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Tolv Breve fra Peter Wessel (Tordenskjold). 1711 og 12.
Meddelt af C. C alu ndan. Assistent i Ministeriernes Arkiv.

1.
Efterfølgende Breve fra Peter Wessel overgives til Offentligheden, ikke 

saameget fordi de levere noget egentligt Bidrag til Søkrigshistorien i Be
gyndelsen af forrige Aarhundrede, som fordi de, ved den Frimodighed hvor
med Brevskriveren henvender sig til sine to høitstaande Velyndere, Baron 
Løvendal og General Hausmann, og den Uforbeholdenhed hvormed han be
dømmer sine Foresattes Handlinger, kaste et eiendommeligt Lys saavel over 
Wessels Personlighed som hans Forhold til de nævnte Mænd.

Til Veiledning for Læseren skulle vi forud tillade os at oplyse1), at 
Wessel, der er født 28 October 1691, og indskreven som Lærling ved Hol
men 1706, efter et Par længere Reiser, under hvilke han 1709 blev udnævnt 
til kongl. Søcadet, i Efteraaret 1710, efterat Krigen med Sverrig var udbrudt, 
kom tilbage til Norge, hvor han af den commanderende General Baron Lø
vendal, der tillige var Øverstcommanderende over den norske Sødefension, 
strax blev givet Commandoen over et lille Skib paa 4 Kanoner, Snauen 
• Ormen« kaldet, der blev udrustet som Kaper. Efter et 4 Maaneders Togt 
med dette Skib, under hvilket han ved sit Mod og sin Aarvaagenhed stadig 
var. steget i Løvendals Gunst, blev han i April 1711 forsat til Fregatten 
»Postillonen« ført af Capitain Rostgaard. Udnævnt til Underlieutenant 
i Ma rinen den 17de Juli 1711, opn&aede han endelig ved sin Nær
værelse hos Baron Løvendal i Norge i August s. A., at blive befriet fra en 
afhængig Stilling der i ingen Henseende behagede ham, og tog den 3die 
September Afsked fra Postillonen efter igjen at have faaet Commandoen over

') Af trykte Kilder ere bl. a benyttede:
C. P. Rothe: Tordenskjolds Liv og Levnet.
H. G. Garde: om den danske og norske Sømagt. 11. B.
Bernt Moe: Tidskrivt for den norske Personalhistorie, oe
T. Hofman: Historiske Efterretninger om velfortjente danske Adelsmænd.
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Snauen Ormen og Løfte af Løvendal om senere at faa en Fregat, som han 
vilde lade bygge til ham. Da »Ormen« den 16de var bragt i nogenlunde 
seilbar Stand forlod W. samme Dag Langesund for at gaa til Frederikstad 
med Brev fra Commandeur Knoph til Løvendal, af hvem han ved denne 
Ledighed fik Ordre til Vedkommende om, at forsyne Snauen med hvad den 
iøvrigt behøvede.

De følgende 12 Breve, der gaa fra 23de Septbr. 1711 til 17de Septbr. 
1712, ere altsaa skrevne i Wessels første Tjenesteaar som Lieutenant i Ma
rinen og da han var i en Alder af 19 <\ 20 Aar.

Deres Exellence
Hr. General & Chef Baron Løwendahl 
naadig Herre!

Efter deres naadige Behaug haver jeg indgivet til Hr. 
Schoutbynacht2) Hvad som ieg fornøden haver ti! Dend nye 
Snow3), llvilchet ieg vil formode, om naadige Herre behager 
at dens navn maa være Lowendals Gallee som ieg sagde til 
Hr. Justitsraad Mercher om hånd har Sagt det til naadige 
Herre ved ieg iche.

Hvad Amonition og andre materialler Som ieg fornøden 
Haver bekomes idag af de 2de Galleer som bliver oplagt mens 
Hr. Schoutbynach vil ei som Hr. Justitsraad Mercher haver 
beordret mig en metahl 4 Funder istedenfor dend Jern 4 
Pundner, om det var deris naadige Villie ved ieg ej. Saa og 
2de 3 Fundere og 4 toe Fundere, som skulle tages af Gal- 
ieerne til videre, Lever i det underdanigste Haab at naadige 
Herre vilde behage at lade mig dem beordre.

’) Waldemar Friherre af Løvendal, Statholder og commanderende General 
i Norge med Titel af Chef eller Gouverneur over Civil- og Militair- 
etaten fra 1710—12, var en Søn af Statholder og høistcommanderende 
General i Norge (1664—99), Greve til Laurvigs og Jarlsbergs Grev
skaber, Geheimeraad, Generalfeltmarskalk Ulrich Frederik Gyldenløve i 
hemmeligt Ægteskab med Sophie Urne. Født 1660, døde han Aar 1740 i 
Dresden som sachsisk General og Overhofmarskalk.

?) Schoutbynacht (Contfeadmiral) Nyburg eller Nybnr, som under den 
commanderende General i Norge Baron Løvendal, førte Commandoen 
over den norske Sødefension, og som laa i Fredrikstad med den norske 
Galleiflotille der benyttedes til at beskytte Handelen.

8) blev en Fregat der fik Navnet »Løvendals Gallei.« Forskjellen mellem 
en Snau og en Fregat beroede foruden paa Skibets Størrelse væsentlig 
paa Kanonernes Antal og Kaliber.

En Snau førte mellem 4 og 18 Kanoner, en Fregat mellem 20 og 40. 
20*
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Her er iche saa mange Jern en Punder at faae, Om det 
iche er deres Viliie at faa de ovenbemelte ej Heller nogen 
Balberer, og hafde ieg kunde faaet noget Pladster med mig 
kunde ieg noch vere den foruden, skal altid efterstrebe i alle 
mulige Maader at fuldkomme Deris naadige Viliie som en ret
skaffen Søemand og Soldat og Haaber nest Guds Bistand med 
tiden at faa en bedre Fregat at Commandere Recommanderer 
mig Stedse udj deris Frome naade forbi, til min død 

min naadige Herres
Troe Knecht

P. J. Wessell.
Dend nye Snaw

til anchers ved fridrichstad d. 23de Septbr. 1711.
A son Exellence

Morsgneur le Baron de Løwendahl Chevalier del’ Ordre 
deel7 Ellephant, et general en cheff de l’Armee et du Ceville, 
Pour Sa Majesté le Roy de Danemarch et Norveque

a
Christiannia.

2.
Wessel seilede 29de Septbr. fra Fredrikstad og krydsede hele October i 

Kattegattet snart under svensk Side snart mellem Læsø og Anholt og snart 
omkring ved Skagen. Den 2den Novbr. blev han af Baron Løvendal beordret at 
gaa ned til Aalborg med nogle Breve til Generallieutenant Rodsteen, der 
benyttede ham til at assistere de derværende Transportskibe der skulde be
fordre Cavalleriheste til Norge og indskibede den 15de 4 Compagnies

Deris Høye Excell.
Hr. General Baron Løwendahl.
Naadige Herre.

