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I. Indledning

In troduktion
I sin lerebog »Seetaktiken, En Lerebog for de Kongelige S0e
kadetter« skriver i 1799 H. C. Sneedorff, Kapitain i Seetaten og
Chef for Seekadetkorpset, i lerebogens indledning,

»1. Saetaktiken er den Kunst, ved hvilken en Samling af Krigs
skibe (Flaade,Eskadre) ikke alleene gives de bedste Stillinger
(Ordener) for Slag, Seilads, Forsvar og jagt, men som tillige
lerer de narnrligste, korteste og simpleste Bevegelser (Evolu
tioner) for at overgaae til en anden.

4. Seetaktiken har 3 Hoveddele som fordre vor Opmerksom
hed:

I) Stillingerne, (Ordenerne).
2) Bevegelserne, (Evolutionerne).
3) Sproget, (Signalerne).«

Signalerne er altsa ifelge Sneedorff taktikkens sprag, og om det
te sprog (signalerne) siger Sneedorffvidere i sin Ierebogs 3. af
snit:

»109. Det er ei nedvendigt at forklare Seernend, hvor vanske
ligt, Stundom umueligt og altid forbunden med umilitairisk
Langsomhed det ville vere. om alle Ordres i en Flaade skulde gi
ves mundtlig eller skriftlig ved Omsending.
110. Man har derfor allerede lenge betient sig afTegn, der for
medelst deres Synlighed eller Herbarhed, paa lang Distanse, i
faa 0ieblikke, kunde meddele endog den meest udstrakte Flaade
de Ordrer eller andre Begreber man havde bestemt dem at fore
stille.«

Det, der udtrykkes i disse citater, er for dec farste, at en admiral,
der har en fladestyrke under sin kommando, rna have en taktik,
sa han kan beordre sin styrkes bevsegelser m.v, under almindelig
sejlads, jagt og karnp. Dernest rna admiralen have et middel til at
iverksette beordringen, og dette middel er signalerne. Som
Corbet siger om signalerne »Their object was to place in an ad
mirals power the means of executing any known movement or
device that might fit the moment«. For at kunne udfare denne
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ordregivning og for at kunne modtage meldinger fra underlagte
enheder, rna han kunne kommunikere med disse enheder, og til
dette formal kan han bl. a. betjene sig af nogle tegn, der pa af
stand er synlige eller herlige, og som er tillagt en forud bestemt
betydning. Han betjener sig af det, man med et moderne udtryk
kalder kommunikationstjeneste.

Ifelge en fremmedordbog kan ordet kommunikation bl.a. be
tyde »overferelse af information«, I denne afhandling bruger
jeg begrebet kommunikation i betydningen: en made ved hvil
ken 2 skibe kan overfere information til hinanden. Det kan ske
munddigt, skriftigt eller ved serlige tegn, overfart ved serlige
midler f.eks. som flagsignaler, lydsignaler eller telegrafi. I den
foreliggende danske litteratur om sekrigshistorie og sekrigshi
storiske emner har kommunikationstjenesten i sejlskibstiden
kun faet en periferisk omtale, og dette er hovedgrunden til, at
jeg har taget dette emne op til nermere undersegelse. Underse
gelsens begrensning i tid, og an af kommunikationsmidler, be
handles senere. Her skal blot anferes, at jeg i undersegelsen ag
ter at fokusere pa kommunikation ved hjelp af signalflag, og ved
et signalflag forstar jeg et flag, der ved sin form, tegning og far
ver har eller kan tillegges en bestemt betydning (et tal, bogstav,
ord, begreb eller setning). Flagsignaleringen har gennem arhun
dreder og helt op til yore dage haft en fremtredende plads i
kommunikation til Sf2lS i savel orlogs- som koffardifladen, og
den har i tidens Ieb gennemgaet en betydelig udvikling fra en
mere primitiv brug af forhandenverende nationsflag til anven
delse af et mere sofistikeret system med serlige flag, standere og
vimpler.

Ved en gennemgang af sekrigshistoriske verker har jeg som
nevnt kun fundet sporadiske oplysninger om udviklingen i den
danske flades flagsignalsystem, men en kursorisk gennemgang
af relevant kildemateriale efterlader det indtryk, at der i det 18.
arh. skete en betragtelig udvikling pa omcldet samtidig med og
maske i hej grad inspireret afen tilsvarende udvikling i de andre
vesteuropeiske flader, den danske flade havde kontakt med. I
Danmark kulminerede udviklingen i det 18.arh. med nedsettel
sen af en serlig kommission, der i arene 1797-1801 behandlede
problemet signalering.

Hensigten med afhandlingen er da pa baggrund afdet forelig
gende materiale at undersage flagsignalermgens udvikling i perio
den IJ20-I8oo. Herunder seges primert belyst buadder skete, og
bvorfor (baggrunden for) udviklingen forleb, som den gjorde.

Som allerede nevnt har jeg fundet det hensigtsmessigt at fo
kusere pa den gren af kommunikationstjenesten, der omfatter
flagsignalering, og andre former for signalering vii kun blive be
rert, hvor dette matte forekomme naturligt eller hensigtsmes-
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1. Morison meddeler i sin
biografi om J.P.Jones, at
Jones i sin tjeneste i den
franske tUde havde erhver
vet sig god viden om de
nyeste (fra l77o'erne og
8o'erne) franske ideer om
signalering - bI.a. ved per
sonligt bekendtskab med
Pavillion - samt at han hav
de prlilvet med vekslende
held at introducere disse i
den russiske sortehavsflade,
hvor han gjorde tjeneste i
uene 1788-89. Jeg har ikke
sporet nogen yderligere for
midling af disse anstrengel
ser til den russiske
esrerseflade og derfor heller
ingen pAviselig inspirations
kilde derfra til udviklingen i
den danske tUde. Men det
skal dog bemerkes, at der
pAMarinens Bibliotek fin
des en russisk udgave af
Hostes verk, som er udgivet
i 1764 i St. Petersborg, hvil
ket kunne tyde pA, at
estersafladen i signalmessig
henseende var forud for sor
tehavsfladen.

sigt med henblik pa at give et mere dekkende billede af kommu
nikationstjenestens generelle stade.

Det kunne have veret fristende at undersege flagsignalerin
gens udvikling i hele sejlskibsperioden, men den forberedende
undersegelse overbeviste mig om, at det, for overhovedet at
kunne ga lidt i dybden, ville vere pakrevet at koncentrere om en
kortere periode. Valget faldt da naturligt pa perioden 1720-1800,

idet der i denne nedbrydes gamle traditionsbundne systemer, og
nye tankeset trenger igennem, saledes at perioden byder pa en
kendelig udvikling, som resulterede i blivende principper og sy
sterner.

Som det vii fremga af fremstillingen, var en af impulserne til
udviklingen inspiration fra andre europeiske flader, iser den
svenske, hollandske, franske og engelske, og mine mere kurso
riske undersegelser af udviklingen udenfor Danmark er derfor
begrenset til disse nationers flader. Den russiske flade i 0ster
seen gennemgik i den omhandlede periode en sterk udvikling
og udgjorde ved periodens slutning den sterkeste flade i 0ster
seen, men da jeg ikke behersker russisk sprog og ikke i danske
kilder har fundet indikationer pa russisk indflydelse pa udvik
lingen i Danmark, har jeg ikke segt at belyse dette spergsmal
yderligere-.

Udviklingsfaktorer
Sneedorff kaldte signaleringen for taktikkens sprag, en formu
lering jeg finder overordentligt godt dekkende, men taktikken
er ikke noget een gang fastlagt, Taktikken er baseret pa de i
sekrigen anvendte vabens egenskaber (rekning, skudhastighed,
sigtemuligheder, treffesandsynligheder, skadesvirkning m.v.)
og pa vabenberemes (skibenes) egenskaber (fremdrivningsmid
ler, dybgang, sejlegenskaber m.v.) samt omskiftelige faktorer
som vind, vejr og farvandsgeografi. I takt med udviklingen in
denfor skibbygning og artilleri udvikledes taktikken, og dette
medferte voksende krav til kommunikationstjenesten. Ferst ved
fremkomsten af sterre flader af ensartede skibe med ens sejl
egenskaber og armering og med mulighed for at manevrere i be
stemte formationer steg behovet for et sofistikeret signal
system.

En faktor, der havde indflydelse pa taktikken og dermed sig
naltjenestens udvikling, var det historiske forleb. i hvor stort
omfang var fladen inddraget i regulere krigshandlinger, kon
vojtjeneste eller blot fredsudrustet. Endelig skal som igangser
ter for en udvikling nevnes den meget vesentlige faktor, der
kunne kaldes: stremmen afviden fra land til land. En sadan in
spirationskilde til ny viden og udvikling var ikke mindst vesent
lig for de sma og mellemstore mariner derved, at officerer for
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kortere eller lengere perioder udsendtes eller selv tog initiativ
til rjenstgering i de sterre mariner, iser den engelske, holland
ske og franske marine.

Materiale
Malet for materialesagningen har veret at fremdrage viden om
flagsignaleringens udvikling i den danske flade og om baggrun
den for denne. Den primere segning har omfattet dansk mate
riale i form af litterarur og arkivalier. I forbindelse med segnin
gen efter udenlandske inspirationskilder har malet veret at
fremdrage viden om tilsvarende forhold i den svenske, holland
ske, franske og engelske marine. Denne segning har primert
omfattet Iitteratur, men i begrenset omfang ogsa arkivalier. En
samlet fremstilling af kommunikationstjenestens udvikling i
den kongelige danske flade i det 18.arh. findes som nevnt ikke.
Min fremstilling er derfor baseret pa viden, der har kunnet sam
menstykkes af elementer fremdraget fra

- Litteratur, herunder tidsskrifter,
- Biografier og bibliografiske hjelpemidler, samt fra
- Kildemateriale (primert egentlige kilder som f.eks. sig-

nalbager).
En oversigt over det anvendte materiale fmdes pa side 121-26. I
det efterfalgende gives en kort redegerelse for rnaterialets an og
begrensninger,

Litteratur
Som bred historisk orientering vedrerende perioden har jeg
bygget pa Holm, Cedergreen Bech, Vibek og Feldbrek.Selvom
Holms meget detaljerede verk er pabegyndt for over hundrede
ar siden er det stadig aktuelt, ikke rnindst for sa vidt angar skil
dringen af de udenrigspolitiske forhold under Bernstorfferne.
Ellers kan det - formentlig uden modsigelse - konstateres, at
Feldbek har slaet sit navn fast som det 18.arhundredes skildrer
par exellence, og nar man specielt beskreftiger sig med et mari
timt emne, kan man glede sig over, at han ogsa pa dette omrade
har forstaet pa en inspirerende made at formidle den seneste
forskning.

For sa vidt angar den specielle, semilitere litteratur har jeg
hovedsagelig benyttet Garde, Schultz, Steensen, Frantzen og
Feldbek, Garde er nok i sin fremstillingsform foreldet, men
han anses for palidelig hvad angar faktuelle oplysninger. Schultz
supplerer Garde, og danske seofficerers senere verker har i hej
grad bygget pa deres verker, og ferst med faghistorikerne
Frantzen, Barfod og Feldbek behandles periodens specielle ma
ritime problemer med baggrund i nyere forskning.

M udenlandske semilitere historikere har jeg i hovedsagen
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stettet mig til Bergersen, Corbett, Mouchez, Robison, Tunstall
og Glete. Den udenlandske litteratur adskiller sig ikke i vesent
lig grad fra den danske , for sa vidt som der kun er Tunstall, der
kommer nermere ind pa mit emne. Bergersens meget detalje
rede og ofte veldokumenterede verker skemmes af tendentiase
synspunkter, men han har, som det vii fremga, medvirket til at
henlede min opmerksomhed pa visse sider af udviklingen, iser
med hensyn til fransk indflydelse. Udviklingen i Frankrig er
bedst dekket af Mouchez, men i udvalget af udenlandsk littera
tur har jeg koncentreret mig om Tunstall's verk, der giver en up
to date fremstilling af udviklingen i de vesteuropeiske flader
(Holland, Frankrig, England) med hovedvregten pa emnet tak
tik, men ogsa med en grundig redegerelse for den med taktik
kens udvikling affedte udvikling i signaltjenesten. Tunstall har
et klan blik for signalrjenestens betydning, hvilket han pa bag
grund af et livslangt studium opnar at fa udtrykt gennem sin ud
giver (editor), dr. Tracy's formulering. Tunstalls verk har yder
ligere den fordel, at det pa forbilledlig vis sager at klarlegge iser
fransk og hollandsk indflydelse pa signalsystemets udvikling i
England. Vedrerende udviklingen i Sverige har Glete i privat
korrespondance over for mig bekreftet, at mit emne ikke er ble
vet indgaende behandlet i svensk litteratur.

Bibliografiske ogbiografisk« bjelpemidler
Bjergs Dansk Marinehistorisk Bibliografi er et udmrerket verk
til segning vedrarende maritime emner, men en opdatering og
ajourfering trenger sig pa. Mbiografiske hjelpemidler er Top
see-jensen og Marquards verk »Officerer i Den Dansk-Norske
Seetat 1660-1814 og Den Danske Seetat 1814-1932« benyttet som
supplement til personeloplysninger hos Garde.

Kildemateriale
Da de allerede nevnte materialegrupper kun kan bidrage spora
disk til min undersegelse, har jeg mattet legge hovedvegten pa
en undersegelse af de relevante arkivalier i Rigsarkivet, Det
kongelige Bibliotek og Marinens Bibliotek. Disse arkivalier har
jeg fundet frem til ved segning i Rigsarkivets guider og seddel
registratur, og i emnekartotekerne pa Marinens Bibliotek og
Det kongelige Bibliotek. Pa dette grundlag er det min opfattel
se, at jeg ikke har overset danske kilder, der er af vesentlig be
tydning for behandlingen af mit emne. Hovedkilderne har veret
den samling af signalbager pa Marinens Bibliotek, Rigsarkivet
og Det kongelige Bibliotek, der har veret benyttet i fladens ski
be i den omhandlede periode. Udover signalbegerne har Jeg
strops samling af noter og kildeudskrifter tilligemed protokol
Ierne over arbejdet i Signalkommissionen af 28.Dcbr. 1797 veret
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sterkt udnyttet, ]egstrups samling har verdi ved sine righoldige
kildehenvisninger og udskrifter af originaldokumenter, men
den er vanskeligt tilgengelig, da den mangler paginering og et
register. Signalkommissionens protokoller giver et godt indblik
i, hvorledes periodens ypperste verk pa omradet - signalbogen
af 1799 - blev til.

Et overordentlig nyttigt materiale har sekrigskancelliets ko
pibeger udgjort med deres omfattende og detaljerede rnateriale
vedrerende bl. a. kongelige ekspeditioner og herunder resolu
tionerne.

Under et smdiebeseg ved National Maritime Museum,
Greenwich, har jeg i dettes bibliotek haft adgang til den for mit
emne meget relevante Tunstall Collection, der rummer en stor
samling af engelske dokumenter og signalbager samt et righol
digt udvalg af andre europeiske landes signalbager fra perioden,
herunder franske, hollandske, spanske, italienske og en dansk.

Disposition
I det efterfelgende afsnit II, baggrundsinformation, gives et kort
rids af den historiske baggrund for fladens virksomhed samt for
udviklingen i fladens organisation og everste ledelse og inden
for skibbygning, artilleri og taktik. Videre gives et rids af kom
munikationstjenestens udvikling i fladen og herunder en antyd
ning af indflydelsen fra udlandet op til tiden omkring 1720.

I afsnit III, Flagsignaleringens udvikling i perioden 1720-1800,

tegnes herefter et billede afflagsignaleringens udvikling pa bag
grund af tilgengelige arkivalier m.v., og i afsnit 1\1, Signal
Commissionen af28. december 1797, afsluttes redegerelsen for ud
viklingen med status omkring ar 1800, som den kan tegnes pa
baggrund af arbejdet i signalkommissionen.

I afsnit \1, Sammenfatningogkonklusion, foretages en kort op
summering, og en konklusion sages draget,

Afhandlingen er opdelt i fern hovedafsnit (romertal) og en
rekke underafsnit. Efter selve afhandlingens tekst er der pa si
derne 121-26 en oversigt over anvendte forkortelser og benyttet
materiale. Noterne til teksten samtfigurerne, der illustrerer tek
sten, er nummereret fortlebende og indfejet i teksten pa de rele
vante steder.

For sa vidt angar terminologien skal anferes, at ordet Severnet
ikke er anvendt, da det er en nyere, officiel betegnelse for det
semilitere vern, Ordene Fladen og Marinen er anvendt saledes,
at Fladen bruges i omtalen af skibene og Marinen om hele insti
tutionen, men en skarp skelnen kan ikke i alle tilfelde gen
nemferes-,

Ved en signalbog forstar jeg en bog, der indeholder en forteg-
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nelse over en samling af tal, bogstaver, ord, begreber eller
setninger, som enskes kommunikeret, og som hver iser kan ud
trykkes ved en forud fastlagt kombination af eet eller flere sig
nalflag. Det enkelte signalflag kan vere karakteriseret ved et tal
eller et bogstav, og signalerne kan saledes omfatte tal eller bog
staver eller en kombination heraf. I overensstemme1se hermed
er signalbogens indhold organiseret efter et numerisk eller alfa
betisk system.
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3. Afsnit II bygger hovedsa
geligt pi Feldbeks verker.
Feldbek 1990, Feldbek neu
tralitet og Feldbek 1974.
Den mere detaljerede infor
mation om handel og marine
er fundet hos Holm og
Garde.

II. Baggrundsinformation

Danmarks firhold til omuerdenen
I danmarkshistorien er perioden 1720-1801 blevet omtalt bl.a som
»Den lange fred«, ikke fordi denne periode var serlig fredelig
uden for Danmark, men fordi dobbeltmonarkiet Danmark
Norge i denne periode ikke var involveret i direkte krigshand
lingers,

Den europeiske geografi sa i den nordvestlige del af konti
nentet - hvad landegrenser angar - stort set ud som i dag, me
dens den sydestlige del var meget anderledes.

De mest markante begivenheder i den europeiske, magtpoli
tiske histone var staten Preussens fremkomst og den franske re
volution. Ievrigt var den dominerende faktor i det magtpolitiske
spil rivaliseringen mellem stormagterne Frankrig, 0strig, Rus
land og Preussen. Englands interesser pa det europeiske konti
nent var koncentreret om at opretholde en magtbalance, der
kunne tilgodese de britiske, akonomiske interesser koncentre
ret om handelsveje i Middelhavet og 0sterseen.

Generelt var Europas ekonomi i vekst og gay anledning til en
international arbejdsdeling og handel, der imidlertid ogsa var
medvirkende til at fremme rivaliseringen mellem stormagterne,
og iser mellem England og Frankrig. Den voksende interesse
for de overseiske omrader var med til at give rivaliseringen en
global karakter, idet handelen pa de overseiske lande og kolo
nier voksede sterkt arhundredet igennem og gay anledning til
sammenstedende politiske og ekonomiske interesser i de over
seiske omrader, Kampen om herredemmet over kolonier og
handelsveje blev dermed et fremtredende trek i det 18. arhun
dredes stormagtspolitik. Handelens veje matte ofte under kon
flikter omlegges, og Danmark fik som neutral stat del i et sti
gende marked for handel og transport - men kun i ringe omfang
handel med danske Yarer. Danmark opererede ekonomisk med
skibe i international fragtfart (evt, i konvoj), ved import af over
seiske yarer til reeksport (evt, for udenlandsk regning) og i et
begrenset omfang til forarbejdning. Og alt foregik i en generel
stemning, der var prreget af tro pa fremgang og fremskridt.

Danmarks firhold til Iande i neromrsdet
Udover de skiftende stormagtskonstellationers betydning for
den politik en dansk regering kunne eller matte sege at fare, var
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udviklingen i de mere afgrensede omrader 0sters0en og Nord
tyskland bestemmende for den danske regerings muligheder for
egne initiativer og reaktioner. Ved afslutningen af fredstrakta
ten i 1720 efter Den store nordiske Krig matte Danmark dog i
realiteten opgive tanken om at genvinde de tabte landsdele 
medmindre en helt uventet, gunstig situation skulle opsta, Den
dominerende rettesnor for regeringens udenrigspolitik blev
herefter hele arhundredet ud en streben efter at holde Dan
mark-Norge uden for stormagternes konflikter og ievrigt med
virke til opretholdelse af status quo imellem de nordiske lande
og i Siesvig-Hoisten. I ly afen neutral holdning blev det da rege
ringens mal - udover opretholdelsen af status quo i forhold til
omverdenen - at understette udnyttelsen af neutraliteten til det
yderste til fremme af rigernes fragt- og handelsinteresser under
de talrige stormagtskrige, der arhundredet igennem rasede i ca.
halvdelen af tiden.

Da krig med Sverige blev undgaet, og da det slesvig
holstenske spergsmal heller ikke tvang Danmark ud i krig, blev
det i he] grad problemerne i forbindelse med udevelsen af den
neutrale skibsfart og handel, der kom til at prrege regeringens
udenrigspolitiske bestrebelser, Til dette formal var regeringens
midler hovedsagelig diplomatiet og orlogsfladen,

Om diplomatiet skal her kun erindres, at ledelsen af dette i
nesten hele z.halvdel afarhundredet la i henderne pa de kompe
tente Bemstorffere, og at udenrigstjenesten som helhed udvik
ledes og udbyggedes betragteligt med legationer i ca. 15 euro
peiske hovedsteder og et voksende konsulatsvesen til fremme
af erhvervspolitiske interesser langs de vesentligste handels
veJe.

Ftaden
I en nordisk sammenheng havde fladen en betragtelig sterrelse,
men den var dog . af beskeden sterrelse sammenlignet med
fladerne i de vesteuropeiske stormagter England, Frankrig og
Spanien, og i arhundredets slutning blev den endog overgaet i
0sters0en af Ruslands flade-.

Perioden igennem var den danske flade genstand for vekslen
de interesse fra magthavernes side, hvilket gay sig udslag i
amdringer i marinens overledelses organisation, i planerne for
fladens sterrelse og i besettelsen af de ledende poster i mari
nens,

Hvad marinens overledelse angar sa var denne i princippet
opbygget efter samme menster som andre dele af statsadmini
strationen med et kollegium som averste styrende organ, men
hele arhundredet igennem var ledelsen dog underkastet endrin
ger. Det for heren og marinen felles Generalkrigskommissariat
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(f. Spargsmalet om beteg
nelsen »orlogsflade« er
grundigt behandlet af]. Bar
foed (specielt kap, IV), der
ogsi gennemgar disse
irhundreders skibstyper.
7. Periodens danske krigs
skibstyper er kort og klan
omtalt hos Frantzen (pp 16
18).

var i 1712 blevet delt med oprettelsen afet selvstendigt Kommis
sariatskollegium for Seetaten, og i 1735 blev Sekrigskancelliet
udskilt fra Krigskancelliet. Admiralitets-kollegiet (Admiralite
tet), der kunne spore sin oprindelse tilbage til det ro.arhundrede
bestod siden 1699 af alle flagmend samt 2 kommanderer og 2 ci
vildeputerede. D.v.s. at Marinen i tiden op til 1720 styredes af to
kollegiale forsamlinger. I 1746forenedes Admiralitetet og Kom
missariatet til et kollegium, Admiralitets- og Kommissariatskol
legiet. Dette styre blev dog i perioden 1766-70 igen opdelt i to
kollegier, og dette gentog sig i perioden 1781-84. Behandlingen
af et emne i kollegium kunne iverksettes pa kollegiets eget ini
tiativ eller efter skriftlig indstilling fra en underordnet myndig
hed eller person. Nar kollegiet havde dreftet sagen og beslut
ning var truffet, udarbejdedes en skriftlig indstilling, der af
Marinens deputerede blev refereret i statsradet, hvorefter en
statsradsafgerelse kunne udmentes i en kongelig resolution til
kongens underskrift. Sager, der var af vesentlig betydning og
kompleksitet, kunne give anledning til nedsettelse af en kom
mission, der pa grundlag af et kommissorium skulle belyse den
omhandlede sag.

De ret hyppige eendringer i overledelsens organisation gav sig
sammen med personudskiftninger udslag i eendringer i planerne
for Fladens udbygning og vedligeholdelsestilstand, men forhol
dene var dog ikke mere kaotiske, end at det hele perioden igen
nem lykkedes at opretholde en fladesryrke pa ca. 2slinieskibe og
10- 15 fregatter, samt et vekslende antal mindre skibe og special
fartejer,

Skibene ogderes armering
Det 15. og 16. arhundredes orlogsflades bestod af en broget sam
ling af skibe, der var meget forskelligartede hvad angar type,
sterrelse, sejlegenskaber og armering. Men i lebet af det 17.
arhundrede udvikledes orlogsfladen i Danmark sig som generelt
i Nord- og Vesteuropa saledes, at den kom til at omfatte mere
ensartede serier af skibe af samme type og skibstyper med mere
ensartede armeringer. Holken, Bardsen og Kravellen med flere
typer blev som grundstamme i orlogsfladen aflest af linieskibe
og fregatter, og denne udvikling var ved det 18. arhundredes be
gyndelse stort set afsluttet, og de nye typer blev fastholdt arhun
dredet igennemz.

Sukampens vi/kar
Det ensartede skibsartilleri var i det 18. arhundrede den domine
rende faktor i kampen til S0S, selv om entring fortsat undtagel
sesvis kunne forekomme, og brugen af brandere kunne iverk
settes under serlige forhold. Da den artilleristiske tyngde var
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koncentreret i skibenes bredsider med overordentligt begren
sede muligheder for hejderetning og sideretning af kanonerne,
udvikledes naturligt den kampfonnation (slag-orden), der be
tegnedes »linie de bataille«, og som var fremherskende arhun
dredet igennem. Disciplineret ildafgivelse og manevrering un
der sejl var de grundleggende forudsetninger for linietaktik
ken. Denne kampfonnations karakteristiske trek er, at linieski
bene gik i tetslurtet kalvandsorden med de lettere enheder som
fregatter m.fl. placeret pa den side, der vendte bort fra fjenden.
Ievrigt foregik kampen nonnalt med ganske ringe fart (2-4
knob).

Ved ankring og under almindelig forlegning benyttedes an
dre fonnationer, afhengig af omstendighederne. Forspillet til
kampen ville ofte vrere en overgang fra en sejlorden (ordre de
marche) til kampfonnationen med pafelgende manevrer, der til
sigtede at vinde luven, der i almindelighed blev anset for at vere
den position, der frembed mulighed for valg af tidspunkt for
kampens begyndelse og kampafstanden'',

Taktik ogkommunikationsbebov
Som antydet foran kunne der ved mede med fjenden og ved
overgang fra marchfonnation til kampfonnation vere flere valg
muligheder, og det valg Admiralen traf kunne fa afgerende be
tydning for, hvorledes kampen udviklede sig. Der kunne ogsa
vare behov for fer og under kampen at formidle ordrer om
ildabning, kursendring, gennernbrudsforseg, dublering, indset
telse afbrandere m.v, Setaktikkens udvikling skal ikke her s0ges
belyst. Det skal blot fastslas, at i og med at en orlogsflades
forlegning og kamphandling udvikledes - fra at vere en simpel,
forud aftalt sejlads i en mere 10sformation efterfulgt af en pele
mete kamp (uordnet enkeltskibskamp) - til at vere en mere
kompliceret handling, der nedvendiggjorde brug af forskellige
fonnationer, kurser, angrebsmader og tilkendegivelse af even
melle serlige hensigter, sa steg en admirals behov for at kunne
meddele sig til sine eskadre-, divisions- og skibschefer. Indtil et
sadant behov blev mere markant, klarede man sig med

- staende ordrer i sekrigsartikler,
- serlige ordrer for det enkelte togt,
- mundtlige ordrer i seen pa prajehold,
- chefskonferencer hos admiralen, til ankers eller under sejl,

og
- overfersel af mundtlige eller skrifdige ordrer ved fartej,
Efterhanden som taktikken udvikledes, steg imidlertid beho

vet for at supplere disse kommunikationsmidler med nogle mu
ligheder for en ordregivning, der kunne bringes til udfarelse
hurtigere, saledes at den admiral, der havde overblik og evne til
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at udnytte en gunstig situation, hurtigt kunne bringe sine hen
sigter til udferelse, safremt han havde et kommunikationssy
stem til i tide at formidle sine hensigter, Men der var ogsa et
voksende behov forformidling til admiralen af information om
fjendtlige styrkers formation og bevegelser, Langsomt - over et
par arhundreder - udvikledes et kommunikationssystem, der
udnyttede de i skibene forhandenverende midler sasom. na
tionsflag, sejl, kanonskud og blus. Man kan undre sig over, at
udviklingen af serlige kommunikationsmidler ikke gik hurtige
re, men arsagen rna primert vere, at behovet for et mere sofisti
keret system kun voksede Iangsomt, Det er min opfattelse, at
taktikkens udvikling var bestemmende for kommunikationssy
stemets udvikling, og hvis Tunstall har ret i sin pastand, om at
»broadside tactics lagged behind contemporary developments
in shipbuilding and gun mounting«, sa er det mere forstaeligt, at
kommunikationen - som taktikkens sprog - haltede endnu mere
bagefter. Man kan maske forestille sig, at en fremsynet kommu
nikationsspecialist med et forslag til et mere »moderne« signal
system kunne have sat fart i den taktiske tenkning og abnet op
for en hastigere fornyelse af taktikken, men egentlige »kommu
nikationsspecialister« fandtes efter alt for mig foreliggende
ikke. Kommunikation var et ikke nermere defineret omrade,
som skulle bringes til udferelse af det til andre formal forhan
denverende personel og ved hjelp af de til andre formal forhan
denverende midler. Men med taktikkens udvikling op i det 17.
arhundrede steg kravene til kommunikationen, og opfindsom
heden viste sig forelebig sterst pa omraden brug af forhanden
verende flag, sejl og kanoner. M flag havde man i alle skibe na
tionsflag og ges, og i lebet afdet 17. arhundrede fik man desuden
stander, redt flag, blat flag, hvidt flag, gult flag samt red, bla og
hvid vimpe!. Ikke alene fik man efterhanden flere flag at operere
med, men det enkelte flag fik tillagt flere forskellige betydnin
ger afhengig af, hvor i skibets rig, det var heist, og dette system
viderefartes langt op i det 18. arhundrede.

Kommunikationssystemets udvikling
Oprindelsen til den formaliserede form for signalering fortaber
sig i Danmark kildemessigt i middelalderen. De ferste kongeli
ge, skriftlige bestemmelser er nedfeldet i skibsartiklerne. Sale
des anferes det i Frederik II's skibsartiklers artikel jr

»Item naar Amiralen gaar til segls och lader et stecke affgaa,
skall en huer rette sig att gaa thill segls och bliffue udi sin ord
ning, epther som Amiralen haffuer hannum ordineret«. Denne
korte bestemmelse efterfelges afyderligere nogle :fa bestemmel
ser for kommunikation i forbindelse med at lette fra ankerplads
om natten, at udveksle kendingssignal ved mede til S0S, at fare
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kendingssignal i skibene under kamp, at afgive nedsignal, at
vende om natten og om forholdsordre ved rnede med fjenden.

Godt et Arhundrede senere er disse sparsomme kongelige be
stemmelser kun blevet lidt uddybet. Det bestemmes i Christian
V's skibsartikler af 1675 i artikel 57, der omhandler »Om Tegn
og Tegne-brefue« bl. a.

»Hvad Tegn Rigs - Admiralen eller den som aff Os efverst
Befaling i Floden hafver/ - - - der efter skulle hver under
vedberlig Straf sig tilberligen rette/ - - - Naar oc Admiralen
det Tegn som vedtaget er at gifves/ naar hand vii sege Vore oc
Rigens Fiender/ Da skal hver oc een udi Floden er/ vsere han
nem felgactig oc sage Fienderne/ oc den ene vere hos den an
den! med Hielp oc Bistand/ som Erlige Krigs- oc Skibsfolck lig
ner oc vel anstaar/ under Lifs oc JEris Fortabelse«, og i samme
artiklers artikel 59 »Om Fegten« hedder det

»Ingen skal fare Flag paa sin stoere Mast! uden Admiralen/
Ingen paa Fuckmasten uden vice-Admiralen! oc ingen paa Mer
sanen uden Schoutbinacht! end sager man Fienderne/ da en
hver at udslaa sine Blodflage«,

Udviklingen er utvivlsomt fremmet ved inspiration fra udlan
det, men det er vanskeligt at pavise, Nogle kendsgerninger pe
ger dog uafviseligt pA, at der i det 16. og 17. Arhundrede har veret
tale om sterk hollandsk indflydelse. Under de engelsk-holland
ske krige til ses i det 17. Arhundrede var linietaktikken med
linieskibene i kelvandsorden trengt igennem. Om det var
englenderne eller hollenderne, der udviklede denne taktik, skal
ikke diskuteres hers, men det kan fastslas, at flere fremtredende
danske seofficerer havde gjort tjeneste i den hollandske flade og
ved selvsyn og egne erfaringer lert af hollenderne. Den hol
landske indflydelse kulminerede, da hollenderen Cornelis van
Tromp i 1676 blev udnevnt til General-Admiral i den danske
flade og udsendte en signal- og evolutionsbog pA hollandsk til
brug i den danske flade.

Henimod det 17. Arhundredes slutning ger en tydelig fransk
indflydelse sig geldende. BAde Garde og Bergersen henviser i
den forbindelse iser til General-Admiral-Lieutenant greve Ul
rich Christian Gyldenleves indflydelse fra slutningen af
169o'erne til langt ind i det 18. Arhundrede. Gyldenleve havde
vreret i fransk tjeneste i Arene 1693-169610 og blev allerede i 1698
udkommanderet som chef for en eskadre af mindre skibe for at
eve seofficerer i de nye former for evolutioner, som Gyldenle
ve og flere andre havde faet kendskab til under tjeneste i den
franske flade. At de franske ideer om evolution og signalering
vandt sA hurtigt frem i den danske flade, rnA urvivlsomt i hej
grad tilskrives Gyldenleve-, der sin unge alder til trods, pA
grund af sin fine herkomst og deraf foranledigede hastige opsti-
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gen til de hejeste stillinger, fik en overordentlig stor indflydelse
pa udviklingen. Det kan vere interessant at sammenligne med
udviklingen i nabolandet Sverige, hvor man under engelsk 
hollandsk indflydelse i 1699 udgav »ett sejnbrev, som praktisk
taget var en ren oversattning av det engelsk-hollandska och som
i sina grundlinjer skulle komme att sta sig under det narmaste
halvseklet-s».

At Gyldenleve havde en star interesse i, at han som komman
derende admiral havde sikkerhed for, at hans ordrer i praksis
kunne videregives til skibene, vidner dee ogsa, at han, da han
som generaladmiral i oktober 1710 la med fladen i Kege Bugt,
havde et trykkeri med ombord for at kunne trykke den seneste
udgave af den evolutions- og signalbog, han abenbart lagde vegt
pa at fa udsendt.

Kommunikationen omkring 1720, status
Under omtale af »Salutvesenet, Signalvesenet« anferer Garde»,
i forbindelse med en omtale af salutreglement af 1731

»- Indtil denne tid [d.v.s. i ar 1731] synes det at have veret
overladt den Commanderende at fastsette Signalsystemet, der
skulle bruges under hans Commando. Men da derved fremkom
en Uregelmessighed i Signaleringen, som, iser naar flere Eska
drer stedte sammen, foraarsagede Uorden, indfertes 1743 en al
mindelig Signalbog for Flaaden«.

Det er saledes ifalge Garde - og som ogsa konstateret af'jeg
strup - overvejende sandsynligt, at der ikke farend 1743 har eksi
steret en af en central myndighed (kongen, admiralitetet) ap
proberet signalbog geldende for hele fladen. Men i de respekti
ve sekrigsartikelsbreve var der dog givet visse bestemmelser om
signaltjenesten, og bl. a. pa dette grundlag har de skiftende flade
chefer/eskadrechefer udsendt de signal- og evolutionsforskrif
ter, der skulle benyttes.

