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MEDDELELSER FRA
MARINEHISTORISK SELSKAB

Den 12. maj 1982 afholdes Marinehistorisk Selskabs ordinære ge
neralforsamling. Efter denne vil der være fremvisning af en marine 
histo risk film .

Arrangemente t foregår i Søofficersforeningens lok aler, Ovenga
den O. Vandet 62 B, og efter mødet vil der være mulighed for at
købe 3 stk. smørrebrød, øl og kaffe for kr. 35 ,- prø persona_

Tilmelding til spisninge n må ske senest søndag før mødet til
Jørgen Barfod ur. (02) 87 22 54 eller t il H.C. Bjerg ur. (02)
861828.

Eft erårssæsonen indledes lørdag den 2. ok to ber 1982 kl. 14.00
med en omvisning i Orlogsmuseet s nyetablerede studiesamling på
Quin ti Lynette. Da samlingen for tid en af praktiske grunde kun er
åben efter aftale, byder der sig her en lejl ighed til at gense museets
smukke samlinger.

Udstillingen Quinti Lynette
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SIDSTE NYT OM FREGATTEN
afH. Kure

Det bliver et spændende forår fo r de t 12 1-årige gamle skibsskrog,
for her skal d et vise sig .orn de t vil ly kkes at rejse de nødven dige
ø ko no miske midler til den hårdt ti ltrængte doksæ tning. Fregatin
st itutione ns formue på o mkring l milli on kr. og det årlige dr ifts 
overskud på o m kring 300 .0 00 kr. rækker ikk e langt i fo rb indelse
med opførelse af en uomgængelig tø rdo k , hvor en kapi tal på
7-8 millio ner kr. er en foru dsætning inden licitati onen kan ud
bydes.

Dokken er en hurdle i Fregatinst itutionens bes træbelser på at
bevare og sikre skibsskroget , idet bygnin gen af den ikk e giver be
skæ ft igelse af nævneværdig grad (det er mest maskin timer ). Man
kan de rfo r ikk e få glæde af de offent lige beskæftigelsesmidler, fø r
dokken er etableret og den egentlige restaurering af skroge t kom
mer tgang.

Fregatinst itu tio nens indsaml ingsud valg har haft sit førs te mød e,
hvo r man har besluttet at tage kontakt til professione lle ind sarn-

Således fo restiller man sig Fregatten Jyll and færdigrestaureret i do k.
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lingsorganisati oner med henblik på en o ffe ntl ig ind samling. Alle
ud giftskrævende arbejde r o mbord , som kan ven te til e ft er skibet
flyder inde i dokken , er udskudt. Dette gæ lder f.eks. en fo togram 
metrisk o pmåling og fo tografisk registrering af skroget, den egent
lige konservering af tø mme ret samt den indvendige afs t ivning af
skrogko nst ru ktio nen før kølopretningen . Det vigtigste er at få
skroge t in d i dokken, så en yderligere forv ærring af dets til stand
kan imødegås, og faren for havari som følge af lækager og lignende
kan elimi neres . Det betyder, at der kan gå en årrække, før vandet
kan pumpes endel igt ud af dokken .

For at skabe grundlag for gennemfør elsen af Fregatten s doksæt
ning ved Ebeltoft, har Ebeltoft kommune i samråd med Frednings
styrelsen fremsat en to-trins lokalplan. Første trin har til formål at
afgrænse et område på ca . 0,87 hektar til brug for dok og muse
um sområde. Områd et, der får en ø- agtig karakter, fremkommer
ved en arealinddæmning af søte rr ito riet. Ande t trin af lokal
plan en har til formål nærmere at fastlægge udformningen af ud
st illingsdo kken (som kan gives en friere og mere utraditionel ud 
formning end den man normalt ser ved skibsvæ rfternes arbejdsdo k
ker ), samt at afk lare arealdisposit ionen og udformningen af de
nødven dige bygninger til brug for væ rksteder, ad minist rat ion , ud
st illing m.v. I fo rb ind else med de tte er de t foreslået at ud skrive en
ark ite ktko nkurre nce , da det anses for meget vigt igt , at alle skyl
dige hen syn til denne markante tilvækst til Ebeltoft by grundigt
bearbejdes.

I den forbindelse kan det nævnes, at man til regalskibet Wasa i
Stockholm netop har udskrevet en nordisk arkitektkonkurrence
med en præmiesum på 350.000 svenske kr. til en endelige udform
nin g af en ud stillingsdok med den s omgivelser i Galarvarvsområdet
i Stockholm .
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Orlogsmuseet ru nder
sine første 25 år

af
B. Munthe Morgenst ierne

Ved jubilæer er det sædvanligvis skik at kaste b likket ti lbage sam t
at be ny tte lejligheden t il a t glæde sig ove r de resultater, der alt er
nået, og det er der forhåb entl ig også mange , der vil gøre ved Or
lo gsmu seets fo restående 25-års jubilæum, t hi det er under vans ke
lige fo rhold og med mere en d sparsomme midler trods alt lyk kedes
at bygge et museum op, der udfylder sin plads i den danske muse
umsverden, so m det museum, der dokumenterer og illustrerer or
logsf1ådens udvikling og een trale pla eering i vor histori e gennem
det meste af et halvt årtusinde .

En sådan festlig lejlighed kan imidlertid også bruges til et kig ud
i frem tid en - her er vi, dette har vi nået, hvad skal vi stille op med
vort museum i de ko mmende år?

Der er nok at tage fat på. Og opgaverne falde r naturl igt inden

Udst illingen i Nico lai Kirke 1959
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for de områder, der er ethvert mus eums fire hovedhjørnesten: ind
samling, bevarin g, fo rskning og formidling. Så lad os se lidt på,
hvad der på disse områder gern e burde ske i fremt iden.

indsamlingen omfatter for vort vedkomme nde prim ært effekte r
og andet materiale, der kan tjene til at bel yse o rlogs flåde ns hist orie
i fo rt id og nutid. Den enestående modelsamling, der blev museet
bet ro et ved d ets o pre ttelse er kernen i samlingerne , so m siden lø
bende er blevet suppleret gennem gaver, indkøb og indsamling.
Men det drejer sig ikke blot o m mat erielle effekter og arkivalier.
Nutidig teknik so m film, fotografier og lydbånd giver os muli ghed
for så at sige "at konservere nutiden" til senere brug, og det er en
opgave for os - så langt kræfter og midl er rækker - at sikre, at
den dagligdag, der i morgen er historie, bliver registreret gennem
interviews og billedoptagelser på Søværnets tjenestesteder ombord
og i land.

