
 
 



Andreas Henrik Stibolt (10. maj 1739 – 5. juni 1821) var 26 år gammel, premierløjtnant, da han 
deltog på en ekspedition til Marokko under ledelse af kaptajn Frederik Christian Kaas (1727-1804). 
På et tidspunkt efter hjemkomsten har han renskrevet sin dagbog fra ekspeditionen under titlen: 
Dagbog paa en Ekspedition mod Barbariet 1765-66. Renskriften af dagbogen opbevares på Det 
Kongelige Bibliotek.  
Efterfølgende er min renskrift af dagbogen, hvor jeg har tilladt mig i stort omfang at anvende 
nutidigt sprog og tegnsætning, men også bevaret udtryk og gammel stavemåde, hvor dette bidrager 
til at fastholde forfatterens stil og tone.  
Adskillige steder har jeg ikke kunnet tyde håndskriften. Ord, som er udeladt er anført med … Ord, 
hvor jeg har haft tvivl om tydningen, er anført med kursiv. 
Forsidebilledet er tegnet af Andreas Henrik Stibolt. 
Frederiksværk i 2012, Jørgen Christensen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dagbog paa en Ekspedition mod Barbariet 1765-66. 
 

Maj 1765. 

Ganske uvedkommende er det mig at anføre her de årsager, som engang var ansete gode og vigtige 

nok til den bekendte uheldige ekspedition, som endte med megen bekostning på slavers 

Ransenering (løskøbelse, red.), fredens udfoldelse, et skibs forlis og mange menneskers død. 

Ligesom og de betydelige bekostninger for kongen og staten, på fredens uderholdelse, med en 

regent som fandt fordel ved ideligen at forny sine ubillige fordringer, understøttet af gerrighed, og 

af de i de marokkanske stater nedsatte adskillige slags kristne og jøder, hvilke alle var vores nations 

bitre fjender, af gyldige årsager så uvedkommende end dette synes, så blev dog denne ekspedition 

til dels en følge af disse årsager, ligesom især af det uheld at have en konsul der ved navn Barisien1, 

af fremmed nation, som havde udlagt sig med Kejserens favoritprins Mulha Adris, ville styrte 

denne, og deres personlige had og uvenskab, så vidt at nationens uheld og freds brud nær havde 

blevet følgen.  

                                                           
1 Johann Friedrich Barisien war ein Sohn des herzoglichen Bauinspektors Ernst Georg Barisien (gest. Um 1760) aus 
Saalfeld. 1743 begann er ein Studium an der Universität Leipzig … Im März 1761 wurde Barisien zum zweiten 
dänischen Konsul in Marokko berufen und zum Kanzleirat ernannt. Ab September 1762 war er alleiniger Konsul. Auf 
seinem Posten in Salé war es seine Hauptaufgabe, die Interessen der 1755 gegründeten Afrikanischen 
Handelskompanie wahrzunehmen und dadurch den Handel Zwischen Dänemark und Marokko zu fördern.  
Kilde: Klopstock Briefe 1759-1766. 



Denne ubehagelighed kunne ikke rådes bod på uden ved et gesandtskab. Vel kan man synes, at 

tiderne førhen har fordret gesandtskaber såsom i året 1756, da et orlogsskib på 50 kanoner, i året 

1758 da et skib på 40 og et på 30 kanoner, i året 1760 da et på 60 kanoner og i året 1763 da en 

fregat på 30 kanoner måtte med gesandter og presenter bilægge stridigheder og dæmpe ulykker; 

men ikke desto mindre vil efterfølgende vise, at vores konsul Barisien ved uforsigtig og ufornuftig 

opførsel til dels var årsagen til, at Hans Majestæt salig og i højlovlig hukommelse kong Frederik 

den Femte, allernådigst befalede Hr. Kaptajn Frederik Kaas2 at gå som gesandt til Kejseren af  

Marokko3, og blev jeg Andreas Henrik Stibolt
4 bemeldte gesandt medgiven til følge og at være 

initieret i affæren. Denne ekspedition skulle ske med hastighed og tillod derfor intet skibs 

ekvipering, altså måtte vi rejse over land til Amsterdam for derfra videre med et koffardiskib at 

søge vor bestemmelse.  

17. maj 1765. 

Tiltrådte vi i Herrens navn rejsen, og bragte med os herfra adskillige ting til Kejseren af sølv etc. 

som herefter skal anføres. 

19. maj 1765. 

Gik vi over Storebælt. 

20. maj 1765 

Over Lillebælt. 

23. maj 1765. 

Til Hamborg. 

24. maj 1765. 

Over Elben til Harburg og tog derfra vejen videre over Seevetal, Schneverdingen, Visselhövede, 

Rethem, Nienburg (Weser red.), Læhen, Dern, Serus Minden mærkværdig af den store sejr den 

Store Prins Ferdinand indlagde der over de franske, videre over Dippenau, Beaumte, hvor vi havde 

det uheld, at en vogn aksel brak, og derfor måtte vi gå til Levin, vi tog vejen videre over Osnabrück, 

Ibbenbüren, Reine, Bentheim, Oldenzaal, Goor, Deventer, Voorthuizen, Amersfoort, Narden og 

kom således 

1. juni 1765. 

Til Amsterdam. 
                                                           

2 http://da.wikipedia.org/wiki/Frederik_Christian_Kaas_(1727-1804).  

3 Mohammed Ben Abdellah al-Khatib (c. 1710 – 9 April 1790) was Sultan of Morocco from 1757 to 1790 under the 

Alaouite dynasty. http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammed_ben_Abdallah 

4 Andreas Henrik Stibolt (1739-1821). http://da.wikipedia.org/wiki/Andreas_Henrik_Stibolt 



Ifølge hans excellence, gehejmeråd Bernstorffs5 ordre henvendte vi os til den danske resident Dulo, 

for hos ham at forsynes med hvad vi behøvede til rejsen, men da denne mand opholdt os 14 dage 

uden nytte, henvendte vi os til de herrer Bover & Folritens Comp., hvor vi blev forsynet med 

12.000 piastre 60 bjælker 36 a 38 holl. fod lange, en fod i … nogle hundrede brædder 2½ tommer 

tykke nogle fustager spiger og søm og … fra 8 tommer og indefter. Jern kiler, …, … …, stål, …, 

porcelæn, fire the, og andre flere små ting. 

Juni 1765. 

De ting vi medbragte fra København var, 7 kasser hvori var: 

En sølv temaskine med fad. 

2 store sølv terriner, med fade. 

4 store lyse girandoler6 med arme. 

Et sølv skrin pulpet med redskab besat med stene. 

2 flinter 2 pistoler damaskerede med guld og sølv. 

En guld tabatiere7 rigelig besat med diamanter. 

Et guld ur besat med diamanter, og  

4 stykker diverse sorter klæde.   

Med disse ting embargerede vi os i en tremastet galeoth, som var gammel, slet uanselig, men som 

os var sagt, skulle være et dejligt skib, værdig til vimpel, thi det var fragtet til os og fik 1400 gylden 

om måneden, så længe vi måtte behøve det.  Vi lod det armere med 10 kanoner, 4 styk 2 pund og 6 

styk 1 pund kaliber og gik da ombord. 

20. juni 1765. 

… … iagttagelser såvel herfra, som i denne mærkværdige stad, fortjener ikke sted her, de er og 

ikkun gjort for at tilfredsstille min virkelyst, og for at blive om muligt nyttige for mit fædreland. 

Desuden er disse nævnte steder beskrevet af adskillige. Imidlertid så vi selv, tænkte selv, fandt 

oplysning, fandt indsigtsfulde venner og opdagede os ukendte ting. 

Med en N.W. vind forlod vi Amsterdam, men blev stående på grunden pampu da højt vande og 

hårdt vejr holdt os op, og vi måtte ankre under Urk. 

Med forandring af vind og vejr holdt vi det … her på sydsøen til da vi nåede Texel8. 

26. juni 1765. 

                                                           
5 Johann Hartwig Ernst lensgreve von Bernstorff (13. maj 1712 i Hannover - 18. februar 1772 i Hamborg).   
 http://da.wikipedia.org/wiki/Johann_Hartwig_Ernst_von_Bernstorff 
6 Lysestager 
7 Skrin 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Texel 



Vi gik straks til sejls uden ringeste ophold med en norden vind, og havde Heller i N. t. O. 2 mil fra 

os kl. 12 slet, og satte så kurs hen efter Kanalen.  

29. juni 1765. 

Pejlede vi Dover ved middagstid. I Kanalen hændte os intet usædvanligt uden dette, at vi i sigte af 

Plymouth, blev rekognoscerede af en smugler eller rettere sørøver, som ved hjælp af sydlig vind … 

… løb under vores læ, og snart forud løb os til luvart, snart for, snart agter om, havende bestandig 

en mand i vantet, som nøje betragtede os. Og da vi vidste, at røverier kan finde sted midt i freden, så 

var vi belavede, efter vore svage kræfter med 11 mand, 2 drenge og 10 kanoner at gøre modstand. 

De brændende lunter, baksende kanoner og sligt, gjorde måske noget til vores fordel, men 2 

gallonerde hatte og frakker i den engelske smag gjorde måske noget til, at denne skæbne forlod os, 

særdeles som kl. 4 eftermiddag, havblik indfaldt, og vi så en mængde sejlere, med østlig vind at 

komme mod os Kanalen ud, … umage, kunne have lige belønning. Tiden vil imidlertid vise, at 

vores frygt ikke var ugrundet, og at vi gjorde vel i at tage de virkelig alvorlige beslutninger, vi da 

tog. Jeg lader ham da gå til sin tid. 

2. juli 1765. 

Passerede vi Lezard, og satte kurs udefter ad spanske søen med N.N.W. vind.  

14. juli 1765. 

Passerede vi Cap Finisterre.  

17. juli 1765. 

Var vi på højde af Cap Vicente (Kap Sankt Vincent, red.) og så … … 

18. juli 1765. 

Passerede vi Capt. A. Maria. 

19. juli 1765. 

Så vi landet af Cap Spartel på Afrikanske kysten og Cap Trafalgar på Spanske kysten. Vi løb 

således strædet indefter og ankrede samme aften i lagunen af Gibraltar kl. 6 om aftenen.  

Og nu begynder vore mange ubehageligheder! 

Ved ankomsten her erholdt vi en del ugunstige tidender såsom: 

At det fra Konstantinopel til Kejseren af Marokko med ammunition ladede danske skib, og længe 

ventede skib, var faldet i de franskes hænder, som nu var i krig med Marokko. 

Skipperen, som var beordret at indtage denne ladning, der var en present fra Stor Sultanen, havde 

ordre at indløbe til Gibraltar for der at få nærmere ordre, hvor han havde videre at anløbe for at 

losse. Men som han kom fra et sted hvor pesten grasserede, så havde han svaret havne kaptajnen i 



Gibraltar, at han var blot baglastet uden at sige hvormed, og dette svar syntes guvernøren Hr. Corn 

Wallis9 var nok for at jage manden ud af lagunen. 

Havne kaptajnen måtte da forkynde skipperen, at han … skulle lette og gå sejl, og i modsat fald 

vente at skydes i grund. Skipperen blev forsagt, men påstod ikke des mindre at tale med danske 

konsul, en Hr. Lynch, hvilket blev afslået, og manden forskrækket, gik til søs og blev taget som 

meldt. 

Man forestilte siden guvernøren denne sag, hvorpå han gav dette elendige svar, at han ej vidste hvad 

skibet var lastet med, eller hvor det kom fra. Havde han endda brugt til undskyldning, at skibet kom 

fra et sted hvor pest grasserede, og altså havde pahe port brute, så havde dog nogen mindelighed 

været synlig; men karantæne er just indrettet for slige årsagers skyld. Men aldrig vil det kunne 

undskyldes at nægte en mand samtale med sin konsul, og at udjages imod billighed og folkeretten. 

Men dette er vist, at dersom konsulen havde blevet underrettet om sagen, så havde tingene taget en 

anden vending, og de franske havde ikke fået denne ladning, som nu blev til vores sagers store 

skade. 

Videre berettede man os, at de franske holdt hele barbariske kyst blokeret; at de havde været for 

Sallee10, kast nogle hundrede bomber, beskudt byen, og dermed forrettet et stort --- intet!  

At de havde været for Larache11 og der nedskudt nogle usle Cabaner, gjort landgang, lidt et tab af 

nogle hundrede døde og kvæstede. Omstændighederne ved denne sag skal siden anføres. 

Disse og andre flere ubehagelige efterretninger gjorde vores vanskelige sag endnu vanskeligere.  

Uden at melde om at Hr. Kapt. Kaas fulgte ordre i at indløbe til Gibraltar, indså man endog 

fornødenheden deraf, som var at erfare forståelsen imellem os og Kejseren af Marokko; man indså 

og, at vi da ej kunde gå lige til Sallee, førend vi ved tilforladelige beretninger var forsikrede, om de 

franske tillod kommunikation med barbarerne, det er, hvorvidt de franske udstrakte den anstilte 

blokade. Vores vanskelige omstændighed viser sig da fra alle sider, og den bød os tage de 

forsigtigste messures (forholdsregler, red.).  

Hr. Kapt. Kaas sendte straks en express til Tetuan12, for derfra videre at bringe breve til konsul  

                                                           
9 Edward Cornwallis (5 March 1713 – 14 January 1776). http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Cornwallis 

 
10 Salé er en by i Marokko, nær hovedstaden Rabat. Salé blev grundlagt af fønikerne. I 17. og 18. århundrede var den 

kendt som en piratby. http://en.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A9 

11 Larache, havneby på Marokkos Atlanterhavskyst. http://en.wikipedia.org/wiki/Larache 

12 Tetuan (Tetouan) er en by i det nordlige Marokko. Byen ligger ved kysten til Middelhavet, få kilometer syd for 
Gibraltarstræde, det adskiller Afrika og Europa. http://en.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9touan 



Barisien i Mogador13 og Faktor Schaltenbrant i Sallee, derudi var følgende plan anset som tjenligst, 

og forlangte man vores betænkning. 

Man ville at konsulen skulle gøre anstalter til eventens afsendelse til Tetuan, hvor konsulen selv, 

tilligemed købmændene, måtte indfinde dem, for derfra at begynde Kejseren i landet. Hr. Kaptain 

Kaas ville da, efter at have erholdet efterretning om vore sagers egentlige tilstand, Kejserens 

beslutning, og deres bifald eller grundigen modsigelse, tage videre beslutning. Havde man intet 

imod at gå til Tetuan, da ville vi medbringe presenter og penge, samt det højst fornødne til 

landrejsen, og således søge at indstille os hvor Kejseren måtte befale audiensen at ske, og midlertid 

lade skibet forblive i Gibraltar, indtil man holdt det rådeligt at gå til Sallee for at udlaste de til 

Faktoriet bestemte købmandsvarer. 

Om nogen skulle falde på den tanke: Hvad bevægede Hr. Kapt. Kaas til en beslutning som den at gå 

til Tetuan, da man var sikker i hensigt til traktaterne, da svares: At skønt vi intet havde i skibet, som 

stred imod traktaterne med Frankrig, så vidste vi jo dog ikke, hvorvidt de franske udstrakte deres 

blokade. Gik vi til søs og forbuden at søge kysten, så var tidsspilde frugten, 3 a 4 uger gik således 

unyttigt bort, og overalt så måtte vi endelig underrettes om Kejserens vilje, tænkemåde, og hvor han 

bestæmmede mødet. 

27. juli 1765 

Fik vi skrivelse fra Faktor Schaltenbrant som … svar på vores brev. Derudi længes han efter vores 

komme, beklagede meget vore sagers slette tilstand, og ønsker at forløses fra hans daværende 

elendighed. Han brugte denne talemåde som bevis på vore sagers vanskelige tilstand derudi landet, 

men skønt vore sagers tilstand var meget mådelige, havde vi dog håb at se den bedre for en tid, og 

således trøstede vi os i håb at overvinde alle de vanskeligheder os forestod. 

31. juli 1765. 

Indløb tidende at de franske havde optaget 2 svenske og et dansk skib ladet med ammunition. Vi 

sluttede, at rygtet om det danske skib var ugrundet, eller og det måske sigte til det forhen anførte fra 

Konstantinopel. 

3. august 1765. 

Indløb efterretning, at spanierne havde opbragt et engelsk skib lastet med Jern bestemt til Tetuan. 

Samme dag indløb svar på vores skrivelse fra Hr. Schaltenbrant. Han syntes det både alt for 

vanskeligt og besværligt at gå til Tetuan, og derimod råder at gå lige til Sallee. 

Han forsikrede at de franske tillod al kommunikation med Sallee og anfører til eksempel, at et 

svensk skib lastet med Jern og andre købmandsvarer havde i maj måned været der på kysten og 

                                                           
13 Essaouira, tidligere kendt som Mogador, dens portugisiske navn) er en kystby i den sydlige del af Marokko. 
http://da.wikipedia.org/wiki/Essaouira  



uhindret både losset og lastet, ja endog erholdt tjeneste af de franske, og som han vidste vi intet 

medbragte imod traktaterne med Frankrig, så sluttede han, at vi uden al fare kunne gå lige til Sallee. 

Da vi nu så, at vi intet havde at frygte på nogen kant, besluttede vi at gå sejl med første føjelige 

vind. Denne beslutning var da det rigtigste, thi spanierne var (man) altid udsatte for, hvad enten vi 

gik til Sallee eller Tetuan. 

Ved denne tid indkom en fransk fregat på 24 kanoner, lastet med idel combustele ting, agtende sig 

til Barehellies (hvor det sted er, ved jeg ikke). Han gjorde derfor undskyldning, at han ej saluterede 

fæstningen. Dette foregivende forekom os ligeså mistænkeligt som latterligt, og vi blev end mere 

bestyrkede i vores mistanke ved ankomsten af tvende kongelige franske Chebekker14, som lagde sig 

under gammel Gibraltar ved Algeciras. 

En vanlig kommunikation mellem disse Franske ankomne viste, at ikke modvind havde ført dem 

derud.  

Vi mærkede desuden at de sendte spioner i land for at udforske vores skib og ladning. Vi faldt på 

den tanke, at en hollandsk kaptain som førte en der liggende fregat, lod sig endog bruge i dette 

ærinde, thi han gjorde sig al umage med list at udforske vores skipper, og endelig røbede sig, da han 

som en … hollænder sagde, at de franske meget vel vidste, at skibet var lastet med ammunition … 

for Kejseren af Marokko. De franske havde desuden betjent dem af en tysk fra deres skib, hvilken 

søgte venskab med vores …, frittede ham ud og bevidnede deres hensigt. 

Vi sluttede at nogen ildesindet der, havde givet de franske, som lå i Cadiz, nogen falsk beretning om 

vores hensigt og skibets ladning. Men vi var vores gode sag bevidst og håbede fuld betryggelse i 

traktater og folkeretten. Vi blev altså ved vores beslutning at antræde vores rejse i deres påsyn, og 

således forvirre dem og deres falske meninger mod os. 

Blandt de få, vi her havde givet venskab, var den hollandske konsul Mons. (Francis Botler, red.) 

Botler, en mand værdig agtelse og fuld af fortjeneste. Denne sagde, at han i selskab med franske 

indkomne officerer havde hørt dem offentlig sige, at de for vores skyld var ankommet til Gibraltar, 

og at de formedelst beretning fra en jøde var underrettede om, at vi agtede at overbringe deres 

fjender ting, som var imod de oprettede traktater. 

Mons. Botler forsikrede dem derimod, at slig beretning var vist ugrundet. Han håbede, de snart ville 

blive bedre underrettede. Han forestilte dem vores fattede beslutning at gå sejl i deres påsyn, hvilket 

jo noksom vidnede om vores gode sag, og således og med andet mere af den natur satte dem i 

forlegenhed. 

En liden afvigelse. 

                                                           
14 Dansk: Chebekker. Engelsk form i dag: xebec. http://en.wikipedia.org/wiki/Xebec 



Man erindrer, at jeg forhen lovede nærmere at oplyse historien om sørøverne i Kanalen uden for 

Plymouth. 

En hollandske hukkert gik sejl med os fra Amsterdam, skulle først til Gibraltar og siden til Saffia15. 

Denne mand blev samme dag, røverne var hos os om eftermiddagen, klappet på siden af … og 

udplyndret. Efter givet forklaring befandtes røveriet at være af 6.000 piastre beløb, men det bedste 

var, at de borttagne ting tilhørte englænderne selv. 

5. august 1765. 

Mod aften gik vi ombord og for at lade de franske vide, at det var os selv, så tillod vi skipperen at 

hilse os med 9 kanonskud. 

6. august 1765.  

Var vinden god, da vi lettede og gik sejl lagunen ud. Den franske fregat lettede med og 

Chebekkerne ligeledes. 

Fregatten holdt sig altid således, at vi var ham forud til luvart på en distance af 2 kabellængder, og 

de andre noget agterud i læ. Således var vi da indesluttede. 

Kl. 1 eftermiddag var vi i opgangen af strædet, kulten tog af, og det blev stille. Chefen af Fregatten 

sendte da en løjtnant ombord ved navn de Boades16. Samme spurgte straks om Hr. Kapt. Kaas var 

sendt som envoje til Kejseren af Marokko. Svaret var: At han i den qualite var sendt og beordret at 

embargere i dette skib, som intet havde inde imod traktaterne. 

Mons. de Boades spurgte videre, hvor vi kom fra, hvor vi agtede os hen, og hvad vi havde inde.  

Han blev svaret. Vi kom fra Amsterdam, agtede os til Sallee og havde købmands gods inde. 

Han forlangte derpå at se konnossementerne, og som han ej forstod hollandsk, hvori de var skrevet, 

så blev de ham oversatte. Mons. de Boades ville da besigtige lasten, men næppe var han dernede, 

førend han kom opspringende, og i triumf greb om råberen og fuld af glæde råbte til chefen af 

fregatten Mons. Baryetten, løjtnant des vaisseau, at vi havde master inde – en hæslig usandhed!  

Hr. Kapt. Kaas bad ham erindre, hvad han berettede, og tillige at bjælker ikke er master, men denne 

vankundige og tillige hidsige mand, påstod med megen uforskammethed en usandhed som denne. 

Man sendte da en Guarde de la Marine, tømmermand og flere folk, og nu begyndte man at 

gennemsøge ladningen. 

Man åbnede alle kasser og pakker og fandt intet af det, man ventede. 

