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MARINE HISTORISK TI DSSKRI FT
har m åttet sige farvel til fru L. Co rvinius , der gennem mange år har r en s kreve t tidsskriftet , og med en tusiasme ha r
fulgt dets vækst. Desværre e r fr u Corvinlus ikke længe r e i s tand til at påtage
sig de tt e a rbejde , hvorved modtag e rn e
af nærværend e tidsskrUts nr. kan kons ta te re a t s kr ift type rne e r an derledes .
P å gnmd af de tte forhold val gte vi a t
udskyde det 4. numm e r i 1976, såle des a t numrene i samme årgan g kunn e
stå ens .

Udsendes
4 gange om året t U m edl em merne af de tre udgivende

selskaber

Abonnem ent
kan tegnes ge nnem de u dgive nde

selskaber eller ved henven delse til eks peditionen
Eft e r tryk
med kildeang ive ls e till adt
Forsiden forestiller den e ne
s tde af den me da lj e, som
blev præget i anledning af
Nie ls J uel e s ej r.i Køge Bugt
1. juli 1677 . Den latinsk e
indskrift kan ove r sættes til
"S åledes dæm pes urolighe der
i

Det å r , vi e r gå et ind i, er 300 -års
m indeåret for den dansk- no r ske ecsej r
i Koge Bugt ud for Stevns de n 1. juli
1677 , Vi har de rfor val gt en forside ,
de r har at gøre med de tte s lag, ne mUg den smukke revers af den stor e
medalje, som blev givet Niels Juel ef te r slaget af kongen Chris tian 5. Dette
s iag kom me r m an ude n tvi vl til at hor e
om i de t komm en de år. Se kre tæ ren for
Ma rinehisto r is k Se lskab udsende r i foråret e n s tor bio grafi over søhe lte n Nie is
J uel og Marmesta ben uds en der i s amar -.
bejde m e d Soe-Heuten ant-S el ek abet omkring de n 1. jul i i å r e t lille j ubil æum s s lcr ift . Endelig ud s end e r Marinehistorisk
Se ls ka b en mindre bog på enge lsk om
Nie ls J ue l og han s virksomhed .

ø stersøen".

HANS CIIR . BJERG
MARIN EHISTORISK SELSKAB

11ar inehi storisk Sels ka b in dbyder s ine medlemmer tU rundvis nin g i Holmens
kirke me d pastor , dr. theol. Borge Ørsted som cic e rone
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Holmen s ki r ke ba r ge nne m sin over 350 -årlge eksistens væ ret fl åd ens sæ r lige kirke og rwnmer adsldl ltge minder af mar ine histor isk be tydning. Der vil
også være lejlighe d til at be se kapellet, hvo r bå de Nie ls Jue ls og To rdenskioids
sarkofager s tår op stillet .
Efter rundvianlngen vil der blive serveret kaffe me d brød for 5 kr. Tilmelding hertil m å s ke til a r ki va r H. C. Bje rg på 01-12 38 78/ 230 8 eller 02-86 18 28
s enes t mandag de n 7. m arts.
Sty relsen

Komm and erkaptaj n R. Steen Ste ensen fotograf ere t I den opmaeastnerede hts tor ts ke model s amllng på. Fjernkendin gs skolen s loft I mI dte n af 1950' e r ne .
IN ME MORIAM
Komm an der kaptajn Rob ert Steen Steensen
f. 4. juni 1898
d. 27. december 1976
Den marinehistoriske Ior ekntng og inte r es s e i Danma rk ba r mi s tet en af s ine
mes t fr e mtrædende s kikkelser i vo r tid . Det e r min scrgeltge pli gt at meddele , at fonnanden fo r Marinehis to r isk Se lsk a b , komm andør ka ptaj n R. St een
Stee ns en er dcd . Han blev s ekondl ojtnant i F låden i 1919, sclejtnen t I i 1923 ,
ka ptn jnlej tnant 1930, orlogs kap tajn 1937 og kommanderkaptaj n i Rese r ven 1947
og ophør te tj en es ten i Søværnet i 1968.
Alle r ede tidligt viste Ste ensen tal ent for at skr-ive om krigsskibe Især de
moderne og alle de forhold , de r e r kny tte t til dis s e og det s udvild lng, det
være s ig tradi ti on , teknik og historie . Hans før s te artik el i Ti ds sitrUt for Søvæs en er fra 1931 , og l dett e tidsskr ifts årgange kan man he lt op lU for et
pa r år s iden få et tydeligt bevis på Ste ens ens s to re fl id og han s int er es s eo mråder . Han s pen var let og emnerne inter es s ant e . Forkla ringen på, at han s
fag artikle r va r s å letl æs te var ganske enk elt den , at han var et Utterært ta lent , hvilket fremgår af den grIbende r oman, han uds endte 1943 me d ti tlen
SANNA og s om va r en fortælling fr a Grønland , samt af sctence -Hctton - r cmanen KAMPE N UNDER NORDPOLEN fra 1958. F agligt set var Steens ens pri mære område types yst emati s ke og sammenlignende s tudier af moderne Itrigs eldbe . Dett e gav s ig udslag i han s førs te bog fr a 1942 ALVER DENS KRIGSSKIBE , so m vakte inte res s e og ops igt og so m vel i dag m å. s ige s at have
vær et banebrydende i hj em li g og til del s også. i udenlandsk s ammenhæng. MIlD
så. her en helt ny s til , den kommente r ed e , typeinddelte marinekal ende r , en
s ti l , de r ligesom gav s kibe ne m ere li v end den de havde i de mere gængse
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marfnekalendre. Denne bog, ligesom efterfølgeren fra 1953 med samme navn,
er svære at opdrive i dag. For mig at se kan der ikke være tvivl om, at
disse bøger har været inspirationen til manges interesse for dette år hundr e des krfgaeldbe. Gennem sin skrfbentvtrksombed som krigsskibs- og marinehistoriker var det helt naturligt, at han deltog i de bestræbelser, der førte
til dannelsen af Martnehtstorfsk Selskab den 5. marts 1951, hvor han blev
valgt til næstformand. Ret hurtigt overtog han imidlertid formandsposten, som
han bestred indtil sin død. Dette selskab var utvivlsomt et hjertebarn for
Steensen og det kom også til at nyde godt af hans flid. I selskabets skriftserie udsendte han efterhånden en hel buket af monografier om de moderne
danske krigsskibstyper . Bøger, der alle er efterspurgte såvel herhjemme
som i udlandet. Steensen var sig meget bevidst, hvilken propaganda for Søværnet hans bøger var, og det glædede ham at konstatere, at hans bøger
blev læst af mange unge, ligesom ca. 1/3 af Marinehistorisk Selskabs med
lemmer var unge, der var under uddannelse. Han var som formand åben over
for de initiativer, som kom fra disse kredse. Således skrev han indledningen
til nærværende tidsskrift, da dette startede beskedent i 1967 og han kom også til at åbne den første danske maritimhistoriske konference , som Marinehistoriske Selskab tog initiativet til i 1974 .
Skønt dette tidsskrifts læsere først og fremmest kendte Steensen som marinehistoriker og forfatter, så skal et enkelt træk fra hans tjeneste i Søværnet fremhæves, nemlig hans ledelse af Fjernkendingsskolen. Det var først og
fremmest på Steensens initiativ, at denne enestående institution blev etableret af Søværnet i 1947, og som han blev chef for gennem 20 år. Gennem
denne virksomhed fik han for alvor brug for sine talenter , og han gjorde en
enorm indsats. Den hjemløse modelsamling på Holmen blev placeret under
samme tag som Fjernkendingsskolen, og det var derfor naturligt at bede
Steensen have opsyn med denne, hvorfor han fra 1952 og indtil sin fratræden
fra tjenesten var kommitteret ved modelsamlingen.
Steensen har gennem sin forfattervirksomhed sat sig dybe og varige spor
i den danske marinehistoriske litteratur. Gennem sit virke som formand for
Marinehistorisk Selskab kom han til at virke som katalysator for en stigende
interesse for flåden, dens historie og dens skibe. Vi er i så henseende mange, der står i gæld til ham.
Æret være hans minde!
Hans Chr, Bjerg

P. S. I næste nummer af Marinehistorisk Tidsskrift bringes en bibliografi over
kommandørkaptajn R . Steen Steensens mange artikler, bøger og redaktioner.