Etter Som jeg dend Skipper som har Naadige Herres samt 
Hr. General L. Rodstens Hester inde paa sit førende Skibrom, 
hvilche forsvarlig er Embarqueret, Haver og laant hannem 4 
befarne Matroser til at befordre sin Reyse med til Norge, mend 
saasom vinden var ey saaledis for dem at De kunde Lovere1) 
sig ud med mig maatte de blifve beliggende til anchers ved 
Hals, som naadige Herre igaar Underd. er til melt, vil Jeg nu

*) Lovere, lavere o: for Smaasejl krydse op mod Vinden.
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underdanig indhendte naadige Herres villie i at afhendte for 
bemte Transport shib og haaber nest Guds Hjelp med første 
goed vind, at fortsette min Reyse til Hals og siden med Een 
dørstaaendevind at Convøygere bemelte shib direchte til Chri
stiania. Beder og underdanigst at naadige Herre vil have dend 
Naade for mig at jeg motte Commandere fergaten Dend fly
vende Fesk, efter Som Monsr. Fireck shal overtræde paa Pa- 
ckan som her spargeris Eller og antage dend anden Snauv 
saasom dend er 2 Fod lengere af Kiølen, muligviis at den er 
Bedre at holde Søen med Desse tilstundende Vinterdage, Lever 
I det Haab at naadige Herre er mig behjelpelig herudinden, 
Skal jeg altied af yderste formue og største flid strebe at fuld
komme Naadige Herris Vilie til Hans Kongl. Maj. tjeneste, Saa 
Jeg med tiden shal haabe at vinde hans Naade, Haver jeg og 
under danigst tilmeldet de høye Herrer deputerede udi Slots
loven2) angaaende de 300 Rdlr., som Jeg Efter Hr. General 
Lieutnt. Hausmands Befalning, bekom til maanedlig Gagie til 
mine folck saa vit de kunde tilstreche, hvilche Jeg ved neste 
post skal indgive til de Høye Herrer Een Rigtig Rule. Jeg 
forblifer Stedse til min døed deris

Høye Exellences 
min naadige Herres 

underdanigste tro Knecht 
P. J. Wessell. 

Snaven Ormen
ligende til anchers i Stavern d. 23. Novbr. A? 1711.

3.
HøyEdle Velbaarne,

VelEdle og Velbyrdige Herrer 
deputerede udi Slosloven.

Efter Deris Exell. Hr. General L. Housmands mig gifne 
naadige Ordre at Jeg med min Tilbage Komst shulde indgive

’) en dørstaaende Vind 3: en Vind hvormed man kan seile uden at krydse. 
*) et collegialt Statholderskab (1704—1722), der foruden Vicestatholderen 

bestod af forskjellige militaire og civile Medlemmer. Generallieutenant 
Hausmann var Commiteret i Slotsloven 1711.
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til de Høye Herrer, efter min underd. ansøgning at mine un
derhavende folch maatte nyde i det mindste 2de maaneders 
gage huor til mig efter hans naadige Ordre blev leverit udi 
Langesund «300 rdl., hvilchen Summa ieg tilkommende post 
dog schal Indgive Een Rigtig Rule sampt og Kostpenge med 
andre Udgifter som til Hans Kongl. Mayts. tienistes fornøden
hed, — mig er og forrekommen at de høye Herrer for nogen 
Tied schulde verre relaterit om nogle Kostpenger for monsr. 
Gyntelberg hvilche er spargerit at ieg schulde verre bortseylet 
med og iche vilde levere dem1) hvilche er formasteligt skrevet 
af dem som til De høye Herrer saadant tilmelder, mens or- 
sagen er langt anderledis hvilchet iche sømmer sig langt 
mindre kunde Permiteris, Dennem Saadant et referere, Dog 
mand kand nogen lunde Presomere huad aarsagen har verrit, 
af dem, at tilmelde saadant eftersom udi Langesund var spar
gerit at Jeg med Snauw og folch schulde verre omkommen paa 
min Chrys tocht mellem anholt og Lessøe i dend haarde storm 
som for nogen tied havde verrit, shulde de nu have Nogen 
Pretentioner er Jeg altid Een tiener af dem i at Explisere mig 
som Ret og ansvarlig kand verre, Lever og i det Haab at Jeg 
iche schulde have underkast mig De Høye Herrers sincere 
Domme over slige Bedrifter som for Een Officer iche er an- 
staaelig, at Saadant av mig schulde verre passerit, mens schal 
til min døed af yderste Kraft gjøre min flid at compartere mig 
i min fet-) som af Een officer og Soldat kand udkrefvis, Een 
hver til Fornøyelse, forblifv. stedse til min Døed

de Høye Herrers 
ydmyge tiener

P. J. Wessel.
Snauen Ormen

til anchers udi Stavern d. 23de Novbr. A° 1711.

Pr. Lieutenant Henrik Gunlhelberg, der commanderede Fregatten »Myn
den«, havde i Skrivelse af 26de October 1711 til General Hausmann 
anklaget Wessel for at være bortseilet med 2 Maaneders Kostpenge, 
hvilke G. havde givet W. i Commission at indcassere hos Tolderen 
Grønvold i Laurvig. Slotsloven henviste Sagens Afgjørelse, som et per
sonligt Mellemværende, til Parterne selv.

2) skal formodentlig være fait.
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4.
HøyEdle og Velbaarne 

veiEdle og velbiurdige
Samptlig deputerede Herrer udi Slosloven.

Mit Seniste var til dem forleden Post huor fore efter Løfte 
Sendis herudinden Rigtig Rule over Een dehl af mit allem, 
anfortrode mandshab, samme haver bekommet 2de maaneders 
gage tillige med nogle Kostpenger for mig og min Leiulnant, 
sampt andre nødvendig udgifter til min førende Snauvs Repe- 
ration, hvilche penge nemlig 300 rdr. blev mig efter Ordre 
fra Hr. general Leiutn. Housmand In octbr. 1711 udi Lange
sund leverit, de Resterende 9 mand af mit anfortrode mand
shab med min Leiutn. har bekommet den 22de Septbr. 1711 
sidstafvigt, efter Ordre fra deris Høye Exell. Hr. Baron Løwen- 
dahl 3de maaneders Gage, hvilche er de Høye Herrer vel til- 
forne bekjendt, Og som fornemmis at de andre Søe Leiutn. 
nyder deris Kostpenger som Een Captn. nembi. 16 rdl. maa- 
nendl. vil Jeg underdt. formode her efter mig det samme 
motte meddehlis; Er og ydmygt begierrende at naar Som helst 
der bliver gjort Anstalt for de andre Officerer til at annamme 
deris Kostpenger, Jeg da ogsaa motte bekomme for mig og 
min Leiutnant 2de Maaneder saasom tiden er nu paa Een 8 
Dags tied ner, forleden, Jeg tviler ey paa de Høye Herres gode 
Afection til at forhielpe mig herudinden, huorimod Jeg for- 
blifer Stedse

HøyEdle og velbaarne 
veiEdle og velbiurdige 

samti. Herrers 
underdt. tiener

P. J. Wessel. 
Snauven Ormen

til anchers udi Laurvigen den 2den Decemb. A° 1711.