Som eksempel pa, hvorledes situationen var i begyndelsen af
det 18. arhundrede, skal signalbogen af 17II herefter nermere be
tragtes. Selv om datidens signalbager saledes indeholdt savel
taktiske forskrifter som signaler, benevner jeg dem i det felgen
de »signalbeger«, hvilket ievrigt - som det vii fremga af det
falgende - er i overensstemmelse med titlen pa bl. a. signalbogen
af 17II. Der skulle ga nesten et arhundrede, farend en egentlig
adskillelse mellem de taktiske forskrifter og signalerne kom til
udferelse.
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SIGN AL-llog
. ~or ' .

Bans Dongr: RaJ)B~:
.r{og~~II{o~t.
Anno 1711.

SIGNAL-Bog For Hans Kongl: Maysts.
Orlogs-Flode Anno 1711

Generelt
Signalbogen af1711 findes i Rigsarkivet i admiral Sehesteds arkiv.
Den berer pa side 1ovenstaende titel (figur I), og den forekom
mer at vere fuldstendig. Den benyttes derfor som eksempel pa,
hvilket stade en evolutions- og signalbog var pa, og hvad en up
to date bog burde indeholde. Som anfart af'jegstrup« er den sig
nalbog af 1711, der er udgivet af Gyldenleve, trykt med andre ty
per, end den udgave, der er fra aret fer, fordi »General
Admiral-Lieutenant Gyldenleves trykkeri (blev) kastet over
bord far kampen i Kege Bugt den 4. oktober 1710, hvorfor det er
naturligt, at der i signalbogen af 1711 er anvendt andre typer end i
signalbogen af 1710. De eendringer og tilfejelser, der er foretaget
i signalbogen af 1711, er givet foretaget pa grund afde erfaringer,
som man fik i Kege Bugt den 4. oktober 1710«. leg er enig med
]egstrup i denne vurdering og finder derfor, at denne 
fuldstendige - signalbog er et godt grundlag for en status ved
indgangen til den periode, som jeg behandler nermere.

Signalbogens indhold
Signalbogen er trykt i folio pa 27blade, og indholdet indledes pa
side 3med en vignet med Frederik IV's navnetrek (figur 2). Bo
gen er ikke pagineret, men dens indhold er opdelt i 7 afsnit og et
antal »poster« (paragraffer, artikler). De 7 afsnit har hver sin
overskrift, der bredt karakteriserer afsnittets indhold. Det skal
bemerkes, at ordet »afsnit« ikke forekommer i signalbogen.

Afsnit I: »General Seigner og Ordres om Dagen! til Anckers el
ler under Seigl«

Dette afsnit omfatter siderne 3-12, altsa en vesentlig del af sig-
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Figur 2. lrultedende tekst og
vigna med Frederik IV'I
1lIl7J1U!tT4!k.

nalbogen, og indholdet er opdelt i 49 poster, der for de ferste 36
posters vedkommende omfatter signaler for, at

- afholde ben og prediken (to farste posterl),
- ga under sejl efter leming eller kapning,
- jage udpeget skib,
- kalde et forbisejlende skib pa prajehold,
- angribe et skib, der ikke stopper op,
- ombordkalde »til Generalen« diverse enkeltpersoner eller

grupper af personellige fra flagmend til »Ober-Barberne«
og »Ober-Skriverne«,

- kalde specielt udpegede skibe af fladen pa prajehold,
- kalde eet eller flere af skibenes fartejer til admiralskibet,

med eller uden bevebnet besetning.
I de falgende 5 poster (nr, 37-41) samt i post nr. 45 anferes sig

naler for, at
- en flagmand eller skibschef ensker at tale med »Genera

len«,

GeneralSeigner ogOrdres
om ti)4lgml til!lnacrSdler unDer5eigr.

J \ .;"

•

aafl'ma~b 2ud'e og 23riltgndfe temmrr fra
. ' t'lU~ I brf4lrlS bamr\) inllrn oUr eflblS.~erl't b41115

. . il<.!:u rgal foralllntl mmlS m~r«Mlacn at bO.lllt ~Dll
!lnoramrn ubi ~oil.~lrnln~af brt 7~t laIatl er u·
Iltl De om Vlrlmm ubi fffnm~llogS'WoSlm : nOQf
llCf U It talalS n u\)t. •

t·· -..om ~rll cft·:l)asmt\1U Genera/en. .
~m ~ilf ..mJIaar I>onb Qgn tn..~ncfml attn!>>>tr ~blTl'4 .I112:1'

9lfdm If iDlrfldlll11retfcr Ii.(~alrbIS' or (BUllS CZimtltrn al"89nk'llrltbIJ
lX.", . ubi \;Iocbm fan~ bolb~ paaemaana I dm.

l/llilfer fraGeneraH!5flber aMI! rilfim. .
Iltmelltn ~j,eS unller 'locfmafMcfans- '
DrocbaJ. J.)krpaabe anllft efibt tlUiI
lie mcb laber llal)t ~ieS (farammee~1
ogllcaonbCt~UblS ~itnilttn. . It·

J. ., .
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&or .11ll~Al os ';paJg'I1en. fomt alertItor-Merred og. e- 8·
I1llrf_lrc, JanleS. 310gmanbmr aierfllmmr Sig

nal. 1.l11orpoa btfom liggnunDer min
Iltlll ferlt lerlnmricfcr ogfegrt nroE lltli
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- et skib har observeret en grund i vandet,
- et skib er lebet pa grund, med tilherende instruks for, hvem

der skal ga til assistance og hvordan,
- et skib har »bekome Ulempe/vere sig Lecagie eller

Brestfeldighed paa Master/Stenger/Raaer eller andre
Tilfelde -«, eller signal for at et skib »- skulle overkomme
saa stor Ulempe/at det derfor var obligeret at sage Hafn«,

- et signal (s-EnGi0S ikke tilfulde ophitzet under Nocken af
Mesans Roeden«) for, at der er »fremmede Skibe eller
Seiglere i Sigte«, Tilkendegivelse af antal observerede ski
be er lest ved »- stryge og hitze den [gesen] saa offte som
hand seer fremmede Seiglere«.

Indholdet af posterne nr. 42-44 er afoperativ art, idet de om-
handler signaler for

- at ankre,
- at alle skal g0re sit bedste, og
- signal for at et bestemt udpeget skib »- er ey paa sin

Post«.
Posterne nr. 46-49 omhandler logistiske forhold, idet de om

fatter signaler for
- at heme vand,
- at sende ledige elfade i land (»For at lade de ledige 0lfader

i Land - lader Generalen vaye en hvid Flag med red Oval
fra Campaignen«),

- at sende syge fra borde, og
- at sende breve af sted fra fladen.
Om indholdet i afsnit 1 (posterne 1-49) bemerkes, at langt den

overvejende del af signalerne vedrerer ordrer fra admiralen 
som hele bogen igennem benevnes »Generalen« -, og det er
kun 6 poster, som giver en skibs- eller eskadrechefmulighed for
at henvende sig til admiralen. Det skal videre bemerkes, at sig
nalerne fra disse 6 poster alle skal afgives ved anvendelse af g0S
eller orlogsflag, evt, tilligemed afgivelse afkanonskud. D.v.s. at
man har valgt nogle kommunikationsmidler, som alle skibene
havde. Det var kun flagmendene, der havde et eller flere set af
de serlige signalflag, men en sa vigtig oplysning som observa
tion af et ukendtlfjenddigt skib, det mattealle kunne afgive, sa
dertil benyttedes gesen, samt et system for talangivelse som alle
ogsa kunne udfare.

Afsnit 2: »Signaler om Ordre de March, eller Bataille om Da
gen«.

Dette afsnit omfatter siderne 13-29, idet der dog kun er tekst
og tegninger pa hveranden side (de ulige). Indholdet indledes pa
side 13 (figur 3) med en generel, staende bestemmelse for, hvil
ken afstand i formationen skibene skal holde: »Toe tredie Deel



FigurJ. Indledende tekst til
afmittet om »Signaler om
Ordre deMarch, ellerBa
taille om Dagm«.
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af en Cabels Lengde, tilsteder Veyrligetl at de kand seigle
tettere/ er det bedre«, Dernest er der plads til i et trykt skema
at tilfeje antal skibe af forskellige kategorier, som den aktuelle
fladesryrke omfatter, samt navnene pa disse.

Pa de falgende 8 sider er derefter vist 8 tegninger med tilhe
rende forklaringer vedrerende 4 forskellige kampformationer
(»Ordre de Bataille«) og 4 forskellige forlegningsformationer
(»Ordre de March«), Den til hver tegning herende, forklarende
tekst indeholder ogsa oplysning om det signal, der afgives af
»Generalen«, og det anferes tillige, at »Flag-Mendene gjer
samme Signal«.

Afinit 3: »Signaler udi Ordre de March, eller Bataille om Da
gen« (figur 4).

Dette afsnit omfatter siderne 31-35, og giver i 17 poster in
strukser for, hvorledes man om dagen - nar man er formeret i en



Signaler uN Orcin: de March, cUer
'- Baraillc l'IlIi)agm.
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nie de Bn aille,lablt b4n~ ~QQr rn
rot" '"'';'ir# untrr J: ~n ,\ lnf <F>i~f un~rr ill~lfrn afilllr rQO' :1\0' mUt Gn""',,,
:':"t "or \Dlrf.u~ l rat~lag ' im.tn~ tn r giforrQriu6ignal ogflD' fuOrdrtlu :ll.rcb
91"1:11 : blr GcneralcnaUlnlfer at !lllapaa rm'1)o~; j~~~~U~~I Lmtr

~r anbrl bli~rr ubi~tti, Cours olb'Biotllli
fom fertfllrg ionlSlgnal: Og~Qoablati
S'l9f tagt I nAAr Generalen forAt for~lbll

. Linien ~~lbtr nct til ~I tIltttflt6f91rrc ~g

f«I~Ar~11 At bl ba 19 ~olbtt urblnfor ben
ll:~mpAf Strtgl rOIll fAnb feigli' otb~~fIll
ogbt1MIigglubi,nAAtGencralcn nictll~~

1.
InAar Generalcn Dli Dtl1t't mil> l!1~trn

f~rfrQ/IU rr ~Ib Conrra-Marcbcn,rntfttr
.. h n llIl~tn ~tn fortt~1 fl'l' 1i IlI~lt ~aDb ~lI~1

t~~~~:~~~ ~~: rt robt'ogboii~ .r an~ lt 5lAg frA l!ortopprn. ~.... ct Imk (ot
IllI'l'<"? 5lagln«ntlnt gin fAmmtSlgnal : ~orpQQ fr. /dltfk! em".

btnfomlit nrAr otnbtr ogbl Anbrr pAaf~ ' ~r{bt• .
grnblm tftlr rn Anblnl Dr! obferrerende,
lffr At friglr l«ngrrroorrtil bt ~tn~tI' Jllel,
OAllt rnHrr gieriHornebrn/til At~AOt -!>ej,
brn Af~inirn ODrr btn An~tn \B~ug. Og fllA
fnartbttttSignal &liotr op~iOttl nlfnbmbt
~A~tlitetigr for lit giDr br forrrftr'1)IAO at
t'rn~r pAn I pnnbrt bt 6Agtflr iete ~~rn (fAI
~.rtt nett til gAr.bffr At b~l~t uf.
i)r fmrflr I naAr br rr oDrr6tAgiminbm
trri' S rigl iligtmnnN for lit inHirbe'6A'
grflt. •

I .
~llAQr Gencralen ~Il at AUr {pal Dtnbt

~:'S1,. ~1'1I ft. ~nn rngangl lntlr ~anb DAnr rt ~laa 31ag 211l/ otgim1ig (cr.
fS rrIDrol1l/ Ir,l ~ortcrrrn i Al en~rtt itA! gil'l'r "9 f;zr, l i8 014 nng.ma .1

ttg I ~A ~rt At nAAr tIt NaA&lagnrbllf\l' DfJIl«.
grLl I ~g rt ~uul 5Cag i~irn i fi.ttm rl'~iOi'

~11.~1.. "'~<l ll[~, mr~ rtl[an~n , eru~ I AUr fAn~ IlgSI brri' I
~~r~ •." :"~UUlI~ i',orr i f.rr rna rngang rg rrnte! t~g faalr, : ..:~:~r<r I
n·~""r7.i:' ·:t Imt ti f! nt bIn18A~~fr, (crtlat ~rn lim,ltl fnft

alle&, i 'i5m~cn . ~lag - ~.tn~n, sierfam,
nil Signal..

orden - overgar til en anden orden, hvorledes man vender til
modsat kurs eIler rendrer kurs eIler sejlf0ring. Aile signalerne er
fro »Generalen«, og »Flag-Mrendene gi0r samme Signal«, d.v.s.
at de repeterer admiralens signal, saledes at aIle skibe i styrken
far bedre mulighed for at aflrese dette.

Afinit 4: »Signaler om Natten/ Til Anckers og under Seigl« (fi
gur 5)·

Dette afsnit omfatter siderne 36-42 og giver i 20 poster anvis
ning pa, hvorledes infonnation og ordrer skal fonnidles om nat
ten ved hjrelp af »Fyr« (d.v.s.lanterner), der i vekslende antal er
placeret forskellige steder i riggen, kombineret med affyring af
et vekslende antal kanonskud (op tilu). Som eksempler pa sig
nalmulighederne nrevnes her signaler vedr0rende

Figur4- IndJedmrk tekst til
afi1Zittet om »Signaler utIi
Grdre rk March, tiler Ba
taill« om Dagen«,



Figur 5. Ind/edmde tekst til
afmittet om :.Si!JlUZ1er om
natten/TilAnckers og under
Seig]«.

- oplysning om hvilken serlig lanternefering der kendeteg
ner »Generalen«. »- ferer hand til det ene ordinaire Fyr
udi Store-Merset jde Fyrer agter pa Campaignen -«,
at lette fra en ankerplads,
at ankre, og

- at udfare vending, kursendring og endring i sejlferingen.
Det ber noteres, at i posterne 1-4, 7-18 og i or. 20, altsa i langt

sterstedelen af tilfeldene, gives signalet fro »Generalen «, og
»Flag-Mendene gier samme Signal«. I post 5 findes en bestem
melse for, hvilket signal et skib, der »bliver Land var -« skal af
give. I post 6 bestemmes hvilket signal, der skal afgives af et
skib, der » -overkom Ulempe saasom en Lek/ Brest paa Master
eller deslige -«, og instruks for, hvorledes andre skibe skal kom
me til hjelp. I post 19er der bestemmelse om signal for observa
tion af fjendens styrke: »- en Fyr paa Campaignen, og en anden
der over hitzet paa Flag-Stocken hvorved hand fyrer et Canon-

Signaler om muffen/
~j( 2tnd'erG Dg unlm 6rigl.

I.

~ 214r Generalen a til\!"drr~ eUrr
_ uniler @5ri91 I (era ~nb til

btl meordinaire~or ulli elOn,
enn[1t / 3~t :inccr elgIn paa Campaig
nen,Admiraleme 3~t ijtlrbagfro Cam
paignen, Vice.Admlraleme JbC 'S
S.cliouebynaAterne bllnrn,
Ubi 'lac Zcignerne erat iogtfaRel at.01.
Ie Canon'IfubI [om tilZigna! IfeaI 01.
tlb b&r at fl)rc~ til em fibe ogllr! diftin
ae, unbtagm bet expreffe a~erlebi$
mcIDi$/ bafligl parl)ii~1 eUer be61ige,.

2.
'laar Gencralen om lJlaltm 1111 gaa

unbrrEirigl, fcellrr banbm 31lt olmbanll
~~.~.:: ordmaireijl)ri EiI~re,lDl"ftI/OS enp>1a '2IISU\IIlM e<'SI.
fil.s til'" lIC1is' ~ouarprobcll !.dmlraleme m:Jor illerr .
fpf,bcl/ IDler[rt / 3 paa Campaignen OS m poa

00ugfpeObet : Vice.Admiralerne Ibt
paa Campai~nen. osm PCIQ 00ugfptl)'
Det :Schoud>ynagterne nt "40 Cam
paignen DO mpaa00ug[probd: £)g It
boet particulair eflb/ en paaCampaig
nen,oQ en pall~oug[prDbet : .oolld'e ex'
eraordinaire ~or Inbtagi~ tiUige meb Gel
neralcns, ~i1 Generalen falbe OMetDr'S"*' borbmellt}agl-ocblll.>alfcrll/l411erl)anll '2IlfAIt'< __eq,.

,l!:AlI01l' eM fore 9Canon'flull I IDlm l)iI banll falOe hrtl mct5A~borH
01)« :.aagborll meb Eitorborbll ~llIfe cil/~If(.
laber banb f9rl 7 Canon.flu\). 31a8' '2Ilf.lb<Rtr&~.

'1l!:AI1cn.etub/ gjlcenllent gier famme Signal, ~ootpa,,'''&lIldlecvrbKH
Ilrar i!1ndmt lrellilll 08 [~rr Dc fae ••~ft.
"arlleforfl at "arc unller eriaL

J.
~aar Gencralen 1111 balle at 3Joollnl

:rwn~Ulinm flalf,tppc'fototl.'cere ~llfl i8 unllcr €leigil I7l>tlmct~
elm~''aAJ1blfllllf~ labcrbanb [celie Ht iWtr ubifiore~ttn'
fl r>A!3cusfrI9b11 flt. IDanblel meD rn paa~oU~rp9rbtt og
·s6~lU1r1UeM/ (9rrr llcr~06 6 Canon flUll I eral\)( fal'
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Signaler ubi ~aagct Ocir.
Giflttbi ubi ~QQ~el !Dtjtr aUt eeignermaa gimS \)tb erub AlIet·
~ ne : b~r fammc albri l~er al fOrclllongfom og oel Dillinde.mtb

minbre btl uel Signalec exprdfcIigen flgeS ~allig tDet pan'lill.
~g p~~bCI inllenConfufion If/elUaa' bopatnboeutl al iOllllage l ot
bCT itfeforellll 'orbmlllg ncgm befoarlngt! flubl ferenb 31agmanbme b4'
Ilerbefllarel Generalen.lJlaarGeneralen er(orub:ba btunrfle;'lagmaab
boll ~~m (~rlll ogfaa en efltT bmallben rom bekiglerl inbW bet tommer til
bm!lIgltelit; er Generalen ubi millen a(ifloobm/fae bm nelle for bom (erft
Dg (rem eftrr igicnnenl Avant·guarden inblil bmfomlte ijloi).!Inanbte(ler
bam be99uber raa ben bag Generalen ntlle ;Jlag.\lllanb I ogfaa igim m e(·
terben anbm inbtil bel rommer Iiibmbagcjft. t8cflloringllE!5fubtne lIIoa
/fcc pao[amme maabet unblagen be efub fom erbe(alel ubi mmbigerntl
Iilflenbe al bel <6flb tUer bm:ila;)·\IDanbltgger ~~rtllil20Ullart tDer2aet
btgunbeLl olliibLl (Dr eUtr bag feal Dg gaarfaa Limen Islngllisitnntm/ligt.
fom Dc (eiller ubi ben Orden OtT etlglcll.

I.
'laar Generalcn ubi tallgtt 'Iltir \)11

emu englmlb conrinucre bm Cours banb fciglebc (er. 3t t""nlMrr,fAur
lDl"~igll'<l. bllf mb~aagen p~arom t (eret bonb fmaa (noi ':tllin ~.,
etAnS! ~ ':tump!' Stigl IDeO !Inerfreiglcnc paabalf 6lang1
ltrt tUcr ncb paaranD / oglaber bla:re i ~rom.

peleri f.)"er balot <Bla' laber banb fort
en eal"e af<f. cOer 6 Mufqvee -e rUb;
Illagmanbenegler fammr Signal: !Dc 411,
bre erlbe flober boer bal"e (BlaIS elMill
fqvec flUb; ~g om btlruler faa Ilerdt at
monO ftiglcrmeD Unbcr.regl:ringiLl bcr boll
meb Jtlccren pl1a aUt eflbc.

2.
sl!4IIon eMI !Oerfom Generalcn oil foranbre Cour- ~ «<<<.m fAu,·

fen .Iaber banD gl"t bel Iilfienbt meD S 1m.
Canon IfUb! fOIll 31agmanDcnCl mefta
Om anDen repecerer, IIbtl berefler laber

III~...nefu~ Generalenmenu (ore elCanon·flub for Bot~ttr f1r,ghr
bl"Cr ~omp~6'fireg banb er"igel (ea (or, l.lIglf ft. ftln~c
rige Cours: Og paaDel enbper fanb "iDt Y/I1's.
til b"ilcfen elDt Generalen brcoer eUer

Jtl,drn 91in~'41 ICUNr/llii ballb lobe rmgc Jtlccfcn, naar m.., M Sll'"
ballD gUm ~J!lt-Nt> ct'cr meb elo~' ~~g::~~'%lr:~
bcrDlS f.)al[c; \IDCII ~m t>cl fleer ttlcrt I. ~ •

mc~

skud - og stryger hand den Fyr paa Flag-Stocken engang for
hvert Skib hand haver seet -«.

I forbindelse med afgivelse af signalerne i posterne 7,12,13 og
20 er det palagt alle skibe at srette »En Fyr paa Bougsprydet«,
formendig fordi man0Vrerne i forbindelse med disse signaler i
srerlig grad har gjort det Il0dvendigt, at det enkelte skib skulle
kunne orientere sig om de andre skibes positioner og bevregel
ser.

Generelt om natsignalerne kan det konstateres, at de midler,
der er anvendt, er »Fyr« og kanonskud, og de signaler, der er
S0gtskabt mulighed for at videregive, omfatter de vigtigste af de
fra dagsignalerne kendte. Ordregivningen fra »Generalen« er
det vresentligste. Information til »Generalen« omfatter varsel
om grund, land, ulykke og observation af fjenden.

Afinit 5: »Signaler udi Taaget Vejr« (figur 6).
Dette afsnit omfatter siderne 43-47 og giver i IS poster anvis

ning pa, hvorledes information og ordrer skal formidles i taget

Figur 6. Ind/edmde tekst til
afmittet om »Signaler udi
Taagr: Vejr«.



vejr. Afsnittet indledes med nogle generelle bestemmelser, der
bl. a. fastslar, at da alle signaler »- maa gieres ved Skud alleene!
ber samme aldtiider at fyres langsom og vel Distincte -«. Endvi
dere gives bestemmelser for flagrnendenes repetition og i hvil
ken rekkefelge.

I posteme 1-7 og 10-14 gives bestemmelser for signaler fra
»Generalen« til fladen om kursendringer og endret sejlfering
samt for ankring og letning. I post nr. 8 findes bestemmelsen for
hvilket signal, der skal afgives af et skib, der matte »blive Grund
var«, og i post nr. 9 signal for skib, der »Overkomme nogen
Ulernpe«.

Det bernerkes, at der ikke er signal for observation af et
fjendtligt skib. Endvidere noteres det, at selv om det i de indle
dende bemerkninger er anfart, at alle signaler sker ved skud, sa
er det dog allerede i post nr. I anfart, at »Naar Generalen udi
taaget Vejr vii continuere den Cours - - - og lader blese i
Trompeter; Hver halve Glas lader hand fyre en Salve af 4 eller 6
Musqvet-Skud --- De andre Skyder hver halve Glas et Mus
qvet skud; Og om det kuler saa sterck/at mand seigler med Un
der-segl/ringis der hos med Klocken paa alle Skibe«, I post nr. 2

anferes det, at der ved kursendring foruden afgivelse af kanon
skud »- - - vil hand lade ringe Klocken/naar hand giirer Bag
bord over med Styrbords Halse; Men om det skeer rvert imod
- - - lader hand slaa paa Trommen; - - - De andre Skibe besva
rer de ferste 5 Canon-skud med en Salve af 5 Musqveter - - - og
ringer med Klocken/eller lader slaa paa Trommenlligesom
skeer hos Generalen. Her hos vil enhver drage goed Omsorg at
ingen Disordre eller Abordering skeer: Saa lenge Generalen
saaledes igjen bliver seiglende Cours, lader hand hver half Glas
giere Signalet af den farste Post/for at holde Flooden sammen«,

Problemet med beordring og gennemferelse af kursendring i
clget vejr er saledes lest ved 3 signalelementer

- selve signalet for at kursendring skal finde sted (kanon
skud),

- et antal kanonskud til at markere antal kompasstreger, kur
sen skal endres, og

- samtidig med kursendringens iverksettelse ringes med
klokke for at markere drej til bagbord eller der sUs pa
tromme for at markere drej til styrbord.

Ogsa i posteme nr. 4 og 5 omtales musketskud, trommeslag
og klokkeringen som del af signaleringen, og i post nr. 15 ses
desuden, at »Generalen lader blese i Trornpeter«.

Generelt om tagesignaleme kan det konstateres, at selv om
man med datidens midler stod over for en vanskelig opgave, sa
blev der dog anvist en lesning pa, hvorledes den allernedvendig
ste kommunikation skulle udferes, og alle til radighed verende



Signaler og Ordres u~i Bacailk.
~uc @3eillnrr! for atl'cn~eog brelle !l'i1 Generalcn la~e fd'lil'C t'Cb
d'~ ~e ordinaire 19eign u~i Ordre deMarch tUer Ild[J,I!C, pJ11 bel

, ,"gen /lal~JUt \?!a[fJll at ~'Ib.:erlle (i~ Oller i bttan~tC It l!lllaler
UbI ben Occafion flune Ilare u.btfitnbt.

I.
!lUe elibe /lalUbi~ib afBaraille bol.

t:.~~ e:~"Dj, be (ig paa ctbalfiabrl- !tout! ~angbe ~~.lfMcI·:toU
em 1:&/~.}J1l\l1- nar nuttet .,oabin onbm (L'!l for ~llIng I!,,"~:-',

. iff. doublere (ig/at betene t!5flD lommer
filligge paaeibenofbei anbet ; ) IDlCII
fluUr ~ienbenll Linie "arc lanl1m CIIb
Limen af 'y'>anll Jtongl: lInaicn: ~Ioobe /
baba"" Admiralemc: af Jh"anc· guar·
den 09Arner.guarden fJaltbi' alRe<7·
lere Diftanrzen imenem Sfibenr/ at D'Ct
ferlte ef.b paa~Ieom fanb anaql'crc
bet forfle Eiflb al ben ~irnblligr ~lobe I
011 bet fibltr eflb Ilfgemaabe brtbagelte
Clf ~i~nbenll Liniet".a brt-!,ont! ~I.'n!ll:
m2alrlt~tt! eflbe fanb Ilarc frie for at
fomme ImeUem Dobbelt 31~; bl'orubiGe
neralen forlabrr (ig poa Admiralcrnes
30rforg I fom ernatmtfl at fcc boab no
biglt craglell fanb•.

2,

3regateme 1faaog ~rd'l1brrne bal'er
, at bO!be (ig paa en maabel!g Diflanrze

~'A4Uftni' D,· (faLinien til ben eibr fL'm ~Ienben iffe
ftmluftAIAIInI"1 faa atbefanb l'ittr flic for efabCiinb.

fil brrill ~ienifle bebollell; f.)llortil br9lltib
ba,,~r ~tb~lbefig flar/Nabrtnaaterign
bCl'tllglenll/ br ba fanb Ilace farbil! at
fommc be noblibrnbr @3fibe til bidp eU~
CIt forrelle anbet fomfalbenbe.

Vj~ualie, Hofpf~aI. eflbe OR anbre
1"fflr;4rtf9lDi. 3artol)lbautrogfaa Iom fer etmelbtl at

1/11/::1, I)olbefig tl120uoart eUer f.:ee af5100bcn/
tilben esibe fl.'m ljienbrn idt Cl'1 bog fJa'
\ebill/ at bc iefe f~nb blll'e afifJarrn.

+
3nscn mal' unbern~a fig at flJle ""Clet

Efub

lydkilder sasom trompet, tromme, klokke, musket og kanon har
veret taget i anvende1se. Brug af raber omtales ikke, men dette
har maske veret regnet for en sa selvfelgelig foretee1se, at den
ikke er optaget i bestemme1serne. Det kan ievrigt noteres, at en
he1teffektiv lesning pa kommunikation i tage ferst kom til med

.indferelsen af radiokommunikation et par arhundreder senere.

Afinit 6: »Signaler og Ordres udi Bataille« (figur 7).
Dette afsnit omfatter siderne 48-52 og giver i 18 poster, hvad

man kan kalde kampinstrukser, d.v,s, forholdsordrer for, hvor
ledes cheferne skal optrede med deres skibe under kamp. I nog
le af disse poster er ogsd indeholdt signaler vedrerende skibenes
sejlads og visse handlingers udferelse, sasom

- afstand mellem skibene i kelvandsordenen,
- signal for ildabning,

signal for at holde sin plads i formationen,
- signal om dublering,

3°

Figur 7- Indledende tekst tit
afmittet om »Signaler og Or
dres utIi Bataille«.



- signal om indsettelse af brandere, og
- forholdsregler mod fjenddige forseg pa gennembrud af

egen linie.
Dette afsnit indeholder kun oplysning om fa signaler, og disse

er alle fra »Generalen«, og de repeteres af flagmendene, idet
der dog i post nr. 9 er angivet, hvorledes det enkelte skib kan til
kendegive, at det har behov for hjelp,

Afsnit 7: »Signal Hvorved Hans Kongl.Mayest.s Orlog=Skibe/
Fregatter, Brandere, Hospital og andre Skiber af Flooden kand
kiende hverandre« (figur 8).

Dette afsnit omfatter bogens sidste to sider S3 og 54, og det
har i sin udformning karakter af et tilleg, men dets formal har
monerer dog ogsa med en senere rids betragtninger over en sig
nalbogs indhold. Pa de to sider findes bestemmelser for, hvor
ledes fladens skibe skal udveksle kendeord/-signaler om dagen

Signal
~bDrbc~ .f>an~ Sfongf. iDlaocft-. prlog~
~ efibrlFregatrcr, Brandere, Hofpital og anbre
fiber af~Iee~m fanb firnbe bumtnbn. '

11m Dagen: -
Gfibet! tUrr Gfibme I fom er til20Ubart / opgl~er
inbtagtr brri6 fert ~TIerfeigl ; ,
efibrtl tUrr 6fibrnr I (om tr i 2ree I fOam meb at

~tagr brri6 fletr STlerfrigl. ' . _
-t'lt'erpaaefibetI rUer efibene I f0l11 rr til20uuart

bIer ~orl11rrftefiebrr ferlcgcpglucr famt inbtagrr
,torr,~TIerfrigl; __ .:
06 Gfibetl tUtrefibrnrl feln rr i5!(tel fuarermrb

opglfur rg int-tagr 6l'r·~l1rrffigll og igirn 6tore
lrrfe. ffe~rr at forrcbable.

B1aai"bcrfrfgtc6 mcb uncrr e;efgl.
efibetl tUer efibmei {om er til 2eUbnrtl opgifurr

I giorber beri6 ~cd' ; - .
Gfibet I rUrreflbmtI fom rri 2retI opgilm berie

Od'i feruten at opgerbt ben, .'
-t'lUorpaa bmltiler be Gfibe f fl'ln trtil20uuart PPI

:uer Gtorefeiglrtl fcrubmat l'pgorbe bet cgfettrr 60'
en til. ,

Og btt I rUrr be efibel fem er i ~(tC I fretter (jod'rn
I igim og Cl'Giuer eg giorbcr6terr.eriglct.

mm~attcn:
efibet/ eUe~ efibmr I fom rr til ~l'u\)art I fretter

~rnbr6"rrr lIbl 6torc:DonNrtl og turnbr uN <,Stort
5tmge· SDanbtrt.

eribrt

Gfibet I cUrt efibrnc , fem rri~xr I fltttrr tt'mN
61)rrr uN ~ocfe I CZ'ant'trt/l'g rrrner UN~L't·· etmge
23anbtet,

-t'l"o~laa bet ellrr be til20uuartl inbtagrr bcri~ /Sot
ubi (Stoft 23anMet. ,

Og brt tUer be Ubi ~Itt! inbtagrr berie 6l)r ubi
60r.GUngt·$a-nbtrt. .

3miblrrtiib NlTe Signaler fl'm I baft'rr br particu
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Figur 8. Teksten i afmittet
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Kongl. Mayests. Orlog=Skibe/
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og om natten for at identifikationen venlfjende kan finde sted sa
sikkert som muligt. Dagsignalerne udfares som endringer i
sejlferingen. Natsignalerne udferes som placering af et fastsat
antal lanterner pa bestemte steder i riggen (vantene) og/el1er
ved udveksling af serlige kendeord ved hjelp af db's.

Konstaterede krau til kommunikationssystemet
Pa baggrund af foranstaende udredning, afsluttende med en
gennemgang af indholdet af signalbogen af 17II, kan herefter
klarlegges de behov, der tilsyneladende sages imedekommet.
Der var behov for et »sprog« til brug for taktikken, for en me
tode (signalering) til at formidle de ordrer, der blev udstedt af
den kommanderende. Sammenhengen mel1em taktikken og me
toden til dens udferelse havde medfert, at de 2 begreber behand
ledes i eet vserk, som i 17II havde faet navnet »SIGNAL-Bog«, selv
om den ogsa behandlede taktikken og herunder evolutionerne.
Pa baggrund af denne udvikling kan man stille spergsmalene.
hvilke krav havde sarntiden til et kommunikationssystem til S0S,

og hvilke midler blev taget i anvendelse for at opfylde kravene?
Bebovet kommer klarest til udtryk i de foranstaltninger, der er

truffet, for at imedekomme behovet, og disse foranstaltninger
kan, som det fremgar af signalbogen af 17II, udmentes i behov
for

- dagsignaler,
- natsignaler,
- signaler i taget vejr, og de helt speciel1e
- udveksling af kendeord.
Midlerne, der blev anvendt for at imedekomme behovene var

enten synlige el1erhurlige. Alle forhandenverende Inidler, der pa
kontrol1eret vis kunne appel1ere til syn el1er herelse blev stort
set taget i anvendelse.

Signalproceduren forleb fra kommunikationens barndom stort
set som en eenvejskommunikation: adIniralen (»Generalen«)
gay ordrerne - eventuelt repeteret af flagmendene - og skibene
antoges at efterkomme ordrerne. Men der var dog abnet mulig
hed for, at underlagte chefer efter anmodning kunne fa admira
len i tale samt give meddelelser af serlig vigtig karakter, sasom
observation af landgrund, fjendtlige skibe el1ernedsituation for
eget skib. Efterhanden voksede imidlertid behovet for, at der
ogsa i sterre udstrekning skul1ekunne kommunikeres til admi
ralen, og sarntidig voksede ogsa admiralens behov for at kunne
meddele flere og flere ordrer, en vekst der formentlig var baret
frem af udviklingen i formal- og karnptaktikken. Kravene om
mere precis styring af de underlagte enheder voksede.

For dagsignaleringens vedkommende - som jeg her fokuserer
pa - var man med signalbogen af 17II naet frem til brugen afsejl,
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IS. Kendeord bruges her og
i det felgende som betegnel
se for ord som udveksles
mellem 2 paner, og som har
til formal at fastsla, om den
anden pan er ven eller fjen
de. Selve begrebet »ken
deord« omtales forskelligt i
de forskellige signalbeger
og sekrigsartikler, hvori det
forekommer, sasorm »Felt
raab« (til ankers), »Kiende
raab« (under sejl), »Parolen,
Feltgeschrei, eller Anraab
nings-Ordet ...« (§ 41 i
sekrigsartiklerne fra 1752).



flag, kanonskud og personlig kontakt ved raber eller fartej, og i
flagskibene var specielle flag taget i brug, og det ter fastslas, at
systemet - med de voksende krav om detaljeringsgrad i ordre
givningen - nesten havde naet grensen for sin formaen med de
benyttede midler og procedurer. Ndr man betragter afsnittene
om dagsignaler med deres ialt 66 poster, der alle skulle komme
til udtryk ved, at et forholdsvis ringe antal forskellige flag skulle
hejses eet eller andet synligt sted i riggen, ja, sa er det forstaeligt,
at overvejelser om forbedringer har trengt sig pa. Et talende ek
sempel pa, hvorledes metoden havde udviklet sig til det nesten
groteske, fremgar af figur 9, der i form af en tegning illustrerer
flagsignalmulighederne ifelge en svensk signalordre (»Seine
Bref«) fra 1711.