ME DDELE LSER F RA SELSKABE T " F REG AT TEN JYLLANDS VENNER"

l henhold tU vedtægterne indkaldes til ordinær generalforsamling

Se l -

skabe t" Freg a tt en J yll and s Venner"
_t~!~~~_~~E-_~~..:. _E.;~~~s__~9_7_7__~..:._}E.: ~E_

Tojbusrnuseets foredragssal , F rederiksholms Kanal 29. Kobe nhavn K
Dags orden !flg. ved tægterne :
1)

Valg af dirigen t

2)

Formanden afl ægge r be r etning om sels ka be ts vi r ksomhed i
det forl øbne å r

3)

Kasse r e ren fo r elægge r det afsluttede og r e vi derede r egns ka b
fo r det forl øbne år
Regn skabet finde s trykt i nærværen de nummer af MUT , m e n
ligger Ievr tg t fil frem syn hos kas s ererens bopæl , hvor int eres se rede kan henvende sig.

4)

Valg af bestyrel s e .
Bestyrel sen har s iden s ids te ge neralforsa m ling s upple re t s ig
m ed overinspektør F. Askgaard, 'rej bcsm useet . Dette kræver
efter vedtægterne godkendelse på den ef terfølgende generalforsamling. Kom man dørkaptajn K. Hertz og poli tiassistent S. A.
J en sen er begge på. omvalg .

5)

Valg af etatsnut. revis or

6)

Eve ntu elt.

F oranl ediget af en foresp ørgsel e r det med juridis k bistand fastslået, at der
ved generalforsamlingen ikke kan stemmes ved fuldmagt .
Sekretæren meddele r . a t der ved den å r li ge konti ngent indbetal ing ha r vær et e t pa r tilfæl de, hvor manglende afs end erad r es s e gø r de t umuligt for kas ser e r og s ekretær at r edres s ere eventue lle mtsfora tåelaer, Bl. a . er mod taget en opkrævning retur med p åskrift om , at den pågæld end e er liv svarigt
medlem siden 1963. Me n manglende afsenderadresse gør . at den pågælde nde
ikke kan fin des i ka r toteket. Vedkommen de bedes venligs t kontakte sekretæren.
Bestyrelsen har p. t . følg ende sammens ætn ing:
Kommandørkaptajn K. Hertz (formand) . civil ingeniør H. E. Raun (ka s s e re r),
obe r s tlø j tn ant A. V. skj cdt (s ekre tær), ove rinspek tø r F . Askganrd, a rkivar i
Rigsarkivet Han s Chr. Bjerg, overlæge J . H. B naatrup, politias sisten t S. A.
J en sen, komm an dør E . V. J ørgens en og ka ptajnl øjtnant A. Rus t Nie lsen.
B e s tyr e l s e n

Se lskabet

~ Fregatten

J yllan ds Venner" .

Regnskab fo r året 1976.

Regnskab for tide n

INDTÆGTER.
Be holdning de n l . jan ua r 1976:
Likvide midl er
165 .000 kr. obligatione r , kursværdi

.
.

Medlemskontingent:
Vedr~rende 1976
Vedr~re nde 1977 (indgåe t i december 1976 ) . ..

51. 935, Ol

~~:~~~:~~

144.137, 51

11. 908, 67

-~:.~~ ~ !. ~ ~

17. 963, 67
315 ,00

Gaver

Renter

Modtaget statstil skud
Kursgevinst ved udtrækn.ing af obli gationer

15.020 ,60
.

20.000,00
377,50

kr. 197.614 ,28

l . januar - 31. december 1976
UDGIF TER.

Marinehist orisk Tid s skrift (1975)

.

Køb af so uvenirs, de r sælges af Fælles udval get for
F r egatt en "J yll an d" s Bevarelse, s amt andre udgifter
for Fæ lles udva lget:
Souvenirs . .. . •. . .. . .. . . • .. .. . . . . . " . . "
. 10.994,57
Udlæg ve drørende udstilling
. -~~~~~~~~
Fo rskellige udgifter:
Po rto og kontorartUder
.
Maskin skrivning, dupliker ing og andre
sekret ariat sudgifter . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . .. .
Rejse- og m øde udgifter . . . . . . .•... . . . .. ..• .. .
Depotgebyr . . . .... . . .• . . .... . . . ....• . . . . .. ..
Revisi on 197 5 . . • .. . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . • .
Divers e . . . . . . .. . . . ... . . . . . • . . ... . . . .. . . .. . .

Obli gationer , nom . 189.000 kr. til kur s værdi jfr.
omst åen de ove rsigt

14. 494 , 57

2. 237 ,59
3. 419 , 98
1. 019 , 30
355, 00
GOO ,OO

___~ ~ ~ !.2 ~

Kursregulertng af obllgatio nsbeholdning (kurstab) • • . . . .• . . . . . . .
Beholdning den 3 1. december 197G:
Kas sebeholdntng
.
Po s tgirokonto .• • ... .•. . . . • . . . .• . . .. .. ... . • •
Handel sb ank en , anfo rdring . .. .. . . . •... . . . . . . .
Hande lsbanken, ops igels e . . . . • . . . . . • •. . . . . • . .

2. 64 1,66

7.931 , 87

B. 165, B9

13,19
I B. 146 , 2B
11. 484, 88

~~:.~~~!.~~
63.250, 29
101. 330, 00

164.580,29

ler. 197.814, 28

F orans tående r egns kab e r opstillet af os på grundlag af selskabets kassebog , s om vi har revideret. Vi har kont rolleret beholdningernes til stedeværelse.
København, den 19. januar 1977.
RE VlSlONS- OG FOR VALTNIN GS-INSTITUTET
AKTlESE LSKAB

Victor Ras mu s s en
statsaut. r evis or

Chris toffers en
etatsaut, r evis or

FR EGATTE N "JYLLAND"
Som Ir ma - Idepos e nr . 21 er uds end t en bærepos e påt ry kt oplysninger om fr e gatten J ylland. Et par stykker- af tek st en s ka l ge ngives nede ns tåen de .
"Med frega tt en "J ylland - ba r- vor generation a rv et en uafvis eli g bevar ingso pgave :
at s ikre de tte verden s s tør ste eksiste re nde træski b for efte rtiden . "Jylland- e r
et vi dnes byrd om den danske skibsbygningstradition omkring 1860. da Holmens
stab præ s terede en ind sats , som næppe før eller s iden e r ove rg åe t. Selvom
s ki be t Idag ligger delvis so m en ru in, er al le væs entlige eleme nter i s kroget
bevaret , og hvis "J yll an d" place r es i en dok me d ordentli g unde r støtning og
afdækning , vil ned brydning en kunne s tandses og de hidtidige deformatione r kun ne elimin eres. Med det udgangsp unkt vil m an s ene r e kun ne restau r ere s kibe t
helt ell e r delv ist.
Ole Crumlin- Pede rsen
museumsinspe ktø r. ci vilingeni ør
Nationalmuseet
Skibshistor is k Labo ra tor ium"

