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Piratverksemd i nord – Nokre døme frå 
Finnmark tidleg på 1600-talet 

Innleiing 
På St. Hans-dagen i 1615 gjekk det føre seg eit stort sjørøvarslag utanfor Nord-Russland. 

Fleire månaders jakt hadde endeleg leidd til resultat for admiral Jørgen Daa og ishavsfarar 

Jens Munk. Den berykta sjørøvaren Jan Mandaus var omsider teken til fange utanfor 

Kvitsjøen. 55 sjørøvarar fekk rettargang på staden og vart kasta over bord, medan Mandaus 

og to av dei andre leiarane vart frakta tilbake til København, dømt og hengt i vippegalge 

utanfor Østerport. Bøsseskytten1 Jon Olafsson fortel i sine memoarar at sjørøvarane «…hang 

der, da jeg kom til Byen, hele og uskadte i deres Silkeklæder besatte med Guldsnore og 

guldbroderte Sko.»2 

I denne artikkelen ønskjer eg å syne fram eit lite kjent emne i nordnorsk historie. På 

1600-talet var det ein livleg europeisk og regional handel samt oppdagingsverksemd i dei 

nordlege farvatna  heilt nord til Finnmark og Kolahalvøya. Noko få kjenner til er at denne 

skipsfarten førde med seg sjørøvarar som herja langs nordnorske fiskevêr og i nordnorske 

kyststrøk. Eg kjem til å trekke fram døme på sjørøvarar som reiste heilt nord til Finnmark, og 

artikkelen vil såleis handle om nordnorske farvatn og austover langs Kolakysten mot Novaja 

Semlja. Christian IV såg på det vi i dag kallar Norskehavet, Barentshavet, Grønlandshavet og 

Nordishavet som eit innhav som tilhøyrde Danmark-Noreg.3 Mange av tokta til marinen  

patruljerte desse farvatna i tillegg til Nordsjøen og Atlanterhavet inkludert Færøyene og 

Island. Desse havområda vert den geografiske avgrensinga til artikkelen. Det skal seiast at 

sjørøvarane kunne finne på å sigle heilt frå Middelhavet og opp til nordlege delar av 

Atlanterhavet, så sjørøvarane i nord kunne operere frå basar langt sør. 

Sjørøvari i Nord-Europa er eit relativt nytt forskingsområde i norsk og utanlandsk 

historieskriving. I løpet av dei siste ti åra har det komme fleire verk som omhandlar 

piratverksemd og sjøfartshistorie i Nord-Europa.4 Det finst lite litteratur direkte på 

piratverksemd i Noreg og nordområda, og fleire av dei få verka og artiklane som går direkte 

på piratverksemd i Noreg, har mangelfull eller inga kjeldeliste. I tillegg til generell litteratur 

på europeisk sjøfart og handel har eg nytta meg av nokre sentrale primærkjelder. 

Kjeldematerialet finst mellom anna i tingbøker, lens- og amtsrekneskap, supplikkar, sjøpass 

og rapportar frå den dansk-norske marinen. Eg har i hovudsak nytta meg av tre kjelder: ein 
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rapport til det danske kanselli etter eit tokt i 1615 skrive av admiral Jørgen Daa, eit brev og 

rapport frå borgarar i Bergen og slottsskrivaren i Vardøhus frå 1605 om eit piratangrep i 1602, 

samt eit døme frå tingboka i Finnmark frå Vardøhus i 1664. Forutan marinetoktet frå 1615, 

har ikkje desse kjeldene vorte brukt i forsking tidlegare. I denne artikkelen presenterer eg 

derfor nytt og ukjent materiale, som kan kaste lys over piratverksemd  i nordområda.  

<bt Ill. 1: bildetekst inn her> 

Kva ein har kalla piratar og liknande grupper har variert både geografisk og opp 

gjennom tidene. Dei viktigaste forskjellane finn ein mellom pirat, kaper og fribyttar. Ein pirat 

stod utanfor lova og plyndra skip uavhengig av kva land dei tilhøyrde. Kapteinen og 

mannskapet hans fekk heile profitten frå byttet sjølve. Piratar vart sett på som lovlause, og 

kunne avrettast ved ein provisorisk rettargang. Ein kaper var ein lovleg «pirat» som gjennom 

eit kaperbrev hadde ei kontrakt med myndigheitene som gav dei lov til å plyndre fiendtlege 

fartøy i krigstid. Mot å få eit slikt kaperbrev, hadde kaperen visse plikter og reglar. Dei kunne 

berre angripe fiendtlege skip, som utferdaren av kaperbrevet hadde skissert opp. I tillegg 

skulle myndigheitene ha ein del av profitten frå kapringa. Prisa, det fiendtlege skipet kaperen 

tok, måtte inn til ein prisedomstol innan ei viss tid dersom ikkje kaperen ville risikere å bli 

dømt som pirat. Angus Konstam poengterer at «one country’s privateer is another country’s 

pirate.»5 Det handlar om kven som hadde definisjonsmakta og om ståstaden til 

kjeldeprodusenten. Det vil seie at til dømes ein kaper som Francis Drake, som hadde løyve frå 

den engelske dronninga til å gjennomføre raid i Karibia, vart frå spansk side sett på som 

pirat.6 Hypotetisk sett ville ei spansk kjelde definere Francis Drake som pirat, medan ei 

engelsk kjelde ville definere han som ein kaper. Når ein nyttar seg av arkivmateriale, må ein 

difor vera merksam på kven som har produsert kjelda. Ein kan også snakke om «privateer-

turned-pirate»7 slik som tilfellet var med engelskmannen William Kidd (verka i perioden 

1689–1701). Då har utgangspunktet vore eit kaperbrev som anten ikkje er gyldig lenger, eller 

som kaperen ikkje lenger følgjer. Kaperen har då anten på eige initiativ eller ved krigens slutt 

kryssa grensa over til piratlivet. Både kaperar og piratar kunne vera like rå og hjartelause, så 

skiljet mellom dei handla meir om deira juridiske status enn deira oppførsel på havet.  