Der er lykkeligvis megen forståelse for dette arbejde i Søværnet,
og denne forståelse manifesterer sig nu dels i kommende sama
bejd s- og deponeringsaftaler på o fficielt plan del s ved , at Søvær
nets personel i stad igt stigende grad overlader mu seet dokumen ta
risk materiale af vid t forskelli g art.

En enkelt ty pe er svagt repræsenteret i afleveringerne, nemlig
det skrevne ord. Enhver historiker ved, hvorl ede s dagbøger og
breve på helt enestå ende vis kan kaste lys over di sses samtid, så
når man må konstatere en vis fattigdom på sådant mate riale fra
vo r egen tid , vil dette uden tvivl til sin tid blive dybt beklaget af
vore efterkommere. Skulle nogle af dette tidsskrifts læ sere derfor
have dagbøger ført under tjeneste i Søværnet eller breve, der af
spejler dagligdagen for personellet og dettes pårørende, vil museet
være meget taknemmelig for at modtage sådant materiale, og et
hvert ønske o m evt. båndlæggelse i en årræ kke el. lign . vil selvsagt
blive respekteret.

Sideløbende med ind samlingen skal effekterne registreres, og
det sker efte r sæ dvanlig god mu seumsstandard ved ud skri vnin g på
kartotekskort og indførels e i registranter. Metoden har stå et sin
prøve, og den er billig, men den har nogle begrænsninger indbyg
get , der bliver føleligere, jo mere samlingerne og dermed registre
ne vokser. Løsningen på dette voksende problem bliver utvivlsomt
den EDB-teknik, der er ved at blive dagligdag omkring os, og som
også museer i stigende grad drager nytte af. ikke dermed sagt, at
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Chalu p -hal len på Valdem ar
Slo t 19 75

de tte vil ske nu og her, for vi lever jo i en tid, hvor såda nt udst yr
år for år bliver både billigere og mere ydedygt igt , men en dag må
man sikkert erkende, at forholdet mellem omkos t ning og nytte
virkning vil gøre en sådan investering bere ttiget.

Museernes hovedopgave er, som bekendt, bevaringen af histo
riske effekter, der kan belyse fortids liv og begivenheder med
den selvfølgelige pligt til at tage vare på det os betroede gods, dvs.
sørge for, at dette gods konserveres og magasineres korrekt, og at
det i videst muligt omfang skånes for nedbrydende påvirkninger.
Dog, dette er ikke tilstrækkeligt , thi bevaring i vider e forstand må
omfatte mere end blot dette " at passe på tingene". For tingene er i
sig selv o mend ikke uinteressante så dog af mindre hist orisk værdi,
hvis de blot ligger på magasin hyld er med påmalede registrerings
numre og i øvrigt mangler de o plysninge r, der sæ tter de m ind i de n
stø rre sammenhæ ng. Først når vi også kan be vare omstændighede n
omkring tingenes tilblivc1se, brug og eventue lle ejerfo rho ld , bliver
de til levende udsagn om den fortid, vi øn sker at belyse. Ethvert
museum - og alt så også vort - har ano ny me ting liggende på
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Ortogsrn usee ts særudstilling i Admiral Hotel 19 78

hyld ern e. og man ærg rer sig hver gang, man får en af de m i hænde,
og håb er hver gang, at der en dag vil ko mme en forbi. der ved
sy net udbryder: "Jam en , der er jo . .. " net sker bare næst en al
drig. Derfor denne bøn til fremtidige givere: Giv mu seet alle de op
lysninger o m tin gen e, so m De kan, gaven får herved en langt
stø rre histori sk værdi.

Forskningen har stedse haft høj priorit et på Orlogsmuseet , og
resultat erne heraf er afsat i en række publikation er og art ikler
begået af nuværende og tidligere meda rbejdere og af andre hist ori
kere, der har drage t nytte af mu seet og dettes ex pert ise i deres
arbejde r. Denne fo rskning vil helt givet blive intensiveret i frem
tid en, og dette hænger samme n med flere forhold. For det første,
at mu seets samlinge r og registre efte rhånden har nået et sådan t
omfang, at de kan danne solidt gru ndlag for kvalifi eeret fo rskn ing,
og for de t andet, at et efte rhånden betydeligt antal yngre histori 
kere gennem kortere ene r længere pe rioder har været beskæ ftiget
på museet. h vor de dels har fået de res interesse o riente re t mod de
sider af vor historie , der er museets virkeområde, dels har fået øje
fo r den rigdom af kildem aterial e, so m museet efte rhå nde n rum
mer.
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Det er dog antageligt, at forskningen i de kommende år vil tage
to retninger : Den hidtidige forskning, der i det væsentlige har
været styret af de enkelte forskere s særlige interesser , vil natur
ligvis fortsætte , men ved siden heraf vil vi sikkert i stigende grad
finde mere "målrettede" forskningsprojekter, I.eks. tematiske un
dersøgelser, der ' tænkes løst af et forskerteam omfattende ikke
alene historikere og etnologer, men også folk fra Søværnets ræk
ker. Det første skridt er allerede taget med den snart afsluttede
Nyboder-undersøgelse.

Formidling af forskningen kan i musealt regie naturligvis ikk e
indskrænkes til publicering, men må selvsagt også ske gennem
udstillingsvirksomhed. Efter lukningen i Set, Nicolai Kirkeb ygning
har denne side af mu seets virke været indskrænket til filialmuseet
på Vald emars Slot, en række midlertidige sæ ru dstillinger og den
nyligt etablered e studieudstilling på Quinti Lynette, som det af
praktiske gru nde desværre kun er muli gt e fter a ftale at åbne for
samlede gruppebesøg f.eks.Søværnets skoler, skibsbesætninger m.fl.

Den størs te o pgave, der ligger foran museet i de nærmeste år,
er derfor helt givet at kunne etablere en permanent ud stilling i
Køb enhavn . Og det bør af mange grunde være netopi Køb enh avn.
For det første har Holmen med dens historiske by gninger og anlæg
været landets enes te flådehavn af betydning helt op til nutiden,
for det andet er det af væ sentlig værdi for en forskningsinsti tution
so m Orlogsmuseet, at den ligger i bekvem nærhed af bl.a . Rigsar
kivet , Det kgl. Bibliotek og Marin ens Bibliotek, og som for det
tredi e har op mod halvdel en af Danmarks befolkning København
inden for ræ kkevidde, hvilket vil sikre den optimale udnyttelse af
museet.

