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D e brede Porte tav i Jyllands Sider 

med andre Røster taler nye Tider,

men hvad I raabte med Jer vrede Stemme,

det vil vi Dans/w ingensinde glemme.

Forlængst forstumm ed Jublen efter Slaget

forlængst stod sidste Skansevagt om Flaget ,

og de, som fra Din Lønning lo mod Døden,

har HA N nu hent et h[em i Aftenrøden.

Forlængst blev Dine Fald og Skøder slækket ,

saa Sejlene sank sukIlende mod Dækket,

forlængst blev sluht de duvende Lanterner,

men Dine Fløje peger tyst mod Stjerner!

AX E L l uE L
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N år vi kaster et blik tilbage på de mange begivenh eder i vor
flåd es histori e, ser vi for os en lan g ræ kke søhel te, der - hvad
enten de nu sej rede eller måtte bukke under for ove rmag ten 
stedse med mod og tapperhed har kæmpet for fædre lan det. Men
sa mt id ig dukker der et bill ede op af stolte orlo gsskibe og fre
gatter, som for en fr isk kuling med solen lysende i bugen af de
svulmende, hvide sej l og med skum for boven stævner frem
over hav et.

De fleste vil sikkert kunne nævne navnene på nogle af d isse
gamle, h istoriske orlogs skibe, som under Dannebrogs røde dug
med det hvid e kors gennem tide rne har båret vore søhelte og
deres dj ær ve orlo gsgaster frem mod sej r eller død.

Bedst kendt er vel næsten TREFOLDIGlIEDEN, om bord på hvil
ken Kon g Christian den Fj erde kæmpede på Kolberger Heide
i 1644, og Iver H uitfeldts DANNEBROGE, der sprang i luften i
Køge Bug t i 1710. Men også N iels Juels CIIRISTIANUS QVINTUS
fra Slaget i Køge Bugt 1677, Tordenskiaids LØVENDALS GALEJ
og lini eskib et PRINS CHRISTIAN FREDERIK, hvor Willemoes fandt
døden under Kamp en ved Sjælla nds Odde i 1808, hører med
blandt de skibe, vi husker fra Danmarkshistorien. Endnu kunne
der nævnes mange andre navne, men lad os slutte denne række
a f kendte skibe med det, hvorom der skal fortælles i det føl
gende - et skib, hvis navn turde være kendt vid en om i landet,
og som i kri g og fred med hæder har vist orlo gsfl aget på de
store have - og som tilmed er bevaret den dag i dag - fregatten

J YLLAND.
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Gallionsornament for skrue-dampfregatten 1HZ,A ND. Kvinde
figuren med hyrdestav og kornaks symboliserer Jyll ands land 
brug. medens søbladene og muslingeskallern e. der ses omkring
hendes Iodd er . er en allusion til de tvende have, som omkran -

ser og besky ller de n j yske halvø.
(Sucta tcns Coust ructionska mmer Se ptemb er 1858).

Den Il. Juni 1857 blev kølen til frega tten JYLLAND lagt på Ny
holm, hvor også dens tre navncforgængere - alle orlogsskibe 
var blevet bygget henh oldsvis i 1704, 1739 og 1760.

Kerne n i den danske flåde havde tidligere været linieskibene
eller - som vi oprindelig benævnte dem herhjemme - orlogs
skibene, der havde to lukkede batterier - markeret ved hvide
batteri lin ier - og på øverste dæk et åbent. Fregatterne havde
derimod neders t et lukket og øverst et åbent batteri, medens
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korvetterne kun havde eet batteri, der i almindeligh ed var åbent,
men som dog også - især i de større korvetter - kunne være
lukk et, d. v. s. overdæ kket med et let dæk, hvad der f. eks. va r
tilfældet i sej lkorve tte n GALATHEA, der vil væ re kendt fra sin
jordomsejling i årene 1845-4 7. Linie skibe, fre gatter og korvet
ter havde tre , som regel fuldr iggede master. Bri ggerne, der
havd e et åbent batteri , va r derimod skibe med to fuldrigge de
master.

Danmarks sidste lini eskib DANNEB IHlG blev søsat i 1850. Det
va r bygget af eg, og et smukkere, kraftigere og mere velmanøv
rerende sej llinieskib havd e vor flåde aldrig haft. Det var sej l
krigsskibstid ens ypperste repræsentant. Men a lle rede nogle år
før sej lskibenes æra nåede delle højdepunkt, havde dampen
holdt sit indtog som fremdrivningsmiddel i kri gsskibe ne. De
første damp kri gsskibe var hjulskibe, men som sådanne va r de
kun lidet hensigtsmæssige til kri gsbrug - del s fordi hj ulkasserne
optog så megen plads af skibenes bredsider, at man her ikke
kun ne anbri nge et blot tilnærmelsesvist så stort antal kanoner
som i skibe med en fr i bredside, og del s - og vel navn lig - fordi
hel e maskin eri et med hju lkasser og skovlhj ul lå over vandlinien
og derfor va r ganske ubeskyttet og meget sårbart overfor be
skydning under en kamp. De store, egentl ige kampskibe fik der
for a ldrig hj ulmask ineri, og de opgaver, man tildelte de mindre
hjulkrigsskibe, var indskrænk et til forskelli ge sekundære hverv
- som f. eks. bugsering, transport og aviso- og depechetj eneste.
hv or chancen for at komme i regul ær kamp kun var ringe.

Hjulski bene dannede imidlertid kun et kort kapitel i krigs
skibsbygning ens histo rie, thi det varede ikke længe, før svensk
a merika ne ren John Ericssons skibsskrue slog hjulmaskineri et ud ,
selv om man i begyndelsen stillede sig noget skeptisk overfor
hans opfindelse.

Dengang var den maskintekniske videnskab endnu i sin vor
den, og man havde i almindelighed ikke synde rl ig stor tiltro
til teori er. Det ka n måske her vær e af interesse at fort ælle, a t
det engelske Admiralitet derfor lod de t komme an på en prak-
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tisk prøve, før man lod sig overbevise om skibsskruens over
legenh ed. Man byggede simpelthen to lige store skibe med
samme maskinkraft - et hjulskib og et skrueskib - og da skibene
var færdige, forband t man deres agte render med en lang slæber
og lod dem gå an for at se, hvilket skib der - ligesom ved en
tovtrækn ing - var det stærkeste og kunne trække det andet med
sig. Hj ulskibets svære skovle padlede rundt og piskede vandet
til skum, medens ild og røg stod op af skorstenen - men for
gæves - roligt og sindigt trak skrueskibet af med hjulskibet, og
herm ed va r der givet et prakti sk bevis på dri vskru ens overlegen
hed over hjulmaskineriet.

Medens lini eskibet DA" NEBROG i forå ret 1850 stod på sta be
len, blev kølen lagt til Flådens første skruekrigsskib. dampkor
vetten TIIOR. Endnu på dette tidspunkt nærede man dog heller
ikke herhj emme fuld liltro lil skrueski bene . Det er således be
mærkelsesværdigt for denne periode, hvor kampen mellem sejl
og dam p endnu ikke var helt a fgjort, at TIIOR, der søsattes i
1851, efterfulgtes a f lo større, rene sej lkrigsskibe - fre gatten
TORnENsKJoLD og korvetten NAJAnEN fra henholdsvis 1852 og
1853. Men THOR bra gte skeptikerne til tav shed og indfri ede ved
prø verne alle de for ventninger , man havde stillet til skrues kibet.

Også på skibbygningsmaterialernes område var der i denne
periode ved at ske en omvæltning, idet man allerede før 1850
havde bygget enkelte jernskibe.

Ef te r at skibsskruen nu efterhå nden havde vist sin ove rleg en
hed, var de rene sej lkrigsskibes tid forbi så vel i udl and et som
i den dan ske flåd e, og i de følgend e å r blev der herhjemme
bygget adskillige skrueskibe - dels a f de mindre lyper så som
kanonbåde , skonnerter og korvett er og dels de belydeli g større
fregatter. Af forskelli ge å rsage r - bl. a. hensynet til dybden i
Drogden - var man nemlig nu gå el bort fra lini eskibene og gik
i stedet for over til store fregatter som Flådens svæ reste skibs
type. Disse skrue fregatter var imidlertid betydelig længere end
de tidli gere sej llin ieskibe, men havde ikke så stor-t el anta l ka
noner.

IO



Spej lornament for skrue-dampfregatten JYLLAND. Egekvistene og st ude hovederne. der er for
bundet med rige ranker af kornaks, symboliserer skov- og landbrug, medens de to Neptunforke
og del finerne ved skjo ldets fod er en gentagelse af allusionen til den havomkransede halvø.
Skjoldet med love n over de ni hjerter er de Gothers våben fra del danske rigsvåben. Dette

skjold var en overgang fejl agt igt og ga nske uherald isk blevet gjort til Jy llands våben.
(Søetatens Eonstructionskammer September 1858).

Af sådanne skrue fregat ter byggedes i denne periode N IELS
JUEL (1855) og SJÆLLANn (1858). Den tred ie, der var lidt
længere og kraftigere end de to forannævnte søsterskibe, var
JYLLAND, der som nævnt blev sat på stabelen i 1857, og søsattes
den 20. N ovember 1860. Et fj erd e søsterskib, PEDER SKRAM,
blev, medens det end nu stod på stabelen ændret til pa nsers kib
- eller panlserfregat, som det dengang hed. Det vil måske undre,
at man byggede pa nsersk ibe af træ - men sådan var det den
gang. Ret hurtigt gik man dog også over til at bygge panser
skibe af j ern , men adskill ige af de før ste pan serskibe va r træ
skibe, hvis sider beklædtes med smedejernsplader af 4 il 5 tom-
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mers tykkelse. I den ne forb indelse kan nævnes, at også det stolte
sej llinieskib DANNEBROG endte sine dage som panserskib.
I årene 1862- 64 blev de to øverste batterier sløj fet - eller raseret
som det kald tes - for at skibet skulle kunne bære væg ten ikke
alene af panseret, men tillige af det maskineri , som samtidig
blev install eret. Antallet a f kan oner reduceredes fra 72 til 14,
men disse 14 kanoner i panserfregatten DANNEBROG var natur
ligvis langt svæ rere end de 72 i det oprindelige linieskib. DAN
NEBROGS ombygn ing var færd ig i for året 1864, og sammen med
det i Eng land i 1863 byggede pa nserskib ROLF KRAKE, der var
af j ern , dannede den vor flåd es hå rde kerne und er krigen 1864.
PEDER SKRAM nåede derimod ikke at blive færdig før efte r kri 
gen, idet ændr ingerne i tegn ingerne forsink ede bygningen.

Med disse oplysn inger om vo re skibe og det stade, som krigs
skibsbyg ninge n stod på i hin e år, er der forsøgt at give en bag
grund for forståelsen af fregatten JYLLANDS tilblivelse som stå 
ende netop på grænsen mellem sej l- og dampkrigsskibene.

JYLLANnS sej lrejsning og rigning va r endnu som i de for e
gående sej lkrigsskibe - og for sej l alene kunne den man øvrere
så godt som nogen a f disse - men samtidig havde den en damp
mask ine - ikke en hj ælpemaskine, som enkel te allerede eksiste
rend e skibe havde fået eller fik installeret som f. eks. linieskibet
Sxj ot.n og den allerede nævnte fregat T ORDENSKjO!.D - men
derimod en maskin e, der var i stand til for damp alene at drive
skibet frem med den for da tid en imponerende fart a f 12 knob.
J YLLAND var således et [uldhraitskib. Det bør her till ige næv
nes, at medens fregatterne N IELS JUEL og SJÆLLANDS mask iner
var blevet leveret fra England, var J YLLANDS bygget her i lan
det a f firmaet Baumgarten & Burmeister - det nuv ærend e Bur
meisler & Wain . JYLLANn udm ærkede sig således tillige ved at
være vort før ste større skib, der havde en dan skbygget maski ne.