I dei fleste av kjeldene frå 1600- og 1700-talet dukkar nemninga «fribyttar» opp. Dette 

er ei fellesnemning for kaperar, piratar og andre som tok seg til rette på havet. Det er eit 

uttrykk som femnar om ein som med eige skip røvar eller plyndrar andre, uavhengig av 

juridisk status.8 Ordet kjem på norsk sannsynlegvis frå det hollandske vrijbuiter, og 

inkluderer også andre grupper enn piratar og kaperar. Dette kunne til dømes vera 
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handelsmenn eller til og med heile handelskompani og kvalfangarar utan løyve til handel og 

fangst.   

Kaperreiret Dunkerque  
Det var piratar, kaperar og fribyttarar frå forskjellige område i Europa som hadde sitt virke i 

nordlege farvatn. Ei av desse var ei gruppe kaperar eller fribyttarar kalla dunkerkarar9. 

Dunkerque utvikla seg frå 1580-åra av til å bli «det fremste kaperredet i Europa.»10 Byen 

kunne utruste så mange som over 100 skip i året under glansperioden frå 1621 til 1647.11  

Splittinga av Nederlanda i 1581 til Dei sameinte Nederlanda i nord og Dei spanske 

Nederlanda i sør førte til ein omfattande ekspansjon av kaperverksemd.12 Dunkerque låg 

gunstig til ved den engelske kanalen og attraktiv i det europeiske maktspelet. Byen skifta 

politisk posisjon gjennom 1600-talet og var i hendene på høvesvis Dei sameinte Nederlanda, 

Spania, Frankrike og England. Hertugen av Parma tok hamnebyen frå hollandske opprørarar i 

1583, og byen var spansk heilt fram til han fall for Frankrike i 1646, mot slutten av Den 

nederlandske frigjeringskrigen (1568–1648).13 Tida Dunkerque tilhøyrde Spania var også i 

stor grad glansåra til dei dunkerkiske kaperane. Handelsskip frå England og Dei sameinte 

Nederlanda var det naturlege byttet på grunn av krigane Spania førte med desse sjømaktene. 

Særleg den engelske kanalen var plaga med mange piratar, kaperar og orlogsfartøy frå 

forskjellige statar; såpass at fleire handelsskip forsøkte å finne alternative ruter. Skip frå 

mellom anna det hollandske handelsselskapet Veregnigde Oost-Indische Compagnie (VOC) 

sigla nord om Orknøyene og rundt England, for å sleppe unna kaperar og piratar får 

Dunkerque.14 Så lenge Spania var involvert i krig med dei andre sjømaktene, så hadde 

kaperane i Dunkerque arbeid. Det var fleire både engelske og hollandske skuter som sigla 

Nordkappruta langs Finnmarkskysten, så det er naturleg å tru at det i hovudsak var desse 

skipa som dunkerkarane ein høyrer om i kjeldene var på jakt etter.  

Virginia Lunsford skriv at Dunkerque vart kalla «Algier of the North» av Dei sameinte 

Nederlanda.15 Algerie var den mest aktive av Barbarstatane, og akkurat som dei barbariske 

piratane, var dunkerkarane ei variert og aktiv gruppe piratar. Mannskapet og kapteinane 

kunne vera både av flamsk, spansk og tysk opphav, og dei brukte alle typar skip, frå store 

skuter til små joller.16 Fregatten vart etter kvart eit føretrekke skip i den flamske kaperflåten.17 

Mannskapet vart også i stor grad rekruttert frå nærområdet. For flamske fiskarar var krigane 

og kaperane til stor ulykke for næringa deira. Av frykt for kaperane turte dei ofte ikkje å dra 

ut på fiske. Når økonomien var som verst, såg fiskarane sjølve ingen annan utveg enn å bli 
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kaperar for å overleve.18 Dunkerkarane gjorde stor skade både i nære kystområde, og i 

nordområda, og vart frykta blant befolkninga begge stader.  

Krig og konflikt i Europa 
På 1600-talet var det fleire krigar og konfliktar mellom dei store sjøfartsnasjonane England, 

Frankrike, Spania og Dei sameinte Nederlanda. Desse krigane var eit bakteppe for utferding 

av kaperbrev og omfattande kaper- og sjørøvarverksemd i perioden. Den lengste av desse var 

åttiårskrigen, eller den nederlandske frigjeringskrigen (1568–1648). Ei rekke andre krigar på 

1600-talet kan reknast inn under denne langvarige konflikten, der alle dei førnemnde 

sjøfartsnasjonane var involverte. Den engelsk-spanske krigen (1585–1604) var eit resultat av 

England si støtte til Dei sameinte Nederlanda i kampen mot Spania.19 Mellom 1585 og 1598 

vart det utrusta meir enn 100 engelske kaperar årleg.20 Ved å underteikne Londontraktaten i 