5.
Efterat have overført endeel Heste ankrede Wessel i Laurvig den 16de 

Decbr. 1711. Her blev der overgivet ham endeel svenske Fanger, som han 
skulde føre til Christiania, hvor han den 22de traf sammen men sin Patron 
Baron Løvendal, der foreslog ham at føre Snauen Ostern som da skulde 
omdøbes til »den flyvende Mercurius«, et Navn der passede bedre for
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den hurtige Wessel end »Ormen", men Planen blev opgivet. Med Undta
gelse af et Par Recognoseringstogter i Begyndelsen af Januar 1712, hvor
under W. lagde sædvanlig Dristighed og Aandsnærværelse for Dagen, maatte 
han ligge indefrossen i Langesund til den 15de Febr. Efter Ordre fulgte han 
Løvendal til Aalborg i Marts, og mindede ham paa denne Reise om den lo
vede Fregat, der blev bygget under Jørgen Pedersens Opsigt. Løvendal gav 
ham bestemt Tilsagn om dens hurtige Fuldendelse, idet han tillige tilkjende- 
gav ham, at han for Fremtiden havde at rette sig efter Ordre fra General 
Hausmann, der skulde afløse ham som commanderende General i Norge. 
W. tog fra Aalborg den 28de Marts med endel Transportskibe som han led
sagede til Fladstrand, hvor han for disses Skyld maatte blive liggende til 
den 8de April og kom derefter til Laurvig den Ilte April.

Deris Excelensce Hr. General L. Husmand1).
Hans Excelence Hr. General Baron von Løvendal liafver 

mig af indbemelte Dato Naadigst tilskrefvit, at ieg Straxens 
med min Tilbagekomst Skulde forføye mig paa Vegsiden og af 
deris Excelense indhente af mig underdanigste Efterlevende 
Ordre, shal ieg lade see min Deevoiur, som Een Retshafen 
Søemand og Soldats til sin Kongens Plicht udkrefver, Skulde 
ieg hafve forseilet, dend tid ieg sate hans Excelense Hr. Ge
neral Løwendal i Land Een Miil nedenfor Fladstrand, Saa dend 
Naadige Herre Self, huorledis ieg var forsiunet med Compas 
Styrmand og Desligeste, da ieg Louerte mig fra Skagen paa 
Een Miil nær Fladstrand op imod vinden, kulte Sterch med 
Snee og Slud, Blev det dog Sambtl. med min naadig Herre 
Følgende, Løcheligen og vel i Land Sat, Lefver i det haab at 
Deris Excelense har den Naade for mig at ieg maate med min 
Ordre blifve Expederit at ieg med dene lyse Maanit kunde for- 
seigle paa Vegsiden

Forblifver Stedse Deris 
Excelencis ydmyge tro tiener

P. J. Wessel. 
Snauen Ormen

til Anchers ved Laurvigen den 12te April 1712.

’) Casper Herman von Hausmann, Generallieutenant af lnf., høistcom- 
manderende General i Norge 1712 — 16, tillige Committeret i Slotsloven 
1711; f. 1653 død 1718 i Christiania. En Søn af Amtmand, Etats- 
raad Daniel H. i Segeberg (vide Nicolaisens: »Norske Stiftelser«) og 
Margrethe von Pappen, og en Halvbroder til den foran nævnte Ulrick, 
Fred. Gyldenløve (f. 1638 t 1704) der var en naturlig Søn af Kong Fred, 
d. 3die og Mag. v. Pappen, senere som Enke, 1683, adlet med Navnet 
Baronesse Løvendal.
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Blef forleden Fredag 3de Transport Skibe Efterligende 
ved Hals som ej kunde udkome over Grundene, kunde ieg iche 
forsvare lengere der mig at opholde, forseilte med femb af 
dem til Fladstrand, hvorpaa bege Fregaterne Der ligende, anden 
Dagen Lætede, hvor de ere indkombne ved ieg iche.

Kongl. Mayts. Lieutenant Hr. Wessel.
Al den stund i iche med bedre Styrmand, Compas og 

desligeste Nødvendigheder ere forsiunede, tør ieg iche hazar- 
dere Eder over til Vigsiden, mens ieg har nu skrefvit Hr. Ge
neral Hausmand til at hånd Eder dermed shal forsiune og 
haver i Dermed at forvente videre Ordre fra Hanem.

Imidlertid kand i forblive hoes Fregaten »Søerideren« oc 
med den tillige til Norge overfølge.

Gud befalit
af Eders Velvillige tiener 

Løwendal.
Ellinge Gaard d. 12te Marts 1712.

Ich Hofe ihm baldt Ein besser fahr zeug zu vershafen. adid. 
Rigtig Copi af orginalen

P. J. Wessel.

6.
Beordret af Gen. Hausmann at henseile paa Vigsiden for at opsnappe 

svenske Lodser, tog Lieutenant Wessel der nogle Roggebaade (store Dæks- 
baade) med Proviant, en Skude og 8 Lodser, som han den 29de April bragte 
ind til Stavern (Frederiksværn). Da Fregatten »Løvendals Gallei« nu var 
sin Fuldendelse nær, overgav han den 30te April Snauen »Ormen« til 
Lieutn, Kralbech, men blev derefter til sin store Ærgrelse nødt til at op
holde sig hele Mai Maaned i Langesund, for ved sin personlige Nærværelse 
at paaskynde den, ved Chicaner og Trævenhed, forsinkede Udrustning saavel 
af Fregatten som Snauen Neptunus, der ogsaa var bleven underlagt hans 
Commando og med Hensyn til hvilken der, ifølge Skrivelse af 2den Mai fra 
Gen. Hausmann, blev viist ham den udmærkede Tillid »at det ikke alene blev 
ham tilladt men endog hermed befalet til samme Snaus Førelse at udtage 
en døgtig Søofflceer, hvilken han paa Snauen kan sætte til Lieutenant.«

Deres Excelence
Hr. General Løynant Hausmand. 