En oversigt over de flag, der i overensstemmelse med den
danske signalbog af 1711 var til radighed for en flagmand, ses i fi
gur 38. Som det fremgar afoversigten var der foruden »Kongens
Flag«, »Kongens Gies« og »Kongens Vimpel« 18 specielle sig
nalflag og 3vimpler til radighed for Gyldenleves ordregivning.

De problemer, der tilsyneladende begyndte at trenge sig mest
pa i forbindelse med udsendelse af en signalbog var

- hvem skulle udsende signalbogen? den enkelte admiral som
hidtil eller en central myndighed?

- hvilken form skulle signalbogen have? skulle den vere delt
i en ren signalde1 og en del med taktiske bestemmelser?

- i hvilket omfang skulle signalbogen dekke de stigende be
hoy, ogsa for at informationer kunne tilga admiralen?

- skulle signalbogen vere lige brugervenlig overfor afsender
og modtager, eller skulle der udarbejdes serlige udgaver?

I de neste 2 afsnit om flagsignaleringens udvikling vil der bli
ve fokuseret pa 3 knudepunkter, i afsnit III belyst ved

- »SIGNAL-Bog for Hans Konge1ige Majestets Orlogs-Flo
de« fra 1743,

- »Signalbog for Hans Konge1ige Majestet's Orlogs-Flaa
de«, af 8. juli 1756, og i afsnit IV ved

- »SIGNALER FOR DEN KONGELIGE DANsKE FLODE« af 1799.
Linierne i udviklingen mellem disse knudepunkter vii blive

trukket op i rimeligt omfang, og signalbogen af 1799 og dens til
blive1sevil blive serlig grundigt belyst, dels fordi kommissions
materialet om den er sa rigt, men ogsa fordi den pa sa mange
omrader er banebrydende, og fordi kommissionsarbejdet giver
et godt indblik i de teoretiske og praktiske problemer, der skulle
findes hensigtsmessige lesninger pa.
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Figur 9. ligning fra sums]:
»Sei1U! Brefe. Originalen i
RA, herkopi afreproduktion i
Svmska Flottan, bind II,
uveifor p 120.

16. Denne rejse er beskrevet
i detaljer i »Norske Reise
Anno 1733«, Faksimileudga
ve, Heming 1991.. Billederne
p~ denne bogs omslag er fra
den signalbog, der var for
beredt til den i 1731. planlag
te, men aflyste rejse til Nor
ge.

III. Flagsignaleringens
udvikling 1720-1800

Perioden 1720-1743
Arene umiddelbart efter Den store nordiske Krigs afslutning var
generelt set ikke nogen gunstig tid for Marinen. Pengemangel
og sendringer i organisation og everste ledelse gay UfO og trange
tider for personellet, og fornyelse af materiellet trengte sig pa.
Omkring 1730 begyndte forholdene at bedre sig, og under F.
Danneskjold-Samsees faste ledelse (1735-46) bedredes forholde
ne betragteligt, For sa vidt angar fladens tilstand som et bruge
ligt instrument for udenrigspolitikken kan det konstateres, at
der ikke i 1720'erne var tale om regelmessige udrustninger hver
ken af hensyn til magtdemonstrationer eller evelsestogter, men
nervesiteten for Rusland medfarte dog op igennem 1720'erne en
del udrustninger af sterre eller mindre fladesryrker. Som oftest
var der ikke tale om egentlige togter med sterre fladestyrker, og
bl. a. pa denne baggrund rna det ses, at der ikke i denne periode
kan spores nogen udvikling pa kommunikationsomradet, idet en
sadan udvikling primert var afhengig afudviklingen pa det tak
tiske omrade, og denne fremmedes iser under aktiv krigsferel
se. Det antages, at der ved de sparsomme udrustninger benytte
des de fra den seneste krig kendte signalbeger, hvis indhold
signalbogen af 1711 betragtes som eksponent for.

Op gennem 1730'erneog 40'erne begynder kildematerialet at
ter at afgive vidnesbyrd. Fra 1732 og 33 kendes to specielle, meget
smukke signalbeger, der bade hvad indhold og udstyr angar pe
ger i retning af, at de har veret udferdiget til et bestemt formal:
henholdsvis en i 1732 planlagt, men aflyst, samt en i 1733 planlagt
og gennemfert rejse til Norge for kong Christian VI med en til
formalet specielt udrustet eskadre. Signalbegernes indhold er i
hovedtrekkene opbygget som signalbogen af 1711, men de berer
alligeve1 tyde1igt prreg af, at det er en helt specie1 flsdestyrke, de
skal benyttes i, og at denne har en helt speciel opgave: at vere
transportmidde1 og periodevis logi og arbejdsplatform for den
eneveldige konge og hans hof og regeringsadministration. Der
er saledes f. eks. et signal for, at »Chefen for det Tydske Can
celli skal komme om Bord« hos kongen (s-Et Hvidt Flag under
en red Vimpe1 fra Krydstoppen«), ligesom der er et helt afsnit
med »Particular signaler« for afgivelse af salutter med er veks
lende antal skud, lige fra »3 gange 27Canon-Skud« til »9 Canon
skud«I6.
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Der er saledes beleg for at fastsla, at evnen til at kornmunike
re blev vedligeholdt og viderefert efter de kendte principper.
Garde noterer da ogsa i sin Historie »Med Chalupper foretoges
i Aaret 1737 Evolutionsevelser paa Kjebenhavns Rhed«, og afhol
delse af sadanne evelser var ikke nogen ny foreteelse i tJaden.
Allerede i slutningen af det 17. arhundrede var der blevet afholdt
evolutionsevelser (jvf. ovenfor), og uden signalsystem ingen
evolutionsevelserv. Fra aret 1740 har vi saledes Fontenay's »Si
gnalbog for at Rangere, Anno 1740«. Bogen omfatter 44 blade,
der er samlet i et smalt (lommebogsagtigt) bind,' og den synes
praktisk til anvendelse under de mere primitive forhold, der
herskede i en chalup i sammenligning med de tilsvarende om
bord i et linieskib. Signalbogen er inddelt i to hoveddele: en sig
naldel og en taktikdel. Bogen er meget brugervenlig for signal
modtageren, idet den som indgangsargument har tegninger af
hvert enkelt af de 25signaler pa hver sin side. Det enkelte signal
bestar enten af et flag eller en vimpel, dog i tre tilfelde af et flag
og en vimpel, Pa den enkelte side er der desuden vist, hvorledes
signalet ved en placering fern forskellige steder i riggen kan gi
ves fern forskellige betydninger. Til udformningen af signalerne
er anvendt 17 forskellige signalflag og 5 vimpler. I forbindelse
med nogle af signalerne skal tillige afgives et nermere fastlagt
antal kanonskud, og dette er i signalbogen markeret med det
fornedne antal sma rede circler udfor det relevante signal. Fla
gene, der er anvendt, er stort set de samme, som de fra 1711 kend
te, og som vi senere skal se, blev der sa sent som i 1787 anvendt
en nesten uendret udgave af »lommesignalbogen« fra 1740. Et
eksempel pa en lommesignalbog er vist i figur 10.

»SIGNAL-Bog for Hans Kongelige Majestets
Orlogs=Flode«, 1743
Baggrund
Der kan saledes pavises enkelte nyskabelser pa kommunika
tionsomradet i tiden efter Den store nordiske Krig, men egent
lige fremskridt kan man ikke tale om, ferend der i aret 1743 ud
kom, ikke alene en ny signalbog, men, sa vidt jeg har kunnet
klarlegge det, ogsd den ferste signalbog, der var approberet af
den hejeste myndighed og til brug for hele fladen,

Umiddelbart rejser det spergsmal sig, om der kan pavises en
serlig grund til, at denne signalbog udkom netop i 1743. Helt
tilfeldigt var det ikke. Ferst og fremmest var der behov for en
up to date signalbog til brug for den omfattende fladesryrke (18
linieskibe og 6 fregatter), der i dette og en del af det felgende ar
blev holdt udrustet som led i demonstration af den danske kon
ges magt i forbindelse med tronfelgevalg i Sverige. Udover den

17. S:lvelGarde sam Berger
sen omtaler flere steder af
holdelse af evolutionsevel
ser.



Figur10. EksempelpOen
lommesignalhog: kopier i no
turligsterrelse ogfaruer at2

opslag i »Udtog afSIGNAIr
Bogen for Floden«.
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lB. ]vf. det i note 1 anfarte,
Svenska Flottan (bind II, p
283) anfarer, at »Paul Ho
stes banbrytande arbete
»L'Art des armees navales«,
som tidigare sa starkt influ
erat pa viistmaktflottornas
taktiska upptriidande oeh
som fro O. m. 1752 jamval an
befalldes till efterriittelse i
svenska marinen oeh dena
ar utgavs under titeln »Evo
lutioner till sjoss«.«

aktuelle arsag - udrustning afen sterre fladestyrke - kunne man
hevde, at tiden var moden til et skridt fremad i kommunikatio
nens udvikling, Formaltaktikken spillede en mere og mere
fremtredende rolle i sekrigsferelsen, og iser i den nation 
Frankrig - der skulle pr:ege kommunikationsudviklingen mest,
Fra Frankrig havde man allerede med Gyldenleve og hans samti
dige modtaget impulser. Den franske matematiklerer i Toulon,
Paul Hoste, havde i rooo'erne udgivet sine verker om bl.a. evo
lutioner og signalering. Disse verker hlev spredt ud over Euro
pa og med interesse flittigt studeret af seofficerer i de euro
peiske mariner"). I Danmark havde Commandeur-Capitain
C.F.L. de Fontenay i 1740 indsendt sit verk »See-Evolutioner
eller En Orlogs-Flodes Ordener og Bevegelser, Saavel i Sigte af
Fienden, som ud af Sigte i Tiid af Bataille og andre Tilfelde« til
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SIGNAL-~og
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..~ IlDngcygc "jt1lret~

IrI~d~ ·I(~bc+
den deputerede ved See-Etatens General-Commissariat, greve
F.Danneskjold-Sams019• Dette verk er et uddrag afHostes verk
»L'ART DES ARMEES NAVALES«, og det blev befordret i trykken i
1743. Der er saledes godt beleg for den antagelse, at nye - iser
fransk inspirerede - tanker har vundet indpas iblandt ledende
personel i den danske marine.

Garde skriver ogsa i sine Efterretninger, at »En Signalbog,
forfattet af Schoutbynacht ].C.Wodroff var den zode Marts
[1743] approberet og befalet trykt«. Den signalbog, der har titlen
»SIGNAL-Bog for Hans Kongelige Majestets Orlogs=Flode«,
findes i fire eksemplarer pa Marinens Bibliotek. Aile eksempla
rer er uden angivelse af trykkested og -ar, men det antages - som
ogsa anfart af Jegstrup - at dette er den af Garde omtalte og i
1743 approberede signalbog, og denne signalbog vil blive gen
nemgaet i de falgende punkter-s,

Signalbogens indhold
Signalbogen er trykt i folio og omfatter 58 blade. De 53 afblade
ne er paginerede og 5 er upaginerede. Indholdet kan opdeles i

- Hovedindholdet: siderne 1-46 og 47-105,
- »Anmerkninger«: 3 upaginerede blade, indskudt efter side

46,og
- Errata: 1 upagineret blad, indsat sidst i bogen, der afsluttes

med et ubeskrevet og upagineret blad.
Hovedindholdet er opdelt i 5 parter med hver sin overskrift,

der bredt karakteriserer indholdet i parten. Bogens indhold ind
ledes pa side 1med et titelblad (se figur II), hvorefter felger par
terne 1-2, »Anmerkninger«, parterne 3-5 og tilsidst »Errata«,

»Den ftrste Part-a »Om GENERAL-SEIGNER og ORDRES om Da
gen til Ankers, eller under Sejl« (se figur 12).

Denne part omfatter siderne 3-16, og indholdet er opdelt i 50

Figur II. »SIGNAL-Bog For
Hans Kongelige Majestd!ts
Orlogs=Flode« (174Y. Origi
nalen i folio.

19. Fontenay fik 2000 RD
af kongen til at lade sit verk
trykke, og det blev sa ud
bredt blandt seofficerer, at
Fisker kunne omtale derte
verk som »Danske S0e Of
ficerers Lexicon i en Vi
denskab af starste Vigtig
hed«,
20. M Sekrigskancelliers
kg!. ekspeditioner i 1743 (SK
162) frerngar det, at kongen
selv, med Danneskiold
Samsees kontrasignatur, har
tilkendegivet »Vi approbe
rer allernadigst denne af Dig
ved allerunderdanigste For
restilling af 22 Martij insi
nuerede Signal Bog, og ville
at samme efter Vores under
29de hujus derpaa meddeelte
Resolution, herefter skal
tienne og bruges ved Vores
Flaade«. I ekspeditionspro
tokollen findes pa siderne
586-735 en fuldstendig,
hllndskreven signalbog, hvis
indbold er identisk med de
4 eksemplarer af »SIGNAL
Bog for Hans Kongelige
Majestets Orlogs-Flode«,
Der kan ikke vere tvivl om,
at der er tale om den af
Garde omtalte signalbog,
som er udferdiget af W 0

droff, da der i den kongelige
ekspedition i margenen er
anfart »Approbation paa
dend afSchoutbijnacht Wo
drof projecterede Signal
Bog, d:d:Friderichsborg d.
3I]ulij 1743«·
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Figur 12. Indledende tekst til
»Den jerste Part".

poster, medens der pa siderne 14 og 15 er to trykte skemaer til
udfyldelse afbrugeren. De farste 36 poster omfatter signaler for,
at

afholde ben og prediken (to ferste poster),
ga under sejl efter letning eller kapning,
rekognoscere eller jage et udpeget skib,
tvinge et forbisejlende skib til at komme pa prajehold, om
fornedent med magt,
ombordkalde »til Generalen« diverse enkeltpersoner eller
grupper af personel, lige fra flagmend til »Ober=Barbee
rerne« og »Proviant-Forvalterne«,
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- kalde specielt udpegede skibe af fladen pa prajehold, og
- kalde eet eiler flere af skibenes fartejer til en af admiraler-

ne, med eller uden bevebnet besetning.
I de felgende 5 poster (or. 37-41) samt i post or. 45 anfares sig

naleme for, at
- en flagmand eiler skibschef ensker at tale med »Genera

len«,
- et skib har observeret en grund i vandet,
- et skib er lebet pa grund, med tilherende instruks for, hvem

der skal ga til assistance og hvordan,
- et skib »bekom U=lempe, vere sig Leccage, eller

Brestfeldighed paa Master, Stenger, Raaer eller andre
Tilfelde -«, eller signal for at et skib »- skuile overkomme
saa stor U=lempe, at det derfor var obligeret at s0ge Havn
--«,og

- et signal (post or. 45) for »Dersom noget Skib eller Fregat
faar fremmede Skibe eller Sejlere i Sigte, skal samme lade
vaje sin Gi0S under Nokken afMesans-Roden et par Favne
neden for Nokken - - -«. Tilkendegivelse af antal obser
verede skibe er lest ved »- - - stryge og hidse den
[d.v.s.gesen] saa mange gange, som han seer Sejlere udi
Tailet«.

Indholdet af posteme 42-44 er af operativ art, for sa vidt som
de indeholder signaler for

- at ankre,
- at aile skal g0re sit bedste, og
- signal for at »Om et Skib ej skulde holde sin Post efter gi-

ven Rangering (det Generalen ikke vii vere ventendes) vil
han giere det bekiendt ved et hvidt Flag med redt Kryds
- - - tillige med samme Skibs particulaire Vimpel«,

Posteme 46-49 omhandler logistiske forhold, idet de omfat
ter signaler for

- at heme vand,
- »at faae de ledige 01l=Fade i Land ---lader Generalen

vaje et hvidt Flag, med et redt 4.Kandt udi Mitten fra Cam
pagnen - - -«,

- at sende syge fra borde, og
- at sende breve af sted fra fladen.
Den sidste post - or. 50 - omhandler et signal vedrerende

»--- at aile Materiel-Forvaltere skal komme om Borde til sig
[d.v,s, »Generalen«], lader han vaje en gran Vimpel fra Mesans
Roden«. Efter sit indhold burde denne post have veret placeret i
fortsettelse af gruppen af posteme or. 20-30, der alle vedrerer
ombordkaldelse til admiralen afbestemte personer eller grupper
af personer.

Efter den sidste post er der serskilt pa sideme 14og IS place-



Figur 13. IndJedende tekst til
»Den anden Part«.

lettanbettlart
.(l m

SIGNALER, om ORDRE DE BATAIL·
LE, og om ORDRE DE MARCHE

om ~agcl1.

~~r lIt ftilt ubi Orden uilDiftancen imtUtm6fibtnt Dr!
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omlllMb.,oat. toa 14n~ 1Hm wi pull.I, ~c1tp IItiLiniedeBatallle , i beill",
Generalen bil, 41 imlUlm ~1lCT el,b(pa'lloTet Didanee~ot ~rtbit Xlttloflin
Cabcl-2,tngbt. :l:i1potblr !llCilliSII41 t. lan~ 1.j(IIIllIlI, rr ~11 brl•

.•~:~.~:r'';'~f: EXTRACT
••r McCms-!llo. DU~ 3nbbolbtll afbtn ~(lIbrn I}lllrt.

r,..-"" ;'1 . r. Poll.
I '\~ ~,,~ \linn• ..om OrdredeBataille ~'tbminbtn o\'tr!lIag,

rd. bor mrb eil1)rborb6-DJlft. p, •. >J.

, L 2. Pod.- - ....1\. fn r~ <;D.., ..om \lrdlC de Baraille \'tb mi~lbrn o\'tr
rd. ' ell1)rborb, m.~ !lIagborb6-Dllitt. r.&. ::.

-.=;..J'.""'I.. 3. Pon. .
~I " . f l b..~ IiI'9 ..om btn ~orllt Ordrede;\Jareh,. \'t\) mm'q ..~ ~n ~.." btn, for lBinbrn, tUtr9lomiflob5, faa.

\lllmrd. Itbt6at~lobtn6 Linie ee raa Linien lltb
mintltn Olltr !lIagborb. r.;; • .,

4- Pon.
f ' ,oN 31., ..om btn ~orllt Ordre deMarch•.lltbmin·

..ter ern .ot< bll1 for lBinbm, tUtr9lomjflo\)5, raa·
Ill ..,d. I If Itbt6

ret to trykte skemaer med aben plads til at indfere »Orlog
Skibenes Navne« og »De Commanderendes Caracteer og Nav- .
ne«, Disse skemaer er placeret meilem ferste og anden part,
men herer egentlig mere naturligt til under anden part, eiler al
lerforrest i bogen.

am indholdet i den ferste part (posterne I-50) bemerkes, at
den overvejende del af signalerne vedrerer ordrerfra admiralen
- som hele bogen igennem benevnes »Generalen« -, og det er
kun 6 poster, som giver en skibs- eiler eskadrechefmulighed for
at henvende sig til admiralen. Det skal videre bemerkes, at sig
nalerne i disse 6 poster aile skal afgives ved anvendelse af g0S el-



ler orlogsflag, evt, tillige med afgivelse af kanonskud. D.v.s. at
man har valgt kommunikationmidler, som alle skibene havde.
Det har tilsyneladende kun veret flagmendene, der havde eet el
ler flere set af de serlige signalflag, men en sa vigtig oplysning
som observation af et ukendt skib, det matte alle kunne afgive,
sa dertil benyttedes gesen tillige med et system for talangivelse,
som alle kunne udfere.

»Den anden Part«: »Om SIGNALER, om ORDRE DE BATAILLE, og
om ORDRE DE MARCHE om Dagen«,

Denne pan omfatter siderne 17-46. Indholdet indledes pa side
17 (figur 13) med en generel, staende bestemmelse for, hvilken
afstand skibene skal holde under sejlads i formation: »Toe Tre
die Deel af een Cabel-Lengde. Tilsteder Vejrliget at de kand
sejle tettere, er det vel«. Derpa felger pa siderne 17-19 en »Ex
TRACT Over Indholden af den Anden Part«, Denne extract om
fatter i 14 poster en kort beskrivelse af de 14formationer, admi
ralen kan beordre sin flade at indtage, nemlig: de 10 »Ordre de
Marche«, de 2 »Ordre de Bataille« og de 2 »Ordre de Retraite«.
Ved hver post er angivet hvilket signal, der beordrer den
pagreldende formation indtaget, samt en henvisning til en af si
derne 20-45, hvor hver enkelt formation nerrnere er beskrevet
tillige med en forklaring pa formalet med formationen: at lette
overgang til en ensket »Ordre de Bataille« fra de 5 af marchfor
mationerne og de 2 retrete-formationer, Pa siderne 20-45 er der
afsat plads til at formationerne kan indtegnes med de aktuelle
skibsnavne. Ved samtlige signaler er anfert, at »Flag--Mendene
giere samme Signal«.

»Anmerkninger«
Dette afsnit afbogen (se figur 14)- med dets 3upaginerede blade
- er en nyskabelse i en dansk signalbog. Da der i teksten henvi
ses til savel 3. som iser 2. part, er der ingen tvivl om, at disse an
merkninger er medtaget efter overvejelse og med velberad hu«.
Formalet med »anmerkningerne« fremgar af de indledende ord
»- for at vinde sin Post udi alle Marche-Ordener«, d.v.s. at an
merkningerne skal tjene som et hjelpemiddel til det, der i mo
derne maritimt sprogbrug hedder »station-keeping«, d.v.s.at
holde sin plads i formationen. Anmerkningerne beskriver bru
gen afen serlig tegning, »See-Quadraten«, som man antages at
tegne pa skansen imellem stormasten og mesanmasten, og som
er et hjelpemiddel, for »Pa den Maade kand en Officer, som
gaaer paa Skandsen, straks see, om han er paa sin Post eller ey
-«. Allerede i 1696 havde Hoste i verket »Traite des Signaux et
des Evolutions navales« beskrevet et sadant hjelpemiddel, og i
Fontenays vserk, der var skrevet i 1740 og blev trykt i 1743, var

21. M den i foranstaende
note nevnte kgl. ekspedi
cion (RA,SK 162) fremgar
dec, at disse »Anmerknin
ger« har veret en del af sig
nalbogen fra starten og altsll.
ikke er et senere tilleg til
den trykte udgave.



Figur 14- Upagineret, Ind
ledende tekst til »Anmerk
ninger«. . IJnmclfntngCr.
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der en nrennere beskrivelse af denne tegning og en redegarelse
for, hvorledes den skulle bruges (se figur IS). Det kan undre, at
der ikke i signalbogen af 1743 er vist en tegning af »Sae
Quadraten« - ja dette navn er end ikke nrevnt-, men ikke desto
mindre omtales i »Anmerkningerne« brugen af den, og som en
selvfalge henvises til de forskellige linier og diagonaler med de
fra bI.a. Fomenay kendte bogstavbetegnelser. Der er saledes
grund til at antage, at brugen af »Sae-Quadraten« har vreret sa
almindeligt kendt, at man umiddelbart i »Anmerkningerne« kan
omtale brugen af den i relation til de i signalbogen omtalte for
mationer. Anmerkningerne er inddelt i 10 poster, der hver for
sig - med udgangspunkt i en af de i 2. eller 3.part beskrevne for
mationer - beskriver hvorledes det enkelte skib kan kontrollere,
at det er pa sin plads i fonnationen, nar det sejler pa forskellige
kurser i forhold til vinden.
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Figur IS. Fra Fontenays
»See-Evolutioner«: tegning og
forkJaringpo brugenaf»See
Ouadraten«. 3 sider.

»Den Tredie Part«: »Om SIGNALER udi ORDRE DE MARCHE og
BATAILLE om Dagen«.

Denne part (se figur 16) omfatter sideme 47-92, og giver i 69
poster instrukser for, hvorledes man om dagen - nar man er for
meret i en orden - overgar til en anden orden, hvorledes man
vender til modsat kurs eller endrer kurs eller sejlfering, Aile
signaleme erfra »Generalen«, og »Flag--Mendene giere sam
me Signal«, d.v.s, at de repeterer admiralens signal, saledes at
aile skibe i fladesryrken far bedre mulighed for at aflese dette.
Pa sideme 70-86 er de sidste 9 poster indsat pa de lige sider,
saledes at der pa de ulige sider er plads til at indtegne et billede
1£ den beordrede evolution. Endvidere bemerkes, at der i disse
9 poster er henvist til brug af »See-Quadraten«. Pa sideme 88
92 er der et lille afsnit - altsa ikke en selvstendig part - der om
fatter 18 poster under overskriften »SIGNALER og ORDRES udi
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BATAILLE«. Dette afsnit behandler, hvad man kan kalde kampin
strukser, d.v.s. forholds-ordrer for, hvorledes cheferne skal
optrede med deres skibe under kamp, Disse poster omfatter be
stemmelser for

- at holde afstand og plads i kelvandsordenen,
- fregatter og andre skibes position i forhold til orlogsskibe-

nes kelvandslinie under kamp,
- at undlade at skyde over egne skibe,
- ikke at abne ild fer beordret hertil,
- om assistance under kamp til flagmend eller andre skibe fra

fregatter eller andre fartejer,
- indssettelse af brandere og forholdsregler mod fjendens

brandere,
- endring af kurs og sejlfering,
- ordregivning vedrerende dublering,

MlCo)lW'Ii 47

Figur 16. 11ldJedende tekst til
»Den TrediePart«.

len lirebfe Idff
.om

SIGNALER Ubi ORDRE DE MARCHE
. og BATAILLE om ~grn.
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- forholdsregler mod fjendens forsag pa gennembrud,
- palreg til det enkelte skib om at gore sin pligt,
- signal om at ankre,
- signal om at samle fladen efter kamp, og
- signal om at sejle samme kurs.

»Den Fierde Part«: »Om SIGNALER ved Natte=Tide til Ankers
og under Sejl«.

Denne part (se figur 17) omfatter siderne 93-99 og giver i 19
poster anvisning pa, hvorledes information og ordrer skal for
midles om natten ved hjelp af »Fyr« (d.v.s, lanterner), der i
vekslende antal er placeret forskellige steder i riggen, kombine
ret med affyring afet vekslende antal kanonskud (op til 10). Som
eksempler pa arten af oplysninger og signalmuligheder kan
anfares

I

. ~
f:

I

Figur 17. Indledende tekst til
»Den Fierde Part«.



- oplysning om hvilken serlig lanternefering der kendeteg
ner admiralen til ankers »- farer han til det eene ordinaire
Fyr udi Store=Mersset, jde Fyrer fra Campagnen -«,

- signal for at lette fra ankerplads,
- signal for at udfere vending, kursendring og endring i

sejlferingen,
- signal for alle chalupperne »-- at komme om Borde til Ge

neralen -«, og
- signal for at forteje, at stryge og at opsrette »Stenger og

Raaer«,
I de fleste af posterne gives signalet fro »Generalen«, og

»Flag--Mendene giere samme Signal«, I post nr. 5 findes be
stemmelsen for, hvilket signal et skib, der »- - - udi Sejlingen
bliver Land eller Grund var - - -« skal afgive. I post nr. 6 be
stemmes hvilket signal, der skal afgives af et skib, der »- - 
overkom U=lempe, saasom een Lek, Brest paa Master, eller
deslige - - -«, og instruks for, hvorledes »- - - de 4re nrermeste
Skibe og Fregatter skal vere forbunden at komme hannem til
Hielp saaledes som de det agter at forsvare«, I post nr. 17 er der
signal for, at »- - - noget Skib [der] bliver fremmede Sejlere var,
setter han et Fyr paa Campagnen, og ophidser et under Mesans
Roden, hvorved han fyrer et Canon-Skud - - - hidser og stryger
han det Fyr under Mesans-Roden, engang for hvert Skib han ha
ver seet - - -«.

I forbindelse med udfarelsen af de ordrer der er afgivet i
overensstemmelse med posterne 3,7,10,12 og 13 er det palagt alle
skibe, at »- - - opsrette et Fyr paa Campagnen, og et paa Boug
sprydet - - -«, formentlig fordi manevrerne, der er beordret
ved disse signaler, har gjort det hensigtsmessigt, at det enkelte
skib skulle kunne orientere sig om de andre skibes positioner og
bevegelser, Udover denne - i moderne forstand lanternefaring
- er det i to tilfelde palagt skibene yderligere at sette »- - - et
Fyr udi Store=Strenge=Wandtet ---« eller »- -- udi For=
Strenge=W andtet - - -« for at tilkendegive, hvilken boy der
skal sejles over.

Generelt om natsignalerne kan det konstateres, at de midler,
der er anvendt, er »Fyr« og kanonskud, og de signaler, der er
segt skabt mulighed for at videregive, omfatter de vigtigste afde
fra dagsignalerne kendte. Ordregivningen fra »Generalen« er
det vesentligste. Information til »Generalen« omfatter varsel
om grundt vand, landkending, ulykke og observation af fjenden.

»Den Femte Part«: »Om SIGNALER udi Taaget Veyr«
Denne part (se figur 18) omfatter siderne 101-105 og giver i 14

poster anvisning pa, hvorledes information og ordrer skal for
midles i taget vejr, Afsnittet indledes med uden for de egentlige
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poster at fastsette nogle generelle regler for signalgivningens
korrekte afvikling. Det fastslas saledes, at »Efterdi udi Taaget
Veyr alle Signaler gieres ved Skud alleene, haver enhver vel at i
Agt rage, at der ikke fyres u=ordendigt noget Besvarings
Sknd«. Videre gives bestemmelse for flagmendenes repetition
og i hvilken rekkefelge denne skal ske.

I posterne 1-7 og 10-14 gives bestemmelser for signaler fra
»Generalen« til fladen am kursendringer, vendinger, endrer
sejlfering samt for at lette og at ankre. I post nr. 8 findes bestem
melse for, hvilket signal, der skal afgives af et skib, der matte
»- - - blive Grund var - - -«, og i post nr. 9 bestemmelse for
signal for et skib, der »Overkommer nogen U=lrempe ---«.

Det bernerkes, at der ikke er noget signal for observation af
et fjentligt skib. Endvidere noteres det, at selv am det i de indle-

Figur lB. Indledende tekst tit
»D m Femte Part«.



dende bemerkninger er anfert, at alle signaler sker ved skud, sa
er det dog allerede i post nr.r anfart, at »Naar Generalen udi
Taaget Veyr vii continuere den Cours han sejlede - - - og lader
blese i Trompeter; Hver halve Glas lader han fyre en Salve af 5
eller 6 Musqet-Skud; Flag-sMendene giere samme Signal. De
andre Skibe skyder hver halve Glas et Musqvet-Skud; Og om
det kuler saa sterk, at man sejler med Undersejl, ringes derhos
med Klokken paa alle Skibe«, I post nr.z anferes det, at der ved
kursendring foruden afgivelse af 5 kanonskud »- - - paa det
enhver kand vide, hvilken Side Generalen drejer eller louver, vii
han lade ringe Klokken, naar han giirer Bagbord over - - -; Men
om det skeer tvertimod over Styrbord - - - lader han slaa paa
Trommen; Flag=Mendene giere samme Signal. De andre Skibe
besvarer de farste 5 Canon-Skud med en Salve af 5 Musqveter
- - - og ringer derved med Klokken, eller lader slaa paa Trom
men, ligesom skeer hos Generalen. - - - Saa lenge Generalen
saaledes igien bliver sejlende Cours, lader han hver halve Glas
giere Signalet afden ferste Post, for at holde Floden sammen«,

Problemet med beordring og gennemferelse af kursendrin
ger i taget vejr er som tidligere lest ved 3 signalelementer

- selve signalet for at kursendring skal finde sted (s kanon
skud) ,

- et antal kanonskud til at markere det antal kompasstreger,
kursen skal endres, og

- ringen med klokke for at markere drej til bagbord eller slag
pa trommen for at markere drej til styrbord.

I posterne 4 og 5 indgar ogsd musketskud, trommeslag og
klokkeringen som en del af signalgivningen, og i post nr. 15 ses
desuden at »Generalen lader blese i Trompeter« under ankring
»For ikke at komme hinanden om Borde« og »Enhver har ime
dens Ankringen skeer, at lade slaa paa Trommen og ringe Klok
ken, indtil de alle Kand vere til Ankers«,

Generelt om tagesignalerne kan det konstateres, at der stort
set ikke var sket amdringer siden 1711. Den allernedvendigste
kommunikation skulle fortsat udfares med alle til radighed
verende lydkilder sasom trompet, tromme, klokke, musket og
kanon. Brug af raber omtales ikke.

Signalboge« af1743, opsummering
Ved nu at sammenholde signalbogen af 1743 med den af 1711 kan
man udlede forskelligheder og ligheder i form, indholdog den
ved bagerne fastlagte procedure for signaleringens udferelse,
lige som sterre endringer og eventuelle forbedringer eller ny
skabelser kan konstateres,

Det kan indledningsvis fastslas, at bebouene for et signalsy
stem var usendrede, idet der fortsat var behov for dagsignaler,
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natsignaler, signaler i taget vejr og kendesignaler (udveksling af
kendeord). Det kan ligeledes fastslas, at de midler, der blev an
vendt i 1743 var de samme, som blev anvendt i 1711, d.v.s. stort set
alle forhandenverende midler, der kunne appel1ere til syn el1er
herelse, sasom sejl, flag, lanterner, kanonskud, musketskud,
trompet, tromme, klokke samt munddig og skriftlig formidling.
Det kan endelig fastslas, at kraoene til signalsystemet var vokset
i takt med udviklingen i taktik og inspiration fra udlandet.

Med hensyn til signalbegernesfirm kan forskelligheder kon
stateres alene derved, at 1711 udgavens 27 upaginerede blade 
hvis indhold er opdelt i 7 afsnit, der ikke er specielt nummere
rede el1erpa anden vis markerede - var blevet til 53 paginerede
blade med indholdet opdelt i 5 klart markerede og som sadan
omtalte »parter«.

Hvad indboldet angar bemerkes, at 1711 udgaven har et serligt
afsnit om kendesignaler og kendeord, som ikke findes i 1743 ud
gaven. Dette er imidlertid en naturlig udvikling, da 1711 udgaven
er en signalbog udgivet af en admiral til brug pa et bestemt fo
restaende togt, medens 1743 udgaven skul1e vere geldende for
en lengere periode og for flere forskel1ige togter/eskadrer. I
sidstnevnte tilfelde ville det vere mest praktisk at udgive en
serskilt liste med kendesignaler og kendeord, hvorved en ud
skiftning efter nogen tids brug el1er efter en eventuel kompro
mittering lettere kunne finde sted. 11743 udgaven er optaget af
snittet »Anmerkninger« vedrerende brugen af »See-Quadra
ten« (jvf. ovenfor), en nyskabelse, der herer naturligt hjemme i
en signalbog med uddybende taktiske forskrifter. Ievrigt omfat
ter indholdet de samme hovedemner, og indenfor omraderne

- »General Seigner og Ordres om Dagen«,
- »Signaler om Ordre de Marche, el1er Bataille«,
- »Signaler om Natten«, og
- »Signaler udi Taaget Vejr«

er indholdet nesten uendret, ja ordlyden er i flertallet af poster
ne uendret, og signalerne for deres iverksettelse er i mange
tilfelde de samme. Den store endring forekommer under emnet
»Signaler udi Ordres de Marche, el1erBataille«, Idette afsnit er
der tale om en stor udvidelse, foranlediget af at der i den nyeste
signalbog er optaget signaler for flere forskellige formationer
og for overgang til og fra disse formationer, samt for kursen
dringer i formationerne. Denne vekst i antal af signaler har
medfert, at antallet af egendige signalflag er aget fra 18 flag og 3
vimpler i 1711 til 32flag og 5 vimpler i 1743. Valg afform, tegning
og farver pa de nye signalflag og vimpler tyder ikke pa, at de er
resultatet af en velovervejet systematik, der f. eks. kunne tenkes
at tilsigte hindring af fejltagelser ved aflesningen og i det hele
taget lette aflesningen. Opfindsomheden el1er fantasien har
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22. Garde Efterretninger,
bind 3, P 436.

ikke veret stor. Eksempelvis har man ved siden af det eksiste
rende »hvidt Flag med blaa 4.kant udi Mitten« indfert et »hvidt
Flag med red 4.kant udi Mitten«, og hvor man allerede havde et
»hvidt Flag med en rad Stribe udi Mitten«, der har man indfart
savel et »redt Flag med en hvid Stribe udi Mitten« som »et
hvidt Flag med en blaa Stribe udi Mitten«. Helt nye tegninger er
ogsa indfert, som f.eks. ved et »redt og hvidt Diamant Flag« og
et »blaat og hvidt Diamant Flag«, Systemet med, at

- det enkelte signal primert bestod af eet flag, evt. suppleret
med en vimpel, samt

- at det samme flag havde flere forskellige betydninger,
afhengig af hvor i riggen det var hejst,

forblev uendret.
Opsummerende kan det konstateres, at form og indhold i sig

nalbogen af 1743 sammenlignet med den fra 1711 ikke har under
gaet den store endring, og den fastlagte signalprocedure er hel
ler ikke endrer. Den altovervejende del af signalerne er ordrer
og informationerfra »Generalen« til de underlagte enheder, og
der er kun i ringe omfang tale om, at de underlagte enheder kan
informere »Generalen«, og i sa tilfelde sker dette ikke ved an
vendelse af serlige signalflag, men ved de i alle skibe forhan
denverende flag m.v, Pa det foreliggende grundlag er det min
opfattelse, at kun flagmendene havde egendige signalflag med
giver. Det kan fastslas, at taktiske forskrifter og signaler er sam
menfattet i een bog, og at den store nyskabelse er, at signalbogen
af 1743 er approberet som geldende for hele fladen og ikke blot
for en af admiralerne som chef for en bestemt fladestyrke pa et
bestemt togt,

Perioden 1743-1756
I perioden frem til 1746 pregedes marinens forhold fortsat af
Danneskiold-Samsees faste ledelse. Ved Christian den o.s dod i
1746 og Danneskiold-Samsees efterfelgende fortrengning fra
ledelsen gik marinen en vanskelig tid i made med endringer i
den everste ledelse og uro og strid om budgetternes sterrelse og
iser om belebenes bedste anvendelse.