1604, kunne ikkje engelske kaperar lengre plyndre spanske handelsskip på veg gjennom den 

engelske kanal; det same gjaldt dunkerkiske kaperar frå Dei spanske Nederlanda.21 Sjølv om 

Spania stifta fred med England, ville dei ikkje gjere det med Dei sameinte Nederlanda, og 

gjekk i staden inn for våpenkvile i tolv år, også kalla «Tolvårsfreden» (1609–1621). Då dei 

tolv åra var over tok dei opp att krigen, og den andre fasen vart ein del av den større 

trettiårskrigen (1618–1648).22 Den fransk-spanske krigen (1635–1659) var eit resultat av 

Frankrike si innblanding i trettiårskrigen, og vara lenger enn denne. Dei mange krigane og 

kaotiske kaperforordningar kan ha forklaringskraft for kvifor det var mogleg for sjørøvarar å 

bruke ordninga til å legitimere eiga verksemd. Fråvær av krig kan også forklare ein nedgang i 

sjørøvar- og kaperverksemd.  

Handelsverksemd 
Piratane kom i kjølvatnet av lukrativ handel. Spania sin «treasure flota» frå Karibia, handelen 

i det indiske hav med gull, myntar, krydder, silke og fint tøy, kval- og fiskefangsten i New 

Foundland og slavehandelen langs Afrikas vestkyst var nokre av dei meir attraktive områda 

for både piratar og kaperar. Kva lokka piratane nordover?  

Internasjonal handel 
Danmark-Noreg hadde ei attraktiv geopolitisk plassering i Norden, som gav danskekongen 

ressursmessige fordelar men som også skapte stadige konfliktar med dei andre stormaktene 

gjennom 1600-talet. Frå slutten av 1500-talet og byrjinga av 1600-talet fann det stad ei 
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aukande handelsverksemd. Hanseatane sitt tidlegare handelsmonopol vart utfordra av nye 

sjøfartsnasjonar som England og Dei sameinte Nederlanda.  Havområda i nord vart stadig 

meir interessante for dei europeiske landa, og ein ser aukande skipstrafikk med oppgåver som 

handel, fiske, kvalfangst og ekspedisjonar for å finne nytt land og nye sjøvegar. I 1553 

gjenoppdaga ein engelsk ekspedisjon Nordkappruta. Denne ruta gjekk langs norskekysten 

nord til Nordkapp og svinga deretter austover inn i Kvitsjøen. Dette gjorde det mogleg å 

handle med Russland også i nord, noko engeleske og skotske handelsmenn tidleg byrja med 

på dei isfrie småhamnene ved Karelstranda og Pomorje. Den tidlege handelen, og handelen 

langs kysten ved Vardø og Kola-kysten, bær preg av å ha vore del av ein regionalbasert 

økonomi, med utveksling av varer som «vin, salt og tekstilar mot torsk, laks, tran og 

skinnprodukter.»23 Samtidig oppretta tsaren handelsbyen Novo-Kholmogory i 1584 (døypt 

om til Arkhangelsk i 1613), på oppmoding av hollandske handelsmenn som ønskte eit 

alternativ til engelskinfluerte marknadar i nord. Handelen på Arkhangelsk ser ut til å ha vore 

ein transitthandel med indre delar av Russland, der ein i hovudsak handla med luksusvarer. 

Til dømes vart kaviar og persisk silke frakta via Moskva til Arkhangelsk for utskiping.24 

Hovudgrunnen til at handelsruta i nord vart så populær, var at ein slapp den dyre Øresund-

tollen, svenskane i Austersjøen, samt gjennom innlandsruta i Russland, tyrkarar, italienarar og 

spanjolar i middelhavsområdet. Franskmenn og tyskarar nytta seg også av Nordkappruta. 

Utover 1600-talet og fram til slutten av Den store nordiske krig i 1721, kom hollendarane til å 

dominere langdistansehandelen med Russland, på kostnad av den engelske handelsfarten i 

nord. På grunn av Dei sameinte Nederlanda si frigjering flytta handelssentrumet seg frå 

Antwerpen til Amsterdam, som i hovudsak handla med Russland via Arkhangelsk.25  

<bt Ill. 2: bildetekst inn her> 

Slik Øresund-tollen gav kongen direkte inntekt, såg han for seg Bussesundet utanfor Vardø 

som eit mogleg Øresund i nord. Allereie faren, Fredrik II, såg moglegheita til å tene på 

aktiviteten i nord gjennom å krevje toll av fartøy som reiste gjennom dansk-norske farvatn til 

Russland.26 Handelsfartøy som ville sigle fritt og uhindra, måtte betale ei avgift til den dansk 

norske krona. All denne handelsverksemda og skipstrafikken må ha verka forlokkande for 

piratar. Det mest lukrative for desse, må ha vore å ta hollandske og engelske handelsskip på 

tur tilbake frå Russland med luksusvarer. Dei kunne likevel også få profitt frå 

bergenshandelen, og ein ser at dei gjorde seg nytte av begge typar handel til sin fordel. Ein ser 

av tilfella i 1602 og 1615 at både hollandske, engelske og dansk-norske skip vart tekne som 

bytte.  
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Bergenshandelen 
For innbyggjarane i Nord-Noreg var Bergenshandelen livsnødvendig. Dei var avhengige av 

nødvendige varer som korn og salt. Bergen kan difor reknast som «Nordlands økonomiske og 

kulturelle sentrum».27 På grunn av privilegie- og monopolpolitikk hadde Nord-Noreg ingen 

kjøpstad etter svartedauden, og det vart ikkje oppretta nokon kjøpstad i løpet av 1600-talet. 