" F r egatten "Jyllan d" er e t pr oblembarn m ed man ge fædre - for m elt Forsvarsm inis te r ie ts ejendom, s agli gt og i mindre omfang økonomisk s tø tte t af Kulturminis te riet, udlån t Ul og opank r e t i Ebeltoft og i praks is fo rv altet af en privat
forening. Denne forening - "Sels kabe t fregatten Jyllan d Venner" - virker so m
fo r r etnings udval g for de t s tørre organ "Fæll esu dva lge t Ul F r egatten Jyllands
Bevarel se " , de r e r en sammens lutn ing af for eninge r og insti tuti one r. der s tøt ter fr egats agen.
Venneselskabe t s øger ge nnem kontakt med og påvirkning af statslige myndighe der a t få bragt fr egatten unde r ordne de forho ld , således at egentli gt r estaure ringsarbejde k~ påbegynde s efte r en ekonomtsk hold bar plan . Selvom de yders t
be s kedne til skud fra s taten s upple res med entrein dtæg ten fra et betydeligt an tal
bes øgend e på fregatten , er der ikke mid le r tU ivær ks ætt el s e af egentlJg r es ta ur er ing.
Se lskabe t ba r I dag ca . 375 m edlemm e r . En forøgel s e af medl emst allet vil give stør r e mulighed for at gøre en aktiv indsats for fr egatten .
Tegn de rfor e t medlems skab af selskabet ved at indsende oms tående indmeldel ses blanket. Kontingentet e r 35 kr . årligt. Medlemmerne bolde s oriente r e t om
fre ga ta rb ejde t genne m til sendel s e af "Martnehlstorf sk TId s skrift" , og ha r fri
adgang til fregatten. Yder lig er e oplys ninger kan fås på. tlf. TRlA 5707, loka l
251.

Se lskabet
Freg at ten J yllands Venne r "

Fregatt en JY LLAND
En r edegør els e af Ka i Hertz
F r egatten ha r i s in eksi sten sp eriode ført en begi venhedsrig til værel s e.

Efter

mange glorværdige tildragels er i aktiv tj enes te har den eft e r a t være gåe t på
pe ns ion gentagne gange være t udsat fo r c bok med t ru ende dcdsdom hænge nde
ove r s ig. Det er hidtil lykke des at bjerge den igennem anfa ldene , se lv om
dens almenbefind end e m å siges at have væ r et aftagen de .
Fo r ca . ~ år siden indtr af he ft ige krampe trækninge r . E n effekti v kur bar
endnu ikke kun net for es krive s og iværks ætt es, m en tid en m å være inde til at
give venn er og bekendt e en beretn ing om sygdom sfor løbet. Nu s kulle de t fo rsåvidt være un cdven dlgt fo r dette tids s kr ifts læs ere at ge nnemgå hele fortiden
i dctatller , m en dog kan der være an lednin g til korteligt - fo r nogl e a t oplys e om, for andre a t fr emdrage i e r ind ringe n træk f ra sygejourn ale n relevante
for belysning af de n ak tue lle s itua tion .
Da fregatte n i 1908 udgik af fl ådens tal indtraf so m bekendt den første
kris e , dens salg ti l udl and et for ophugning. . "Behjerted e danske mænd" frem s kaffede midl er og køb te den til bage , neto p da udenlan ds ke s læbe både lå klar
til at før e den ti l s lugtebænken. En komite s atte k ræftern e ind på at sam le
m idl er til den s vide r e be var els e . l 1912 blev den købt af gods ejer E. Schou,
P alsg ård og kom på pr ivat plej ehjem i J uels m indebugte n. En overgang unde r
1. ve r densk r ig vendte de n dog for en per iode til bage Ul ak tiv militærtjene s te
Nørres undby, men vendte de refter tilb age Ul Juel s mindebu gten i fin form .
Ved gods eje r Sc bous død i 192 5 indtrådte den næste kr ise. På kanten af
at skul le gå. til ophugning i henh old til tidl ige r e over dragelse sbe tinge ls er lykkedes det de s ta dig virkende "be hjer tede dan sk e mænd " me d bistand at s la ts og ma rineminis ler Staunings og mar inem iniste r iets velvilje at ge nne mfø re en
over dr age ls e af ejendoms retten Ul m ini steriet. En betingel s e blev dog , at m iurs te rret forpligt ede s ig til at lade fr egatten ophugge på orl ogs værftet , når
den ikke længe re kunne bevares Bom museum s genstand e ll er de r ikke længe re
forelå en ti lstrækkeli g ga r an tik apital ti l afholdelse af de årli ge vedligeholdels es og tll syns udgifter . En ny kom ite blev dann et , s om inds a mlede midler, så Ir-e-
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gatten i 19 28-193 0 kunn e genn em g å en grundig kur på. sk roget. Til rejsningen
var der imidlertid ikke penge.

Men kom it een arbejde de . I 195-1 s yn te s frem ti den sikret , ide t staten ved
skrivelse me d stues- og forsv a r s m ini ster Sta untn ga underskrift på tog sig a t
m edvirke til fr egattens bevarel s e i 50 år fra 1930 at regne, såfr emt Ikke
II

sær lige uforuds et e, ekstr ao rdinære om stændigheder" indtrådte .
Der var to proble mer hæftet ve d det love nde til s agn. Det ene va r, a t de

fra s ta ten ydede ekonomteke midler til bevareIs cs foran stalblin ger sku lle hen-

tes fra flåd ens vedligeholdelseskonto og den var l forv ejen særdeles kne ben
for egentlige m1l1tære formål. Så selvom det ved indsamlede midler og med
tilskud af beskæftigel s esmidler fra socialministeriet ly kkedes at etable re den

væs ent li ge del af re jsningen i 1935/ 36 , måtte kom iteen virke videre for
fremskaffelse af midler . I 1936 danne des derfor støtteselskabet

Il

Fregatten

JY LLANDS venn er" med formål genne m kontingenter og in ds amlinger at søge
at fr emskaffe vedli gehold elses knpital so m s upple ment Ul det fra fl åden s budget
forvente de til sk ud.
Et led i dette virke var , at fregatten i årene 1936- 1950 anvendtes Bom 10giskib Io r provins børn unde r di sses fe rieophold i København - dog var den i
nogle m åneder unde r krigen besl agl agt so m logis kib for tysk pe rsone l. 1 det
mes te af denne pe riode blev der ikke foretaget egentlige vedli geh ol delsesforunstaltnlnger bl. a . på grund af penge - og materielmangel. 1 1950 , da ferie børns opholdene ophør te, var fr eg atten de rfor s tæ rk t forfalden på det ovenvan de og tillrængt es en omfatt ende r eparation . F lådens budget var ans trengt for
opbygning af den egentl ige fl åde , hvorfor de r ikke va r midler til fr egatten .
Ydermere aktualiseredes de t ande t problem i til s agn e t i 1934 , nemlig fortolk ningen af fonn ule ringen "særlige ufor uds et e , ekstraordinære omstændigheder" .
Den blev i m ini s teriet udl agt således. at krigsp erioden betragtedes so m frigørende fra løftet af 1934 og me d baggrund i de m angl en de økonomiske mulighe der po. flåd ebud gettet tråd te forpl igt elsen Ul ophugning ind i billedet .
Men komiteen og at ctteeel skabet gav ikke op. I 1952 dann edes "Fæll esudvalget Ul fregatten JYLLANDS bevare ls e" bestående af kom iteen , etettea elaka-
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bel, m artnefor entng en, marinehis to risk sels kab og turistforenin gen fo r Danmar k. Endvi dere indtrådt e nationalmus eet og skov htsto rtsk s elska b.
Det lykke des at få opbugni ngs plan erne stille t i bero og m ed væsen tligt frlvUUg arbe jdskraft, bl.