Lykkeligvis er disse ønsker om en permanent ud still ing ikke hel t
utopiske, idet Forsvarsministeri et i fjor har tilbudt Kulturminist e
riet til Orlogsm useets formål at kunne overtage Søkv æsthusets
sidefløj mod Bådsmandsstræde, der siden 1930 'erne af Rigsarkivet
har være t anvendt som fjernmagasin. Med sine tre etage r samt loft
og kælder, i alt ca. 3 .0 00 m' , ville mu seets behov for udstillings
areal være dækket, og den hist ori ske by gning på ny find e anven
delse til et maritimt formål. Forhandlinger om denne sag finder for
tiden sted.

Museet gør sig ingen illu sion er om, at det bliver ganske let at få
eta bleret en sådan ud stilling, men opgaven skal naturligvis løses,
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Den nyetablered e studiesamling på Quinti Lynette 1982

for de samlinger, som museet kan vise frem , er så rige og så enes tå
ende, at de t må være en national forpligtel se af få disse gjo rt til 
gængelige fo r det danske folk .

Og her kan de t være på sin plads at kigge bagud igen, konstate
ren de at var man fo r 25 år side n veget tilbage for tilsyneladende
uovervindelige vanskeligheder, da havde sø fartnationen Danmark
i dag næppe haft et mu seum for orlogsflåden.
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FLADENS RA N 1807
af

Hans Chr. Bjerg

"Hvo r er I henne , store og sm å,
I havets stærke svaner?
Som smykkede her i Dammen lå
M ed Dannebrogs rode faner?

Søger I end den gamle færd
På fjerne fje ndtlige ky ster?
Viser I fjenden, hvor sto lt I bæ r
De egeplankede bry ster?

Nej! - I har glemt den gam le sang ,
De danske jublende ton er;
Nu stemmer l op den sejrsklang.
Der tordn er fra brittens kanoner."

Disse strofer fra Chr. Winters "Matrose n" og Chr. Møl steds maleri,
der viser den dansk-norske flådes bortsejling den 2 1. oktober
1807, er vel noget a f det, der i mest fo rtættet form giver et indblik
i de følelser, so m hersked e i Danmark, da englænderne fo r 175 år
siden konfiskerede den dansk-norske flådes skibsrna terie!.

1 det store euro pæiske opgør omkring 1800 mellem Fran krig
og England havde Danmark-Norge ikke valgt side bl.a, af hensyn
til handelen. En sø mag t af et vist om fang som Danmark-Norge var
so m neutral en latent trusse! for sømagten England , ide t en evt.
forøgelse af den franske flåd estyrke med den dansk-norske ville
være en alvorlig sag, samtidig med a t Englands indfaldsmuligheder
i Østersøen ville b live kompromitterede.

En nytiltrådt ud enrigsminister i England , Canning, fik i som
meren 1807 melding fra København o m, at flåden der var ved at
b live udrustet, og da de r samtidig skete en tilnærmelse mellem
Frankrig og Englands tidligere allier ede Rusland, beslutted e man i
Englan d at slå til over fo r Danmark og fo rans tal te en prævent iv
krig og sikre sig de n dansk- no rske flåde. Meldingen om, at de n
dansk -norske flåde var ved at blive udrustet havde imidlertid intet
på sig. Den en gelske ek spedi tion mod Danmark igangsættes derfor
på et u ko rre k t gru ndlag.

Den 3. august 1807 passerede den engels ke flåde med tropper
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ombord Kronborg. Der blev saluteret fra begge sider. De forskel 
lige diplomati ske t iltag, de r blev foretaget henholdsvis fra engelsk
og dansk side skal ikke gennemgås her, men afgø ren de blev det
tilsyneladen de, at kronprinse n beslu tt ede ikke at fo rb live i Køben
havn og i stedet tog til Holsten , hvor de n danske hovedhæ r be 
fan d t sig.

Den 16. august gik de engels ke tropper i land i Ve dbæ k. Kø
be nhavn blev belejret og bombarderet bl. a. med de såkaldte con
grevske ra ke tter, brandra ketter, der he r anvendtes fo r fø rste gang.

Flåd en var lammet. I Admiralitetet overvejede man dog, hvorl e
des flåden s skæ bne ville blive i tilfæl de af, at byen måtte kapi tu
lere . Den 21. august sendte man et brev ti l Holmen s chef, overekvi
pagemesteren kommandør Kierul ff , hvori det hedder, at "uagtet
man ikke bør tæ nke sig mulighed en i at stade n kan overgaa, ville
de t dog være ufo rsvarligt om man ikke alligevel toge de fornødne
præcautioner [forsigt ighedsforanstal tninger] i forveien t il at fo re
ko mme, at flaaden me d dens aparater ik ke skulle blive ti l nytte
for fjenden; At gjøre de n t il intet ved syn kning, er ikke gjø rligt
fo rmedelst der ikk e gives vand no k dertil, hvor den ligger; brænde
de n var vel et sikkert middel ; men at treffe det rette øjeblik, er
vans kel igt, - man ku nn e let fortryde det om man skreed dertil fo r
tidlig; og i det øieblik at byen overgaaer, vil det igjen være fors il
dig; - ei at tale om de n fare og co nfusion en saadan ild ville fo r
aarsage byen; man maa nok derfor hellere vælge at gjøre det saa
besværligt som muel igt fo r fjenden at transportere den bort.
Masters, rundholters, seils med videres til intetgjørelse ansee r man
ikke forvan skel igt ; - Naar roe re t er borte, er et skib ikk e let at
bringe frem; men foru den at tilintetgjøre roerne , maae ogsaa alle
mahle rne [skabelonerne] t ilintetgjøres, paa de t ikke fiende n ved
h ielp af de m skulle faa ny e gjo rd te ; disse omtalte præcautioner
ville her commandeure n være bered t paa at ivæ rksætte, saasnart
man dertil skulle se sig nø dsaget; - ti l den ende maae roerne fra
tages alle skibene og placeres t illigem ed mahlern e saaledes, at de
let kan tilin tetgjø res; - Ved tili ntetgjø relse forstaaes at hu gge
istykker med øxe, da ild derti l fra vores side maae an vendes".
Dette brev viser, at man i Admiralitetet kendte sit ansvar og over
vejede alle eventualiteter. De t er værd at be mærke , at på dette
t idspunkt kendte man i de n danske ledelse ikke det engels ke krav
om udlevering af flåden . Dette kom først frem i forbindelse med
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forhandlingerne o mkring den endelige kap itulati on , so m Køben
havn var nødt til. Da forhandlingerne var i gang , anså man det fo r
ukorre kt , såfrem t man mid t under disse gav sig til at sæ nke flåden
eller at uskadeli ggøre ror og skabeloner. Kronprinsen havde ind en
byen overgav sig sendt en o rdre til den belej rede by om at sænke
eller ødelægge flåd en . Officeren , der skulle bringe ordren frem
hlev imidlertid taget af englæ nderne.