Frå gamalt av hadde både Bergen og Trondheim privilegium som gav dei einerett til handle 

med Nord-Noreg. Andre kjøpstader både i Noreg, Danmark og andre område måtte ha spesiell 

tillating til å handle i nord. Hanseatane hadde frå mellomalderen av hatt ein særs sterk 

posisjon på handelsfronten, men frå 1580 av gjorde lokale kjøpmenn frå Bergen seg 

uavhengige av hanseatane gjennom utanrikshandel og Finnmarksfart, og kom til å ta over 

mykje av handelssamkvemmet med Finnmarkskysten. Fleire bergenske nordlandshandlarar 

vart fastbuande i Nordland og Finnmark, men beheldt ofte borgarskapet sitt frå byen, for å ha 

friare taumar med handelen.28 I Finnmark var fiskarar og handelsmann nært knytt saman 

gjennom det som vert kalla «utredersystemet». Ein fiskar var i dette systemet forplikta til å 

levere fisken til ein bestemt handelsmann, som skaffa han fiskeutstyr og reiskapar, samt 

livsnødvendige matvarer tilbake. Det var også mogleg å få varer på kreditt i dårlege år, men 

då auka fiskaren både gjelda si og avhengigheit til handelsmannen.29 Av varer som vart frakta 

nordover kan nemnast forskjellig korn og mjøl, salt, jern og jernprodukt, forskjellige stoff 

som kattuner30, klede, lerret, vadmål, boistoff31, kniplingar og band i forskjellige fargar. Aller 

helst tok nok nordlandshandlarane med seg brennevin, tobakk og øl, då det var dette dei tente 

mest på. Tilbake frakta dei tørrfisk og andre sjøprodukt, samt gardsprodukt som smør, ost og 

talg. Samiske produkt, som eksklusive skinnvarer og laks, vart det også handla med. Desse 

skinnprodukta hadde høg verdi og etterspurnad.32  

I eit brev til kanslaren frå 1635, fortel 33 bergenskjøpmenn om problema sine, og 

korleis dei ser på handelen nordpå. Dei klagar mellom anna over danske skip som sel øl, mjøl, 

malt, salt og andre varer, utan at dei har dei same pliktene som bergensarane til å skaffe 

nødvendig utstyr til innbyggarane. Interessant i denne samanheng, er at handelsmennene også 

klagar over at dei har lide store tap på grunn av sjørøvarar og kaperar. Dei har altså både 

problem med utanlandske handelsmenn som tek marknaden deira, samt problem med 

sjørøvarar som røvar dei for verdiar og tid.33  
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Møte med sjørøvarar i Finnmark  
I 1602 herja fribyttar og «Dunkarcker» Philippus Defos langs kysten i Nord-Noreg.34 Då han 

vart teken til fange i 1605, sende kongen brev til Bergen, der han bad dei som hadde vorte 

«berøffuitt och forwurettid» om å melde sine klager. Her får vi høyre om både norske og 

utanlandske handelsmenn som fekk kjenne på frykta for sjørøvarane. Fire bergensborgarar 

hadde sendt ut ein skipper, Euertt Buckes, med 25 mann opp til Vardøhus på fiske. Desse kom 

uheldigvis ut for Philippus Defos, som tidlegare hadde teke eit hollandsk og eit engelsk skip 

på sjøen. Det interessante i beretninga er at det var nokre hollandske sjømenn på skipet til 

Buckes, som rømde i land då dei fekk høyre at Defos var på ferde. Det er tydeleg at 

dunkerkaren var frykta av sine næraste naboar. Skipet frå Bergen vart plyndra, sjøfolka om 

bord tvinga til å arbeide for Defos, og borgarane klagar over at skipa deira på denne måten 

vart forhindra frå det beste fiskeriet.  

Herre Wadzenn og John Smitt sendte eit skip til Vardøhus og Russland med skipper 

Jann Dirichssenn i 1602. Dei fekk høyre rykte om Philippus Defos i Vardøhus, som hadde 

teke «guodz och pendinge» frå ein medborgar. I Stangnes var det nære på at skipet vart teke 

av Defos, men tilsynelatande på grunn av fleire russarbåtar og livleg russisk handel med 

kjøpmannsskipet, kunne ikkje Defos komme i hamn, og dei unngjekk på denne måten å bli 

tekne.  

<bt Ill. 3: bildetekst inn her> 

Då dei kom til Malmis35 torde dei ikkje reise vidare i frykt for å bli tekne av Defos. Skipper 

Dirichssenn måtte reise tilbake til Bergen utan å få seld storparten av lasta på grunn av frykt 

for sjørøvaren. På tilbaketuren held dei selskap med tre engelske skip, som dei møtte utanfor 

Vardø. Å sigle i noko som liknar konvoi, var med andre ord ein måte å sikre seg for 

sjørøvarar på. Sjølv om dei ikkje vart plyndra av Defos, hadde dei likevel tapt store pengar på 

å  ikkje få utført ærenda sine.  

Slottsskrivaren på Vardøhus, Søffren Bondesenn, skildra kor brutal Defos var i 1605. 