Min naadig Herre.
Min underdanig Pligt udkræver at reportere ieg nu laavet 

vere Gud har paa en 5 mand ner met Mandskab til begge
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fartøyerne, beder ieg ydmygest min Hiertte Herre hånd som er 
den ieg har mig naadigst til at forlade i at beordre mig huad 
ieg høyst nødvendig haver for Freggatten og Snauven, Gud 
bedred 1 aftets jeg kom her da jeg mente at alle ting skulde 
verre paa rede hender mens langt fra, saa ieg umuligt seer mig 
Capabel at korne i søen endnu paa en 12 dagers tid. Er her 
ingen Barlast malm1) i komen for Fregatten, sente ieg i natt 
en løyt. der dit at tagge uad malm der udj Kragerøn var at 
bekome, ifald ieg den icke maatte beholde kunde de alle tider 
faa den tilbage, ieg haver vel ordre tel at aname Øltønder udj 
Larvigen mens maa der først naadigst beordres proviant skri
veren at straxen lader Køyperne forsee2) saa mange tønder og 
oxhoveder som jeg til begge fartøyerne behøver, er mig be- 
retted at der Sr. Styrs3) skib indkom ved Tønsberg liger en del 
Jeren baands fader som hånd haf de Vand udj for Hesterne, 
uar det vel fornøden om de mig maatte blive telskeckel, har 
her ingen ved desse vedliggende steder som kand forfærdige 
3 store Lanterner tel Fregatten agter fra Compagnien4) var det 
vel muligt at de der paa steden kunde blive forferdiget og hid- 
skicket med ledighed lever ieg og I det Haab ifald om Sr. 
Jørgen Pedersen icke Er nogne ordre telstellet at forskafue til 
begge fartøyerne huad som hånd kand, da at det naadigst ham 
maatte blive beordret for at man sig ej skal opholde, haver 
ieg efter ordre satt en Løyt. paa Snauen tel videre ved Nafn 
Søren alant fra Trunhiem komen med Marinerne, vil ieg endnu 
ydmygest Erindre en Balber saa og Klaake tel Fregatten saa 
og vil ieg haabe Naadig Herre er mig Saa naadig og beordrer 
mig 2de Maaneders Kostpenge tel det ieg tel gode haver, de 
penge som ieg hafuer og haver ordre tel at aname, er paa det 
Knappeste at de kan telstreke tel Kostpenge og en Maaneds 
gage for folket, har ieg efter ordre anmelt tel Herr Schautbi- 
nacht angaaende Maanedssedler for de af mig antagende offi
cerer og Matroser, mens suagheden vil ham det ej tillade, Vil

1) Ballastjern, som er i Bunden af ethvert Orlogsskib.
2) Køyperne forsee □: Kyperne eftersee.
3) Anders Styr(?), Command., Capits. Charact, Sde Juli 1717.
4) Campagnelanterner eller Lanterner paa Hakkebrædtet til at markere 

Skibets Sted og Stilling.
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ieg lade ydmygst det bero paa liaadig Herre om ieg det skal 
forrette eller uad for officer han der tel naadigst vil beordre, 
giores uel fornøden at giøre Raaerne1) noget smekere tel Fre
gatten end som de Erre mens tiden vild ej tillade det denne
gang skal ieg i Herrens Nafn forsøge den først, nu naadig 
Herre ieg vil ydmygest haabe band dog har sin tro Knegt udj 
hukomelse, i at enuer som mig skal assistere den maatte ufor- 
sømelig ladde se sin flid for Konggens tieneste, skuden2) 
bruger ieg at afhente uad ieg fornøden haver skal med ind- 
skekes. Vad der var udj skuden staar det til naadig Herre om 
ieg det skal beholde eller ikke, fartøyerne er god tel Kongens 
tieneste, Vil ieg ydmygest recommandere mig naadig Herres 
afle etion lever tel min Død min naadig Herres underdanig 
tro Knegt

P. J. Wessel.
Løvendals Galej den 17de Mai 1712.

7.
Deres Excellence

Herr General Lieutenant Hausman. 
Naadige Herre.

Efter den Naadige mig gifne Ordre andgaaende de 7 Mat
trosser som var paa Priserne, og mig er medgifved Ordre at 
de slial Overtrede paa Fregatten hvilchet Herr Schoubinacht-3) 
ej vil tilstede mens Commanderte dem i sit schib saa og er 
mig ej Perrniterit at tage nogen Enroullered Mattros eller en 
anden fra nogen af Coftardie Skibene isteden for den Marinner 
som dem igjen tilbage schal blive leverit, saasom min Flag
mand samme Ordre haver, da tøer ieg ej og bliver mig ej til
stedet derfra nogen at tage; Alt saa er ieg høieligen forceret 
min herre at anmelde at han dog for alting vil mig Asistere 
at ieg dog kand komme i siøen med fartøjerne.

Barlast haver ieg nu bekommet Ombord mens Endnu ingen

*) Ræerne. 
formodentlig Skuden som han har taget fra Svenskerne.

3) Schoutbynacht Wilster der commanderedc Nordsøeskadren og som paa 
den Tid laae i Laurvig. Han yndede ikke Wessel.
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Anstalt er gjort for Proviant for mig her udi Laurwigen, støcher1), 
kugler, alt saadane Sager haver ieg bestelt hos Hr. Ober In
specteur Børn, saa mig aliéné fattis Proviant, fustagier og at 
maa tage folch saa mange ieg fornøden haver. Min Naadige 
herre haver de nogen godhed for mig hjelp mig at ieg dog 
Engang kand komme i siøen, ieg tenchte og sagde at det saa- 
ledis vilde gaa mig, Det er langt i fra at ieg tøer disputere 
min Chef uden saa er Naadige herre ham det self tilmelder. 
Jeg recommanderer mig underdanigst i min Naadige herris 
Affection Og forblifver

til min Død
Deris underdanige troe Knecht

P. J. Wessel. 
Laurvig d. 18de Mai 1712.

8.
Deris Ezcellence

Hr. General Lieutnt. Huusmand.
Naadige Herre.

leg er høiligen Forcerit at anmelde at ieg Gud bedred 
endnu ligger her med Fregatten og Snowen af Aarsage at alt 
Jernverk af Bochs Horen2), Bolter, Rapperterne og alt andet 
som endelig maa og Skall være forfærdiget er nu først udi 
arbeide. Maa ieg saa ilde udgifue de mig assignerede Maa- 
nedspenge til Kostpænge til Folchene somme 3 Ugger og een 
Deel 14 Dager,

Min Hjerte Herre ieg ydmygst Begjerer een gang for alle, 
at Seigneur Jørgen Pederssen derom maatte vorde tilschreven, 
Saa det i sin tid ej mig Skall blive regnet til Forsømmelse,

Jeg maa gaa her med chagreng og see tiden saa unøttig 
at Spilde nu beste Sommers tid, og gaar der ifra denne Dag 
vel 8te Dager førend hånd kand lade forfærdige Fregatten, som 
dend shall være med sit tilbehør;

leg schref Naadige Herre til med forrige Post angaaende

r) støcher o: Kanoner.
*) Bukshornene ere store Jernhager paa hver Side af Kanonportene til 

Brogens eller det Tougs Befæstelse hvori Kanonen tørner op ved Skudet.
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Barberer, Lanterner og Kloche Mens ieg veed ej om mig naa- 
digst noget Svar er tilstillet saasom Posten er her endnu ikke 
ankommen, Tør ieg ej opholde Naadige Herre lengere, Mens 
ydmygst vil Recommendere mig udj erindring for at komme i 
Siøen, Da nest Guds Bistand at overføre først Hr. General von 
Løwendal, Jeg lever til min Død

Min Naadige Herris 
ydmygste tro Tienner

P. S. Jeg vil ydmygeligst haabe Kostpengene ere mig med 
denne Post tilstillet.

Fregatten Løwendals Galej
til Anchers ved Langesund d. 24de Maj A? 1712.
Dette er indkommen fra Capitainl. Wessell1).