Il.

personel fr a for eningen Kvindelige Marinere , at få

r em reet op og re ngjort ombord efter brugen som logi s kib . Ved indsamlinger
og på anden m åde lykkedes de t fællesudvalget l Iebet af 50l e r ne at sk affe midler til og s uccessivt iværks ætte beva.rtngearbejdcr-, Hertil bidrog Ikke mindst
et gans ke anse lig t p r ovenu af en lanctsinds amling og et land alotter-I 1 1958,
de r stcttedea af et ærespræsidiwn på 62 persone r i f r em trædende still inger
eller embeder. Der blev nu m idle r bl . a. til udtagning al de tunge unde rmas ter og til at fregatten kunn e ove r dækkes med et for ve jrets in dflydel se be s kytte nde tag, som det tidligere var tilfældet, når tr æskibsfl åden gik i vinterhi.
Endvide re blev de r midl er til ove rfly tni ng til Ebeltoft .
l sl utn ingen af SO'erne gav den vakte in te resse for fregatte ns bevarelse
sig uds lag i , at Ile t -e provinsbye r smskede at være hjemm ehavn for den. Blandt
foreliggende m ul ighede r t r af i 1960 na tionalm usee t (rigsantikvaren) bestemm else om fregattens placering i Ebe ltoft . Samme år gj or de den alle pess im is ti ske vur de ringe r af den styrke og fly dee vne til s kamme ved vil ligt at lade sig
bugs ere til Ebeltoft - til at begynde med med en anbefalet fart på 2 knob,
de r undervejs uden vanskelighed kunne s ættes op til godt 5.
Fregattens ejermand - fors varsminis terie t - pålagd e fællesu dval get alle
fo r an staltninger af det økonomis ke an s var for ove rflytningen, der måtte ske
uden udgift eller ansvar fo r m inis te riet , ligesom fæll esu dval ge t m åtte garante re for sk ader og udgif ter, de r pårcrres ministe riet i anledning af bugse rin ge n. Dernæst bes temtes det, a t efter ankomst Ul Ebeltoft ove rtog fæll esu dval get ans var et for fregattens fly deevn e og for egen regning ansvaret for opsyn
m ed og vedligeholdelse af skibe t. E ndelig ble v det understr eget , at man for uds at te, at istandsætte lses - og r es taure rings arbejder m. v. først igangsattes
efte rhånden s om midle r til disses gennemførelse fo relå , idet udvalge t ikke
fra fors vars ministerIet s side ville kunn e forvente at modtage økonomisk blstand herUl.
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Således var alts å situationen i 1960. Ej eren fralagde sig enhver ekonomtsk

forpligtel se til ate tte for fre gattens eks is tens og bevarelse kun den i 1925 p åtagne forpligtel s e til at lude for e tage eve ntuel ophugning. Ansvaret for fregat tens bevarelse og afkl aringen af de dermed forbundne økonomiske problemer
blev helt og fuldt pålagt fællesudvalget. Ser man tilbage over tid en, va r der

vel Ikke noge n r eel forskel fra tidligere forhold . Re tfæ r digvis m å. siges, a t
tidvis havde bevarelsesarbejdet været beguns ti ge t af støtte fra fl ådens tekniske
organer og ogs å i nogen grad af mo dtage t økonomisk s tats s tøtte. men i alt
overvejende grad har det været privat indsamlede midler, privat energi og
idealistisk indsats, der siden 1908 har holdt liv i fr egatten.

Ved overflytningen til Ebeltoft i 1960 bekostede byen e tablering af fort øj ningsplads og kajanlæg. Også et mindre skibbyggerværlæted bl. a . ~ed svede kasse blev indrettet for reparationsarbejder og bearbejdning af e r hve r ve t og
skænket tømmer. Men eller s stod fremtiden til fællesudvalgets bestr æbelser.
Det s virke kan betegnes som tre Ievrtgt nært s a mmenhænge nde led: konserver ingsar bejder og reparations/restaureringsarbejder, tilvejebringelse af
midler herti l , og bestræbelser for at få fregatten anerkendt som nationalt, kul turelt og teknisk bevaringsværdigt museumsobjekt med s ta tus i lighed med tal rige statsunderstøttede slotte , herregårde, m øller og andre bygningsværker på
landjorden.
l begyndelsen af su'erne nedsatte nationalmuseet et udvalg der var til stor
støtte for Iragutarbej det . En grundig under-segelse af fregatten foretoges . På
basis af den udarbejdedes ved et sltibskonstruktionsfirma tre restaurertngeover-.
s lag , der i de følgende år dannede baggrund for bestræbelserne fo r at ti lveje bringe reetaurertngskapttal . Men det er s in s ag at have en plan for at bje r ge
barnet, når faderen ikke vil vedkende sig det. Det lykkedes at få daværende
kulturminister til at intere ssere sig for sagen. l 1964 forel å et lo vforslag, hvorefter fregatten skul le overgå til en selvejende institution. Som stats støtte k\U1ne ydes l~ m il l. kr. - dog Ikke s tø r r e beløb end tilvejebragt fra privat side.
Der kom folketing svalg og lovforslaget bl e v aldrig fremlagt i tin get. l 1965 opnåedes hos den nye kulturminister et min dre til skud med løfte om yderligere
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stene i 1966 . Mintstersktrte - sagen udsat . l 1967 forsøgtes ny henvendelse

j

fo rbindel s e m ed Ebeltoft byråd. National museet villig til at overtage f r e gatten ,
hv is den var r estaureret - selv havde musee t in gen m idler. 1 forbindelse med
r evision af mus e wn sloven Ic raegte e opn åel se af an erken dels e som s ta ts t ilskuds beretUge l kultur historis k apectalmuseum. En sådan status kunne r e vIs ions udvalget ikke godkende efter de kriterier. det selv havde opstillet for sådanne
museer.
Det vil blive for trist udover dis s e enke lte træk at refe rer e forhåbninge r
og skuffe ls e r i bestræbel s erne for at virkeliggøre kultunnini sterielle uds ag n
om a t fr egatte n naturligt henhører unde r kul tunninister ie ts r es s o rt. SamtlIge

kul tur m tnl stre efter 1960 er bragt til at vi se deres sympati, m en er derefter
gået af. Økonomisk e r det kun op nået , a t fregatten f ra 1969 har fået andel l
uddeling af ti psmidler - de fø rste år 7500 kr. derefter 15000 kr. Dette ble v
1976 afl øst af 20000 kr. på fin anslove n me d løfte om , a t samme bel ob ville
blive s9gt tildelt i yderlige r e 2 år . I de n s ke te udvikling synes de r at ligge
en ond cirkel. Ihvorvel kulturminis teriet e r kende r inte res s e for be va re lsen, e r
de r ingen m idler me dm indre tilsvarende til vejebringes fra privat side. P riva te fonds o. Hgn. synes ikke tilbøj elige Ul at medvirke, medmindre det i praksis tilkendegives, at f r ega tt e ns bevarelse er en statsopgave .
Si den 1960 har frega tu dval get fo rans taltet vedligeh oldels e og nodtc rfttge r eparations /restaureringsarbejder efte r s om tilvejebrag te m idle r har tilladt det .
Midlerne er ko mmet fra m edl em skontingenter, e ntreindtægt, gave r, enkelte
sær lige tilskud. En s to r hjælp e r m odt ag et fra aovæmet og hærens ingeniørtropper ved prak ti s k udførelse af særlige opgaver. For at effektivisere arbej det fik selskabet F regattens Venner i 1973 beføje lse til at virke som en s iags
forretningsudval g for fæ llesudvalge t m ed varetagelse ni a dm in is tration og drift.
Vægt en blev lagt p å at opnå ckonom tsk gevinst for ve dlig eholdelse genn em udnyttelse nI turistmæ s sige int e r es s er. Hertil ha r i de sene r e år tkk e mindst bidrage t en øge t in dkom st ved souveni rsalg.
Virksomheden for venneselskabet ha r i disse år som næv nt navnlig koncent reret sig om den te kni ske side - vedligeholdelse/ reparationer og en delig klar-