Også med hensyn ti l skibbygnings materia let stod JYLLAND
ved en skillevej. PEDER SKRAM, hvis skrog var af træ, fik som
nævnt smedejems panser. og enkelte skonnerter byggede man
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Fregatten ] YU .ANDS maskineri på 1300 U lK (400 N I-l K). Konstrueret af kaptajn N. E. T uxcn
og maskini nspekter W . Wain. Bygget af Bmnngartcn B: Burmeister 18GI.

endnu af træ , men J YLLANn var Flådens sidste store skib, hvor
t ræ a lene var skibbygningsmateria le. Netop ford i JYLLAND
stammer fra den ne periode, hvor sej l og egetømmer var ved at
vige pladsen for damp og jern, har den ikke a lene histori sk,
men også betydeli g teknisk og skibbygningsmæssig interesse.

At JYLLANn for sej l a lene var i sta nd til at manø vr ere så
godt som noget egentl igt sej lskib, skyldtes for en stor del, a t
skibet kunn e hejse skruen, så denn e und er sejl ikke hv erken
mindskede farten eller ind vir kede uheldigt på styringen. H ejse
skruen var tobladet, og når den blev sti llet i en bestemt still ing
med skruebladene lodret, kunne den kobles fra skrueakslen og
sammen med sin skrueramme hejses op gennem en skruebrønd .

der var indbygget i agterskibet lige over skruen.
En såda n hejsning af skrue n fa ndt f. eks. sted, når fregatten

var på rejse til eller fra Dansk Vestindien.
Efter at have dampet - som regel med tilsatte sej l - over

Kattegat og Nord søen, gennem Engelsk Kana len og videre syd
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på i Atlanten, fik man omsider pa ssat en , hvorpå fre gatten for
at spa re kul nu alene skulle benytte sej lene. Hej sningen af
skruen var et all emandsjob, der - efte r at fyret under kedlern e
var blevet slukket - foregik ved hjælp af ta lje r, hvor skruen
til musikledsagelse og med tr amp i dækket blev gået op, som
det hed. N år fregatten derpå efte r 12-1 4 dage i passaten nåede
over til Ves tindien og atter skulle under damp, blev skruen fire t
ned på plads.

Også under andre forh old ved længere tid s sej lad s med gun
st ig vind - og oft e tilli ge som øvelse - for etoges hejsning af
skrue n i datid ens kombinerede damp- og sej lskibe.

Når skr uen var hejst, blev den øverste hal vdel a f skorstenen
sænket ned i den underste hal vdel og lukkedes foroven med en
hætte - og fre gatten var nu blevet til et rigtigt sej lskib.

JYLLANn va r tegn et a f Orlogsværftets Konstruktionskontor
under ledelse af Fabrikmesteren. kaptajn O. F. Su enson, med ens
chefen for ma skinbygningen , kaptajn N. E. Tuxen, og rnaskin
inspektør William Waill, den senere direktø r for Burmeister &

W ain , konstruerede maskineriet. Den dygti ge skibbyg mester
Z acharias Petersen udførte en del a f konstruktionstegningerne
og havde den daglige ledelse af byggearbejdet.

De dage, hvor Flådens størr e skibe blev sa t i vandet, var i hine
tid er festdage, hvor Københavns borgere fik adgang til Orlogs
værftet, der var da tidens benævnelse for det område, vi i dag
kalder Ho lmen, for her at overvære det int eressant e skuespil,
som et større skibs stabelafløbning altid er.

Således var den 20. November 1860, hvo r dampfregatten
JYLLAND skulle sættes i vandet, også en festd ag, der ovenikøbet
var begunstiget af det smukkeste sen-efterårsvej r.

Overalt var flagene hej st, og på begge sider a f beddi ngen
va r der rej st telte til kongefamilien, Rigsd agen, mini strene og
forskelli ge mil itære og civile autoritete r og hon oratiores.

Københavns honnette borge rskab blev fra Nyhavn sej let over
til Nyholm med små dampbåde - damp-omnibusser, som avi-
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serne kald te dem - eller folk strømmede til over T oldb oden og
Hønsebroen. Holmens faste Stok fra Nyboder var i fineste
puds med medaill er og blanke sko og høj e hatte - og havde
konerne og alle børnene med. Langs vejen til T oldboden havde
bolch ekoner og limonadesælgere opslået deres boder og fik god
handel, og over hele det brogede sceneri strå lede solen.

A rveprins Fe rdinand med gemalinde, Prin s Christian - den
senere Kong Chr istian IX - med gema linde og deres nylig kon
firmerede børn , Pr ins Fre derik og Prin sesse Alexandra - den
senere Kong Frederik VIII og Dronning Al exandra af England
- og mange flere var til stede.

Klokken 12 gav ad mira len et tegn , støtte rn e blev slået fra,
og lidt eft er begyndte JYLL A ND roligt og majestæt isk at glide
ned ad beddingen og vid ere ud i sit rette element fulgt a f tusind
stemmige hu rraråb. J YLL A ND nejede sig, da den havde slup
pet beddingen og flød på va ndet, og den satte en sø, der rull ede
ind mod bolværk erne og vaskede op om benene på de tilskuere,
der havde taget de yderste og bedste plad ser. Men det gjorde
ikke noget skår i glæden - tværtimod. Det var jo et minde om
vort nyeste krigsskibs ind vielse til ha vet.

Men der va r endnu langt igen, inden J Y L L A ND va r klar til
a t stå til søs. Masterne skulle isættes og maskineri et monteres og
prø ves og artilleri et og a lt det øvrige gods og inventar bringes
om bord. Med sine 2450 tons depl acement va r JYLLAND ikke
noget ringe skib - selv målt med datidens interna tionale må le
stok. Med sin godt 204 dan ske fod s længde over stæv nene og
42 fods største bredd e og med et dybgåend e på 19 fod var
J YLL A N D fuldt på høj de med de samt idige udenlandske damp
fregatter. Som det allerede er nævnt, blev mask ineriet bygget
af Batungarten l'< Burmeister. nu Burmeister l'< W ain. Det var på
1300 indicered e hestekræfter, der kunn e give en fart på 12 knob .
Men med sej l sat til har JYLLA ND end da været opp e på 15
knob.

Armeringen bestod oprindelig af 44 stk. 30-pundige glatlø
bede kuglekanoner. Senere blev den dog flere ga nge ændret -
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Frega tten j YI.1.ANUS søsætning pl Ny holm den 20. No vember 1860. I baggrunden ses tilvenstre
Ny holms Mastekran opfø rt l 746- .Sl og tilhøjre j YI.I.ANDS søsterskib, PEJlER SKRAM , p å stabe
len . Dat idens stør re skibe byggedes ofte "under tag" af hensyn til vej rliget. Kort efter JYI.
I.A N IlS søsætning ændredes tegnin gern e til PEDER S KRAM , der i efter åre t 1864 blev søsa t som

pans erfregat. (T ræsnit i "Illustreret Tid ende " November 18GO).

bl. a. ombyttedes alle rede i 1864 tolv af de gla tlobede kan oner
med otte stk. 18- og fire stk. 12-pundigt riflet skyts. De her
nævnte ka noner var alle forladere, men i frega ttens sidste leveår
blev nogle a f disse ombyttet med rifle t baglad eskyts.

I 1862 gik JYLLANn som kadetskib ud på sit første togt un
der kommando af Søkadetakademicts chef , daværende orlogs
kapt ajn Edouard Suenson . Det skal her bemærk es, at i perioden
1858-68 sva rede graden . orlogscapitain" nærmest til den både
t idligere og senere anvendte gradsbetegne lse "commandcur".
Kadettogtet gik til Østersøen, Færøerne og Nordsøen, hvor J YI.-

Kampen ved Helgeland den 9. Maj 1864. Fra hejre fregatterne N IEl.s j UH

og jYLLA NI> og korvetten H EJMD AL. Til venstre den østr-igske fregat SCIIWAR~

ZEN8 ERG i brand fulgt af RAD F.TZKY. (Maleri i Søofficers-Foreningen af da
værende licutenant H. J. Marcher, der deltog i kampen om bord i fregatten

N IELS J UEl. ).
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udrustning med orlogs kaptajn P. C. Holm som chef. Kort tid
ef ter - den lo Februar - brød krigen ud.

Til lands havde det lille Danmark ikke store cha ncer over for
de to modstanderes knu sende militære overmagt. Men endnu
havde Preussen ikke nogen sømagt af betydn ing, og Østr igs
flåd e, der ga nske vist var særde les respektabel og materielt set
var den danske betydeli gt overlegen, lå lan gt borte med sin ho
vedbase i Pola ved Ad ria terhav et.

Det var et af skæbnens mærkelige luner, at den østrigske flåde
kort tid forinden var blevet reorgani seret af en dan sk søoff icer,
admiral Hans Bireh Dahlerup - men det var sket på et t idspunkt,
da hverken han ell er nogen anden kunne forudse, at den sene re
ville blive sat ind mod Danmark. At den østrigske flåde ved
dansk hjælp ha vde nået en høj standard, ses måske bed st af,
at den østri gske admiral T egettlioi] i krigen 1866 mellem ø st
rig på den ene og Preussen-Italien på den anden sid e med en
underlegen styrke sejrede overlegent over itali enern e i Søslaget
ved Lissa . I øvrigt vil Da hlerup væ re kendt som chef for sejl 
fr egatten RnTA, da denne i 1838 bragt e Ber tel T horvaldsen og
en stor del af hans kunstsager fra Italien til København.

Havde vi således i 1864 ikke store chancer på landjorden, var
vi dog i besiddelse af herredømmet i vore egne farvande, og
det gjaldt om at udnytte dette - dels ved at blokere de tyske
havne, som stod under preussisk kontrol, og dels ved at støtt e
Hæ ren efter bedste evne og forh indre, a t fj end en med sin land
magt satte sig i besidd else af de danske øer .

Efter krigsudbruddet blev de udrustede skibe derfor delt i to
eskadrer - een i Østersøens østlige og een i den vestli ge del. Et
enkelt skib, skruefregatte n NIELS J UEL, der som tidliger e nævnt
va r et lidt ældre søsterskib til JYLLAND, blev stationeret i Nord
søen for ved blokade at genere handelen på Hamburg.

J YLLAND indgik i eskadren i den østl ige del af Østersøen og
deltog her i blokaden af Stralsund, Stettin og Danzig.

Preusserne, der ønskede søherrcdømrnet fravristet den danske
flåde, havde imidlertid i erkendelse af deres egen sømilitære
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a fmagt lagt et stærkt pres på de noget mere tilbageholdende
østrigere for at få dem til at udruste en større flåde , der skulle
sendes til de nordlige farvande . Det lykkedes også den 5. Marts
a t for må Østrig til at udruste en såda n flådestyrke , mod at Bis
mar ck til gengæ ld lovede, at Preussen ville antage et engelsk
for slag om en våbenhv ile og konference. De østrigske udrust
ninger skulle foreløbig omfatte 2 panserfregatter, l skrue linie
skib, 2 skruef regatter, 1 skruekorvet og en del skruekanonbåde

- en ansel ig og for den danske flåde ikke ufarli g styrke.
Hertil kom af preussiske skibe tre skruekorvetter og en snes

nye dampkanonbåde. der alle va r stationeret i Østersøen, sam t
tre kanonbåde, som var på togt i Middelhavet. Og når den
nævnte øst rigske flåd estyrke var sendt a fsted, skulle der udrus
tes endnu fler e østrigske enhede r i Pola .