9.
Efter under 22de Mai at have faaet Ordre fra General Hausmann til, 

saasnart han var klar, at støde til Schoutbynacht Wilsters Division der 
skulde opsøge og attaquere den fjendtlige BBkadre som var udløben fra 
Gøtheborg, bragte han det endelig ved sin utrættelige Iver saa vidt, at han 
den 31te Mai kunde forlade Langesund med sit nye Skib.

Istedetfor nu strax, at forene sig med Wilsters Eskadre, som han, 
ifølge en samtidig Rapport, havde seet Nordpaa, foretrak han at gjøre 
en Tour paa egen Haand ad Skagen til, for, som han udtrykker sig, 
»at probere Fregattens Seilads«, en Ulydighed, der imidlertid satte ham 
istand til allerede Dagen efter den 1ste Juni, at udføre en af disse kjække 
Bedrifter, som man saa hyppigt træffer paa i hans Historie, idet han tog en 
af Svenskernes bedste og hurtigstseilende Kapere ved Navn »det svenske 
Vaaben« der i lang Tid havde gjort den danske Handel stor Skade og efter- 
haanden opbragt ikke mindre end 20 danske Coffardifartøier. Den 2den Juli 
seilede han til Stavern med sin Prise der fik Navnet »det norske Vaaben« 
og blev underlagt hans Commando. Her opholdt han sig til den 7de, men 
maatte endelig, ihvormeget det end stred imod hans selvstændige Natur, be- 
qvemme sig til at parere Ordre, og indfandt sig den 10de ved Schoutbynacht 
Wilsters Eskadre. Dagen efter, den Ilte, blev det et meget haardt Veir og 
hans Skib led den Skade, som han i det følgende Brev omtaler og som 
nødte ham til at ligge over i Langesund til den 20de Juni.

*) Da Underskrivten er glemt, har Brevet ved Modtagelsen erholdt den an 
førte Paategning.
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Deris Excellence
Herr General Lieutnant Hausinan. 

Naadige Herre.
Min underdanige Pligt udkrefver at rapportere at ieg nu i 

denne Momang er kommen af Siøen, af Aarsage mig er sched 
en Malheur i gaar Kl. 2, min foche Mast overbord sejlet da 
mine folch var i stor Mers og for Mers beslog begge Mersei- 
lene, fich lovet være gud folchene bjerget, uden 2 Mand som 
fløe for langt fra Skibet saa mand ej kunde faae dennem igjen,

Fregatten Losen som tillige med mig giorde Jagt paa 4 
Coflardje Skiber1) som var kommen fra Amsterdam og vilde til 
Sohn2) I Christianiafiorden, berettede at de haf de haft Ombord 
5 Svenche Orlog Skiber og 2 Snaver paa Dogersand3) som der 
holte det krydsende, leg viste vel der stod mig en u-løche 
fore at ieg sliulde Conjungere mig med de andre, haver Hr. 
Schutbinacht Wilster alle tider bruget mig til at lage efter 
fremmede Sejlere Saasom gud vere Eret min Naadigste anfor- 
troede fregatt er mester af Sejlads for alle de andre det er at 
beklage at ieg iche kand faa saa meget toug Verch som ieg 
høj Nødvendig fornøden haver, som falder for Vittløftig for 
deris Excellence at opregne, leg kunde vel have taget fra 
Snaven Norske Vaaben af det som mig tilkom og brugt til 
Fregattens fornødende men Eftersom ieg maatte forsiune den
nem med Folch og andet Nødvendigheder, da lod ieg det og 
forblifve ved den, Min naadige Herre ieg tviler iche paa der 
io Naadigst bliver Jørgen Pedersen beordret mig at Assistere 
med nye Foche Mast og bugsprydet, Seilene og Toug Verch 
fich ieg gudskee Lof bierget, som var det Princepaleste, Endeel 
der af maatte mand kappe efter som det bleste en halv storm 
og hulsiøe, Fregatten Lossen føldte mig omtrent 2 Miil her fra 
Volden. Siden band igaar Secunderte mig med sin iolle og 
Chaloupe for at berge forbenefnte Redskab, Voris Orlog Skiber 
og Fregatter var i gaar Kl. 3 N. T. W. 10 Miil fra Stawern i 
Siøen, Posten som ieg medtog efter Herr Schoutbinachts Ordre 
maa jeg skiche til Laurwigen igien, Jeg begierte vel nogle

’) viste sig at være holstenske Skibe.
2) Soon, en lille Handelsstad.
”) en Banke midt i Nordsøen med c. 11 Favne Vand paa.
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Gange at maatte bringe Posten over mens blev mig svared at 
ieg Skulde vel faa Ordre naar jeg den skulde fortsette.

Jeg lever og i det under danig Haab at min Naadige Herre 
kaster ej nogen ugunst til mig derfore denne recontre, det var 
nu langt bedre den gich overbord for min Foch, End som ieg 
Skulde være forceret af min fiende til at løbe og blive over
rumplet, den fich allerede et knech den Tid ieg seilte ud af 
Langesunds Gab, som timmer Basenx) samme tid saae da han 
følte mig ud efter, Jeg kand sige ved min Saligheds Eed at 
ieg iche haver over 24 befarende gode Mattrosser, Resten kand 
allene være Siøe Vante, snart iche ved hvad et løbende Red
skab heder udj Skibet, De Folch som haver duet noget er 
mesten Delen bortrømt, Endel hielper dertil at de ingen Maa- 
neds Sedeler have faaet, Gud hielpe mig Snart klar, som i S 
Dager vel kand skee,

Skal ieg vel oprette kongen den bekostning og min Naa
dige Herre til fornøielse for den store Omsorrig Som band for 
mig drager, Mine Vindever i Chahytten blev allesammen af 
siøen indslaaet og Chahytten halv fuld af Vand, følger hos 
Specification paa de fornødne Poster som ej var udj Medica- 
mentkisten da ieg den bekom i Dramen som Mesteren2) Ende
ligen maa have, saa og Landterner for Fregatten vil ieg for
mode deris Exell. haver i Hukommelse, tør ej opholde min 
Naadige Herre lengere, mens Recommanderer mig udi hans 
Naadige Affection Og forbliver stedse til min Død

Ders Exccllencis
Underdanige og troe Knecht

P. J. Wessel.
Fregatten Løvendals Gallej

til anchers udi Langesund d. 12te Juni 1712.