                                                           
15 Safi er en by i det vestlige Marokko. http://en.wikipedia.org/wiki/Safi,_Morocco 
16 Formodentlig Jean François Emmanuel Brune de Boades, fransk, død 5. september 1781 i slaget ved Chesapeake 

Bay, hvor han var kommanderende officer på skibet ”Refléchi”. Kilde: http://threedecks.org. 



Endelig gik Mons. de Boades fra os, og efter kort tid returnerede igen til os med denne ubehagelige 

tidende, at chefen måtte ifølge sin ordre bringe os til chefen af eskadren Mons. de Chafaut17, som 

var i Cadiz. Mons. Baryetten havde ej ordre at dømme, hvorvidt vi burde frikendes eller ikke, men 

alene at bringe os op. – En besynderlig ordre!  

Vores skib blev da taget i besiddelse af de franske, Mons. de Boades løjtnant de vaisseau, 3 Guarde 

de la Marine, 2 styrmænd og 12 mand. Man forseglede lugerne og satte kurs til Cadiz. 

Hr. Kaptajn Kaas protesterede imod denne omgang som stridig både imod folkeret og de os imellem 

værende traktater. Men da ikke Mons. Baryetten enten måtte eller ikke ville erkende disse, så 

forbeholdt man sin gode sag med satisfaktion afgjort ved bekvem tid og lejlighed. 

Hvad ting os tilhørte, var uden forsegling; men vi foregav intet at tilhøre os uden de kister, 

medbragte fra København. Efter denne protestation var dem gjort begribelig endog for følgerne, så 

forandrede hidsigheden sig, og man håbede, at denne ubehagelige hændelse ville hastig endes til 

vores fornøjelse. 

7. august 1765. 

Stille og vestlig strøm, som her i havet er uden forandring, havde gjort, at vi kom strædet ind istedet 

ud. 

Vi fik med aften brisen af Levanten18, og fregatten tog os på slæbetov. Chebekkerne løb ind til 

Algeciras. 

En lystig manøvre - 

I første vagten sprang vinden med et til vest. Fregatten som var forud, fik altså vinden først, og 

baksejl. Den … nødvendig ned på os, da vi derimod lå i hans læ, ikke så hastig fik vinden, stødte vi 

endnu over stævnen af den gamle fahant. 

Man kastede slæbet … løs, og vil manøvrere for at rage hinanden fri. Hos os kommanderede Mons. 

Boades. 

Hans mening var at falde bagbord ror, hvilket og var rigtig tænkt, fordi fregatten faldt styrbord over, 

men tanker hjælper ikke i sådanne omstændigheder, uden gerning følger dem, og det skete ikke her. 

Boades lod brase til at falde styrbord over, og da han nu så skibet falde den vej, var intet andet at 

gøre, end at forhindre abordering så godt muligt, til den ende lod han fokken falde, som og var ret, 

men i stedet for at holde resten (af) sejlene levende, lod han dem ikke alene fylde, men skærpe, og 

gjorde således modstridende bevægelser, kort Hr. de Boades og de andre herrer ragede nu selv i 

uorden, uden at vide hvorledes undgå en oneborde = ragning, hvis følger just ikke var livløse, men 
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dog kunne blive betydelige nok; men just i denne vores nød, sprang vinden med et til syd, hvorved 

fregatten fik vinden først, skød over stævnen og luvede lykkelig med det samme. Vi slap således 

skadesløst og de franske herrer deres befippelse. 

9. august 1765. 

Blev vi var en 8 mil sydværts fra Cadiz 3 svære sejlere, hvilke ved … befantes at være … de 

Chaffault med 2 fregatter. 

Man brasede os, og et rofartøj fra kommandoskibet kom for at afhente Mons. de Boades og 

skipperen med hans konnossementer. Efter nogen tid kom de igen med 2 tømmermænd for nøjere at 

visitere.  

Mons. de Boades sagde, at vi straks blev frigivne og forsynede med bevis, at ingen franske måtte 

røre os. Han befalede tillige sit mandskab at pakke deres ting sammen, og gjorde sig selv færdig at 

forlade os, og dette råbtes til fregatten. 

Efter en meget skrupelløs visitation, gik man ombord til den kommanderende, og kom igen kl. 7 i 

… Mons. Boades foreviste nu sin ordre, at bringe os op til Toullen (Toulon, red.) for der nøjere at 

visiteres. Årsagen foregav han at være den kommanderendes beslutning, som formodede, at de 

kunne finde ammunition på bunden af skibet, og desuden anså man vore bjælker for maste træer og 

gav dem 60 fods længde, brædderne gjorde man til planker, og vore 4 tommer kanoner var og 

fordægtige, men overalt kunde man bedre forsvare vores opbringelse, om vi endog intet 

kontrabande medførte, end at lade os frie, da man tvivlede. 

På denne urimelige beslutning fornyede Hr. Kapt. Kaas sin protestation og forlangte, at sættes 

ombord til den kommanderende, for der nærmere at gøre sin retmæssige påstand imod al den 

ubillighed, vold og traktaterne og folkerettens overtrædelse i så høj grad. 

Men endog dette blev ej tilladt. Mons. Boades sagde sig at have ordre, ufortrødent at sætte kurs ud 

efter ad strædet og kunne ej opholde tiden. Han forsikrede på parole de honeur, at dette ikke alene 

var uden al nytte, men at han endog havde på Hr. Kapt. Kaas’s vegne berettet alle ting og hans 

påstand med, og berettet i hvad ærinde og qualite han var sendt. Han havde bedt Mons. du Chaffault 

at tage ham og følge til sig og i Cadiz afsætte os, men den kommanderende havde svaret, at han 

befattede sig ikke med sligt, vi måtte følge krigens skæbne. Hr. Kapt. Kaas forestillede endnu vor 

gode sag, og hvorvidt de havde forløbet dem, og det ansvar de ville pådrage dem, da alting ville 

drives til det yderste og afgøres imellem hofferne, og videre at man havde favoriseret meget de 

svenske, da dog forståelsen imellem vores hoff og det franske var lige så god som imellem deres og 

det svenske. De svarede, at ændring i sagen selv var ikke i vores magt, alting lå på den 

kommanderendes ansvar, han Boades havde alene at adlyde, men hvad det øvrige betraf, da var den 

tid, man viste høflighed mod de spanske, intet skib med ammunition opbragt, hvilket de imod 



formodning havde fundet i et dansk skib, og derfor var de nødede til at bruge al mulig forsigtighed. 

Kort! Alle vore forestillinger grundede i traktaterne, som de havde aldeles overtrådt, grundede i 

folkeretten, som de havde tilsidesat, grunde tagen af deres egne løgne om vores last, som var 

gennemsøgt fra øverst til nederst, thi skibet var ikkun vel baglastet, af vores konnossementer som 

stemte nøje overens med ladningen, og endelig den uhørte grovhed at nægte en legasant tilladelse at 

tale med den mand, som alene kunne beslutte eller forandre, at sligt var uden virkning.  Og da nu 

hverken fornuftige forestillinger eller grundede protestationer eller trusler kunne frygte, så … mand 

den gode Mons. Boades ikke ord … i denne sag. 

Når man nøjere betragter ubilligheden af denne handel, da vil man finde den så grov, så 

uforskammet som muligt, ja næsten uhørt. 

Vel er det tilladt at opbringe et skib, men så må årsagerne dertil være grundede. Man kan endog på 

den bedste side anse en sådan handel, når den sker ved en kaper skipper, som hverken ved hvad 

traktater eller folkeretten er, men af mænd som kommanderer betydelige ting, bør man vente en 

opførsel, som står i forhold til den post de beklæder. At føre et skib cirka 300 mil af sin vej, efter at 

samme er visiteret og befundet uskyldig ifølge traktaterne, jo da man endog har strakt denne 

undersøgelse langt videre, end traktaterne tillader. 

Lægges videre hertil at en kongelig gesandt er ombord i et sådant skib, som befalet af sin herre, og 

man så ser, hvorvidt man driver sagen imod ham, så vil man tilstå, at gesandten på en vis måde var 

arresteret, i det mindste hindrede man ham med magt i at udføre sin herres ærinde; man kalde denne 

handlemåde, hvad man vil, bevis på god forståelse på høflighed er den ikke, og med ligegyldighed 

kan den ikke betragtes. 

Jeg ved, at intet har manglet, at intet er blevet glemt, som burde gøres i vores tilfælde. Den sindige 

og fornuftige Hr. Kaptajn Kaas har givet sin påstand, sin deklaration, både tydelig og med eftertryk, 

både som han burde og just da han burde. Forstillelse, forsigtighed, oplysning, intet har manglet.  

At vi forlod Gibraltar, var fordi Hr. Schaltenbrants skrivelse overtydede os om, at vi frit kunde losse 

og laste i Sallee, og at stedet ikke var blokeret, samt at vores bistand i barbariet ikke forbød vores 

ankomst, men meget mere fordrede samme jo før jo hellere. 

Vi medbragte jo intet imod traktaterne, og hvad skulle da opholde en ekspedition, eller gøre os 

frygtende for at udføre den, da den … og vores sag var god? Ansvar og betydelig ansvar havde da 

ligget på os, om vi havde opholdt os længere i Gibraltar. At vi ej førte vimpel, var fordi den ej 

kunne ventelig forsvares med en defention som vores. Et uanseligt Galioth skib, lastet og slet i alle 

måder, bør ikke føre den kongelige vimpel, som betegner den kongelig højhed, og jeg overlader at 

dømme, hvorledes man i vores tilstand kunne formode samme respekteret. 



Vil man spørge: Hvorfor gik ikke Hr. Kaptajn Kaas ombord til den kommandrende straks? Da 

svares: Det som vi vidste, at Mons. de Chaffault var bedraget med en falsk beretning fra Gibraltar af 

en jøde, og tillige at han nu ville blive fuldkommen underrettet om vor sags gode beskaffenhed, 

med rapportens afskaffelse fra Mons. Baryetten og Boades, ligesom over de grundede og billige 

protestationer Hr. Kapt. Kaas ifølge traktaterne og folkeretten havde givet, såvel for sin rejse fason 

og ærinde, som for skibet og dettes …, så ser man, at dette endog synes overflødigt, og når man så 

føjer hertil, at en mand, som sendes i offentlige affærer, må meget vogte sig for al insulte 

(fornærmelse, red.), så falder dette spørgsmål bort, særdeles som den med chaluppen sendte Guarde 

de la Marine fra de Chaffault havde ordre alene at afhente de Boades med hans rapport og skipperen 

med sine konnossementer. Den kommanderende vidste jo desuden, at gesandten befandt sig i vort 

skib, og derfor om han havde villet tale med ham, havde vist inviteret ham. 

Agter man endvidere, at de Boades ved at returnere igen, gør alle anstalter til at forlade os, og siger 

vi blev straks frigivne m.m. før meldt, så har man næppe noget at erindre mere til denne tid. 

Men da vi imod al forhåbning erfarede den sidste uvenlige beslutning, havde da Hr. Kapt. Kaas ikke 

påstået af alle kræfter at tale med de Chaffault, så kunne denne uforsigtighed have været betydelig 

for ansvaret og følgerne; men da og dette blev påstået, og just da det burde æskes, så håber jeg intet 

vil findes at udsætte på den brave Hr. Kapt. Kaas´es førte konduite. 

Vores skipper havde man hos den kommanderende gjort mange spørgsmål, forsøgt ham med 

tillokkelser og trusler, og endelig aftvunget ham en skriftlig beretning om skibets ladning. 

Vort skib blev da besat som før med løjtnant de Boades, 3 Guarde de la Marines, ved navn Falentin, 

D´Agout og reveut de Bouffiuon, 2 styrmænd og 10 mand; lugerne bliver forsejlede, og vi holdt af 

med god vind strædet ind konvojeret af fregatten La Topaze ført af Baryetten, løjtnant de vaisseau. 

Chefen af eskadren befandt sig på et 50 kanoners skib, L´letile kaldet, af en ny konstruktion, førte 

36 pund, 18 pund og 8 pund. Dets dybgåenhed var imellem 18 og 19 fod, førte batteriet højst til 5½ 

fransk fod og denne over vandet, var rummelig, stiv, sejlede vel og af størrelse som et 60 kanoners 

skib. 

10. august 1765. 

Var vi uden for Gibraltar, hvor fra Chebekkerne kom indstikkende for at konvojere os til højden af 

kysten af Mallorca, da fregatten nu gik fra os. Nu lod han gå og os sejle kursen hen med god vind, 

så vil jeg imidlertid gå tilbage i tiden og gøre en beskrivelse over Gibraltar, som måske ikke vel 

findes ubehagelig, helst når jeg forsikrer, at jeg skal trolig følge sandhed.  

Bjerget Gibraltar ved man hvor det ligger og hvorledes det hænger sammen med Spanien ved en 

smal jordtunge, som er lav og blandet af sand og små sten. Nord siden af Gibraltar, som vender mod 

Spanien, og hvor kommunikationen til lands haves, var nu liden gang med vand grave på siderne, 



hvor tre á fire mand høj kan gå, er såvel befæstet med stærke batterier og udværker og palisader, at 

al tilgang her er umulig. På denne meldte … kan spille batterier besatte med 60 kanoner 24 pund 

metal. 

Bjerget er her fra foden og opefter en prisepire, og hvor muligt er forsynet med batterier, 

forhøjninger, defilies, og kommunikations linier. … og natur har her gjort al tilgang umulig. 

Herfra langs søkanten på den vestlige side synden efter, indesluttes byen selv af en meget stærk og 

stor opført stenvold, hvilken er meget tæt besat med svære metal kononer, som kan beskyde byen.  

Den søndre side af byen er indesluttet af en stenvold, hvilken er sammenhængende med volden 

vesten til, og løber op til bjergets top. Lidt uden for byen og volden ligger op på bjerget et Kastel, 

som beskyder al tilgang på denne side, har kommunikation med byens forsvarsværker, og er ikke 

eksponeret fjentlighed, så at byen på denne side er vel befæstet. 

Fremdeles er her uden for byen sydefter, hvor foden af bjerget bliver meget lavere, opført en 

stenvold, vel forset med kanoner, som kan beskyde … og hindre landgang, og hvor ellers naturen 

har tilladt, er aparte batterier anlagt. Inden for denne stærke stenvold er alle høje besatte med 

kanoner, og redouter … samt kommunikationsliner fra et til andet anbragte, og al tilgang gjort 

vanskelig ved tørre grave, spanske ryttere og palisader.  

Herunder for disse værker, eller imellem byen og disse, er en åben plads hvor 3000 mand kan agere. 

Uden for byen på denne syndre side en kasserne for 4 regimenter, samt et hospital til 500 mand, 

meget vel indrettet og smukt. 

Ved en … moulle, som er stærk befæstet og forsvaret, lå et 70 kanonskib indrettet til skibs og 

mastekran og bradbænk. 

Lige til Europa point er således stærke batterier, og østen til er bjerget ubestigeligt. Naturen og 

kysten har da her forenet sig for at gøre dette sted uindtageligt, og dersom en fjende endog overløb 

og ved stormende hånd indtog understaden, så flygter besætningen op i overfæstningen eller den 

gamle mauriske fæstning, som nu er meget forbedret ved regulære værker og banquets, og derfra 

fordriver man fjenden, som ej kan komme derop, ved indrettede morterer i bjerget selv, som fæster 

over 13 … 1500 pund stene adgangen, og således ihjelslås alt levende i underfæstningens gange op 

til overfæstningen kan forsvares af få folk, endog ved stene alene, som kan kastes ned.  

Voldene om fæstningen er indrettede med kassematter og bombe frie. 

Besætningen er i fredstid 3 regimenter, og i krigstid 12. 

Vandet, som er godt, ledes fra den søndre side ved akvadukter ned i et basin, hvorfra en … er 

indført for fæstningen, som vil fylde. 

I Gibraltar er 2 engelske og en romersk katolsk kirke samt 2 synagoger. 

Konsuler er her fra alle nationer, og foruden garnisonen er indvånerne, dels spaniere, dels jøder. 



De fleste levendes midler føres fra Barbariet hertil, fra Tetuan og Tanger.  

Luften er sund, men heden er utålelig. 

Sommer dage, fordi bjerget er eksponert solens hede om dagen, og man nu mod aften stille 

indfalder, så slår heden fra bjerget tilbage i byen, og gør natten utålelig. 

Fornøjelserne i Gibraltar er meget mådelige, uden for den som ønsker drik. Man har dog 

assembléer19, koncerter, baller og de så kaldede publique breakfast. 

Handelen er af ingen betydenhed, dog kan alle skibe blive undsatte med hvad de behøver, og denne 

gren er handelens hensigt. 

Efter denne afvigelse går jeg igen til vores historie, som nu var indflettet under omstændigheder, 

meget forskellige fra vores håb, og hvad vi burde vente, og det som meget forøgede vores uheldige 

skæbne var, at de Boades var en mand, man måtte sky, og hvorledes dette i et skib? 

Hidsighed og uhøflighed blandet med selvklageskab og dumhed, udmærkede hans …, og denne var 

endog afskyelig for hans landsmænd. 

Cheferne af Chebekkerne, var chevalier de Suffrain løjtnant de vaissseau, og Mons. de Frennart 

ligeledes løjtnant. 

11. august 1765. 

Var vi under Cap. Gatte.( Cabo de Gada, Spanien, øst for Malaga, red.) 

15. august 1765. 

Passerede vi Cap St. Martin. 

16. august 1765. 

Var vi imellem øerne Mallorca og Ibiza. 

17. august 1765. 

Var vi Mallorca forbi, og da forlod os vor konvoj. 

Jeg bør ej her glemme, at disse chefer viste os megen høflighed og var mænd af virkelige 

fortjenester. 

18. august 1765. 

Var vi over mod landet ved Barcelona. 

19. august 1765. 

Behagede det Hr. Boades med en Levante og 3:ph:m:5: Kulter, at stå indefter mod landet under 

Barcelona, så langt ind endog, at vi måtte nøde ham til at stå ud igen; hans hensigt var at løbe 

derind, men ingen var bekendt viden, end at vi vidste, havnen var usikker særdeles med 

pålandsvind, som vi havde. 
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Vi måtte nu til at pumpe, da det tog til at blæse en storm; med 3 indersejl, holdt vi dog den … vel 

fra os, særdeles som Gud hjælpe os, og lod vinden forandre fra Osten til N.O.t.O og N.O. – ellers 

havde vi gået i land, og hvordan? – Man slutte hvorledes det er at gøre vrag! Vi var Barcelona så 

nær, at jeg tydelig talte 6 kirker, så et Kastel med sine sider, så molen og stedet derpå hvorfra … 

brænder.  

20. august 1765. 

Vi var nu kommet over under Mallorca, og var gode venner så forskrækkede af forrige dags løjer, at 

man nu ville løbe syden om Eylænderne (Balearerne, red.) for at have rum sø. 

Øen Mallorca er på N. Vest siden meget høj og stejl, og her passerede vi den, men så nær at just da 

vi var inden for klippen Dragonera, hørte al vind op fordi vi var i læ af det høje land. Den gamle …, 

og sugs vand førte os imod … på et skibs længde nær denne klippe. Og nu var alting i confution 

igen. Men tingen var så alvorlig, og vi kendte nu vore herrer så vel, at vi antog os kommandoen af 

skibet, og de så venlige og beængstede på, at vi manøvrerede således ved hjælp af et par udkastende 

vind flager, at skibet faldt bagbord over, og vi fik den gamle sø hen lens boven, som tvang skibet at 

falde og reddede os efter megen fare og omstændighed. 

Man foreholdt dem, da faren var forbi, hvor ubetænksomt det var, at løbe dette sted så nær under 

slige omstændigheder; men de svarede, at på denne side var klippen stejl, så man kunne løbe den så 

nær man ville. Sandt er det vor vens svar, vi havde erfaret det således, men tillige at her er ingen 

livs beregning for nogen mand. Hvorledes her stå ud, kan man slutte sig til af at have haft en storm 

dagen forhen, da den gamle sø endnu brænte himmelhøj.  

Omtrent ved denne tid var de Boades noget høfligere, hvilken gik så vidt, at han i fortrolighed 

forsikrede os, at den rette årsag til vores opbringelse var at trække tiden så langt ud (som) muligt, i 

håb at Kejseren af Marokko skulle brække med os, hvilket de hjertelig ønskede, på det vi fæller som 

gode kristne kunne drive fælles sag og indlægge conjuntere ære! 

27. august 1765. 

Løb vi atter hen under landet af Maraten 4 mil øst … for Barcelona, og da det faldt i stille, og vi 

fattedes forfriskning, sendte vi bud i land og fik iblandt andre gode ting nogle sukker meloner, hvis 

lige i godhed jeg aldrig før smagede. 

Imod aften løb vinden om til S. V. og vi holdt altså af langs kysten vores kurs hen. 

28. august 1765. 

Passerede vi Cap Beguet.  

29. august 1765. 

Så vi om morgenen landet af Marseille, … …, på dagen løb vinden om til S.S.O., og da vi hidtil 

havde holdt os langs landet, men ej satte kurs som sømænd bør, med skrol vind som vi havde, så 



kunne vi og ikke holde op til Toulon, men (La) Ciotat kunne vi række, som ligger mellem Marseille 

og Toulon. Imod aftenen slækkede kulingen, og her stod en svær sø, af den sydlige vind vi havde 

haft af 3 R.m.s.kulte, således at vi ved at stå udefter fra landet ikke kunne mere end stoppe søen. 

Vi mærkede, at vore herrer efter sædvane, var … af denne søgang og skibets arbejde, hvilke gjorde 

at vi ikke var venlige, og det ikke uden årsag, thi uagtet vi krydsede fra landet mod aften, så 

behagede mand dog, da man tænkte vi ser kl. 10 om aftenen, at … ind efter igen, da vi dog ikke var 

9/4 mil fra landet. 

Vi måtte da herud, jeg tog kommandoen, brugte trusler, og vendte fra landet igen, og var vi da 

allerede så nær, at vi i den sorte nat kunne se brændingen på klipperne. Den gode Gud var os atter 

her så nådig, at vi fik lidt luft, så vi krøb lidt ud fra landet; thi havde det faldet i stille, så havde vi 

her gået i strand, og vores skæbne havde været den visse forlis af skib og alt. 

30. august 1765. 

Fik vi S.V. vind og holdt dermed ned efter Cap Sicié, på hvis tag … … kaldet La Maison de Notre 

Dame ses. 

Vi passerede Les deux Freres, doublerede Cap Cepet, og stak op N.t.O. ind ad indløbet til Toulon. 

Vinden var forandret til N.W.t.W og vi måtte nu … 

Nok en lystig tildragelse. 