H vis den østri gske flåde nåede op i de danske farvande, vi lle
det være nødvendigt at samle alle de større dan ske skibe i Katte
gat. Dette ville imidlertid medføre, at man ikke alene måtte op
give blokad en af de tyske havne, men man kunne tilli ge risik ere,
at de preussiske skibe nu ville vove sig ud fr a deres sikre til 
hold ssteder i østersøhav nene for at de ltage j og beskytte en
overførelse a f preussiske tropper fra J ylland til Fyn og vide re til
Sj æll and , der va r så godt som blottet for dansk mili tær.

Afsendelsen af en østrigsk flåd e til de danske farvande vill e
så ledes kun ne skabe en for Danmark høj st alvorl ig situation.
Men heldigvis gik det kun langsomt med ud rustningen a f de
østri gske skibe i flådehavnen Pol a ved Adria terhavet. To all e
rede udrustede øst rigske dampfregatter. SCIIWA RZENIlERG og
RADETZKY, blev derfor sendt i forvejen for sammen med de
tre preussiske kanonbåde, der havde været på togt i Middelhavet,
a t forjage de danske skibe fra Nordsøen, hvo rved bloka den a f
H am burg ville blive ophævet. Denn e for tro p, der var under
kommando af den da værende lini enschiffskapit ån (kommandør)
W ilhelm von T egetthoff, var den 4. April nå et ti l Lissabon.

Da man ikke ønsked e, at Tegettho ffs eskadre uden videre
skulle fratage os herredømmet i Nordsøen, blev der formeret
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en dansk Nordsøeskadre, der blev stillet under orlogskaptajn
Suensons kommando. Eskadren, der bestod af skruefrega tten
NI ELs J UEL og skruekorvetterne DAGMAR og H EJMDAL, tog den
12. April station i Helgolandsbugten. Suensons eskadrechcfsstan

der vajede om bord i NIEl.s JUEl..
Ef ter Dybbøls fald var man imidle rtid ængstelig for , at Nord

søeskadren ikke skulle være stærk nok til at møde Tegetthoffs
to fregatter, hvorf or JYLl.AND som vor nyes te frega t blev sendt
til afløsning af korvetten DAGMAR . Derved ville Nordsøeskad
ren få omtrent samme styrke som den østri gske , der var blevet
forstærk et med de tre preussiske kan onbåd e udfor T exel i Hol 
landehvor de havde afventet T egetthoffs ankomst, idet de ikke
havde turdet fortsætte alene af fry gt for NIELS JUEL. Den 4.
Maj nåede den fore nede østrigsk-preussiske eskadre til Cuxha
ven .

På dette tid spunkt lå Nordsøeskadren i Christianssand for at
a fvente JYLl.AND, der skulle a fløse DAGMAR. I Chr istianssand
havde Suenson den nærmeste sikre telegrafforbindelse til Mari
neministeriet i København . Efter J YLl.ANDS ankomst stod Suen
som syd på i Nordsøen mod Helgoland, og da Tegetthoff, der
stadig lå i Cuxhaven, erfarede, at den danske eskadre nu var i
fa rvandet, stod han ti l søs om morgenen den 9. Maj.

Den østrigske eskadre bestod af dampfregatterne FURsT FE
LIX SCHWARZENBERG .og GRAF RADETZKY - almindeligvis blot
kaldt SCHWARZENBERG og RADETZKY - samt de pr eussiske kanon
både PREUSSISCllER ADl.ER, BASILISK og BLITZ. De to sidste var
skru ekanonbåde, den første derimod en hjulkanonbåd. Tegett
hoffs eskadrechefsstander vajede om bord i SCHWARZENBERG.

De to eskadrer var så ledes som nævnt hin anden nogenlunde
jævnbyrdige - om end de tre danske skibes størr e indbyrdes
ensartethed må siges at have været en taktisk fordel fremfor
uensartetheden mellem de østri gske skibe og de preussiske ka

nonbåde.
Skønt JYLLAND var eskadrens nyes te og stærkeste skib, var

Suenso ns stander som allerede omta lt hej st om bord i NIEl.s
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J UE!.. J YLL A N D var så ledes ikke kommandoskib under kam pen

ved He lgola nd.
Det art illeristiske styrkeforhold og besætningernes størrelse

vil fremgå af hosstående tabel. Ved bredsidevægt fors tås væg
ten af projektilerne ved afgivelsen af en fuld bredside .

Den dalls/w Nordsosheadrc.

R ifled e Glall"hede Uredsidc,"z gt
kanone r ka noner ilg IklOil:'t ni ng

NIELS JUEL (søsat (855) . . . 12 30 422

JYLLAND (1860) ..... ... . . 12 32 437

H EJMDhI. (1856) . . .. . . . . . . 2 14"') 164

26 76 1251 1023

Den østrigsk- preussiske eskadre.

SCIIW ARZENIlERG (1862)"") 4 46 498

RADETZKY (1854) . ... . ... . 3 28 372

P R. ADLER (1847) . . . .. . . . 2 110

B A SILISK (1862) . . . . . . . . . . 2 66

Bt.rr z (1862) . . . . . .. . . . . . . 2 66

13 74 1504 1112

Foruden de n i tabell en ang ivne hoved a rmer ing havd e så vel
de danske som de østr igske og preussiske skibe nogle enkel te
ca rro na der (korte, gla tløbede kanoner) og haubitser af mindre
kaliber. N IELS J UEL og J YLLAND havd e således hver to ear
ro na der - een 18- og een 12-pundig - samt otte 4-pund ige
haubitser , medens HEJ MDA L havde een 12-pun dig earronade og

seks 4-pundige haubitser.

J;. I Generalstabens "Statistiske Meddelelser angaaende den danske Krigsmag t"
(1871) og andetsteds kan HEJM DALS armering i 1864 ses ang ivet til kun 12
stk. g latløbede 30-pundige - foruden de to riflede kanoner.

.... Søsat som sejlfregat 1853 i Venezia (dengang østrigsk), 1861-62 rekon
strueret og ombygget til dampfregat i Po la. RADETZKY bygget i Eng land .
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De rifl ede danske kanoner var 18- og 12-pundige forladere,
de østrigske derimod 24-pundige baglad ere, de preussiske 24
og 68-pundige forl adere, og medens de gla tløbede danske kano
ner a lle var 30-pundige, var der så vel 60- som 30-pundige i
de østrigske skibe.

Det samlede antal kanoner på dansk side var så ledes 102
mod modstandernes Si . Denne overlegenhed 'opvejedes imidler

tid rigeligt ved disse sidstnævntes større kaliber , som bre dside
vægte n også angiver. Endvidere stod de riflede kanone r i de
danske skibe i begge sider, således at kun ha lvdelen, 13, kunne
anve ndes i h ver bredside, medens mod standerens svære, rifle de
bagladeskyts der imod var såkaldte . svingkimoner", der i daglig
orden stod inde midtskibs, hvorfra de kunne sættes over i den
side, der vendte mod fjenden. Anta llet af riflede kanoner, som
de to eskadrer kunne anve nde mod hin and en under kampen,

var så ledes 13, men de dan ske var som nævnt a lle forl ad ere og
af bet ydeli g mindr e kalib er.

Den dan ske eskadr e, der om mor genen den 9. Maj havd e haft
forbindelse med den kommanderend e dan ske søoff icer på Ve
ster havs øerne og her havde fået efte rre tning om de østri gsk
pr eussiske skibes tilstedeværel se, bcfandt sig om formiddagen
under sej l for sydgående NE for Helgoland . som på dette tids
punkt var enge lsk.")

Lidt efter k!. la fik man om bord i den danske eskadre ken
ding af nogle skibe, hvis masteto ppe og røgsøjl er begyndte at
du kke op over horisonten langt i syd.

Så snart man blev klar over, at det var den østrigsk-p reussiske
eskadre, blev damp en sa t op, sej lene beslået og bramrærene ta
get ti l dæks, og mandskabet blev sendt til skafning.

KJ. ca. 12 blev der blæst . Klart skib". Suenso n ka ldte nu pr.

.. Hclgoland havde i vikinget iden været en lill e, selvstændig republik, men
kom i ISOO-årene under hertugerne af Slesv ig. I 1714 blev øen erobret af
danskern e, i 1807 besat af englænderne og i 1814 afstået til Englan d. der
i 1890 overlod den til T yskland ved at bytte den mod betydel ige tyske
koloniområder i Østafr ika.
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Kampen ved Helgoland. Til venstre i baggrunden den danske eskadre , til højre de to østrigske fregatter. (Maleri af daværende lieute
nant P. F. Giødesen, der deltog i kampen som batterichef om bord i jYLLA:-1D).



signa l JYLLANn og I iEJ" DAL op på bagbord s side af NIEl.S
J UEL og prajede derefter med en røst, der kunne hores af alle
på dækket i de tre skibe: . Der har I Østrigerne, Folk! Nu møder
vi dem . .Jeg sto ler paa, at vi vil kæmpe som vore tapre Kamme 
rater ved Dybbøl" . Svaret var tre kra ftige hurraråb!

Efter at have på lagt skibschefe rne at holde lin ien tæt slutte t 
for at undgå et fje ndtl igt gennembrud - satte Suerisen signalet:
"Kølvandsorden. Naturlig Or den ".

I tætsluttet kølvandslinie - ofte med bovsprydet af det efte r
folgende skib ragende ind over skansen på formanden - og med
bramstængern e ståe nde kom den danske eskadre nu dampende
syd på med 8 knobs fart.

Den østr igsk-pre ussiske styrke var for nordgående på front
l inie med SCHwAnZENBEUG på venstre fløj og med st rognc
bramstænger og store nat ionsflag vaje nde fra toppene. Tc gctt 
hoff overgik fra frontorden til kølvandsl inie og signa lerede:
"Vore Armeer har tilkæmpet sig Sejre. Lad os gøre de t samme!"

Omtr en t kl. 13.·15 åbnede SCII WAHZEN BEHG ilden med sine
langtrækkende, ri flede baglad ckan oner på ea. 3700 m's a fstand
- dog uden a t ra mme. Afstanden formind skedes nu hurtigt, og
det varede ikke længe, fø!' Suenso n besvarede ilden. Kl. 14.00
var ka nonaden i fuld gang på begge side r.

Skibenes bevægelser er angivet på den omståend e plan . Man
ser, hvorledes den danske eskadre hele tiden holdt sin kølvands
linie, medens de pr eussiske kanonbåde hurt igt skilte sig ud fra
de østrigske fregatter og lagde sig i læ af disse for herfra med
deres langtrækkende skyts at beskyde de dan ske skibe. Det er
dog tv ivlsomt, om de over hovedet nogensinde ramte - de da nske
skibe var som regel dækket enten af krudtrøgen eller af de østr ig
ske skibe. På den anden side tog Suenson ikke videre not its af
preusserne og koncentrerede sig udelukkende om de to ostri g
ske fregatter. Kamp en rasede med stor heftighed, og afstanden
gik ofte helt ned ti l 400 m. To ga nge udbrød der ild i SCIIWAH
ZENBEHG , og det lykkedes kun med vanskelighed at bekæmp e
den.
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KJ. ca. 15.45 sprang en granat i SCIIWARZENBERGS beslå
ede Foremærssej l. og snart efter stod hele fortoppen i fla mmer.
Der slog røg og ild ud gennem de forreste kanonporte, og ski
bets skydning blev kendelig svage re. Det blev kampens vende
punkt.

På grund af hava rier på pumper og andet brandsluknings
materiel var man ikke i stand til at bekæmpe ilden effektivt om
bord i SCIIWA RZENBEnG, og for at redd e sit skib og hindre il
den i at bre de sig, måtte T egetthoff nu ho lde af og tage vinden
ind agter. Det va l' heldigt for østrigerne, at Helgolan ds neutrale
og frelsende territori um lå i læ. Da SCHWARZENBERG holdt
NW på, fortsatte RADETZKY agten om den og beskyttede den
derved und er drej et mod den farlige lan gskibs beskyd ning.