10.
Deris Excellence

Hr. General Lieutenant Huusmand.
Naadige Herre.

Med hidsente Expresse, vil jeg underdanigst tilmelde Min 
Naadige Herre at ieg lovet været Gud i Morgen Kloken 12 siett

Tømmerbasen o: Tømmerformanden.
2) Doctoren.
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skall være Klar at kunde gaa i Siøen, Og taker ieg under- 
danigst for all dend store Naade og for dend medgifne Assi- 
stence som Brefvit indeholder; Da jeg saae Monsr: Jørgen 
Pederssen hafde ikke noget touværk til at assistere mig med, 
saae ieg ingen bedre udflugt for i en Hast at blive Klar, foer 
ieg med min Chaluppe ud ad Siøen til nest afvigte Tiisdag, 
Da Hr. Schoutbynacht var een Miil eller halfanden fra Volden 
her, Eendeel for at give Hannem vist Relation om de Svænske 
som Krysser imellem Dogern og Refuet som een Aabenraa 
Skipper berettede, som de Svenske hafde været om borde hos, 
som var den 5te næst afvigte; Saa og for at bekomme Ordre 
til Seignr: Alsback, for at bekomme en Deel af Trosser som 
jeg ogsaa fik Dagen efter, haver jeg nu saa meget nap og 
Knap til at tachle Fregatten ud med, mens vare gods1) ikke 
det allerringeste som ieg nødvendige maatte hafve, Hvilket ieg 
endnu efter mit forrige vil Naadige Herre anmode om, at aller- 
naadigst maatte Blifve mig anskaffet, Skall ieg saasnart Vind 
og Værlig føier mig i Morgen aften forføje mig til Stavern og 
Conjungere mig med Hr. Schoutbynacht Wilster, som ieg nok 
troer udgaaer med det første, Bogsprud, Fuche Mast og for
stang er allerede indsatt, og i Aften vil blive Klar med Tache- 
lasien;

Recomenderer mig Stedse udj Min Naadige Herris gode 
affection og forbliver til min Død

Hans underdanig tro Knecht 
P. J. Wessel.

Fregatten Løwendals Gallej d. 17de Juni 1712.
P. S. Constablen Naadige Herre anmelder er bleven i 

Schoutbynactens Skib, Mens Lanterner haver hånd ikke det 
ringeste til mig omtalt.

11.
Wessel forlod Langesund den 20de Juni og kom den 23de til Flaaden 

ved Skagen. Han krydsede nu frem og tilbage i Farvandet mellem Skagen og 
Marstrand til den 27de uden at møde noget fjendtligt Skib og gik den 28de 
over paa Vigsiden for, efter Schoutbynachtens Ordre, at see at skaffe ham 
Underretning om Fjendens Foretagender. Uforsagt styrede han den 30te lige 
ind i en svensk Havn kaldet Treringøen og tog en Baad med Tilbehør og

) Varegods o.- Reservegods.
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5 Matroser til at roe den og desuden en svensk Roggebaad samt nogle 
Lodser hjemmehørende i Lysekilden og Kedringøen. Med dette Bytte vendte 
han tilbage til Schoutbynacht den 30te og seilede ud igjen den 1ste Juli for 
at recognosere.

Deris Exell.
Hr. General Lieutnant Hausman. 

Naadige Herre.
Lader ieg underdanigst Deris Exell. vide at vi nu er her 

udenfor Volden med Esqvadren omtrent 6 Mil fra Staviern. 
Den 30te Juny var ieg nere paa Vigsiden i Kierring Øen og 
recognocerte og bekorn der 2 kongens Lodser og 2de andre, 
fich Underretning af den gi. JVIand naunl. Olle Erichsen som 
var med mig udj Christiania hos min Naadige Herre, at de 
gjør ald den hast de kand for at faa floden klar i Carls Crone 
med en Transport til Pomern og tager de udaf alle omliggende 
Pladser alle de borgere og borgerbørn som haver værre paa 
siøen og kand tiene dertil, og dennem fortschicher til Carls 
Crone til at besette deris flode med og fuldbyrdige den Trans
port paa Pomeren, hvilchet udj ald Sandhed skal vere saaledis, 
saa og blev mig beretted at nerverende Svenske Galleyer og 
skjerboder liger udj en haun heder Smouet, Nembi. Gallejernis 
Naune, Wreden, Anne Regina, Schelpaden, Lachsen, Aborn, 
Brachsen, Fregatten Fama, forventer dj Endnu 4 a 5 Stkr. 
skierboder hver Dag som skal Conjungere sig med de andre.

Vil ieg underdanigst forvente Svar fra Naadige Herre om 
ieg naar floden indkommer da maa følge min Naadige gifne 
Instrux ifald floden nu skulde indgaa og iche afhente hans 
Exell. Hr. General og Baron von Løwendahl som nu formodentlig 
vel skal Vere Ventendis udj fladstrand; da bedis ieg Ydmygist 
at Eftersom min Allernaadigst Anfortroede Fregatt lovet vere 
gud er Endnu mester af seilads for alle de andre her udj Es
qvadren Verende Fregatter, at ieg da straxsens Naadigst maatte 
blive beordret den Naadige Herre at afhente, hvilchet ieg og 
noch troer han med mig derudinden skal Vere fornøjet, De 
Blus Lanterner som Deris Exell. Naadigst til mig ommelte at 
skulde vere til Stawiern ankomen haver ieg iche bekommet, 
kunde ieg med bodet faae Endel af de brand kugler som Naa
dige herre lovet mig den sidste gang ieg var udj Christiania 
saa ieg det gierne saa og andstalt om det fornødene Vahre 

Danske Samlinger. II. 21
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Gods som mig Saa lenge til Fregatten er lovet af Monsr Jørgen 
Pedersen til at forskaffe,

tiden vil ej tillade Deris Exell. lengere at opholde, mens 
vil underdanigst Recommandere mig udj min Naadige herris 
Affection Og forblifv. til min Død

hans underdanige og troe tienere
P. J. Wessel.

Fregatten Løwendals Gallej
seilende nu 6 Mil fra Staviern d. 1ste Juli 1712.