For sa vidt angar fladens tilstand skete der ikke de helt store
endringer i perioden, men Gardes opsummerende betragtning
ved Frederik den 5.S ded i 1766 » ... under hvis Regjering den
under Sjette Christian skabte Seemagt vel ikke forsemtes, men
dog ikke havde den Fremgang som de betydelige Fonds, der blev
tilstaaede den, synes at kunne gjere Fordring paa«", kan jeg
fuldt ud tilslutte mig. Der var ikke i perioden tale om regelmes
sige udrustninger, men udover vagtskibene i Sundet og Store
Belt blev der i alle arene udrustet og udsendt enkelte skibe med
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serlige opgaver sasom konvojering, ekspeditioner til kolonier
ne i Ostindien, Vestindien (efter 1755) og Afrika og til stette for
forhandlinger med iser de nordafrikanske stater. Enkelte ar
udrustedes eskadrer til serlige formal, som i 1749 for at fare
kongen til Norge, og i 1756 i forbindelse med opfyldelse af en
traktatlig forpligtigelse overfor Sverige om samarbejde med
henblik pa beskyttelse af den neutrale skibsfart og handel. I
nesten alle arene udrustedes skibe til kadettogter - der som re
gel gik til 0stersaen.

Fra perioden kendes ingen nyere signalbager end den i 1743
approberede», og denne antages derfor at have veret i anvendel
se, indtil den i 1756 approberede forela, Dette beted ikke, at der
ikke blev arbejdet med problemet kommunikation. M de papi
rer, der blev forelagt i forbindelse med indstillingen til kongen
om approbation af signalbogen i 1756, fremgar det, at initiativet
til en revision af signalbogen af 1743 blev taget allerede i novem
ber 1751.

»Signalbog for Hans Kongelige Majestet's
Orlogs-Flaade«, af 8. juli 1756

Baggrund
Signalbogen af 1756 blev til som resultat af et kommissionsarbej
de. am selve arbejdet i kommissionen har jeg ikke kunnet finde
oplysninger i form af en journal eller rapport, men kommissio
nens arbejde og overvejelser er alligevel rimeligt godt klarlagt,
idet oplysning herom fremgar af ekspeditionerne i forbindelse
med 2 kgl. resolutioner fra 1751'4 og I kgl. resolution fra 1756·s.

Det kan vere naturligt her at sparge, om der kan pavises
serlige grunde til at signalbogen af 1743 allerede blev taget op til
revision efter kun 8 ars brug. Som allerede nevnt var Fontenays
store verk om kommunikation - baseret pa Hostes endnu mere
omfattende verk om sekrig - blevet trykt i 1743, og det havde 
ikke mindst ved kongens ekonomiske bistand - faet en vid ud
bredelse blandt tjenstgerende seofficerer,

Herudover fremgar det af indstillingen i forbindelse med den
kgl. resolution nr.221 af 1751, at der i forbindelse med godkendel
sen af nye sakrigsartikler-s kunne vere behov for at revidere
signalbogen »- siden der adskillige ring af dem [signalerne] ere
indferte i See Krigs Artikels Brevet«, Det anferes endvidere, at
»Paa det nu den Revision kunde iverksettes, saa forreslaaes al
lerunderdanigst dertil Schoutbynacht Fontenay som med Paul
Hostes Oversettelse, har viist sig i den Deel af See Videnskab,
at have Kyndighed, og tillige Commandeurerne Remling og Fi
scher, hvilke da conjunctim kunde forandre og forbedre, og saa

2]. Men der kendes en lom
mesignalhag fra 1743, hvis
indhold er baseret pi signal
hagen 1743.
24· Sekrigskancelliet, 1751,
kongelige ekspeditioner, nr.
221 og 223,SK170.
25. Sekrigskancelliet, 1756,
kongelige ekspeditioner, nr.
121 og 122, SK 175.
26. Allerede i 1737 var der
nedsat en kommission, der
skulle revidere sekrigsartik
Ierne »... samt sammenligne
dem med de bedste fremme
de og dermed bringe dem til
starste Tydelighed, Orden
og Fuldkommenhed« (Gar
de Efterreminger). Et for
slag til nye sekrigsartikler
var netop udferdiget i 1743
og blev medgivet pi prf1lve
til skibscheferne pi den
flade, der udrustedes i 1743.
Pi grundlag af bI.a. indbe
reminger fra cheferne blev
udkastet omarbejdet, og en
endelig udgave var ferdig i
1751, og den blev approberet
og udsendt i 1752. Udaf dette
sekrigsartikelsbrevs 979 ss
omhandler de 3S §§ forskel
lige forskrifter vedrerende
de pligter og det ansvar for
signaltjenestens rette udfe
reIse, der pilhvilede forskel
lige personer i fladens skibe.



Os i Collegio indlevere den hidtil brugelige Signal Bog«. Ved
kgl.resolution nr.223 af 1751 blev beslutning om kommissionens
nedsettelse derpa taget, Der er saledes en klar sammenheng
mellem udgivelsen af sekrigsartikleme og nedsrettelsen af en
kommission for revision af signalbogen. Der er ogsd en klar til
kendegivelse af, at revisionsarbejdet anskedes prreget af den
franskinspirerede udvikling, som Fontenay stod som eksponent
for, og den kongelige bevagenhed han ned i denne sag har
utvivlsomt givet hans ord serlig vegt,

Kommissionen af27. november 17fI

Kommissionens medlemmer var commandeurerne C.F.de Fon
tenay, O.F.Fischer og H.H.R0meling, der alle var velrenomme
rede og erfarne seofficerer med omfattende praktisk erfaring
fra setjeneste. Specielt Fontenay havde tidligere udvist stor
interesse for signaltjeneste (jvf. side 37), og han havde iser sat
sig grundigt ind i udviklingen i Frankrig. Men det skal dog be
merkes, at Remeling i 2 perioder (1734-36 og 1740-41) havde for
rettet tjeneste i den engelske flade, sa det er berettiget at antage,
at Fontenays mere teoretiske, franskinspirerede tilgang til opga
yens lesning er blevet vel afbalanceret af Remelings mere prak
tiske, engelskinspirerde tilgang.

Kommissionens kommissorium, »Commissorio af 27de No
vembris ao 1751«, meddelte, at »Siden Vi allernaadigst eragte at
Signal=Bogen kunde behove Revision, siden deraf adskillige
Ting ere indferet udi de reviderede S0e Krigs Artikler, der vel
og nogle Signaler kunde vere at tillegge, eller i nogle, iser
Nat--Signaler, og den ofte repeteren af Flagmendene kunde
vere at giere Forandring, samt at den saledes burde indrettes, at
den ikke blev en Bog, hvoraf S0e=Officiererne skulle lere den
Deel af Deres Metier, som de af andre Systemata kan lere, deels
og ikke blev at holde hemmelig eftersom intet uden den dertil af
den en Chef Commanderende udstedde Nagel ber vere et my
sterium: Saa er hermed Vores Allernaadigste Villie og Befaling,
at I Conjunctim, forbemeldte Revision paa den anfarte maade
foretage, og den hidindtil brugelige Signal Bog derefter indret
ter forandrer og forbedrer, og samme dernest til Vores Combi
nerede Admiralitets og General-Commissariats Collegium ind
leverer. Dermed skeer Vor Villie, befalendes - - -«.

Kommissionens virksomhed forleb i store trek som falger og
med det anfarte resultat

- 27. nov. 1751: kommissionen blev beordret nedsat, og kom
missorium blev udstedt,

- 26. nov. 1754: kommissionen afgav forslag til kollegiet om
en ny signalbog,
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- 22. juni 1756: kollegiet indstillede signalbogen til kongens
approbation, og endelig

- 8. juli 1756: kongen approberede signalbogen ved kgl, reso
lution nr. 121.

Slgnalbogens indhold
Signalbogen er trykt i folio og omfatter 87 paginerede sider. Ind
holdet er opdelt i 7klan adskilte og markerede afsnit (»Titler«),
der ievrigt fremgar af et register over signalbogens indhold pa
dennes side 87:

- »Tit. I. Om Generale Seigner og Ordres om Pag.
Dagen, til Ankers og under Seyl II

» II. Om Signaler for Flaaden at seyle
udi Orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26

» III. Om Signaler for Flaaden at seyle
efter, udaf en Orden i en anden . . . . . . .. 35

» IV. Om Generale Signaler for Flaaden
under Seyl om Dagen, saavel i Tiid
af Bataille, som ellers . . . . . . . . . . . . . . . .. 53

» V. Om Signaler i Tid af Bataille . . .. 65
» VI. Om Signaler om Natten, baade til

Ankers og under Seyl 71
» VII. Om Signaler udi Taaget Veyr. . . . . . . . .. 80«

Forud for indholdet i den egentlige signalbog med dens 7 tit
ler findes et afsnit (10 sider), som man ikke har givet et srerskilt
navn. Msnittet rummer en samling instrukser for, hvorledes de
forskellige skibstyper skal forholde sig under kamp, og hvorle
des signaltjenesten skal udferes. Afsnittet indledes pomp0st
med ordene »Vi Friderich den Femte, afGuds Naade, Konge til
Danmark og Norge, de Venders og - - - Have allernaadigst for
godt befundet, da alle udi en Flaade forefaldende Evolutioner,
Manoeuvres, Marcher, Vendinger, Stillinger etc. saavel om Da
gen som om Natten, maa ved adskillige Tegn, saasomved diver
se Flagges, Gjesers og Vimpiers Hidsning og Strygning, ved
Fyrers Antendelse, Canoners Lesnning, Salver af Musqvetter,
Blus-Fyrer, Trompeters Lyd, Trommers Raring og Klokkers
Klang, betydes og tilkjendegives - - - Men for at forekomme all
Mistagelse, og des hastiger at faae et fuldkomment Begreb om
de dicterede Signalers nejagtige Efterlevelse, have Vi falgende
Poster allernaadigst villet fastsette og anordne - - -«. Derpa
fastsettes i 15 poster mere detaljerede instrukser for optreden
under kamp og for signaleringens udferelse

- at holde udkig »- - - eethvert Skib baade Dag og Nat have
en Mand paa Toppen - - -«,

- »- eethvert Skib i Flaaden [skal]have et particulair Signal«,
d.v.s. et specielt kendingssignal,
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- bestemmelser for brugen af betegnelserne »Avant-Gar
den« og »Arriere-Garden«, »hejre Flej« og »venstre
Flej«, »Flaadens For- og Agtermand«,

- bestemmelser for den »Commanderende i Avant- og Arrie
re-Garden Tilladelse, at de, uden derom farst at have hans
Ordre, maate med deres Escadre, eller et, eller fleere af
deres Skibe, bryde Linien og qvittere deres Post, naar de
derved kunde see - - - at tilvejebringe nogen betydelig
Fordeel over Fienden - - -«,

- bestemmelser for afstand mellem skibene i linien under
forskellige forhold,

- bestemmelser for fregatters og branderes position og opga
ver under kamp, og

- forholdsordrer for endring af signaler og kendingssigna
ler i tilfelde af, at signalbogen skulle komme fjenden i
hrende.

Ievrigt omfatter indholdet de samme hovedemner som de tid
ligere omtalte udgaver, og indenfor omraderne

- »Generale Seigner og Ordres om Dagen, til Ankers og un
der Seyl«,

- »Signaler om Natten, baade til Ankers og under Seyl« og
- »Signaler udi Taaget Veyr«

er indholdet og antallet af poster/paragraffer nesten uendret, ja
ordlyden er i flertallet af posterne uendret, og signalerne for
deres iverksettelse er i mange tilfelde de samme.lEndringer af
betydning ses under emnerne »- - - at seyle udi Orden«, »- -
udaf en Orden i en anden« og »- - - i Tid af Bataille«. Disse
endringer er primert affedt af det ogede antal formationer, som
fladen ved signal nu skulle kunne beordres til at indtage samt
ved signaler for overgang til og fra disse formationer samt for
vendinger og kursendringer i formationerne.

Det er ikke hensigten yderligere at ga i detaljer med indholdet
af signalbogen af 1756 pa samme made som ved de to tidligere
omtalte. Det skal dog indledningsvis papeges, at hovedindholdet
af signalbogen af 1756 er det samme som i de to foregaende, ja,
ensartetheden strekker sig for nogle afsnits vedkommende helt
ud i detaljer med uendrede formuleringer og uendret signal for
samme ordre.

Ifalge kommissoriet skulle kommissionen »revidere, foran
dre og forbedre den hidtil for Flaaden brugelige Signal= Bog«. I
det felgende gennemgas signalbogen derfor med henblik pa 
bl. a. pa grundlag af kommissionens og kollegiets eget ordvalg 
at papege, hvor »Den nyttigste Forandring« og hvor »Den
fornudne Forbedring« har fundet sted, samt hvilke serlige for
slag med hensyn til signalbogens brug kollegiet fremsatte i sin
indstilling om approbation.
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Forandringer
1743 udgavens opdeling af indholdet i 5 »Parter« er i 1756 udga
yen blevet til 7 »Titler«. Dette er sket, ved at det afsnit der i 1743
hed »Tredie Part« - »SIGNALER udi ORDRE DE MARCH og BA
TAILLE om Dagen« -, og som i 1711 udgaven var 3. afsnit - »Sig
naler udi Ordre de March, eller Bataile om Dagen« - dette afsnit
er i 1756 udgaven blevet delt i 2 Tider: »Tit. 111« og »Tit. IV«,
idet »Tit, 111« nu kun omfatter signaler for overgang fra en for
mation til en anden, medens »Tit. IV« stort set indeholder den
gamle »Tredie Part«s signaler.

Endvidere har det afsnit, som jeg for 1711 og 1743 udgavernes
vedkommende kaldte »kampinstrukser«, i 1756 udgaven faet sin
serskilte »Tit,V« - »Signaler i Tid af Bataille« - , og dette af
snit var ogsd adskilt i 1711 udgaven, medens det i 1743 udgaven var
inkorporeret i »Tredie Part«,

Med hensyn til inddelingen i afsnit er der altsa sket en udvik
ling, idet signalerne for overgang fra een formation til en anden
har faet et serskilt afsnit, og dette stemmer godt overens med en
udvikling der fandt sted pa taktikkens omrade under fransk ind
flydelse, hvor formaltaktikken blev mere og mere dominerende,
og hvor man nok i den danske marine - i mangel afegen erfaring
fra sekampe med sterre styrker - har ladet den sterkt teoretisk
pregede franske tankegang vinde indflydelse.

Kommissionen siger selv i sin indstilling, at den har endret
opdelingen fra 5 »Parter« til 7 »Titler«, og med henvisning til
indholdsfortegnelsen anferes »-Thi som denne Titul= Rubri
que viiser, at deri findes liigesaamange slags differente Slags Sig
naler: Saa holdt vi det med Orden meest overeensstemmende,
og, saavel for den en Chef Commanderende iser, som for alle
Vedkommende i Almindelighed for det facileste, at kunne viide
at sege et hvert serdeeles Slags Signaler under en serskilt Ti
tul«. Det anferes ogsa.at man er overgaer til at bruge fortlaben
de numre (arabertal) for de enkelte paragraffer, uafhengigt af
inddelingen i tider, »for at undgaae den Vidtleftighed at citere
baade Titul og §phus hvergang nogensteds skulde i en §pho hen
vises til en anden«. Dette er utvivlsomt et betydeligt fremskridt
for signalbogens brugere, og om det end for en nutidig leser kan
synes en lille endring, sa rna den dog - nar man ievrigt kan iagt
tage, hvorledes ord, vendinger og inddelinger har veret bevaret
i et arhundredelangt forleb - betragtes som et kendeligt frem
skridt.

Det fremgar af kommissionens indstilling, at man med vel
berad hu har udeladt afsnittet »Anmerkninger«, som fandtes i
1743 udgaven. Som grund til udeladelsen angives, at de i anmer
kningerne anferte regler var »Extracter af See-Evolutionerne

«og kun »- - - demonstrerer med hvad Maneuvres og



Operationer de ved Signalerne tilkiendegivne Befalinger bar
executeres«, og »- - - at Signal=Bogen ikke skulde vere en
Bog, hvoraf S0e Officererne skulde lere den Deel af Deres
Metier, som de kunde lere af andre Systemata«. Her har man
veret opmerksom pa problemet med at signalbogen rnaske ef
terhanden blev for meget afen rodebutik. Den skulle ikke fyides
op med stof, som rettelig harte hjemme andetsteds, og denne
tankegang vii vi se blive mere fremtredende de falgende artier,
hvor en udskillelse af tegninger over evolutionerne finder sted i
serlige »Figurbeger«, som man derpa kunne henvise til i signal
bogen, og som forleber for den egentlige taktiske publikation,
der senere skulle komme. Man fornemmer, at der ved udform
ningen af systemet tenkes mere og mere pa brugerens (signal
modtagerens) behov.

Det frerngar ogsa af kommissionens indstilling, at man har
bestrebt sig pa, pa den ene side at »bestemme saa destincte de
terminered Signaler for Befalingerne, at ikke noget Signal skal
kunne confunderes med et andet; Og paa den anden Siide at
udfere Befalingerne saa efterretlig og tydelig, at de af enhver
S0e Mand, endog ikkuns af maadeligt Begreeb, forhaabentlig
skal kunne begribes«, Vigtigheden heraf understreges ved de
fyndige ord »Da lykke og Seijervinding i en Action, nest Guds
Bistand beroer paa Befalingernes rigtige og hastige Fuldbyrdel
se:/ efter alle Deres Capacite, som skulde efterleve samme«.

Videre nevner kommissionen som forandring, at man har
»Udeladt de Befalinger der findes i S0e Krigs Artikels Brevet«.
Denne bemerkning vidner igen om, at kommissionen har
ensket at rense signalbogen for overfladigt stofeller forskrifter,
der burde vere bekendt fra andre bestemmelseskomplekser.

Endelig nrevner kommissionen, at den har forandret »- - 
den Expression af General til den en Chef Commanderende, og
den af Admiral af Avant= eller Arriere=Garden til den udi
Avant eller Arriere=Garden Commanderende - som den ample
ste Benevnelse for at kunde vere meest adeqvat - - -«, idet man
derved ikke har haft problemer med at skulle finde en officer
med en bestemt »Caracter« (d.v,s. rang) for at udfyide en be
stemt stilling, og samtidig har endringen formentlig gledet alle
seofficerer,

»Forbedring«
Med hensyn til forbedringer peger kommissionen pa, at der er
indfert en del nye signaler, som man bl. a. begrunder med
endringeme i sekrigsartiklerne, og »- - - hvor Vores Eegen
Praxis og Skiennende har fundet nogen nye Befaling at kunde
fornediges udi en Flaades Manoeuvrering«, Pa den anden side
har man ogsa haft et vagent eje for at undga signaler vedrerende
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forhold, der allerede var dekket ved bestemmelser i sakrigsar
tiklerne eller pa anden made, ligesom man angiveligt har segt i
videst muligt omfang at overlade beslutningskompetencen til
cheferne, for ikke »- - - at bornere den en Chef tilkommende«
ret til selv at fastlegge fornedne bestemmelser.

Kommissionen henleder ogsa i sin indstilling opmerksomhe
den pa, at den har endret pa bestemmelserne vedrerende repe
titerer, idet den bemerker, at erfaring har vist, at »- - - meegen
Repeteren udi en Flaade - - - er farlig til at stifte Fejltagelse og
Forvirring«, Om signalernes tekst udtaler kommissionen, at
den har tilstrebt, at gere disse sa klare og eenrydige som muligt,
for at undga mulighed for fejltagelser og ikke abne op for »und
skyldninger og paaskud«. I hvor stor udstrekning kommissio
nens anstrengelser matte vere lykkedes pa dette omrade, har jeg
ikke fundet udsagn om, og skal afscl fra selv at bedemme resul
tatet, men det rna konstateres, at kommissionen har veret
opmerksom pa problemet.

Videre peger kommissionen pa, at dens signalbog indeholder
»- - - et fuldstendigt Register, saaledes indrettet at Vedkom
mende saasnart et Signal bliver giort, kunne ved hielp afsamme i
et 0yeblik med all Facilite efter kaste og finde den didhenhe
rende Befaling«. Dette rna nok siges at vere en vesentlig for
bedring, der her er tale om, og som igen vidner om, at signalbo
gens indretning bevidst sages gjort mere og mere brugervenlig.

Endelig peger kommissionen i sin indstilling pa problemet i
forbindelse med at hemmeligholde eller i det mindste begrense
kendskabet til signalbogens indhold, uden at legge hindringer i
vejen for den nedvendige evelsesvirksomhed, der var af stor be
tydning i de lange fredsperioder uden store fladeudrustninger.
Kommissionen bemerker »- - - at Signal-Bogen ikke vel burde
fer Flaadens Udkommandering blive offentlig bekiendt: Thi
- - -« til brug for evolutionsevelser kan bruges »- - - den af
Eders May't bekostede, og iblandt Officiererne uddeelte Evolu
tion=Bog --- Saa fattes dem ikke Leylighed til at blive ved en
goed Application i Evolutioneme-s».

Kollegiet tilslutter sig i sin indstilling til kongen det af kom
missionen fremferte, hvilket det anfarer mange gode grunde til,
men det skal dog bemerkes, at i den tid der er forlebet siden
kommissionens nedsettelse, da er kommissionsmedlemmerne
Fontenay og Fischer den 30. marts 1754 blevet optaget som depu
terede i kollegiet, og er dermed med til at anbefale deres eget
verk. I sin indstilling udtaler kollegiet bl. a. »Vi haver igien
nemset samme [d.v.s, den nye signalbog] og tillige den forrige
- - -« og fremhever derpa forbedringerne

- »fleere Signaler - - - aile af serdeeles Nedvendighed«,
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27. Den »uddeelte Evolu
tions-Bog« er utvivlsornt
den af Fontenay bearbejdede
udgave af Hostes verk, og
som kongen havde ydet
2000 RD til trykning af.



:28. Dette er et princip, der
har veret geldende helt op
til nutiden. Den komman
derende - det vere sig
eskadre- eUer divisionschef
- har haft tilladelse til i for
nedent omfang at indfare
serlige signaler til serlige
formal.

- »fastsat visse Regler - - - for at hindre alle Slags Tvetydig-
hed og Misforstand - - -«,

- »fuldstendigere, ordentligere og tyde1igere - --«
- og generelt »Commissorium nejagtig efterlevet«.
Med hensyn tilfirs/agfelger kollegiet start set kommissionen

til og med forslaget om, at signalbogen ikke skal trykkes, ferend
en »Campagne« forestar,

Endelig approberer kongen ved resolution nr. 121 af8. juli 1756
signalbogen med bl. a. disse ord »Commissionen haver forfattet
en Signal=Bog - - - og bemeldte Signal Bog med vores allernaa
digste Approbation forsynet - - -« samt bestemmer »- - - at
dens Publication udsertes indtil nogen Campagne maatte fore
falde«,

Signa/bogen of1756, opsummering
Hvis man sammenligner form og indhold i signalbogen af 1756,
samt den ved denne signalbog fastlagte signalprocedure, og de
behov, den antages at dekke, med signalbogens forgengere fra
1711 og 1743, kan det indledningsvis konstateres, at signalbogen af
1756 dekker de samme bebou som forgengerne. dagsignaler, nat
signaler og signaler i taget vejr. Det kan ligeledes konstateres, at
de midler, der blev anvendt - jvf. ovenfor - ogsa var de samme,
d.v.s. start set alle forhandenverende midler, der kunne appelle
re til syn eller herelse, Som allerede anfart havde udviklingen i
formaltaktikken medferr, at krauene til signalsystemet var vok
set, og dette havde medfert »- - - fleere Signaler - - - alle af
serdeeles Nadvendighed«, og det kan konstateres, at antallet af
egentlige signalflag og -vimpler nu er steger til henholdsvis 36
og 3 mod tidligere 32 og 5.

For sa vidt angar signalbogens firm kan det konstateres, at
bogen er opde1t i 7 »Titler«, og at denne opdeling ikke pa afge
rende vis adskiller sig fra forgengerne, men paraferingen er
gjort mere brugervenlig, og det samme galder indferelsen af et
register over indholdet.

Hvad indbolde: angar bemerkes, at man nok har eget antallet
af signaler, men man har samtidig pa anden vis segt at luge ud i
indholdet og begrense det til dekning af det egentlige behov og
udelade alt, hvad der fandtes i andre geldende bestemmelser, og
hvad der havde karakter af Ierebogsstof Man har angivelig be
strebt sig pa at gere indholdet klart og forstaeligt,

For sa vidt angar selve proceduren kan det konstateres, at
kommissionen har veret opmerksorn pa den fejlkilde, der ligger
i at signalerne i star udstrekning skal repeteres. Man har angi
velig ogsa segt at undga at binde de commanderendes handlefri
hed og ret til at udstede egne ordrerv,
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Sammenfattende kan det konstateres, at kravene til signalsy
stemet og dettes midler, indhold og procedure ikke havde
endret sig vesenrligt. Principielt arbejdes der fortsat med et sy
stem hvor

- det enkelte signal primert bestod af eet flag, evt, suppleret
med en vimpel, samt

- de samme flag havde flere forskellige betydninger, af
hengig af hvor i riggen de var hejst,

Principielt var systemet ogsd opbygget for at den komman
derende skulle kunne meddele sig (udstede ordrer) til sine un
derlagte enheder, og det var kun de kommanderende, der havde
komplette set af signalflag om bordo Der synes ikke i kommis
sionen at have fundet overvejelser sted vedrerende en sanering
af de anvendte signalmidler, og slet ikke for sa vidt angar signal
flagenes form, tegning eller farver. Dette kan maske undre, da
kommissionen selv pa andre omrader tilstreber klarhed og
prreclslOn.

I kommissionens egne udtalelser og i resultaterne af dens ind
sats anes en tendens til at sage signalbogens indhold begrenset
til kun at omfatte selve signalerne, og den gentagne henvisning
til evolutionsbegerne peger fremad mod en systematisk opde
ling af stoffet i en egentlig signalbog og i en bog, der rummer de
operative/taktiske forskrifter, men tiden syntes ikke moden til
at tage et sadant skridt fuldt og helt.

Perioden I756-1799
I perioden frem til 1799 pregedes marinens ledelse af, at den
eneveldige konges sindssyge gay god grobund for en magtkamp
mellem ambitiese personligheder. Dette medferte stor usikker
hed i savel ledelsens personsammensetning som i dens organisa
tion. Denne usikkerhed gay sig bl. a. udslag i marinens budget og
de tilferte midlers anvendelse, og dermed ogsa i planerne for
fladens styrkemal og materielmessige tilstandv, De ledelses
messige forhold og de materielmessige forudsetninger for fla
den stabiliseredes betragteligt, da kronprinsen i 1784 indtradte i
Geheimestatsradet, og ikke mindre merkbart efter at han i 1792
selv havde overtaget presidiet i kollegiet.

Omend Danmark ikke var direkte involveret i de i perioden
forekommende krige, Den preussiske Syvarskrig, Den ameri
kanske Frihedskrig og Napoleonskrigene, sa terede ekstraor
dinere udrustninger sterkt pa de tilfarte midler, men det lykke
des dog perioden igennem at opretholde en flade pa ca. 25
linieskibe og 15 fregatter.

Under Syvarskrigen udrustedes hvert ar et vekslende antalli
nieskibe og fregatter, bl. a. for at opfylde traktatmessige forplig
tigelser overfor Sverige om felles indsats til den neutrale skibs-
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29. For detaljer henvises til
iser Frantzen, jvf. ievrigt
note 3, 4 og 5·
]0. I det he!e blev der gjort
en kraftig indsats for at for
bedre uddanne!sen savel ved
skolegang og studieophold
som ved tjeneste i de
krigsferende landes mariner,
»... hvorved desverre imid
lertid Landsmend og Kam
merater udsattes for at kom
me i tjendtlig Berering med
hinanden«, som det hedder i
Gardes Historie (pp 3°0
303), der ogsl meddeler, »En
Dee! Officierer erholdt ....
Tilladelse til at erhverve sig
Erfaring i fremmed Tjene
ste og erholdt foruden deres
Gager et aarligt Tilleg af
200 a300 Rd. hver«,

farts og handels beskyttelse. I 1762 udrustedes 14 linieskibe og 8
fregatter som beredskab for en evt. indsats mod Rusland, men
med zar Peters afsettelse bortfaldt behovet.

Under Den amerikanske Frihedskrig og under Napoleonskri
gene udrustedes ligeledes et vekslende antal skibe, primert til
handelens beskyttelse.

Der var saledes i perioden ikke tale om regelmessige, arlige
udrustninger, men udover vagtskibene i Sundet og Store Belt
blev der i de fleste af :irene udrustet sterre eller mindre flade
styrker, og enkeltskibe blev udsendt med serlige opgaver som
konvojering, ekspeditioner til kolonierne og stette til forhand
linger med iser de nordafrikanske stater. I perioden udsendtes
adskillige seofficerer til tjeneste i den engelske og franske flade
for at indheste erfaringer under krigsforhold>.

Fra perioden kendes adskillige signalbager, som er af meget
forskelligt omfang, indhold og form. Dette skyldes bl. a., at de
har skullet tjene forskellige formal, samt at de har haft forskel
lige forfattere. Man kunne vel have forventet, at signalbogen af
1756, der var fremkommet efter et grundigt forarbejde, og som
forela i en detaljeret, trykkeklar og kgl, approberet udgave, ville
have ftet en sterre udbredelse i den komplette version. Det er
min opfattelse, at den store vegt man tilsyneladende lagde pa
hemmeligholdelse »indtil nogen Campagne maatte forefalde«,
stillede sig hindrende i vejen, sa meget mere som de ferste
sterre udrustninger efter 1756 var kombinerede dansk-svenske
eskadrer, der ikke indbed til brug af en signalbog, der anskedes
hemmeligholdt. Ndr kildematerialet peger i retning af, at den
store, fuldstendige signalbog af 1756 ikke fik nogen stor udbre
delse, rna det saledes ses i sammenheng med, at de behov, der
opstod, var sa forskelligartede, at serlige lesninger - med pas
sende uddrag af den store signalbog - blev resultatet, Man har i
fornedent omfang benyttet sig af serlige signalbeger, der frem
stod som uddrag af den komplette udgave.

I Marinens Bibliotek findes saledes 2 eksemplarer afsignalbo
gen af 1756 i en sterkt forkortet udgave. Disse signalbeger er i
folioformat og omfatter 28 trykte sider. Nar den forkortede ud
gave har kunnet reduceres til kun at omfatte 28 sider mod origi
nalens 87 sider, skyldes det primert

- at den ikke omfatter det indledende afsnit med de serlige
instrukser (jvf. ovenfor), samt

- at afsnittene, der var betegnet »Tit, III« og »Tit, IV« (jvf.
ovenfor), der primert forklarer - ogsa ved hjelp af tegnin
ger - hvorledes fladen skal overga fra een formation til en
anden, er udeladt.

Til gengeld er der i de forkortede udgaver henvisninger til en
rekke tegninger, benevnt »Plade No 1« - »Plade No 9« i en
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serlig »Figurbog«, hvori de forskellige formationer og evolu
tioner er vist.

Der kan saledes konstateres en udvikling i retning af at ud
skille de dele af signalbogen, der ikke omhandler egendige sig
naler, men derimod retningslinier eller direktiver for evolutio
nerne og deres udferelse, og denne udvikling vil vi se fortsat
arhundredet igennem, indtil en bevidst og mere systematisk ad
skillelse finder sted.

En helt speciel udgave af signalbogen af 1756, »Udtog af
SIGNAL-Bogen for Flaaden«, er en slags lomme-signalbog, der
har samme udformning som den tidligere omtalte »Signalbog
for at Rangere, Anno 1740«. Der er altsd tale om en for brugeren
- og iser signalmodtageren - meget praktisk og let handrerlig
signalbog. Der kan vere anledning til i den forbindelse at be
merke, at det fremgar af den seneste udgave af lommesignalbo
gen, at hvert enkelt signalflag nu kan hejses pa 6 forskellige ste
der i riggen og altsa have 6 forskellige betydninger mod
tidligere kun 5. Dette er et nyt udtryk for, hvorledes et stigende
behov for at kunne afgive flere signaler pressede det gamle,
kendte system til det yderste.

Signalbogen af 1756 forblev grundlaget for de signalbeger, der
i forskellige udgaver og til forskellige formal udsendtes i de
felgende ar af de forskellige skibs-, eskadre- og fladechefer.
Hvis tanken med signalbogen af 1756 havde veret i hejere grad at
standardisere og centralisere udgivelsen af signalbager, kan det
te ikke siges at vere lykkedes; men indholdsmessigt var ensret
ningen godt gennemfert, for sa vidt som der stort set ikke var
tale om endringer i signalerne og deres betydning, men mere
om i hvilket omfang en beskrivelse af det at bringe signalerne til
udferelse skulle medtages eller ej. Som et lille eksempel pa de
smaendringer, der over arene kom til, kan nevnes, at der i en
udgave af signalbogen fra 1759 under natsignalerne er kommet
en 24. post til: »Skulle den en Chef Commanderende holde det
betenkeligt, at giere Signaler med Canon-Skud; Da vil han i
Steden for dem betjene sig af Blik-Fyrer, nemlig en Blik-Fyr i
Steden for hver Canon-Skud«. Et »Blik-Fyr« var en brendbar
sats, der kunne brende i 1-5 minutter, afhengig af i hvor store
stykker, det blev brekket af, og dette er, savidt jeg har kunnet
konstatere, ferste gang Blik-Fyret anvendes som et egentligt
natsignaleringsmiddel.