Ne top i det afgørende øjeblik, da Suenson beordrede de dan
ske skibe til at dr ej e 8 streger styrbord over fol' på parallel kurs
at forfølge østrigerne und er højeste fa rt, indtraf det uheld, at
JYLLAND, del' var eska drens hurtigste skib, fik sin ratline skudt
over, så der ikke kunne drej es.

Takket være en rask reser veløjtnant tog rep ar at ionen kun kor t
lid , men de t val' a lligevel nok til at give fjenden det forspring,
del' reddede ham. Forfølgelsen fort sattes, indtil man nåede op
til Helgolands søterritorium, hvor den engelske fregat AURORA
løb mellem de kæmpe nde. KJ. ca. 16.30 ef ter godt 2' /2 times
kamp indstilledes skydninge n.

Efter kampens a fslutning ankrede de østrigske skibe under
land, og man prøvede at slukke ild en i Iorto ppen, men da det
viste sig umuligt , måtte undermasten kappes.

Veteraner fra J YLLAND har senere berettet om stemningen om
bord , ind en kampen tog sin begynd else. Alle var rolige og al
vorl ige, og eft er at Sue nsons ligefremme og dj ærve ord til be
sæt ningerne var blevet besvaret med hur raråb, herskede de r en
høj tidsfuld st ilhed, medens folkene begav sig ti l deres klart
skibsposter. Nogle fortæll er, at da de så de fem fje ndtlige skibe
nærme sig, kunne de ikke undgå at blive grebet a f en føl else af
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Skitse over Kampen ved Helgoland den 9. Maj 1864. De danske
skibe er hvid e, dc østrigsk-p reussiske sorte. Eskadrernes samtidige
positioner Cl' angivet ved tal, og pilene langs kursl in iern e viser sej l
re tningen. Vindrctningen Cl' angivct ved pilen svarend e til position 2.
A f hensyn til overskueligbeden er afstanden mell em de danske og
de østri gske skibe gjort noget større på skitsen, end den var i vi rke-

lighed en, hvor den til tider klin androg ca. 400 m.

uro overfor det uvisse og skæbnesvan gre, der for estod. Men så
snart de første skud var løsnet, veg fry gten og ængstelsen for
en følelse af , at nu måtte enhver gøre sin pligt til det yderste.

Skibscheferne stod oppe på de udækkede kommandobroer,
hvor de havde et godt overblik over situationen. Herfra kunne
de så vel følge fjendens bevægelser som have indseend e med ,
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Styrbords side af frega tten J YLL A N D , der var det hårdest ramte af de dan ske skibe, med
markering af de 18 træff ere. Ved sprængni ngen af granaten i skorstenen fremkom der 30

mindre huller ve d sprængstykkernes udgang på skorstenens bagbords side.

hvad de r for egik nede på dække t i deres eget skib, hvor kamp en
blev ført med liv og lyst -- ja, ofte endda med en vis ga lgen
bumor , hvor slago rd fra Ny boder og københ avnervittighe der
kommenterede begivenhederne på drastisk vis, men samtidig
hjalp til at tage brodd en af kampens mere a lvorl ige hændelser.

De rimod kunne slage ts gang va nskeligere følges af kan onbe
sætningerne nede på batteri et, da krudtrøgen den meste tid lå
lavt over va ndet mellem de to skibslinie r. Ofte måtte sigtet der
for tages efte r ildglimtet, når fjendens kano ner blev affy ret. El
ler ma n indstill ede kan onernes baksnin g ef ter ord re oppe fra
dækket elle r broen. For at væ re rede til at imødegå enhve r even 
tuali tet, såfremt de øst rigske skibe skulle finde på at løbe klos
op på siden af de danske for på gammel sej lskibsmaner at gøre
forsøg på entring, blev der give t ord re til at være kla r til at
a fslå entring. Entregaste rne måtte der for for tsætte betj eningen
af kanonerne med pistoler i bælt et og huggert er an brag t i umid
del bar nærhed.

Da ilden slog ud fra SCHWARZENBERGS fore mærssej l, og
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Bagbords side af fregatten S CII WA RZE NIIERG med markering af de 80 træffere. Man bemær
ker, hvorle des den danske ild især har været koncentreret mod skibets midte. I modsætning
til de danske skibe, der - som vist på skitsen ove rfor - havde bramstængerne oppe , var disse

strøget i de østrigske fregatter .

fokkemas ten straks efter stod som en brænd ende fakkel, blev der
ligesom cl kort ophold i kampen. Så blev der rå bt et dundrende
hurra - men derefter gik besætningerne med fornye t iver igang
med betjeningen af kanon erne.

Da kampen var forbi , udlø stes spændingen og slappelsen
meldte sig. Folkene smed sig på dækket ved siden af kanonerne
- bedø vede af kanontord enen, krudtrøgen og trætheden efter de
nær ved tre timers uafbrudte kamp og an spændelse.

I maskinen og på fyrp lads en ha vde besætningen næsten væ re t
fuld stændig afskår et fra kontakt med begivenh edern e på dækket.
Det gjaldt her blot om at holde dampen og lad e maskinen følge
de ordrer, der kom. En granat sprængtes i J YLL A ND'S skor
sten, og sprængstykkerne lavede omt rent 30 små hull er, da de
gik ud på den anden side.

He n mod kampe ns slutning rungede lyden af hurraråb fra
batteri et ned i maskinrummet, fortæ ller daværende maskinassi
stent [ulius V. Gietting fra J YLLA ND . Vi anede ikke, hvad der
blev råbt hurra for, men at det var noget glædeligt, var vi på det
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ren e med . Uvilkårligt fløj huerne af nede hos os, og vi deltog
også i hurraråbene. Før st bagefter fik vi a t vide, at anledningen
var bran den om bord i SCHWARZENBERG.

Efter kampen drej ede den danske eskadre nord øst over, stoppede
og lå en times tid og observerede fjenden. Derefter gik Suenson
til Sma ldyb ved Vester havsøe rne, hvor han tra f aftale med den
kommanderende søofficer, kaptajnløj tnant O. C. Hammer, om
de såredes og faldnes landsætning den næs te dag. Tegetthoff
benyttede sig da af hans fravær og lettede kl. 22.30 og stod med
blæn dede lanterner tilbage til Cux haven. Man har bebrejd et
Suenson, at han ikke udn yttede sejren til det yderste ved at for
blive på stedet for enten at passe østr igerne op, hvis de ville
søge til tysk havn, eller "blokere" dem, indtil de ved udl øbet af
opholdsfristen på neut ral t territorium måtte lad e sig internere
af englænderne. Forskellige moti ver - del s muligheden for en
umiddelbart forestående våbenhvil e og dels og måske især uvis
heden om, hvor den østrigske hovedstyrk e med bl. a. to panser
skibe og et skrue linieskib i øjeblikket befandt sig - har utvivl
somt indvirket på hans dispositioner.

Da kaptajnløjtnant Hammer var gået fra borde, holdt eskad
ren derfor gå ende na tten over udfor Smaldyb i sigte a f fyret på
Helgoland. Ved 3- tiden kom et sej lfartøj på siden af N IELS
JUE!. med følgende teleg ram fra Marineminister iet sendt via
He lgo lan d: "Paa Grund af forventet Vaabenhvi le ska l Eskad
ren retournere til Norge". Suenson ændrede nu sin beslutning
om at landsætte de sårede og fa ldne ved Vesterhavsøerne og
underrettede kaptajnløjtnant Hammer herom, hvoreft er han om
formiddagen den 10. Maj afgik nordpå.

Samm e dag som våbenstilstanden trådte i kraft - den 12. Maj
- ankom eskadren til Christianssand, hvor den blev modtaget
med den største hj ertelighed og var genstand for den varmeste
sympati - såvel fra myndi ghedernes som fra befolkningens side.
De hårdt så rede blev indlagt på hospitalet, og de faldne blev
den følgende dag begravet med militær honnør og broderlig,

30



norsk deltagelse. Om aftenen den 13. afgik eskadren til Køben
havn.

Efterretningen om den sej rrige kamp fløj hurtigt over hele
lan det og virkede som et solstrej f i krigens ellers så mørk e og
dystre tid . I Københ avn fik eskadren da også en hj ert elig og
meget begejstret modtagelse, og straks efter ankomsten gik Kon
gen om bord og overrakte Dannebrogsordenens Storkors til Suen
son.

Også mange steder i udlandet blev medd elel sen om kampens
ud fald modtaget med begejstrin g - så ledes bl. a. i Det engelske
Underhus - men politisk fik sej ren ingen ell er kun meget ringe
bet ydning.

Østrigerne havde lidt mest i kampen. De havde 33 faldne og
60 sårede - mod henholdsvis 14 og 55 i de danske skibe. Preus
serne ha vde hverken død e eller sårede.

--- _.---- -

Fregatten S CIIWARZENB ERG på Elben med kappet fokkemast cfter
Kampen ved Helgoland. (Træsnit efter fotografi taget udfor Cux

haven den 10. Maj 1864).
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Af de dan ske skibe var det gået hårdest ud over J YLLAND,
der havde fået 18 træffe re mod 80 i SCIIWA IlZEN IlERG.

I det off icielle østr igske væ rk "Der Krieg Os terreichs in der
Adria im J ahre 18GG" anføres, at SCHIVAIlZEN IlERG ved Helgo
land fik de fleste og farligste træffere midt skibs, idet dan
skerne gik ud fr a den r igtige grundsæ tning, at ma n skulle kon
centrere sin ild mod de fje nd tlige skibes midte.

Det er da også i denn e forbindelse ganske interessant at se,
at to år senere i det allerede nævnte soslag ved Lissa den 20.
Juli 18GG, i hvilket forovrigt så vel SCIIIVARZENIlERG søm RA
nETZKY tog del, beordrede admiral Tegctthoff derfor sine
skibschefer ti l at anve nde kon vergerend e skydning - d. v. s. at
ilden skulle rettes mod den mid terste del af de itali enske skibe.

Under datidens sokampe kunne det virke generende for skyd
ningen , hvis krud trøgen på grund af uheld ige vind for hold lå så
tæt og lavt hen ove r vandet, al sigtet fra kanonerne de rved blev
vanskcl iggjort. Denne ulemp e, anføre r det nævn te ostrigske værk
videre, und gik dan skern e - om ikke helt , så dog i høj er e grad
end østrigerne - ved at skyde langsommere og med større ro,
hvorfor deres træfning blev mere sikker, medens på den anden
side de ostrigske skibe med deres størr e skudhast ighed fik mindre
god træfning på grund af då rligere sigte. Også delte så vel
som det hensigtsmæssige ved at lade de beslåede sej l gennem
væde ind en kamp en ind gik i T egelthoffs direk tiver for slaget
ved Lissa.

Selv om forholdene ved H elgoland og ved Lissa ellers på
mange måder va r forskelli ge - dels ford i pansrede skibe i sidst
nævnte soslag dannede flådern es hovedstyrker. og dels også
fordi der her for første gang i en kamp mellem søgående skibe
anvendtes vædrings taktik - er de t dog ikke uden int eresse at
kunne konstatere, at ved Lissa, der med rette regnes for at være
et a f den senere søkrigshistor ies epokeda nnende søslag, drog
admira l T egctthoff nytte af, hvad han to å r tid ligere havde lært
af sin dan ske modstander i kampen ved Hel goland .

Fra tysk side er kampen ofte blevet fremstillet som en tysk-
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Fregatten jYl.I. ...ND passerer Skagen. (Maleri af Anton Melhyc ).