Efterfølgende Skrivelse uden Underskrivt, der var indesluttet i det fore- 
gaaende Brev, og efter sit hele Indhold maa være affattet samtidig med 
dette, er aabenbart et af de mærkeligste Actstykker i denne Samling. Ved 
Siden af en utaalmodig Gjentagelse af Wessels stadige Ønske om at blive 
befriet fra ethvert Afhængighedsforhold, indeholder det nemlig en hemmelig, 
og som det senere viste sig, berettiget Anklage af den 20aarige Lieutenant 
mod hans Foresatte, den Øverstcommanderende over Nordsøflaaden, Schoutby- 
nacht Wilster, en Anklage for Mangel paa Mod og Dygtighed. Hvorvidt der end
videre ad anden eller officiel Vei er klaget over Schoutbyn. Wilsters Forhold 
i denne Sag, have vi ikke kunnet faa oplyst, men Factum er, at Schoutbyn. 
Trøyel, som den 13de Juli 1712 ankom til Kjøbenhavn fra Østersøen og 
strax fik Befaling at afgaa til Nordsøeskadren, hvis Commando han i Wil
sters Sted skulde overtage, den 30te Juli blev beordret at foranstalte Krigs
forhør optaget over Wilster som den der, trods de ham undergivne Chefers 
Forestillinger og det afholdte Krigsraads Beslutning at angribe Fjenden, 
havde ladet en betydelig svensk Convoy undslippe til Gøtheborg. Da An
klagen fandtes gyldig blev W. hjemsendt og arresteret paa Gammelholm den 
22de Septbr, og senere fradømt sin Charge. Straffen blev imidlertid under 
25de Aug. 1714 formildet til Afsked i Naade, en Godmodighed som Wilster 
belønnede med at gaa over til Fjenden, hvor vi allerede Aaret efter, i Be
gyndelsen af 1715, finde ham som Schoutbynacht paa det svenske Orlogsskib 
Bremen i Kamp mod sit Fædreland. Han avancerede kort efter til svensk 
Viceadmiral.

Rand ieg og ikke forbigaa at ieg som Een af naadig Her
res tro Knægter maa gifve Regtig report om dene vaares ud- 
gangne Krydstogt som hafver veret icke andre steder uden 
tel ankers Indenfor skagens ref, dog somme tider Fregatter 
ver sin Dag at reconesere, d. 29de nest afvigt fek schautbi- 
nachtten at viide ved Regtig report at de suenske var med 
dem 11 støck af orlogskibe, Fregatter og Comfardi seilende 
nermere skagens Reef end Dogerssand, igaar eftermeddag Kl. 
6 gick han under seil som ieg kunde see, da ieg kom fra 
Kierringøn styrede N. T. W. over som var Rett Curs tel Norge,
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nu i Maargest Kl. 2 fek de 11 suenske at see gick ind udj 
Lyse Kild, huorom icke da1) eftersom Vinden var god denem 
at forfølge sitto og kunde denem tutaliter der inde udj hafnen 
hafve ruineret tellige med galeierne, eftersom icke tilforen udj 
søen Er bruget nogen Retskafuen og forsuarlig Sømans og 
Soldatskab denem at recontere huortel tror ieg neppe I dette 
aar saadan leilighed presænteres,

huad har nu Naadig Herre for ald hans store omhøgelig- 
hed for Eschaderen saa og Vi underhafvende Officerer Indet 
end skam og bagttalelse af alle Menisker Gud bettale den 
skylden halver, efter min Ringe Conduitte synes mig at det 
hafvde veret bedre, at vilde de aldrig hafve seilt lengre bort, 
da at begynde med Schoutbinachtskibet omtrent en miil fra 
skagen af, og siedeu med de hos sig havende 15 smaa og 
store paa en mil veis distans fra uer andre, da paa 3 miel Vej 
kunde hafve været nær Norge saa icke en skude kunde hafve 
paseret, det kunde mand vel tencke at suensken var icke saa 
taabelig at søge skaggen efTter som hånd veste at vaar Eschadre 
laa der, mens saa smogt begynde omtrent ved Lan Kiending 
af forder-) sieden søger den første hafn den Kiereste, ieg 
beder at min Naadig Herre dog engang dog har den Naade 
for mig at ieg maatte korne tel at Kryshe efter den mig Naa- 
dige gifne indstrugs, Naar Gud vil at hans Excelens Løvendal 
er over kommen, min fromme Herre ieg beder for den død og 
pine Gud har tolt at det ej til nogen bliver kunt at ieg naadig 
Herre hafver det tel melt da muligens ieg fick baade skam og 
last faar at sandhed maatte høres, mens ieg tror der bliver og 
dem, der det tel naadig herre reporterer saa vel som ieg, den 
almægtige Gud søger ier ienge og vel i fornøyelig glæde og 
velstan.

12.
Juli og August Maaneder hengik for W. med smaa Recognoseringstogter 

mellem Jylland og Norge, med at overføre Baron Løvendals Familie til 
Norge og med Reparationer af hans Skibe.

Den Ilte Septbr. tog han 2 svenske Fartøier ladede med Beg, Potaske 
og Kobber. Den 12te heftig Storm. Wessels Fregat blev under denne be-

*) o: hvorfor ikke da.
*) formodentlig Fjordsiden.

21*
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tydelig medtaget; Ankeret maatte han kappe fra sig og drev ind i Katte
gattet, men naaede dog i god Behold Kjøbenhavns Rhed den Ude, hvor han 
maatte lægge ind for paa ny at reparere. En halv Snees Dage iforveien var 
Østersøflaaden, (16 Skibe) under General Admiral Gyldenløve1) der i Begyn
delsen af Septbr. laa under Bornholm og som den 4de havde faaet den 
svenske Flaade (25 Orlogsskibe) i Sigte, søgt op under Dragøer, hvor den 
afventede Fjenden i Slagorden, en Udfordring som imidlertid ikke blev mod
tagen. Den 18de September stødte Wessel, efter endt Reperation, igjen til 
Nordsøeskadren, der under Admiral Trøyel ligeledes var ankommen til Kjø- 
benhavn i Begyndelsen af Maaneden for at forene sig med Østersøflaaden.

Deris Excellence
Hr. General Lieutnant Hausman.

Naadige Herre.
Min skyldighed udkrcfver at reportere dennem at ieg med 

min Naadigst anfortroede Fregatt er her ved hodfloden indtil 
videre, som var mig uformodentlig, min udsejling fra Larwigen 
Er deris Exell. vel bekiendt hvad tid det var, hafde en Con- 
trarie Vind med En storm udi 4 Dage saa ieg ej kunde naa 
Fladstrand til at kaste Posten udj Land, Holte det krydsende 
nogle Mille udeufor Schagen, Var gud mig Saa god til den 
fortred ieg haver haft, at ieg recontrerte 2de Lurendreiere som 
kom fra Warberg ladet med Beeg, Potaske og Kaaber, de 
haver vel hollandske Connossementer som ere falske, Skibene 
blef taget forleden Vinter fra Norge, saa Skib og Ladning 
bliver Priis, Jeg lovede snart at oprette skaden som nu og er 
skeed, da ieg kom her Som var d. 14de Nest afvigte forfant 
ieg Hr. Schoutbinacht Trojel med Esqvadren her uformodent
lig, Gud give vi hafde verret her for 10 Dage da mueligens 
det hafde verrret bedre, da de svenske eftersøgte vore hvor de 
rettererede til Dragøe, men fregatten Blaa Hejeren er af 2de 
svenske Orlog Skibe Skot udj synch, Saa snart Vinden bleser 
god vil hans Høi Exell.2) Seile med floden, Gud give Løche, 
det vil see falsk ud skulde de 10 findske Armerede vere an-

J) General Admiral Ulrich Christian Gyldenløve, Greve til Samsøe, Fri
herre af Marselisborg, Geheimeraad, Overkammeherre, General Postmester 
i Norge F. 1678 f 1719. En naturlig Søn af Kong Christian d. 5te 
og Sophie Amalie Moth og yngre Broder til Stamfaderen for Greverne 
Danneskjold-Samsø.