Det kan forekomme besynderligt for en nutidig tankegang, at
der ikke skete sterre og mere merkbare fremskridt, da presset
pa det gamle system var merkbart stigende med kravene om mu
lighed for afgivelse af et voksende antal signaler. Men situatio
nen var ikke meget anderledes i de farende vesteuropeiske
flader, I Frankrig, hvor man var lengst fremme med teoretiske



31. Som anfart hos Mou
chez, p 636.
32. Beskrevet hos Mouchez,
p 639·

overvejelser, skulle der ga over 70 ar fra Hoste/Tourville i
169o'erne havde givet deres vegtige bidrag til signaleringens ud
vikling, f0rend nye veje blev betradt, Man var i Frankrig kom
met ind pa et vildspor, nar man i midten af det 18. arhundrede var
endt med et signalformidlingssystem med ca. 40 signalflag, der
hver enkelt kunne anbringes 8-10 forskellige steder i riggen»,
Men i 1760'erne og -70'erne skulle der igen komme mere frugt
bare impulser fra Frankrig. I 1763 publicerede capitaine de vais
seau Bigot de Morogues sit verk, »Tactique Navale ou Traite
des Evolution et des Signaux«. Dette Ierebogsagtige verk fik
iser betydning, fordi det startede med en kritisk gennemgang af
de hidtil anvendte metoder til signalering med henblik pa at
opna forbedringer. Et af de problemer, Morogues tog op til dis
kussion, var spergsmalet, om signaler og evolutioner skulle be
handles i eet verk eller adskilles i 2. Han anbefalede 2 adskilte
verker, da der ellers vilie blive tale om en for stor og uhandrerlig
bog. Morogues var ligeledes opmerksom pa ulemperne ved det
gamle system med samme flag i flere forskellige positioner, og
det store antal flag. Han fik da ogsd saneret systemet, sa det kom
til at omfatte 33 flag i 6 forskellige positioner og 9 vimpler i 12
positioner. Hans overvejelser omfattede ogsa flagenes form og
farver, men han kom ikke Iengere med dette spergsmal, end til
at bestemmelse herom skulle overlades til de enkelte eskadre
chefer. Problemet med at signalere antal optog ogsa Morogues,
men han kom ikke stort Iengere end Hoste, idet han stoppede
med at markere tallene fra I til 9 med hver sit flag, og i mangel af
et flag for °matte der introduceres et meget sindrigt system, der
var serdeles upraktisk>. I det hele taget er Morogues' fortjene
ste mere det, at han analyserede og klarlagde problemerne, me
dens hans forslag til forbedringer var for fortenkte, for teoreti
ske - det var den gamle historie: i Frankrig var man sterke i
analysen og teorien, men svage med hensyn til praktiske lesnin
ger - i England var det nermest omvendt.

10 ar efter Morogues' verk var udkommet, udgav lieutenant
de vaisseau, chevalier du Pavillon i 1773, et verk om signaler,
hvori han kritiserede det hidtil anvendte system og fremsatte
forslag til forbedringer. De mest interessante nyskabelser hos
Pavilion var, at han foreslog brug af signaler, sammensat af2 flag
- ja, han overvejede endda 3flag i eet signal, men det opgav han,
fordi datidens enormt store signalflag ikke tiliod dette. For sa
vidt angar problemet med at signalere antal, gik Pavilion et
skridt videre end Morogues, idet han indferte et to-tal, men
desverre - fristes man til at sige - ikke et nul. Derved kom han i
samme situation som Morogues, og han matte udtenke et
sindrigt, men meget upraktisk system for talsterrelser over 10.
Pavilions sterste fortjeneste var, at han medvirkede til indferel-



se af z-flagssignaler, at g0re signalets betydning uafhengig af
signalets position i riggen, samt til at 2 signaler kunne hejses
samtidigt.

I hvilket omfang, de nye franske tanker om signaleringen har
fundet vej til danske seofficerer, har jeg ikke kunnet pavise med
sikkerhed, men der findes en signalbog fra »Flag Skibet/ustitia
d: 6 ]ulij 1780«, som for dagsignalernes vedkommende bestem
mer, at »Signalerne gieres med tvende Flage. Serres uden For
skiel fra aile Topperne eiler Stenger, ja vel og i Masterne, i fra
Mesans-Ruden, ja under Stagene, evt, fra flere steder paa een
Gang«. Det tar antages, at der her er tale om en franskinspireret
udvikling, og signalbogen af 1756 glider nu mere i baggrunden.
Signalbogen af 1780 skal ikke gennemgas i detaljer her, men det
bemerkes, at der til signalbogen harte en serlig »Figurbog« (fi
gur 19), der henvises til i signalbogens relevante poster. Endvi
dere bemerkes, at der i signalbogen meilem siderne 5 og 6 
uden for pagineringen - var indsat en rosettelignende figur (fi
gur 20), der havde til formal pa en nem made at muliggere en
rendring af det enkelte signalflags betydning. Rosetten kunne
f. eks. tages i anvendelse, hvis man havde mistanke om, at en
kompromittering af nogle signaler havde fundet sted, eiler hvis
der af andre grunde var anledning til at sikre systemet. Ievrigt
opererede signalbogen med 14 signalflag, der i z-flagssignaler

Figur 19. Titelblod for figur
bogfra 1780.



Figur zooTegning ofrosette
medJignalj1agme, signal
hagen of1780.

JJ. Stibolt havde i perioden
1766-ln6 i flere omgange
forrettet tjeneste ved Seka
detakademiet som lerer for
kadetteme, og han havde
veret moo p~ adskillige
evelsestogter, Den her om
talte C.F.de Fontenay er san
af den Fontenay, der havde
veret et fremtnedende med
lem af kommissionen, der
reviderede signalbogen i pe
rioden 1751-1756. Stibolt hav
de selv i sine yngre k for
rettet tjeneste i den engel
ske flade og senere verer
chef i schoutbijnacht Reme
lings flagskib, d.v.s. hos den
Rerneling, der ogs~ havde
veret medlem af signalkom
missionen i 1750'eme.

muliggjorde sammensetning af 196forskellige signaler, numme
reret 1-196, og som hver iser henviste til en af de 196poster, der
var i dagsignalafsnittet (figur 21).

Hvem, der var ophavsmand eller -mend til signalbogen af
1780, har jeg ikke kunnet pavise med sikkerhed; men Topsee
Jensen anferer, at Capitain Hans Henrik Stibolt i 1779 havde la
vet et nyt signalsystem (se figur 22),der var pa pr0Ve i eskadren,
hvis chef var Vice-Admiral C.F.de Fontenay». Jeg finder det
sandsynligt, at signalbogen af 1780 er et resultat af Stibolts sig
nalbog fra 1779. Hvorom alting er, sa blev signalbogen af1780 be
nyttet i de felgende ar, og adskillige rettelser og tilfejelser kom
til. Saledes findes en »Signal-Bog for Aaret 1781 igjennemseet og
rettet for Aaret 1782«, hvoraf et eksemplar moo mange
handskrevne rette1ser og tilfejelser ligger i Marinens Bibliotek.
I Rigsarkivet findes et andet eksemplar af denne signalbog,
hvoraf det ved en pategning fremgar, at »Begge disse Signal
Beger udlaante til Cont.Admiral Grootschilling til brug udi
Escadren 1790. d. 25. Aug 1790. - tilbage1everede d.14. feb. 1791«.
Det vii sige, at signalbogen af 1780 har veret benyttet tiaret ud.
Nar der her tales om »Begge disse Signal Beger«, rna det ses i
sammenheng med, at der til brug sammen med selve signal
bogen var udsendt en figurbog, og her drejer det sig om »Figu
rer til ydermere Oplysning for Signal-Bogen. Aaret 1781 og rettet
til 1782«. Figurbogen er udgivet i folio og indledes med et kapitel
benevnt »Anmerkninger«, og som giver oplysning om, »Paa

KommunihtiOD til SlilIS S







69 Anmerkning
69 Tabelle over Signalerne udi taaget Veyr, som er ligelyden

de med Tabelle No II over Nat-Signalerne
70 Signalernes Udtydning udi Taaget Veyr
71 Anmerkning

De ferste 8 sider omfatter 35poster, og de kan nermest betegnes
som proceduremessige forskrifter for iser signaleringens udfa
re1se, men de rummer ogsd forskrifter for evolutionernes ud
ferelse.

Signalbogens hovedindhold - Dagsignalernes udtydning 
findes pa siderne 9-57, hvor der i 239 paragraffer gives oplysning
om ikke alene signalets betydning (oftest en ordre), men ogsaen
temme1ig neje anvisning pa, hvorledes ordren skal bringes til
udfarelse.

De evrige afsnit - siderne 58-71 - omfatter diverse tabeller
samt natsignaler og signaler til brug i taget vejr, og disse sidste
omrader er uden vesentlige nyskabe1ser eller eendringer.

Det er ievrigt ikke hensigten at behandle signalbogen af 1784 i
detaljer. I det felgende skal blot peges pa et par vesentlige ny
skabe1ser pa procedureomradet og dernest et par ord om for
men og indholdet.

Ved § 26 i afsnittet »Dagsignalernes udtydning« bestemmes,
at »Naar et Signal er givet fra den Commanderende, da repete
res det som forhen er sagt, ved en omkeert Hollandsk Gi0S, naar
som Signalet er afVedkommende forstaaet. Men sku1ledet der
imod ikke vere forstaaet, giver det Skib det tilkiende ved en ret
Hollandsk Gi0S«. Det vil sige, at der nu er en klar procedure for
at tilkendegive om et signal er »Forstaet« eller »Ikke forstaet«.
Bestemme1sen i post nr. 26 uddybes i post nr. 29 med ordene
»Naar Repetiteuren haver repeteret et Signal, skal ethvert Skib
udi Escadren give tilkiende, at de have observeret samme - - 
men skulle uformodentlig et eller flere Skibe ikke saa promte
observere Signalet, som man ber formode det - - - skal Repeti
teuren give tilkiende, hvilket eller hvilke Skibe som ikke haver
observeret det givne Signal - - - da det eller de Skibe haver med
forderligst at sende en Chaluppe med en Officer om Bord til
den Commanderende, for at give Aarsagen dertil tilkiende«.
Der er saledes ret detaljerede bestemmelser for, hvorledes der
skabes sikkerhed for, at et signal er blevet bade observeret og
forstaet, og man kan forestille sig, at det har veret en lidet
enskelig situation for en skibschefat komme i, at vere nedsaget
til at sende et fartej til den Commanderende for at afgive forkla
ring om, hvorfor et signal ikke var observeret.

En anden betydningsfuld nyskabe1se pa procedureomradet
fremgar af post nr. 31 med ordene »Naar et blaat og hvidtternet
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Flag vajer under et andet Signal-Flag, da betyder det, det samme
som om det var det samme Flag som vajer tillige over det - - -«.
Der er herved indfert det, der senere er blevet benevnt en »lig
hedsstander«, hvormed det har veret muligt for skibe med kun
eet set signalflag at afgive et z-flagssignal, der egendig skulle
omfatte 2 ens flag.

Form ogindhold. Brugen af z-flagssignaler har muliggjort ud
nyttelse af hensigtsmessige tabelsystemer, hvor indgangsargu
menterne i en vandret og lodret akse har veret henholdsvis
everste og nederste flag, og dette system er hurtigt blevet udnyt
tet i specielle tabeller til angivelse af kurser, tider, antal m.m.
Fra 1780 udgaven til 1784 udgaven er antallet af egendige signal
flag eget fra 14 til 15, hvorved det er blevet muligt at afgive 225
signaler, og i enkelte tilfelde er disse signalers betydning endda
uddybet ved yderligere - adskilt fra selve signalet - at lade vaje
en stander, saledes som det f.eks. fremgar af post 26 i afsnittet
»Forklaring Om Dagsignalerne«, der vedrerer ordre for over
gang fra en formation til en anden »- - - Da vil den Comman
derende, naar nedig eragte, til Advarsel tillige lade vaje en red
Stander i fra en af Topperne, naar man skal forstaae det Ord, at
Vinden er forandret; en hvid Stander i fra en afTopperne, naar
det Ord, fordi Vinden rummer, skal forstaaes, og en blaa Stan
der i fra en afTopperne, naar det Ord, fordi Vinden er skralet,
skal forstaaes - - -«.

Signalering af antal- »hvorefter man kan give Tal tilkiende«
- har ogsa givet anledning til nyskabelser i form af en tabel,
hvori man med 5 indgangsargumenter i en vandret og 5 i en lod
ret akse kan afgive signal for op til 20 (figur 23), idet ligheds
stander ikke forudsettes anvendt. Men sa anfares det »- - 
Naar man skal give et sterre Antal tilkiende, kan det skee ved at
lade vaje en Vimpel over disse tvende Gieser, og da betyder
Vimpelen alleene 20 Tallet, og da kun Gieserne efter Tabellen
endnu viiser indtil 20, som ialt udgier 40. Men lader man Vim
plen vaje under de tvende Gieser, da betyder Vimplen i saa Fald
alleene 40, og da kan ved de tvende - - - tillige udgiere et Tal
60; skulde det behoves, kan man lade vaje en Vimpel over de
tvende Gieser, og en anden Vimpel under Gieserne, hvilke
tvende Vimpler da udgier tilsammen 60; naar nu Gieserne bli
ver tilregnet, kan man betegne i alt et Antal af 80«. Det berner
kes, at signalerne for antal afgives udfra en serlig tabel, der kun
anvender 5 »Gieser«, og som kun forudsetter, at den, der afgi
ver signalet, har een ges af hver slags til radighed og ikke rader
over en lighedsstander. Dette simple udgangspunkt rna ses i
sammenheng med det forhold, at det stadig kun var flagmende
ne (admiralerne) og repetitererne, der havde et komplet set sig
nalflag, medens de »particulaire« skibe kun havde danske flag
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samt de udenlandske flag, der var benyttet i de farvandsafsnit, de
besejlede. Dette ville som regel sige, at et dansk orlogsskib ud
over danske flag og vimpler medferte svenske, engelske og hol
landske flag.

Det, at man har faet en - selv for de »particulaire« skibe -let
tere adgang til at signalere tal, har utvivlsomt medvirket til
indferelse af serlige signaler som f.eks. § 211: »Det eller de Ski
be, hvis Particulair-Signal vajer, skal give tilkiende deres Mid
dags-Longitude, hvilket skeer paa samme Maade som i fore
gaaende § 210 er viist« eller i § 213, der handler om at signalere
klokkeslet for kursendring, og hvor det anferes »--Det maae
herved observeres: at Timerne som herved bemerkes, beregnes
i fra Middagen af, saaledes at 12 bliver Midnat, og 13 Klokken eet
om Natten, og saa fremdeles indtil 24, som bliver den anden
Dags Middag«.

Signalbogen som helhed far man et indtryk af ved et blik pa
oversigten over dens indhold. Dette efterlader det indtryk, at de
bestrebelser, som man angiveligt havde gjort sig ved udarbejdel
sen af signalbogen af 1756, om at s0ge klarhed og precision i tek
sten, og om at begrense og systematisere indholdet, ikke har
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Figur 23. »Tabelle B, boor
efter man kan give Tal tit
kiende«. Side 59 fra »Si
gnal-Bog: for: Aaret 1784""



baret frugter, der var udpreget merkbare eller synlige i signal
bogen af 1784. Sine mange og fornuftige nyskabelser til trods
virker signalbogen af 1784 rodet i sin udformning med en sam
menblanding af kommunikation og evolution og med bestem
melser, direktiver og »anmerkninger« om begge disse hovedte
maer i en uklar redaktion. Et kuriest lille eksempel: de 2 poster
om at afholde ben og prediken om bord, som i mindst eet
arhundrede havde figureret som post no. I og 2 (figur 12), og som
man tilsyneladende ikke kunne bekvemme sig til at udelade eller
i det mindste sanere, er nu endt som stk. 2 i § 239 i signalbogen af
1784. Det er nesten blasfemisk.

Sammenfattende kan vi da konstatere, at signalbogen af 1784
havde knesat endringer og nyskabelser med hensyn til

- brug af 2-flagssignaler,
- signalets betydning var uafhengig af dets position,
- brug af tabeller, samt
- forbedret form for signalering af tal,

medens man fortsat arbejdede med et system, der var baseret
pa,

- at det primert var et envejs-kommunikationssystem med
vegt pa ordregivning fra den Commanderende til de un
derlagte (»particulaire«) skibe,

- at de enkelte skibe kun i sterkt begrenset omfang havde
signalmidler og da kun i form af forhandenverende na
tionsflag, og

- at det kun var flagmendene, der havde komplette set af de
serlige signalflag.

Det ber ogsd bemerkes, at der hele perioden igennem blev
modtaget impulser fra udenlandske mariner - iser fra den en
gelske, franske og hollandske marine - og at danske seofficerer
bade gennem rjenstgering i det fremmede, ved selvstudier og
ved en af marinen organiseret evelsesvirksomhed medvirkede
til at udvikle et moderne signalsystem til brug i den danske flade.
Men det forelebige resultat i 1784 fremtreder som noget rodet i
sin opbygning, omend det indeholder elementerne, der peger
fremad mod en mere fornuftig og hensigtsmessig signalbog.

Perioden 1784-1797
Som det kunne forventes blev signalbogen af1784 forleg for fle
re lidt forskellige udgaver, der skulle tjene forskellige formal,
idet de skulle dekke behovene i fladesryrker, eskadrer eller
evelser med chalupper. I Marinens Bibliotek findes saledes en
lommesignalbog, der pa bindet berer tiden »SIGNAL OG EVOLU
TIONSBOG«. Denne signalbog er handskrevet og omfatter 88 si
der, der i forkortet form indeholder de samme afsnit som den
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store I784-signalbog. En nyskabelse i lommesignalbogen er et
serligt afsnit - II specielt paginerede sider - der rummer et regi
ster med indgangsargumenter i form af ord, der har en neglebe
tydning i et signals indhold, og disse ord er ordnet alfabetisk og
har henvisning til de relevante paragraffer (figur 24). Eksempel
vis kan man under bogstav R finde signaler, der vedrerer
»Rumskieds [sejlads] over Bagbord/Styrbord«, og et mere spe
cifikt signallyder »Agtermanden at sejle 4 Streger (over Bag
bord) og de andre i Kielvandet«. Ud for dette signal er anfert
tallet 55, og dette tal refererer direkte til § 55 i den store signal
bogs afsnit »Dag-Signalernes Udtydning«, hvor den fulde ord
lyd af signalet findes at vere »Agtermanden af Escadren skal
seyle 4 streger Rumskieds over Bagbord, og Resten af Eskadren
skal sette sig een efter anden udi hans Kielvand«.
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Figur 24- Lommesignalbogen
»SIGNAL OG EVOLU
TIONSBOG«, 2 sider fro
registeret,



34- H.L.Fisker havde i de
yngre :if forrenet tjeneste i
den engelske fhl.de, men han
havde ikke desro mindre
overfor admiralitetet veret
fortaler for franske princip
per for krigsskibsbygning.
Den her omtalte Fontenay
er den samrne, som er om
talt i foranstaende note 33.
35. Fisker skriver direkte i
sit brev til kronprinsen »Til
den i afvigre Aar allerhejst
anbefalede Rangering med
Konge-baade var det Deres
Kongelige Hejhed Naadigst
modtog de af mig forfanede
Sae-Evolutioner, der som i
et og alt vare uddragne af de
i senere og meere oplyste
Tiider brugte og ved Tryk
ken udgivne See
Evolutionsbager, nemlig
De af GreveD'Oroilliers:
General Lieutenant og
Comrnanderende Chef af
Den Franske Flode 1779.
De af GreveDuchaffaud,
General Lieutenant og
Commanderende Chef af
Floden i 1780
Og de af Grevede Gracee
Iigeledes General Lieutenant
og Commanderende Chef af
Floden i Aaret 1781
Til Disse og samrne Evolu
tioner, har ieg ved bedre
LejIighed og ikke uden
hjelp og anIedning for i 00
gen tilfejet:
I) Indledning til See eller
Marin Tactiqueru) Adskilli
ge See Termines nermere
Udtydning, for at forstaae
Evolutionerne.«

Udover lommesignalbogen kendes fra medio 1780'erne isser
serlige signalbeger, der har veret anvendt under den rekke af
evolutionsevelser med chalupper, der i arene 1784 og 1785 blev
afviklet pa reden og i Sundet under ledelse af viceadmiralerne
H.L.Fisker i 1784 og C.F.de Fontenay i 17894. En af disse signal
beger er »Signal-Bog for Aaret 1784« med en handskreven titel
pa forsiden »Udtydning af Signalerne som bruges ved Range
ringen med Chalupperne, Aaret 1785«, men signalbogen er i0V
rigt en kopi af den tidligere omtalte signalbog af 1784. Udover
denne signalbog findes i Marinens Bibliotek et manuskript pa II

blademed titlen »Tilleg til Signal og Figur Begerne, indrettet
til Rangering med Chalupperne, Aar 1785«. M det foreliggende
materiale i Marinens Bibliotek samt af Gardes Efterretninger
fremgar det klan, at marinens ledelse lagde star vegt pa, at seof
ficererne bade indevede brugen af signalbogen og udferelsen af
de evolutioner, der havde signalbogen som forudsetning. Det
fremgar ogsd af det tilgengelige materiale, at adskillige seoffice
rer interesserede sig meget for udviklingen, og det bedste ind
blik heri tar vi gennem Fiskers brev af IS. sept. 1785 til kronprin
sen med forslag til en ny evolutions- og signalbog.

Fiskers S0n - premierlejtnant L.H.Fisker - havde is ar (1778
1783) forrertet tjeneste i den franske flade og derved erhvervet
sig ikke blot et godt kendskab til hvilke tanker om signalering
og evolution, der var aktuelle i den franske flade, men ogsa set
de forskellige principper i praktisk anvendelse. Det ter antages,
at viceadmiralen, der ikke i sin tidligere karriere havde vist
pafaldende interesse for kommunikationstjenesten, er blevet
ikke alene informeret men ogsa inspireret af sennen. I sit brev
til kronprinsen henviser Fisker i hvert fald til de i den franske
flade ikrafrverende »See-Evolutions Beger« for arene 1779, 1780
og 1781. Disse beger kender han neje, og med visse tilfejelser,
som han har udarbejdet, foreslar han de i den franske flade an
vendte principper brugt som grundlag for en dansk signalbogv,
Fisker er meget kritisk over for Hoste med ordene »- - - af
Munken Pauel Hostes forfattede og i Trykken udgivne S0e
Evolutioner, ere som meere Mathematiske end Practiske alt i
Aaret 1763 i Frankrig forkastet som ubrugelige. Som og: at disse
enten Misforstaet eller urettelig oversat i det Danske. Dog hi
dentil er fulgt og forblevet Danske S0e Officerers Lexicon i en
Videnskab af sterste Vigtighed«. Efter denne harde kritik af
fransk indflydelse - som iser var blevet formidlet af Fontenay,
og en kritik som efter min opfattelse ikke var ganske uberettiget
- foreslar Fisker, at en kommission »- aferfarne og seekyndige
Flagmend, og Officerer -- bestemme og fastsette den af enhver
iser mest falgeverdige og passeligste Evolutioner for en Orlogs
Flode og Esquadre i alle muelige Tilfelde, samt Maaden hvorle-
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des samme skal udferes. Saa kand forventes et saa fuldkommen
System i Videnskab, som nogen Nation er Ejere af«.

I Det kgl. Biblioteks handskriftsamling findes en »Signal og
Ranger Bog for Aaret 1787« med »Anrnerkninger som vel maae
observeres«. Desverre fremgar det ikke afsignalbogen, hvor el
ler af hvem den er benyttet, men i Gardes Efterretninger oply
ses, at i aret 1787 var »Fregatten Hvide 0rn --- under Capt.
P.E.Bierks kommando igjen i 0sters0en til 0velse for Office
rer. Med samme Bestemmelse var Kutteren Forsvar under
Capt.Ltn. L.H.Fisker og derpaa Briggen Postillonen med For
svars Besetning udsendte. - Til Cadetternes 0velse gjorde Fre
gatten Store Belt, commanderet afCapt. Rf-l.Tander, et Togt i
Nord= og et andet i 0sters0en. - Med det armerede Koffardi
skib Friederichsdahl, som tilherte Capt.Ltn. D.Holsten, der
selv forte det, sendtes 6 Lieutenanter til Vestindien for at eves i
Seemandskab«. Som det fremgar, fandt der en livlig uddannel
ses- og evelsesaktiviter sted, og det er rimeligt at antage, at »Sig
nal og Ranger Bog for Aaret 1787« har veret brugt i et af disse
skibe til evolutionsevelser for kadetter eller officerer. Denne
signalbogs indhold skal ikke behandles i detaljer, men det be
merkes, at den bruger 17 flag og 4 vimpler udover forhandenve
rende nationsflag og -vimpler, og at den ievrigt m.h.t, form og
indhold er meget i overensstemmelse med »Signalbog for at
Rangere, Anno 1740«. Den foreliggende signalbog fra 1787 rum
mer elementer, der kan henferes til arene 1740, 1759 og 1769, og
de nye principper, der var taget i brug med signalbogen af 1784
har altsa ikke veret mere knesatte, end at de har kunnet fravi
ges, i hvert fald under evelser, Pa den anden side er det interes
sant at konstatere, bade udfra Gardes oplysninger, men ogsa ud
fra »Signal og Ranger Bog for Aaret 1787«, hvilken vegt man
helt abenbart har tillagt disse evelser, F. eks. hedder det i ranger
bogens 3. del under bemerkninger vedrerende evolutionsevel
sers afholdelse med chalupper »- - - alle Cheferne gaar selv i
Deres Chalupper, ingen undtagen, med sig tagende saa mange af
Deres Subalterne Officierer og Cadetter, som for Skibene for
den Tiid kan undveres«, Disse bemerkningers udstedelse er
tids- og stedfestet til

»Flag Skibet Dronning Juliane Maria
d: rode Junii 1759«,

og ifelge Gardes Efterretninger var »Vice=Admiral C.F.le S. de
Fontenay --- Eskadrechef og Capt. C.v.Schindel var Flag=
Captain-e",

Pa baggrund af »Signal og Ranger Bog for Aaret 1787« og Fi
skers henvendelse til kronprinsen kan det fastslas, at signalbo
gen af 1784 ikke var generelt accepteret som en tilfredsstillende
signal- og taktikbog for fladen, og at marinens everste ledelse
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Figur 25. Titelbladfra »Tac
tique ogEuolutioner«...»i
Aaret 179 0 afGA.K.«.

Figur 2(5. Signalbogen af
1790: »Dagr-Signaler til den
Commanderende afEnkelt«
Skibe i Escadren«.

36. Denne Fontenay er den
fra signalkommissionen i
175o'erne kendte. Schindel,
som er flagkaptajn hos Fon
tenay, havde i 3 k veret i
engelsk tjeneste , og han for
rettede 3 gange (1759,1760 og
1761) tjeneste som flagkap
tajn hos Fontenay.
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ejheller segte at tillegge hverken denne eller signalbogen fra
I7S6 en eneradende position. Dette synspunkt understettes
yderligere af bogen »Tactique og Evolutioner indrettede til en
Escadre af 6 Orlog Skibe i Aaret 1790 afG.A.K« (figur 2S).Den
ne signalbog findes kun i en handskreven» udgave pa 62 blade,
og den er angiveligt udarbejdet til en eskadre pa 6 skibe, hvilket
indikerer, at der nreppe er tale om en signalbog til evelsesbrug,
Det antages, at signalbogen er udarbejdet af capitain G.A.Koe
foed», men der foreligger intet om, hvorvidt den har veret i
brug, eller om den kun er udarbejdet som et forslag. Hovedaf
snittene i bogen omfatter

- side 1-38: Tactique og Evolutioner,
- side 39- 68: SIGNAL Bogen med alle dagsignaler,
- side 69- 86: NAT-SIGNALER,
- side 87-1°4: T AAGET VEYRS-SIGNALER, og
- side lOS-III: Signaler til at udgive Parolen efter.
Indholdet forekommer temmelig traditionelt, og det afviger

ikke fra signalbogen af 1784 pa afgerende vis. Koefoed har angi
velig tilstrebt at forenkle og g0re teksten klar, som nar han pa
side 3 under »Vedtegter og Iagttagelser« anferer om de valgte
benevnelser pa forskellige formationer, at det er »- - - for at
gjere dem mere passende paa nerverende Evolutioners Grund
setning og for at undgaae Vidtleftighed i Signalerne«. Sa vidt
jeg har kunnet konstatere, er det Koefoed, der har indfert de
sproglige begreber kelvandsorden »naturlig orden« og »om
vendt orden« for fladen, nar den sejler i kalvandsorden i den for
Linie de Bataille anferte normale orden I,2,3,4,S,og 6 eller om
vendt 6,S,4,3,2og 139• Koefoed bruger ievrigt hovedprincipperne
fra signalbogen af1784 med 2-flagssignaler, og at signalets betyd
ning er uafhengig af dets position i riggen. Koefoed opererer
med II signalflag, der kan give 121 signaler, og derudover arbejder
han med en lighedsstander (»eenstydende Flag«) og 2 almindeli
ge standere (»Vager No 1« og »Vager No 2«). De signalflag,
Koefoed foreslog anvendt, er med hensyn til tegninger og farver
helt forskellige fra de ellers i fladen anvendte pa denne tid, og de
har heller ingen markante lighedspunkter med de i den franske,
engelske eller svenske flade benyttede signalflag. For sa vidt
angar de enkelte skibes signaler til den commanderende, lader
Koefoed pa traditionel vis skibene benytte de forhandenveren
de nationsflag og gese, og ved at give de Ssaledes benyttede flag
eller gese numrene fra I til S, kan han ved et z-flagssysrem afgive
30 signaler (hvoraf han dog kun benytter de 22, figur 26).

Arene 1794-1797 er interessante i signalmessig henseende der
ved, at der i disse lir udrustedes en dansk-svensk eskadre i Sun
det og Nordseen, Denne fellesaktivitet gay anledning til udfer
digelsen af »SIGNAL BOG for DEN COMBINEREDE DANSKE og



Figur 27. TitelbladfrO
»SIGNAL Bogfor DEN
COMBINEREDE DANSKE
ogSVENSKE ESCADRE i
AARET 1794«.

37. Bogen er handskrevet,
men ikke med gotisk skrift,
se bilag 25.
38. Koefoed havde i 1775-76
forrettet tjeneste i den en
gelske flade, og i 1778-83 i
den franske flade. L.H. Fi
sker var gift med hans saster,
39. Den for Linie de Batail
le anfarte »normale orden«
var den orden, der fremgik
af signal- eller evolutions
bogens skema med skibs- og
chefsnavne. I nyere tid bru
ges begrebet »naturlig or
den« om en fladestyrke, der
er formeret i anciennitets
orden.
40. Commandeur Capitain
O. Fischer var flagkaptajn
hos eskadrechefen, og
blandt de evrige skibschefer
stader vi pa navne, som vi i
signalrnessig henseende har
madt eller senere vii mede,
Commandeurerne J.P.
Wleugel og Winterfeldt,
Commandeur Captain O.
Lutken, Captainerne L. Fi
sker og Obelitz.

SGNALBOG.
;r.

DENCOffBIHERED£

DANSftEoSvENSJf£[SCADRE

SVENSKE ESCADRE i AARET 1794« (figur 27) samt tilsvarende sig
nalbeger for arene 1795 og 1796.

Signalhogen af1794 foreligger i en handskreven udgave, der
omfatter 96 blade og berer commandeur capitain Olfert Fi
schers signatur pa bogens ferste side-e. Signalbogens hovedaf
snit omfatter

- »Almindelige Vedtegter«, 32 poster, upagineret,
- Oversigt over »Den Danske Escadre« og »Den Svenske

Escadre« med skibs- og chefsnavne, upagineret,
- »Signal Tabellen«, »Signal Bret for enkelte Flage«, »Num

mer Tabellen«, »Linie de Bataille« (d.v.s. skibenes rekke
felge i kampordenen, skematisk opstillet), »Signal Tabell
Over Compas Stregerne« upagineret,

- »Dagsignaler«, 300 §§ (ikke alle udnytret), pa de pagine
rede sider 1-49: §§ I-56 omfattende alle signaler vedrerende
formationer med tilherende figurer; evrige dagsignaler
omfattende §§ 57-300 pa upaginerede sider,

- »Nat=Signaler for Escadren«: »Forklaring«, »Almindeli
ge Vedtegter« (9 §§), »Tabellen for Natsignalerne« og 90
§§ med selve signalerne,

- »Taaget Veyrs Signaler for Escadren«: »Forklaring«, »Al
mindelige Vedtegter« (6 §§), »Vedligeholdelses-Signaler«
(3 »Articul«), »Tabelle for Taaget Veyrs Signaler« (25
numre) og 25 §§ med selve signalerne,

- »Escadrens Signaler til den Commanderende«: »Forkla
ring«, »Signal Tabellen« (64 numre), »Signal Tabell for
Compas=Streger« (32 signaler), »Signal=Bret for Enkelte
Flage« (8 signaler) og 64 §§ med selve signalerne, og
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- »Kendings Signal om Dagen« (3 upaginerede sider) og
»Kendings Signal om Natten« (2 upaginerede sider).

I alle de i signalbogen forekommende tabeller for signalering
med signalflag er der vist savel de af danskerne som de af sven
skerne benyttede signalflag.

Som det fremgar af det foregaende, var der i perioden ca.
1760-1790 megen grade i udviklingen indenfor flagsignalerin
gen. Signalbogen af 1756 fik ikke en sa fremtredende plads, som
dens fedre maske havde tiltenkt den, men man kan sige, at den
abnede op for en mere systematisk behandling af problemerne
vedrerende signalsystemets udformning. Mange interesserede
sig for og enskede at bidrage til udviklingen: Fontenay havde
tidligt gjort sig geldende med sine store verker, baseret pa iser
Hoste, Stibolt arbejdede omkring 1780 med udvikling af signal
systemet; Fisker indsendte i 1785 sit brev til kronprinsen med
forslag til en evolutions- og signalbog - og forslag om nedsettel
se af en kommission til behandling af problemerne; Koefoed
udarbejdede i 1790 sit forslag til signalbog, og de dansk-svenske
eskadrer, der udrustedes i arene 1794-97stillede serlige krav til
kommunikationssystemet, og det samme gjorde de hyppige evo
lutionsevelser med chalupper, der blev afviklet pa reden og i
Sundet. Der var saledes blevet udarbejdet forskellige signalbe
ger til forskellige formal, og mange havde bidraget til udform
ningen af disse boger, Set pa baggrund af nutidens forhold 
med et forholdsvis fast og ensartet signalsystem - kunne situa
tionen synes, om ikke kaotisk, sa dog noget uklar. Men ud af
mangfoldigheden kan der dog drages nogle gennemgaende trek,
nogle hovedprincipper, som efterhanden var knesat, og nogle
uforanderlige behov, der skulle dekkes. Der var fortsat et 
stort set uforandret - bebou for dagsignaler, natsignaler, taget
vejrs signaler og signaler for udveksling afkendingsord. Midler
ne, der benyttedes, var fortsat sadanne som kan appellere til syn
(sejl, flag, lanterner, fyr) og herelse (skud, tromme, trompet,
db), og den almindelige tekniske udvikling har heller ikke mu
liggjort, at andre midler med fordel har kunnet tages i anvendel
se. Man kan hevde, at med de eksisterende behov var de til
radighed verende Inidler udnyttet til det yderste - ja, nar man
ser den fransk-inspirerede udvikling med et stigende antal sig
nalflag, hejst pa et stigende antal positioner i riggen, sa kan det
hevdes, at udviklingen var ved at lebe grassat. Hvis kravene om,
at et eget antal signaler skulle vere til radighed, og at flere af en
flades skibe skulle kunne deltage i en tovejskommunikation,
skulle imedekommes, sa matte udviklingen nedvendigvis ga i
retning af endrede principper og procedurer. Fisker havde nok
nogen ret i sit forslag til kronprinsen om, at det kunne vere hen
sigtsmessigt at nedsette en kommission » ... af erfarne og see-

41. AIle oplysninger i afsnit
IV vedrerende signalkom
missionens arbejde og kor
respondance stammer fra
»Signal-Commissionens
Protocoll No 1«, der dekker
perioden 28. december 1797
18. januar 1800. Dette verk
betegnes herefter »proto
kollen«.



Figur z8. Kopi {reduceret for
mat) afkommissionens forslag
til, bvi/keflag, standereog
oimpler detforesiJedesignal
system sku/Ie omfat te.

kyndige Flagmend, og Officierer ... Samt Maaden samme skal
udferes, Saa kand forventes et saa fuldkommen System i Vi
denskab, som nogen Nation er Ejere af«.