Utanfor Vardøhus vart kapteinen og fleire av mannskapet på det engelske skipet han hadde 

take «ihiell Skutt, och sidenn offuer borde kast». Defos låg utanfor Vardøhus ei tid, og skal ha 

skutt frå kanonane «saa att Kulerne fløy om folckens Ørenn». Det var fleire bergenske 

handelsmenn der, som ikkje torde å sigle ut på grunn av dette. Det blir også fortalt at han tok 

med seg ein «Weranger find» og ein eller to fiskarar. Det var altså ikkje berre kjøpmenn og 

sjøfolk som frykta sjørøvarane. Dei var også farlege for øysamfunn og kystnære busetnader. 

Lokalbefolkninga vart også berørt av toktet deira.  
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Dette er ikkje det einaste tilfellet der bergenske kjøpmenn vart forulempa. Under tinget 

28/8-1664 på Vardøhus, fortel bufast borgar og handelsmann frå Bergen, Zacharias Andersen, 

om sine opplevingar med kaperar. Tre av fiskarane hans vart ved St. Hans-tider tekne av ein 

kaper36, som tok ikkje berre folka, men også båten og all fiskereiskapen.37 Sjørøvarane og 

kaperane var altså ein trussel både for handelsmenn og andre sjøfararar. I tillegg har dei gjort 

innhogg på land, og reelle plyndringar. Desse kjeldene viser at piratverksemd var eit problem 

både for folk som budde og folk som handla i nord.   

Lokal administrasjon  
For å kunne nedkjempe piratane, var det i hovudsak dansk-norske tiltak som hadde effekt. 

Sentraladministrasjonen til Oldenborgstaten låg i København, langt frå nordområda. Det 

kunne difor ta lang tid å vidareformidle informasjon, og områda måtte i stor grad lite på lokal 

forvaltning. Den lokale forvaltninga i Finnmark var plassert i Vardøhus. Frå 1570-åra måtte 

lensherren i Vardøhus sjølv bu i lenet, der han tidlegare kunne setje ein fogd til å styre i sin 

stad. Endringa kom som følgje av den auka interessa for nordområda blant europeiske fyrstar 

frå slutten av 1500-talet og starten av 1600-talet. Russarane ekspanderte på Kola-halvøya, 

samtidig som Sverige viste makt for å hevde herredømme i nord. Det vart viktig å ha 

embetsmenn som kunne vise Danmark-Noreg sin posisjon og hevde Finnmark for kongeriket. 
38  

<bt Ill. 4: bildetekst inn her> 

Festninga på Vardøhus låg ved Østervågen, midt inne på øya, utan tilknyting til 

Bussesundet. Då Christian IV besøkte nordområda på Nordlandstoktet i 1599 var alt festninga 

i dårleg forfatning, og underbemanna. I 1670-åra hadde festninga forfalle så mykje at 

amtmannen argumenterte for å flytte administrasjonssetet i Finnmark frå Vardø til Vadsø.39 

Under det tidlegare nemnde angrepet til sjørøvaren og fribyttaren Philippus Defos tidleg på 

1600-talet, klarte ikkje festninga å hindre at lokalbefolkninga vart kidnappa og at sjørøvarane 

inntok fiskeværet. Festninga hadde ikkje nok mannskap eller våpen, og kapitulerte.40 Sjølv 

om Vardø hadde ei festning som både skulle beskytte dei mot sjørøvarar og andre 

inntrengarar, samt krevje inn skatt og toll frå fiske- og handelsfartøy, så var både plassering 

og bemanning så dårleg at festninga ikkje greidde å oppfylle oppgåvene dei var pålagt. Dei 

trong hjelp for å gjere oppgåvene dei var sett til, mellom anna frå den dansk-norske marinen.  



9 
 

Den dansk-norske marinen 
For å få bukt med både ulovleg handel, kvalfangst og piratverksemd, var marinen særs viktig. 

Danmark-Noreg hadde store havområde å kontrollere, og saman med eit ønskje om å skaffe 

seg profitt av dei same havområda, var det nødvendig med ein sterk marine. Den dansk-

norske flåten si etablering blir knytt til starten av 1500-talet og kong Hans si regjeringstid 

(1481–1513).41 Fredrik II la, etter at han kom til makta i 1559, vekt på å re-etablere ein sterk 

orlogsflåte. For å kunne utferde den strenge Øresund-tollen tok kongen på seg å halde 

Austersjøen fri for sjørøvarar i tillegg til å ha eit fyr- og merkesvesen.42 Då Nordkappruta vart 

oppdaga på ny, meinte dei dansk-norske kongane at dei hadde rett til å krevje toll av fartøy 

som sigla på «hans mayestets strømme». Både Fredrik II  og sonen Christian IV sende ut 

eskadrar med orlogsskip til nordområda for å hevde sin autoritet samt forsvare kystfolket og 

sine eigne rettar. Desse tokta hadde som oppgåve å fakke dei som heldt på med ulovleg 

handel og fiske, samt sjå etter sjørøvarar. Ein utrusta stadig ekspedisjonar for å hevde dansk-

norsk interesse i nord, samt for å få bukt med sjørøvarar og kaperar.43 

<bt Ill. 5: bildetekst inn her> 

Utfallet av Kalmarkrigen (1611–1613) var viktig for herredømmet i nord. Under 

fredsforhandlingane måtte Sverige seie frå seg krava sine over sjøsamane i Nordlandene og 