Mandag den 7. september 1807 måtte man så underskrive kapi 
tu lationsbe tingelserne. Hvad angik flådens udl everin g var di sse:

Pk t.2

En vagt af hans britanniske majestæ ts tropper skal ligeledes besæ t
te Holme n .

Pkt. 3

Skibe ne, samt krigsfartøjerne af enhver benæ vnelse , tilligemed alle
hans danske majestæt tilhørende skibssager og sø-inventa rium ,
skulle overgives i de personers værge, so m bliver udnævnte ved de
højstkommanderende for hans britanniske majestæts krigsmagt, og
de skulle ufortøvet sæ ttes i besiddelse af Holmen e, sam t alle de
der henhørend e bygnin ger og forrådshuse.

Pk t. 4

De sig i hans britanniske majes tæts tje neste befindende forråds - og
forselsskibe skulle tillad es, hvis fornøden t gøres, a t komme ind i
havnen, for igen at ind skibe, hvad skibssager og tropper de have
hidbragt til denne ø .

Pk t. 7

Ingen person , være sig hvo de t er, skal vorde molesteret ; og al eje n
dom, offentl ig eller privat, undtagen de før ommeldte ha ns danske
majes tæts tilhørende skibe og krigsfartøjer, sam t skibs -sager og Sø
inventa rium , skal respekt eres; og alle civile og militære betj ente i
hans danske majestæts tjeneste skulle vedb live i de n fulde udøvelse
af deres embedsfo rre tninger over hele Sjælland; og alt skal anven
des, so m kan sigte til at fre mme enighe d og god forståelse imell em
de tvende folk.
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Derefter påbegyndtes klargøringen af skiben e, der skulle udl eve
res. Ekvipagernesteren S.U. Rosenvinge kom til at lede den kom
mission, der fra dansk side forest od udl everingen . l en række til
fælde gik englænderne meget hårdhændet til værks og st rakte be 
greb et " skibs-sager og søinven tarium" meget vidt. Nogle af pro
blemerne løstes dog ved, at man på højest e sted intervenerede .
Ditmarsk en blev ødelagt i dokken, fordi man fra engelsk side ikke
kunne betjen e de nne. Endvidere væltede man og genne msavede tre
linieskibe, der sto d på stabelen. Man bort fjernede spanter og tøm 
mer t il en bri g af Lo ugen- klassen og førte det med ti l England ,
hvor man så af samlesæ t tet bygged e en brig, kaldet Queen Mab,
søsat 1807, senere omdøbt til Coureer. Et par af skibene b lev op
b rændt eller ødelagt af englæ nderne , der ikke skø nnede, at de var
værd at medbrin ge. Andre viste sig at være for små ti l at klare
overfa rt en til England og blev sim pelthen forlad t i Kattegat eller
andre steder. 1 skema 1 bringes en oversigt over det udleverede
skibsmateriel og det fakt iske netto-resultat for englænderne, dvs.
de skibe, der hjemførtes til engels ke havne. De udlevered e dan ske
skibe var afsejlet i gru ppe r, og hovedflåden afsejlede 2 1. o ktober
1807. Den først e station på vejen var havneb yen Yarmouth, hvor
fra skibene så blev fordelt. De fleste blev enten sendt til Ports
mouth eller til Chatham. Nogle gik ind i akt iv tjen est e og blev i
denne forbindelse opmålt og aftegnet. Te gnin ger findes i dag i
National Maritime Museum i Gre enwich, ligesom de findes i foto
kopi på Rigsarkivet. Disse aftegninger viser , at englæ nderne i
hvert fald ikke hjembragte tegningsmateriale fra Holmen.

Det var almindeligt , at englænderne lod ero brede skibe beholde
deres navne. Ofte blev disse dog an gliseret lidt, enten fordi man
ikke kunne læse navnene eller fordi man ikk e kunne udtale dem i
den form de oprindeligt havde. Således blev Havfruen t il Har
fru en og Ørnen til Ornen, hvad der naturligvis er mere mors omt
på dansk end på engelsk . På trods af dette forhold synes man fra
engelsk side at have reserveret navne til skibene med henblik på
aktiv tjeneste .

Af kilderne fremgår det, at englænderne ud ove r de her nævnte
skibe fyldte 92 sto re og mindre fartojer med " sø-inventarium",
so m blev bragt til England . Der var i sandhe d gjo rt et alvorli gt fo r
søg på a t ry kke den dansk-norske sø mag t op med rod!
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Chr . Molsteds maleri af flådens bortførelse den 21. oktober 180 7.
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Ser man den her gengivne fortegnelse over de dansk-norkse
skibes senere skæbne i England, må det konstateres, at englæn
derne kun fik begrænset glæde af den erobrede flåde . Værdien
lå nok også mere i, at elimi ne re de n dansk-norske sø mag t. For
lisene i Kattegat af de mange mindre far tøje r viste , at englæ n
derne nok havde taget munden for fuld . Det var i virk eligheden
helt unødvendigt at føre alle de mind re fartøjet t il England , idet
værdien efter turen ti l de engelske havne af disse uden tvivl ville
være ringe.

Ser man på ske ma II , er det bemærkelsesværdigt, at så få af de
dansk- norske skibe kom i akt iv tjen este. De tte gjaldt naturligvis
de nyeste , isæ r Ho hlenbergs skibe . Langt de fleste a f skibene lå
gans ke enkelt og rådned e op i de engelske havne . Nogle blev dog
brugt so m fanges kibe under en eller anden form .

Hvorledes var så den engelske vurde ring af de danske skibe?
Selvom man i England gjo rde et nummer ud af, at de danske ski
be havde klaret turen til England så godt, idet man herved ville
bevise, at ud rustningen af skibene havde været ret fremskrede n,

Spithead. To erobrede danske orlogsskibe på vej ind i Portmouth havn af J.
~t. W. Turner. Tale Galler-y, London. Billedet forest iller sikkert nogle af de
erobrede skibe fra 1807. men spø rgsmålet er, hvilke linieskibe det kan være .
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så kunne det næpp e skjules, at de dansk-norske skibe ikke hel t var
i to pform. Interessant er det, at der synes at være en tendens til,
at jo yngre skibet var i 18 07 de sto kortere levetid havde den efte r
i engelsk tjeneste.

