holdet, slik at de
fleste kulene fait for kort - uten
at dette kunne observeres og kor
rigeres. Eventuell h0y engelsk
skuddtakt hadde lite a si under
slike forhold. Engelskmennene
var aItsa underlegne ogsa artil
leritaktisk.

En kilde angir seks skip i selve
linjen, noe jeg faktisk har regnet
med nar jeg kommer til ca. 350
kanoner (BT 5.1). Dertil kommer
to med til sammen 95 kanoner
noe tilbaketrukket, men neppe
uten skuddmulighet, slik det da
ogsa er avbildet i BT 30.1.

En annen kilde sier alle de or

atte hollenderne, som hadde ca.
450 kanoner, kunne avgi bredsi
de. Jeg har altsa regnet forsiktig.
Bagge viser til hele 314 kanoner
pa engelskmennene i linjen,
mens jeg finner maksimum 292.
Det far sa V<Ere, for uansett synes
det kIart nok at de hollandske
skipene hadde overlegen bestyk
ning. Det mener da ogsa bade
engelske og hollandske kom
mentatorer.

BAGGE PR;VER a tilbakevise min
konklusjon i BT 5.1 om overle
gent hollandsk artilleri. Han for
teller at kanonporter gjerne ble
forseglet pa fullastede ostindia
farere. Dette i sa fall fordi de la
dypt i sj0en og matte. kunne kren
ge uten a fa mye sj0 om bord 
under seil, men ikke der de la pa
Vagen og gjorde kIar til strid.

Bagge mener det er tvilsomt
(sic) om hollenderne fjernet
eventuelle forseglinger foran
sine tyngste kanoner pa batteri
dekket, nemlig 24-pundere. Hol
lenderne hadde god tid og matte
V<Ere bra dumme om de lot det
V<Ere. Det var jo enorme verdier
som sto pa spill og matte forsva
res for enhver pris.

HOllENDERNE GJORDE sitt beste for
a posisjonere seg slik at kanone
ne pa hele atte ostindiafarere
kunne b<Ere pa engelskmenne
nes linje. Bagge sier defviiIe ikke
V<Ert lett a navigere tre av disse
skipene pa skuddhold pa grunn
av trange forhold inne pa Vagen.
Hollenderne seilte nok ikke,
men bukserte, varpet og ankret
sine skip i n0yaktig posisjon.
Tre skip som rna ha hatt ca. 150
kanoner telles likevel ikke med
nar Bagge kommer til at ildkraf
ten var «relativt jevnbyrdig».

Gunnar Clausen,
professor emeritus, UiB
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IleserinnJegg i BT 5.1. fremmer Gunnar Clausen en rekke korrigeringer av BTs store oppslag om sj;slaget i
1665.19.1. gj;r han ogsa et kraftig utfall mot undertegnedes kronikk om samme begivenhet.

Clausens bredside

q)YENVITNESKILDRING:
Slaget po Vogen tegnet
av den engelske offiser
Charles Harbord. Bildet .
viser fern hollandske skip i
linjen, med tre i bakgrun
nen. Mot disse ligger syv
engelske skip. .' ARKIV

HISTORIESKRIVNING viI som regel
alltid v~re en tolkning av kilde
nes innhold, og ulike tolkninger
er bra. Har jeg pa noen vis har
fomcermet Clausen viI jeg gjer
ne' be om unnskyldning for det
te, men det a ha ulikt syn pa en
begivenhet som skjedde for 350
ar siden rna vel v~remulig uten
a bli beskyldt for a v~re wyddig
og insinuerende.

-;ST-INDIASKIPENE var sa store at
et av skipene ble admiralskip i
en hollandsk krigsflAte». Hvis
Clausen hentyder til 0st-India
flatens flaggskip «Walcheren»,
var dette et bev~pnet handels
skip og et ikke senere hollandsk
admiralskip. Et annet krigsskip
med samme navn ble riktignok
sj0satt i 1665, men dette var
ikke samme skipet som deltok i
0st-Indiaflaten og i Bergen.

begynnelse. Til gjengjeld finnes
det flere andre skisser som viser
skadde og delvis 0delagte hoI-

, landske og engelske skip etter
slaget. .

«AIle engelskmennenes 15
skip ligger innenfor Toldboden
f0r slaget». Clausens opplysnin
ger her er sv~rt usikre. Kildene
er uklare om hvor mange skip
det totalt var i den engelske
angrepsflaten, men tallene vari
erer mellom 15 og 20. Underteg
ne,~e gjengir 17 skip med navn
samt kaptein, mannskap og
kanoner i sin bok. Om skipene
la innenfor Toldboden slik Gau
sen skriver er ogsa h0yst disku
tabelt, da samtidstegningene og
-kildene viser at skipene la uten
for Toldboden ved siagets start.

undertegnede har regnet ut. Til
tross for, et slikt utsagn, mener
undertegnede at antall kanoner
som kunne'brukes av de to parter
var relativt jevnt, men at engelsk
m~nnene ville hatt fordel av en
krigsvant marine.

av England. De dansk-norske
offiserene hadde imidlertid ikke
mottatt avtaledokumentene, og
dermed matte Bergenhus f0lge
intemasjonal praksis og angripe
den av partene, altsa de engelske,
som f0rst satte i gang en krigs
handling pa n0ytral grunn.