Fregatten J YI.I.A N D fo r sty rbords halse. (Maleri af Carl Locher).

østr igsk sej r - mul igvis und er indtryk af, at de danske skibe
ret hurtigt forlod va lpladsen . Tegetthoff, der umid delbart ef ter
kampen blev udnævnt til kontreadmiral, har imidlertid, som den
djærve sokriger han va r, åbent erkend t, at sej ren ikke var ha ns.
Da man kor t ef ter hans hjemkomst fej rede ham, var der en
ta ler, der udbragte en skål for "Sej rherren fra Helgoland." Te
getthoff rej ste sig straks og svarede : "På min fra værende mod
standers vegne modtager jeg skålen! "

Endelig bør det nævnes, at T egetthoffs monumen t i Pola fik
følgende indskrift : Tap/er kamp/en d bei Helgoland - Glorreicli
siegend bei Lissa - Erwarb er unsterblichen Rulnn - Sid , lind
unserer Seemachtl

Den danske flåd es og i sin lid hele No rdens stors te og kraf
tigste pa nserskib, der blev søsat den 9. Maj 1878, fik til minde
om kampen navnet H ELGOL AND .
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Den 25. Juni 1864 ud løb vå benstilstanden, og krigen gik nu ind

i sin sidste fase.
I mellemtiden va r den østrigske ho vedstyrke ankommet ti l

N ordsoen og lå på Elben, men da englænderne modsatte sig , at
østri gern e kom øste n fo r Skagen, kunne de danske skibe atter

indtage de res blokadepositioner i Østersøen, idet dog en for
poststyrke bestående af panserfregatten DANNEBRnG og skr ue

fre gatten N IELS J UEL krydsed e i Kattegat.
JYI.LAND indgik nu atter i eskadren i ø stersoens østl ige del ,

men her sket e der ikke noget af betydning i krigens sidste del.

No gen tid efte r fredsslutningen strøg fregatten omsider kom 
ma ndo den 23 . N ovember efte r sit mest bevægede og ærefulde
togt.

I de følgende år va r J YLLAND jævnli gt udrustet. I 1866 besej 
ledes om sommere n Østersøen, No rds øen og Atlanterhavet. I Juli

1868 havd e JYLLANn det uheld at rage på grund på nordkan
ten a f Sa ltholmfla kkct, men tog ikke skade. De refter gik togtet
til At lanterhavet med besøg i Lissabon og Chcrbourg , og i be
gyndelsen af Oktober ble v Kronslad t anløbet, idet JYLLAND as
sisterede ved hj emsendelsen a f besætning og gods fra den kort
forind en ved H arboere strandede ru ssiske fr ega t ALEXAN DER

N EWSKY.
Men allerede den 26. Oktober begyndte et nyt togt, der skulle

gå til Middelhavet. U nder opho ld i Ca diz kom J YLLANDS besæt 
Ding ti l at op leve et spa nsk oprør. Den 5. D ecember - et pal'

dage før den ber amm ede a frejse fra Cadi z - va r der g ive t land
lov, og med ens de dan ske orlogsgaster fr edeligt nød frih eden

under Spaniens sol, beg ynd te der rund t omkr ing et voldso mt
skyderi, og i ga de rn e blev de r rej st den ene barrikad e efter den
a nde n. Navnlig gik det hed t til ned e ved havnen. De t lykked es
dog - til de ls med assistance af de n danske konsul - at få land

lovsgastern e om bord i god beho ld, men he le natten var der
skyderi i byen . D a det ikke va r mul igt fo l' de n sted lige kom

mandan t at få situa tionen br agt under kon tr ol, måtte han til -
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Gruppebillede af en del af besætningen om bord i Fregatten JYLL A ND 1864. Man bemærker
den forskelli ge, stærkt koffardiprægcde uniformering. Som hovedbeklædning ses fortrinsv is
runde ..matroshuer" med kvast og navnebånd isprængt enkelte kasketter, sdm blev baret af

de faste fra Holm ens faste Stok.

kal de assistance, der allerede den følgende morgen arriverede
i form af nogle spanske kanonbåd e, som gjorde kla r til at bom
bardere byen.

Foruden JYLLAND lå der en fransk og en ita liensk fregat på
reden, og de tre skibschefer trådte nu sammen og opfordrede i
fællesskab de stridende parter til at indgå en våbenhvile, hvor
under man ville br inge de mange ud lændinge, der befandt sig
i byen, i sikker hed. Både kommandanten og oprørerne indvilli
gede heri , og da det sikreste sted var de udenlandske orlogs
mæn d, sej lede disses fartøjer en strøm af flygtninge med deres
rørl ige ejendele fra havnen og ud til skibene. Godt et ha lvt
hundrede mennesker - .mest Fruentimmer og Børn " som chefe n
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Off icerer om bord i en dansk fregat 1864. Un iformen var dengang efter fransk mønster. Bil
ledet, der tidligere fejlagtigt har været angivet som fotografi af JYLLANDS officerer, viser
officersbesætningen om bord i søsterskibet SJÆLLAND. Officeren, der læner sig til kanonen,
er kommandørkaptajn, senere admiral C. E. van Dockum, der i 1864 var eskadrechef i blo
kade-eskadren i østersuens østlige del, i hvilken eskadre JYLLAND indgik før og ef ter Kam-

pen ved Hclgoland.

skrev i SIn rapport - søgle ly under Dannebrog om bord i
JYLLAND.

Ved våbenhvi lens afs lutning ind ledtes underhandlinger mel
lem de _krigsførende parter", og den danske konsul, der var en
af byens mest betydende mænd, spillede her en vigtig rolle som
mæg ler i striden. For at støtte ham i det vanskelige hverv med
at berolige og forlige de ophidsede spanske gemytter blev en
løj tnant, en læge og seks af fregattens orlogsgaster stillet til
hans disposition som en slags livvagt.

I sin rapport om begivenhederne indberettede chefen, at _un
der de første og mest kritiske Forhandlinger førtes vort Flag af
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Kong Christian IX går i land fra fregatten JYLLAND på Thorshavns red under
Islandsrejsen 1874.

en Officer og Folk fra Fregatten foran en Deputation af Kon
suler på deres Vandringer frem og tilbage gennem de barrika
derede Ga der." Begge parter respekterede de t danske orlogs flag
som neutralt - og med sin livvagt kunn e konsulen uden at lide
overla st fortsætte sin mæglende virksomhed, der tilsidst endte
med en overenskomst, som tilfredsstill ede begge de st ridende
parter.

Den 15. December var roen genoprettet, og de udlændinge,
der havde søgt tilflu gt om bord , kunne atter gå i land. JYLLAND

fort satte derefter sit togt , hv is næste mål var Grækenland. Hel 
lenern es konge, Georg I, der var næstældste søn af Kong Chri 
stian IX , havde været dansk søkadet i å rene 1860-63, og de
danske orlogsskibe, der senere besøgt e Grækenland, blev derfor
altid her modtaget med stor gæstfrihed." Ret hyppigt - ofte
hver t andet år - var et dansk orlogsskib helt op til l. Verdens-
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Fre ga tten J Y L L AN D og i baggrunden kor vetten HEJ ~lDAL udfor Vcstmanccrnc under konge
togtet til Island 1874. (Maleri af C. F. Sørensen).

kri g på vintertogt i Middelhavet , og det var ef terhå nde n ble vet
tradition, at Julen og Ny tå re t tilbragtes i Piræus, Athens ha vne
stad, hvorfra der ar ra ngeredes udflugt er for besætningerne til
Akropol is og andre mindeværdige stede r.

På hj emrejsen anløb JYLI.AND Neapel og tog her billedhug
ge ren Herman Bissens efterla dte værker om bord for at brin ge
dem til Københa vn. Også dett e var lid t af en tradition - i 1830
erne og 1840- erne havd e fem danske orlogsskibe på deres Mid
de lhavstogt er delt aget i hj embringelsen a f Thorv aldsens kunst
væ rker fr a It ali en . Mest bekendt a f disse er fr egatten ROTAS

a llerede nævnte tog t i 1838 under kaptajn H. B. Dahlerup, hvor
Thorvaldsen selv medfulgt e på hj emrej sen.

* Prins Wilhelm , der var den første i den lange række af kongelige prinser,
der ud danned es som søkadct, f ik i 1863 Kong Frederik VII's till adelse til
som Georg I at måtte modtage den græskc nationa lforsamlings valg til
"Hellenernes Kongc".
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Fregatten J YLLANIl og korvetten HEJMDAI. ankommer til København efter kongetogtet til
Island 1874.

l sine velmagtsdage gjorde JYLLAND ialt 18 togter - heraf
fem til Vestindien og to som kongeskib . Mest bekendt a f konge
togterne er Christian IX 's rej se til Island i 1874 i anledning
af Sagaøens Tusind årsfest . To år senere - i 1876 - gik kon ge
rejsen til Kronstadt og St. Petersborg. I år ene 1883-85 fik fre
gatten et størr e hovcdcftersyn, men kom derefter kun ud på to
togter.

JYLLANDS sidste orlogstogt gik til Vest indien i vinteren 1886
87. Den dav ærende Prins Carl - Norges senere Kong H aakon
Vil - deltog i dett e togt som frivilli g lærling som indledning til
sin senere uddannelse som søofficer.

I 1892 deklassered es J YLLAND til exercer- og kaserneskib og
henl å som sådant i Flådens Lej e, indtil den udgik af Flådens tal
den 14. Maj 1908, hv orefter den blev solgt til ophugning. Købe
ren var et tysk firma.

De tte blev dog nog le gode danske mænd for broget, og de
besluttede at gri be ind . Det var i sidste øjeblik, idet en tysk
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Fregatten JYLLA~D til ankers udfor FunchaI på Madeira 1887. Den øverste halvdel af skorstenen er firet ned.
(Maleri af C. F. Sørensen



Fregatt en JrLL ANU man der ræer og sa lutere r ved Kong Christian IX 's besøg om bord
på Kobenhavn s inderred ved afslutningen af frcgattcns sidste togt.

slæbebåd allerede va r ankommet til Københ avn for a t hente
fregatten. T yskern e ønskede imidlertid ikke at tabe på foreta
gende t, så de skruede pri sen op, da de mærkede, at man af
nati onale grunde ønskede at købe skibet tilbage .

All igevel lykkedes det ved personlig offe rvilj e og hurtigt
ini tiativ fiskeriinspekto r. mag . scient. Christian Løfting og over
ingen iør Carl lloltermann at fremskaffe tilstrækkelige mid ler
til at red de den gamle fregat fra den tort, det ville have været
at blive ophugget a f sine tidl igere modstandere. Der blev der
efter da nnet en komite til fregatten J YLL A N DS bevarelse, og en
landsind samling sa ttes igang.

Forlængst va r maskineriet blevet ud taget og solgt som gammelt
jern , ligesom den stolte fregatrej sning va r blevet kassere t. For
at pynte lid t på de t bare skrog fik man derfor i 1909 ved Fre-
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derikshavns Værft korvetten DAGM ARS skorsten, master og rig
nin g, der endnu var beva ret, opsat om bord i fregatten. Denne
korvetrej sning virkede selvfølgelig noget spinkel i JYLLAND 
men det synede da i hvert fa ld af skib.

For at indtj ene yderlige re midler til støtte for sin fortsatte
bevarelse, blev JYLLA ND i de følgende år anvendt som udsti l
lingsskib - i 1909 under Landsudstillingen i Århus - i 1910,
da fregatten lå ved Langel inie i Københ avn, husede den en
aeronautisk udstilling, og senere havde foreningen "Da nsk Ar
bejde" arrangeret en flydend e vandreudst illing om bord . På
dette "togt" besøgte JYLLA ND, der blev slæbt fra sted til sted,
14 danske pro vinshavne.