Englænderne var derimod meget begejstret for Christian VII,
so m de direkte bygged e liniesk ibet Camb ridge efte r og efte r hvis
reducerede tegninger man senere byggede linieski bene Hawk e,
Black Prince, Melville og Wellesley . Det hohlenbergske agt erspej l,
således som de t kunne stud eres på Christian VII fik en vis be ty d
n ing for den engelske skibsko ns tru ktør Robert Seppings udvik
ling af "det runde agte rspej l" i 1820ern e.

Mht. armeringen men te englænd erne, at de dansk-norske
sk ibe ge nne mgående var overarmerede. Armeringen har no k
været passende til de danske forho ld, men ikke i overso iske pa
tru lje r, so m englæ nde rne anvendte deres skibe til.

Fortegnelse over de skibe, der udleveredes til englænderne med
oplysninger om deres senere skæbne

Orlogsskibe

«A ruep rinds Friderich. Søsat 1782 . 70- kanonskib. In dgik i den en
gelske flådeliste som Heir Apparent. An ko m til Portsmouth 19 .
I l. 1807, hvor dcn foreløbig blev lagt ol'. Fra 181 3 optræder den
under navnet Aroe Princen på listerne . Na vne t Cornwa ll var iø v
rigt reserveret t il skibet. Dee. 18 14 - jan. 181 5 omdann et i Ports
mo uth til viktuald ep otskib. Solgt 3.4 . 181 7 til Mr. Frea k ti l o p
hugnin g fo r r. 2 .4 10.

• Christian VII. Søsat 1803, 90- kano nskib. Ankom 25. november
1807 til Portsmouth og repareredes og ud rus tedes for r. 27.230.
Indgik i den engelske flåde sep tember 1808 som 80- kanonskib
(3rd Rate). Gjorde de refte r 1808-1 3 tje neste ved Kanalfl åden .
Med cap ta in J. Sidney Yorke som chef fo re tog den 10.1.,21.1. og
13.2. 1810 angreb på franske konvojer ud for La Roehelle. I
Portsmo uth for dokning 27.1.- 29.3 . 181 2. Fik 181 3 i Chath am
ny kobberforhudnin~. Lagdes derefter o p i Medway River . Dec.
1813 - juni 181 4 o~et i Chatham marts 1838 . Det var i

/ O/7Il . ;:-
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1812 beslu ttet, at skibe t skulle have navnet Blenheim, men dette
ses do g ikke benyttet. Opmålt og aftegnet 1809 i Portsmouth af
Henry Canham.

• Dannemark. Søsat 1794. 76-kanonskib. Ankom 7.11. 1807 til
Portsmouth. I dok og udrustedes juni 1808 - februar 1809.
Tjen stgjorde derefter ved Downs St ation og deltog under captain
James Bissett i Schelden -ekspeditionen juli-december 1809. I
1810 i konvojtjeneste til Vestindien. Eftersyn i Portsmouth 14.9 .
- 30.11. 1801. Tjenstgjorde 1811-12 i Lissabon. Skulle 181 2
have været omdøbt til Marath on, men navnet ses ikke benyttet.
Tjenstgjorde derpå i Nordsøen 181 3-1 5. Lagt op i Plymouth
april 1815 og solgt 14.12. 1815 for r. 2.600 form entlig til ophug
ning. Opmålt og aftegne t 1809 af Henry Canham .

o Ditmarsk en. Søsat 1780. 60-kanonskib . Ødelagdes dokken af
englænderne september 1807.

,. Fy en. Søsat 1787. 70-kanonskib . Ses i engelske kilder også an
ført som Fijen. Navnet Bengal reserveret til skibe t. Ankom 17.1.
1808 til Chath am. Ombygget november 1809 til fangeskib. Solgt
til o phugning 1.9 . 1814 for r. 2.340. Opmålt og afteg ne t af Robert
Seppings i 1809 i Chatham .

~ Justitia. Søsat 1777 . 70-kanonskib. Ankom til Portsmouth 5.12.
1807. Navnet Dr/ord reserveret til skibe t. Lå o plagt indtil 18 17.
Februar 1817 benyttet til eksperimen ter i forbindelse med fo r
stærkninger i skibskonstruktionen. Dere fter marts s.å. ophugget
på Portsmouth Dockyard. Aftegnet og opmålt af N. DidIan s
15.2. 1817 i forbindelse med eksperimenterne, som blev foret aget
af Rob ert Seppings.

• Kronprindsesse Maria. Søsat 1791. 70-kanonskib . Ankom til
Po rtsmouth 13.12 . 1807 . Anføres som Kronprincessen. Oplagt
indtil 1814. Omdann et 1811 til " receiving ship", der modtog
nye fanger og hvorfra disse blev fordelt ti l fan geskibene. Solgt
15.12.1814 for r. 2.500.
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r Kronprinds Fr iderich, Søsat 1784 . 70-kanonskib. Synes en kort
tid efter englændernes overtagelse at være blevet kal dt No rfolk.
Ankom 13.11. 1807 til Chatham, hvor den lå oplagt indtil den i
decemb er 1809 blev omdannet til fangeskib . Solgt 21.11. 1814
til ophugning for J:. 2 .600. Opmålt af Robert Seppings.

• Mars. Søsat 1784. 60-kanonskib. Udl everet til englænderne 7.9.
1807 , men opbræ ndt af disse på Saltholm Flak.

• Neptunus. Søsat 1789 . 80-kan onskib . Afsejl et fra Holmen 21.10
1807. Samme dag grundstød t på Tårbæk Rev og opbrændt af en g'
lænderne. Et ubekræftet forlydende siger, at skibet skulle være
blevet sat på grund af en dansk lods.

• No rge. Søsat 1800. 78-kanonskib. Indgik i den engelske flåde so m
74- kanonskib (3rd Rate). Ankom til Portsmouth 21.1 l. 1807 og
udrusted es frem til 11.1 2 1808 og gjo rde tjeneste i de hjemlige
farvande. Derefter 1809 opererede ved den spanske kyst og del
tog i denne forbindelse i evakueringen af de engelske tropper fra
Corunna. Blev senere sendt ind i Middelhavet, hvor den var 1810
ll. Var i dok i Portsmouth 7.2.-26.4. 1811 og i Plymouth 20 .11.
19.1 2. 1812, men tjenstgjorde ellers 18 11- 14 såvel i Nordsøen
so m i Østersø en . Den var i nordam erikanske farvande 18 14- 15
og deltog herunder i kamphandlingerne ud for New Orl eans 8 .12.
181 4 . Ankom 28 .1. 181 5 til Chatham. Oplagt i Medw ay River
august s. å. og solgt t il ophugning marts 1816 for J:. 3.000. Skulle
have været omdøbt 18 12 ti l Nonsu ch. Opmålt og aftegn et af Hen 
ry Canham 1809.