CLAUSENS STANDPUNKT er at det
var flere hollandske enn engel
ske kanone~ pa skipene, og at
engelskmennene ville ha tapt
slaget uansett. Men ogsa nar det
gjelder antall kanoner viI det
v~re ulike syn etter kildene en
bruker. Undertegnede mener
at det la fern hollandske skip
med muligheter for a skyte pa
syv engelske. Ogsa nar det gjel
der det totale antall kanoner i
bruk, glr kildene ulike opplys
ninger. Schouten hevder f.eks. at
engelskmennene skj0t med 400
kanoner, altsa et betydelig h0ye
re antall enn hva bade Clausen og

CLAUSEN pAPEKER dessuten at
NAR DET GJE1DER sp0rsmaIet om v~ret spilte en rolle, og at det var
hollandske kanoner pa land, i engelsk disfav0r. Her er under
understreker Claus von Able- tegnede enig. S0nnavinden skap
feldt, 0verstkommanderende, pa te nok problemer for de engelske
dansk-norsk side sterkt i sine rap- skipene.
porter at det ikke fantes holland- Andre pastander i Clausens
ske kanoner pa Bergenhus eller innlegg av 5.1. er mer diskuta
andre steder pa norsk _, ble, men kan. kanskje
~ f0r slaget. Den- '.J mike tolk- o~sa v~re base~ pa
ne pastand rna v~re ulike kilder og kilde-
r~tt: Dandsetting ~v nin<Ter er bra tolkninger? .
kanoner f0r slaget viI- , . 'b' «Den engelske lin-
Ie v~rt i strid med den jenvar forankret med
n0ytralitet festningen skulle for- tykk kabel festet i land pa begge
svare. Hollenderen Schouten, om sider, etablert i ro og mak f0r
bord pa den hollandske flaten, slaget». Kildematerialet st0tter
oppgir derimot at ca. 50 kanoner, ikke at den engelske linjen var
ikke 300, ble,overf0rt til Bergen- forankret i land pa begge sider
hus under og etter slaget. av Vagen. Varpapkere og ankere

ble brukt for a trekke og beholde
de engelske skipene i posisjon.
Christian Holberg, Ludvig Hol
bergs far, fikk derimot stoppet et
engelsk fors0k pa sette fast kabler
ved Toldboden da han natten f0r
slaget fikk hugget over trossen de
hadde satt fast her. Ankerfester
og trosser som skytes i stykker
mellom skipene blir beskrevet i
engelske rapporter fra Slaget~

CLAUSENS ANTYDNING om at Wil
lem van de Veldes pr~
Ie panoramabilde viser flaten
etter slaget er if0lge hollandske
ekspertuttalelser uriktig. Bildet
beskriver skipene ved slagets

Bj{6rn Arvid Bagge,
universitetsbibliotekar,
UiB

UNDERTEGNEDE ST,nER seg pa
samtlige samtidige engelske og
dansk-norske kilder nar han
mener det var festningens inn
gripen som var arsaken til at
de engelske skip matte trekke
seg tilbake. Etter undertegnedes
oppfatning er det Bergenhus'
deltagelse som var avgj0rende
for slaget og i mindre grad ster
ke hollandske skip. Engelskmen
nene regnet med st0tte fra fest
ningen ut fra de avtalene som
var inngatt mellom danskekon
gen Frederik 3. og kong Karl 2.

SLAGO pA VAGEN i Bergen omtales
i en rekke rapporter og 0yenvit
neskildringer fra 1665, men dis
se gir ingen samlet fremstilling
av detaljene omkring slaget. De
engelske gir en versjon, hollen
deme 'en annen og dansk-nor
ske og bergenske rappo~er atter
andre varianter. Det eneste kil
dene syntes a kunne enes om er
at det var et slag i Bergen og at
engelskniennene tapte dette. Et
s~ utgangspunkt gir selvsagt
ulike tolkninger av hva som fak
tisk skjedde og hvordan begiven-
hetene foregikk. '

I leserinnlegg i BT 5.1. fremmer
Gunnar Clausen en rekke-korri
geringer av BTs store oppslag om
sj0slaget. 19.1. gj0r han dessuten
et kraftig utfall mot undertegne
des kronikk om samme begiven
het.

SLAGEl
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