Det var dog til trods herfor kun småt med sagens økon omiske
side, og man overvejede derfor alvorli gt at målte lade fregatten
ophugge - dog selv følgelig på et dansk værft.

Men ved at inte~essere godsejer E. ScIlOU, Pal sga ard ved
J uelsminde, for fregattens fort satte bevarelse, lykkedes det atter
at redd e JYLLANn. l August 1912 købte godsejeren fregatten
og lod den opankre ud for Juelsminde. Her afholdtes der den
9. Maj 1914 - på 50-å rsdagen for Slaget ved Hel goland - en
smuk veteranfest . hvorti l godsejer Schou først og fremme st
havde indbudt alle veteran ern e fra slaget - og det va r på hint
tidspunkt ikke så få. Dernæst deltog Flådens overste myndighe 
der og forretningsudvalget for komiteen til fregattens bevarelse
samt en del prominent e gæste r, hvor iblandt pr ofessor Vi lhelm
Andersen og digteren A xel Iuel. Gæsterne fra København blev
ved indb yderens foranstaltning sej let til Juelsminde om bord i
en af Det forenede Dampskibsselskabs passagerbåde, der under
overfarten eskorteredes af to undervandsbåd e, af hvilk e den
ene var under kommando af premierløj tnant Prins A xel.

Ved an komsten ti l Juelsminde, der var fla gsmykk et, blev der
afg ivet salut fra JYLLANn, og den lange og smukke festd ag
a fsluttedes med et fyrværkeri om bord i fregatten . Det blev en
uforglemmelig da g for de gamle veteraner, der alle var dybt
bevægede, ja flere endda så stær kt, at de græd af glæde.
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Fregatten lå nu i Sandbjerg Vig ved juelsminde, til den kort
efter l. Verdenskrigs udbrud fik station i Nørre Sundby. Gods
ejer Sehou ha vde nemlig oprettet en radi otel egrafi stskole om
bord, og da man under krigen havde brug for en radiostation i
Nørrejylland, stillede han fregatten til d isposition for Søværnet.

JYLLAND kom derved en tid under Marinen og førte her igen
det ga mle orlogsflag. Under opholdet i Nø rre Sundby va r fre
ga tten tilli ge kaserneskib for en vag tstyrke på et halvt hund rede
landsoldater, hvis opgave var bevogtning af broerne over Lim
fjorden .

Efter krigen blev J YLLAND atter an kret op ved j uelsminde.
l August 1920 holdt godsejer Sehou her igen en smuk veteran
fest, hvortil veteraner fra det med moderlandet nylig genfore
nede Sønderjylland var specielt indbudt. Under festlighede rne
blev det meddelt , at J YLLAND - skønt frega tten nu ikke længere
var under Søværnet - havde fået Kongen s tilladelse til at føre
orlogsflag.

Ved godse jer Sehous død i 1925 på tænkte arvingerne at lade
frega tten ophugge - men fiskeriin spektør Løfting og over inge
niør Holterm ann arbejdede stadig med ildhu for dens bevarel se,
og det lykkedes dem ved imødekommenhed fra sta tsminister
Stauning og Marineministeriet at få Søværnet til atter at over
tage JYLLAND, der derefter blev slæbt fra juelsminde ti l Hol
men.

Der danned es nu i 1926 en ny komite, "Komiteen til Fregat
ten J YLLAND'S Bevarelse", som det ved et ihærd igt arbejde lyk
kedes at få indsamlet så mange penge, at man kunne påbegynde
en grund ig restaureri ng af det gamle skib. Også staten trådte
efterhånden til , idet den ved en ministeri el skrivelse af 13. Juni
1934 påtog sig fr egattens vedli geholdelse i 50 år fra 1930 at
regne. Pengene hertil skulle imidler tid tages fra Flådens ved
ligeholdelseskonto, men da denne allerede var hårdt spændt, er
det forståeligt, at de midl er, som Søværnet mente at kunne stille
til disposition, kun var de all ernødtørftigste. Yderligere dan 
ned e komiteen derfor i 1936 et stotteselskab, "Fregatten j YL-
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Fregatten jYLLANI> med foreningen Da nsk Arbejdes Vand reudstilling om bord 1910. Man
bemærker den spinkle rejsning , der oprindelig havde været korvette n DAGMAR S.

l.AND'S Venner", der ved kontingenter og indsaml inger skulle
søge at ska ffe supplerende midler.

Før st fik skroget en hoved reparation - senere tog man fat på
rejsningen, der skulle forfærdiges som fregatrigning efter de
origin ale tegninger , og da 2. Verdenskrig brød ud, va r a rbej det
trods alt nået et godt stykke frem . I mellemtiden havde man for
at støtte sagens praktiske og økonomi ske side taget fregatten i
brug som logiskib for provinsbørn und er deres fer ieopho ld i
København. T il denne ende blev fr egatten hvert forå r fra 1935
fra sit vinterhi i Flådens Le je slæbt syd på i Københav ns havn
ti l kajen ved Islands Brygge lige sønden for Langebro.

Midt i byen, synlig for alle , der passerede over broen, lå
JYLl.ANn her sommer efter sommer og gjorde god nytte, sam
tidig med at den livede op i havnebilledet. I krigsårene forblev
JYLl.AND dog liggende ved Islands Brygge hele året, og efter
krigen lå den nogle enkelte somre i Christianshavns Kanal ved
Bodenhoffs Plads .
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Frega tten JYI .L A ND under restaureringen med isatte underm aster.
Nå r da tidens store sej lkrigsskibe i sin tid med Iæscj lcnc sat i uge
vis lå i passate n, havde topsga stern e døgnet run dt der es faste ti l
hold j de store mærs. Deres arbejde bestod i forskell ig t skibsarbej
de ved sej l og rundhol ter i den øver ste del af rej sn ingen, og det
va r und er deres værdighe d at begive sig ned på dækket. Dc havde
deres køj er med i mærsene og sov her på der es fr ivag t , og deres
for plej ning m. v. hej ste de op i pøse, l igesom de fired e a ffa ld m. v.

ned til bestemte tider .

Men krigsårene og den nærm este tid derefter havde taget hårdt
på den gamle orlogs mand. Ikke mindst vel for di den i vintere n
1944-45 husede tyske flygtn inge og deref ter en kort tid blev
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anvendt som logiskib med "indkvartering" af engelsk militær.
Der havde i hele krigsperioden og de påfølgende år ikke været
hverken tid eller råd til at holde den ordentligt ved lige. og efter
hånden mente man, at det af hensyn til brandfaren og de sani
tære forho ld nu ikke længere var forsva rl igt at lade den huse
provinsskolebørnene. der ofte i et anta l a f op til 500 sov om
bord inden for den s gamle eget ræssider. l 1950 ophør te insti tu
tion en "P rovinsbørns Ferieophold i København" der for at be
ny tte fregalte n.

Efter krigen havde alle Søværnets kræfter naturligvis først
og fremmest måltet sæltes ind på Flådens genopbygning, og det
er forståeligt - omend beklageligt - at JYLLAND i denne periode
kom i anden - eller måske rettere sagt først i tred ie række.

En na t i December 19n san k fregalten end da i Flådens Leje.
Det var dog ikke, fordi den var sp runge t læk. Skroget under
va ndet var ved hovedreparationen blev sat i god og forsva r
lig stand. Det var simpelth en en fej lbetj ening af lænsesystemet ,
hvor ved en søventil en dag efte r lænsning ikke va r blevet for
sva rligt lukket eller var blevet sti llet forkert, så venti len i stedet
for at afspærre for vand fra søen, lod dette strømme ind i ski
bet, som man den næste morgen fandt krænget halvt over og
stående på bunden.

Storm og strid og også politi sk modvind havde J YLL A ND kla
ret - men mod dumh eden kæmp er jo som bekend t selv gude rne
forgæves. Skønt fregatten så ledes va r ganske uskyldig i denne
hændelse og straks eft er blev hævet, kunne det selvfølgelig ikke
undgås, at mange fik det forkerte indtryk, at den var "rådden"
i bund og grund .

At det derimod ikke stod så godt til over vand linen, var en
anden sag. Men intet træski b kan tå le at ligge udsat for vind
og vejr i å rt ier uden pasning og vedligeholdelse med kalfatri ng
af dækket og maling og tjæring af skroget over vandet. Tillige
skal der regelm æssigt udluftes om læ og alt træværk med rå d
fjernes og erstalt es. Intet a f delte var blevet gjort. Og lidt eft er
lidt salte vanrøgten nu sine umiskendelige spor.
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l 1950, da provinsskolebørnenes ind logering ophørte, be
gyndte man derfor offieielt at undersøge mu lighederne for at
komme af med JYLl.AND. Et salg til ophugning ville dog næppe
kunne have indbragt mange penge - tværtimod var der så få
værdier i fregatten, at man måske endda måtte regne med at
komme til at betale for en ophugnin g - bl. a . fordi ga ll ionsf igu
ren og orn amenteringen ag ter samt et stykke a f batteriet uskadt
skulle ud tages og opbevares til senere opstilling ved det kom
mende orlogsmuseum.

Forskellige forslag om efter udtagningen af den nævnte orna
mentering m. v. at give JYLLANn et værdigt endeligt ved at
sænke den med kanoni ld eller opbrænde den ude til havs, måtte
naturligvis afvises, da eventuelle vragrester kunne være en al
vorl ig fare for sej ladsen.

På dette tid spun kt lykkedes det imidl ertid .,Fregatten JYL

LANDS Venn er " at skabe interesse for at gøre endnu et forsø g på
at redde den ga mle fre gat, og i 1952 dannedes "Fællesudvalget
til Fregatten J YLL A NnS Bevarelse" beståend e af:

Se lskabet Fregatten JYl.LANDS Vemler,
Marineforeningen,
Marinehistorisk Se lskab - og
Turistiorcningcn for Danmark.

Fæ llesudvalget , de r valg te turi stchef Mogen s Lielu enberg og
assurandør Fr. Hedemann henholdsvis til forman d og næstfor
mand, fik ved henvendelse til Forsvarsminister iet de tte ti l at
udsætte den påtænkte "realisation" af fregatten indtil videre,
samtidig med at man lod et sagkyndigt råd besigtige JYLLANn

for at få et skøn over, hvad en istandsættelse ville omfatte.
Undersøgelsen viste , at bunden som a llerede nævnt stadig var
god, men fra vandlinien og op til lønningerne fandtes der ad
skillige stede r med ret ud bredt rå d, ligesom dækkene var i dår 
lig for fa tn ing .
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Mid ler til en fuldstændig istandsættelse mente Fællesudval
get dog ikke at kunne fremskaffe selv ved en stort anlagt lands
indsamling. Man regnede her kun med at kunne indsamle om
kring halvdelen af beløbet og henstillede derefter til regeringen
på forske llige måder - bl. a. ved bevillinger til nødhjælpsar
bejder for arbejdsløse skibstømrere og ved tipsmidler og direkte
tilskud m. v. at hjælpe med til at fremskaffe det resterende be
løb, idet der samtidig - i henhold til det i 1934 givne løfte 
skulle træffes en fast ordning m. h. l. fregattens fremtidige ved
ligeholdelse.

Et vigtigt spørgsmål, der allerede ved Fællesudvalgets første
møder blev taget op til drøftelse, var fregattens placering efter
istandsættelsen.

I begyndelsen var del næsten en selvfølge, at den skulle an
bringes i København eller hovedstadens nærmeste omegn, idet
der bl. a. fremsattes følgende forslag:

l. Som Københavns vartegn i Flådens Leje ved Hønsebroen.
2. I Lystbådehavnen ved Langelinie. idet man vidste, at Kø

benhavns Havnevæsen havde planer om at nedlægge Lystbåde
havnen i løbet af den nærmeste fremtid.