• Odin. Søsat 1788. 70-kanonskib. Ankom 5 .12. 180 7 til Ports
mouth, hvor den oplagdes . Dec. 1810 - febr. 1811 omdanne t
til "Receiving ship". Solgt 20 .7 . 182 5 til Mr, Cristall for J:. 3 .000.
Opmål og aftegn et a f N. Didlans i Portsmouth 1811.

• l'rindsesse Caroline. Sø sat 1805 . 66-kanonskib. Indgået i d en
engels ke flåde som Princess Caroline som et 74-kanonskib (3rd
Rate) . Udruste t 19 .12. 180 7-23.9 . 1808 i Portsmouth. 1808-1 2
gjorde den tjen est e i Kanalen, Nordsøen og i Østersøen, Tog i
maj 1809 ud fo r d en hollandske kyst det hollandske skib Piet Hein
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som prise. S .å. flagskib i en eskadre i Østersøen. Unde r captain
Ch. Dudley Pate r var skibets fartøjer 25. 7. 1809 i kamp m ed
russ iske kanonbåde . 1812 var den esko rteskib for Kina-konvojer.
181 3-14 tjen stgjorde den at te r i Nordsøen og Østersøen . Den var
i dok i Chatham 2.12. 18 10-23 .1. 18ll og i Shee mees 15 .3 .
3.4 . 18 14. Blev i august 1814 lagt op i Medway River. Solgt 9 .2.
181 5 i Sh eemees til ophugning fo r r. 3. 130. Skulle have været om
døbt Braganza i 1812. Aftegnet og opm ålt 1809 af Henry Canham .

• Prindsesse Sophia Frederica. Søsat 1775 . 70 -kanonskib . An ført
som Princess Soph ia Frederica. Navnet Cambridge var reserveret
til sk ibet. Ankom til Portsmouth 13.12. 180 7, hvor det blev lagt
op til det september 181 6 blev ophugget. Der er usikkerh ed i
kildemateriale , om skibet har været benyttet en ove rga ng so m
fan geskib .

., Seyeren. Søsat 1795 . 64-kan onskib. I de engelske kilder kaldt
Syeren. "Reeeiving ship " 180 9. Solgt 1.9. 181 4 , men tilbageh old t
og endeligt so lgt 23.1 1. 18 15.

• Shiold, Søsat 179 2. 70-kan onsk ib. An ko m til Portsmouth 2 .12.
180 7. Okt.-dec. 18ll o mdan ne t t il " Reeeiving ship". So lgt 20.7.
1825 til Mr. J. Ledger t il ophugn ing for r. 3 .2000.

• Tre Croner. Søsat 1789 . 70 - kanonskib . Betegnes i de engels ke
kild er so m Trek ronen. An ko m 8.ll. 1807 til Portsm ou th . "Re
eeiving sh ip" 1809 . Solgt 20 .7. 1825 til Mr, Ileatson ti l ophugning
fort 3.7 10 .

.. Waldemar. Søsat 1798. 80- kano ns kib. An kom til Portsmouth
2.12. 1807 . Omdanne t dec . 18ll - o kt. 181 2 til fanges kib. Op
hugget i august 181 6.

Fregatter

• Eideren. Søsat 1802. Fregat 24 kanoner. An kom 19 .11. 1807 til
Chatham . Skulle have haft navnet Utile. Ekvipe ret marts - nov .
180 8. Fra dec. 1810 lagt op i Chatham indtil den i j uni 181 3
ophuggedes.
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Engelsk tegn ing af orlogsskibet Christian VII's agterspej l gengivet i "Naval
Chronic1c" 1808 .

Q Elven. Søsat 1800. Fregat . 24 kanoner. Ankom 22 .11. 1807 til
Chatham . Skulle have haft navnet Harlequin. Betegnet som sloop.
Ekviperet maj - a kt. 1808 i Chatham. Fra augus t 1810 lagt op i
Sheernees indtil 3 .11. 1814, hvor den solgtes for f. 660 sammen
med Nidelven. Ses opført som Elvin.

»Frederichssteen. Søsat 1800 . Fregat. 26 kanoner. Ankom 19.11.
1807 til Portsmouth. Indgået i den engelske flåde som Frede rick
stein med 32 kan oner (5th Rate) . Navnet Teresa reserveret skibet.
Repareret og ekviperet 3.10. 1808-27 .2 . 1809. Kun anvendt
meget lidt. Gjorde tjen este i Middelhavet 1810-1 2. Ophugget
juni 1813 i Woolwieh. Aft egnet og opmålt.

«Fred erichsuæm , Søsat 1783. Fregat. 36 kanoner. Taget af den en
gelske fregat Comus i Kattegat 16.8. 1807. Ankom til Chatham
13.11. 1807, hvor den blev lagt op indtil den marts - j uni 1811
blev omdanne t t il " Reeeiving ship" i Chatham. Solgt 16.12. 1814
for f. 1.220. Englænderne kaldte den Fredericksuiaern og gengiver
den fej lagt ig som ex-dansk Frederick scoam .
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• Freya. Søsat 1793. Fregat. 40 kano ner. Anko m til Chatham 17.11.
1807 . Indgået i den engelske flåde som 36-kanonskib (5th Rate).
Navnet f1yppolitus var reserveret skibet. Ses i 1814 be tegne t
Freija. Repareret maj - okt . 1809. Apteret februar 1811 som
troppetransp ortskib . Sept. - okt. 181 3 påny ekvipere t til krigs
tjeneste. Under J oh n Hayes erobrede de n med sine fartøjer 17_1.
181 5 en fransk brig og ødelagde to andre ud for Guad eloupe.
Solgt 11.1.181 6 fort. 2.3 10. Opmålt og aftegnet 1810 af Robert
Seppings.

$ Fylla. Søsat 1802. Fregat. 20. kanoner. 8.11. 1807 ankom til
Chath am. Navnet Liffey reserveret t il skibet. Ekvipe ret og repa
reret april - juli 1808 i Chatham. Anvendt som postskib. Solgt
30.6. 18 14 for t. 1.360. Tegnet og op målt af E. Hellyer 1809 .