Det så ud til byge vejr, men intet kunde minde de gode herrer om den fornødne forsigtighed. 

Vi så bygerne komme, støvet i land rejste sig til vejrs, og et skib til luvart af os lod … sejl løbe og 

… alting, og endnu tænke man ikke på merse fall etc. etc. 

Vi indså imidlertid sagen og dens følger, og derfor fordelte vi vore folk, og det til vores lykke, thi 

ellers havde vi igen stået for ikke alene af at miste stængerne, hvilket her ikkun var spøj værk, men 

skibet selv, thi man manøvrerede, som man ville landløbe, og vi hindrede, ved at tage kommandoen, 

og dreje for vinden men, med … … sejl, … stagsejl og landet tæt forud. Og så er da ende på disse 

slags lystige bevægelser, som blev underholdte med …, stampen, forvirrelse og uorden. Når man vil 

synge og ikke kan, så må man skrige! 

31. august 1765. 

Var vi … ind på Toulons red og ankrede uden for havnen og gik i land.  

Ved ankomsten til Toulon fandt vi sagerne således:  

Kommandanten af Marinen løjtnant general de Bompart20 havde dagen førend vores ankomst 

erholdt forholdsordre os betræffende. Den ærværdige gamle kvikke general lod ingen høflighed 

mangle mod os, og således sagde os mundtligt indholdet af sin ordre, som var. – At hoffet viste sig 
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misfornøjede med opførslen af de Chaffault, at ellers højtsamme befalede at lade alle ting 

forseglede og urørte, at indlægge skibet, og at de kongelige presenter skulle ses bevarede på et 

sikkert sted i arsenalet, hvortil Hr. Kapt. Kaas skulle have nøglerne.  

Man udbad derfor en optegnelse på presenterne, hvilken vi og meddelte, som indeholdt de fra 

København førte ting, 6 kister med 12.000 piastre, The, og et par kasser porcelaine. Man ville derpå 

indsætte disse ting i arsenalet. Jeg forføjede mig efter ordre ombord for at overlevere disse ting i 

admiralitetets hænder, som … … var forsamlede. Man forlangte at åbne kasser og pakker for at 

være desmere forsikret om alt. Jeg svarede, at denne ceremoni var til overflødighed, vi kunne sætte 

vore sejl derfor, og når vi siden blev tingene leverede i samme orden dem givet, så var det nok, men 

jeg tillod intet åbnet. Man ville videre overtale mig ved adskillige grunde og iblandt andre denne, at 

man måtte se til at ikke få katten i sækken, og nu blev jeg vred, forsikrede at jeg lod intet åbne, og 

understod mig ikke hertil uden positiv ordre, jo, at jeg ikke engang tillod pengekassernes åbning. 

Alting var presenter fra min konge til et andet kronet hoved, og sligt burde være helligt og ej 

underkastet visitation. Jeg havde her intet mere at forrette og ville nu gå til gesandten for at erholde 

hans ordre. Jeg gik altså til Hr. Kapt. Kaas og berettede denne handel, som han gav sit fulde bifald 

på min side; og forføjede vi os da begge igen til admiralitetet, hvor Hr. Kapt. Kaas gjorde samme 

declaration, og endelig efter indstændig bøn lod pengekasserne åbne, og blev disse tillige med de 

øvrige forseglede både med Hr. Kapt. Kaas´s og admiralitetets segl, og således indsatte i arsenalet 

efter at disse ting i et dokument med mange ceremonier var indførte. 

Efter denne ceremoni var til ende, indgav Hr. Kapt. Kaas en protest, af hvilken en kopi tillige med 

alt hidtil hændt blev sent til Hr. exell. af Bernstorff og til ministeren i Paris Baron Gleichen21, 

hvorudi han protesterede på (det) kraftigste imod al den os tilførte og mod traktater og folkeret 

stridende forurettelse og vold, reklamerede alting og forlangte satisfaktion.  

 Skipperen gjorde sin forklaring og indgav ligeledes protest, hvorudi han og protesterede imod den 

mod traktater og folkeretten stridige og følgelig uretfærdige opførsel, gjorde påstand af fuld 

skadesløsholdelse såvel for ophold og tid, som for skib og last, uden undtagelse af nogen 

omkostning, som denne visitation og opbringelse havde og kunne forårsage. 

Efterat Hr. Kapt. Kaas havde berettet, hvad os hidtil hændt var, og at vores protester var sendt til 

Versailles, så besluttede vi at rejse til Marseille. 

                                                           
21 Carl Heinrich Gleichen, 27.11.1733-5.4.1807, baron, diplomat. Født i Nemmersdorf, død i Regensburg … Gleichen, 
der tilhørte en gammel thüringsk adelsslægt, kom 1750 til universitetet i Leipzig … 1756 kom han til Italien, og her traf 
han den daværende franske ambassadør greven af Stainville, den senere hertug af Choiseul, et bekendtskab der fik 
afgørende betydning for hele hans senere løbebane. Mellem de to mænd udvikledes der et meget nært venskab; 
Choiseul tog ham med til Paris da han 1758 blev udenrigsminister, og da han vanskeligt kunne få ham anbragt i Paris 
på grund af hans protestantiske tro, benyttede han sit personlige kendskab til J. H. E. Bernstorff og Danmarks politiske 
afhængighed af Frankrig til at skaffe ham en stilling inden for det danske diplomati. Kilde: Den store Danske. 



Medens vores ophold her i Toulon beviste man os al mulig høflighed, lod os se alt det værdigt var 

at se, og derfor vil jeg nu gøre en liden afvigelse ved at melde noget om Toulon, som ikke alle kan 

melde om.  

… af Toulon, som er aldeles indesluttet mod landet, er alene åben fra S.S.Ø. hvor indløbet er, som 

er stor, god og sikker i alle henseende, har god anker grund, og beskyttet ved …   

Fæstningen Toulon ligger ved foden af en række høje bjerge og er alene anlagt for deres 

bekvemmelighed til en flåde, hvilken da bestod af 16 linjeskibe, 4 fregatter, 4 Chebekker, 2 

korvetter, 2 bombarderer og 2 galejer. 

Havnen, hvori de ligger, kaldes Le Port Neuf, er indhegnet murede værker, på hvis indre … alle 

flådens magasiner er opførte, som både er godt rummelige og smukke. Hvert skib har sit særlige 

magasin, hvor orden og overflødighed af alt hersker. Jeg mærkede, at man bevarede deres 

mastetræer ved at trykke dem under vandet ved hjælp af vægt, eller sten kister, anbragt oven på de 

sammenlænkede master. 

Ligeledes så jeg, at tømmermændene var delte i 2 klasser, nemlig tømmermænd og … og derfor 

kalfatres her uden lige.  

Jeg så og, at man har betjent sig af slaverne til arbejde i hvervet, såvel til tømmer slæb som mudder 

maskiner. Jeg ønskede hermed alene, at man hos os ville bruge vores slaver til mudder maskinerne,  

da dette ville findes meget fordelagtigt for kongen, thi i stedet for 6 … om dagen for en slave, må 

kongen nu give 1 ... , og i mangel af matroser … arbejder for 24 … Men jeg forbeholder mig måden 

hvorledes dette kunne gøres, thi ikke alle er tjenlige, og man har haft årsag, da man anskaffede 

slaver fra Holmen. – Nok heraf. 

Jeg så endvidere, at alle bolværker var af sten opførte, og ej pæle værk som hos os. Jeg ønskede 

herved, at vores bolværker var ligeledes, på det evigvarende bekostninger ikke derpå skulle 

anvendes. For at hindre kiølbrydelsen af skibene, så jeg, man understøttede dem, med bjælker 

lægter og for, anbragte i … 

Mange fejl blev jeg var ved deres kadetter, både i læremåden og ved forfremmelse, da en nøje 

anciennitet fulgtes, som er årsag til evige ulykker.  

Toulon er forsvaret fra søsiden med stærke batterier og med 2 kasteller. 

Landsiden er stærkt befæstet ved … grave og volde. Man anlagde og nu et fort på bjerget Le Matt 

kaldet, som vil blive overmåde stærk og kan beskyde alle avenuer på den sydøstlige side. 

Handelen er ikke stor, dog er leverancerne til flåden betydelige og fordelagtige for hollænderne i 

sær. 



Fornøjelserne er vel mådelige. Dog som kommandanten af Marinen, Hr. Bompart, indendanten af 

Marinen Hr. Huisen, kommandanten af fæstningen Hr. Coiney og Bispen, har … penge, så giver 

disse herrer assembléer hver en gang om ugen og soupeer for nogle. 

9. september 1765. 

Rejste vi til Marseille. 

Jeg vil ikke afholde mig her ved at anføre, hvorledes jeg så … …, og brug barn, ej magelige, 

igennem bjerge og dale, hvorledes man dyrkede stejle bjerge lige indtil toppen ved hjælp af opførte 

terrasser, såsom jeg har aparto gjort mine egne remarquer om sligt og meget andet. 

18. oktober 1765.  

Jeg vender derfor … til hovedsagen, som kaldte os til Toulon igen, hvor vedkommende der havde 

fået nye forholdsordrer.  

Ved denne tid indløb skrivelse fra Hr. excellence af Bernstorff, hvorudi han forsikrer fra hans 

majestæt om sammes allerhøjeste velbehag og nåde, i hensigt til alt det vi havde gjort, med … ordre 

tillige at stræbe derhen, at den anbefalede kommission så hastig (som) muligt kunne udføres. 

Ligeledes indløb skrivelse fra Baron Gleichen i Paris, som viste den påstand baronen havde givet; 

gav tilkende at man nok ville holde sig til …, meldte videre om en falsk beretning til det franske 

hoff, bad Hr. Kapt. Kaas fremdeles give sig flittig underretning om, hvad indløbe måtte og endelig, 

at han havde berettet alle ting til vores hoff. 

Fra konsul Barisien indløb os og skrivelse, hvori han med megen sorg fortalte de utallige chikaner, 

Kejseren plagede ham med. Han berettede fremdeles vore sagers slette tilstand, at han igen havde 

fået ordre at forføje sig til Mogador, såvel som Faktor Schaltenbrant, at Kejseren var overmåde 

forbitret over hændelsen med os, at han, konsulen, havde al sin bestandighed nødig for med 

tålmodighed at gennemgå alle de … fortrædeligheder, og endelig længtes meget efter vores komme. 

Intendanten af Marinen berettede os nu sin ordre fra Versailles, som var: At skibet skulle visiteres 

på det allernøjeste og rapport derover indleveres hoffet. Han meldte videre, at denne ordre grundede 

sig på en skrivelse fra Mons. Baryetten, som opbragte os, hvorudi han berettede, at vores skib var 

lastet med master, planker og sabler. Hvor ugrundet end denne beretning var, så var denne dog nok 

til at undskylde det franske hoffs beslutning, thi … … … … til. 

Hr. Kapt. Kaas svarede, at siden sagen tog en så uventet vending, og … sig af en så løgnagtig 

beskyldning, så var han i visse henseender meget fornøjet med hoffets beslutning, hvilken han ikke 

kunde afværge, thi nu skulle hoffet og hele verden blive overbevist om vores uskyldighed, og hans 

på ære givne deklaration ligesom om den ubillighed, man brugte mod os. 

Interpreteuren for de Nordiske Nationer Hr. Jovis, en fornuftig og tjenstfærdig mand, kom til os og 

berettede, at Mons. de Boades havde været hos ham og tilspurgt ham, om han havde alle skipperens 



dokumenter, hvortil han havde svaret ja. Hr. Boades forlangte da genpart af oversættelsen og tillige, 

at han skulle oversætte et dokument, som af skipperen var gjort i søen ombord på L´letete, hvilket 

var nok til gøre skibet pris. 

Efter mange hidsige og unyttige omsvøb og trusler af Boades, besluttede tolken at translatere dette 

skipperens udstedte dokument, hvilket indeholdt, at i skibet befandtes hverken krudt eller kugler 

eller kanoner, bomber, mersere, sabler, master, tov eller noget, som var stridende mod traktaterne. 

Da Mons. de Boades hørte dette, blev han vred og sagde, at Hr. Jovis ikke forstod det hollandske 

sprog. Tolken spurgte ham da, hvorfor han da vilde have det oversat? Og Boades gik.  Iblandt 

alvorlige ting er noget morsomt ikke ubehageligt. 

Men det er tid at vende mig til ting af megen opmærksomhed. 

Admiralitetets … kom nu til os forevisende et brev fra duc de Chivehoell22, hvilket indeholdt en 

befaling til Admiralitetet om at lade udlaste og visitere skibet på det allernøjeste, samt at efterse 

iblandt de kongelige presenter en … voksdug betrukket, i hvilken var Des Armes blanche, og hvis 

dette ved eftersyn befandtes da at udtage samme tilligemed alt andet af denne natur, og om det hele 

indgive nøjagtig rapport til hoffet. 

… udbad derfor, at vi ville dagen efter indfinde os i arsenalet for at bivåne denne forretning. 

Man kan lettelig forestille sig vores tanker og beslutning, hvilken vil straks høres af en tro dansk 

ærekær mand. 

22. oktober 1765. 

Var den mærkelige dag, da forretningen skulle ske. 

Hr. Kapt. Kaas og jeg mødte i arsenalet, hvor de kongelige presenter stod, og hvortil vi ingen nøgle 

ville have. 

Admiralitetet var samlet, og man begyndte med at oplæse ordren, hvis hovedindhold var: 

Admiralitetet havde først fået berømmelser for god konduite. Derefter blev samme befalet, at som 

hoffet var underrettet, at der iblandt de kongelige presenter destinerede til Kejseren af Marrokko, 

fandtes en kasse især, overtrukket med … voksdug, som indeholdt Des Armes blanche, så havde 

admiralitetet at åbne samme og udtage sablerne og geværerne etc. Dette skulle ske i overværelse af 

gesandten og hans sekretær. 

Derefter skulle man gå i værk med at udlaste og visitere skibet på det nøjeste for at efterse,  hvad 

kontrabande derudi fandtes, og hvad da måtte findes skulle udtages og konfiskeres. 

På konnossementerne havde man fundet 80 styk …, hvilke skulle konfiskeres, som tjenlige at bakse 

kanoner med. Dersom udi skibet fandtes store eller små maste træer, da skulle de og udtages og 

                                                           
22 http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Fran%C3%A7ois,_duc_de_Choiseul 



konfiskeres, thi endskønt de ikke var benævnte i traktaterne, så burde de dog forstås som indbefattet 

under den artikel, som forbyder tov og sejldug etc. Når da alting således var tilendebragt, havde 

man at give skibet løst, men hvad ting blandt de kongelige presenter var betræffende, måtte alene 

udtages og nøjagtig rapport med forsvarligste afsendes. 

Dette var ordren --- smuk høflig! 

Efter denne ceremoni adspurgte man Hr. Kapt. Kaas, om han ikke villigede i dette. Men han gav til 

svar, aldeles ikke. Han bad man ville med høre og indføre hans protestation derimod, og så kunde 

admiralitetet gøre hvad det godt syntes. Årsagen begyndte han således: 

Hans majestæt Kongen af Frankrig måtte endelig være aldeles urigtig underrettet om denne hele 

sags sande sammenhæng, thi ellers ville allerhøjeste samme aldrig skride til en beslutning, som 

stred imod de indgåede traktater og imod folkeretten. Kongen af Frankrig kunde ej handle ubilligere 

imod en frende, end her handlet blev imod en ven, Kongen af Danmark, som levede i bedste 

forståelse med højeste samme. 

Ubilligheden af dette udførte skridt, satte ham (Kapt. Kaas) i bestyrtelse, thi endog Barbaren viste 

altid en slags højagtelse for kronede hoveder og deres gesandter, og hele den billige verden kunne 

jo desuden se, at kassen en question (som der var tale om, red.) ikke kunde indeholde mere end 

højst et par flinter og pistoler. Men denne begyndelse syntes dem for hård, de turde ikke indføre den 

og bad derfor, at Hr. Kapt. for deres skyld ville udlade sig i mildere udtryk, da alting skulle anføres. 

Hr. Kapt. Kaas forblev ved det talt var, og … således: 

Han forsikrede på ære, at i kasserne som var kongelige presenter, fandtes ikke andet end sølvtøj, 

the, porcelain og sligt, og i den meldte kasse et par med guld og sølv damasquerede pistoler og 

flinter, hvilket alt var galanterie, sendte og ham medgiven til overbringelse fra kongen hans herre til 

Kejseren af Marrokko, hvilke ting ej kunne anses imod traktaterne. Han håbede derfor, at man anså 

disse ting som hellige og lod dem urørte. Han villigede aldeles ikke kassernes åbnelse, men 

protesterede derimod af alle kræfter. Men ville man endelig bruge magten, da kunde han ej modstå 

den, men så deklarerede han, at ej ville være nærværende, for ej at mangle ærbødighed imod hans 

herre og konge, og for ej at blive vidne til en uhørt affront imod allerhøjeste samme. 

Admiralitetet blev med denne kække protestation satte uden for dem selv. Endelig gav en anden … 

råd, nemlig kontrolløren de … Mons. Arnold. Hans mening var, at da ordren bød, at operationen 

skulle ske i vores nærværelse, og vi ikke vilde være nærværende, så måtte man først indhente 

positive ordre til denne forretning, og hans mening fandt det gladeste bifald. 

Nu forfattede man en proces verbale, hvorudi man efter forlangende af os gav dementioner på alle 

kasserne, hvilken straks skulle afgå til Versailles, og således endtes denne forretning. 

Næste dag blev bestemt til skibets … og visitation. 



Man så da heraf, hvorvidt den franske høflighed gik, man ville endog søge årsag til om muligt at 

protestere, den bedste konge der … allerede, og en konge som gav Frankrig så mange … beviser på 

venskab. Mit blod koger endnu, mens jeg tænker på denne seance, som har endog indtryk på den, 

som læser dette og hverken være ligegyldig ved sligt og være tro og dansk tillige? 

Den retskafne Kapt. Kaas, var det egentlig sagen angik især, jeg var ikkun vidne, så at sige, til 

denne fattede beslutning, og den kækhed med hvilken han gjorde det hele admiralitet tavst og …, og 

derved hindrede al virkelig fornærmelse mod kongen vores gode herre. Jeg så her den danske tro, 

kække undersåt, værdig, sin værdige fødsel, værdig sin konge, værdig, værdige mænds agt fyldt 

med nidkærhed, uden frygt at sige sandheden, som vel var hårde, men som ikke kunne eller burde 

inddeles finere, da hans konges ære bød det ved en gerning så uhørt som denne. 

Aldrig tænke nogen, at man kunne lade de kongelige presenter visitere, uden at vores konges højhed 

derved led, tror nogen det da fra hand og skjule sig med hårhed, thi foruden hvad meldt er, må 

endnu agtes, at iblandt dennes forretninges …, var endog almindelige visiteurs, som spotvis kaldes 

… …, behøver ej at sige mere?  En sag som denne forsvarer sig selv, og når den ej var blevet 

forsvaret som denne blev, så skulle den ej blive så …, som den er og bleven for den værdige mand 

F. Kaas. 

Jeg ønskede da at ende mine optegnelser om ubehageligheder, men da disse syntes først at begynde, 

så må jeg blive ved. Man ville nu konfiskere kunfødderne, fordi man dermed kan bakse kanoner, 

følgelig har man og grund til at konfiskere folkene, men når denne årsag bør gælde, så kan alting 

konfiskeres, og så adieu traktater og alt. Jeg undskylder mine tanker der … fornuftige verdeners 

dom.  

Den eneste satisfaktion vi havde, var at advokaten af Provence, gjorde os om eftermiddagen en 

visit, og forsikrede os med disse ord: Vous avez procedé commes des Angels (I har optrådt som 

engle, red.), om hans fulde bifald, og sandelig, vi vandt meget i sand højagtelse for de fleste. 

Hr. Kapt. Kaas tilskrev straks baron Gleichen og berettede den sag med sine omstændigheder og 

bad ham tage de tjenligste messures (skridt, red.) for at udføre sagen til ære for kongen.  

Ligeledes blev og Hr. exellence af Bernstorff alle ting omstændelig berettede, og blev da begæret et 

krigsskib til ekspeditionens fortsættelse, på det ikke en anden gang, en ligedan skæbne skulle møde 

af nogen anden nation, hvor udfaldet formodentlig ikke ville blive som dette efter vort håb, samt for 

tillige at kunne give vore sager større eftertryk i Barbariet, helst i den tid da alting gav slet håb om 

godt udfald. 

Det, som bevægede Hr. Kapt. Kaas hertil, var følgende, som ved allernøjeste … vel findes grundet.  

Først var det meget farligt at søge Barbariske kysten med et skib som vores, der både var en slet 

sejler og tillige havde en alder over 60 år, trak 12 tommer vand i ..., og havde … forhen været så 



ramponeret og læk, at man ville landløbe, men blev … i Texel, hvor skibet blev repareret oven om 

og kalfatret under, og da al erfarenhed lærer, at jern under vandet forgår af rust i tid af 30 år, og 

skibet havde tvende gange den alder og derover, så slutter man sig til styrken.  

Skipperen berettede desuden, at hun måtte kølhales, at skibet var fuldt af langhalser23, og orm havde 

vist gjort skade. Dette tilsammentaget viser, at man ved prangning denne års tid lettelig kunde få 

læk skib, og hvilken var havnen man skulle søge? Formodentlig den man kunde nå for at bjerge 

livet, og denne kunde jo blive Spansk! Men jeg sætter vi blev tilligemed skibet og alt, og da lå med 

os tillige ekspedition, penge ladning, presenter og alt, og vores sager i Barbariet bliver yderligere 

forværrede, ja freden brækket med. Vore sagers omstændighed i Barbariet og håb om at udføre 

ekspeditionen vel, var da en årsag til at forlange et krigsskib. 

En anden årsag var denne. 

Dersom vore venner de Franske tværtimod traktater og alt, handlede mod os som de gjorde, hvad 

kunde vi da vente af de Spanske, hvor traktater ikke kunde beråbes på, og hvem kunne sige god for, 

at ingen ildesindet havde eller kunne give dem efterretning om vor afsejling og destination. Samt 

opmuntre dem til at optage os. Men ifald nu dette hændte, så slutter man lettelig til udfaldet!  

Vi fik skrivelse fra Hr. excellensen af Bernstorff, hvor han viste sig fornøjet med den førte konduite 

og meldte tillige, at baron Gleichen i Paris havde fået ordre at påstå straks skibet løsgivet tilligemed 

presenterne.  

25. oktober 1765. 

Begyndte man med skibet. 