3. Ved Langelinie lige norden for Lystbådehavnen.
4. I Børsgraven ved Havnegade.
5. I Charlottenlundfortets voldgrav i forbindelse med et or

logsmuseum på fortets grund. Denne anbringelse ville dog blive
meget kostbar, idet den krævede gravning af en midlertidig
kanal fra Sundet og ind til voldgraven.

Endvidere diskuterede man, hvorvidt fregatten skulle bevares
flydende eller hvilende på cement i en slags dok beskyllet mod
høj- og lavvande af en cementeret vold lidt fra skibssiden.

Situationen ændrede sig nu lidt efter lidt til det bedre, ikke
mindst fordi Nationalmuseet i 1957 begyndte at interessere sig
for fregattens bevarelse.

Det var især museets daværende direktør, professor, "r. phil.
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Joh annes Brønds/ed, der som rigsa nt ikva r gik meget stær kt ind
for, at man burde bevare fregatten så vel af nationale som af
kulturhistoris ke grunde.

Fra forskellige af landets provin sbyer udt alt es der nu tillige
ønske om at få fregatten. Det blev bl. a. gjort gælden de, a t
JYLLAND gen nem sit navn hørte hj emme i en jys k søkøbsta d.
Også fra skovbrugets side vistes der gen nem Skoohist orisk Sel
skab, der nu trådte ind i Fællesudvalget, stor interesse for sagen.
Man pege de her på den historiske forbindelse mell em Flåden og
vore egeskove. Efter Flådens Ran i 1807 var der på Kongens
bud blevet for etaget udst rakt e plantninger af egeskov forskel
lige steder i landet. Selvom det dengang ville va re mange år,

Fregatten J YL LAND j Orlogsværftets tørdok under restaureringen
i 1930crnc.
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Frcgu ttc u J YI.I.A ND ve d Island s Brygge som logiskib for provins
skolebørn.

før disse ege kun ne blive tj en lige til skibbyg ning, va r det dog
en fremsynet "skovpolitik" , og adskillige værdi fulde egeplant
ning er rund l om i land et - bl. a . i Folehaven ved Rungsted 
står i dag som et smukt minde herom. Det blev netop gjort gæl
den de, at nogle a f disse ege , der va r plantet til F låden, burde
benyttes til restaureringen a f JYLLAND.

Desuden interesserede Skovhistorisk Selskab sig for den ene
stående velbev arede lilsland , som J YLLANnS bundkonstruktion
befandt sig i nu hundrede år efter fregattens bygn ing.

National musee t kunne naturli gvis ikke overtage J YLLAND
med forpligte lse til at afholde den store bekostning ved ist and
sæ ttelsen. Men så fremt Fæll esud va lget kunne skaffe de fornø dne
midl er, vill e der mås ke vise sig en muli gh ed for at kunne over
tage den efter istandsættelsen og deref ter a fholde de løbend e
ud gifter ved de n fortsatte vedligeholde lse.
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Den 20. Septem ber 1960 stod fregatten ]YU.AND ud fra Flådens Leje p å vej
til Ebeltoft.

I 1958 søgte og fik Fællesudvalget Justitsministeriets tilla
delse til afholdelse af et landslotteri . Omend det økonomiske
udbytte ikke helt sva rede til forventningerne, fik man dog så
store mid ler til rådighed, at man kunne foretage nogle højst
nødvendige foransta ltninger til sikring mod yderl igere forfald.
En del af ball asten blev således udt aget for at lette skibet, og
efter at Orlogsværftet på eget initi ativ havde udtage t masterne,
blev der over hele skibet lagt et tag til beskytt else af dæk og
skrog mod vejr og vin d.

Af de byer, der havde meldt sig som liebhavere til fregatten ,
stod valget tilsidst mellem Frederikssund og Ebeltoft.

I 1960 afholdtes på Helgolandsdagen den 9. Maj en . mærke
dag". De herved indkomne midler svarede vel på grund af for
skellige mindre heldige omstændigheder heller ikke helt til de
stillede forventninger, men indbragte dog et antageligt beløb.

Efterhånden var der nu alligevel skabt et så realistisk grund
lag for JYLLANDS bevarelse, at professor Brøndsted i sommeren
1960 efter Døje afvejning af alle forhold kunne træffe bestem-
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Den 2 1. September 1960 ankom fregatten til Ebeltoft , hvor en kreds af bor
gere kort lid efter stiftede . Frcgatlaugct af 1961" ti l stolle for jVI.I.ANllS

bevare lse.

melse om, at fregatten skulle til Ebeltoft. Medvi rkende hertil
va r ikke alene navne t J Y LL A ND og placeringsmulig hederne, men
også de fors kellige tilbud om økonomisk støtte, der var blevet
afg ive t fra j ysk side, såfremt valget faldt på denn e by.

Et problem var dog slæbningen over Kattegat. Den skulle
foregå under de gunstigst mulige vejrforhold, og inden efter
året for alvor satte ind. Mange advarende røster hævede sig
- skibet ville arbejde i søen og springe læk - eller trækket i
slæbetrossen ville rive det gam le skrog i stykker - i hvert fald
måtte farten være så ringe, at man let risikerede at få dårligt
vejr undervejs. Men alle disse forudsigelser blev ynke lig gjort
ti l skamme. Til at begynde med gik slæbebåden frem for små
omdrejninger, men da alt viste sig at være i skønneste orden,
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og fregatten ikke trak en dråbe vand mere end normalt, blev
omdrejningerne sat op, og med en fart på 7 knob ankom JYl.
LAND langt tidl igere til sit bestemm elsessted end forv ent et.

På rej sen var JYLLA ND , der ført e orlogs flag, bemandet med
hjemm eværnsgaster fra D et maritime Hj emm eværn. Slæbninge n

blev foret aget a f Det forened e Bugscrselskab. hvis skibsinspck
tor, kaptajn Vi/andi, der var om bord i JYLLAND, ha vde ledel
sen og ansvaret for overfarten. Trods den uberegnelige risiko
havde bugserselskab et givet et meget favorabelt tilbud på slæb
ningen , men da denne var ve l overstået , og alt va r gået glat og
uden uheld , blev regningen tilmed annulleret 'som selskabets
bid rag til fregatten s bevarelse.

Efte r anko msten til Ebeltoft blev J Y L L A ND "bragt til ro" i
det udgr avede leje i havnen og forsva rligt fortøj et, og arbej det
på dens istandsættelse tog omgående sin begyndelse.

Når istandsættelsen er tilendebragt, vil fregatten J YLL A N D , så
vidt det er gørligt, være bragt tilbage til sin oprindelige skik
kelse. Ma skineriet vil dog ikke kunn e installeres, og en del kano
ner vil mangle - men i det store og hele vi l fregatten fremtræde,
som den var i sine unge dage og give et levende indtryk af
datidens skibe og et begreb om forboldene om bord.

I vore smukke fril and smuseer og Na tionalmuseets øvrige af

delinger landet over bar vi bevaret bygninger og genstande for
at vise, hvorlede s vore forf ædre ge nnem tiderne har levet og
virket i by og på land - i fregatten J YLL A N D vil man kunne se,
hvorledes vore forfædre har levet om bord - på dæk og batteri
og på banjer.

Den stolte rej sning med masternes himm elstræbende bram
stænge r vil sammen med de br ede ræer og alt det indviklede
tovværk give den besøgende en anel se om, hvad der krævedes
af datidens sømænd, når freg atten i frisk' vej r hev over under
pres af sej l, og besætningen entrede til vejrs for at rebe - eller
når folkene i en kold og mørk vinternat i overhandigt vejr lå
på maven ude på ræerne og arbejdede for at bjerge og beslå de
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Fregatten ]YLL ANIl i Ebeltoft, hvor den nu hver sommer er åben for bc
sugende. Medregnet 1964 har den ialt haft over 160.000 betal ende gæste r

om bord.

tunge og stivfrosne sej l med det brølende hav dybt und er sig.
H ver mand med den ene hånd for skibet, som det hed - og med

den anden for sin egen sikkerhed.
Det va r dengang, der var mandfolk af jern i skibe af træ.

Da JYLl.A ND den 20. September 1960 stod Sundet ud , glimtede
det fra kanonmundingerne inde på Kronborg s grønne bastioner ,
og de dum pe drøn fra sa lutskuddene run ged e i den disede sep
temberd ag tungt og langt ud over vandet.

Talr ige gange og under de mest forskell ige vilkår og om
stændigheder havde Kron borg nu gennem hundrede år set den
ga mle fregat stå Sundet ud. l krig og i fred - under kongefl ag
og under vimpel - med orl ogsflag og med handelsflag - på vej
ti l Vestindien elle r nord på mod Island - for egen kraft med
sej l og ma skine .elle r på slæbetov - en gang som moderne or
logsmand og nu på det sidste som national relikvi e . . .
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Det kunne vare måneder eller måske tage mange år, men
hidtil var der a ltid kommet en dag, hvor JYLLAND atter viste
sig og igen stod Sundet ind. Det var, som om den gamle svane
hver ga ng trofast søgte hjem til sin rede i Flådens Leje.

Men denn e gang va r del sidste gang, JYLLAND stod Sundet
ud - denne gang ven der J YLl.ANn ikke tilbage .

Fregatten j n LAND saluterer Kronborg.
(Malet af marinemal ere n Chr. Benjamin Olsen på platte fra

Den kongelige Porcelainsjabrik, 1926).



Fregatten JYLLANDS togtcr
{KD = Kommandør. OK = O rlogskaptajn}

9. 1874-7.\ 27/ 10-31/3.

7. 1871-72. 22/10 -30/3.

.I. 1868-69. 26/10 -1.1/4 .

12. 1876-77. 16110- 28/.1.

IS. 1877. 1/6 -31 /8.
14. 1880. 1/6 - 10/9.

1.\. 1880-81 1/11- 9/4 .

16. 1881. 1/6 -31/8.
I88.lJ-8!i.

Kadetskib. Øster w og Nordsøen. Færøerne, London.
(OK E. Suensons .
Krigsudrustning. Øster- og Nordsøen. (OK P. C.
Holm til 22/8. derefter OK F. L. F. Sommer) .
Øster- og Nordsøen, Lcith , Plymouth, Madeira .
Cadiz og Lissabon. (OK O. C. Pedersen} .
Østersøen. Under eskortering af kongeskibet SLES
VIG 2717 med den danske og den svenske konge
om hord fra Klampenborg til Malmø raget på
grund på nordsiden af Saltholm Flak. 2917 kom
flot. Da skibet ikke havde taget skade, rcrtsattes
togtet: Øster- og Nordsøen , Lissabon. Chcrbourg
og Krensfadt - se side 35. (KD F. Freiich til 1/8.
derefter KO O. C. Pedersens ,
Cadiz, Piræus, Neapel . Algier, Certagena. Pl y
mouth og Cowes - se side 3.S--40. (KD A. C.

ScIlllIlz).
Østersoen. Færcemc. Cadiz, Port land og Cowcs.
(KO A. R. lIedemmm) .
Plymouth. Cadiz, Dansk Vestindien. Venezuela.
Porto Rico og Plymouth. (KO ) . P. Sclndtz}.
Kongerejse til Færøerne. Isla nd {Tusi ndå rsfestcn)
ug Leith. (KO R. C. M. Bruun).
Nordsøen, Portsmout h, Madei ra , Dansk Vest indien,
Puerto Pla ta (Sa n Domingo) og Pl ymou th. (KO
C. W. Sctienhcyder}.
Esko rterede den svenske konge f ra H ålsingborg
til Københ avn. Plymouth, Ma de ira og Cherbourg.
(KD E. DlI lI l zl e/dl ).
Kongerejse t il Rusland med den dan ske og den
græs ke konge. Kren sted t. Bj dr kosund og Dorn ø

holm . (KD E. F. Kriegcr).
Plymouth, Cadiz, Ma dei ra, Da nsk Vestind ien .
Venezuela og Cowes. (KO F. R. A . E. Lund) .
Leith og Stockholm. (KD J. S. C. Albcck) .
Soutbampton, Ma deira. Plymouth. Eskorterede
Kongen (kongeskibet DANNEBROG) til Kronstadt.
(KD H. G. F. Garde).
P lymouth, Cadiz, Dansk Vest indien. Cowes og
Manda!. (KD ]. Scholl./rllp).
Southampton og Ferrol. (KD L. C. Braag) .
Hovedeftersyn.