• Glu ckstad t. Sø sat 180 4. Fregat. 12 kan on er. Ankom 23 .11. 1807
til Chatham . Indgået i den engelske flåde som Gluckstadt og ar
meret med 18 kanoner. Navnet R aison reserveret skibet. Udrustet
mar ts - sep t . 1808 i Chatham . Fra november 18 11 op lagt i Wool
wieh indtil den 30.6 . 1814 blev solgt for t. 1.01 0. Tegnet og op
målt af Hellyer 1809. Det fremgår af dette mat eriale, at hoved
masten flyttedes mere agter i Sheernees i 1810.

t Havfru en . Søsat 1789. Fregat. 40 kanoner. 13.1 1 1807 ankommet
til Cha tham. Indgået som 36- kanons frega t (5th Rate) under nav
net Harfr uen. Navnet Boreas reserveret skibe t. Ikke anvendt. Op 
lagt indtil den blev so lgt 29.9 181 4 for t. 1.6 30 .

• Iris. Søsat 1795. Fregat . 40 kanoner. Ankom 26 .11. 1807 til
Chath am. Indgået i den engelske flåde med 38 kanoner (5th
Rate). Navnet A laric synes at have være reservere t til skibet, men
der er ikke klarh ed i kilderne, idet skibe t anføres som Marie,
da det var dansk, hvorfor det var meningen at kald e skibet dette.
Ingen af navn ene ses dog anvendt. Repareret i Woolwieh juli 
dece mber 1809 , hvor den fik kobberforhudning og indsat ny t
træ , der var frem skaffet fra Holsten. Repareret i Plymou th 1810,
1812 og 18 13. Reparation i Dept ford nov. 181 4 Juni - aug. 18 15
ekvip eret som "flagship " . Solgt 3 1.7. 1816 for t. 2.580. Aftegne t
og opmålt i Woolwieh 1809.
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6Det Lille Bælt. Søsat 1801. Fre gat. 20 kanoner. Ankom til Wool
wich 24 .10. 1807 . Indgået i den engelske flåde med 24 kanoner
(6th Rate). Det var hensigten a t kalde den Espion. men navnet
ændredes til Little Belt. 14.5 . 1808 afsluttedes repara tion og
ekvipering . Betegnet som Sloop-of-War (dvs. en korvet ). Gjorde
tjeneste i amerikanske farvande og blev 16.5 . 1811 ud for Cap
Hatteras unde r A. Batt Bingham angrebe t af den amerikanske
fregat President på 44 kanoner. Little Belt blev slem t tilredt. Da
der ikke eksiste rede nogen krigstil stand mellem England og USA
fik affæren et d iplomatis k efte rsp il. Det er ikke rigtig , når det i
visse engelske kilder anføres, at skibet blev erobret af amerika
nern e og senere tilb agegivet. Derefter blev skibe t repareret i
Deptfo rd 2.9.-1 9.9 181 1. Anføres som solgt 27.1 1. 1811, men
optræder i 18 13 stadig på en flådeli ste. Den sidste oplysning kan
dog være fejlagtig.

~Na yaden. Søsat 1796. Fregat 40 kanon er. Anko m til Chatham
8. 1. 180 8. Skulle have haft navnet Hephaest ion. Ind gået i den
engelske flåde som 36- kano nskib (5th Rate) un der navnet Ny
aden. Blev ekviperet i Woolwich okt. 1808 - feb. 1809. I kamp
15.3 . 181 2 med et fransk linieskib i nærheden af Lorient. Chefen
var F.P. Epw orth. Skaderne efte r kampen gjorde at skibet måtte
udrangeres. Ophugget i Port smouth maj 1812. Opmålt og aftegnet
1808 og 1809.

• N ymphen . Søsat 1807. Fregat . 36 kanon er. Ank om til Cha tham
9 .11. 1807 . indgået som 32-kanons fregat i den engelske flåde .

Navnet Det erm inee reserveret til skibet. Ekvip eret okt. 1808 
marts 1809. Deltog i Schelden-ekspeditionen august 1809 und er
K. Maxwel l. Reparationer i Woolwich 1810 og i Chatham 1811.
1812-1 81 3 i am erikanske farvande. Under F.P . Epworth blev den
10.10. 181 2 jaget af 3 amerikanske fregatter udfor Boston.
Fik ny kobberforhudning i Portsmouth 181 4. 1 Deptford 19.8 .
18 15. Solgt 11.1. 181 6 for f. 2.9 10. Opmålt og aftegne t i 1809 af
Hellyer og i 1811 af Robert Sep pings.

, Perlen. Søsat 1804. Fregat. 46 kanoner. Anko m til chatrnan 8. 11.
1807 . Hed i begyndelse n Th eban, men fik sit op rindelige navn til
bage stavet Pearlen frem til 1811, derefter fra 1836 Perlin. 1 do k
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dee. 1808 - 3.6. 1809 . Del tog un der N. Thompson i Scheldcn 
eksped it ionen august 1809. Var i 18 11 i Middelh avet og var 22.
ll. 1811 på patrulje ud for Toulon, da den blev angrebet af et
fransk linie skib og en fregat, men klarede sig forbl øffende godt i
denne kamp. Var i dok i Plymouth marts 1812. Ombygged es
sammes teds febr. - marts 1813 til hospitalsskib og placeret i
Milford . 21.1. 1821 blev det flyttet til Liverp ool. Solgt 17 .7.
1846 til Mr. J. Brown for L 1.410. Tegne t op opmålt 1809 af E.
Hellyer.

~ Rota. Sø sat 1801. Fregat. 40 kanoner. Anko m til Chatham 12.11.
1807 . Indgået som 38- kano ns fregat. Navne t Sensible reserveret
skib et. I dok dec. 180 8 - maj 1809 og fik bl.a , ny kobber for
hudning. Deltog i Sch eld cn-ckspcdi tioncn august 1809 un der
Phi lip Sommerville. l dok i Sheernees sep t. - dec. 1809 . Repara
tion i Plymouth 2.2 .-4.3. 1811. Atter i dok 18 .11. 1811-20.1.
1812. Reparationer af forhudningen april 1812 og februar 
marts 181 3. 30.10-22.12. 1813 atter i dok. 181 4 i amerikanske
farvande . Deltog 26.9. 1814 i ero bringen af en amerikansk skon
nert General Armstrang og i angreb et på St. Mary , Georgia 14.12.
1814. Ankom til Deptford 18.8. 181 5. Solgt 1 1.1 . 18 16 for
L 3.66 0.

~ St . Th omas. Sø sat 177 4. Fregat. 36 kanoner . Udleveret til eng'
lænderne 7.9 . 1807 og derefter opbræ ndt på Saltholm Flak.