Man gjorde begyndelsen med formaliteter og endede disse ved at brække seglene og åbne lugerne 

og at bevare naglerne vel til de magasiner, hvori det indlastede skulle bevares, således havde 

skipperen en nøgle, kontrollanten én, Prouveceren én, og Tobaks visiteuren én.   

Ved lastens åbning fandtes megen under og vold, hvorfor man udbad den hele kommission umage 

dem ned i lasten, tage alt i øjesyn, tilføre samme i deres Proses Verbale, på det man deraf kunde 

overbevises, at traktaterne ikke alene var overtrådt, men endog at ingen sørøver kan gøre det bedre! 

De stiger ned i lasten og fandt ikke alene kasserne åbnede og i stykker slagen, men endog vaserne 

udslængte i lasten, således lå sukker toppe, knive, spedsarier, … etc., etc. iblandt hinanden. De 

forundrede dem, gjorde … læseværdige anmærkninger derover i deres forretning, rystede på 

hovederne og var skamfulde.  

                                                           
23 Dyregruppen kaldes rankefødder, og er et muslingelignende krebsdyr. Til dyregruppen hører også rurene som vi 
kender fra bunden af både, på krabbens rygskjold og på muslingeskaller. 



Træ vaserne var de første, som skulle bedømmes. Man lod kalde kontrolløren og … …, hvilke 

straks sagde, at vore så kaldede mastetræer var bjælker uskikkede til master, og de såkaldte planker 

var brætter utjenlige til at klæde skibet med. 

Nu kom turen til kunfødderne.  

En fornuftig mand kompetent dommer, sagde om disse: Kunfødder er tjenlige, såvel til lands som til 

vands; det er alt. 

Med denne mands dom var man ikke fornøjet, man hentede nu en anden Maetre des Canon, hvilken 

med mange miner og forstilt klogskab betragtede og sorterede kunfødderne, og endelig gjorde 35 

stykker aldeles uskikkede til særbrug, fordi de i den finale ende var i form af en kile, og 2 var for 

lange, men 43 stk. var tjenlige til artilleriet, dog og tjenlige til brug i land.  

Denne mands dom var just, som vi ønskede den. Søm, kiler, … etc. blev og erkendte at være 

almindelig købmandsgods og ej mod traktaterne. Man lod alle istykkerslagne kister og fade 

reparere, så at bødkerne havde arbejde nok. 

Løjtnant Boades havde meget lettet denne visitation, thi man behøvede ikke at åbne, men alene at 

samle og istandsætte.  

5. november 1765. 

Var skibet udlastet, da Admiralitetet gik ned i lasten og efterså baglasten, men som de intet fandt 

uden sten, kom de skamfulde og forbitrede op igen og gav skipperen tilladelse at … skibet igen, og 

at gøre sig færdig at forlade havnen. 

Skipperne lod nu tilføre i Proces Verbalen en protest, hvori han forlangte fuld erstattelse og 

skadesløsholdelse for al den skade, som var sket i hensigt til ladningen selv, som til skibet, og tiden 

og pågående omkostninger, og som denne unøjagtige visitation ikkun stadfæstede de forhen givne 

sandfærdige deklarationer og protestationes billighed, så protesterede han igen på ny og igentog, 

hvad forhen var påstået i kraftigste måde og forlangede fuldkommen erstatning fra den dato at 

skibet blev taget, til den dato skibet kom igen på den plads, hvor hun blev taget, ligesom han i 

øvrigt reserverede sig reservander for følgerne af denne opbringelse for de respektive instanser. 

Således blev da denne affære vendt til vores fornøjelse og til et bevis på, at Admiralitetet var 

retfærdigere end som Mons. Boades og etc. etc.!  

Hr. Kaptajn Kaas berettede straks visitationens udfald til vores hoff og tillige en hændelse, som vi 

burde lægge mærke til, der var af et hollandsk skib ladet med kanoner for fransk regning, fra 

Rochefort bestemt til Toulon, var opbragt af spanierne den 27. september. De spanske viste ved 

denne lejlighed, at de og kunne opbringe skibe! Men da de tillige viste, at krydse og passe på var 

deres sag, så skulle det ikke være behageligt for os, om vi faldt i disse herrers hænder. 



Som man i de offentlige tidender fra Cadiz under 13. august havde berettet, at et dansk skib var 

opbragt og sendt til Toulon, hvor ladning bestod af idel kontrabande, som opregnedes med 

adskillige løgnagtige tillæg, så lod hr. Kapt. Kaas nu denne efterretning igendrive i den Avignonske 

Gasette, beråbende sig på visitation og vedkommendes fulde overbevisning.  

Ved denne tid kom Mons. de Boades til os forevisende en skrivelse fra Kommandanten af Marinen, 

hvori han viser at have ordre at adspørge os, hvorledes vi var tilfreds med Boades opførsel, men 

ville hellere, at Boades gjorde dette endsom han selv. 

Boades blev svaret: At vi for vore personer havde intet at klage, men vi ønskede, at hoffet ville 

skønne på den megen høflighed os vist af chevaller Seissruin, Mons. Framart og Guarde de la 

Marinerne.  Boades beklagede sig, at han ej havde været lykkelig nok i at vinde os, forlod os … og 

skamfuld. 

10. november 1765. 

Fik vi brev fra konsul Barisien i Barbariet, hvori han beretter, hvorledes Kejserens tålmodighed nu 

var endt, samt umuligheden for ham længer at modstå alle de ulykker, han plagedes med. Hvorledes 

han for altid var relegeret til Mogador tillige med Schaltenbrant. 

Han frygtede fredsbrud og viste tvivl i alle ting og især om ekspeditionens gode udfald, … dersom 

vi kom med vores koffardie skib, som var et … for hvilken corsaire det var. Kort: Han afmalede sin 

elendighed med levende farver. 

En fransk købmand, som der havde været slave, og var udløst ved vores købmænds forlig og nylig 

ankommet, forsikrede det samme, men han lagde til, at vores kompagnis varer med magasiner var 

efter Kejserens ordre overdraget den hollandske konsul, Hr. Prosignoll, og at vores Faktor havde 

inden 3 dages forløb måttet overlevere alt og pakke sig på rejsen fra Sallee, thi hvis længere tid 

fordres til varernes overdragelse, så var ordren at brænde alle ting. 

Det er at være Kejser! – men hadefuld og afskyelig tillige. 

Hr. Kapt. Kaas berettede straks disse tidender til vores hoff, og udbad 2 fregatter. 

Ved denne tid indløb tidende om en våbenstilstand på 5 år imellem Spanien og Marocco, og 

ligeledes imellem dem og det franske hoff på et år fra 11. oktober 1765 til 11. oktober 1766. 

Denne tidende hævede vores billige frygt for spanierne. 

Admiralitetet forlangte, at skipperen skulle indgive regning på skader, hændet ved opbringelsen.  

Men Hr. Kapt. Kaas fandt rådeligst at opsætte med denne, både som umulig og ufornøden endnu.  

Umuligt var det, thi endskønt regning på omkostningerne af skibet kunne gøres, så kunne dog ikke 

tabet af ladningen ved tidsspilde gøres. Havde vi uhindret fortsat vores rejse til Sallee, så havde 

ladningen været mest ellers ganske opsatte, og skibet havde været tilladet igen med uld etc. for 

Marseille og der opsatte. Det var altså umuligt for os at bestemme kompagniets tab, helst den i 



landet af Barbariet, og ingen uden kompagniet var kompetent til denne regnings … Ufornødent var 

det og, førend det franske hoff meldte herom.  

16. november 1765. 

Indløb skrivelse fra Baron Gleichen. 

Han meldte derudi at have talt med duc de Choiseul presenterne reklamation vedkommende. Han 

meldte videre at have sendt svaret til konsul Piugort i Marseille, som bestod derudi.  

Det duc de Choiseuls svar var just sigtende dertil efter reklamationen, og at slig visitation var 

brugelig hos alle nationer, og at skipperen burde være nærværende derved ikke var hans egne ord.  

 Hvad de vil egentlig sige er ikke let at begribe, thi her er modsigelser. 

Ved denne tid kom Admiralitetets procurører til os forevisende en ordre fra hoffet til Versailles 

presenterne betræffende, som bestod derudi, at disse skulle åbnes og visiteres, enten vi ville bivåne 

denne forretning eller ikke, men at skipperen skulle bivåne den.  

Hr. Kapt. Kaas svarede: At de havde at gøre, som de kunne forsvare, men han og, og derfor vedblev 

den tagne beslutning følgelig mødte ikke for at bevidne en så højst fornærmende handling mod hans 

herre og Konge. Skipperen havde ej med presenterne at bestille, og skulle ikke understå sig at 

møde. Og endelig, at vi fra i dag af ikke ville befatte os med det ringeste førend positiv ordre fra 

vores hoff.  

Straks efter kom nok en anden, hilsende os, at kl. 2 slet skete visitationen, om vi ville møde. Denne 

fik intet andet svar end, nej. 

Man påstod nøglerne, og de blev udleveret. 

Admiralitetet, som ved alle lejligheder havde vist en opførsel af … og delikatesse i denne 

vanskelige sag, viste nu ikke mindre varsomhed, thi de havde virkelig ordre at konfiskere de 2 

flinter og pistoler, men de understod dem ikke at gøre dette skridt førend efter en absolute ordre, 

hvorfor de alene ved visitationen gjorde specielle fortegnelse på alle ting og afsluttede rapport. Her 

så man da, at gevalt blev øvet, og en slags arrest blev slaget på de kongelige presenter, thi de var før 

under gesandtens bevaring, men nu ikke længere. Der manglede nu intet, uden at arrest skulle 

lægges på vore … og papirer, og dette frygtede vi for. 

Jeg vil håbe man finder denne sag med alle sine omstændigheder, så uretfærdig og ubillig som 

muligt.  

Traktaterne brækkede, folkeretten overtrådt, dermed ikke nok, men for at vise en yderlig grovhed, 

skrides til at …, ting som ansås hellige blandt alle nationer, ting som er galanterier fra et kronet 

hoved til et andet; for disse vil man vores konge skal gøre rede og regnskab; blandt disse vil man 

søge årsag til en slet sags og handels besmykkelse! Der vil man finde traktater overtrådt ved 

kontrabande! Uhørt fornærmende, utænkt …!  



Vil man ikke således søge at vise verden, at vores Konge selv er den, som handler med sine 

forbindelser?  Og hvem vil man frelse?  En Bargetten? En Boades? En Chaffault? – 

Dette viser liden højagtelse, intet venskab, men vel det modsatte. Dog, jeg måtte gå for vidt, jeg 

tilstår nidkærhed kan forlede og hidsighed forblinde, men lad koldt blod dømme, måske jeg da bør 

bifaldes.  

Alle presenter af denne natur fra et kronet hoved til et andet bliver altid anset som hellige ting, og 

aldrig underkastes … eftersøgning, og er uden for lovens almindelige lydende, fordi man billigen 

forvisser sig om, at en regent ikke således vil fornærme nogen eller overtræde villig indgåede 

forbindelser. Men disse sendte ting bliver desuden både vejede og opmålte, hver kasse for sig, og 

dette bestemmende noksom, at de intet kunde indeholde imod traktaterne. Admiralitetets relation i 

denne hensigt var tydelig, var mere bevisende. Men hvorfor visiterer man da? Hvorfor slår man 

arrest på disse ting? Hvorfor betages de gesandten? 

Dersom nogen kan finde nogen anden mulig eller umulig grund dertil end denne, at det skete for 

derved at finde lejlighed til at gøre en slet sag god på vores konges bekostning, og således om 

muligt at prostituere allerhøjste sammen for hele verden, se så tier jeg. Men jeg håber man dømmer 

som jeg, og at man overbevises om, at ingen middelvej var mulig for os i denne omstændighed, og 

derfor at de beslutninger tagne, ligesom de protestationer gjorte, er og bliver de … … 

Hr. Kapt. Kaas berettede straks denne ubehagelighed med sine omstændigheder til vores hoff og 

begærer forholds ordre. 

Admiralitetet fandt sig meget forlegen, da vore på den ene (side) befalede at konfiskere, og på den 

anden side at se traktaterne opfyldte. Procurøren kom adskillige gange til os, fortalte os deres 

forlegenhed, og søgte listigen at udforske vore tanker ved at forestille os deres ikke positive ordrer, 

hvis rette opfyldelse bestod i at træffe hoffets vilje, og da han mærkede vores ligegyldighed i 

hensigt til deres beslutning, bad han os i fortrolighed give ham vore tanker. 

Han fik til svar: Når de havde taget deres beslutning, skulle de erfare vores resolution. 

(Fodnote) Admiralitetet i Toullen, vil ikke sige andet end blot kommissariat. 

Kommandanten af Marinen er det, vi egentlig kalder Admiralitetet, thi der er affærerne delt. 

 

Nu indfandt sig nogle af dem, og ville overtale os til at bivåne en deliberation i arsenalet denne 

delikate sag betræffende, men Hr. Kapt. Kaas afslog dem aldeles på en måde, som viste, at sligt var 

os fornærmende.  

18. november 1765. 



Kom Admiralitetet i fuld corps til os og sagde, at de ifølge ordre havde besluttet at anholde og 

konfiskere de 2 flinter pistoler og de 12.000 piastre, men det øvrige stod under Hr. Kapt. Kaas´es 

disposition. 

Dem blev svaret: Den samme grund de havde for at beholde og konfiskere disse ting, er og grund 

nok til at konfiskere alle ting uden undtagelse af noget. Men hvad skøn grund er for at konfiskere 

Kongen? blev dem tilspurgt. De svarede det var dem … Vel sagde Kapt. Kaas; dog havde jeg aldrig 

…, at de var … herrer! 

Kapt. Kaas deklamerede da, at han fra nu af ikke befattede sig med det allerringeste førend ordre fra 

vores hoff, og at vi derfor med fordreligste rejste til Marseille. 

Dette blev da straks berettet vores hoff og baron Gleichen.  

Imidlertid blev skibet kølhalet, efter at det først var besigtiget og befunden at være ilde tilredt af 

orm forårsaget af det lange ophold i la Port Neuve. 

21. november 1765. 

Rejste vi til Marseille, og lod vi straks hente Mons. Delmas, som havde været slave i barbariet og 

nylig kommet derfra, for af ham selv at erfare tilstanden der. Og berettede han os der, hvad forhen 

meldt var, og viste tillige et brev fra den svenske konsul Wulf i Sallee, som videre bekræftede, hvad 

han berettede. 

Dette gav anledning til, at Hr. Kapt. Kaas lod kalde Kompagniets kommissærer der, nemlig Mons. 

konsul Ployart, Mons. Gyse og Remuratig, og ved at forestille dem vore sagers tilstand i Barbariet 

og vores forfatning her, forlangede af dem om de syntes rådeligt, når alle ting var tilbagegivne og 

sagen ikke holdt os, om vi da burde gå med vores skib til Barbariet eller først indhente positiv ordre 

dertil. 

De var enige, at vi i så vanskelige omstændigheder burde se os nærmere forvisset om sagernes 

tilstand i Barbariet, om måske de forandrede sig til det bedste, og ifald ikke da oppebie udtrykkelig 

ordre, såsom vi var uden al forsvar og således alting udsatte. 

Hr. Kapt. Kaas berettede straks denne konfereren til vores hoff og udbad sig forholdsordre.  

6. december 1765. 

Fik vi fra Hr. exell. af Bernstorff svar på skrivelsen af 23. oktober, hvorudi ministeren viste sig 

meget fornøjet med, hvad foretaget var. Han mente fremdeles, at alle disse af de franske gjorte 

fejltagelser alene var forårsagede af andre det franske hoff uvedkommende. Han mente videre, at 

man ej ville gribe til den yderlighed at åbne presenterne, men hvis så skete, da havde Hr. Kapt. Kaas 

at vedblive sin fattede beslutning. 

Fremdeles viste ministeren sig meget misfornøjet med vores slette skib, og gav med samme ordre at 

fortsætte rejsen dermed og udføre ekspeditionen, hvoraf dog hoffet ikkun spåede … …  



Videre at hans majestæt ikke da kunne give noget krigsskib til ekspeditionen. 

Fremdeles undrede han over de gode tidender fra Paris, og endelig bevidnede sin fuldkomne 

fornøjelse med Hr. Kapt. Kaas, og bad at sky spanske kysten.  

Man ser endog heraf, hvor vanskelige tider vi var … udi. 

9. december 1765. 

Indløb skrivelse fra intendanten i Toulon som og fra procurøren, hvorudi de berettede at have ordre 

fra deres hoff at udlevere os alting og løsgive skibet. Skipperen berettede og at have indtaget sin 

last. 

Vi indrettede nu vore affærer for at begynde vor nye rejse under så vanskelige omstændigheder. 

Vores hoff blev tilmeldt om denne rejses antrædelse med forderligste, og at vi den 12. ville gå til 

Toulon for at reglere affærerne der. 

Jeg holder rådeligt her endnu at gøre nogle betragtninger over vores daværende tilstand ifølge den 

sidste ordre. 

Vore sager i Barbariet var som meldt forhen således, at vi kunne vente tidender om fredsbrud. 

Kompagniet vidste godt, at alt var det frataget og overdraget andre af Kejseren. Vi fattedes alene at 

vide, om sligt var sket, for at værdien skulle indløbe i Kejserens kasse, eller om sligt var en blot 

chikane. Vi kunne jo slutte såvel det første som sidste. 

Havde Kejseren … sig vore sager som ejendom, så var freden brækket, og da var intet spørgsmål 

om vores beslutning. Ordren var endelig, så intet kunne hindre dens udførelse uden freds brud. Os 

stod nu ikkun 2 veje åben, der at blive eller at gå. I første tilfælde, kunne vi måske beskyldes for 

frygt og i andet tilfælde, ifald vi faldt i Saleteners hænder førend vi nåede Gibraltar, at 

omstændighederne fordrede nøjere beretning fra Barbariet. Kort! Man dømmer bedst når man er 

udfaldet bevidst, men ikke så vel når man svæver imellem håb og frygt. Og overalt medgik tiden, 

forinden nye ordrer kunne ventes.  

Vi besluttede da at følge nøje den sidste ordre, om muligt at opnå hensigten skønt uden forsvar og 

næsten uden håb, det er at sige: Vi følgede den første plan, efter hvilken ekspeditionen skulle 

udføres. 

13. december 1765. 

Rejste vi til Toulon, hvor de herrer af Admiralitetet straks gjorde os visit. 

Man indbød os i arsenalet for at modtage presenterne og der underskrive et bevis derfor, som skulle 

være slutningen af denne hæderlige historie.  

Men Hr. Kapt. Kaas, som forhen havde vist fornuft og fermeté, glemte sig ikke nu, men forsikrede 

at Admiralitetet selv skulle bringe de kongelige presenter ombord, og så lod han det vide, da vi 

skulle komme med underskrift måtte de aldrig vente. 



Presenterne var tagne uden bevis og skulle leveres uden bevis. Desuden tillod han ikke at 

presenterne åbnedes i deres nærværelse, og som han således ikke så sig forvisset om deres 

rigtighed, skønt ikke tvivlede derom, så forblev han dog ved sin delikatesse, og derpå hverken ville 

eller kunne give noget bevis fra sig uden et, som bevidnede at han havde modtaget de ham fratagne 

11 kister, hvorudi de kongelige presenter havde været, og hvis sejl de have brækket. 

Man studsede meget ved denne beslutning, dog som de mærkede, at den var endelig, så måtte de … 

dem hertil, hvilket også skete. 

14. december 1765.  

Da de alle samlede en … med mange ceremonier bragte dem i skibet, og forfattede et instrument på 

4 ark stor. 

Nu var da denne sag endt, tilligemed Admiralitetets umage og betakning! Thi pengene som de 

lurede efter gik deres næser forbi, … fik de! 

Hr. Kapt. Kaas … da på denne måde, efterat de måtte tilføre: At denne hele sag med presenter 

ladning, skib, vold og ophold, var af den beskaffenhed, at han herved fornyede og igentog sine 

forhen givne pretensioner. 

17. december 1765. 

Indløb skrivelse fra Hr. exell. af Bernstorff, som var svar på brevet af 4. november, hvorudi han 

forsikrer om kongens allerhøjeste nåde og velbehag med Hr. Kapt. Kaas, og hans førte retskafne 

konduite. Hans majestæt vilde fremdeles være fornøjet med, hvad han herefter agtede timeligt til 

Kongens tjeneste, som forvisset om hans nidkærhed og visdom. 

Hr. excellencen meldte videre, at vi kunne fragte et andet skib, ifald vi ville. 

Skipperen måtte nu indgive sin endelige påstand hvis indhold var: 

Det, som man uden al årsag imod traktater og alt, havde opbragt ham, og dermed forårsaget store 

omkostninger og tab, såvel for skibets reder som befragteren, så påstod han fuld skadesligholdelse 

for skibets reder, befragteren, indlader, alle andre herunder indbefattet, som havde lidt ved denne 

opbringelse. Han kunde ej give fuldkommen beregning over disse forskellige tab, og var ikke 

kompetent dertil, hvorfor han på vedkommendes vegne gjorde fuld påstand, ved at reservere sig på 

deres vegne fuld tiltale og satisfaktion i sin tid, når de kunde opgøre tabet. Men for hvad han kunne 

gøre regning var følgende: 

Fra den tid han blev taget, til da han blev løsgivet var 4 måneder og 10 dage, hvilke a … beløb til 

gylden 5.476 eller i levre     10.952 –  

For at komme der han blev taget, og i den situation at afgå til destination bestemt 10.120 – 

Omkostninger i Toulon, til kølhaling etc. etc.    4.000 – 

tilsammen =  25.072 lev. 



Og reserverede sig endelig igen, al retmæssig og billig påstand og skadesløsholdelse for det 

anselige tab for kompagniet etc.  

Hr. Kapt. Kaas meldte straks disse omstændigheder til vores hoff, sendte genpart af påstands akten, 

meldte om umuligheden at få et andet skib, forsikrede om sin flid og iver for Kongens hensigter og 

ønskede sig så lykkelig i ekspeditionen, som end skulle igen begyndes.  

Man ville til sidst chikanen ved at indvende, at påstanden var for stor, at skibes omkostninger og 

sligt burde fragå, og at 2 måneder var nok, for den tid der behøvedes for at komme i de 

omstændigheder, som først etc. Man forfattede virkelig en nøje såkaldet requette, og ville skipperen 

skulle underskrive den, men vi forbød ham det. Man truede med at ville melde sligt til Duc de 

Choiseul; men Hr. Kapt. Kaas tilmeldte denne liden affair til Gleichen, bad ham sørge for vores sag.  