Hvorom alting er, sa blev der i slutningen af aret 1797 - ved
skrivelse fra kollegiet - nedsat en kommission » ... for at samle
og udarbejde en fuldstendig og god Signal Bog til Brug for Hans
Majestets Flaade ...<<41

, og denne kommissions arbejde og resul
tater behandles i det falgende afsnit IV.
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I~ Signal-Commissionen
af 28. december 1797

Baggrunden for kommissionens nedsettelse
Ved skrivelse af 28. december 1797 fra kollegiet beordres 5 seof
ficerer til » . .. at sammentrede, for at samle og udarbejde en
fuldstendig og god Signal Bog til Brug for Hans Majestets Flaa
de ...«, Om :irsagen til kommissionens nedsettelse anferes »Da
man kiender det Fortrin som de seenest i Krig verende Natio
ners Signal Beger haver i Fuldstendighed frem for de her haves;
saa beordres de Herrer ...«. Kollegiet tilkendegiver altsa klan
bade malet for kommissionens arbejde og arsagen til, at dette ar
bejde er pakreven fladens signalsystem er ikke sa godt som de
fra udlandet kendte. Der er ingen grund til, ikke at acceptere
denne ubesmykkede erkendelse som den egentlige arsag til
kommissionens nedsettelse. Herfor taler ogsa, at underskriver
ne pa kollegiets skrivelse - foruden kronprinsen - var savel I.

deputerede, viceadmiral F.C.Kaas som 2. deputerede, Kontread
miral J.P.Wleugel. De var eldre, erfame seofficerer, der begge
havde en lang og varieret tjeneste i fladen bag sig. Kaas havde
haft adskillige :irs studieophold i England, Frankrig, Italien og
Holland, og han havde sa sent som i 1795-96 veret chef for den
dansk-svenske eskadre til neutralitetens beskyttelse. Wleugel
havde ligeledes en lang og varieret tjeneste bag sig og herunder
studieophold i udlandet. Han havde i 1795 veret cheffor orlogs
skibet Trekroner, der indgik i den dansk-svenske eskadre i
Nordseen under kommando af en svensk kommander, og sa
sent som i 1797 var han chef for en dansk fladesryrke i norske
farvande.

Kommissionen af 28. december 1797
Kommissionens medlemmer
Ved kommissionens nedsettelse i december 1797 omfattede den

Commandeur Otto Lutken
Commandeur Capitaineme Lutzow og L.H.Fisker
Capitain Obelitz
Capitain Lieutenant Ebbesen
Allerede den 10. februar 1798 fratradte Lurzow, da han blev

udkommanderet som chef for orlogsskibet Oldenborg; men han
skulle dog ogsa i denne tjeneste vise sig at vere til gavn for kom
missionens arbejde.
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Den 13. februar medte Obelitz for ferste gang i kommissionen
efter sygdom, og den 17. februar udtradte Ebbesen af kommis
sionen pa grund af udkommando til setjeneste, medens Com
mandeur Capitain J.O.Fischer og Capitain Lieutenant R.Rafn
tiltradte i stedet for de afgaede, Kommissionen havde nu f:iet
den sammensetning, som den bevarede, indtil den i februar 1799
kunne indsende sit forslag om et signalsystem til kollegiet.

Alle kommissionens medlemmer havde haft en meget varieret
tjeneste til ses, som rna antages at have givet dem en god mulig
hed for at erhverve den viden og erfaring, der satte dem i stand
til at yde bidrag til kommissionens arbejde. Eksempelvis havde
Obelitz forrettet setjeneste i 3 :if i den engelske flade, og Fisker
havde i 5 ar forrettet setjeneste i den franske flade,

Kommissionens kommissorium
Kommissionens kommissorium fremgar klan af den korte skri
velse fra kollegiet. I falgende precise vendinger angives opga
verne

- »at samle og udarbejde en fuldstendig og god Signal Bog til
Brug for Hans Majestets Flaade, samt bestemme Flaggenes
Kulerer og Sterrelse«,

- »at reglementere Flaggene til hver Signal Kiste og hvor
mange Flag Kister i det heele Flaaden anses at vsere for
neden«,

- »at indrette Signaler for Convoyer af Coffardie Skibe«,
samt

- »at giere et Forslag til Kyst-Signaler og alle dertil herende
Indretninger for at kunne have til Brug i paakommende
Tilfrelde«.

I dette speciale er det Iesningen af opgaverne, der er nevnt i
de 2 farste pinde, jeg fokuserer pa, medens de evrige opgaver
samt andre opgaver, der lebende blev palagt kommissionen, kun
omtales periferisk, nar de kan medvirke til belysning af kom
missionens arbejdsform eller til en bredere belysning af udvik
lingen indenfor kommunikationstjenesten.

Kommissionens arbejde
Allerede den 3. januar 1798 samledes kommissionen ferste gang
og tilskrev kollegiet

»Underdanigst Pro Memoria!
Da det ... vil vere til betydelig Veyledning at havde de Signal

Beger og Systeme som i de senere Aaringer fra 1773 og derefter
af de Danske Admiraler ere forferdigede, samt hvad viden af
denne Slags maatte forefindes i Collegii Archiv, saa ervi under
danigst udbedende at disse maatte blive udleverede til Commis
sionen imod Quittering. Fremdeles er vi udbedende at Holmens
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Ober Equipage Mester Herr Commandeur Kierulff maatte
tillegges Ordre at udlevere en Protocol samt de Skrive Materia
lier som vi Tiid efter anden efter Fornadenhed maatte requi
rere«.

Det bernerkes, at man kalder sig »Commissionen«, Det er
ferste gang i denne sag, at denne benevnelse bruges, men i sene
re skrivelser fra kollegiet og andre myndigheder bruges denne
betegnelse ogsa, dog med vekslende tilfejelser, sasom »Signal
Commissionen«, »Commissionen angaaende Signal Vesenet«,
»Commissionen anlangende Signal-Vesenet« med flere vari
anter.

Der ses ikke udpeget en formand for kommissionen, men det
fremgar klan, at Commandeur Lutken fremstar som formand,
og det har antagelig veret betragtet som en selvfolge, at han som
den i anciennitet eldste skulle vere formand.

M den citerede skrivelse fremgar det ogsa, hvorledes kom
missionen straks er gaet i gang med at etablere sig. Indlednings
vis skaffer man sig skrivematerialer, men man anmoder ogsa om
ved kollegiets foranstaltning at fa udleveret alt materiale - her
under signalbeger - fra de seneste 25 ar og som vedrerer sig
nalvesenet. Det fremgar af en senere indforelse i protokollen, at
sadant materiale har veret lant, men ikke hvilket materiale det
narrnere drejede sig om. Men i Rigsarkivet findes udover dan
ske signalbager tillige en svensk og en engelsk signalbog (se
oversigten) fra netop denne periode, sa det er rimeligt at antage,
at kommissionen har kendt disse.

Kommissionen udfoldede straks efter nedsettelsen en ornfat
tende medevirksomhed, I tiden frem til den I. maj 1799 - da kol
legiet godkendte kommissionens forslag om et signalsystem 
afholdt kommissionen 190 rneder, Hvorledes mederne i detaljer
afvikledes siger protokollen kun lidt om, men engang imellem
reber en enkelt setning i protokollen dog lidt am omgangsform
og arbejdsmetode. Jeg forestiller mig, at kommissionen har gen
nemgaet det fra kollegiet modtagne materiale og sammenholdt
det med egne erfaringer og tanker, og pa dette grundlag har
kommissionen malrettet og efter en ret klar plan styret mod
udarbejdelse af forslag til lesning af de stillede opgaver.

Oftest bestar medereferateme af en dato og den lakoniske be
merkning »Commissionen var samlet og delibrerede over det
befalede ...«. Men lejlighedsvis - ofte i brevene til kollegiet og
andre myndigheder - leftes sleret dog for, hvorledes og om
hvad man »delibrerede«. Det frerngar klart, at man har ansket sa
hurtigt som muligt at fa iverksat praktiske forseg, for allerede
under referat af kommissionens 2 . mede den 9. januar anferes
»... Commissionen ... delibrerede om Valget og Tallet afFlag
gene som til Signal Bogen skulde bruges. Commissionen blev



42. Hvad der forstas ved et
flag, en stander og en vim
pel fremgar af figur 28.

eenige om at dertil behevedes II Flagge og 3 Standeree«, Man
fastslog endvidere pa dette made det helt principielle, at man
kun ville skelne mellem 2 farvenuancer pa signalflagene, nemlig
lys og mark, idet man anferte »Feiltagelser som saa letteligen
indlebe ved at adskille den rede og blaae Farve fra hinanden ...
har bestemt Commissionen til ovenstaaende Valg, hvorved Far
yen aldeles ikke komme i Betragtning«. De flag og standere,
som kommissionen saledes forelebig havde bestemt sig for, blev
aHerede i januar maned beordret fremstillet med henblik pa af
holdelse af praktiske forseg,

am fastsettelse af antal af flag og standere samt valg af farver
melder protokollen saledes om enighed i kommissionen; men da
man pa det 6. made diskuterede, hvilket indgangsargument, man
skulle velge for signalbogen: et system med tal alene (»num
mersystem«) eller et system med en kombination af tal og bog
staver, sa var enighed ikke til stede. Protokollen beretter lako
nisk »... blev Pluraliteten af Commissionen eenige om ...«,
uden at meddele, hvem pluraliteten var. Men det blev neje be
grundet, hvorfor kommissionen valgte det rene nummersystem,
der med II flag og 3 standere muliggjorde afgivelse af 999 signa
ler, der hver iser var sammensat af maksimalt 2 flag og I stan
der.

Det fremgar klan, at kommissionens formand har lagt stor
vegt pa at fa knesat principperne for valg af antal flag, farver og
for valg af nummersystemet fremfor et bogstav/tal system, og at
han har ensket sa stor enighed i kommissionen som muligt. Det
anferes saledes i protokollen, at da de nye medlemmer Fischer
og Rafn var til stede fersre gang, approberede de det afkommis
sionen tidligere bestemte vedrerende valg af flag og signal
system.

Som nevnt medtes kommissionen ofte, og den lagde tilsyne
ladende sterst vegt pa hurtigt at na resultater i forbindelse med
opgaven vedrerende flagsignalering. For sa vidt angar opgaven
med »Forslag til Kyst Signaler ...« (semafor telegrafi) kunne det
se ud som om kommissionen direkte segte at vinde tid, idet den
den j.februar ved skrivelse til kollegiet foreslog » ... at Hr. Ca
pitain Lieutenant Wleugel [sen af 2. deputerede i kollegiet] som
for nerverende Tiid opholder sig i England maatte beordres at
indhente saa megen Kundskab om dette Slags Signaler som det
bliver ham mueligt efter Omstendighederne at forskaffe sig«.
Indholdet af denne skrivelse indikerer indirekte, at kommissio
nen har felt sig vel orienteret om udviklingen i England pa flag
signaleringens omrade, da der ikke blev fremsat enske om ind
hentning af oplysning herom.

Udover det i kommissoriet anferte blev kommissionen leben
de palagt andre opgaver, som f.eks. at undersage og afpreve nye
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typer lanterner til brug ved natsignalering, og den blev palagt at
udtale sig om en eventuel oprettelse af signalstationer pa Ska
gen, Lese og Anholt til assistance for skibbrudne og strandede
skibe. Sadanne opgaver var tidkrevende, men kommissionen
tog seriest problemerne op, selvom en vis irritation nok lejlig
hedsvis kan spores, som nar det om en foreslaet lanterne - i skri
velse til kollegiet - anferes »... og for ei at lade noget uforsagt
havde vi ligeledes anskaffet og prevet en Lampe, som en frem
med Reisende anmeldte med megen Pomp i Aviserne, men vi
have befundet den aldeles unyttige ...«,

Praktiske jorsog ogprever
Arbejdet i kommissionen skred frem med idelige meder, og som
foran anfert blev der tidligt truffet nogle principielle beslutnin
ger, og der blev iverksat fremstilling af signalflag, lanterner,
kystsignalanleg m.v., alt med henblik pa afholdelse af praktiske
forsag og preyer. Den 19. maj er man kommet sa vidt, at man pa
det 52. made kan skrive til kollegiet, at man er klar til at afpreve
savel kystsignalsystem som skibssignalsystem, og man ensker
sig tildelt assistance til preYer ved »Flag-Stangen paa Nye
Holm«, og man ensker en fregat til radighed. Det enskede be
vilges, og den 30. maj kunne kommissionen drage til Kastrup for
»... at tage de udvalgte Flage og Standere i 0yesyn«, som kunne
hejses pa flagstangen pa Nyholm. 25 signaler blev hejst. 20 blev
forstaet korrekt, men det bemerkes i protokollen, at vinden bar
precis fra Kastrup i retning mod flagstangen, hvilket vanske
liggjorde signalernes aflesning, og »... jde Gange ere blaat og
redt confunderet med hinanden, som er beviis for Fordeelen at
kunne undvere Forskiellen i Couleurerne«. Ievrigt udsetter
kommissionen at drage nogen endelig konklusion, indtil yder
ligere preYer er afholdt.

Den 5. juni - pa det 59. mode - er kommissionen »... samlet
paa Skoushoved for derfra at tage de udvalgte Flage og Stander i
0yesyn som bleve heiste paa Flag-Stangen paa Nye-Holm «,
og den 8. juni samledes man herefter til et almindeligt made » .

og delibrerede over de udvalgte Flages Figur efter de zde
Provers Udfald ...«, Der redegeres i detaljer for hvilke endrin
ger i de enkelte flags tegninger og farver, der er foretaget fer og
imellem preYernes afholdelse med henblik pa at undga fejlafles
ninger, og 6 eendringer bliver endeligt fasdagte, og der bliver
udferdiget et forslag til et nyt signalflag med en ikke hidtil an
vendt tegning», Herefter beordres nogle set signalflag med de
seneste endringer udfert pa sejlmagerverkstedet,

Den 19. juni afholdt kommissionen herefter sit 65. made, idet
den var »... samlet ved Skovshovede, for derfra at tage de paa
Nye-Holms Flag-Stang heisede Signal-Flage i 0yesyn men for-

43. Dette flag m~ vere ble
vet kasseret, da det ikke er
med i det endelige forslag til
signalsystem.



44. Der var tale om, at man
enskede at anvende et hvidt
flag med bU.diagonaler (An
dreas kors) som signalflag.
Dette flag var imidlertid i
anvendelse som serligt or
logsflag i den kejserlige,
russiske flade, sa der var
tvivl om dets anvendelse
som signalflag. Problemet
blev senere last, ved at man
indfarte et flag med en red
og en bia diagonal, hvilket
forekommer kunstigt og
ievrigt ikke harmonerer
godt med princippet om, at
der kun skulle skelnes mel
lem lys og mark farve.

medelst en Russisk Escadres andkomst paa Kiebenhavn Rhed,
blev ikkun 4re af Signal-Flagene heist ...«, Om forsegene blev
afbrudt, for at russerne ikke skulle fa kendskab til det nye sy
stem, eller om eskadren simpelthen hi i vejen for udsigten til
flagstangen pa Nyholm fremgar ikke af protokollen. Men den
26. juni var kommissionen atter samlet i Skovshoved for at af
holde pmve med flaghejs pa Nyholm, men »... resultatet afden
ne pmve udsetter Commissionen til den falgende Proves Fore
tagelse ombord paa Fregatten«. Efter forudgaende aftale med
chefen for fregatten Haifruen var kommissionen den 4. juli »...

samlet i Webek for derfra at tage Signal-Flagene i 0yesyn som
bleve heiste ombord paa Fregatten Havfruen som holdt kryd
sende imellem den Svenske og Sjellandske Kyst«, Kommissio
nen havde nu foretaget alle de pmver, man tilsigtede, »... men
udsatte det endelige resultat af disse Prover endtil forneden
Kundskab om det Russiske Keyserlige Flags forandring nerme
re bliver indhentet-s«.

Signa/system for komiojer
Afslutningen afde praktiske forseg med flagsignaleringen beted
ikke, at der blev pause i kommissionens arbejde. Der blev af
holdt II meder i juli, og snart rykkede kollegiet for et resultat af
undersegelserne vedrerende en ny type signallanterne af en
gelsk model. Hertil svarede kommissionen dog, at man pa grund
af sommer med lange dage ikke kunne afvikle forseg med lan
terner. Mere patrengende for kommissionen blev det, at kolle
giet ved skrivelse meddelte »... Da det vil vere fornedent, at
forsyne de med Convoys udgaaende Krigs-Skibe med trykte og
til Hensigten svarende Signaler, ville Commissionen, snarest
mueligt, indkomme med Forslag til sammes Indretning, paa det
at saadant saasnart det af os er aproberet, kan blive trykket og
medgivet de udgaaende Skibe«. Kommissionen har nreppe vseret
helt uforberedt pa denne henvendelse, eller ogsd har den kunnet
benytte sig af allerede udarbejdet eller foreliggende materiale,
for sa tidligt som den 6. august kunne den besvare kollegiets
henvendelse vedrerende konvojsignaler med »... Vi haaber in
den ganske faae Dage at tilstille det Kongel. Admiralitets og
Commissariats Collegio det forlangte Signal-Systeme for en
Coffardie Flodes Convoiering«, og samtidig anbefalede kom
missionen, at den konvoj, der stod for at skulle afga, blev beor
dret til at vere forsynet med de fornedne, nermere angivne sig
nalmidler, alt med henblik pa, at konvojen kunne afga rettidigt.
Pa kommissionens 90. made, den 9. august, kunne den klargere
et forslag til en konvojsignalbog til fremsendelse til kollegiet
med ordene »... have vi anvendt mueligste Fliid paa at forfatte
vedlagte, - Hoslagte Designation viise De forskiellige Deele,
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hvoraf dette Signal-Systeme bestaae ... alleene de befalinger
som vedkomme Coffardie-Skibene og ingenlunde hvad Signaler
den Comm. af Convoien maatte ville giere til underhavende
Krigs-Skibe, da samme vil findes i det af os forfattede Generale
Signal-Systeme, som saasnart det er tilendebragt skal blive det
heye Collegio tilstillet ...«, M referat fra kommissionens 92.
mede den 17. august fremgar det, at kommissionens formand
», .. Commandeur O.Liitken igiennem Hr. Contre-Admiral
Wleugel, [er] tilkiendegivet Hans Kongelige Heyheds Villie at
50 a 100 Exemplarer skulde trykkes af bemeldte Arbeide ...«,

Sagen har altsa veret afen sa hastende karakter, at en deputeret i
kollegiet (Wleugel) mundtligt har givet kommissionens for
mand forhandsbesked pa at lade verket ga i trykken, og det ud
kom da ogsa under tiden »Signal-Bog til Brug for Coffardie
Floden«45.

N'atsignaier
Udover arbejdet med signalbog for konvojer fortsatte kommis
sionen sit arbejde med den primere opgave, det »Generale Sig
nal-System«. I manedeme august, september og oktober afhold
tes ialt 36 meder, og man var nu kommet sa langt hen pa aret, at
forseg kunne afholdes med den nye lanternetype. Under 2. no
vember beretter protokollen saledes, at overekvipagemesteren
skriftligt har meddelt »... har jeg beordret Holmens Mester
Svend at forferdige hvad ubetydeligt jern-Arbejde, som maatte
behaves efter Commissionens nermere opgivende til brug ved
Preyer med Nat-Signalering ...«, leg skal ikke ga i detaljer med
disse pr0Vers resultater, men som vidnesbyrd om kommissio
nens grundige arbejdsmade citere fra protokollen »Den rste De
cember var Commissionen samlet og delibrerede over det befa
lede. Kl. 5 gik den samlet om Aftenen hen ved Bers-Kanalen og
paa Slots-Pladsen for derfra at tage Glas-Kugle-Lanternerne I
0jesyn, som yare heiste fra Pavillonen paa Dokken ...«, Forse
gene med de nye glaslanterner afsluttedes forholdsvis brat den
18. januar 1799, og arsagen fremgar af protokollens ord »... Kl. 6
gik Commissionen samlet ud paa Tolbod-Veyen for at rage i
0yesyn de Engelske Glaslanterner i Sammenligning med Flo
dens Signal-Lanterner, som yare heiste paa Nyeholms Flag
Stang ... Under denne Preve indtraf det at zde af de Engelske
Glas-Lanterner sprang ... kunde Commissionen ikke slutte an
det end at Aarsagen hertil maa vere Frosten ... og da vort Clima
ere underkastede, at om end ikke en Flode saa dog en Esquadre
lettelig kunne komme til at agere i Seen Vinter-Dage, saa bliver
vor Formeening at disse ikke i vort Clima blive almindelige ...«,
og derved forblev det, den engelske lanternetype blev ikke
indfert i fladen.
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46. Chefen for orlogsskibet
OLDENBORG var den fra
kommissionen tidligere af
g~ede Commandeur Capi
tain Lutzow.
47. De flag, standere og
vimpler, som kommissio
nens forslag omfattede,
fremgar af figur 28, som er
en kopi (redueeret starrelse)
af protokollens p 46. Som
det ses, er der i det endelige
forslag 4 standere.
48. Flagets hejde males i
antal duge, evt brekdele
heraf, f.eks. 2'1'. dug.
I dug er ca. 45 em.

Flagsignaler,jorelubigt »ProMemoria«
Sommeren og efteraret forleb med en hektisk aktivitet, der for
uden arbejdet med konvojsignalbogen og forsegene med natsig
naler ogss omfattede det videre arbejde med den primere opga
ve, et nyt signalsystem for fladen, Den 30. november matte
kommissionen skrive til overekvipagemesteren om udlevering
af mere papir. Den 21. december - pa det 144. made - behandle
de kommissionen en fra kollegiet oversendt rapport fra orlogs
skibet Oldenborg+6 vedrerende erfaringerne med de af kommis
sionen medgivne signalflag. Erfaringerne var gode, og der var
kun kritik af et enkelt flag.

Kommissionen har tydeligvis felt, at den nu havde et solidt
grundlag for at fastholde de hidtil trufne beslutninger, og efter
endnu to forhandlingsmeder samledes den den 28. december til
det 147. made og affattede en skrivelse (»Pro Memoria«) til kol
legiet. Skrivelsen indeholder forslag om hvilke flag m.v., der
skal indga i det nye signalsystem samt begrundelsen herfor. Som
det anferes »... saa har Commissionen efter neyeste Overleg
og adskillige igientagne Experimenter eenstemmigen besluttet
at foreslaae det Kongelige Collegium vedlagte Flage, Standere
og Vimpler som de tienligste Midler til Signalering i Overens
stemmelse med det under Arbeid verende Signal-Sysrem-s«,
Man begrunder neje sit valg af farver med ordene »... vi an
vendte derfor al vor Fliid paa at kunne, om mueligt afskaffe
forskiellen af farver, og kun beholde den naturlige Forskiel
nemlig mark og lyst, dette tror vi at have opnaaet«. Videre pe
ger kommissionen pa, at der ved valg af tegning i det enkelte flag
er lagt vegt pa, at selv om en del af flaget er skjult, sa skulle det
dog vere muligt at bestemme hvilket flag, der er tale om, og »...
Vi have ligeledes forekommet de Feiltagelser som kunne have
sted med at vende Flage forkert, da det kan sees af tegninger af
vedlagte Flage, at op og ned vendingen er ligegyldig ...«, Kom
missionen har tydeligvis lagt stor vegt pa at finde frem til flag,
der i kraft af farve og tegning var lette at identificere og svere at
forveksle, og for yderligere at lette signalpersonellets arbejde
har man fastsat navne for hvert enkelt flag.

Ogsd i forbindelse med forslag vedrerende signalflagenes
sterrelse kommer kommissionens praktiske og fordomsfrie syn
frem, idet det anfares »1 Hensigt til Sterrelse afFlagene da for
meene vi, at der ingen Hensyn bar haves paa Skibenes Sterrelse
da det er ligesaa vigtigt at see de mindre som de sterre Skibes
Signaler; vi foreslaae derfor at Signal-Flagene bar vere 6 Duge
for alle Raae-Seilere, men derimod paa Kuttere og Konge-Baade
paa 5 Duge-es.

Kommissionen var ogsd palagt at udtale sig om, hvor mange
set flag der ville vere behov for til fladen (»hvor mange Flag Ki-



ster i det heele Flaaden anses at vere forneden«). Herom havde
kommissionen en klar og fordomsfri holdning, der kom til ud
tryk i ordene »Det afos nu nesten tilendebragte Forslag til Sig
nal-System for Hs. Majestets Flode er aldeles bygget paa den
Setning, som er for Krigs-Tjenesten saa heyst vigtig, at ethvert
Particulair Skib, Konge-]agten inclusive, saafremt man vil bruge
samme til Krigs-Operationer, maa vere forsynet med de samme
Signalerings-Midler som den Commanderende, men dog i min
dre Mengde, vi foreslaae derfor at ... Flagskibenes Repiteurer,
og ethvert herfra udgaaende Skib som maatte have et antal
Krigs-Skibe under Commando, blive forsynede med 4re Stell af
forstaaende Signaleringsmidler. - De Particulaire Skibe kunne
derimod have nok afzde«, Dette - at aile skibe i fladen skal have
mindst 2 komplette set signalflag - er ejensynligt udtryk for en
sa ny tankegang, at kommissionen ser sig foranlediget til neje at
begrunde det med »... indhentede Kundskabers hastigere Be
fordring til den Commanderende, som saa ofte kunne have den
sterste Indflydelse paa Flodens Operationer ...«, Og for bedre
at vinde geher for denne tanke appelleres der ogsa til den eko
nomiske sans med ordene »... maa vi endnu giere det Kongel.
Collegium opmerksom paa, at de store kostbare Nations-Flage
som hidentil have veret de Particulaire Skibes eneste Signale
rings-Midler, og som formedelst deres til saadant Brug aldeles
uskikkede Sterrelse altiid ruineres, nu kunne blive varige for
lang Tiid«. Det omfattende »Pro Memoria« med forslag og re
degerelser, som kommissionens medlemmer var blevet enige
om pa medet den 28. december, blev renskrevet og afsendt til
kollegiet den 31. december 1798 med aile 5 kommissionsmedlem
mers underskrifter.

Afiluttende arbejde med det »Generale Signal System«
I det nye ar (1799) fortsatte kommissionen sit arbejde, og efter
yderligere 12 meder kunne kommissionen pa sit 181. made, den
19.februar 1799, treffe beslutning om, at »... tilstille det Konge
lige Admiralitets og Commissariats Collegio et Signal-System i
zde Bind, hvoraf det ferste indeholder Signal-Bogen og det an
det Tactiquen eller Evolutions-Bogen«, Kommissionen ridser
kort 0p, hvorledes den har gjort et grundigt forarbejde til signal
bogen, idet den har »... igiennemgaaet aile vore egen Marines
Signal-Beger fra eldste Tiider af ... men endog aile de Engelske
og Franske og Svenske seenere Tiders og nyeste Signal-Boger,
som vi have kundet faae Syn paa ...«, Videre gentager kommis
sionen en del af argumentationen fra tidligere henvendelser til
kollegiet, ligesom den understreger nytten af de pmver og
forseg, som den har faet tilladelse til at afholde. Om signalbo-
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49. Bom-mesanen er et spe
cielt udstyr (en born) pa ag
terste mast, som medvirker
til at fremme skibets maIU'JV
reevne.

gens indhold bemerkes det »Efter at Commissionen saaledes
havde valgt og bestemt Qvantiteten af Signalerings-Midler, har
den, foruden de almindelige og nedvendigste Ordre, med
sterste Fliid samlet af saa mange forskieIlige systemer alle nytti
ge Ideer, selv udtenkt fleere, og med Hensyn til det Locale i
yore Farvande segt at forekomme at en Commanderende ikke
skulde mangle Midler til at befale hvad han til den Kongelige
Tienestes Befordring maatte eragte gavnligt ...«, Men med
selverkendelse fremferer kommissionen ogsd, at den »... meget
vel veed, at der, uagtet dens Bestrebelser, dog vil kunde findes
adskilligt at tilsette af saadanne Mend, som Hs. Majestet maatte
anbetroe sin Flode, Kundskaber og Erfarenhed desuden stedse
tiltage og skabe nyttige Ideer, saa er der i alle Systemets Afdee
linger giort Vacancer, hvor saadanne kunne tilfeies«. For at let
te brugen af signalbogen er den inddelt i 53 afdelinger, der hver
iser dekker et hovedtema, under hvilket en ordre eller informa
tion, der enskes afgivet med flagsignal, skal seges. Hovedind
holdet af signalbogen vil blive nermere belyst nedenfor.

Udover signalbogen fremsendte kommissionen som nevnt
ogsa forslag til et bind omfattende »Tactiquen eller Evolutions
Bogen«. Dette bind skal ikke behandles i detaljer her, men det
bemerkes, at de 2 bind er uadskillelige, idet det 2. bind udover et
afsnit med taktiske regler ogsd omfatter en oversigt over signa
Ierne for formering afde 20 »Hoved-Ordener« (d.v.s.formatio
ner), som fladen skulle kunne indtage, og signaltabeller med sig
nalerne for overgang fra een formation til en anden. Hoved
indholdet af 2. bind er dog de tegninger, der viser formationerne
og evolutionerne. Kommissionen anferer selv, at dette bind in
deholder »... en Samling Tactiske Regler hvilke vil have et
sterre end sedvanligt Omfang, men som vi haabe formedelst de
deri forefinde Beskrivelser over Ordenernes Hensigt og Vigtig
hed, ... ligesom vi forvente de skulde blive de Underhavende til
Opmuntring og Vejledning«,

Til belysning af kommissionens made at fremfere sine mere
perifere synspunkter pa kan citeres »Det maatte og naadigst til
lades os at ytre at vi ansee det aldeles nedvendigt at den Danske
Flode ligesaavel som de andre Europeiske Floder inclusive den
Svenske blev forsynet med Bom-Mesaner-s, thi uden disse vii
den Commanderende ikke med forneden Tryghed kunne Ma
neuvrere, han viI med Grremmelse see sin Fiende vende ved
Vinden hvor han af frygt for Skade og Uorden maa vende for
Vinden «, Her er et af de fa eksempler pa, at kommissionen
beveger sig ind pa et omrade (skibenes manevreevne), som den
strengt taget ikke er blevet palagt at befatte sig med. Dette er
maske arsagen til, at bemerkningen fremsettes med et serligt
underdanigt ordvalg i indledningen til afsnittet.



Efter nogle bemerkninger vedrerende de endnu udestaende
opgaver for kommissionen, herunder udarbejdelse af »Commu
nieations-Signaler imellem den Commanderende af Floden og
Chefen af en Fladgaaende Flotille ...« (kanonbade, skergards
bade), sa har kommissionen en bemerkning om, hvorledes
»Flagmend« (d.v.s. flade- og eskadreehefer) bar afvikle signale
ringen: »Da det naar Floden er stillet i Linie er meget gavnligt at
den Commanderendes Signaler bliver heiste fra For-Toppen
[forreste mastetop] og Kryds-Toppen [agterste mastetop], saa
var det at enske at det maatte vere alle Flagmend uden hensyn
til deres Charge tilladt at heise deres Commandoe-Flag paa
Stor-Toppen [midterste og »fineste« mastetop] saa lenge Slaget
varer«. Her er igen et eksempel pa kommissionens fordomsfrie
holdning. Det, at signaleme bedst skulle kunne ses, matte ga
forud for den sterkt traditionsbundne forret for admiralen til
som den eneste at fare sit kommandotegn pa stortoppen.

Kommissionen erkender indirekte selv, at den har lavet et
forslag med dybtgaende endringer, idet den anferer, at »uagtet
Commissionen har anvendt yderste Fliid paa at opnaae muelig
ste Grad afTydelighed, saa kan dog en Signal-Bog der skal fare
Navn af fuldstendig umuelig, vere saa Klar og Simpel at det jo
fordrer nogen Tiid og Eftertanke, at giere sig bekiendt med den
Plan og Indretninger, vi tilbyde os derfor Commissionen in
Corpore, og hver enkelt Medlem afden at ville med Forneielse,
... paa visse bestemte Tider at mede i Commissions-Stuen for
der at forklare alt hvad nogen af Marinens Herrer Offieerer
maatte enske nermere Oplysning om«,

I slutningen af sin skrivelse foreslar kommissionen, at de af
kommissionsmedlemmet »Hr, Capit:Lieutenant R.Rafn ... med
bedste Villie, noyagtigste Fliid, og som kyndig i Faget ...«
fremstillede 260 figurer til »Tactiquen« benyttes. Det er muligt,
at Rafn har veret den bedste til at tegne de 260 figurer, men han
var i hvert fald kommissionens i aneiennitet yngste medlem.

Endelig overleverer kommissionen sit »... Arbeide til det
Kongelige Collegii nermere Bedernmelse, med Begiering at
dersom samme skulde vinde Bifald og til Trykken aIlemaadigst
blive aproberet, sammes foranstaltning og iverksettelse da
maatte overdrages Commissionen«. Kommissionen havde altsa
- udover udarbejdelsen afforslaget - truffet de praktiske forbe
redelser til projektets realisering ved forhandsforhandlinger
med bogtrykker, treskzrer, sekortarkiv m. m. Kommisssionen
patog sig geme ansvar for mangfoldiggerelsen afpublikationer
ne samt opgaven at undervise i deres rette brug.

Endelig den 1. maj 1799 modtog kommissionen - pa det 190.
made - ved skrivelse fra kollegiet, dateret 29. april, en godken
delse afdet indsendte forslag til signal- og evolutionsbog. Samti-
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D E N K ON GE L I G E D A l"S KE FLODE.

Figur29. Titelblad til setak
tikken.

Figur ] 0 . »SIGNALER FOR
DEN KONGEUGE DAN
SKE FLODE«, Jigna/bogen
at1799, kopier i sort-buidog
reduceret format:
Titelbiod.

dig udtalte kollegiet sin paskennelse af det henned forbundne
arbejde og anmodede kommissionen om at iverksette trykning
af 200 eksemplarer af bagerne, men farst den IS. juni tog kolle
giet bestemme1se om, hvilke titler de to boger skulle have:

»SIGNALER FOR DEN KONGELIGE DANSKE FLODE«, og
»SeJE-T ACTlQUE«.

Det bestemtes endvidere, at der ikke sku11e ofres penge pa kob
berstik til tite1bladene! (figur 29 og 30).

Den 12. august 1799 kunne kommissionen da indberette skrift
ligt til kollegiet, at »Afvigte Leverdag ere 180 uindbundne Ex
emplarer ... blevne afleverede af Bogtrykker Christensen i Ad
miralitets-Bygningen, og har ieg Commandeur Lntken fonnaaet
Archivarius Kilde at indlegge dem i Archivet«, Det nevnes vi
dere i skrive1sen, at bogtrykker Christensen har henledt kom
missionens opmerksomhed pa den pligt, han havde til at afle
vere 3 eksemplarer af signalbogen til Det kgl. Bibliotek, men
tillige at biblioteket »... i Felge seenere Indretninger er til of
fentlig Brug ... saa har Commissionen paalagt Bogtrykkeren
ikke at aflevere disse jde Exemplarer, forinden vi derom have
erfaret det Kongl. Collegii Beslutning«, og allerede den IS. au
gust bestemte kollegiet, at samtlige trykte eksemplarer skulle
afleveres til arkivaren ved admiralitetet.

Uden at det direkte nevnes i kommissionens protokol, kan
det sluttes, at trykningen af 2. bind - »S0E-T ACTIQUE« - ogsd
rna vere blevet iverksat, for ved skrivelse af I. december fra
kommissionen til kollegiet medde1es det, at bogtrykker Chri-



stensen har fuldendt sit arbejde, og at han ialt har afleveret 229
komplette eksemplarer af signalbogen og 224 eksemplarer af
setaktikken>, samt at de anvendte tresnit er indpakket i 2 skibs
kister og sammen med alt anvendt korrektur- og kladdemateria
le ligeledes er afleveret til arkivet. Det fremgar klan, at savel
kollegiet som kommissionen har veret opmerksom pa betyd
ningen af omgangen med fortrolige og hemmelige sager.

Endelig den 18. januar 1800 kunne kommissionen samles og
gare status. Ved skrivelse meddelte man kollegiet »Commissio
nen, som nu troer, at have fuldbyrdet de samme i Commissorio
af28.Dec. 1797 paalagte Pligter, tilstiller herved ligeledes under
danigst sin under Commissionens Arbeide ferte Protocol ...«,

Skrivelsen underskrives af de hjemmeverende medlemmer:
Lutken, Fisker og Obelitz. Som allersidste indfarelse i protokol
No I kan leses ordene »Saaledes endtes denne Commissions
Forretninger. Januarii 18de1800«, signeret »L.H.Fisker«. Men
sa let skulle det ikke ga med at:fa nedlagt denne kommission, der
pa forskellige omrader havde bevist sin nytte. Den fik palagt fle
re opgaver, inden den endelig blev nedlagt ved kgl. resolution af
7. december 1801, og om denne 2. periode i kommissionens liv
berettes i »Protocol No 2«, som ikke behandles i denne op
gave.