I
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lægning af restaureringsmålet - og en afldaring af den administrative status.
I 1975 etableredes en stor udstilling ombord visende levevilkårene på gamle træorlogsskibe samt træskibsbygningens værktøj og arbejdsnudler. I forbindelse hermed fik: fregatten en stor overhaling indenbords og et tilskud af be skæftigelsesmidler (17000 kr .) muliggjorde tillige udførelse af nogle restaureringsarbejder.
Som restaureringsmål havde undersøgelserne i 1962 anvist tre muligheder
1) en fuldstændlg restaurering af skrog og rejsning med dokning for bundbe handling, 2) en restaurering uærlig som 1), men uden dolating, 3) en konservering af skroget med bibeholdelse af taget for med tiden at fortsætte restaurering efterhånden som der kunne fremskaffes midler dertil.
Se lvom et restaureringsarbejde blev udstrakt over en længere årrække har
det i flere år stået klart, at med bl. a. prisstigninger og økonomiske forhold
in mente må mulighed 1) og 2) anses for urealisable, omend man dermed
skuffer mange idealiste rs drømme. Tilbage er mulighed 3), men selv den kræ ver en snarlig doksætning fo r at kunne give skroget et forsvarligt eftersyn. Her
har nationalmuseets skibstelmiske sagkundskab på. det seneste fremfor fast dok
feretrukket en flydedok, der kan tillade en eventuel nødvendig midlertidig for lægning til et sldbsværft for udførelse af større arbejder, hvortil der i Ebel toft hverken e r arbejdskraft eller faciliteter . Venneselskabet har derfor iværksat "projekt flydedok".
På det administrative område fortsatte bestræbelserne på at komme ind under kulturmtntsterteta ressort. Linien i forhandlingerne var så at sige ubrudt:
de skiftende kultunninistre viste interesse og sympati, men tilsyneladende herskede en vis angst for at komme til at binde ministeriet til større økonomiske
ydelser. Dog lykkedes det som bekendt , a t få fregatten på finansloven, ganske
vist med et mindre tilskud, men alligevel en begyndelse til anerkendelse som
berettiget til etatsunderstettelse.
I løbet af 1975 begyndte Ebeltoft byråd at vise aktiv interesse for at del tage i løsningen af fregatsagen. I det foregående år havde en del artilder i 10ka.l. presse ytret misnøje med situationen og fremsat ønsket om at "komme af"
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med fregatten. Selv enkelte byråds m edl e mm er havde ud talt denne tanke . Medvirken de hertil var m ås ke , a t de r parall elt med en kampagn e for beva r el se
af gamle bygninger under na tional musee t bl ev nedsat et udval g. der planlagde

en uds till ing om skibe og havne set i historisk udvikling og dertil fremtirlspe rspektiver og propaganda for gamle skibes beva r els e . l disse planer indg ik
på flere havn eplane r fregatten som " bli kf ang" . Også. i nog le konkurrenceprojekter om bebyggelse al asiatisk plads indgik fr ega tte n. Alt dette kombinere t
med "projekt flydedok" kunn e nok give anl edning ti l mi sforståelser og indgive

byråde t frygt for at miste byens tu r is ta tt rakti on.
p å den anden side va r de r love nde lys pWlkte r . Sovær net havde vis t inte r esse for be varingsarbejdet og bl. a . ikk e uvæsentligt assisteret ved e ta ble r inge n
af udstillingen i 1975. Denne va r pub likumsmæssigt og dermed ekonom tsk ble -

vet en succes . Der var Bom nævnt opn ået til skud af beskæftigelsesmidler tU
reparationsforanstaltninge r i for binde ls e med udstil li ngen og de r anedes mu lighed for yd erligere til skud for udl orel ae af begrænsede definerede opgaver.
Byrådet var sent i 1974 af vennese lskabet ble ve t afæsket en kl a r s ti ll ingtagen til me dvirken i be vartagsbeetræbel eerne . Over for ry gter om fly tning af
fregatten va r det ge ntagne gan ge betonet, a t selskabet ingen indflydel se havde
herpå, men betragtede som sin opgave udelukkende at eege fregatten bevar et ,
hvor den end bef andt s ig. Som nævnt vi s te byråde t sig positivt for medvirken
og foreslog i begyndels en af 1975 et fællæudvalg til behandling af sagen. Hen
på sommeren kom der møder i stand me llem byrådet og venne eelekubet med
de ltagelse af kul turministeren . De resultered e i, a t kulturministeren gav Ebe ltoft løfte om, at fregatten skul le Io rbl tve de r og at økono mi sk støtte til bevarings arbej de t vill e blive s øgt optage t på finan sl oven . Endvide r e blev ne dsat et
udvalg m ed repræsentanter fra byråd et, venne s elskabe t og na tionalmuseet for
planlægning af bevaringsarbejdet og tilvejebringelse af midler be rtil .
Fo r at udnytte m uligheden for at få tilskud fra arbe jdsmarkedsnævne ts beskæftigelsesmid le r mens Ud va r . opdeltes udvalgets a rbejde i to fas e r : 1. fase
a t fin de f rem til a rbejder

I

som kunn e ivær ks ættes umiddelbart uden at fore-

gribe e n senere vide r e r es ta ure r ing , 2. fase en langtidsplanlægning (a r den
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videre restaurering med tilhørende projektering, tidstabel, omkostningsberegning m. v. 1. fase kom til at omfatte fjernelse af taget over agtersltibet med
reparation af dæk og skandæk, etablering af vandafløb og adgangsforhold for
besøgende, samt etablering af nødudgang i forsidbet og forskellige andre sik-

ringsforanstaltninger og arbejder. I marts 1976 Imødekom arbejdemarkedsnævnet ansøgningen om midler og stillede ca. 150.000 kr. til rådighed af de på

finansloven resterende beløb, hvorefter arbejdet umiddelbar-t iværksattes.
I løbet af sommeren 76 var de stipulerede arbejder fuldført og agterdækket blev indviet under en festlighed med overvældende publtkumstrlatromntng.