Imedens var forfølgelse vor, var alle os …, og ingen høflighed fandt sted, men da ordren kom fra 

hoffet om vores løsladelse etc., da blev alting omvendt, og nu var vi ulejligede af idel politesser. 

Man ville endog være fortrolig med os, og derfor sagde os denne hemmelighed: At de svenske 

havde besværet dem over vores nation, at der under skin af presenter tilførte Kejseren af Marokko 

utilladelige ting, hvorved vi søgte at underholde freden på bekostning af traktaternes overtrædelse 

og den svenske nations fordele, da tillige de ammunitions sager blev tilsendte, som de franske blev 

beskudt med. 

For nu at overbevise de svenske om deres fejltagelse, havde det franske hoff besluttet visitationen 

med så megen rigeur, forvisset om vor gode sag.  

Vi anså ikke for et Jesenter sprog, som dog røbede sig selv groveligen. Vi spurgte alene, hvorfor 

den … var givet Kongen af Frankrig at retfærdiggøre Kongen af Danmarks handlen, for Sverrig? 

Og de tiede skamfulde. Jeg slutter mig herfra til repressalierne! 

Et ord endnu førend jeg går sejl. 

Jeg blev var, at man gjorde alt for at se Marinen i stand og flor. Man gjorde ekspeditioner på 

ekspeditioner til søs, valgte duelige chefer, fyldte skibene med officerer og kadetter, man taklede af 

og til i havnen, man gjorde … agreable, og standen honorable, man forstørrede rangen og handlede 

efter dette princip, pour réleves les armes, il faut en agir grandement, og det syntes, som det vil 

bringe frugt.  

24. december 1765. 

Gik vi i Herrens navn til søs med N.W.t.W vind, vi udbad os Herren vor Guds bestemmelse og nåde 

til vel at fuldende og udføre alt; thi ligesom vi hidtil havde set hans frelse, så håbede vi og til Hans 

barmhjertighed fremdeles. Ham alene bør æres og … … 

 

 



1766. 

1. januar 1766. 

Havde vi Cap. Gate i N.t.W. 6 mil fra os. 

7. januar 1766. 

Var vi imellem Espantena (Estepona? red.) og Gibraltar med stille, og fik så lidt østlig vind, hvoraf 

vi betjente os så godt muligt, så at vi ved aften havde … nord huk i N.N.W. og Syd hukken i W½ 

nord med regn og tykke. Vinden løb ud til Nords, begyndte at kule …, med regn og en sort nat. 

Men vores situation forbød os at tænke på andet end Gibraltars bug, og derfor søgte vi bougtende 

ind, og bar så at sige skibet i hænderne praugende og baugtende og til kl. 3 ¼ natten, da vi med 

loddet i hånd søgte ankerplads uden for Leneo del Campo på 5 favne, da vores arbejde, 

fortrædelighed og forlighed havde ende.  

8. januar 1766. 

Men udmattede, våde og forslåede var alle mand ingen undtagen, end ikke Hr. Kapt. Kaas og jeg, 

som arbejdede med, snart ved roret, snart ved loddet, og snart ved sejlenes … Nød har ingen …! 

Det hårde vejr og karantæne holdt os til den 12., da vi kom i land. 

En dansk brigantene derute kommet fra Mogador berettede os, at han den 1. januar var derfra 

afsejlet, og alting var i god forståelse. At Kejseren havde været i Mogador og selv talt med 

skipperen, spurgt efter Kapt. Kaas. Skipperen svarede, at han var ventet fra Toulon, hvor de franske 

havde bragt ham op. Kejseren havde fundet sig fornøjet med huset, vi der lod opføre og sagde 

konsulen, at når det var færdigt, så skulle han gå til Sallee. Konsulen lod os og hilse at vi kunde gå 

lige til Sallee, hvor han ventede at møde os og følge med til Mequinez24, hvor Kejseren ville 

opholde sig. 

Han berettede videre, at Schaltenbrant havde fået tilladelse at gå til Sallee, medtage alting igen og 

fortsætte handelen, så at alting tegnede nu til det bedste.  

Vi erholdt skrivelse fra Hr. excellence af Bernstorff, som bevidnede megen … og contentment. 

13. januar 1766. 

Lettede vi med O.s.O. vind, og kom om aftenen så vidt at Larache25 var os tværs. 

18. januar 1766. 

Ankrede vi på Sallee red kl. 1½ E. M. 

19. januar 1766. 

Blev … god, vi fik en barque ud, og gik i land med vore sager og presenterne. En lykke af de 

sjældne vinter dage, men Gud var os nådig og ham ærede vi med hjertens glæde, hans miskundhed 
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være evig over dem ham frygter. Ved hans bistand … vi at igennemgå i dette land alle vore 

mødende genvordigheder. 

Man saluterede os både fra kastellet og byen.  

Ved ankomsten fandt vi sagerne ej uden håb, som herefter skal vises. 

Konsulen var i Mogador, til ham blev sendt en express med ordre at ile os i møde her til. 

Til Kejseren blev og sendt en express, som forkyndte vores ankomst, og overbragt ham, med 

tilladelse at møde Kejseren, hvor han måtte befale. 

Og som Mulha Adris var i stor anseelse, og den mand igennem hvis hænder alting gik, så blev og 

han tilskrevet. Han blev takket for. at vore sager var på den fod de nu var, og ombedt at antage 

vores sag, da vi ikke skulle befindes utaknemmelige. Hr. Kapt. Kaas udbad sig hans fortrolighed og 

bedste råd, forsikrende at ville følge dem troligen, og endelig at overlevere Kejseren det medsendte 

brev ligesom og at meddele os, hvor Kejseren befalede bjælker … etc. etc.: afleveret.  

Nu er det tid at vise en general de besværligheder og chikaner, vores nation de sidste år havde 

gennemgået, den skade kompagniet havde lidt og årsagerne dertil. 

Kejseren, som tid efter anden havde indset, at handelen i hans land meget havde forøget hans 

indkomster og tillige, at handelen ikke ville trives uden ved søstæder, havde besluttet at … sine 

søstæder, hvor havne var. 

Mogador blev altså udset til en sø og handelsstad. Længe havde han tænk på dette. … endog … 

general major Lenyaville til at gøre fortifikation der, men det blev afslået. Men endelig fik han sin 

franske fortificateur, som afhjalp denne mangel, og nu manglede alene beboerne. Kejseren befalede 

derpå alle kristne, jøder og maurer, som var formuende at bygge huse der, og de som dependerede 

af denne bydende …, måtte bygge.  

Han ønskede lejlighed at tvinge vores nation til samme, og følgende gav anledning dertil. 

Stor Sultanen i Konstantinopel gav i året 1760 Kejseren af Marokko en fordring af nogle kanoner, 

mirsere, bomber, kugler, krudt, master og nogle ankere. Man ønskede disse ting bragte til Sallee 

eller Mogador med et kristent skib. 

Kejseren af Marokko lod derpå anholde hos de europæiske gesandter i Konstantinopel, ved hjælp af 

Stor Vesiren, at se disse overbragt. Alle undskyldte sig, men endelig påtog vores Envoige Mons. 

Gehler efter ordre denne sag. 

Man ville gå en sikker vej, efter formaning, og besluttede derfor at lade konnossementet 

underskrive af en Lavantensk jøde, bestemte skib og ladning for Gibraltar, og der nærmere indhente 

ordre. Skibet kom til Gibraltar 1765 som meldt, blev udjaget og taget af de franske. Havde man 

derimod handlet åbenbare, så havde dette ikke sket; thi havde Stor Visiren underskrevet 

konnossementet, så havde de franske ikke rørt det, eller og man betimelig havde underrettet danske 



konsul Lynek i Gibraltar om sagen, så havde han lettelig taget sådanne messures, at skibet ikke var 

blevet udjaget af lagunen.  Men nok derom. 

Da nu kejseren af Marokko fik tidender om skibets optagelse af de franske, da begyndte 

vanskelighederne, tilligemed … om hans hensigt at få et dansk handelshus i Mogador. Konsul 

Barisien blev straks befalet at forføje sig til Mogador, og der opføre et hus. Han satte sig vel 

derimod, men forgæves. Han måtte konservere freden, følgelig fornøje Kejseren. 

For nu at trække os ind i handelen der, gav Kejseren ordre, at Faktoriet i Saffia skulle forflyttes til 

Mogador. Man jog da Faktor Schiødz ud af Saffia, tilligemed varerne der var, og kompagniets hus 

gav man da Hr. Salve & Comp., efter at det først var udplyndret lige indtil vinduers og døres 

borttagelse. 

Man indså let skaden af slig transport med varer og af slig forandring. 

Da Kejseren fik tidende om vores opbringelse til Toulon, blev han meget opbragt, og da begyndte 

ret vore ulykker.  

Kejseren forbød al handel i Sallee af vores nation og gav ordre til guvernøren, at om noget dansk 

skib skulle komme dertil, da måtte ingen gå i land der, men man skulle gå til Mogador, og ville man 

nærme sig med fartøjer, så skulle man skyde dem i grund. 

Imidlertid arbejdede man på at se denne fornærmelige ordre forandret, men forgæves. 

Nu kom turen til Faktoriet i Sallee. Kejseren gav ordre, at Schaltenbrant skulle overlevere 

kompagniets varer til den hollandske konsul Rasignol, og forføje sig med hvad kunne bringes på 

kameler og muler til Mogador. 

Man arbejdede herimod af alle kræfter, men forgæves. Man anvendte ansvarlige penge, men uden 

nytte, dog opnåede man nogen udsættelse af ordrens opfyldelse, nemlig 14 dage, dog mest i 

anledning af et rygte som sagde, at vi var ventede, men da 14. dagen var udløben, så var Kejserens 

tålmodighed endt, og nu ville han … sit ønske. Kejseren tilskrev da vores konsul, kaldede ham for 

en kristen løgner og bedrager; at konsulen ej forstod den danske nations bedste, og dersom han brød 

freden med os, så var konsulen årsagen, og således var skrivelsen fuld af bitterheder og skældsord. 

Og nu fik guvernøren i Sallee ordre at udjage Factor Schaltenbrant inden 3 dage, men Aleaid 

Mueton skulle se ordren udøvet. Ordren var, at Schaltenbrant skulle inden 3 dage være ude af byen 

med alt, og hvad som blev tilbage i kompagniets magasiner skulle brændes. 

Schaltenbrant, som stod i venskab med guvernøren i Sallee Earbie Misterie, fik ved dennes hjælp 

de fleste ting ved natten henbragte i andre magasiner, og begav sig så på rejsen med sin kommis og 

tog vejen til Marrakech, hvor han ventede at finde Kejseren, men denne var allerede rejst til 

Mogador for at tage denne stad i øjesyn, og altså ilede Schaltenbrant derfra, for der med de andre 

fæller at søge om forandring i disse skadelige ordrer.  



Imidlertid bragte man det dog derhen, at Mons. Høst26, da kommis, fik tilladelse at forblive i Sallee, 

dels for indløbende breves skyld og dels for konsulens hestes skyld.  

Da kejseren kom til Mogador, var man så vidt med vores hus, at magasinerne var færdige, og som 

denne bygning blev både stor og smuk og den bedste i Mogador, så befaldt den Kejseren så vel, at 

han gik ind i den og råbte Dennemarqere beno! Dette var et stort skridt til vores fordel. Konsulen, 

som burde benyttet sig af denne overordentlige nåde, lod sig ikke se, men foregav upasselighed, 

hvilket Kejseren tog unådigt op, helst som konsulen noget efter lod sig se. 

Imidlertid ankom Schaltenbrant til Mogador, han adresserede sig med konsulens vidende til Mulha 

Adris, forestilte denne Prins og favorit vore sagers slette tilstand i det hele, og som han mærkede, at 

denne havde et uforsonlig had til konsulen, så forestillede han, at nationen ikke burde lide for en 

mands skyld, udbad at Prinsen ville antage sig vores sag, være vores beskytter og ven, da gesandten, 

som kunne ventes, ville skønne derpå. Han udbad sig videre Prinsens fortrolighed og råd og 

forsikrede, at han alene ville holde sig til ham, og således insinuerede han nationens sag. Prinsen 

blev og virkelig forandret til vores fordel, lovede at forlige i alt, og at Faktoriet med første skulle 

igen oprettes i Sallee, hvilket og noget efter skete, da Schaltenbrant gik til Sallee, men måtte der 

bygge et andet hus, såsom det han før havde, var ganske udplyndret.  

Konsulen fik og løfte på at komme til Sallee, når husets første etage var færdig, men Faktoriet i 

Saffia måtte ikke mere tænkes på. 

Kejseren gav og ordre at gesandten, eller vi som var ventende, måtte debarquere i Sallee og 

modtages med sædvanlig ceremoni. 

Dette er kortelig det hændte, hvoraf man lettelig kan slutte Kompagniets tab og de danskes tilstand 

der, helst når man kender noget til landet, rejsernes besværlighed derudi, barbarernes umættelighed 

grumhed og hårdhed, Kejserens befalingers unøjagtige opfyldese, helst af en som Aleaid Mouetard, 

og endelig bygningen i Mogador, og husenes tab i Saffia og Sallee. 

Dette er de store årsager til de viste ubehageligheder, men her gives nogle andre, som og havde 

ubehagelig indflydelse på sagen nemlig: 

Vores konsul var hadet både af Kejseren og i sær af Mulha Adris og af næsten hver mand i landet, 

og som konsulen er den, som ideligen bør tale nationens bedste, så sluttes straks, at han havde lidet 

gehør. 

Jeg ved ikke den egentlige årsag til dette personelle had mod konsulen, men dette ved jeg, at 

konsulen ikke vidste at omgås med dette barbariske folk. Han tog ikke de bedste messures, han 
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vendte sig ikke til de især gældende, han bekymrede sig lidet om deres venskab, han kendte ikke 

fuldkommen landets politik og materier, og han ville styrte Prins Adris. I barbariet gælder ikke 

vittighed, men fornuft, ikke dårlig stolthed, men venlighed; man må ej løbe storm, men hellere …, 

man må have alles venskab og ingens fjendskab, men konsulen manglede alt dette, og var dertil 

foragtet, og derfor kunde han intet udrette hverken med penge eller andet. 

Kejserens og Prinsens had gik så vidt, at man vilde forlange konsulen afløst ved en express, dog 

opsatte man dette til vores komme. Og sandelig, det er ikke rådeligt, at en forhadt og foragtet mand 

betros en så vigtig post. 

Jeg anfører ikke dette for at laste manden eller af animositet, nej langt fra, men jeg anfører tingene, 

som vi fandt dem og fordølger ikke sandhed, men lægger dette til, at hr. Barisien kunne være meget 

vel skikket i et andet land, men ikke til Barbariet. Og så måtte jeg ikke glemme, at Kejseren ved alle 

disse urimelige ordrer tabte selv en 10.000 piastre, som ellers ved handel havde løbet ind i hans 

kasse, og dette var tillige en vigtig bevæg årsag til at gøre ophold i de store chikaner meldte, og til 

at vore sager tog en bedre vending. 

18. januar 1766. 

Vi fik lykkelig i land bragt alle ting os vedkommende. 

Fik vi skrivelse fra Kejseren, hvori han med ord meldte, at han havde fået brevet fra hr. Kapt. Kaas, 

forstået det, og at vi skulle leve fornøjet, æde, drikke og sove, indtil nærmere. 

Guvernøren fik ordre at give en nøjagtig optegnelse på, hvad vi bragte med til Kejseren og at lade 

alting blive ombord til videre ordre. 

Men Hr. Kapt. Kaas indså, at forude lå skjult nye begærlighed, og derfor tog en anden vej. Han 

tilskrev Kejseren selv og gav ham fuldstændig oplysning på alt af træ, varer, jern og sligt, men de 

kostbare ting meldtes en general at være guld, sølv, geværer, the, porcelaine etc. Alt som present, 

hvilke ting han efter sin konges ordre tilligemed sit creditif skulle have den ære at overlevere 

Kejseren ved audiensen, som han udbad sig.  

Dette brev blev sendt Mulha Adris til overleverelse, med høflig og fortrolig skrivelse for at vinde 

denne mands confienes (fortrolighed, red.). 

2. februar 1766. 

Indløb skrivelse til den hollandske konsul fra Cadiz, som berettede, at det danske skib fra 

Konstantinopel var frigivet og kunde daglig ventes. 

Uagtet vi vidste bedre, så lod vi dog dette rygte være os så fordelagtig mulig, og førte det igennem 

veje for Kejseren, som intet hellere ønskede. 

9. februar 1766. 

Fik vi hilsen fra Kejseren, med guvernørens søn Al hach ben Haser, som var: 



At Kejseren var ven med kammerherre Kaas, nu admiralen, han kendte gesandten Kaas, og håbede 

at blive bedste ven med ham, at alt det, som var nyttigt til skib af det vi medbragte, skulle forblive i 

Sallee, at der skulle sendes os en eskorte af 25 kavalerister med en Aleaid, at vi da skulle medtage 

konsulen og Schaltenbrant, hvilken sidste var årsag i at vi beholdt freden. Men dette sidste var nok 

ben Hasers tillæg. 

Et spansk krigsskib ankom ved denne tid til Larache og medbragte nogle presenter, som skulle 

sendes til en officer i Nejnires, der allerede var der, og havde ransement seloser. 

Republikken Venedig havde og ved denne tid givet en … … med Kejseren. 

Med de engelske var Kejseren ikke fornøjet, thi foruden at det var deres konsul forbudt af hoffet til 

London at rejse i landet til Kejseren, eller at give ham presenter som andre, så ville man og ikke 

bygge i Mogador, og så kom til, at Kejseren havde sendt en envoye til London med det lands 

brugelige presenter, hvilke tillige med envoyeen var afrejst tilbage, men de engelske må gøre alt 

sligt godt igen ved lejlighed, som tiden atter giver Kejseren årsag til. 

Ved denne tid tilkom konsul Barisien os og berettede, at han af mangel på Kafile ej kunne komme 

så hastig, som han ønskede, men at hans bagage var allerede afsendt. 

Mig syntes, at han kunne følges med bagagen, som var kafile nok, helst under vore 

omstændigheder. Men bæstet følger sin moder! 

17. februar 1766. 

Tilskrev Hr. Kapt. Kaas Hr. excellence af Bernstorff og berettede vores tilstand. 

18. februar 1766. 

Indløb skrivelse fra Hr. excellence af Bernstorff, hvori han forsikrede om den megen nåde med 

hvilken hans majestæt havde anført det gode forhold, med forsikring at hans majestæt var forvisset 

om den fulde nidkærhed og omsorg for kongens hensigter, og at allerhøjeste samme ville være 

aldeles tilfreds med alt, hvad Hr. Kapt. Kaas foretog sig desangående. 

Viser fremdeles den misfornøjelse med hvilken kongen havde anset det franske hoffs opførsel. 

Melder videre om at Baron Gleichen havde fået ordre at påtale sagen med eftertryk, og forsikrer om 

kongens nåde. 

Ved denne tid rygtedes den højst ubehagelige tidende, over Gibraltar og Tetuan, at vores 

allernådigste konge, Frederik den 5., var han kaldet herfra. (Frederik 5. døde 14. januar 1766, red.). 

Et rygte af det allerubehageligste, for alle daner elskværdig og kærligste konge og fader for os 

hengivne undersåtter, og for os især, og ekspeditionen tillige. 

21. februar 1766. 

Ankom konsulen fra Mogador hertil, og nu ventede vi alene på eskorten. 

24. februar 1766. 



Ankom eskorten under anførsel af Aleaid Siers, og 2 under aleaider. Den var 25 mand stærk. 

25. februar 1766. 

Fik vi atter brev fra Kejseren, som bad os ile til Mequinez. 

28. februar 1766. 

Rejste vi fra Sallee og ankom til Mequinez. 

5. marts 1766. 

Uden meget os hændte værd at anføre, dog nok til betragtninger for en fremmed hele vejen. 

Vi blev modtaget som sædvanlig med skyden og cavaleader. Vi indlogerede os i jøderiet, hvor vi 

tog 2 huse i besiddelse, for at være ... og mere frie. 

6. marts 1766. 

Lod Mulha Adris os kalde, og gjorde vi sammen vor visité med present af 600 piastre, et guld ur, en 

sølv the kande med fad, et stykke rødt klæde, noget porcelaine, sukker og the etc. – og dermed var 

denne mand ikke fornøjet, men lod forstå, at svenske konsulen gav mere. Han gav gode løfter 

forsikrede om sin beredvillighed og yndest, og lovede ved sit hoved at gøre alt muligt til vores 

fordel, da vi satte fortrolighed til ham. 

7. marts 1766. 

Blev vi kaldt til offentlig audiens, og blev vi ledsagede til slottet, hvor vi inden … … blev 

modtagne af Kejseren til hest omgivet af nogle hundrede maurer. 

Kejseren spurgte først hvem vi var, hvorpå gesandten Hr. Kaas svarede, hvem han var og vi, og i 

hvad ærinde han var sendt og overleverede Kejseren sit creditiv. 

Kejseren begyndte da at anføre: At han havde givet et dansk skib …, bestemt til Mazagan27, som 

endog tilbragte hans fjender understøttelse, og vi havde derimod ikke tilbragt ham hans ting fra 

Konstantinopel, men dersom han ej fik disse, så var vores flag ej respekteret, og så ville han give 

sine Corsair kaptajner befaling at optage vore skibe. 

Gesandten svarede: At det skib til Mazagan var imod vores konges vidende og vilje; alle hans 

undersåtter var sligt forbuden, og den meldte skipper var hårdelig straffet, skønt han intet havde 

medbragt imod traktaterne. Men hvad det skib fra Konstantinopel betraf, da var det en fatal 

hændelse og imod kongens vilje, skønt en skik grundede i de europæiske kongers politik, og til 

eksempel herpå da havde vores konge og optaget 2 franske skibe. Men Kejseren havde intet at 

frygte for tab, lige sålidt nu som før, og Kejseren ville overbevises om at det danske flag var således 

respekteret, at de allermægtigste konger gjorde sig umage for vores alliance. Efter nogle få 

komplimenter med gesandten og os, og nogle grovheder med konsulen, endtes audiensen. 
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Presenterne var meget til behag. 

8. februar 1766. 