1/6 - 19/10.

1/6 - S1/8.

7/.1 - 10/ 11.

1515 - 1518.

22/1 -23/11.

30/5 - 22/10.

17/7 - 3 1/8.

21/5 - 23/8.

4. 1868.

3. 1866.

I. 1862.

2. 1864.

6. 1871.

8. 1874.

JO. 1875.

II. 1876.
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17. 1886.
18. 1886-87 .

1/6 - 31/8.
1/ 11- ·1/4.

Nordsøen, Lc ith. (KD P. If. BraiJm).
Plymouth, Cadiz, Ma deira , Dansk Vestind ien, Fal 
mouth og Southampton. (KD M. A . C. C. Wulfl ).

JYLLA NDS navneforgængere i Flåden

Fr egatten JYLLAND er det fjerde skib i Flåden, der har båret dette navn.
Alle de tr e navneforgængere va r 70-kanons orlogsskibe med 24-pundigc
kanoner på underste batter i som det sværeste kali ber .

De tr e orlogsskibe havde hovedda ta . der meget næ r var en s:

Længde .
Bredde .
Dybgående .

164' - 167'0".
43' - 44'6".
20' - 20'6" .

1. Orlogss kibet j YI.I.A ND ( lYDLAND) , søsat 1704. 520 ma nd.
Udrustet næsten hvert år under Den store nor diske Krig (1709-20) .
I Sep tem ber 1710 mistede JYLLA ND sine master under en storm i Øste rsøen

og måtte sammen med fle re a ndre hava rister sendes til Købe nhavn for repa 
ration, hvorfor skibet ikke kom til at del tage i Slaget i Køge Bugt den
4. Okto ber, hvor DANNEB RO GE sprang i lufte n. I 1712 var J YLLAND - bl. a.
sa mmen med freg atten LØVENDAJ,S GAU), der va r under lieutcnant Pete r
W essels kommando - i avan tgarden i Gy ldenløves flåd e.

Udrangeret 1728.

2. Orlogsskibet JYLLAND (l YDLAND), søsat 1739. 550 mand.
Va r kun udrustet nogle få gange.
U dra nge ret 1755.

3. Orlo gsskibet JYLLAND, søsat 1760. 667 mand.
Dette skib blev ligeledes kun udrustet nogl e få ga nge og var i vinte ren

1800- 01 a llerede beste mt til ophugning , da man under den optrækken de
konflikt med Eng land bestemte sig ti l at omd anne det t il blokskib.

I Marts 1801 blev J YLLAND, der som blokskib var uden re j sning , udlagt i
Kon gedybets vestlige side mellem Prøvestenen og Trekro ner som skib nr . 5
syd fra i den dan ske linie. Med en armer ing , der var reduceret til 54 kano ner
- hvoraf de sværeste va r 24-pundige - og en besætning på 425 mand - del
tog blokskibet JYLLAN D her med ka ptajn E. D. Bra nth som chef i Skærtors
dagsslaget på Reden den 2. April 1801.

J YLLAND, der med sine 41 å r var det ældste skib i den da nske lini e, havde
efter 4 tim ers kamp ingen br ugba re ka none r tilbage, og skibet selv var nær
mest et vrag. Det lykkedes en del af besætningen at komme i land, men
størstedele n blev taget til fange af eng lænde rne , der senere opbrændte skibet.
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Fregatten J Y LL A N D S dat a

Teg ningerne ti l fregatten blev udfærdiget 1856- 57.
Sal på stabelen på Nyho lm Il. Jun i 1857 som byggenummer 48.
Søsat 20. November 1860.
Første kommandohejsning 15. Maj 1862.
Hovedef tersyn og hovedreparation 1883-85.
Sidste kommandostrygning 4. Apr il 1887.
Overfort ti l exe ree r- og kaserneskib 28. Apri l 1892.
Artilleri, mask iner i og rej sn ing deref ter udtaget.
Udgået af Flådens tal 14. Maj 1908.

Deplacemen t 2450 tons .
Besætning 437 man d.
Længde over stæv nene .
Br edde på tømmeret : .
Største dybgående .
Længde mel l. nok af klyverbom og nok a f mesan bom
Højde fra vand linie ti l fløj knap på stor lop pen .....
(Run det åms ha jdc til overka nt a f ræk væ rket : 36 m).

204'04" = 64.1 m
42'00" = 1S.2 m

19'00" = 6.0 m

ca. 95 ro
ca. 54 ro

Diam eter af Iloj knappen : 25 cm. (Det var en alminde lig sport for ras ke
læ rlinge at ent re ti l vej rs og sætte sig på fløjkna ppcn ].

Fra rå nok ti l rånok var ræe rnes længde på stormasten : bramrå ca . 14 m,
mæ rse rå ca . 24 m og und errå (storrå) ca. 28 m. St or råen vejede ca. 6 tons.

Læn gd e a f storråen med udstukne Iæsej lsspi r ca. 42.5 m.
Vægt a f stormast med ståe nde gods (ude n ræer) ca. IS tons.
Store mærs var 6.5 m-bred t (på agterkan t] og næsten 8 m la ngt (jf r. bill ed 

tek ste n side 46).
Ma skiner iet bestod af en 2- cy lind ret, liggend e lavtr yksmaskine på 400

nominell e ell er 1300 indicered e hest ekræfter bygget a f Baumgartcn & Bur
mei ster. 4 lavt rykskedl er med ma xim a!t ca . 21/ 2 a tmosfærers tr yk. Skruen va r
en 2- bladct hej seskrue. For ceringsfa rt for maskiner i alene : 12 knob.

A rmeringe n bestod opr indelig af SO stk. SO-pllndige 50 cent ue rs gla tløbede
kug lekanoner på batt er iet og 14 stk. Su-pund igc 40 cen tners ligeledes g lat 
løbede kug lekanone r på dække t. Centnervægten er kanonens vægt (l centner
= 50 kg). Her t il kom 2 carronader og 8 små ha ubitser (j fr . side 21) .

Kano nløbets diameter va r i en SO-pundig kanon 16.2 cm, i en 24- pundig
15.2 cm.

Som omtalt i teksten ombyttedes a llerede i vinteren 1863-64 12 af de
gl atløbede ka noner med 8 stk. 18- og 4 stk. 12-pun d ige rifl ede kan oner. Alle
de nævnte kanoner va r for ladere - sene re erstatte des en del af d isse med
bagludeskyts.
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Til bygning af en fr egat af JYLLAND S størr el se medg ik - foruden andre træ
sorter - ca. 1000 kubikmeter egetræ svarende til en. 1600 fuldvoksne 
d . v. s. 120- 200 å r ga mle ege. Ti l særlig svæ re tømmerkonstruktioner benyt 
tedes dog enkelte S-600- rtr ige ege , ligesom der til stæ vne, dæksbj ælker. knæ,
bundstokke og oplæ ngere m. v. krævedes krum tumm el' og knætræ - d . v. s.
tr æ der var v okset krumt.

Oprindel ig måtte man her lade sig nøje med det ved naturen s lun e krum
voksed e ternmor. Senere kom man i skovbruget ind på at ska ffe sig det nød
vendige krumtommer ad kun stig vej ved i opvæ ksten a t tvinge unge ege til
a t vokse med den ønskede krumn ing .

Forklaring til sej lt egningen Ini modst ående side .

Som det vil ses , va r masterne , som det var sk ik i sej lkr igsskibenes tid . ikke
parall ell e. l ældre sejl krigsskibe var fokkemas ten endda som oftes t staget
nogl e g ra de r for eft er. I JYl.I.A~D stod fokkemas ten lodret. medens stor
ma sten havde et fald på 2° og kr yd smasten på 31!~O ag te refter .
Rcisejlclll' benævnt es nedefra på

Fortoppen (fokkemasten): Fok, fore mærssejl. fore bramsejl og fore boven
bramsejl.
Stortoppen (stormas ten): Storsejl, store mærssej l, store bramsejl og store
bovenbramsej l.
Krydstoppen (kryds mas ten): (Intet undersejl under herginerråen), kryds
sej l, bovenkrydssej l og bovcnbovenkrydssejl .
Ti l koffard is ben ævnes bovenbramsej l : røj l (royal).

Læseil ses på for- og stor top t ilsat mærs- og br am sej lene - strakt mellem
de ud over rånok kerne udst ukne læsej lssp ir. T ill ige kunne underl æsej l
føres uden på fok og storsej l (ma rkeret med punkte rede linier ude n på
fokken) . Læsejlene anvendtes under sej lads på længere stræk med sta bile
og mod era te vind forhold - f. eks. i passaten.

Forsejlen e (stagsejl) benævnt es forfra : j ager , klyver, fore stæ ngesej l samt
fokkest agsejl (stag fok).

Gaiielsejle t (me d bom) på kryd smasten benævn tes mesan en .
Ga ffe/sejlenc (uden bom) på fokke- og stormasten benævntes henholdsvis

fore og store gaffelsejl. (Disse gaffelsejl ka ldtes også gaffelaber) .
Me llem milsterne fandtes till ige mellenutagsejl , der ikke er vist på teg

n ingen.
JYLLAND var Flådens før ste skib , hvor der anvendtes j erntrådstovværk til

den st ående rigning.
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Fregatten JYLI.ANI> som kirk eskib i Taarnby Kirke . Modeller af JYLI.A ND er
et af de hyppigst - eller måske det hyppigste - til kirke skib i' danske kirker
an vendte mot iv. lait find es der således i mindst 20 af vore kirk er ophængt
modeller af fregatten som kirk eskib. Af di sse 20 kirker må først og fremmest'
nævnes Juelsminde Kirke , hvor ophængningen fandt sted i forbindelse med
veteranfesten i 191 4 (jfr. side 43) og derefte r Cita dels kirken i København,
Ga lten Kirke ved Hadsten og Ny borg Kirke. Bil ledet viser kirkeskibet i
T aa rnby Kirke på Amager (ophængt 1941 ), fr a hvi lken kirke den sidst
levende veteran fra J YLI.AN DS l B64-besætnin g blev begravet i December 1939.
Yde rligere findes der modeller a f Jnl.ANn som kir keskibe i følgende kirker
udenfor Danma rk : Domkirken i Chr istianssand (ophæn gt 1964), i Saderhij/Jillg

i Sverige (1949) og i St. [ elms på New Foundlaud (1942).

Kilder og Lit terat urhenvisninger.

Ouo Liitkcn : Nordsø-Eskadren og Kamp en ved Helgoland. (1884).
Ott o Liitken : Søkri gsbegiv enhedern e i 1864. (1896).
P. A. Feldthusen og Alfr. jeppesen : Fr egatten jYLI.A ND i Krig og Fred . (1944).
F. H . Kjølsen : Fr egatten fortæller. (1962).

Endvidere a rt ikler j forskellige tids skrifter og blad e som f. cks.:
"T idsskrift for Søvæsen " (bl. a. April 1964).
..Und er Dann ebr og" (bl. a. årgange ne 1914, 1920 og 1964).
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