Vardøhus len.44 Sjølv om krigen handla om nordområda, vart kampane utkjempa i sør. Den 

dansk-norske marinen var overlegen den svenske, medan ein i kampane på svensk landjord 

var meir jamstilte. Etter Älvsborgs fall i slutten av mai 1612, trong ein ikkje eskadren til 

Jørgen Daa i krigen lenger, så han fekk ordre den 3. juni om å patruljere Nordsjøen mellom 

Noreg og Jylland, for å reinske havområda for sjørøvarar og andre fiendar.45 Dei vart sett til 

oppgåver som var minst like viktige for marinen som krigen. I fredstid var sjørøvarar og 

kaperar ein trussel mot handels- og sjøfartspolitikk i Oldenborgstaten og marinen si viktigaste 

oppgåve var å halde havområda frie for dei. Etter Kalmarkrigens slutt fortsette ein med å 

sende ut orlogsskip for å patruljere mot sjørøvarar. Til dømes vart den tidlegare dansk-norske 

kaperen Niels Kierkel46 send ut 6. april 1614 for å sigle i sjøen nord for Vardøhus mot 

sjørøvarar, ulovleg handel og illegalt fiske. Det vart også sendt ut ordinære orlogsskip mot 

sjørøvarar det året.47 Ishavsfararen Jens Munk hadde fleire oppdrag i nord. Han var blant anna 

sendt ut i 1610 for å finne Nordaustpassasjen, men måtte snu ved Kildin på Murmansk-kysten 

på grunn av is-problem. Under Kalmarkrigen utmerkte han seg, vart forfremma til kongeleg 

sjøkaptein og i 1615 sendt ut saman med admiral Jørgen Daa på toktet som skulle komme til å 

ta fribyttaren og sjørøvaren Jan Mandaus/Jan Mendoza.48 
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Sjørøvartoktet til Jørgen Daa i 1615 
Kort tid etter Kalmarkrigen var det på ny sjørøvarar i Finnmark. Denne gongen hadde 

marinen fått instruks om å sende ut ein eskadre som skulle sjå etter fiskarar og kvalfangarar 

som utan løyve tok seg til rette på Christian IV sine strømme, samt halde utkikk etter 

sjørøvarar og andre som plyndrar sjøfarande.49 Det er verdt å merke seg at dette toktet hadde 

som einaste formål å patruljere Nordsjøen og nordover ved Vardøhus mot ulovleg kvalfangst 

og sjørøvarar. Vi har fleire kjelder til den spennande sjørøvarjakta på forsommaren 1615. For 

å attfortelje det som skjedde, vil eg nytte meg av Jørgen Daa si eiga innberetning til det 

danske kanselli frå 6. september 1615.50  

Jørgen Daa fekk utruste to orlogsskip til toktet som la ut frå København 5. mai 1615. 

Det var det mellomstore orlogsskipet Victor, skipet Christian IV sjølv hadde sigla på 

Nordlandstoktet i 1599, samt Jupiter, eit mindre orlogsskip. Med seg hadde Daa løytnant Jens 

Munk og kaptein Claus Poulsen. Etter fem dagar til sjøs fekk dei vite at det skulle «ligge 

nogle fribiuter vdi Fherøen». Mandaus hadde vore der for ein fjorten dagars tid sidan, saman 

med ein fribyttar som kjelda nemner som «Tackent»51. Daa fekk beskjed i «Qualby» på 

Suderøya om at det skulle ligge to fribyttarar i Vestmannahamn. Sjørøvarane hadde fem skip, 

tre priser og to eigne. Ti sjørøvarar kom seg vekk i ein fiskarbåt, tre vart drepne under 

angrepet mot dei, og kapteinen og ein til vart hengde. 18 av mannskapet fekk gå fri, då dei 

hadde vore tvunge av sjørøvarane til å vera mannskap. Det eine skipet vart med Daa vidare på 

toktet, medan det andre skulle vinterfogden på Færøyane sende til København. Korkje 

«Tackent» eller Mandaus var å finne.  

Mot slutten av mai 1615 sette skipa kursen mot Nordland, passerte Nordkapp og 

Vardøhus utan å ha fått vite meir om Mandaus. 

<bt Ill. 6: bildetekst inn her> 

Først i Kildin, fekk dei høyre nytt. Ein flensborgar i ein russarbåt fortalde at Mandaus skulle 

liggje inne i Kildin, men då Daa kom fram, hadde fribyttaren forlate staden berre seks timar 

tidlegare. Vidare fekk dei vite at Mandaus har røva til seg ei pinke52 med seks kanonar og 24 

mann, som han førte i tillegg til sitt eige skip. Ved innsiglinga til Kvitsjøen starta jakta. 

Mandaus var observert utanfor «de 3 eilender» eller «Krytz eiland» av eit hollandsk skip, og 

Victor sigla i posisjon og skaut på dei med kanonane i to dagar, til sjørøvarane til slutt måtte 

gi opp og lette lasta for å flykte frå orlogsskipa. Dei følgde etter det eine skipet, som tok inn 

vatn, til det sigla på grunn nær «Kandenes paa Samete land».  
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Dette var St. Hans-eftan, og Daa håpa at han kunne forhandle med Mandaus, og fakke 

han utan å måtte ty til kamp. Mandaus hadde tenkt å få Daa i ei felle, og bad han sende Jens 

Munk som gissel mot sjølv å komme om bord i Victor. Daa og Munk hadde avtala at dersom 

korkje han eller Mandaus kom om bord, skulle Daa skyte med kanonen og gå til angrep. Då 

Munk høyrde skotet sa han: «Lader i mig icke pasere rett nu, da bliffr her itt gestebud aff. 