Blev vi atter kaldede, men ingen blev indladt undtagen Mons. Høst, som måtte spille på et clavesin, 

men Kejseren lod hilse, at vores konge var den bedste af alle europæiske. Vi blev … i … 

Jøden Sumbel Geheime Seeretain kom til os samme aften, sagde sig at være sendt fra Kejseren, dels 

for at forsikre om Kejserens gode vilje, dels for at foredrage nogle propositioner og at høre, hvad 

Hr. Kapt. Kaas havde at proponere. Men som denne jøde var en stor …, og spillede altid kabaler, og 

vi desuden havde forsikret Mulha Adris om vores fortrolighed, så fandt Hr. Kapt. Kaas ikke rådeligt 

at indlade sig med denne jøde. Gesandten bad alene, at Kejseren ville behage at beskikke en, med 

hvilken han kunde begynde under handlingerne, og denne ønskede han måtte blive Mulha Adris. 

Vi havde nu udbetalt Suera28, eller … lønnet Kejserens hoff folk efter lovlig skik og brug, men 

under Aleaid Siek ikke, og nu kom han og sagde fra Kejseren, at hver soldat med eskorten skulle 

have 5 dukater, og under aleaiderne her 25 ditto, og da denne fordring er grundet i sædvane, så 

udbetalte jeg ham. Alcarden selv fik et sølv ur, sukker og the samt 140 piastre og gik. Men kom 

kort efter leverende pengene igen, sigende at have ordre ej at modtage noget førend Kejserens 

ordre. 

Kapt. Kaas studsede noget ved denne uforskammethed, og sendte derfor straks bud til Mulha Adris, 

beklagede sig over denne fornærmelse, håbede at Kejseren ikke indlod sig i ting af slig natur, som 

var til deshoneur. Prinsen forsikrede, at sligt vist var imod Kejserens vilje, helst man havde vist al 

generosité imod alle, og derfor skulle vi beholde pengene indtil videre. 

Hr. Kapt. Kaas indfandt sig atter for Prinsen for at drive på begyndelsen af underhandlingerne, men 

han bad bie, indtil Ramadanens faste var forbi. 

Jøden Sumbel kom atter med Aleaid Monatard, foregivende ordre at forlange en optegnelse på de 

poster, gesandten ville foredrage. 

Han blev svaret, at sligt ikke kunne ske tout d´en …, og da løfte var givet Mulha Adris, at ikke 

entrere i noget uden hans vidende, så blev i største hast Hr. Schaltenbrant afsendt til Prinsen, som 

svarede, at sligt var nok list, man skulle ikke trække tiden ud og forlange Kejserens påstand, da han 

nok skulle komme efter sagen. Dette svar blev dem givet, og de blev forvirrede, dog forlangte 

Monatard suera (Sóchora), og dette forrådede handelen, altså blev de afviste. 
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13. februar 1766. 

Lod Kejseren os sige ved Prinsen, at gesandten med sit følge ville dagen efter kl. 8. om morgenen 

forføje sig i de spanske missionærers hus for at se, hvorledes man celebrerede Ramadanens faste til 

erindring af aleoranens … af … 

Vi mødte da, og så følgende: 

Efterat Kejseren i staden Neyrinos havde forrettet bøn og messe, blev på den nordre side af byen 

uden for opstillet ved 10 til 12.000 mand til hest, en mand høj, som udi en art cirkel indtager en 

ansvarlig plads, og sluttede sammen ved en høj, hvorpå et rødt og et sort telt var opslagen, begge til 

Kejseren. Derpå kom Kejseren udridende under musik af piper og trommer og andre mauriske 

instrumenters lyd. Foran kom imod 400 fodfolk i røde klæder, derefter fulgte gejstligheden til hest, 

så fulgte Kejseren med de fornemmeste Aleaider, og endelig alle cheriffer og prinser. 

De gik således under lykønskning af de overværende til det sorte telt, hvor Kejseren steg af og 

forrettede sin bøn, og så modtog lykønskninger i anledning af fasten, med sange atter deres … 

Da denne ceremoni var endt, blev skudt af alle til hest og fods, en …, trende gange, og imellem 

hver salve blev skudt fra byen 8 kanon skud. 

Nu begyndte indtoget til staden således.  

Kejseren gav ordre til marchen … vej, forbi det hus hvorpå vi stod. Det hele corps blev delt i 8 

divisioner, hvoraf de 6 første, som trak os forbi, gjorde følgende bevægelser. 

Ved huset, på hvis terrasse vi stod, blev gjort holdt. Fodfolket løb i en kreds efter hinanden og skød 

efter og iblandt hverandre. Rytteriet løb i fuld galop brede abbatiie, og skød efter og imod hinanden 

samt imod os. Således gjorde disse 6 divisioner ensformige bevægelser og trak os forbi. I den 7. 

division befandt sig Kejseren. Fodfolket gjorde de samme bevægelser, som før … …, og stillede sig 

så i 2 geledder. 

Kejseren red derpå foran alene, tog en flinte i hånden, red os forbi i fuld galop og skød den af imod 

os; red tilbage igen, red atter i selskab med flere os forbi og skød mod os.  

Endelig galoperede han os alene forbi og skød mod os. Vi viste ved denne lejlighed de ærbødigste 

tegn vi burde, og råbte hver gang han red os forbi al lej barquumma sidi etc. – 

Den 8. division … os under samme bevægelse, og så red alting ind i staden. 

Hver division bestod af ungefær 1200 ryttere og 200 fodfolk. 

Marts 1766. 

Den måde på hvilken de kom anmassende, var blandet af en for øjet ikke ubehagelig uorden, og de 

irregulære bevægelser gjorde, at jeg mindedes de forrige tider i historien bekendte fester, som af 

beskrivelserne synes ikke ulige disse, med … og sligt. Al den røg og damp vi måtte udstå, og den 

frygt vi svævede udi, at skænkes en kugle af nogen iblandt disse, de kristnes oplagte fjender, hvilke 



hundrede vis skød på os tillige, måtte ikke hindre os fra at bivåne en ære som denne, hvor Kejseren 

destinguerede os på en måde, som ingen kristen hidtil kan vigte sig af. 

Kejseren selv gjorde en prægtig parade. Han red en ypperlig hingst, hvis ridetøj i alt var rigt af guld 

og stene, og ligeledes var hans hånd hægte 4 stykker rigelig udsmykkede. 

Han var iført en art Heik eller lys kappe af grønt og rødt chuny chuny, som sluttede om hoften med 

et brillant smykke, og denne … … over … … Hans under klædedragt var hvidt overmåde fint og … 

… hvorigennem rødt lyste, han havde røde halvstøvler, og en liden grøn turban rigelig besat med 

stene, og som denne Prins desuden ride vel og sidder godt til hest, og det især er sjældent at se 

nogen velklædt, så stak Kejserens … os meget i øjnene. Efter dette optog var endt kom Aleaid Siek 

og forkyndte i Kejserens navn, at Mulha Adris var befalet på Kejserens vegne, at begynde 

underhandlingerne for at bringe sagerne i rigtighed, og just da fik vi hilsen fra bemeldte Prins at 

komme til ham. Ved denne sammenkomst blev intet vist, uden alene om skibet fra Konstantinopel, 

hvortil han blev svaret af Hr. Kapt. Kaas, at hvad dette angik, da var det uden al fare, (at) denne sag 

skulle endes til Kejserens fornøjelse. I øvrigt var denne sammenkomst en art høfligheds begyndelse, 

hvori dog konsulen blev hæslig stillet.  

14. marts 1766. 

Fik op over Tetuan den højst bedrøvelige tidende, at Gud havde til sig taget vores højstsalige, 

fromme, … og kærlige landsfader kong Frederik den 5. den 14. januar, samt at vores nuværende 

kong Christian den 7. var tiltrådt regeringen, og befalede Hr. Kapt. Kaas den anbefalede kommissær 

og stadfæstede Konsulen i sit konsulat. Tillige fulgte et brev til Kejseren, hvori den saliges konges 

død blev berettet, den nye konges antrædelse til regementet, hans gode vilje mod Kejseren, som 

allerhøjestesamme ønskede bestandig at være ven med etc. og endelig til Hr. Kapt. Kaas at forny 

traktaterne. 

Denne højst bedrøvelige tilstand satte os i en ny forlegenhed, thi hvorledes at få dette kongelig brev 

overleveret uden anstændige presenter fra den nye konge? I vores omstændighed var det umuligt, 

og uden present var tingen ugørlig af os. 

Her var da intet andet middel end at betjene os af Prinsens venskab for os, og hans kredit hos 

Kejseren. Man vendte sig da i denne tilstand til Mulha Adris og forestillede ham sagen, og som 

Prinsen indså dette, besluttede han for venskabets skyld at medtage det kongelige skrift og selv at 

levere Kejseren samme. 

Således rådede venskab bod på en vigtig sag, 300 piastre kostede det til Prinsen, men det svarede til 

visse værdi af 6 til 8000 piastre. 

 

 



15. marts 1766. 

 Blev vi buden at indfinde os hos Prinsen for at oversætte det kongelige skrift i arabisk, men tillige 

blev sagt, at konsulen ikke måtte følge med. 

Hr. Kapt. Kaas og vi alle blev meget rørte ved den sidste tilsætning, og derfor blev bud sendt for at 

forandre Prinsens beslutning konsulen betræffende, men vi fik samme svar, at konsulen ikke måtte 

komme med. Altså besluttedes at møde, men tillige at jeg forblev tillige hjemme, og at reconsilliere 

(forsone, red) konsulen med Prinsen. 

Da det kongelige brev var oversat, begyndte man at tale om konsulen. Prinsen sagde, at konsulen 

ingen forstand besad; thi han vidste hverken at rette sig efter Kejseren, Prinsen eller nogen Maur. At 

konsulen i Mogador havde begået den største uhøflighed ved ej at imodtage kejseren, da han 

beærede det danske hus med sit besøg, og foregav upasselighed skønt han var frisk. At konsulen 

havde givet presenten til Kejseren, af serup cabtire og kort, at ingen yndede ham, men alle hadede 

ham. 

Hr. Kapt. Kaas bad Prinsen forglemme alt forhen hændet var, og som konsulen af vores nye konge 

var indsat i konsulatets værdigheder, at da Prinsen ville have den godhed, for kongens skyld, 

nationens og af venskab for os, at blive konsulens ven og sætte ham i kredit hos Kejseren. Prinsen 

lovede og dette, men meget tvungen, og lagde han til, for hr. gesandtens skyld giver jeg meget! – 

men gesandten må vide, at konsulen har aldeles fordærvet de danske sager, og dersom 

Schaltenbrants fornuftige opførsel ikke havde været, havde freden uden tvivl været brudt. 

Man så heraf, hvor ubehageligt det er, at konsulen er hadet, og hvorledes man der uddrager 

personelle had til hele nationens skade. 

Ved denne tid kom en jøde, Sentair hos Kejseren ved navn Abraham Bensie Masahud, forevisende 

en del papirer, som bevidnede, at hans fader 1759 havde befragtet et dansk skib til Leverre med uld, 

voks etc., hvilken ladning beløb (sig) til 14.700 … dukater á 10 … Dette skib, skønt neutral på alle 

sider, blev ikke desto mindre opbragt til Gibraltar, ladningen konfiskeret og solgt. Jøden som 

indlader og ejeren havde forglemt at gøre påstand i Gibraltar, og at adressere sig til vedkommende, 

som skulde antage sig sagen, men han havde ej glemt sit tab, og vendte sig derfor til os, som han 

formente burde se ham skadesløs. Han blev afvist og rådet at søge oprejsning hos englænderne, 

hvilke var Kejserens venner. 

I Europa var sagen af ingen betydenhed, men i Barbariet er sligt af vigtighed; thi uagtet vi vidste, at 

når jøden vendte sig til Kejseren, så var han for altid af med påstand og kapital, så vidste vi tillige, 

at Kejseren skulle føre en sådan omstændighed såvel til nytte, at kapitalens beløb kom i hans kasse, 

og dermed var vi ikke tjente. 



Her var da ingen anden mellemvej for os uden denne, at opholde ham, trække tiden ud, og smøre 

ham med et par 100 piastre. 

Denne jøde kom igen kl. 12 om natten, og sagde i Kejserens navn, at freden skulle vedblive, og 

dagen atter fornøjes ved en af Kejserens skrivere, som skulle svare på det kongelige brev.  

Jøden kom dagen efter, men uden skriveren, hvorfor vi holdt ham mistænkt, helst da han begyndte 

med forslag om at modtage toldforpagtningen af Sallee og Saffia, da Kejserens vilje ske, og så 

skulle de andre købmænd udjages. 

Uden at indlade sig videre med denne mistænkelige mand, sendte hr. Kapt. Kaas straks bud til 

Prinsen, udbad sig hans tanker og fortrolighed. 

Svaret var: At som Prinsen intet vidste af sligt, så skulle jøden afvises. Men jøden påstod at være 

sendt af Kejseren, og ville derfor have svar. Og så blev han da endelig svaret: At da Kejseren havde 

befalet Prins Adris at konferere med Hr. Kapt. Kaas, så indlod han sig ikke med noget til nogen 

anden.  

… undre over, at jeg anfører slige ting, thi det sker alene for at vise, hvor lettelig en fremmed kan 

bedrages, thi her spilles kabale på kabale, hvis hensigter går ud på at bringe i forlegenhed og nye 

bekostninger. 

Vi måtte nu efter Prinsens anmodning skille os ved Aleaid Siek, og lægge 40 piastre til, altså 180 

piastre, som denne fik. Formodentlig aftalt.  Men Prinsen blev sagt at denne … var for venskab 

imod Prinsen. 

Hr. Kapt. Kaas bad nu Prinsen at forestille Kejseren, at negosentionerne (forhandlingerne, red.) 

engang måtte begynde, da tiden løb bort, hvilket han lovede at referere. 

Prinsen lod sig forlyde med, at toldforpagtningen af Sallee var det første Kejseren ønskede, vi 

villigede udi, men som han frygtede afslag på dette første foredragende, så frygtede han for mere. 

Hr. Kapt. Kaas svarede, at ting af den natur fordrede positiv ordre, men han ville alle slige 

Kejserens forslag ad referendum, og forestille dem til det bedste ved sin hjemkomst. 

Videre gjorde Prinsen Hr. Kaas en kompliment for den fortrolighed, han satte til ham, da han ej 

troede jøden, som var løgner, og skulle nogen herefter komme i Kejserens navn med noget, da 

skulle vi påstå skriftligt bevis. I øvrigt forsikrede Prinsen om sin beredvillighed og højagtelse. 

24. marts 1766. 

Sendte Prinsen bud, at afsende Hr. Schaltenbrant for at erfare Kejserens vilje. 

Da Schaltenbrant kom igen berettede han, at Kejseren forlangte af Hr. Kapt. Kaas, at han indgik 

toldforpagtningen af Sallee eller Saffia eller begge, men i det mindste eet af stederne, for den pris 

det eller de kunne indbringe. Man kunne for et år prøve det. Dette måtte Hr. Kaas villige udi, var 



Kejserens beslutning, og derpå berede freden. Kejseren ville ikke indlade sig med noget mere 

førend dette var anordnet, og herpå skulle svares inden 24 timer.  

Som dette skridt var betydeligt, så måtte Hr. Schaltenbrant gøre denne beretning skriftlig, tillige 

blev konsulen beordret at give Hr. Kaas sine tanker skriftlig herom. 

Hr. Kapt. Kaas som gerne ville trække sig ud af denne hæslige sag, lod Prinsen svare, at han håbede 

såvel ifølge folkeretten som Kejserens eget løfte givet ved Mulha Adris, at man ej tvang ham til 

nogen ting, helst slige han ingen ordre havde til, og som ej angik kongen, men kompagniet, og 

derfor forvissede sig om at Kejseren ej udsatte ham for følger af den natur, som ikkun blev Hr. 

Kapt. Kaas til byrde. Udbad fremdeles at umulige ting ej blev ham påbyrdede, og at Kejseren ville 

nøjes med, at alt sligt blev taget ad referendum, eller indtil man kunde indhente resolution fra hoffet 

og kompagniet, da Kejseren altid kunne forvisses om vores konges gode vilje, ligesom han havde 

haft de overbevisende prøver på den salig konges affektion. Hr. Kapt. Kaas udbad sig videre 

Kejserens vilje skriftlig, på det han derefter kunne … handle og indgive sine fordringer på hans 

herres vegne. 

Således søgte man at trække sig ud af en sag, man gruede for, men svaret blev: At Kejseren på 

ingen anden måde var at tilfredsstille uden ved denne, at toldforpagtningen af Sallee i det mindste 

blev taget; vel ville Kejseren og, at vi tog Saffia, men da dette var os strengt imod, så skulle det 

forblive ved Sallee alene på billige vilkår. Hvis derimod dette ikke blev indgået, da kunne vi vide, at 

freden ej vedblev. 

Som nu Hr. Kapt. Kaas ved dette endelige svar så, at man ved tvangs midler ville opnå alt, og han ej 

var i stand til modstand på nogen kant, så kunde han ej modstå længere uden at vove alt og for 

meget, og derfor blev han nødet til at indgå dette Kejserens forlangende og på vilkår, at tolden ej 

blev højere sat, end hvad vi af erfarenhed vidste, den kunde indbringe. 

Det synes ufornødent her at retfærdiggøre Hr. Kapt. Kaas’s opførsel i dette, men da uvidenhed 

kunne imod god vilje gøre sig et ubehageligt begreb herom, så vil jeg alene oplyse sagen med få 

ord. 

Dersom Hr. Kapt. Kaas ikke havde indgået denne Kejserens uforskammede fordring, så havde 

freden blevet brækket, men ved at indgå dette blev følgende ulykker hindrede: 

At korsarerne, som lå færdige og intet heller ønskede end at intet hindrede dem, at gå ud og 

gøre hvad de ville, disse havde da optaget en del af vores nations koffardiskibe. Et tab meget 

betydeligt. 

Havde vores nation miskredit i Middelhavet, som meget forstørrede nationens tab. 



Ventet tab af alle de varer, som var under købmændenes hænder i landet her, hvilke var 

anselige. 

Ransenering (løskøbelse, red.) for os, og de som kunne formodes at blive tagne. 

Omkostninger til skibes udrustning, og 

Endelig bekostning for en ny freds erholdelse. 

Man betragter da dette i sin fulde omfang, og så dømmer man om gesandtens opførsel.  

Atter indløb en ubehagelig omstændighed. 

De før meldte jøder, Sumbel og Masahud, indfandt sig med en foregiven ordre fra Kejseren, at 

undersøge hvad forskel der var udi betalingen, sket var til hans ambassadør i London af (Hr.) 

Bothmar, og den Kejseren igen havde udbetalt kompagniet, thi kejseren var underrettet om, at have 

betalt for meget. 

Som nu ved konsulatet var Kejserens egenhændige bevis for denne sags endelighed, og desuden 

nok et brev fra Sumbel, hvori han melder i anledning af denne sag, at han for en sum penge ville få 

Masahud til at tie, så stoppede vi munden på disse krabater. 

Således gik ingen dag forbi, at man ej plagede os med fordringer, som dels var afgjorte, dels havde 

ingen grund af rimelighed, og alle slige må man vente og vride sig vel udaf, og da kommer det an 

på list mod list og venskab hos de gældende. 

28 marts 1766. 

Havde vi besøg af Mulha Adris. Han berettede, hvorledes vi måtte indgå toldforpagtningen af Sallee 

og Saffia. Kejseren ville anse dette som en present for fredens erholdelse, og uden hvilket vi ej 

måtte vente meget. 

Videre, som 2 negre (ved en affære som forhen var afgjort) var blevet i Europa, så forlangte 

Kejseren disse tilbage given eller 1.100 dukater for hver. 

Til denne sidste post svarede Hr. Kapt. Kaas, at uagtet denne sag var afgjort herfra, så var den dog 

af så liden betydenhed, at den kunde afgøres. Men til den første blev svaret, at som den var af det 

slags, der fordrede ordre, hvortil han ingen havde, så ville tid fordres for nøje at overlægge den. 

Prinsen sagde: Man har at vælge! - men i eftermiddag må et svar gives, som kan forebringes 

Kejseren. Og han gik fra os derpå meget vredladen. 

Hr. Kapt. Kaas som atter fandt sig i ny forlegenhed, besluttede at … det yderste og at gøre et skridt 

for om muligt at bringe Kejseren til billighed. 

Mons. Høst og Schaltenbrant blev da opsendte til Kejseren med ordre at sige ham, at som vi ikkun 

havde 4 mænd i landet, som forstod handelen, så var det umuligt for os at bestride handelen på 3 

steder, og følgelig måtte, om toldforpagtningen blev indgået af Sallee og Saffia, handelen i 

Mogador ophøre af sig selv, og derfor kunne ikke uden Sallee forpagtes. 



Ved denne lejlighed oversendte gesandten og sin påstand som var: 

At kompagniets hus i Saffia måtte tilbagegives og handelen der fortsættes som før. 

At konsulen herefter måtte være befriet for at forbindes til noget af Kejseren, førend 

indhentet ordre fra sit hoff.  

At konsulen måtte være befriet fra de … flytninger, men residere stadig på et sted enten i 

Mogador eller Sallee, dog helst det sidste. 

At alle gamle papirer og dokumenter, som vedkommer os i nogen måde, måtte udleveres 

hvad enten slige var i hænde af jøder eller maurer, og ifald ej da at slige papirer måtte anses 

som kraftesløse, herudi forstås indbefattet obligationen for de 7.600 piastre i anledning af 

den affære med købmand Botter og de svenske slaver, så vi har bevis for obligationen for de 

af Barisien ransenerede … slaver, så nu dette og indbefattet, samt affæren med de franske 

købmænd Robberts og Delmas. 

At købmændene måtte blive værdige ved deres handel, og ej hindres ved … i landet. 

At Kejseren herefter ville holde sig til konsulen i ting, som var de offentlige sager 

vedkommende, og ej til købmændene. 

At korsarernes patenter måtte fornyes.  

(den 8.) som skulle indeholde handelens ophævelse, kunne denne gang ikke anføres. 

Prinsen svarede, at han skulle forstille vore sager til det bedste. 

29. marts 1766.  

Berettede Prinsen os Kejserens svar, som var: At toldforpagtningen af Sallee og Saffia skulle Hr. 

Kapt. Kaas absolut indgå, og så kunde vi lade handelen fare i Mogador, men husets bygning måtte 

ikke opholdes. 