*) General Admiral Gyldenløve.
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kommet til de svendskis flode som her for hvis spargeris. Saa 
vil der blive En god Slaugbog for en fattig Karl, nu kand 
Naadig Herre Erfare det Er som ieg for 2de Maaneder tilforne 
haver Sagt hvorledis det vil tilgaa udj Øster Siøen,

De venter hans Maist. her i Over Morgen, Hr. Schoutbinacht 
Trojell er i dag overtredet paa Orlog Skibet Pr. Friderich som 
er natt og dag paa Arbeidet, Jeg nyder vel den Naade at Naa- 
dige Herre mig nogle faa Linier tilstiller, om hånd her paa 
stedet noget haver at befahle, førend ieg skulde forseile til 
Norge igien, Naar denne Expedittion er skeed da har hånd det 
sin tiener altid at befale, Jeg lever til min Død

Min Naadige
Herris underdanig tiener 

P. J. Wessel.
Fregatten Løwendal Gallej

til anchers paa Kjøbenhafns Red d. 17de Septbr. 1712.

Paa Grund af sine Bedrifter i Østersøen blev Wessel den 14de October 
1712, førend han endnu fuldt havde tilbagelagt det 20de Aar, udnævnt til 
virkelig Captain-Lieutenant og avancerede derefter under Krigens Fortsættelse 
saaledes :

28de Decbr. 1714 Capital ns Characteer.
24de Febr. 1710 ophøiet i Adelstanden med Navnet Tordenskjold.
ISde Juli 1716 Commandeurs Char.
14de Novbr. 1716 udnævnt til Øverstcommanderende over den norske 

Sødefension og Nordsøeskadren.
30te Decbr. 1718 Schoutbynachts Char.
17de Aug. 1719 Viceadmirals Char.
Til en Sammenligning skulle vi anføre at Jørgen Liebedanz, der var 

Schoutbynacht da Wessel blev Underlieutenant, endnu stod som saadan da 
W. blev udnævnt til Viceadmiral, og at Ulrick Friederich Montague Lillien- 
skjold der forfremmedes til Lieutenant samme Dag som W., først naaede at 
blive characteriseret Premierlieutenant 4 Maaneder efter WesBels Udnævnelse 
til Viceadmiral.

I Forbindelse med foranslaaende Række meddeles sluttelig endnu 
et Brev fra Peter Wessel, der senere velvilligt er overladt os til 
Offentliggjørelse af Hr. Etalsraad Abrahams.

Brevet, der er til Hs. Maj. Kong Fredrik den 4de, og af en 
noget yngre Dalum end de foregaaende, er nærmest skrevet for
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at anbefale P. Wessels ældre Broder Eiler Wessel til et ledigt 
Præstekald.

Denne, der var født 9 Januar 1680, og den 5le af Raadmand 
Wessels Sønner, blev theol. Candidat, med haud, 1713 efter i 13 
Aar at have været Collega (Adjunct) og Cantor ved Aalborg Latin
skole. Ved en foregaaende personlig Henvendelse til Kongen havde 
denne givet begge Brødrene Løfte om »Hjælp og Promotion« 
for Eiler W. Det ansøgte Kald fik han imidlertid ikke, men blev 
derimod under 9de Mai 1714 udnævnt til personel Capellan hos 
Sognepræsten til Tingvold paa Nordmør, Mag. Jens Juel. Fra Ting
vold blev han i Aaret 1719 forflyttet til Tronhjem som Hospitals
præst, og kaldtes 24de Juli 1722 til Sognepræst for Ørlandet Me
nighed i Fosens Provsti. Provst 1735. Død 1740.

Stormægtigste Monarch
Allernaadigste Konge og Herre!

Saasom Westbye Præstekald paa Tolloug i Norge d. 30te 
May saavist er bleven Vacant, og Jeg engang tilforn Aller
underdanigst hos Deris Kongl. Maytt, haver begieret, det min 
Broder Eiler Wessel maatte finde Deris Maytts. Naade til Em- 
ploy, alt saa er her ved min Allerunderdanigste Begiering, 
Deres Kongl. Maytt. i Naade vilde Andsee Ham, og forunde Ham 
bemte Vacante Westbye Præstekald, Hans Lefnetz forhold kand 
noch enhver ham bekiendt bære Vidne om, og videre Hans 
Capacite nochsom fornemmes ud af de Hannem fra Aalborg 
Skole gifne Testimoniis, Deris Kongl. Maytt. min Allernaadigste 
Konge og Herre kaster dog Naade paa os for dend Høyeste 
Gud Skyld, der allene er Voris Patron, og uden Ham vi aldeles 
ingen har; Og som Jeg nu er beordret at Convojere til Hol
land1), ynskede jeg mig gierne dend Naade af Gud, at ieg 
paa denne mig Naadigst andfortroede Convojering med Con-

*) Ifølge Slotslovens Ordrer af 26de Mai og 8de Juni 1713 skulde W. 
med Fregatterne Søormen, Løvendals Gallei og Snauen Neptunus con- 
voyere en Coflfardiflaade fra Norge til Holland. Afseilingen blev imid
lertid, ved forskjellige Rygter om et svensk ludfald i Norge og om en 
Flaades Udrustning i Gotheborg, forhalet lil deu 29de Juli, da han for
lod Flekkerø med de der forsamlede Handelsskibe.
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phardie-Skibene maatte raccontrere noget fientlig, som iche 
var altfor groff for mig, vil jeg haabe, Deris Maytt. med for
nøyelse skulde erfare, at skal holde mig som en ærlig norsk 
Mand.

Ofver alt tilbeder Jeg mig Deres Maytts. Naade, stedse 
forblivende

Deris Kongl. Maytts
Min Allernaadigste Konges og Herris 

Allerunderdanigste Tro Knegt
P. Wessel.

Fregatten Løwendalls Galley
Anchrende ved Laurvigen d. 6te Juny 1713.