Thet bliffuer intet met thet beste.» Mandaus ønskte no å forhandle og sjølv leggje føring, men 

det var for seint. I løpet av St. Hans-dagen 1615 går det føre seg eit slag som skal stoppe 

Mandaus for godt. Jens Munk og kaptein Claus Poulsen med ein flokk musketerar skaut på 

sjørøvarane frå land, og Victor med kanonane frå sjøen. Sjørøvarane flykta mot sitt eige skip, 

men skjønte fort at dei var slått. Vel om bord på Victor, vart 55 sjørøvarar kasta over bord, 

medan kaptein Jan Mandaus, kaptein Walther Bhrae og skipper Linnert vart teke med til 

København for vidare rettargang. I tillegg reknar Daa med at om lag 24 sjørøvarar strauk med 

under kampane. Tjuvegodset på skipet vart lasta over på Victor, og sjørøvarskipet stukke i 

brann.  På heimveg tok dei med seg nokre baskiske kvalfangarar som dei trefte på, utanfor 

Tømmervik og Kjelvik. Desse hadde fanga kval ulovleg på Christian IVs havstraumar. 

Innberetninga til admiral Jørgen Daa sluttar med dette.53  

I København vart sjørøvarane hengt, og hang til skrekk og åtvaring utanfor Østerport. 

Jon Olafsson, bøsseskytte på Christian IVs flåte, fortel om toktet sin tilbakekomst til 

København. I følgje han hadde Victor med seg åtte kister fulle med sølvmynt, så tunge at det 

måtte «4 mand til for at bære den mindste op paa slottet». Den niande var visstnok fylt med 

gullmyntar, og her trong ein heile ti mann for å kunne bære ho.54 Om det var nøyaktig så, det 

er det ikkje lett å vite, då Jørgen Daa ikkje nemner noko om kva bytte dei tok frå skipa. Men 

ein kan sjå for seg at Victor må ha komme tilbake til København med store rikdommar. 

Toktet var viktig for å statuere eit døme, samtidig som Mandaus var ein frykta 

sjørøvar, som ein helst ønskte å få teke. Året etter, i 1616, fekk Jørgen Daa nytt sjøpass med 

instruks om å sigle til Vardøhus for å sjå etter ulovleg handel og kvalfangst, samt sjørøvarar. 

Han skulle etterpå patruljere områda utanfor Island og Færøyene med same instruks. Denne 

gongen vart det utrusta ein enda større eskadre enn året før, med heile seks orlogsskip. Men 

dette toktet vart ein flopp. Dei trefte ikkje ein einaste sjørøvar, fribyttar eller ulovleg 

kvalfangar. Året etter vart det ikkje sendt ut noko liknande tokt. Det hadde sidan starten av 

1600-talet vore nesten årlege patruljar i Nordsjøen og Norskehavet, på kongens strømmer.55 

Det kan sjå ut som om toktet frå 1615 har satt ein støkk i sjørøvarane som herja i Nordsjøen 

og nordområda. Det at dei ikkje fann sjørøvarar ved toktet i 1616 kan også tyde på at 

piratverksemda ikkje var av kontinuerlig og regelmessig art, men i staden var enkelthendingar 



12 
 

som fann stad uregelmessig, alt ettersom det var rikdommar å hente og kva skip som var ute 

og sigla. Ein kan også lure på om toktet frå året før hadde sett ein støkk i sjørøvarane.   

Defos vert plassert eintydig som dunkerkar, og tilhøyrande desse sjørøvarane. Då er 

saken vanskelegare med Mandaus. Vi veit at han beherska spansk, sidan vi har ei 

spanskspråkleg navigasjonsbok frå skipet hans som Jens Munk tok i 1615.56 Han kan ha 

operert ut frå Dei spanske Nederlanda, og dermed vore ein del av den flamske kaperflåten. 

Det er heller ikkje usannsynleg at han har alliert seg med Barbarstatane i Nord-Afrika. Det var 

fleire nord-europeiske personar som gjorde det. Eit døme er flamske Jan Janzzen, også kjent 

som Murat Rais den yngre, som i 1627 gjorde innhogg på Island og tok med seg nesten 400 

islendarar til Algerie.57  

Konklusjon  
Piratverksemd i nordområda i tidleg nytid er eit forskingsfelt det har blitt gjort særs lite 

forsking på, slik at det vert vanskeleg å komme med bastante konklusjonar. Noko eg merkar 

meg ved, er at det ser ut til å stemme godt at «one country’s privateer is another country’s 

pirate».58 Det er glidande overgangar mellom kaperar og sjørøvarar, både frå dansk-norsk 

side, og frå andre land. Dei fleste stormaktene i Europa nytta seg av kaperar, og ein ser at 

overgangen frå å vera kaper til å bli sjørøvar, var kort. Ein kaper måtte ha kaperbrev, men 

desse kunne også forfalskast eller vera av tvitydige. Dersom kaperen fortsette si verksemd 

etter at fred var slutta, var han å rekne som ein pirat. Han var også pirat dersom han tok skip 

som ikkje tilhøyrde fienden, og som ikkje førte kontrabande. Eg vil trekke fram kaperreiret 

Dunkerque i denne samanheng. Byen bytta som sagt tilhøyrsle i maktspelet gjennom 1600-

talet. Både under Spania og seinare Frankrike var det utbreidd kaperverksemd, men denne 

kaperverksemda kunne raskt gli over i sjørøvari, slik ein ser i dømet med Philippus Defos. I 

eit tenkt kaperbrev frå 1602, vil det vera naturleg at han tok eit engelsk skip i sin seilas mot 

nord, fordi England på det tidspunktet var alliert med Dei sameinte Nederlanda i åttiårskrigen. 