Indholdet af signalbogen af 1799

Generelbeskrioelse
Signalbogen er trykt i folio pa 88blade, og indholdet indledes pa
side 3 med titelbladet, der som nevnt ikke skulle afses serlige
kobberstik pa. Pa siderne 5 og 6 findes en indholdsfortegnelse
(figur 31), der henviser til 19 afsnit (ordet »afsnit« forekommer
ikke i signalbogen). De 19 afsnit identifIceres ved et nummer 
der imidlertid ikke benyttes til henvisninger - samt en beskri
vende tekst, der dekker hovedindholdet af pagseldende afsnit.
Der er ikke i indholdsfortegnelsen henvisning til sidetal. De 3
ferste blade er upaginerede, men de felgende 85 blade indgar i
en paginering, der omfatter siderne 1-190, idet dog siderne 19-57
er upaginerede, men deres antal er alligevel medregnet i den to
tale paginering.

Indboldet
Afsnit I: »Forklaring over nogle i dette Systeme forefindende
Talemaader«,

Dette meget korte afsnit omfatter kun een side, og det inde
holder definitionerne pa nogle nye betegnelser for nogle gam-

SO. Niels Christensen synes
ifalge de 2 begers titelblade
at vere blevet forlenet med
predikatet »Kongel, Privili
geret Bogtrykker« imellem
de 2 opgavers udferelse.



Figur ]I. Indholdsfortegnelse,
2 sider.

Indhold

6. T.w&. ewCl'~. an.u. 17.... Otr....... F......~..... ar-Ia .....

CaMcI LPn. E.

II. n., .........

I). War.Sip'- hi Aabn.

melkendte formationer rn.v., som f.eks.: »Slag-Orden, er hvad
man tilforn har kaldet Linie de Bataille«.

Afsnit 2: »Vedtegter for Dagen som tillige indeholde Parol
Tabeller, Signalernes Forandring med meere«,

Dette afsnit omfatter siderne 3-18 og er inddelt i 90 poster,
hvoraf dog kun de 84 er udnyttede. Afsnittet omfatter ievrigt

- oplysning om hvad signalsystemet skal kunne bruges til »...

at bekiendtgiere Befalinger, afstede Rapporter, fremsette
Spergsmaal og afgive Svar ...«,

- oplysning om hvilke signalmidler systemet omfatter, som
»... ere fiirkantede Flage, Vimpler, Standere og Split-Flage«
(figur 32), samt udseendet af disse. Der er saledes i selve syste-
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Figur33- Parol-Tabelle No. I

ogParol-Tabel NO.2. Brugen
aftabellern« fremgor afpkt.

9S·

met tale om 10 flag, der representerede tallene 0-9 og et serligt
flag (»Dambret Flag«), der primert skulle bruges som ligheds
flag (jvf. pkt. 67). Herudover anvendte systemet 4 standere, 2

vimpler, 2 splitflag, »den danske Gi0S«, »den engelske Gi0S«,
»den svenske Gi0S«, »det engelske Flag« og »hosstaaende
[d.v.s. hollandske] Flag« til nogle ganske bestemte formal,

- oplysning om boordan signa/mid/erne skulle amiendes. Ved
en kombination af talflagene 0-9 sammen med de 4 standere
kunne der ved anvendelse af maksimalt 2 flag og 1 Stander tilken
degives 1299 forskellige signaler, der i 1299 §§er blev tillagt hver
sin serlige betydning, men signalerne var »... dog alt ordnet ef
ter sine forskiellige Materie udi 53ve Afdelinger«. Derudover
kunne serlige kombinationer af flag standere og vimpler bruges
til at kommunikere: kendingssignaler for hvert enkelt skib eller
dele af en fladestyrke (divisioner, eskadrer m.v.), afstande, tids
rum, kompaskurser, tal/bogstaver i »Parol-Tabeller« (figur 33),
hemmelige ordrer om tid, kurs, distance m.m.. De fa nationsflag
og -gase, der endnu indgik i systemet havde helt serlige - ofte
gamle traditionsrige - betydninger, sasom den danske g0S »...
fra Mesan Ruen ... og holdes da Guds Tieneste«, den engelske
g0s »... betegner samme, at en Mand er faldet overbord ...«, og
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den svenske g0S »... da betegner samme, at man har veret hel
dig nok til at redde den overbord faldne«,

- det fastslas, at »Farverne have ingen Indflydelse paa Betyd
ningen. - Redt og blaat ere eenstydigt og kaldes merkt - hvidt
kaldes lyst«, og »Stedet, hvorfra Signalerne vaie, er ligegyl
digt«, og »Dersom den Commanderende finder det nedvendigt,
da vil han hidse samme Signal fra forskiellige Steder«,

- bestemmelser der vedrerer procedurer for signaleringens
udferelse, f. eks, om opmerksomhedssignal (for at pakalde sig
nalmodtagerens opmerksomhed), iverksettelsessignal, tilin
tetgerelsessignal (annullering af et signal), om repetition af den
kommanderendes og andres signaler,

- bestemmelser for rapportering til den kommanderende fer,
under og efter slag om »... alle muelige Underretninger, saa vel
om egen Flodes Stilling og Slutning som om Fiendens Forhold
og Stilling, alt i Overensstemmelse med Signal-Bogens rode M
deeling«,

- forskellige generelle bestemmelser om manevrers udferel
se, om forholdsregler for hurtig iverksettelse af serlige ordrer,
og endelig en bestemmelse om overbordkastning af signalbeger
»... Seer noget Skib sig i den uheldige Forfatning som Krigs
Articuls Brevets § 752 ommelder, da skal han, foruden de deri
benevnte Beger og Protocoller, tillige serge for, at alle Signal
og Tactique-Beger og Papiirer kastes overbord«.

Afsnit J." »Tabelle Litra A. for Skibenes particulaire Signaler
med hosfoiet Fortegnelse«,

Dette afsnit omfatter 2 upaginerede sider og indeholder en ta
bel og en fortegnelse. Tabellen viser, hvorledes man ved brug af
flagene 0-9, 2 splitflag og 4 standere kan fastlegge z-flagssigna
ler til brug som kendingssignaler for de enkelte skibe (»particu
laire Skibe«) og for fladens bestanddele. Fortegnelsen omfatter
en oversigt, der fastlegger brugen af tabellens numre 1-28 som
kendingssignaler for fladens bestanddele - f.eks. er nr. 3»Con
voien« og nr, 15»Den Deel afTransport-Floden, som indehaver
ridende Artillerie« - medens numrene 29-120 kan bruges til til
deling af kendingssignaler for de enkelte skibe.

Afsnit 4: »Tabelle for Compas-Stregerne Litra B«.
Dette afsnit omfatter een upagineret side og indeholder en ta

bel, der viser, hvorledes man ved brug af en lys vimpel, flagene
0-7 og de 4 standere har fastlagt z-flagssignaler for de 32 kom
passtreger.

Afsnit 5: »Nummer-Tabellerne Litra C og D«.
Dette afsnit omfatter 4 upaginerede sider og indeholder 2

nummertabeller, der viser, hvorledes man ved brug af systemets
flag 0-9, 2 splitflag, 4 standere og 2 vimpler har fastlagt j-flags
signaler for numrene (tallene) 0-539 (figur 34).



Figur34-Den eneside of
»Nummer-Tabelle Litra G«.

Llua. c.
Numm(

. ..... .

~~--I- -1---_

59. 651· 79· 89.1 99· 'og. "9· 129- '1'
I .\

::r

§ ·,. ~ ~ ~ ,. ~ ~ ~J:~~~I~~
,. II. '·1. I'. 4" 5'. 6,. 71. 8,.1 9" '0'. Ill. 12'. I

~ •• ,~ 22. I~ 4'·.15~ b7~ 8.·r::-=:~~
-0'''':'' --~~-I- ~-~-I-

3· '3· '3' 33· 41· 51· 63· 730 83· 93. '01· "I. 121. ,

•~ ." ~ 4· '4- '4- 14- 44· 54- 64- 74- 84--1940 '04- "4- '24. "

- ---.;;;-;:-- - I- I-I!- --I-o l' '5· '5· 15· 45. 55· 65· 71· 85· 95· '<>s. III· 125· I;

.-0 -~~1'6' 16. ~ 5~ ~ 7~ 8~.1~~ II~ ,~ ~

1d
.. .. -

'.1 '- ': . .1 -rr r 7. '7' '7· 37. 47· 57· 67. 77. 87. 97· '07' 117. 127. 'I
• ~ ( '/ I

U 8.1.8. .& 18./48. s& 6~ 7~ 8~ 98. 'O~ ,~~ -=~
-
~ 9./'9.1.9. 19.1 49.

,

Afinit 6: »Tabelle over Nationer, Grunde, Kyster, 0er,
udmerkede Forbierge, Landkiendinger, Havne og Grundes Be
skaffenhed Litra E«.

Dette afsnit omfatter 10 upaginerede sider, der indeholder en
oversigt over de geografiske begreber, »... hvilket alt, enhver
Materie for sig, er Alphabetisk ordnet og givet Numre [1-1299J
for at kunne signaleres i Overeenstemmelse med Vedtegt No.
22«, d.v.s. som et nummer, men med en lys vimpel under signa
let for at tilkendegive, at det er »Litra E«,der skal benyttes ved
aflesningen. Eksempelvis findes byen Faaborg Under »F« og
her i afsnittet »Havne«, og den har nr. 331 i systemet.

Afinit 7: »Fortegnelse paa Ordet Feltraab til Ankers eller
Kienderaab til Sees Litra F«,

Dette afsnit omfatter kun een, upagineret side med en skema
tisk oversigt, der under numrene I-56 giver de »Feltraab« eller
»Kienderaab«, der skal benyttes i overensstemmelse med ved-
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Fortegnetre

'tJlJ O,J,t wed Ftldtrlltll1 til A,,!trr

Kitnd,raalJ til S8t I.

Figur 35. Fortegnelse paa Or
det med Feldtraab til Ankers
eller Kienderaab til Sues.
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1 56. """""' ,. - .

tegternes para 24 (figur 35). Hvis man eksempelvis udfra »Pa
rol-Tabelle No. 1« og »Parol-Tabel No. 2« i afsnit 2 har fundet
frem til tallet 16, kan man ved at ops0ge Litra F finde »Kiende
raab til Sees« at vere »Norge og Broder«, d.v.s. at man pa anrab
»Norge« skulle svare »Broder«,

Afinit 8: »Tabelle for skiulte Courser og Tiider Litra G«.
Dette afsnit omfatter 2 upaginerede sider, der indeholder eet

stort skema, der med indgangsargumenterne »Kurs« (32 mulig 

heder) og »Tid« (6 muligheder: Y2 -3 timer), og ved brug affla
gene 0-5, de 4 standere og de 2 splitflag, kan opna 192 mulighe
der for signalering afen ordre - ved et 3-flagssignal- vedreren
de en kurs, der skal sejles i et bestemt tidsrum.

Afinit 9: »Tabelle over skiulte Courser og Distancer Litra
H«.

Dette afsnit omfatter 2 upaginerede sider, der omfatter eet
stort skema, der med indgangsargumenterne »Kurs« (32 mulig
heder) og »Distance« (6 muligheder: Y2-3 mil), og ved benyttelse



35"

574 636

617 6~

647 · 669
670 68.

68. 7'9
7·0 719
740 771
772 789
790 805

806 818

8'9 8ll
836 874
875 903
904 934
.915 957
958 98t

h. dI

K ..n" .........
° 9

.0 '8
'9 .00

'0' 222

221 'lJ

'56 .68
.69 .88

'H9 l07
308 3'7
3'8 366
367 l85
386 410

411 ~87

488 Sal

5°' 516
517 528
5'9 550

551 573

Figur 36. Fortegnelse ouerAf
deelingerne ued Dag
Signalerne, 2, sider.

af flagene 0-5, de 4 standere og de 2 splitflag, kan give 192 mulig
heder for signalering af en ordre - ved et j-flagssignal >- vedra
rende en kurs, der skal sejles efter over en bestemt distance. Da
signalerne efter Litra G og H er de samme, rna den kommande
rende ferst tilkendegive ved et serskilt signal, hvilken Litra det
efterfelgende signal skal leses udfra.

Afinit 10: »Fortegnelse over Afdeelingerne ved Dag-Signa
lerne«.

Dette afsnit omfatter 2 upaginerede sider, der indeholder en
fortegnelse over de 53 afdelinger, som de 1299 dagsignaler er ind
delte i efter deres tematiske indhold (figur 36). Hvert enkelt af
disse 1299 signaler kan signaleres ved et j-flagssignal.

Afinit II: »Dag-Signalerne«.
Dette afsnit omfatter 91 paginerede sider, der rummer de 53

afdelinger, der udger hovedindholdet i signalbogen.

Fortegllelre

J,/tAj'J,,6c. Silaalcr mcd ablt. F1qe.

UraAj'Jrtlill,f. Siplv.r bbIllIalJllIbaW.

)Jiuf/Jnlitrl. J.>p orori'fcll't.

+"41'''''. EIli-t-. GdcrMI 5ti11iq.. OI'dcaen F_n.. ra- ~1IIi., i

Onlc.ocra. '- 0ftlcDcma Ilcuaia& 1 TL&iUli ViDI·.·~.

'" A/Je,Iirtg. c.a F____.
6" 1If.h.~ ""' .............
,d, 4ftlnJittK. Sip.alu foe Avun.('"odm.

8dt41_... 5aI1Wcr for Car,. II. BarUu..

9ik 4!tltrling. Sipalcr lot Arricnl-Ganka.

lad',.4{dfflnq. S,pUu far FIoicac.

..Jt 11U 4fokrlir«. Dca km EilI.......
-\J11' "A/J«Iirt6. s.,tuiuUW1ca~COUllUlllltteadcJFWuOfUa~IlColn"oica.

I jJ, 4f.lnlirt6. TilbcrcdeU'« til SIar lUntBd'WtsCf IlAdcr • mu r--.
• .-\'J.¢II' AfJrtJiUJ' Om G&macmbr,4aa.a1 01 DoubIcrial.

-t ISd,. 4fJll'Jir«. OcaEaaiar - Btaadcra .b- III Afnndc1l'e.

~ 16.1, AfJH•. · Bard.. \W FSo4a &anile cUcrdca 'caddil••ypaM FIo4cI E&cdzatlic.

.~ 11d, 4/olulllll. ~~ &acriu .. H.av... l&nIC r.uJ'cn Furccrillrl • yony....

~18d, AfJNlitIg. QIQ Krip·ralU La.U_iq Of 1IMl.Ik,boilll'

-f19'k AfJnlirtJ. UadUUlllillJ-', foa lbllc riVCl deD~c _ Fie,*- Forwscndu

or 08\ iDduclfcl:ld. OmAndilbcdu. '- ..... _.-ri'.ap Uonka i \W CJClFlo>

lin IIlbcfakd.StilIi.. dlill'lcYa1:cJror.

ok2?1" 4fJ{ltfi:tK. U_UJUIUIII 01 Fon:I'pirtCd. r- UlpU I.lppomr _ CIa Skit. Td.flmlI OS

ForboW. l Til. IrSbrell Sip: ar Flmtle.I.

21dt A/tl,.,lit;t. OIlS SamJiaf, S1l1U1il1l dlill'A.dMIiaa: lmcU_ Skit-I cDiii' ColunDc:r-.

--\ 2u'" A[..'ulll1iI. ~ I'riifcr.

23'" AfJIttIitIg. .rll. _ IcvqcIWr r-. ndkommt hed, FIo4m, _ '- DUill!n4 Fill"'

CIlliDJ' If hnlaaWt.Sipal ....llIc ll6nc diu lIIu..1ra Dcdt:atr..mm..
24''' AfJ""IiIlfl. 1kf.a1Ulzu _ JlcvqIIC,r, _ alk.. ,.::au. anltchl Skibc.

:lSJ" Aj"J,.,Iitg. GadOrdCIII VcdlirWddfe i de bef.aJtd, $cil·Ordcnu IIISIl11iIlfU ti.lA.1Ibra.

26d"Ald""''''+1. Bt&li1\lU fn .. CoIaIlllDlkral4a i lIlIA.illiC' TilfZ'ldc. '

27J" A/Juli116. F.tcfpirJId IT.IIItil ieo CoInaulllkrcndc i ,"lkillill TilfoEldc.

28J"AfJ""/iIfr. Tilifoddf, til- dIcr FOIbwl'__ .:....s.-,_.-FWca. LuId. cOer Cr-..

4aSkibc.

29'1' AfJUIm6. 0r1bu [01' Ski'-cs F!"'lt1'.

lC1t' Aj"MlI'Iins. Ota 0nIu '" S1Ult paa til Rid.

311' AfJ""/i-a. Tilberadclruril If r.... SciL

;21" .1fJ«linZ' F«fiaIirWt NioIkr lor1'1_ or inclUklmda Tlbill(o

33/1' AfJ«/inz. VIldcrmDiaa:u fn - til .. _ 4ca~c i ~p TdE'oE....

341'4fJu/i¥. Uidp. r... bIl fonIra.

99



Denfurste afdeling omfatter enkeltflagssignaler, der rna anta
ges at vere signaler, der blev brugt hyppigt eller som knevede en
huttig indsats, som f.eks, nr, 3, der betyder »[eg har forstaaet
Signalet« eller nr. 6, der betyder »]eg har Ild i Skibet« med
anmerkningen, at »... da paalegges det ethvert Skib, ufortevet
og under Ansvar for ringeste Tiids-Spilde, at tilberede de
Brand-Anstalter ...«, Nr, 9 beordrer »De Skibe, som ere paa
Skud, skulle begynde Slaget - og de evrige ligesom de frem
komme«.

Tredie afdeling,§§ 19-200, omfatter signaler vedrerende »[agt
og Opdagelse« og det kan noteres, at der med denne afdeling er
abnet op for en hej grad af tovejskommunikation, saledes at det
»particulaire Skib« nu har tlet mulighed for pa en forholdsvis
let made at afgive detaljeret rapport til den kommanderende.

Fjerde afdeling, §§201-222, omfatter signaler vedrerende »Es
quadrenes og Gardernes [d.v.s. Arriere- og Avantgarde og
Corps de Bataille] Stilling ved Ordeners Formering, sammes
Ombytning i Ordenerne, samt Ordeners Retning i Tilfelde af
Vindens Forandring«. Der er her tale om signaler i forbindelse
med evolutioner efter »S0E-T ACTIQUEN«, OG DER ER DA OGsA 1

NJESTEN SAMTLIGE §§ HENVISNINGER TIL DEN RELEVANTE »TACTI
QUE-ARTICUL« 1»S0E-T ACTIQUEN«. I 5.-12. afdeling, §§ 223-410,
er der tale om signaler vedrerende ordregivning til de enkelte
dele af fladen eller til serlige skibe, sasom »Formanden« (det
forreste skib i linien), »Agtermanden«, »Avant-Garden«, »Den
lette Esquadre«, »Den Commanderende af Convoien« m.m.

Afdeling13, §§ 411-487, omfatter signaler vedrerende »Tilbe
redelse til Slag, samt Befalinger under og efter samme«, som
f. eks. nr, 411: »Gierer klan Skib«, nr, 415: »den Commanderen
de agter, om Leiligheden er gunstig, at angribe Fienden i Nat«,
nr. 424 »Nermer Fienden paa Pistol-Skud«, nr. 443 »De Skibe,
som ere aldeles ude af Stand til at fortsette Slaget, skulle drage
sig ud af Linien og snarest mueligt istandsette sig, de
nestfelgende Skibe slutte sig til for at lukke Aabningen, og naar
de beskadigede Skibe see sig nogenlunde i Stand til at kunde
nytte, da sage de ind i Linien hvor de finde Lejlighed», og nr.
474 »Klart Skib opherer men Keierne forblive i Finkenetteme
til Solens Nedgang - men skeer dette i Sigte afFienden, vedbli
ver klart Skib, men de vagtsfrie Folk tage Keierne ned«,

Afdelingerne 14-16, §§ 488-528, omfatter signaler vedrerende
»Giennembrydning og Doublering« og »Entring, samt Bran
deres An- og Afvendelse« samt »Betreffende vor Flodes Retrai
te, eller den fiendtlige flygtende Flodes Eftersettelse«. Disse
signaler omhandler stort set ordrer fra den kommanderende,
som f. eks. nr, 495 »Giennembryder Fiendens Linie. Chefen for
den Esquadre som denne Ordre tillegges, anbefales Hensyn til §
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478 [indskerpelse afgod orden i eskadren] - See Tactique Regul
No. 21 [vedr, det serlige, selvstendige ansvar chefen for den
gennembrydende eskadre har]«, nr, 505 »Branderne skulle hol
de sig klar til at virke«, eller nr, 509 »Entrer det forreste af de
fiendtlige Skibe, eller Formanden afden fiendtlige Linie«, Men
det var ogsd forudset, at det kunne ga helt skevt, som det
fremgar af nr. 522 »Floden skal flygte. - Et hvert Skib kan styre
og seile hvad Cours, han troer, der bedst kan befordre hans
Flugt«.

Afdelingerne 1?-18, §§ 529-573, omfatter signaler vedrerende
»Angreb paa Batterier og Havne samt Passers Forcering og
Forsvar« samt »Krigs-Folks Landsetning og Indskibning«, og
der er her tale om ordregivning fro den kommanderende.

Afdelingerne 1sr20, §§ 574-646, omfatter signaler vedr. »Un
derretninger, som skulle gives den Commanderende om Fien
dens Foretagender og om indtreffende Omstendigheder, som
kunde foraarsage Uorden i vor egen Flodes anbefalede Stilling
eller Bevegelse« og »Underretninger og Forespergsel, som an
gaae Rapponen om eget Skibs Tilstande og Forhold i Tiid af
Slag eller i Sigte af Fienden.» Der er her tale om en hej grad af
mulighed for at informere den kommanderende om savel egne
som fjendens svagheder og styrke, saledes at hans beslutnings
grundlag skulle blive vesentligt forbedret, som f. eks. signal nr.
583: »Der er i den fiendtlige Linie en stor Aabning, og befindes
der saa mange Skibe forud for Aabningen, som medfelgende
Nummer-Signal udviser« eller nr. 616 »Vores Arriere-Garde er
i Uorden«, eller nar det kom til eget skibs tilstand, nr. 640 »]eg
er aldeles uskikket til Slag«, eller nr, 642 »]eg kan vedligeholde
eller igientage min Post.«

Afdeling21, §§ 647-669, omfatter signaler »Om Samling, Slut
ning eller Aabning imellem skibene eller Colonnerne«, d.v.s,
hovedsageligt patale fro den kommanderende til skibe, der ikke
holder deres plads i formationen.

Afdeling 22, §§ 670-681, omfatter signaler »Anlangende Pri
ser« som f. eks, nr. 672 »Bemander ikkun de betydeligste Priser,
men brender eller synker de ringere.«

Afdeling2], §§ 682-719, omfatter signalervedr. »Befalinger om
Bevegelse som vedkomme heele Floden, men som tillige, ved
Foreening af paniculaire Signal, angaae sterre eller mindre Dee
le« som f.eks, nr, 690 »Vender ved Vinden alle paa eengang«.

Afdeling 24, §§ 720-739, omfatter signaler»Befalinger om Be
vegelser, som alleene angaae enkelte Skibe« som f. eks. 726
»Tag Post som Formand i Eders Esquadre, og iagttag hans Plig
ter.«

Afdelingerne 25, 260g 27, §§ 647-8°5, omfatter signaler vedr.
»God Ordens Vedligeholdelse i de befalede Seyl-Ordener og
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Stillinger til Ankers«, »Befalinger fra den Commanderende i
adskillige Tilfelde« og »Forespergsler fra og til den Cornman
derende i adskillige Tilfelde«, Der er altsa tale om signaler savel
fra som til den kommanderende og hovedsageligt vedrerende
problemer med at indtage korrekt position, kurs, sejlfaring, ud
kig m.v,

Afdeling28, §§ 806-818, omfatter signaler vedr. »Tilladelse til
- eller Forbud imod - Samquem med Floden, Land eller frem
mede skibe«, og afdeling 29, §§ 819-835, omfatter signaler vedr.
»Ordrer for Skibenens Fartejer« som f. eks. nr. 823 »1 Morgen
skal Eders Barcasse ligge ferdig med Varp-Anker og to Kabel
touge, fra Dagbrrekning indtil Merkningen, saafremt Veirliget
det nogenledes tillader,« I afdeling30, §§ 836-874,findes forskel
lige signaler »Om Orden og Skik pa en Rhed« som nr. 844
»Ethvert Skib skal patrouillere i sin egen Omkreds« og nr. 847
»0ver Mandskabet i alt reve og beslaae. - Det overlades Skibs
Cheferne at eve deres Mandskab, i det som de troe dem gavn
ligt« men ogsa som i nr. 869 »Det tillades at sende Folk i Land,
for at vaske, bade og forfriske dem.« I afdeling31§§ 875-9°3, fin
des signaler for»Tilberedelser til at gaae under Seils,»

I afdeling32, §§ 904-934, findes en rekke signaler vedr. »For
sigtigheds-Midler for Natten og indfaldende Tykning« altsa
forholdsregler som den kommanderende ensker at treffe for
natten eller hvis tykning opsrar, Eksempelvis § 910. »Den Com
manderende vil ved Tabellen Litra H for skiulte Courser og
Distancer tilkiendegive Floden sine Courser og Distancer for
Natten«.

I afdeling 33, §§ 935-957, findes signaler for »Underretninger
fra, om, og til den Commanderende i adskillige Tilfelde«, d.v.s.
en meget blandet samling af signaler, som f.eks nr. 945 »Det vil
de forneie den Commanderende at see Floden neiere erindre
den anbefalede Orden.«

Afdelingerne 34 ag 35, §§ 958-1011, omhandler signaler for
»Hielp som kan forlanges« og »Hielp som skal gives, og Befa
linger som sigte til at hielpe beskadigede Skibe, til at holde Flo
den.« I afdeling 34 er der saledes tale om signaler til den kom
manderende, og de rekker lige fra forholdsvis beskedne ensker
som i nr. 965 »leg begierer et Svertoug« til det helt opgivende,
nr. 978, »[eg anseer mit Skib aldeles forloret, og begierer Far
teier for at redde Folk, og Forholds Ordre om, hvorvidt det al
deles maa forlades.« I afdeling 35 er den kommanderendes sty
ring af hjelp til det nedstedte skib som f.eks i nr. 991 »Un
derstetter det i Ulempe verende Skib paa alle muelige Maader
og med yderste Fliid.«

Afdeling36, §§ 1012-1026, omfatter signaler vedr. »Hielp, Ud
deeling, Anvendelse og Forsyning afMund- og Krigs-Provisio-
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ner«, d.v.s. signaler, der muligger, at den kommanderende kan
indhente oplysninger om skibenes beholdninger af proviant,
(vand, bred, el, brendevin, smar, rerter, gryn, ked, flesk) og
»Krigs- Provisioner« (kugler og krudt) og i givet fald foranstalte
en bedre fordeling skibene imellem, som f. eks. ved or. 1014 »M
giver Eders halve Forraad af Syge-Kaast til det Skib, som ved
dette Signals Strygning tilkiendegives« eller or. 1019 »Mgiver
saa mange Centner Krud, hvis Antall, tillige med det Skibs parti
culaire Signal der skal modtage samme skal blive heist, naar det
te Signal er streget« med »Anmerkning: Et til Quantiteten af
Krud omtrent proportioneret Quantum Fengrer el1er
Fengkrud medgives tillige.«

Afdeling 37, §§ 1027-1058, omhandler signaler vedr. »Ulempe
som kan tilkiendegives.« Man kunne - med rette synes jeg 
have inkluderet denne afdeling i afdeling 34, men der er dog det
specielle ved afdeling 37, at denne afdeling omhandler uheld el
ler skader, der ret neje kan preciseres, som f eks. nar det i or.
1035hedder»leg har mistet mit Roer», i or. 1°42 «Den bekomne
Skade kan repareres i Seen« og det helt hablese i nr. 1055»Ilden
i Skibet er saa betydelig, at jeg haver inter Haab om Skibets Frel
se. - Men mit Krud er vaadt - el1erkastet overbord. - Skarpet er
frataget mine Canoner, og jeg behever hastig Hielp til at redde
Mandskabet.«

I afdeling 38, §§ 1°59-1°71, findes signaler vedr. »Observatio
ner Navigationen betreffende saavel som Lodninger« og i afde
ling39 og40, §§ 1072-Il03, signaler vedr. »Befalinger om og For
hold ved Lands Anduvning« og »Rapporter til den Comman
derende i Anledning af Land-Anduvning.« AIle disse signaler
har til formal at sikre fladens navigation (sikker stedbestemmel
se) og iser at anduvning af land skete under iagttagelse af alle
mulige foranstaltninger til sikring af sejladsen. Tidens usikre
navigation afspejles i signal or. 1062 »Har noget Skib giort
Lrengde-Observationer?« el1eror. 1073 »Kiender noget Skib det
nu opdagede Land? De som troe at kienne samme signalere
Navnet ved Tabelle Litra E«, el1erdet mere optirnistiske or. 1097
»]eg har opdaget Land i den signalerede Compas-Streg, og saa
snart jeg kiender det, skal jeg tilkiendegive det.«

I afdelingerne 41 og 42, §§ Il04-Il44, findes signalerne vedr.
»Forespergsler og Rapporter Ankring betreffende«, og »Om
Ankring, Forteyning og Spring samt forelebende Befaling des
angaaende«, idet afdeling 41 stort set vedrerer signaler til den
kommanderende og afdeling 42 ordrer vedr. ankring fra den
kommanderende, som f. eks. or. Il06 »]eg har ankret paa slet
Bund«, og or. III7 »Der skal ankres paa den herved signalerede
Compas-Streg« med »Anmerkning. Naar den Commanderende
ved tvende Canon-Skud tilkiendegiver, at han nu ankrer, da
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staaer der fra samme 0ieblik enhver frit for at ankre, naar han er
i den Stilling som de af den Commanderende for Ankringen
giorte Bestemmelser fordre.«

Afdeling43, §§ 1145-1150, omhandler »Signalers Forandring og
forseglede Ordres Aabning« og afdeling 44, §§ 1151-1168, drejer
sig »Om Signalers Observation, Repetition eller Igientagelse,
Misforstaaelse og Berigtigelse.« Begge disse afdelingers signa
ler skal ses i sammenheng med de relevante poster i vedtegterne
(afsnit 2). Mdeling 43 vedrerer brugen af »forseglede Ordres«
og de dermed forbundne endringer i talflagenes betydning. Af
deling 44 omhandler hovedsageligt procedurebestemmelser, der
har ner tilknytning til vedtegternes procedurebestemmelser i
afsnit 2'S poster 33-40 og 47-61, d.v.s. en nejere precisering eller
indskerpelse af at de i vedtegterne relevante forskrifter skal
falges, Det skal bemerkes, at begge disse afdelinger indledes
med henvisning til disse poster i vedtegterne,

Afdeling 45, §§ 1169-1184, omhandler signaler vedr. »Igien
kiending og Eftertelling afFlodens Skibe.« Disse signaler viser,
hvilket problem det var - afhengig som man var afvind og vejr 
at holde sammen pa en fladestyrke til S0S og at identificere de
fjerneste skibe, som f. eks. nar der ved nr. III7 sp0rges »Har no
get Skib Kundskab om det eller de manglende eller det herved
signalerede Skib - eller troer at vide, hvor det eller de ere. - Det
Skib som troer herom at have Kundskab, heiser Flaget Ja og
Compas-Stregen hvori han troes at vere. - Haves ikke fuld Vis
hed da heises, i Steden for ja, Tvivlsmaal.«

Afdeling 46, §§ 1185-1202, omhandler signaler vedr. »Befalin
gers Afhentelse«, d.v.s. ordrer fra den kommanderende til hele
eskadren, til een eller flere divisioner, til eet eller flere skibe el
ler til en bestemt kategori af personel om at mede som beordret
for at modtage befaling. Eksempelvis nr, 1188 »Sender en S0e
Officier ombord til den Commanderende«, nr, 1193 »De Herrer
Divisions-Chefer, eller den Divisions-Chef, hvis Skibs particu
laire Signal vaier, sender en Officier ombord til den Comman
derende« og nr, 1197 »Proviant-Forvalterne mede ombord hos
den Commanderende.«

I afdeling 47, §§ 1203-1223, findes signaler for beordring af be
stemte kategorier af personel til at give »Personligt Mede«.
Denne afdelings signaler er primert til brug, nar den komman
derende ensker at radfere sig med eller orientere bestemte over
ordnede personelkategorier, som f eks, nr. 1203 »Alle de Herrer
Flagmend, eller den fra det herved signalerede Skib, behage at
made ombord hos den Commanderende«, nr. 1210 »Esquadre
nes Flag-Capitainer made ombord hos den Commanderende«,
nr, 1218 »Det Skib, som maatte have nogen ombord, der forstaaer
den herved signalerede Nations Sprog, sender samme ombord

1°4



til den Commanderende. - Signalet besvares af alle med Ja eller
Ney - ...«.

I afdeling 48, §§ 1224-124°, findes signaler »Betreffende de
Syge.« Signalemes indhold giver et billede af tidens forholdsvis
barske vilkar med star sygelighed, som or. 1226 »Sender Eders
Syge i Land« og or. 1235 »Det til Floden kommende Skib skal til
kiendegive sine Dedes Antall siden seeneste Rapport ...«,

I afdeling 49, §§ 1241-1253, findes signaleme »Anlangende Ex
tracter og Requisitioner«, d.v,s. signaler fra den kommanderen
de med ordre til underlagte enheder om at udferdige »Beman
dings- og Syge-Lister«, »Proviants-Extracter«, »Besigtelses
Forretninger«, »Requisitioner pa manglende Vahre- og Inven
tarie-Gods«, som i or. 1248 »Alle de befalede Forretninger,
Extracter eller Lister, skulle sendes ombord til den Comman
derende ved ferste Ankring.«

I afdeling fa, §§ 1254-1265, findes signaleme for den komman
derendes ordrer til underlagte enheder vedr. afholdelse af
»0velser med Canoner og Haand-Gevehr«, som eksempelvis
or. 1254 »Exercerer med Canonerne paa begge Batterieme, men
dersom Seegang skulle hindre Brugen af det Underste, da exer
ceres paa begge Sider af everste Batterie«, or. 1258 »Skyder til
Maals med Haand-Gevehr og Pistoler« og or. 1261 »Det signa
lerede Skib skal i Morgen skyde med Canoner efter Skiven.«

I afdeling fl, §§ 1266-1282, findes signaler for ordrer vedr.
»Seyl som fares eller skal feres«, og i afdeling f2, §§ 1283-1293,
findes signaleme »Anlangende Honneurs og Saluter«, som or.
1283 »Setter Strek-Touge paa Reerne og verer beredte til at
mande Reerne, dog entrer Mandskabet ikke 0P, forinden sam
me skeer ombord hos den Commanderende« eller or. 1291 »Sa
luteer den fremmede Flode eller Krigs-Skib i Felge Tractaten el
ler med det Antall Skud, som skal blive signaleret«, der afspejler
den alvor der 13. bag honnerafgivelse, der ofte var fastsar ved
traktat landene imellem og ievrigt var en kilde til mange mere
eller mindre alvorlige sksermydsler.

Endelig er der en afdeling f3, hvis §§ 1294-1299 imidlertid er
blanke og altsa er i reserve.