Det skal ikke Iorbtgåa , at visse betingelser med økonomisk konsekvens
knyttet til det fra arbejdsmarkedsnævnet ydede tilskud affødte vanskelige forhandlinger mellem byrådet og venneselskabet vedrørende udgiftsfordeling, men
- en fin - en løsning blev fundet.
l august 76 lagdes der fra Ebeltofts side op til et fællesmøde i Ebeltoft
for at drøfte det fortsatte arbejde på fregatten. Det forløb uofficielt, at Ebeltoft Ikke var uvillig til, over en IO-årig periode, at stille en million kr. årlig til rådighed for fregatarbejdet under forudsætning af doksætning i terdok i
Ebeltoft. Det skal ikke benægtes, at denne offervilligbed vakte nogen undren i
betragtning af den tidligere holdning til økonomisk medvirken gennem årene skiftende fra afvisning under påpegen af byens begrænsede økonomiske evne til uforbindende tilsagn af væsentlig mindre størrelse og under forudsætning af, at
bidrag også blev ydet fra anden side.
Den 1. september afholdtes fællesmøde i Ebeltoft, hvor det drøftedes, hvorledes en reetsum fra arbejdsmarkedsnævnets bevilling samt en donation fra et
jysk avisfond burde anvendes. Endvidere defineredes et næste skridt i restaureringen som grundlag for ansøgning om nyt tilskud fra arbejdsmarkedsnævnet.
Det omtalte forlydende om byens offerv1llighed blev ikke bragt på bane.
Den 11. september kom venneselekabet i besiddelse af en skrivelse af 2.
september fra forsvarsministeriet til borgmesteren i Ebeltoft, hvormed tilsendtes "Iotokopt af et i forsvarsministeriet udarbejdet notat vedrørende fregatten
"Jyllands" overdragelse til Ebeltoft kommune, idet bemærkes, at forsvarsmini-

17

s te rtet gerne deltager i nærme re for handl inge r

s agen. " Den 13. september

fr emkom av is omtale af " købe t" af frega tt en .
Nævnte notat redegør i meget ko ncentreret form for godse jer Schou s køb
af fr eg atten i 1912, Ulbag es al ge t til marinemini steriet i 1925, ove r fø rs len til

Ebeltoft i 1960 med ans varsoverdrag els e til fæ ll esudvalget uden udsigt for dette tt l økonomiske bid rag fra ministeriet. Det pointeres , at fo r s varsminis te r ie t
fortsat har ej endomsrett en tU skibe t og pligten t U a t lade skibe t ophugge
overens stemmel se med betingel serne fas ts at i 1925. Notat e t fortsætter:
"Herudover har forsva rsmin iste r ie t intet ansvar for fregatten.
I anl edning af Ebeltoft kommunes cnake om at ove rtage skibe t har sage n været
drøftet m ed ju stitsministeriet, som har udtalt, al be tingelsen om , a t administration og tilsyn e r henl agt til marineministe riet , ikke er til hinder for en
overdrag els e t U kommune n, da de r i begge ti lfæ lde e r tale om e n offen tlig
myndighed . ..
(Indskud. Bemærk , a t fors varsmini st er og j ustitsministe r er samm e person og
at der ganske s es bort fra ansvars ove rdragels en i 1960 til fæll esudvalge t og
fra det netop anførte om forsvarsminist eriets an s var. )
Notatet forts ætt er:

II

P å. grun dlag af ove ranfor te mener fo rsvarsministe rIet, a t

de r må s till es følgende be tingelser for en e ventuel overdragel s e:
1.

Der m å af e n dertU kom petent myndighed attesteres , a t fregatten fortsat
e r bevarings værdig s om museum egen stand .

2.

Kommunen m å ve d overtag el sen forpligte sig til at sæ t te skibet i s tand og Ul
a t lade det ophugge (he r i landet), hvis vedl1geholdeIs e e Jle r restaurering
senere vi ser sig umulig.

3.

Der m å udpeges en myndighed til a t pås e, a t de stillede be tingels e r ove r holdes .

4.

Vide reoverdragelse m å Ikke finde s te d uden forsvarsministeriets samtykke.

Det bemærk.es endeli g , at ove r drage ls e ikk e kan find e s t ed, før dispositionen
e r godke ndt af de statslige bev illingsmyndlgheder . Il
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Det er senere oplyst, at Ebeltoft allerede i juni/juli gennem et loka lt folketingsmedlem havde rettet henvendelse til forsvarsministeriet om at måtte overtage fregatten, uden at have fundet s ig foranlediget til at omtale dette ved mø der med venneselskabet i august og l . september. Lige ledes har forsvarsministeriet ikke fundet sig foranlediget til at konferere sagen med fællesudvalget,
hvilket vel havde kunnet forventes efter det i det foran refererede om fælles udvalgets placering i fregatsagen og de udva lget i 1960 af forsvarsministeriet ti llagte beføjelser og forpligte lser.
VenneseIskabets bestyrelse trådte sammen den 13. september. Da det fra
ministeriet blev bekræftet , at et notat ikke var nogen afgørelse og at sagen
stadig var åben for debat, forbe redtes henvendelse til ministeren.
Lad det straks være nævnt , at såfremt det fo r byen alene drejede sig om
at opnå en garanti for, at fregatten fo rblev permanent i Ebeltoft, da kunne det te med lethed være gennemført uden overdragelse af ejendoms retten. Kulturministeriet havde ved et nyligt m øde med 'bes tem thed udtalt sig for denne placering og gentagne gange var det fra fæUesudvalget/venneselskabet tilkendegivet, at der ikke arbejdedes med planer om flytning. Imidlertid fremgik det,
at byen ville eje fregatten.
Ved den indledende oriente ring i ministerierne stod det hurtigt klart, at
forsvarsministeriet - ihvert fald på embedsmandeplan - langt fra tog afstand
fra muligheden for .defini ti vt at "komm e åf med" fregatten. Året f~r havde kulturministeren vis t sin interesse fo r fregatten og fandt den naturli gt henherende
under- ministeriets ressort. Fremdraget nu , mødte en overdragelse til kulturministeriet betænkeligheder- hos ministeriets embedsmænd begr undet med formodede udsigter Ul dermed følgende ekonomtske forpligtelser.
Med disse ministerielle indstillinger måtte det ses i ejnene, at ministerierne ikke ville vige tilbage fra at godkende en overgivelse af det, Bom så ofte
benævnede, nationale, kulturelle bevaringsværdige mu se um s objekt fra statseje
Ul en status som en kommunes tu ristattraktion. Men selv fo r en sådan ove r dragelse af ejendomsretten måtte notatets betingels er i bet ragtning af fregat tens histor iske og telmiske interesse og værdi karakteriseres som ganske utU-

19
strækkeli ge og vage og derme d uantagelige .
Hovedankerne imod betingel s erne d rejede sig navnl ig om det i s tk . 2 og 3
indeho ldte . At "s ætte skibet i s t an d" er en meget vag form for betinge lse . Vel
is ær når det s amtidigt ove rlad es kommunen a t bestemme ophugningstidspunkt.
Der er ing e n ang ive ls e af tll syn smyndigh ed en s kvalifikatione r og af, hve m der
udpe ger denne myndighed.
Princ ipi e lt m å man holde for, at ej endomsretten og denned beslutnlngs r ette n til ophu gnin g forts at forbliver under ministeriel t r egiwn. Når man iagttager betinge lsernes pkt . 4 skull e detLe ikke synes uigennemførligt .
Status Bom s ta tsejendo m kan ikke undervurderes, når det drej e r sig om
frem s kaffelse af økonomiske m idl er fra priva t s ide og fon ds og Icv r tg t he ller
ikke, når de t drejer sig om at opn å tilskud fra a rbejdsmarkedsnævne t .
Natu rligvis kan de t ved et ejerforhold unde r staten tilsikr es Ebe ltoft, a t
fr e ga tten e r i permanen t deponering de r . Sporgem ål er bliver da i den s it ua tion:
hvor s tor er Ebe ltofts entusiasme og dermed offervU li ghe d og ekonom tsk form åe n for at være værtsby for dette såka ldte "national e kl en odie". Byens tidlige re om tal te s ving e nde indstil ling m ed afstandstag en fra byrdef uld e tilskudsar range menter og byråds me dle mm e r s udtalte ønsker om at sænke fregatten e ller
at lade de n ove rføre til København kan ikke virke overbevisende fo r de t fo r s varli ge 1 helt og fuldt a t overlade frega ttens skæbne til E beltoft.
Nationalmus e et s sldbstelmi ske sagkundskab har anbefalet en meget sn arUg
doksætning, e t pr oj ekt s om venn esel skabet arbejder me d og som naturligt m å.t t e in dg å. 1 de forpl igtelser , de r måtte over tages af E beltoft . He rtU kommer,
at de r måtte tilveje bringes en n1klaring af vide r e før e l s en af de indtil nu af fæl les udval get/vennes el s ka bet varetagne opgave r for fregattens konstruktionsmæssige beva r els e og a dm inistration af fregattens funkti on s om museum .
Eft er flere forsøg lykke des det at få. foranstalte t et m øde den 5. november i forsvarsmini steriet, hvori dog for s varsminister en t r ods givet tilsagn ikke deltog, m e n lod s ig repræ s ente re ved en afde lin gschef. F orud for mødet
var de r tilstillet m inisteriet en redegørelse for fæ llesudvalgets/venneselskabets
synspunkter og betæ nke lighe de rne ve d en overførsel af ejendoms retten til Ebe l-
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toft. Der fre m s a tt es fo rslag om e n overfor s et t il kulturministe r ens område,