Ein kan rekne med at Defos gjekk ut over løyvingar han måtte hatt i eit tenkt kaperbrev, då 

han tok norske skuter som priser.59 Dette må også sjåast i samband med ståstaden til 

kjeldeprodusenten. For dansk-norske styresmakter var Defos å rekne som pirat. Det same kan 

tenkjast om Mandaus, dersom han verkeleg høyrde til i Dunkerque. Eit anna døme er 

England, som også hadde på seg å vera ein nasjon av piratar, sjølv om mykje av verksemda til 

dels var organisert som kaperverksemd.   
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Sjørøvarangrep skjedde ikkje kvart år. Det ser ut til at piratverksemda var laust 

organisert, utan regelmessige tokt. Det var oftare tilfeldige angrep av sporadisk karakter mot 

enkeltmål. Kjeldematerialet kan også gje eit forvrengt bilete av korleis det eigentleg var. Ein 

kjenner til få kjelder på temaet, og få av rapportane frå tokta til marinen er bevart. Difor 

kjenner vi ikkje til resultatet på mange av tokta som vart sendt ut for å sjå etter sjørøvarar.60 

Det ser også ut som om marineeskadrar på patrulje i havområda kan ha halde sjørøvarane 

borte frå plyndringsmål. Toktet i 1615 må ha satt støkk i sjørøvarane i området, sidan 

oppfølgingstoktet på seks orlogsskip i 1616 ikkje fann ein einaste pirat eller kaper. Det kan 

også forklarast med at det ikkje var krig mellom statane i desse områda frå 1609 til 1621. 

Samtidig kan ikkje fråværet av krig forklare kvifor ein på toktet i 1615 trefte på heile to 

piratar. Marineeskadrar vart derimot sendt ut meir regelmessig med oppdrag om å sjå etter 

piratar både i Nordsjøen, rundt Færøyene og langs norskekysten nord til Vardø, frå 1580 og 

utover starten av 1600-talet. Resultatlause tokt kan ha påverka utsendingsfrekvensen, for ein 

ser at det ikkje vart sendt ut eskadrar for å sjå etter sjørøvarar dei første åra etter 1616.  

Mykje tydar på at pirat- og kaperverksemd var eit problem og vart opplevd som ein 

trussel på kongens strømme. Både frå sentralt hald i København, frå handelsaktørar og frå 

lokal administrasjon får vi vite om frykta for sjørøvarane, og tiltaka ein sette i gang for å slå 

ned på den verksemda dei dreiv med. Kystbefolkninga må ha hatt det verst. Dei hadde få 

middel til å verje seg mot piratane, dersom desse først gjorde innhogg på land. Det er ikkje 

utan grunn at Jan Mandaus blir skildra som Nordsjøens skrekk. Frykta kystbefolkninga hadde 

for piratane var reell. Defos tok, slik eg har skildra, to unge fiskarar og ein «Weranger find» 

med seg då han var i Vardø. For å få bukt med piratverksemda, sende myndigheitene ut 

orlogsskip med jamne mellomrom. Admiral Daa sine skip vart sett i arbeid alt i 1612, før 

Kalmarkrigen var over, for å patruljere Nordsjøen og «Vesterhavet» for sjørøvarar.  

Angus Konstam poengterer at piratverksemd var eit verdsomspennande fenomen, men 

at det sjeldan hadde ein global innverknad. I staden flamma episodar av piratverksemd opp i 

forskjellige regionar, og forsvann då maritime stormakter i regionen fann ein måte å takle 

problemet på.61 Utifrå dei kjeldene eg har sett på, får eg det same inntrykket som Konstam. 

Dei dansk-norske styresmaktene sette i løpet av 1600-talet inn marine ressursar for å få bukt 

med problemet i Nordsjøen og nordover til Finnmark. Mot slutten av 1500-talet vart det sett 

inn fleire marinefartøy for å redusere pirattrusselen i norske farvatn, og Magne Frostad kan 

fortelje at piratane gradvis mista dei støttepunkta dei hadde langs kysten.62 Det vert rapportert 

om tilfelle av piratangrep opp gjennom heile 1600-talet, så problemet forsvann ikkje heilt, 

sjølv om det vart redusert. Fram til 1620, må oppgangstida for handelen og økonomien i 
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Nord-Noreg ha representert eit ynda bytte for europeiske piratar. Langdistansehandelen må ha 

vore særleg forlokkande. Det ser vi i at både Defos og Mandaus har teke priser frå Dei 

sameinte Nederlanda og England.  

Arbeidet mitt er basert på eit avgrensa utval av kjeldemateriale. Eg har berre så vidt 

skrapa overflata av piratverksemd i dansk-norske farvatn. Ein veit ikkje enno kva det er 

mogleg å finne av kjelder på piratverksemd i nord og det er nødvendig med meir systematisk 

forsking og gjennomgang av kjelder som tingbøker, rekneskap og dokument frå den dansk-

norske marinen for å gje eit enno betre og meir nyansert bilete av piratverksemda i nord i 

tidleg nytid.  
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