Afinit 12: »Vedtegter for Floden om Natten til Ankers«,
Dette afsnit omfatter siderne 147-149 og det er inddelt i 24

poster, der er nummereret 91-114. D.v.s. at nummereringen her
fortsetter den i afsnit 2 - »Vedtegter for Dagen ...« - pabe
gyndte nummerering (I-90)' Dette afsnit vii ikke blive behandlet
i detaljer, men det findes relevant at give en bred orientering om
dets indhold. Afsnitter omfatter bl.a.:

- oplysning om, madsignalsystemet skalkunne bruges til: »...
at kunne om Natten bekiendtgiere Befalinger, afstede Rappor
ter, fremsette Spergsmaal og afgive Svar .. .«,
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- oplysning om, hvilke signalmidler systemet omfatter »... ere
Canon-Skud, Raquetter og Lanterner: Eet Canonskud betyder
10, een eller flere Raquetter tilkiendegive 5 og een Lanterne be
merker I ••. dersom man vil tilkiendegive ... § 78, da skydes 7
Canon-Skud og kastes een eller flere Raquetter samt hidses 3
Lanterner«,

- oplysning om, boordan signalmidlerne skulle anuendes, Kom
bination afkanonskud, raketter og lanterner til at kunne tilken
degive 89 forskellige signaler, der i 89 paragraffer er tillagt hver
sin serlige betydning, og

- det fastslas, at »Udi de 89 Paragrapher som Nat-Signal
Tabellen til Ankers indeholder, findes tillige de particulaire Ski
bes Rapporter, Forespergsler og Giensvar, ikke samlede for sig
selv, men sammenblandede med den Commanderendes Befalin
ger.« D.v.s. at ogsa ved natsignalerne er det klan tilkendegivet,
at der er tale om en tovejskommunikation.

Afinit IJ." »Nat-Signaler til Ankers.«
Dette afsnit omfatter siderne 151-157 og giver i skematisk form

en oversigt i nummerorden over de 89 signaler med tilherende
beskrivelse af, hvorledes det pagreldende signal afgives, som
f.eks. signal nr. 78: »De Herrer Flagmend behage at made om
bord hos den Commanderende«, afgivet ved »Syv Canon-Skud,
Raquet, Tre Lanterner«. Indholdet skal ievrigt ikke behandles
nermere, men det skal dog bemerkes, at der ikke synes at vrere
gjort forseg pa en systematisk opstilling af signalerne efter ind
hold, hvilket maske har forekommet at vere mindre pakrevet,
da der »kun« var tale om 89 signaler.

Afinit 14: »Taaget-Veirs Signaler til Ankers«.
Dette afsnit omfatter side 159, og pa denne side er i skematisk

form opstillet en oversigt over 8 signaler, som alle skal afgives
ved kanonskud (1-8 skud), som f.eks. »To Canon-Skud«, der
betyder »En Officier fra hvert skib skal komme om-bord«. 10v
rigt gelder den generelle bestemmelse »Til Ankers i Taaget
Veir vil den Commanderende jevnligt lade afvexle med Musi
que og Klokkelydning - paa alle de andre til Ankers liggende
Skibe maa Klokken ikke reres, hvorimod det er dem tilladt at
slaae General-March«.

Afinit IS: »Vedregter for Floden om Natten og i Taaget-Veir
under Seyls«.

Dette afsnit omfatter siderne 161-167, og det er inddelt i 46
poster, der er nummereret II5-160. D.v.s. at nummereringen
fortsetter den i afsnittene 2 og 12 pabegyndte nummerering. Det
skal bemerkes, at ud af de 46 poster er det kun de 29, der er ud
nyttet, medens 17 er blanke og dermed abne for senere udnyt
telse.

Afsnittets indhold vii ikke blive behandlet i detaljer, men i det
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felgende gives en bred orientering om dets indhold. Det inde
holder

- oplysning om bvadsignalsystemet skal kunne bruges til »...
at kunne, om Natten under Seyl og om Dagen i Taage, be
kiendtgere Befalinger, afstede Rapporter, fremsette Spergs
maal og afgive Svar ...«,

- oplysning om bvilkesignalmidler systemet omfatter »... ere
Skud eller Lanterner - og Blikfyr ...«,

- oplysning om buordan signalmidlerne skal anvendes. Der er
108 Signaler, som er inddelt i 4 »Afdelinger«, der omtales ne
denfor i punkterne 102og 103. Signalerne afgives ved skud eller
ved lanterner eller ved en kombination af blikfyr og skud eller
blikfyr og lanterner,

- oplysning om en speciel »Nat-Signal Tabelle, hvis Bestem
melse er alene at bruges medens Slaget varer om Natten«. Disse
signaler afgives kun med lanterner, og de omtales kort i neden
staende pkt. 104,

- oplysninger om lanternernes stillinger og afstanden mellem
dem, skuddenes afgivelse, opmerksomhedssignal, om de »parti
culaire Skibes ...« brug af natsignaler, de »... skulle ikke uden
serdeles Nedvendighed, giere Nat-Signaler og kun, naar de
kunne medfare vesentlig Nytte«, og

- oplysning om generelle forholdsregler for sejladsen i clget
vejr, herunder flagmendenes affyring af 1 kanonskud med 5 mi
nutters mellemrum »... i det ringeste hver Time ... hvilket til
sammen vii bevirke Flodens gode Samling«,

Afinit 16: »Ferste Afdeeling af Nat-Signaler under Seyl som
tillige indeholder Taaget-Veirs Signaler under Seyl«,

Dette afsnit omfatter siderne 169-171. Det indledes med en
skematisk tabel, der med indgangsargumenterne . lanterner
(maks. 7 fordelt pa en horisontal og en vertikallinie) eller skud
(maks. 7fordelt pa 2 serier med et mellemrum) muligger afgivel
se af 27signaler, som kan bruges savel under tage (skud) som om
natten (skud eller lanterner), (figur 37).

Afmit 17: »Anden, tredie og fierde Afdeeling afNat-Signaler
under Seyl«,

Dette afsnit omfatter siderne 173-182, og det indeholder 3afde
linger, der hver for sig indledes med en skematisk tabel, der med
indgangsargumenterne lanterner (maks. 7) eller skud (maks. 7)
muligger afgivelse af 27 signaler. Forskellen pa signalerne i de 3
afdelinger er, at der ved afgivelse afsignaler efter anden afdeling
afbrendes »Blikfyre . .. for og efter Signalerne«, ved signaler
efter tredie afdeling afbrendes »Blikfyre ... efter Signalerne»,
og ved signaler efter fjerde afdeling afbrendes »Blikfyre ... far
Signalerne«.

Afinit 18: »Nat-Signaler som benyttes under Slag«,
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Dette afsnit omfatter siderne 185-186, og det indledes med en
skematisk tabel, der med indgangsargumenterne lanterner
(maks. 7) muligger afgivelse af 22 signaler. Signalafgivelsen »...
udmerkes ved at der kastes Raquetter far og under Signalet«,
Som titlen pa afsnittet angiver, drejer det sig om specieIle nat
signaler til brug under kamp, og der er tale om ordregivning
vedrerende manevrer eIler kampens udferelse, som f. eks. nr. 12

»Vender for Vinden alle paa eengang«, eIler nr. 14 »Denfiendt
lige Linie skal igiennembrydes af de Skibe, som dertil maatte
finde sig i bequem Stilling, hvilken Manevres raske Iverksettel
se og lykkelige Udfald den Commanderende forventer af de
Herrer Orlogs-Skibs-Chefers kloge og virksomme Forhold«.

Afmit 19: »Anbefalet Forhold for at holde Floden samlet og
ordnet i Taaget-Veir«,

Dette afsnit omfatter kun side 189,og det indeholder en rekke
»Vedtegter«, som er nummereret 161-169 og dermed num-

108

Figur 37. Ferste Afdeeling af
Nat-Signaler under Seyl sam

tillige indeholde aIle Taaget
Veirs Signaler under Seyl.



fl. Ved derpa at sIa op pa
den side (P.23) i setaktikken,
der omhandler »Tredie Ho
ved-Orden-C«, finder man
en detaljeret udredning for,
hvorledes man skal formere
denne orden eller overga til
den fra en anden orden.

mermessigt ligger i direkte fortsettelse af vedtegterne i afsnit
tene 2, 12 og 15. Afsnittets indhold viser, hvor vanskeligt det har
veret i usigtbart vejr at holde fladen samlet, og selv om afsnittets
titel taler om »Anbefalet Forhold ...«, sa indledes vedtegterne
dog med »General Anmerkning. Imedens Taagen Yarer, skal
ethvert Skib i Floden jevnlig tilkiendegive sin Stilling og Cours
i Overeenstemmelse med efterfelgende Vedtegter - dog iagtta
ges, at hinanden nerliggende Skibe ikke faIde ind den eene i en
andens Signalering« .F.eks. foreskriver vedtegt nr. 164, at for
holdet »Jeg ligger bi eller er opbrast med Styrbords Halse« skal
tilkendegives ved signalet »1 Salve Mousquetterie og Trommer
reres«. Afsnittet afsluttes med oplysningen »Under Seyl i Taa
get-Veir vii den Commanderende lade afvexle med Musique og
Klokkelydning for derved stedse at tilkiendegive sin Plads - alle
de andre Skibe skulle bestandig slaae paa Klokken saaledes, som
naar Glas slaaes«,

Signaler i »S0E-T ACTIQUE«-bogen of1799

Ved udfonnningen af signalsystemet gjorde kommissionen det,
at den holdt alle de signaler, der vedrerte evolutionerne skarpt
adskilt fra de evrige signaler og optog dem i taktikbogen.

Taktikbogen er trykt i folio pa 128 blade, hvorafde 126 er pagi
neret fra I til 252. De 2 upaginerede blade indeholder titelbladet
og en indholdsfortegnelse. M indholdet skal her kun omtales de
afsnit, der vedrerer signalsystemet direkte

- »Om Signaler for Evolutioner« Pag 15,
- »Fortegnelse over samtlige Hoved-Ordener« Pag 17,
- »Evolutions Signal-Tabelle« Pag 18, og
- »Evolutions-Tabelle« Pag 19.
I afsnittet pa side 15, »Om Signaler for Evolutioner«, er givet

forskrifter for de signaler, der skal anvendes ved evolutioners
udferelse. Det fastslas, at der er tale om signaler for at fonnere
en orden og for at overga fra en orden til en anden. Til dette
formal anvendes signalsystemets 4 standere samt det ene split
flag, medens det andet splitflag anvendes som lighedsflag.

Det serlige signalsystem har som udgangspunkt, at en flade
styrke kan indtage 20 »Hoved-Ordener«, og hver af disse har i
»Tabelle No. 1« (pag 17) ftet tildelt et bogstav fra alfabet
rekkefelgen A-U abenyttes ikke). Under bogstav »C« fmdes
eksempelvis teksten »Formerer Slag-Orden med Styrbords
Halse - omvendt Orden. See Fig. C og den derved satte An
merkning«S!.

I »Evolutions-Signal-Tabelle No.2 [pag 18] ved hvilken den
Commanderende tilkiendegiver den Orden, hvori Floden skal
sette sig«, er der i skematisk form, og med de 4 standere og det
ene splitflag som indgangsargumenter i en horisontal og vertikal
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linie skabt 20 felter, hvori de 20 bogstaver, der markerer hver sin
hovedorden, er placeret. Eksempelvis kan formering af den for
annevnte formation »C« beordres ved et signal bestaende af 2
standere. Safremt fladen skal beordres til at overga fra en orden
til en anden, benyttes »Evolutions-Tabelle No. 3« (pag 19). I
denne tabel er indgangsargumenterne i savel den horisontale
som i den vertikale linie bogstaverne A-S (18 bogstaver). Den
horisontale linie representerer »Ordenerne FRA hvilke man
overgaaer«, og den vertikale linie reprresenterer »Ordenerne
TIL hvilke man overgaaer«. Hvis man eksempelvis er i »Orde
nen A og Signal gieres for Ordenen K, da bruges Bogstavet A i
den horizontale Linie i Tabellen NO.3 til at sammenstede med
Bogstavet K i den verticale Linie i samme Tabelle, hvor findes
No. 56, hvilket Nummer i Tactique-Articlerne viser Overgan
gen fra Slag Orden ... til Seyl-Orden i 3 Colonner ...«, Pa side
139, under »56. Articul«, kan man derpa se den figur, der viser
den beordrede evolutions udferelse sarnt forskrift for, hvorledes
den skal udferes.

Signalsystemet af1799, opsummering
Ved en sammenligning af signalbogen af 1799 - samt den ved
denne signalbogs vedtegter fastlagte procedure - med de tidli
gere behandlede signalbeger fra 1711, 1743 og 1756, kan det
fastslas, at signalsystemet af 1799 stort set dekker de samme be
hoy, som disse dekker, nemlig. dagsignaler, natsignaler og sig
naler til brug i taget vejr, Og inden for disse kategorier af signa
ler er det fortsat de samme funktionsbestemte typer af signaler,
der dekkes. om dagen til ankers, om dagen under sejl, om natten
til ankers, om natten under sejl og under sejl i taget vejr, og her
under de specielle signaler for evolutionernes udferelse og de
serlige signaler vedrerende forhold under kamp. Pa alle disse
omrader er signalsystemet af 1799 udbygget saledes, at ensket
om at kunne benytte et sterkt eget antal signaler er imedekom
met og pa en mere hensigtsmessig made end hidtil. Den uhem
mede vekst i antal benyttede signalflag og positioner disse kun
ne hejses i, er aflest af et hensigtsmessigt nummersystem, der
f. eks. har muliggjort, at 1743 udgavens 133 dagsignaler i 1799 ud
gaven er blevet eget til 1299 mulige signaler. Mod 1743 udgavens
33 natsignaler og taget vejr signaler har 1799 udgaven givet mu
lighed for afgivelse af 205signaler. Disse store fremskridt i antal
af signalmuligheder er endda opnaet ved brug afkun 13 signalflag
og 4 standere mod f. eks. 1756 udgavens 36 signalflag og 3 vim
pler, og sa var signalerne i det nye system endda ikke bundet til
bestemte positioner i riggen. Der er - som det ved eksemplerne
i det foregaende er segt pavist - opnaet mulighed for under iser
dagsignaleringen med flag, at give ganske nuancerede udtryk for
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de ordrer, meldinger, rapporter eller oplysninger, der var behov
for eller enske om, at man kunne kommunikere. Det kan
fastslas, at den nye signalbog i rimeligt omfang imedekom de
konstaterede behov, og ikke mindst dekkede behovet for en reel
to-vejskommunikation. Nu var der ikke lengere primert tale
om et system for ordregivning alene. At et tovejssystem kunne
fungere skal ses i sammenheng med, at alle skibe i fladen blev
forsynet med mindst eet set signalflag.

Midlerne der blev anvendt til kommunikation var de kendte,
d.v.s. stort set alle forhandenverende midler, der kunne appelle
re til syn og herelse, sasom flag, lanterner, blikfyr, raketter, ka
nonskud, musketskud, trompet, tromme, klokke og munddig el
ler skriftlig formidling. Brugen af sejlene - som er et af de
eldste signalmidler i sejlskibstiden - har endelig udspillet sin
rolle i signalsystemet. Det var altsa ikke i sterre udstrekning
midlerne, men deres udformning og de procedurer, de blev an
vendt efter, der bed pa de sterste nyskabelser. Som vi har set,
havde signalkommissionen gjort meget for at finde frem til et
set signalflag, der gay sterst mulig sikkerhed mod fejlaflesnin
ger. Dette opnaedes bl.a. ved, at flagene principielt kun havde 2

farver - merk og lys - og ved, at flagenes tegninger var symme
triske, og flagenes sterrelse var fastlagt efter afholdte forseg. En
ensartet og dermed mere sikker procedure for signaleringens
afvikling lettedes ved de mere detaljerede afsnit med vedtegter
for signaleringens udferelse, herunder hvor flagene kunne hej
ses, afstanden mellem de enkelte flag eller lanterner, repetition,
tidsforleb mellem de enkelte kanonskud i et signal m.m.

am indbolde: i signalsystemet af 1799 kan det konstateres, at
tidligere bestrebelser (iser i 1756 udgaven) pa at opdele stoffet
vedrerende signalering i en signal- og taktikdel er gennemfort
pa den made, at alle signaler, der vedrerer evolutioner, er samlet
i »S0e-Tactiquen«s tabeller 2 og 3. Tidligere bestrebelser og
forseg med at ordne en signalbogs indhold i »Titler«, »An
merkninger«, »Parter«, »Poster« m.v, fandt med 1799 udgaven
en form, der udfra en brugers betragtning rna siges at vere til
fredsstillende for savel signalafsenderen som -modtageren. AIt,
hvad der hed forskrifter eller anmerkninger, var nu samlet i af
snittene benevnt »vedtegter«. I stedet for at samle disse i eet af
snit er de delt op i 3afsnit med vedtegter i signalbogen og et af
snit (»Om Signaler for Evolutioner«) i taktikbogen. Man kan
hevde, at det havde veret mere rationelt at samle allevedtegter i
eet afsnit, men kommissionen har altsa valgt at dele dem op i 4
og placere de relevante vedtegter sammen med de funktionsbe
stemte grupper af signaler (Dag-, nat-, tagetvejrs- og evolu
tionssignaler), som de harte naturligt sammen med, og jeg
helder til den anskuelse, at kommissionens valg var det rette.
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Derimod kunne man nok, set med en nyere tids ejne, have anbe
falet, at signalbogens indholdsfortegnelse og paginering var ble
vet mere hensigtsmessigt gennemfert og udnyttet. Det er helt
klart, at man har lagt hovedvegten pa signalbogens opdeling i de
53 afdelinger med deres fortlebende 1299 paragrafnumre og pa
de funktionsbestemte signaltabeiler, men derfor ville det allige
vel have veret hensigtsmessigt med en indholdsfortegnelse med
sidehenvisninger og en gennemfert paginering (for ikke at tale
om et emneregister). En anden anke, man kunne rette mod sig
nal- og taktikbegerne, er deres store og uhandterlige format.
Dette var ikke noget nyt eiler ukendt problem, og det havde da
ogsa i tidens 10b affedt, at man udarbejdede mere handterlige
uddrag i form af en »Lommesignalbog« eiler et »Signal-Brer-«,
og »Figur-Bager«, Pa grundlag af signalbogen af 1799 udarbej
dedes da ogsa lommesignalbeger og »Signal-Bret«, Det ber en
delig bemerkes, at denne signalbog og taktikbog straks blev be
ordret trykt i et sadant antal, at den kunne beordres taget i brug,
som den for hele fladen autoriserede signal- og taktikbog.

Som en slutsten pa et arhundredes udvikling kan det fastslas
- at den centrale, overordnede myndighed nu havde foranle

diget et signalsystem fasdagt og udformet i trykte beger til ud
sendelse til aile fladens skibe,

- at systemet med en ren signaldel og en evolutionsdel nu var
knesat,

- at der var tale om et tovejskommunikationssystem, og at
alle skibe fik tildelt de herfor fornedne signalmidler,

- at der var indfert et system med signaler sammensat afflere
flag, og at disse signalers betydning var uafhengig af, hvor i rig
gen de var hejst, og ikke mindst

- at der var fastlagt et signalsystem med et hensigtsmessigt
system for formidling af numre og tal efter et tabelsystem, og et
system der var mere simpelt og hensigtsmessigt end tidligere
kendte systemer for sa vidt angar flagenes antal og udformning.
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52. Signalbrettet var et
hjelpemiddel, der ligesom
lommesignalbogen skulle
overfladiggare brugen af
den store og mere uhandter
lige signalbog ude i det frie
pa dekket, hvor vagtchef og
signalpersonel befandt sig.
Breuer, der var af starrel
sesordenen 30 gange 4S cm.,
var paklebet et papir med
nogle vesentlige uddrag af
signalbogen og dens tabel
ler, som muliggjorde, at den
mere rutinepregede kom
munikation kunne afvikles,
uden at den store signalbog
udsattes for vind og vejr.
Signalbnettet kendes i hvert
fald fra 1769, idet der ved
kgl. resolution nr, 28 af 9.
februar dette ar er besternt,
at skibene skal medgives
tegning til et »Signal-Bret«,
forferdiget af v.Gallerup.
Et signalbret med uddrag
fra signalbogen af 1799 og
den dertil herende setaktik
fmdes pa Orlogsmuseet.

Signolbrdlt oftre ogbenfro
omkri7lg 1800. Orlogsmuseet.
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V, Sammenfatning og
konklusion

Sammenfatning
Som fastslaet i afsnit I har jeg med Sneedorffopfattet signalerin
gen som taktikkens sprog og set udviklingen i signaleringen
som et svar pa de voksende behov, der opstod med udviklingen i
taktikken. leg har skitseret, hvilke faktorer - bl.a. skibbygning,
artilleri, krigsindsats og evelser - der havde indflydelse pa ud
viklingen, og herunder gentagne gange pavist, hvordan udvik
lingen i udlandet - iser Holland, England og Frankrig - var in
spirationskilde for udviklingen herhjemme, fordi sa mange
danske seofficerer forrettede tjeneste i udlandet for bevidst at
dygtiggere sig pa forskellige - iser maritime - omrader, leg har
ogsd skitseret, hvorledes de aktuelle organisatoriske forhold i
marinens everste ledelse kunne spille en rolle m.h.t, hvilken ret
ning udviklingen skulle tage, men det er min generelle opfattel
se, at sagligheden stort set havde gode k:1r, forstaet pa den made,
at der i ledelsen til stadighed var representanter fra fladens
praktiske liv, og at »ikke fagmend«, som en Danneskiold
Samsee eller kronprinsen selv, ikke i paviselig grad hemmede
en saglig udvikling, men tvertimod nermere kunne betragtes
som katalysatorer for en enskverdig udvikling.

leg har ogsa - primert i afsnit II - skitseret, hvorledes situa
tionen pa det semilitere omrade havde udviklet sig frem til tiden
omkring afslutningen af Den store nordiske Krig. leg har her
under ogsd opridset, hvorledes kommunikationssystemet havde
udviklet sig fra middelalderens system med mere primitive og
sparsomme midler og bestemmelser til mere omfattende syste
mer, der inkluderede brugen afet voksende antal serlige flag, og
som efterhanden nedvendiggjorde brugen af serlige signalbe
ger. I slutningen afdet 17. arhundrede forela der forholdsvis kla
re krav til et kommunikationssystem om dekning af behov for
dagsignaler, natsignaler, kendingssignaler og taget vejrs signa
ler. Disse behov forblev de samme hele det 18. arhundrede igen
nem, og midlerne til signalernes formidling (sejl, flag, kanon
skud, lanterner m.v.) forblev ogsd de samme, men udnyttelsen af
midlerne endredes sterkt i takt med behovet for formidling af
et voksende antal signaler. Medens udviklingen i den danske
flade havde veret hollandsk inspireret, skiftede dette forhold i
slutningen af det 17. arhundrede til, at inspiration til endring, i
det felgende arhundrede hovedsageligt kom fra Frankrig. Indtil
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Figur38. Ooersigt overde i
.rignalbggerne fra 1711, 1743,
1756 0g 1799forekommende
.rd!Tlige .rignalflag. Kilder til
denne ouersigt er dhserse
.rignalbgger. Be.rkrivel.ren af
flagene .mdrede.r arhundredet
igennem. Ek.rempelvi.r bleo nr.
27, »Blaat Flagmed Imid4
Kant utli Mitten« til »Spuns
Flag« i 1797> ognr. 30 og31,
tkr i 17II lJ~f »Dia
mont-Flog« IJkvfffUrt' til
»Time-Ok-Flog« og»QtIo
drot-Flog«. Nogk ifjlogffUf
tt'gningt'r Jon vert' tvivLrom
me, tfpflrflt'lItgt' udfirmnin
gff iffommejlog Jmtit'.r.

langt Opi det 18. arhundrede var der 3hovedprincipper i signal
proceduren, der forblev uendrede

- flagsignalerne var enkeltflagsignaler,
- signalets betydning var afhengig af placeringen i riggen,

og
- der var primert tale om envejskommunikation, d.v.s. or

dregivning fra den kommanderende.
I lebet af det 18. arhundrede befordrede iser 3forhold, at der i

arhundredets sidste artier kom skred i udviklingen: et stadigt
voksende behov for flere signaler, et voksende behov for tovejs
kommunikation og et anske om et signalsystem, der var fastlagt
af en central myndighed og geldende for hele fladen.

Det ferste forsag pa fra hejeste myndighed at autorisere en
signalbog blev gjort med Wodroffs signalbog af 1743, der med
kongens underskrift blev bestemt til at »... tiene og bruges ved
Vores Flaade«. Denne bestemmelse fik dog en begrenset betyd
ning, idet der allerede i 1751 blev nedsat en kommission med hen
blik pa at revidere denne signalbog. Resultatet af kommissio
nens arbejde blev signalbogen af 1756. Kommissionen havde
gjort et godt forseg pa at opbygge en mere systematisk signal
bog med en kapitelinddeling af signalerne efter ret klare hoved
anvendelsesomrader, men denne signalbog fik, sa vidt jeg kan
se, den skebne, at intentionerne om at den skulle vere standard
signalbog kolliderede med ensket om hemmeligholdelse. Hertil
kommer, at der i de felgende artier var en sadan grade i udvik
lingen, at ideerne, om hvordan en signalbog skulle udformes,
blomstrede i mange retninger. I lebet af 178o'erne blev signaler
med 2 flag generelt a<;cepteret, og dermed fremkom ogsa mulig
heder for at opstille hensigtsmessige tabeller, men introduktion
af en fornuftig form for signalering af numre og antal - altsa en
praktisk form for omsetning af ro-talssystemet til anvendelige
signaler - matte vente til ind 179o'erne.

Henimod slutningen af det 18. arhundrede havde der i den
danske flade vist sig et udtalt behov for at fa tilvejebragt et sig
nalsystem, der var saledes indrettet, at det pa bedre made end
hidtil kunne tilgodese de behov, den kommanderende over en
fladestyrke havde for at kunne kommunikere med underlagte
skibe. En udvikling var i gang bort fra eldre tiders kommunika
tionsformer (sejlfering, flag forskellige steder i riggen, kanon
skud m.v.). Oplysninger indhentet i udlandet og samarbejde
mellem danske og udenlandske fladestyrker kombineret med
egne erfaringer gay inspiration til en udvikling, som tog fart
henimod arhundredets slutning. Under disse omstendigheder
fandt Admiralitets og Commisariats Collegiet det hensigtsmes
sigt at nedsette en kommission med henblik pa blandt andet at
udarbejde forslag til et signalsystem for fladen. Kommissionen
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fik et kort og klan kommissorium at arbejde efter, og dens med
lemmer var seofficerer med lang tids erfaring fra setjeneste og
tjeneste i udlandet, og som kunne antages at bidrage til et godt
resultat.

Kommissionens arbejde afvikledes ved en intens medevirk
somhed, der omfattede en systematisk problemformulering og
-lesning, og en malrettet forsegsvirksomhed, og som ferte frem
til fremsettelse af gode forslag.

Der afholdtes 180 rneder i lebet af de ferste 14 maneder, der
forleb inden kommissionen kunne »tilstille« kollegiet sit for
slag til signalsystem. Udover selve medevirksomheden udfolde
des en omfattende forsegsvirksomhed savel til lands som til S0S,

og forskellige andre opgaver optog ogsa kommissionens tid.
Kommissionens resultater afspejler en stillingtagen til en

rekke problemer af principiel art pa flere niveauer. Pa det over
ordnede plan traf man beslutning om

- et system der skulle godkendes af kollegiet, og som skulle
vere permanent og vere geldende for hele fladen og ikke blot
pa et bestemt togt eller under en bestemt admiral,

- et system der tog sit udgangspunkt i, at alle skibe i fladen 
uanset sterrelse - skulle kunne kommunikere med hinanden,
hvorfor der blev fastsat bestemmelser for skibenes udrustning
med hele set af signalflag (signalkister),

- et system der indebar, at signalformidlingen gik forud for
hensyn til rang og stand, saledes at det at have ret til at fere sit
kommandotegn pa en bestemt mastetop matte vige for hensynet
til signaleringens fremme,

- et system der var saledes udformet, at det ved hjelp af sig
naler, som var sammensat af maksimalt 3 flag dekkede kommu
nikationsbehovet indenfor en fladesryrke.

Pa det mere praktiske plan blev systemet saledes udformet, at
det gav sterst mulig sikkerhed for at fejlaflesninger ikke kunne
forekomme. Dette opnaedes bl. a. ved at

- flagene principielt kun havde 2 farver: mark og lys,
- flagenes tegninger var enkle og symmetriske,
- flagenes sterrelse og bestemmelserne for med hvilken af-

stand de skulle hejses blev neje fastlagt i overensstemmelse med
forsegsresultater, og

- flagene fik tildelt navne - med relationer til form eller teg
ning - hvilket utvivlsomt lettede signalgasternes arbejde.

Konklusion
I den periode, jeg har betragtet, var forholdene, man fordrede at
kunne kommunikere under, stort set uendrede (dag, nat, kamp,
taget vejr). Derimod skete der en rivende udvikling med hensyn
til den mengde af stof (ordrer, rapporter, indberetninger, mel-
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n. I det eksemplar af sig
nalbogen af 1799,der findes
pi Marinens Bibliotek, er
der bagest i bogen indklebet
et stykke papir, der berer
handskrevne »Vedtegter og
Signaler for Seilpreverne«,
»Signaler« og teksten af
sluttes med signaruren »C ,
Lutken«, og derunder
stedfestet til »Lini eskibet
Christian den Ottende d:
zade Mai 1841«. En revideret
udgave af signalbogen ud
kom farst i 1859 under titlen
»Signaler For Den Danske
Marine« i 3 bind.
54. Udover de i Topsee
Jensen anferte oplysninger
har F.A. Rasmussen medvir
ket til at kaste lys over
oplysningstidens danske
seofficerers nere relationer
og bidrag til de netverk
(lerde selskaber og keben
havnske klubber) af viden
skabsmend og samfunds
interesserede borgere, der
levede i Kebenhavn,

clinger), man stillede kravom, at kommunikationssystemet skul
le kunne formidle samt om detaljerigdommen, hvormed dette
skulle kunne forega, Efter en mere tevende udvikling i arhun
dredets farste halvdel tog udviklingen fart, ja den accellererede
sterkt i 8o'eme og oo'erne. Mange gode krefter - og megen in
spiration udefra, iser fra Frankrig - havde befordret en udvik
ling, der kronedes med kommissionen af 1797. Denne kommis
sion var sammensat af serdeles kompetente medlemmer, der
med flid, grundighed og fordomsfrihed udfarte det palagte
hverv pa grundlag af et klart og precist kommissorium, som var
udformet af et kollegium med medlemmer, der havde indsigt i
fladens forhold og behov.

En kort gennemgang af de signalsystemer, der anvendtes i
den danske flade i det 19. arhundrede, viser, at det system, der
blev resultatet af kommissionens arbejde, blev anvendt uden
sterre endringer langt op i arhundredetS3. Beutlich, som har be
skeftiget sig med signalsystememes udvikling i begyndelsen af
det 19. arhundrede, karakteriserer kommissionens arbejde med
ordene »Selv om dette arbeidet vel neppe gay uttrykk for noen
originale ideer, synes systemet pa den andre siden i alle deler a
vere satt sammen av det beste utviklingen hadde bragt«, Hvis
man skal vurdere, om udviklingen bar mest prreg af statisk effek
tivitet - forstaet som en fomuftig handtering af problememe
med de givne midler - eller bar mere prreg afen dynamisk effek
tivitet gennem nytenkning og forandring, sa rna jeg konkludere,
at udviklingen i den danske flade vel ikke var baret afde helt sto
re visioner, men dynamikken i form af vilje til nytenkning
manglede ikke, leg selv fmder det rimeligt at karakterisere det
af kommissionen udfarte for et skelsettende arbejde, ved hvil
ket der blev fastlagt nogle gode og levedygtige principper og
indfart nogle praktiske metoder for signaleringens sikre og ef
fektive udfarelse.

Afiluttende bemterkninger
Arbejdet i signalkommissionen af 1797 falder i en periode, hvor
Danmark var prreget af reformarbejde pa mange omrader, frem
met af interesserede og informerede borgere. Indenfor marinen
var der saledes adskillige seofficerer, der dels pa eget initiativ og
dels pa kollegiets eller admiralitetets foranledning havde forret
tet tjeneste eller veret pi studieophold i udlandet, sa da behovet
for veluddannede personers indsats var til stede, kunne dette be
hoy opfyldes«,

Resultatet af kommissionens arbejde taler at sammenlignes
med resultaterne af udviklingen i Vesteuropa generelt. I Eng
land blev der i perioden 1799 - 18n udgivet mindst 5 forskellige
signalbager, og ferst i 1816 trykkes og udgives en mere blivende



signalbog for hele fladen. I Frankrig gav uroen i den everste le
delse - bade politisk og militert - anledning til uklarhed om
kring udviklingen for fladen, og dette merkedes ogsa pa signal
omradet, Flere forskellige signalsystemer, byggende pa forskel
lige principper var ianvendelse, og ferst i 1819 udkom en fransk
signalbog, der taler sammenligning med den danske fra 1799. I
Sverige blev der i 1787 udgivet en signalbog, som pa det nerme
ste var en kopi af en fransk fra 1786, og dermed gik svenskerne
nesten fuldt ud over til det franske forbillede», og forst i 1807 fik
Sverige et mere tidssvarende signalsystem. I Danmark segte
man med held det bedste, hvor det matte findes og underkastede
det en grundig, selvstendig vurdering. Hverken det engelske el
ler franske signalsystem brugte signalflag, der med hensyn til
valg af farver eller tegninger var sa konsekvente og systematiske
som det danske. Det kan sa vere skebnens ironi, at den danske
flade i 1799 kom til at ride over et signalsystem, der pa bedste vis
kunne betjene en sterre orlogsflade, som 8 ar senere skulle mi
stes. Signalbogen og setaktikken stod tilbage som et smukt mo
nument over udviklingen af flagsignaleringen i sejlskibstiden.
Kommissionen havde frembragt et instrument, som vel var en
sterre »Kongelige Danske Flode« verdig, men som ogsa skulle
vise sig at gere god fyldest i den mere beskedne flade, der frem
stod efter 1807. Ja principperne i det godkendte signalsystem af
1799 var sa holdbare, at de med mindre justeringer kunne over
leve de markante endringer i sekrigsferelsen, der fandt sted
med indferelsen af maskinkraft som fremdrivning, jernskibe og
langtrekkende kanoner m.v,
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55. Som fremstillet i Sven
ska Flottan (bind II): »En
pA grundval av personliga
erfarenheter harifrdn av
kaptenen Salomon Gyllen
skepp 1787 verkstalld over
sattning av fransmannens
nagra h tidigare faststallda
evolutionsbok efter nytt sy
stem blev ocksa under be
namningen »Sjotactique for
orlogsflottan« i behaglig tid
fore krigsutbrottet 1788 for
svenska flottan antagen«
(P'48S), og »1 samband med
utgivandet av 1787 hs tryek
ta taktiska bestammelser
faststalldes till utseendet nya
dagsignalteeken for orlogs
flottan. De harfor anvenda
signa1flaggoma av fransk
modell voro till antalet 21,

vartill kommo 4 standertar
oeh 3 olikfargade vimplar«
... og videre »Ar 1807 avlo
stes dessa foreskrifter av
nya, vari antalet signa1flag
gor redueerades till II, vartill
kommo 5 standertar oeh 3
distinktionsvimplar« (p 487).
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Kildemateriale
(Sa vidt muligt indordnet i kronologisk orden)

Rigsarkivet (SK = Sekrigskancelliet, Adm = Admiralitetet)
SIGNAL-Bog for Hans Kongl: Maysts: Orlogs-Flode Anno 1711.

Seetaten, Embeds-, kommissions- o.aJ. arkiver; Under nr. 17:
Diverse embedsarkiver, Admiral Christian Sehestedts arkiv
17°0-1719 II.

Instruction for General Admiral Guldenlew, hvorledes hand udi
forestaaende S0e Campagne havde at forholde. Kbhafu. den II

Augustj 1716. Kgl. expeditioner Seetaten vedk.- SK 82.
Om flagenes sterrelse. Seetaten. Holmens Chef - Ekvipag. ktr.

Indk. Sager. Reqvisitioner. 1717. Sag vedr. besigtigelse af sig
nalflag.

Om udferdigelse af signalflag: Seetaten. Holmens Chef - Ekvi
pag.ktr, Arbeids Sager - Flagmager 1726 - 36.
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