hvilket han - s om ti dligere aafort - f'j)r havde vær et positivt inds till et for blot
med de forbehold , a t forsvarsmini steriet var enig he ri , og at der ikke i overferalen m åtte lægges noget forhåndstilsagn om bevillinger udove r de på Ituana love n optagne 20. 000 kr.
Det er Irtsteade he r at cite re et brev af 7. maj 1976 fra kult urministerie t
til arbejdsdirektoratet i anledning af ansøgning om udbetal ing af bes kæfti gel ses -

midler til fregatten. Det lyder :

"I til s lutning til derom stedfundet telefons amtale med kontorchef . . . . om udbetaling af beskæftigels esmidler til udf ørelse af vi s se restaurerings arbejder på
fr egatten Jylland skal man m edde le, a t frega tten s om tilhørende fors varsminis te rie t e r s ta tsejendom , og at selskabet F regatten J yllands Vermer ind til vi de re har påta ge t s ig an svaret for fregatte ns til s tand og bevaring i forbindelse
med ove rtagel s en af det almindelige ansvar som bruger af denne , og at fre gatten som et led i bevaringsbestræbelserne og i egenskab af museumsobjekt er
placeret i Ebeltoft .
Sel s kab e t Fregatten Jyllands Venner henhører reesortmæeatgt unde r mini s teriet for kulturelle anliggende r , hvo rfr a bev aring s initiati vet administreres
og stcttes , og de n af selskabet overtagne forpligtel s e ve dr. t il stand og bevar ing m. v. e r alte t me d tiltrædels e he rfra.
Til varetagel s e af bevaringsformål e t e r der på finan sloven for 1977-78 under finansl ovkonto § 21 (kulturministeriets bevillinger) tilvejebragt e n bevilling
på 20. 000 kr. Ul aflpsning af en hidtidig tila va r ende be villing, st 111et til r ådi ghed af ministeriets tip s m idle r .
l fo r bindelse hermed skal det oplyses, a t forsvars m inI st e r iet næ rmere bar
bestemt , at fr egatte n fal der til bage til for s va r s mini s teriet ti l ophugning , såfremt
fregatten efter forsvarsministeriets skøn ikke længere kan bevares Bom mus e umsgenstand , eller hvis de r ikke længere kan tilvejebringes de nødvendige midle r til bevaringen.
Den s tø tte , som herfra ydes t il selskabet i bevartngs cj e med , e r udtryk for
det synspunkt , at bevaringen af fregatten henh ører und er det interes s eområd e,
som vare tages af m inister iet fo r kulturelle an ligg ende r .
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Sådanne synspWl1rter er klart kommet til udt ry k i 1964 i forbinde lse med et
for folketinget pr ivat frems a t, me n lidte vedtaget lovforslag , s om havde til formål at sikre fregatt ens bevaring, og det bo r ligeledes anf cree , at fregatten
har været gjort tU gens tan d for behandling i den til ministeriet for kulturelle
anl iggender afgivne betænkning nr. 727 om revision af mu s ewnslovene.
Under henvisning til det anførte nærer ministeriet for kulturelle anliggender således inge n betænkelig hed ved at fasts lå , at fregatten er stntsejendom og
ikke kommunal ell er privat ejendom uanset over dragel s en af visse ej e rberojet s er- til selskabet Fregatten Jyllands Venne r , so m modtager støtt e herfra, og
uanset pl aceringen i Ebeltoft , s om er en følge af s els kabe ts dtspoatnonsadgang.
Selvom det s åledes kan fastslås , at fregatten er statsejendom , vil man under hen syn til det fo rnn Ievrfgt oplyste kunne anbefal e , at det t il s kud der udbetales, såfremt hjemmel hertil foreligger, beg rænses til de konkret dokumenter ede udgifter, og ikke uden vide re udbetales med 120% af lønudgifterne som
følge af det statslige tilhørsforhold. "
Ved mødet den 5. november blev fr egatsagens historie gennemg ået i korte
træk efterfulgt af en analyse af og en debat om den nu foreliggende situation.
Del frem gik ganske klart , at for s vars mini s ter iet s å med megen ve lvilje på. uds igt en til at blive frigjort fra ejendomsretten. Kulturminis teriet havde vær et
spurgt og havde intet at erindre mod en s ådan ove rdrage lse under foruds ætning
af , at visse nærmere angivne forpligtelser blev pålagt Ebeltoft . Det blev end -

videre oply st, at E beltoft på det kommende års budget ha vde r es erv er et 300 .000
kr. til fregatarbejd er. Efter ministeriets synspunkt resterede der nu kun at udforme ove r drage ls es betinge lserne .
Efter en flere limers debat endte mødet m ed , at et ønske om at få de for eliggende util s trækkelJge betingelser udbygget og ge nforhandlet med Ebe ltoft ,
der blankt havde godkendt de foreliggende, ble v optaget af ministeriet , der men te , at et udvalg med r epræsentanter fra fregats e lskaberne og Ebeltoft m åtte kunne samarbejde herom .
Der udarbejdedes nu kommentarer til det for eliggende udka st til overdragelsesbetingelser med forslag Ul revision . Ai de væeentllge foreslåede ændringer kan anføres :
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Det måtte være et krav . at en doksætning, hvis nødvendighed nationalmuseet havde påpeget, blev gennemfart i l øbet af de nærmest kommende år.
Der måtte under rigsantikvaremherlet etableres en saglig tilsynsmyndighed
med samme art beføjelser, som er givet en tilsvarende myndighed overfor bygninger af klasse A.
Tilsynsmyndigheden skal være vejledende for bestræbelser for at standse en
videre nedbrydning af skroget samt for en løbende vedligeholdelse.
Såfremt kommunen ikke ser sig i stand til at overholde overdrageleesbettngelserne og ensker- sig frigjort fra disse, skal rigsantikvaren sammen med tilsynsmyndigheden træffe bestemmelse om, hvad der skal ske med fregatten. Eventuel
ophugning skal i givet fald ske her i landet for kommunens regning og efter udta-