Hvad 7.600 piastre betraf for de svenske slaver, for hvilke vi havde konsul Logis bevis, da ville 

Kejseren ikke des mindre have dem udbetalte, uden vi kunne fremlægge hans egen hændelige … 

For Delmas og Robbert måtte betales 2.200 piastre. Efter mange forestillinger og alt det mulige var 

unyttigt på vores side, og efterat Prinsen rent ud erklærede, at freden ikke vedblev uden ved at indgå 

i toldforpagtningen af Sallee og Saffia, nødedes endelig Hr. Kapt. Kaas til, efter alle vores … råd, at 

indgå dette ligeså ubillige som ufordelagtige foredragende, men da her ikkun var at vælge imellem 

tvende onde ting, så var det mindste onde det bedste. 

Nu var det da om Prinsen at gøre, og nu rejste sig igen tvistigheder, som endelig endtes med at vi 

skulle give årlig i toldforpagtning 50.000 piastre, og derfor erholdt alle de fordele af de provinier, 

som vi herfor havde haft under disse omstændigheder.  



Hr. Kapt. Kaas gjorde da anstalter til at erholde de fornødne befalinger fra Kejseren til guvernørerne 

i Sallee og Saffia, om at lade Faktoriet afgå fra Mogador til Saffia, at imodtage kompagniets hus, og 

videre instruktioner til ved kommende i provinsen og stæderne. 

Endelig, da Kejseren var fornøjet, lod han sende bud såvel ved Mulha Adris som hoff jøderne, at 

ifald der var nogen ting, som gesandten ønskede på kongen hans herres vegne, da ville Kejseren 

gøre sig en fornøjelse af at se samme opfyldt, og som toldforpagtnings kontrakten skulle opsættes, 

så ønskede tillige Kejseren at se, hvad gesandtens videre påstand var. 

I følge heraf forlangte da Hr. Kapt. Kaas: 

At konsulen uforstyrret måtte residere i Sallee, særdeles for korrespondancens skyld. 

At kejseren herefter ikke videre rørte om nogen handel af kompagniet i Mogador, men at 

sligt stod i vores magt at gøre eller lade. 

At vores hus i Mogador ikke måtte drives på, fordi os fattede materialer dertil. 

At master Lambreit måtte som svagelig gå hjem igen. 

At Faktorerne måtte sidde ubehindrede ved deres handel, og at Kejseren ej ville vende sig til 

dem i nogen ting, men til konsulen alene. 

At alle gamle papirer os vedkommende, uden undtagelse af noget, måtte os udleveres. 

At Kejseren garanterede for de ungarske slaver, som af konsulen var ransenerede samt gav 

kvittering for Delmas og Robberts kaution, som nu blev betalt. Og som Kejseren havde 

tilbudt present af løver, tigre etc., da som slige dyr ikke kunde medtages, så udbad i deres 

sted frihed for en Tabores slaver. 

At korsarernes patenter måtte fornyes, og således vedholdes … over af dem hos vor konsul. 

Fremdeles blev på Kejserens side påstået: 

At den ham tilhørte ladning fra Konstantinopel måtte ham leveres. 

Svar: 

Denne kunne ventes hver dag, og Kejseren skulle ikkun være rolig desangående. 

At de 7.600 piastre for de svenske slaver skulle betales, ifald man ikke kunne legitimere sig 

med bevis. 

Svar: 

Denne sag skulle opgøres hastig. 

Pengene fra Delmas og Rubberts. 

Svar: 

Pengene var her imod kvittering. 



Betaling for de 2 negere. 

Svar:  

Som Kejseren havde lovet at være tilfreds med 2 maurer i deres sted, så indgik man helst dette. 

Betaling for nogle huse, som var given Botten og Wette. 

Svar:  

Da disse var givet, så kunne intet fordres derfor. 

Da nu sagen var så vidt i vigtigste, så skulle vi holde os færdige til afskeds audiens. 

En Aleaid Musa kom nu og komplimenterede os fra Kejseren således: 

At kejseren herefter ville anse den danske nation for alle andre, som den der søgte at fornøje ham, 

endog på en tid, da han havde gjort os skade og forfulgt de danske. Man havde ikke betalt ham med 

lige mynt, men vist venlighed og føjelighed i dets sted. Vi havde ingen venner i landet, thi alle 

kristne var os imod, men Kejseren ville være vores ven, da han så at de var løgnere, og vi redelige 

og bagtalte ingen. 

Hr. Kapt. Kaas lod kejseren takke høfligen, forsikrede at når kejseren var vores ven, så bekymrede 

man sig lidet om alle andre. 

Man kom nu og forelæste alle brevene ekspeditionen vedkommende til guvernørerne i landet, og 

toldkontakten, for at erfare om derudi fandtes noget at forandre, førend Kejseren underskrev dem. 

Hr. Kapt. Kaas fandt dem rigtige, og forlangte 2 protections skrivelser af Kejseren, for konsul 

Barisien i Sallee og et for Mons. Høst, der nu af gesandten blev indsat til vor konsul i Mogador for 

at … vores affærer der. 

Alle af Hr. Kapt. Kaas anførte og forlangende poster blev bevilgede, og de af Kejserens forlangende 

poster blev bevilgede på før anførte vilkår. 

Kejseren sendte en S. memoria, der indeholdt at sende ham for betaling 1000 stk. planker 4 tommer 

tykke og 30 a 40 fod lange. Samt 200 … … … 

13. april 1766. 

Blev vi kaldede til afskeds audiens. 

Vi blev modtaget i haven i Mequinez i et lysthus, hvor Kejseren var alene med Mulha Adris, en 

Aleaid og dørvogterne. 

Kejseren sad på en noget ophævet sofa af rød damask. Han var meget mild og høflig. Han 

forsikrede om den megen del han tog i vores salige konges død. Som havde været den bedste ven 

han havde haft, af alle konger på jorden. Han beklagede de danske stater, som især ville føle tabet af 

en så elskværdig og dydig konge, dog forvissede han sig om, at vi ikke ville savne dette tab aldeles, 

thi det ville vist oprettes i den salige konges søn, som nu havde tiltrådt regeringen, der vist ville 



træde i sin prisalige hr. faders fodspor, og med hvem han nu oprettede og fornyede det gamle 

venskab, hvilket han ønskede måtte blive bestandigt. Han ville anse vores nation som den første og 

bedste af alle i hans land og rent glemme alt, hvad som havde forårsaget misfornøjelse, så at 

bestandig enighed skulle fremdeles vedblive imellem os. 

Han gentog derpå ekstempora post for post alt det, som var afhandlet på begge sider og 

konfirmerede samme under de betingede vilkår, og da gesandten havde forlangt i present, en 

taberkingsk slave, og det mindste tal var et, så kunne han ikke overtale sig til dette tal, ikke heller 

nogen sort, men 2 hvilke gesandten ville vælge, og da han havde i sinde at sende en ambassadør for 

at lykønske vores konge til bestigelsen af tronen, så vilde han og sende en present med, og bad 

derfor gesandten sige, hvad der var kærest, enten tigre eller løver, eller heste, eller andre presiozer. 

Gesandten svarede, at vores konge ikke så hentil presentens værdi, men alene til den hånd den kom 

fra, og således ville hver ting Kejseren befalede at sende være velkommen, dog troede han, at heste 

var især skikkede. Kejseren var dermed meget fornøjet og lovede at sende 2 med fuld ekvipage efter 

landets måde, og da skulle mester Schruder følge med. Mester Lambreit skulle som et bevis på hans 

velbehag gives 100 ducater gratis i guld, og gesandten skulle rekommandere alle mestrene til 

kongen som dydige og brave folk, med hvilke Kejseren var fornøjet. Så måtte og Schaltenbrant 

være anbefalet, som en duelig mand, der havde gjort meget til den gode forståelse imellem hofferne. 

Endelig efter adskillige samtaler … sagen betræffende om de europæiske magters anseelse, og 

vilde, og handel, blev hoff skriverne kaldt, og han dikteret brevet til vores konge, hvori gesandten, 

Hr. Kapt. Kaas blev meget rekommanderet som en dydig og duelig mand, der vidste at omgås 

Kejseren og hans undersåtter, og havde satte freden på en fast fod imellem hofferne. Og således 

endtes denne audiens, efter af gesandten på ny rekommanderede nationen, og forlangede at rejse når 

han var færdig. 

… … at fornøje Mulha Adris på andre nationers måde, det er at give denne Prins en årlig gehalt. 

Denne sag var vanskelig at bestemme, thi gav man for meget, så gjorde man skade, og gav man for 

lidt, så udrettedes intet. Jeg havde denne sag i kommission, og ved list udrettede dette ved at komme 

efter, hvad den svenske konsul gav, og altså gav Hr. Kapt. Kaas løfte på 600 piastre årlig til Prinsen, 

så længe han trolig arbejdede for vore sagers bedste. Det var altså 100 mere end den svenske gav. 

Prinsen blev og givet 800 piastre i present. Denne Prins viste sig nu meget fornøjet, og gav de 

bedste løfter, men gav imidlertid sin misfornøjelse tilkende med konsulen og ligeledes nogen 

misfornøjelse med vor konsul Høst. Og således forlod vi denne mand, fornøjede med at have bragt 

ham på vores side, der havde Kejsernes hjerte i sine hænder. 

14. april 1766. 

Rejste vi fra Mequinez med megen glæde. 



16. april 1766. 

Den 16. blev vi om natten af vej røvere bestjålet 1100 dukater af Schaltenbrants telt, hvor 

indbruddet skete. Alle mand kom i alarm og gevær, men tyvene var borte. Vi afsendte straks en 

express til Mulha Adris med beretning om denne sag og påstod satisfaktion og skadesløsholdelse i 

Kejserens land, hvor vi håbede gesandter var sikre på liv og formue.  

Vi mødte en ung tiger på vejen og ankom til Sallee.  

17. april 1766. 

Som nu toldforpagtningen var indgået, så måtte der handles for at slippe vel derfra, og derfor skrev 

Hr. Kapt. Kaas til konsul Walsh i Cadiz (den danske konsul Don Philip Richard Walsh (1732-

1790), red.), at forstrække kompagniet med 80.000 piastre, … skulle gøre hovedsagen. 

Hr. Kapt. Kaas tilskrev og Hr. excellence af Bernstorff og berettede udfaldet af gesandtskabet og 

tilkendegav kompagniet, om hvad hændt var. 

Til Mulha Adris blev og et komplement brev afsendt og udbedt derudi, at når Kejseren ville 

meddele noget, det da måtte ske ved Prinsen, eller Kejseren selv, til vor konsul.  

Nu … intet uden at opgøre konsulens regninger, hvortil vi fik tid nok, efterdi baren29 blev slem og 

upasserlig i 14 dages tid. 

2. maj 1766. 

Fik vi skrivelse fra baron Gleichen, som meldte, at det franske hoff havde godtgjort 17.000 lev. af 

de påståede 25.000, hvilke til kompagniets disposition var udbetalt til banquererne Tourton & 

Bover i Paris. 

4. maj 1766. 

Blev endelig baren således, at vi med fare kunne gå over den, og visselig vi slap over den ved Guds 

barmhjertighed, thi just da vi var over den, kom dønningerne så svære, at de brækkede i grund og 

tog vand og alt op. Og da var vi da glade i vores skib, og takkede den nådige Gud, som så vel havde 

hjulpet os igennem besværligheder og fortrædeligheder, hvilke ingen kender, uden de som have 

været i dette land.  

Et par ord tillader man, at jeg anfører om dette land. 

Sallee deles ved et revier i 2 dele, Sallee og Rabat, hvilket sidste ligger om styrbord når man 

kommer ind efter, og hvori alle kristne opholder sig. Begge stæder er befæstede efter maurisk måde 

med … og kasteller. 

                                                           
29 Sandbanke eller revle. 



I Rabat, som og kaldes nye Sallee, er imod sin side et kastel, som er aldeles forfaldet, dels af ælde, 

dels af mangel på betimelig hjælp, så at der alene er 2 batterier tilbage, men usle nok til forsvar, alt 

… … …, som viser at dette kastel har i forrige tider været stort, og efter landets måde vel befæstet. 

Begge disse stæder har førhen været en republik dog haft hver sin regering, men i denne Kejsers tid 

er de blevet aldeles underdanige, thi de var før alene skatskyldige. 

I Sallee er den bedste havn til Kejserens sø magt, hvilken da bestod af 12 usle sejlere. 

Forsynet har maget det såvel, at der på kysten ingen gode havne findes, hvorved disse Barbarer 

hindres fra at gøre mere ondt, endsom de ellers kunne og gerne ville. 

I mundingen af dette revier ligger, ligesom i de andre havnes mundinger, sandbanker eller barer, 

hvorpå står en stor brænding, så … … er noget urolig, hvilket gør, at søfartøjerne med … må …, og 

tillige tjener dette til den bedste forsvar for deres … Man har overalt på kysten ebbe og flod, ved 

spring tid er på baren ved Sallee 12 fod vand ved højeste vande, og ved daglig 8 til 10 fod. 

Kejseren, som da besluttede at betjene sig af havnen ved Mogador eller Suerra kaldet (Essaouira, 

red.), lod dette sted befæste ved en fransk fortification. Dette sted blev da og udset til en handelsstad 

med tiden, hvoraf Kejseren lovede sig fordele, til den ende … alle formuende i landet at bygge huse 

der. Skibene der skal være … ulejligheder …, både af sydvestlige vinde vinter dage, som af den 

skarpe … … … 

Kejseren har således 5 havne nemlig Mogador, Sallee, Mamara, Larache og Tetuan. 

Tanger er en bjerg, og således er Saffia og Sr. Crux, dog er ved Tedate en havn men ubrugt.  

Kejserens landmagt kan ingen bestemme, men den han da holdt beløb til 10.000 mand ryttere og 

fodfolk, alle uøvede, hvoriblandt er … 2.500 negere, som er de han mest forlader sig på. 

Hans forfædre har holdt hen ved 20.000 negere, men denne Kejser har afskaffet dem som unyttige, 

da han ingen rivaler har. 

Kejseren bruger sine negere i sær til at holde sine undersåtter i frygt som og til at tvinge Berberne, 

der ej vil betale ham skat, som er 1/10-del af al formue. 

Denne Kejser har gjort sig en del Berbere underdanige, hvilket hans forfædre ej har kunnet, 

formedelst de indvortes uroligheder forårsaget af Prinser, der har gjort regenterne tronen stridig, 

men denne Kejser har siden 1758 ikke vidst af slige farlige bejlere og derfor udstrakt sin magt over 

nogle Berbere, skønt … … ej erkender ham, på så hårde vilkår, helst beboerne af Atlas bjergene og 

andre … op i landet. 

Staden gamle Tetz erkender vel Kejseren, men giver ikkun hvad den vil, og i øvrigt forsvarer en 

frihed, som den under Kejserens fædre har haft og endnu har, skønt intet er sparet på deres 

ydmygelse, men forgæves, thi den er af sådan vidtløftighed, at indvånerne inden stadens mure kan 

så og høste det fornødne, og derfor gik Mulha Abdulas 7 års belejring frugtesløs af. 



Hovedstæderne i landet er: Marokkos, Nye Tetz og Mequinez, den første er den største og 

fremmeste, de er alle slet bebygget lige indtil Kejserens palads, hvilke er sten og rummelige, men 

under og … syner at have opført dem. 

Landet er næsten overalt meget godt og frugtbart, giver overflødighed af sæd og frugter, … … …, 

og bjerge fyldte med rige metaller, kort det er et land, så godt og ønskeligt tænkes kan, men 

mangler alene god regering, god religion, det er gode indbyggere. Man kan sige herom, som om 

egnen ved Neapolis, et paradis beboet af djævle. Og i sandhed man overdriver ikke således sagen. 

Den største del af landet ligger udyrket, og hvor jeg har rejst, har næppe 1/1000 del været 

opdyrkede. Uden opmuntring, uden håb at arbejde for sig selv, at forbedre sine vilkår, dyrkes alene 

noget nær det højstnødvendige af enhver til eget ophold, og derfor er nøden almindelig når 

misvækst indfalder, der er lig pest, og betog derfor ikke længe siden over 30.000 jøder alene ved 

hunger. 

Jorden er meget drægtig, og skønt der slet arbejdes og sjældent gødes, giver den dog ved 30 fold.  

Sæden, som avles, er især hvede, byg, linser og bønner. 

Frugterne er især vindruer, figen, meloner af begge slags, mandler, valnødder, oliven, dadler, 

appelsiner, citroner, limoner og mange flere etc., hvoraf de fleste vokser vilde ligesom have urter. 

Man har overflødighed af alle slags kvæg, får og heste. 

Man har mængde af vildt, men mangler jægere. Fisk af forskellige slags gives i mængde på sø 

kysten, og meget gode østers, og at være kort, da hvis noget mangler, da er alene manglen på 

indbyggernes side, thi Gud har rigelig velsignet dette land. Det ønskeligste jeg kender. 

At den muhamedanske religion hersker, er ligesom bekendt, som at regeringsformen er aldeles 

despotisk. Regenten ønsker ingen anden, og folket kender ingen anden, den første skælver ved sin 

magt, og folket ved deres intet. Vankundighed og mørke, hovmod og ladhed, armod og elendighed, 

er der ligeså almindelig, som løgn, lediggang, bedragerier og utallige laster. 

Folkene er i almindelighed store, og hvad de egentlige maurere og berbere betræffer nogenledes 

smukke, men resten er brune og hæslige, men alle grene usædelige, hårde, ubarmhjertige, tillige feje 

og frygtsomme. De har alle europæernes fejl og laster, uden at have nogle af deres dyder, alt som 

følger og nødvendige følger af deres onde religion og regeringsform. 

At være bekendt for at eje penge, er det samme, som at besidde en årsag til sit hoveds forlis eller til 

et hårdt fængsel i jern, med prygl og ulykker, indtil man intet ejer. 

Kejseren, hvis hoved … er gerrighed, tåler ikke at nogen ejer noget, dels fordi han begærligen 

ønsker besiddelsen af alles formuer, dels og af en slags politik, hvilket tillige med usikkerheden af 

at handle og bruge penge gør, at redelighed og arbejdsomhed aldeles er forsvundet, og derfor kan 

aldrig handel bringes til nogen slags fuldkommenhed. Den høje told gør og meget dertil, hvilken på 



sit sted skal anføres.  Således ønsker sig alle at være rige, men tillige at anses for fattige, alle tragter 

efter penge og velstand, men ingen tør gribe til de i alle andre lande værende lovlige midler. 

Måden på hvilken Kejseren hæver sine indtægter er følgende: 

1/10-del af alle undersåtternes formuer; møntvæsenets forpagtelse; … …, adskillige overordentlige 

pålæg, som jøderne især føler, og visse rige maurer, og kristne med. 

Told af alle indkommende varer som er 1/10-del, og af alle udgående er der 66 procent af voks og 

af uld, og andre varer 33 procent. 

Ved presenter af de fleste europæiske sø magter, ved fredsslutninger, og endelig ved Kejserens 

kapere eller korsarer, rettest sørøvere, som tager fjender og plyndrer varer.  

Alt det, som løber ind i Kejserens kasse, kommer ikke ud igen, hvilket gør at ikkun få kontanter 

løber om i landet. Kejseren ved ellers, hvorledes han altid kan trække til sig de indkomne fremmede 

penge, og gør således fordringer, hvor man aldrig ventede sligt, men at disse er ligeså ugrundede 

som ubillige og uanstændige, derved må ligesålidet tvivles, som om at de ikke desto mindre må 

gælde og … … Landets børn og jøderne rammes især herved, thi med disse går det just som med 

Træerne i Laudefiono, hvilke omhugges af de vilde for at erholde frugterne. 

Jeg må benytte mig af den store Montesquieu30 idet vor le Despotisme, for med få ord at sige alt 

hvad siges kan om dette land i denne hensigt. 

Denne Kejser har ellers ført sig sin magt til større fordel end hans fader, thi han er nu herre både af 

alles formuer og liv tillige, men om landet er rigere, om vindskibeligheden31 er større nu end før, 

om han er mere elsket, det er spørgsmål vanskelige at besvare.  

Besynderligt er det, at Kejseren som ønsker handelens opkomst i sine stater og i disse henseende 

gør noget til deres opkomst, på anden side arbejder imod denne hans hensigt. Thi han vil have alt på 

én gang, er grådig og derfor forhøjes tolden således, at ingen købmand kan udvide sin handel, men 

må indskrænke den, og endelig pakke sammen. Folkene i landet, hvis arbejdsomhed og 

vindskibelighed skulde være handelens kilde, opmuntredes ikke ved fornuftig frihed, men 

undertrykkes, er slaver, som nøjes med lidet, indskrænker sig i alt, og behandles højst ugudeligt af 

deres foresatte, som udpressede først, og bliver siden selv udpressede. … dyrkes ikke mere end 

højst fornøden magtes for sig, og hans få …, men er ham til last, fordi intet af sæd varer må udføres. 

Kejseren er desuden selv den største købmand i landet, har egne kramboder og oplag og afsætter 

sine varer fordelagtigen, thi de varer han afsætter til jøderne, bestemmer han selv både i hensigt til 

kvantum og priser, og de han afsætter til andre, er ham især fordelagtige helst da han intet giver for 

                                                           
30 http://da.wikipedia.org/wiki/Charles-Louis_de_Secondat_Montesquieu 
31 Foretagsomhed; driftighed; flid; stræbsomhed. 



varerne, thi de løber ind i told dels, og dels på andre måder og tider at hæve told, at sælge, at … 

bestemmer han, og kommer aldrig til kort. 

Det er sandt, Kejseren er ikke så stor tyran som hans fædre, men han er ej mindre ordholdig. Ingen 

kan forlade sig på hans løfter eller udstedte forordninger. Han igenkalder disse, når han ser fordele 

derved, uden endog at anse almindelig tab, og således er ingen sikker, men enhver gruer for hvert 

trin. 

De varer som udføres er især, uld, voks, olier, Safian skind, … … og kåber de vigtigste. 

De som føres ind er fornemmelig forarbejdede og uforarbejdede jern varer, …, klæde, … og sligt. 

Da indgående varer er dels så falden i priserne, og de udgående så forhøjede, at når tolden tillige 

agtes, vil erfares at købmændene har liden opmuntring i handelen, og når så lægges til, alle de 

avenier og utallige chikaner i landet, så er det et under, at nogen mand vedbliver handlende der, 

men landets  godhed fortryller folk. 

Denne kejser er velvoksen, mulater og … 

Han er elsker af kunsten og videnskaber, og derfor har han søgt og søger at få kunstnere i landet. 