gelse af visse bevaringsværdige museale del e.
Kommunen må forpligte sig W fortsat at drive fregatten som museum på en
effektiv og værdig måde, herunder et kvalitetsmæssigt forsvarligt eouventrsalg ,
idet det tages i betragtning, at de t er et nationalt mindesmærke , der overlades
kommunen.
Disse administrative bestemmelser var medtaget, da det måtte ses i øjnene,
at støtteselskaberne måske ikke ens kede at medvirke i den almindelige administration af fregatten i kommunalt eje. Fortsatte de , kunne en opgavefordeling vel altid
forhandles. Med samme baggrund foresloges en bestemmelse om, at i givet fald
overgik til kommunen de fællesudvalget i 1960 pålagte ansvar for fregatten.
Midt i november modtages fra forsvar sministeriet indkaldelse til fællesmøde
den 30 . november med repræsentanter fra Ebeltoft kommune. Deltagerantallet var
i indkaldelsen begrænset til 3 repræsentanter fra hver side. Hensigten med mødet

var fastsættelse af de nærmere vilkår for fregattens overdragelse til kommunen.
Det må her medtages, at chefen for søværnet, der i en årrække ha r interesseret sig stærkt for Iregataagen , var blevet holdt underrettet om denne sags forIeb og meget positIvt havde medvirket med vurdering af veje og muligheder. Nu
fremkom et tilbud om personlig henvendelse til kulturministeren for på baggrund
af fortidens Icr-lcb og lefter at søge at formå ministeren til at medvirke til at beva-

re fregatten som statseje. På grund af blandt andet politisk optagethed blev kontakt
imidlertid først etableret i begyndelsen af januar 1977.
Til mødet den 30. november - der atter foregik på embedsmandsplan - forelå
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de ls de af s tøtteselskaberne r evi derede ove rdrage ls esbettagelaer , dels et efter
skete inds ige lse r på. og siden m ode t 5. nove mber af m iniste r ie t udarbejdet revide r et forsl ag me d følgend e indh old :
1.

Fregatten s kal anv endes s om mu s eum sgenstand.

2.

Fregattens r estaurering og vedligeholdels e skal ske under medvi rken aL m useum sky ndige el . lign.

3.

Såfremt fr egatten ikke længere kan anv endes s om mus eum s genstand , skal for s va rsmi nis te r iet unde r -rette e, inden ophugninge n påbegyndes .

4.

Fregatten må ikke ove rdrages til andre my ndig hede r e ller pr ivate.

5.

Ebe ltoft kom mune ove r tager alle rettigheder vedrørende fregatten og indtræde r i de forp li gt el s e r, der hidtil har påhv il e t "Fællesudvalget fo r fregatt en
J yllands bevarels e " og "Se lskabet frega tt en Jy ll an ds ve nne r" .
F r a s ten es els kaber ne blev fors laget omgående karalcterls eret som alde les u-

tilstrækkeligt. Til gen gæl d ble v fra Ebeltofts s ide støttes elskab ernes for sl ag s elvfølgelig betegn et som uantageligt .
Der fremkom en erklæring fra rigsantikvaren , som var enig i s tøtteselskabernes forslag og som gik ind for , at natio nalmuseet kom ind i bill edet s om ove r ordnet til syn smyn dighed og be stemmende fo r, bvilke arbej de r der blev udfcrt. Det
grundlæggende fo r fregattens bevaring var en sikring af skroget ved doksæ tning .
Ebelto ft- repræsentan te rnes s tandpunkt var, at byen ikk e kunne fo rpllgte s ig t U at
etablere en dok indenfor en beste m t ti ds frist. De af byen bevil gede 300.000 kr.
og fremti dige bevillinger vill e bli ve anv endt efter byens s uver æne bestemme ls er til
publikwnsvenlige foranstaltninger på fre gatten og nok ville man lytte til mu seale
eksperter, men Ikke acc ept ere nogen medin dfly del se på. bes lutnin gerne .
Afstanden me llem s ynspunkterne var for stor t il at der kunne bygges bro.
Ved medeta s lutning gav for s varsm inisteriet tilsagn om ved gennemgang af
atotteaelskabemes fo rslag til betingelser at søge udarbej det et ko mpromis.
Dette komp ro mis forel å l m idten af decem ber og det me ddeltes, at det havde
vær et forelagt kommunen, "der nu kan tiltr æde følgende betingel s er:
1.

Kommunen forpligter s Jg til forts at at drive fregatten som mus eum på en effektiv og værdig måde under beberfg hen syntagen til orloga mæsslg tradiUon , forsvarlig s ikke r heds mæssige forho ld for publikum sam t et kva li te ts mæssi gt ac ceptab elt so uveni rsalg.

2.

F r egatt en s r estaurering og vedligeholde lse tilrettel ægges i s am råd me d muse um skyndige .
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3.

Fregatten må ikke uden forsvarsministe riets samtykke overdrages til andre.
Såfremt det - efter et sagkyndigt skøn - ikke længere er muligt at drive fregatten som museum , skal kommunen lade den ophugge her i landet . Inden op hugning påbegyndes, skal forsvarsministeriet under-rettes.

4.

Det fælles udvalg tfl fregatten "Jyllands" bevarelse i forbinde lse med cverrerel s en til Ebeltoft i 1960 påla.gte fulde ansvar for fregattens vedligeholdelse, flydeevne og opsyn overgår ved overtagelsen til Ebeltoft kommune, der også overtager de rettigheder og forpligte lse r fællesudvalget har haft i forb indelse med
driften.

5.

Kommunen medvirker til , at de midler som e r eller vil blive tilvejebragt alene
på initiativ af fæ llesudvalget for fregatten J yll ands bevarelse og selskabet fre gatten Jy lland venner, anvendes i ove rensstemmelse med disse støtteselskabers
ønsker.
Der gøres endv idere opmærksom på , at kommunen ikke kan gå med til en forplig-

te lse om doksætning og ejheller, at der udpeges en egentlig t ilsynsmyndighed.
Betingel s e rne e r på flere punkter endnu vage og utilfredsstillende for afkrtng af
fregatten , så forhandlingerne måtte fortsættes.
Det lykkedes nu endelig at få sagsbehandling bragt fra embedsmandsplan til ministerplan. Den 5.1. 1977 fandt et mede sted hos forsvarsministeren med beg rænset del tagerantal. Her blev fregatsagen med relevant fo rhistorie, dolnunenteret ve d aktstykker, gennemgået og mødet konkluderede i et tilsagn fra ministeren om , at man ville
un derka s te Bagen fornyede overveje lser tulde r hensyn til de fremførte synspunkter
og fortsætte forhandlingerne me d stetteselskabeme. Der kom im idlertid kun een ændring ud af de fo rnyede ove rv ej el s er. Det meddeltes ve d skrivelse af 17. jan ua r, at
Ebeltoft kommune kunne tiltræde, at ordene ni samråd med m useumskyndigen i pkt .
2 ændredes til

~

i samråd med en af nationalmuseet udpeget museumskyndig" .

Normal sagsbehandling ved afhændelse af noget statsejet ville nu foreskr ive sage ns oversendelse til Ituansudvalget fo r at opnå dettes til sl ubting til overdragelsen.
Men da hverken overdragsbetingelserne eller sagsfremstillingen for finans udvalget
fan dt es fyldestgø re nde, ha r støtteselskaberne meddelt forsvarsministe ren, at man
stadig ikke har kunne acceptere dem, men tulder henvis ning ti l tidligere forhandling
agter at anmode om e n personlig samtale med kulturministeren og henstiller, at sagen ikke fremsendes til finansudvalget, før sådant møde har fundet sted.
Dette er sagens stade , da det foreståen de folketingsvalg har sat et midlertidigt
st op for finansudvalgets arbejde.