Han har og haft 4 fra Danmark og 2 fra England, af hvilke han har lært så meget, at han noget nær 

kan bedømme en tegning, dog simpel tegning. Han er en haver af stor naturlig forstand og besidder 

nogle gode egenskaber, hvilke man næppe burde vente der, hvor religion, regerings form og 

opdragelse, vejledet af andre eksempler, har ligesom gjort alt til at udrydde al menneskelighed. 

Han er overmåde flittig og forsikrer sig selv ved eftersyn om alt, og derfor er alle hans befalinger 

nøje opfyldte.  

Beboerne i landet er 3 slags, nemlig arabere, berbere og maurer, alle muhamedaner, og den 4. slags 

er jøder. 

Araberne er nok den ældste slags, bønder og bor i diarer eller i telte familie vis, og flytter fra sted til 

andet for at søge græsgang til deres kvæg. 

Berberne bebor bjergene, nedstammer fra khilistarne, og skilles især fra de andre ved deres hår, der 

bæres temmelig langt, og ved at de bebor huse, opførte på de yderste og stejleste samt 

utilgængeligste … 

Maurerne bebor stæderne, er de smukkeste og i mest anseelse. 

Jøderne bebor ligeledes stæderne, dog mest særskilt i stæderne. Disse er de elendigste man kan 

tænke, lig hunde anses de, er alles spot, og udsatte alle farer. 

Antikviteter findes ikke mange i landet, fordi man har haft den skik at lade alting forfalde, og 

kristne tillades ikke heller at gøre eftersøgninger af frygt for, at man opdagede forborgne skatte, 

som ej menes … sig deraf, at enhver nedgraver hvad penge han ejer. 



De fleste gamle bygninger er og forvandlede til helligdomme, såsom Schella en gammel romansk 

stad, straks uden for Sallee, hvorudi skal findes en del inskriptioner, hvilke man endnu ikke har 

kunnet erholde. Adskillige romerske møntsorter findes i nærheden heraf. 

Man ser og … af en kirke, men man kan ikke slutte sig til noget vist om deres ælde, men dette ses, 

at landets indbyggere i de samme tider ej har opført den, thi bygningsmåden og materialerne er 

meget forskellig. 

Grænserne af dette kejserdømme strækker sig fra Tedenzin eller Tremelen ved Cap tre Foreas og 

Middelhavet og til Cap Nen vest efter, men op i landet er grænserne vanskelig at bestemme. 

At jeg har foretaget mig denne beskrivelse over landet, er ikke sket for at udbrede et større lys, eller 

for at tilfredsstille nogen i denne hensigt, thi jeg mangler dertil både materialer og indsigt til slige 

arbejder. Hvad jeg altså har gjort er alene for at give en liden ide, men sandfærdig tillige, om 

Kejserens samt folkenes tænkemåde, for derved at blive i stand til at gøre nogle anmærkninger i 

anledning af vore sager i Barbariet, hvorledes de i mine tanker og efter min indsigt, kan holdes ved 

lige, uagtet den store told, ja endog, ja endog vise, at samme var fornøden for fredens sikkerhed og 

mindre kostbar end førhen. 

Af alt hvad førhen anført er, ses tydelig hvorledes vore sagers tilstand var i Barbariet; det skulde 

derfor blive igentagelser, om de på ny anførtes. 

Jeg har tillige anført, hvilke varer som især der er afsættelige, og hvilke man der kan betjene sig 

især af i handelen, og der produceres. 

Jeg har anmærket hindringerne for de handlende, folkets frygt for at udvide handelen, Kejserens 

hensigt med handelen og sligt mere, hvilket alt skal blive grunde for mine meninger og tanker. 

At slutte fra forrige tider til disse er umuligt, og at mene at fordi kompagniet førhen har tabt det og 

derfor burde tabe bestandig, viser ikkun lidet overlæg liden indsigt. Men ved at gøre en 

sammenligning imellem disse og de forrige tider, ved at se de forhen gjorte fejl og rette dem, og ved 

at føre sig … … omstændighed til nytte, således synes jeg, man engang kan bringe handelen på en 

vissere fod og fordelagtigere tillige.  

Førhen havde Kompagniet især og vores nation i almindelighed, flere fjender end nu, hvortil den 

eksklusive handel var årsag, som nu blev med grund forkastet. Tillige havde vi i den mægtige 

Mulha Adris en mægtig fjende, men nu var han vores ven, skønt altid slave af sin herres vilje, men 

denne ved han og at dreje!  

Kompagniet havde nu Faktorer, som var købmænd og forstod handelen, hvilke har manglet førhen, 

og når der imellem har været dem, som forstod handelen, så har der og været dem som ikke forstod 

handelen, og således har den ene betjent sig af den andens skade og ikke søgt så meget 

Kompagniets som egne fordele. 



Kompagniet har førhen sendt varer til handels brug, som dels ikke var afsættelige, både for deres 

høje Kejser, dels og for deres virkelige uafsættelighed, og derimod ikke sendt kurante varer nok, og 

langt fra ikke penge nok, som især handelen skal drives med der i landet, da bekvemmeligheder og 

alle slags luxe ikke har stæd hos mængden. 

De sendte varer er og ej remeterede til rette tid, hvilket voldede, at de handlende ikke alene måtte 

sælge i utide og med tab, men for at skaffe kontanter til voks og uld …, havde man formodentlig 

større tab, end ellers nødig var, jo man måtte imellem låne penge, for eksorbitante renter, og således 

måtte jo Kompagniets tab være betydeligt, helst da det havde toldforpagtningen forrige gang og ej 

rettede disse betydelige fejl, og afgiften var så nu 50.000 piastre. 

Denne summa er vist betydelig, og at Kompagniet det første år slipper skadesløst, er næppe troligt, 

men dersom man vedbliver toldforpagtningen, og fortfarer med handelen, som begyndt blev af os, 

og anvender større kapital, så vil intet tabes. Men så må Kompagniet sende de varer, købmændene 

forlanger, hvilke er kurante, og ej …, thi en død kapital uden renter er tab, og står fare for at 

fordærves. 

De forlangte varer må indløbe til den bestemte tid, fordi man ikke altid, … …, kan afsætte varerne. 

Men rede penge, som er hovedsagen, må absolut være i landet, når … skal indkøbes i foråret, og når 

vokset sælges i efteråret, på det man ikke af mangel skal levere penge i landet, eller købe varer på 

anden hånd, men til at gøre betydelig handel der fordres en betydelig kapital, om ellers toldafgiften 

skal vindes. 

Jeg har allerede anført nok, som viser, at de varer man afsætter, ikke kan indbringe meget. Grunden 

for dette ligger i indbyggernes nøjsomhed, slette levemåde, få fornødenheder, samt deri at alle 

frygter for at være anset som bemidlet, og i usikkerheden almindelig for handel og vandel. Og 

derfor er Barbariet under denne tids tænkemåde det sidste sted, nogen … bør befatte sig med. 

Af andre handlende kan ikke ventes meget, thi enhver indser lettelig, at den høje told og andre 

mødende chikaner gør, at de indskrænker handelen, uden man var blot kommissionerer, og slige 

gives ikke, følgelig må toldafgifter vindes ved egen handel. Men det som i disse omstændigheder 

bliver regelen for en handlende, der betaler told af sine varer, nemlig indskrænkelse, bliver atter 

regelen for dem, der har forpagtet tolden, til handlenes indvidelse, når kontrakterne holdes. 

Nu havde vi da forpagtet tolden, følgelig måtte vi gøre en udvidet handel, thi hvad enten vi 

handlede eller ikke, så måtte dog tolden erlægges. 

Førhen har man ikke alene stoppet, men endog vundet, i de sidste år på afsættelige varer, og jeg 

ved, at Kejseren har haft fuldkommen i told, det vi giver, indtil hans grådighed lagde almindelige 

hindringer i vejen for handelen, og han tabte i sine indtægter derved, og derfor synes jeg nu, da 

alting igen er i orden, at vi bør stoppe i det mindste, når tingene komme ret i gang og drift. 



Man erindrer altså, at det som er grunden til handelens indskrænkelse i Barbariet, når man ikke har 

toldforpagtningen, bliver grunden til handelens udvidelse, når man har toldforpagtningen. I denne 

sidste forfatning kan man handle med alle de varer man vil, ellers ikke. Til eksempel, ulden har 

herfra været meget fordelagtig, fordi man ikkun gav 33 procent told deraf, og uldens pris i landet er 

fra 25 til 28 højst 29 unser (eller mark) quintalen (pr. kvantum) (120 pund) og solgt igen er prisen 

fra 36 til 40 … quintalen. 

Heraf ses, at denne artikel er god. Voks har man førhen ikke kunnet befatte sig med almindeligen, 

fordi tolden var 66 procent, thi vokset med dettes pris i Barbariet, forholder sig almindelig til uldens 

pris i Barbariet, som … af begge, når de går ud af landet, men nu er tolden 33 procent mere på voks 

end uld, følgelig har voks handelen været en næsten ugørlig handel.  

Men nu falder vor …, og vi aflagde en vis sum for den, så bliver begge varer os vigtige især voks 

handelen.  

Jeg har ikkun anført disse 2 artikler, men de er og de vigtigste, alle andre er mindre betydelige, dog 

til visse tider og under visse omstændigheder fortjener de agtsomhed. 

At calentere hvor stor kapital anbringes burde i handelen, ville ikke være umulig helst for en ret 

handels kyndig, for derefter at erfare den netto fonds fordrendes for at udbringe tolden eller 50.000 

piastre. 

Inden hver sten end dette ville … ville synes så, var frugten deraf denne, at fredens sikkerhed 

derved vindes, og at vores skibe i Middelhavet uhindret kan fortsætte deres …, og skønt dette vel 

ikke var hensigten, da … gjorde … første plan til handel på Barbariet, så er dog nu hensigten med al 

handel der denne alene. 

Efter således kortelig er vist, hvad vises burde, så måtte jeg ikke glemme, at presenterne fra 

Konstantinopel er en sag af vigtighed, og kan ifald de udebliver, være en ny årsag til nye 

ubehageligheder. Videre at bygningen i Mogador ikke standser endelig. 

Jeg har og derfor vist de adskillige vanskeligheder, vi havde at overvinde ved denne ekspedition, 

men nu bør jeg dog hertil føje nogle af et andet slags, hvilke, skønt de synes ikke så betydelige, er 

ikke des mindre  af den slags, som for haft megen indflydelse på vore sagers tilstand der, sagen er 

denne. 

Faktor Schaltenbrant blev af konsul Barisien beskyldt for, at han på utilladelig måde havde indladet 

sig i konsulatets affærer. At han ikke havde optaget rapport om, hvad som imellem ham og Mulha 

Adris var talt og handlet. At han havde sagt at gøre konsulen til nul og intet. At han havde nægtet 

konsulen den tilbørlige højagtelse og endelig søgt at mage det derhen, at Kejseren skulde påtvinge 

os toldforpagtningen, og at konsulen skulle bestandig blive i Mogador. 



Disse beskyldninger havde konsulen imod købmændene, man så deres vigtighed, men ikke deres 

sandhed; skønt konsulen ville have dem anset derfor, så vil dog følgende underrette om, hvad man 

bør tro eller ikke i denne tvistighed. 

Da Faktor Schaltenbrant blev befalet af Kejseren at forlade Sallee og Faktoriet tillige, som før meldt 

er, da havde allerede konsulen gjort forsøg på at vinde Mulha Adris, først med 500 piastre og siden 

med 1000 piastre; men da han ej opnåede hensigten, og sagernes tilstand endog forværredes, således 

at han var håbløs, som ses af Faktoriets opførelse i Sallee og Schaltenbrants rejse til Mogador, da 

siger jeg erklærede konsulen offentlig, at han intet råd vidste, og dersom mester Lambreit ej kunne 

udrette noget til vores fordel, så opgav han alt. Ikke des mindre holdt man dog redeligt, at 

Schaltenbrant gjorde sin opvartning hos Mulha Adris, som da der opholdt sig. 

Schaltenbrant lod sig anmelde, og ved sin ankomst har Prinsen blevet overbevist om dennes 

forbitrelse imod konsulen. 

Schaltenbrant forestillede Prinsen ubilligheden af, at hele nationen skulle undgælde for en mand, 

smigrede Prinsen, udbad sig hans venskab, fortrolighed og råd, forsikrede om sin hengivenhed, og 

at man intet råd ville følge uden hans, hvilket og ville blive gesandtens regel, når han ankom, og 

ville Kapt. Kaas da vist vise sin erkendtlighed, dersom Prinsen ville antage sig vores sag, med den 

iver og styrke som hans kræfter tillod, og begynde med at lade ham gå til Faktoriet i Sallee. 

Denne begyndelse, som ikke var ledsaget af penge, gjorde den virkning, at Prinsen lovede at 

forandre alt til det bedste, og ville give den første prøve på velvillighed, ved at Faktoren med første 

skulle tillades at rejse til Sallee igen. Altså ser man, at det bono Danmarks, som Kejseren råbte i 

vores hus i Mogador, var ikke den første gode begyndelse til sagernes bedring, men formodentlig de 

første følger af prins Mulha Adris’s givne løfte om sit venskab. 

Efter denne første visit, var Schaltenbrant atter hos Mulha Adris dog altid kaldet. Om han efter 

skyldighed tilmeldte konsulen, hvad omtalet blev, ved jeg ikke, konsulen sagde nej, og Faktoren 

sagde jo. Imidlertid blev den sidste noget stødt ved den myndige tone, med hvilken den første 

befalede rapport optagelse, og efter nogen ordveksling, tvang dette udtryk af købmanden, at han 

ingen skolemester behøvede. Og nu ser man da grunden for konsulens beskyldning, hvilket 

formodentlig var jalusie over Schaltenbrants bedre lykke. Men heraf ville man forestille os 

Schaltenbrant som en farlig mand. Konsulen fremførte endnu at have hørt en Maurer sige, at vi kom 

til at modtage toldforpagtningen, og at denne sag var overlagt med Prinsen og Schaltenbrant. Men 

Kapt. Kaas frygtede allerede for dette forud vi kom til landet, og hvorfor ville man falde på at 

fradømme alle maurer sund fornuft, de kan og slutte fra årsag til virkning. 



Konsulens forbitrelse imod Schaltenbrant gik så vidt, at han påstod, at denne ikke måtte rejse med 

os til Mequinez, uagtet Kejseren befalede det, men konsulen blev mindet, at Hr. Kapt. Kaas som 

gesandt og plene potentiarus havde ej hans vilje nødig, og derfor rejse han med og var nyttig. 

Alt hvad jeg kan sige er dette: 

Vores courtier talte ikke til hans største fordel, men han befandtes i andre ting at tone med 

usandhed. Det, som faldt mig mistænkeligt, var de overordentlige berømmelser af Kejser og Prins! 

Men på det man ikke skulle falde på de tanker, at denne Prins har kostet os meget, så vil jeg alene 

med føn ord forsikre, at alt hvad han fik, fra tid til tid af os, var førend vi kom i landet destineret 

Kejseren, det er at sige: 

Det som alene var bestemt for Kejseren, blev nu således delt, at når alle var betalte, fik Kejseren 

resten. 

Og vi var desuagtet meget ansete, og blev beviste mere ære end nogen før os eller efter er blevet 

bevist, og det med mindre bekostninger en nogen … Hvilket vi alene havde at tilskrive venskabet 

med Mulha Adris. 

5. maj 1766.  

Gik vi i Herrens navn ombord igen. Og atter har så vi Herrens hjælp, thi 20 favne mere tilbage på 

Baren, havde vi hverken set skib eller land mere, så forskrækkelig kom nogle dønninger 

indløbnede. Men som meldt Gud ske ære som hjalp os vel derover, vel ombord, og vel under sejl, 

og således fra et land, der ikke er så let at komme udaf, som udi! 

10. maj 1766. 

Kom vi til Gibraltar, og erholdt straks en skrivelse fra konsul Walsh i Cadiz, hvori forsikredes, at de 

forlangte 20.000 piastre skulle med første sendes til Sallee, og velså opførte vores bygning, for 

kontanter til handelens fortsættelse. … Guvernøren Hr. Erving var så høflig at tillade Hr. kapt. Kaas 

og mig straks at gå i land, men skibet måtte holde 3 dages quarantæne. 

Ved denne lejlighed måtte jeg ikke glemme en sjældenhed. 

Man havde afvigte 21. januar 1765 i Gibraltar et skrækkeligt vejr med torden lynild og regn om 

aftenen, og dette varede ud på natten, så at alle blev i deres huse. Den forfærdelige og uophørlige 

torden og regn og sorte nat, gjorde at man intet mærkede til det sket var førend efter midnat, da 

vejret noget standsede, og selskaberne ville brække op. Den nordligste og sydligste side af byen var 

fri for det hændt var, men derimellem blev man ikke lidt bestyrtet, ved at finde dørene tilstoppede 

og gaderne fyldte lige til husenes tage med sten og grus, hvilket et skybrud havde forårsaget, hvor 

byen i denne strækning var afhængig, var især vand og hagl, som imod volden til … intet afløb 

havde, vokset til  16 fod, og således omkommet 39 mennesker. Denne hændelse skete i en tid af 2 

timer, og førte grus jord og sten fra bjergets tag ned i byen formedelst et stort skybrud, og havde 



dette vedholdet længere, så havde formodentlig Gibraltar blevet lig Herkulaneum. Jeg så selv ved 

min ankomst, at nogle gader endda lå fyldte lige op til tagene. 

11. maj 1766.  

Gik vi herfra til søs og 

28. maj 1766. 

Løber vi ind til Marseille i en storm, hvor vi aftaklede skibet, og antrådte vores land rejse. 

10. juni 1766. 

Over Aix og Lyon til Paris hvor vi ankom. 

17. juni 1766. 

Ved ankomsten addresserede vi os til gesandten Baron Gleichen, for at underrettes om det til Brest 

opbragte skib. Baron Gleichen vidste intet herom uden dette, at en ordre fra vores hoff befalede ham 

ikke at befatte sig med denne sag, så sagde han. I øvrigt vidste B. Gleichen ikke engang, om lasten 

eller ammunitionen opbragt til Brest med dette skib tilhørte vores konge eller Stor Sultanen, meget 

mindre havde han gjort sig de franske herrers beslutning dermed bekendt, eller om skibet var 

frigivet, kort han anså det som ligegyldige ting. 

Jeg undrede mig over ligegyldighed i denne sag af denne mand, og det i en dobbelt henseende 

nemlig: 

Først, for at kunne omstøde det ugrundede og ondskabsfulde rygte, som var almindelig, nemlig at 

denne meldte ladning ammunition tilhørte vores konge, og var en present til Kejseren af Marokko, 

skikket en anden vej fra.  

Andet: For om ikke at bringe denne sag i rigtighed, hvortil fordredes ordre, så dog burde en os så 

vigtig sag været ministeren bekendt såvel som det franske hoffes tanker om bestemmelsen deraf. 

Jeg har forhen vist så meget om denne sag, at det kunde synes overflødigt her at igentage noget 

heraf, dog når man erindre, hvorledes vi i Mequinez blev modtagne af Kejseren for dette skibs 

ladning, og at vi måtte give løfte om sammes rigtige bevarelse, så indser man, at sagen kunne ikke 

være os ligegyldig, helst … meget beroede herpå 

Hr. Kapt. Kaas’s hoved ærinde til Marokko var jo at sætte freden på en så vidt mulig fast fod, og 

iblandt andre betingelser af Kejseren var og denne, at skriftlig forsikre Kejseren om dette skibs 

ladnings rigtige indhændelse. 

Vil nogen synes, at denne sag var os uvedkommende, såsom den var forårsaget af de franske, da må 

agtes, at Kejseren i Marokko ikke erkender de årsager, som andre europæiske magter anser gyldige. 

Påstår man imidlertid, at Hr. Kapt. Kaas ikke burde indgå den givne kaution for ladningen, så var 

følgen deraf disse: 

Først var freden brækket. 



Andet - 19 mennesker slaver, hvis Ransenering fordrede en stor sum. 

Tredje – Alt kompagniet tilhørende tabt. 

Fjerde – Skibsfarten i Middelhavet over ende kast. 

Femte. Og som vi på den tid intet krigsskib havde i Middelhavet, så havde korsarerne uhindret gået 

ud og opsnappet en del koffardiskibe. 

Disse var nødvendige følger af ikke at have stillet kaution for ladningen. 

Nu vende vi bladet om og se forskellen. Ved at tilfredsstille Kejseren ved kaution blev alle disse 

onde følger hævede, og tid på et år blev vundet, i hvilken de tjenligste messures kunne tages til at 

forebygge videre ubehageligheder, og dersom ladningen i denne tid ikke indløb, så var vi i stand til 

at hindre meget ondt, om endog Kejseren brækkede. 

Arbejdedes imidlertid med styrke ved det Konstantinopolitanske hoff, så udvirkede man vist derfra 

ladningens frigivelse, thi hoffet til Versailles turde ikke holde denne tilbage, når den blev påstået 

som en present fra Stor Sultanen, udleveret; den betydelige levantiske handel af de franske er mig 

borgen herfor, og eksempler af dette slags kunne anføres, dersom de ikke var åbenbare. Man 

erindrer alene det skib opbragt til Malta, taget af de kristen slaver etc. 

Dette var årsagen til at Hr. Kapt. Kaas medens vores ophold i Paris, søgte at komme efter, hvad det 

franske hoffs egentlige hensigt dermed var. 

Til denne ende vendte vi os til Admiralitetet sekretær Mons. Meriier, en listig og anset mand, og 

ven af Mons. Tomas, sekretær for Duc de Schveseul32. Ved at proponere vores tanker, påtog sig 

manden sagen og underrettede os således: 

Det franske hoffs hensigt med de ammunitions … opbragte til Brest, sendte fra Konstantinopel til 

Marokko som present og indladede i et dansk skib, var: 

At udtrække tiden så længe muligt for omsider, når freden med Marokko var i stand, da selv at 

ensinuere dem med overgivelsen deraf. At det franske hoff intet hellere ønskede, end at man 

arbejdede, ved dette, på disse tings frigørelse, ligesom hoffet der intet mere frygtede, end at vi 

vendte os i denne hensigt til Konstantinopel. 

Han berettede videre, at ladningen var i Brest, men skibet var løsgivet, og at den hele handel var vel 

overlagt i Konstantinopel. 

Juni 1766. 

Og da vi altså havde udrettet, hvad vi ønskede i Paris, så rejste vi derfra over Bruxelles og ankom 

den 27. juli til København, hvor alle de adskillige løfter, som jeg ikke har meldet om, blev glemte. 

 

                                                           
32 http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Fran%C3%A7ois,_duc_de_Choiseul 



                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