~ Triton. Søsat 1790 . Fregat. 24 kan oner. Udleveret t il englændern e
7.9 . 1807 . Opbræ ndt på Saltholm Flak kort efte r.

o Venu s. Sø sat 1805. Fregat. 36. kanoner. Ankom 22. 11. 1807 til
Portsmouth. Repareret juni - okt. 1808. An vendt som fangeskib
1809. Solgt 9 .8 .1815 for L 2 .810 i Woolwich.

Brigger

• Delphin en. Søsat 1805 . Brig. 18 kan oner. Ekv iperet 8.12. 1807
11.5. 1808 i Chatham. Med Rich ard Haward 4 .8 . 1808 slået til
vrag på den hollandske kyst. Skulle have heddet Mondovi.
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• Mercurius. Søsat 180 6. Brig. 18 kanoner. Ankom 9.11. 1807 til
Cha tham . Ekvip eret mart s-december 1808 . Navnet Transf er
reserveret. Solgt for I. 800 i Sheemees 23.11. 1815.

• Sarpen. Søsat 1791. Brig. 18 kanon er. Ekviperet 7.11. 180 7
juli 1808 i Ch ath am. Delt og i Schelden-ekspeditionen augus t
1809. Fra dec . 1809 lagt op i Sheemees indtil den blev ophugget
i august 1811.

• Brevdrageren . Sø sat 1801. Brig. 18 kanoner . Ekviperet 8.11.
1807-8.8.1808 . Navnet Cocka trice reserveret til skibe t. St ati one
ret i juli 1809 ved Helgoland. Deltog i Schelden-ekspeditionen
augu st 1809. Var under Th . Barker Devon 3 1.7. 18 11 ud for Lan
gesund i Norge i kamp med de dansk-n orske brigger Langeland,
Lougen og Kiel. Udrustet maj-j uli 1815 som tender bestemt til
Hull, Den synes dog ikke at være sendt derti l alligevel. Midlertidig
overgivet til flodpoliti et på Themsen 18 17. April-juni 1819 om
bygget i Deptford til "Army Prison Ship", Fra 1820 "Army
Depot" på Themsen . Solgt 13.10 1825 til Mr. christall for I. 580.
Aftegnet og o pmå lt 1809 af Hellyer.

• Nidelven. Søsat 1792. Brig. 18 kanoner . 24.10 1807-20.3 . 180 8
ekviperet i Woolw ich . Skulle have haft navnet Legere. Lagt op i
Sheemees indtil det 3 .1.. 1814 blev solgt for I. 600. Tegnet og op
målt 180 8. Ses omtalt som Nid Elvin eller Ned Elvin.

<A llart. Søsat 1807. Brig. 18 kanoner. Ank om til Chatham 19.11.
1807 . Skulle have haft navnet Cassandra. Ekvipere t 15.12. 1807
16.5. 1808. Udrustet jan . - feb. 1809 til brug i "Northfleet " .
Tilbageerobre t af danske kanonbåde 10.8. 1809 i danske farvande.
Fo rblev efter 18 14 i Norge. Tegnet og opmålt 1809 af E. Hellyer.
Ses i engelske kild er omtalt som A lert .eller Alaart.

Glommen. Søsat 1791. Brig. 18 kanoner. Udrustet 8 .11. 1807
juli 1808 i Chatham. I november 1809 slået til vrag i Varlisle Bay,
Barbados. Skulle have heddet Britamart.
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ANDRE FARTØjER

Kuttere

• Den flyvende fisk . Søsat 1789. Ku tter med br igs ta kkelage. 20 ka
no ner. Anko m 12. 1 I. 1807 til Chath am. Skulle have været kald t
Ventu re. Deltog i Sch elden-ekspeditionen august 1809 . Derefter
lagt op indtil den blev solgt 13.6. 18 1I. Ses omtalt som Flyvend
fisk e eller Flewend Fisch.

Skonnert

(,ø rnen. Sø sat 1800. Sk onnert. IO kan on er. 8 .1 I. 1807 ankommet
til Chatham. Oplagt der indtil maj 1812 . 1812-14 benyttet som
armeret tender. 26 .4 . 1814 "Reeciving ship" i Gre enoek . 26 .9.
1815 foræret sammes teds til Clyde Marine Soeiety som trænings
sted for drenge. Senere skæ bne ukendt.

Sk ærbåde

Aalborg. Forlist i Kattegat.
A hrendahl. Forlist i Kattegat.
Christiansund. Fo rlist i Kattegat.
Flensborg. Hjembragt til Englan d. Sen ere skæbne uk end t.
Langesund. Forl ist i Kattegat.
Nakskov. Ført til England. Kaldt Naskou. Øvrige skæbne ukendt.
Nyekiøbing. Forl adt af englænderne i Kattegat. At te r taget i brug
af danskern e.
Odense. Forlist i Kattegat.
Steege. Ført til En gland . Ankom 18 .1 I. 1807 til Chatham . Benyt
tet som signal fartøj . Solgt 15.12 . 1814 for ! 270 .
Viborg. Forlist i Kattegat.

Stykpramme
n

• l/a ien. Forladt i Kattegat og tilbagetaget a f dans kerne .
'" Kiemp en. Sænket på Rh eden og bjerget af danskerne.
r Lindormen. Sænket på Rheden og bje rge t af danskerne.
• Svæ rdfisken. Forladt i Kattegat og taget tilbage af danskerne.

Kanoncerbåd

• Staværn. Ført til England . Senere skæ bne ukendt.

26



,
1,

/"

Den berygtede "prison". Nogle af de danske orlo gsskibe blev aldr ig udrustet.
men anvendt som depot- og fangeskibe.

Kongejagter

Makrelen. Kaldt Macresen. Forladt i Kattegat og taget tilbage af
danskerne .
Vildanden. Ses omtalt som Mildanden. Forladt i Kattegat og taget
tilbage af danskerne.

Kanonchalupper

(Roeskilde-kl.) :
Frederikssund, Forladt i Kattegat. Drev ind på den svenske kyst.
Helsingøer. Forlist i Kattegat.
Næstved. Forladt i Kattegat. Drevet i land i Norge og anvendt i
<len norske flotille.
R oeshilde. Forlist i Kattegat.
Sultholm en. Forlist i Kattegat.
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(Kallundborg-kl.) :
Assens. Forlist i Kattegat.

~ Kallundborg. Forlist i Kattegat.
Holbæk. Forladt i Kattegat og atter overtaget af danskern e.
Kierteminde. Forli st i Kattegat.
Midde lfar t. Ført til England. Ses i de engelske kilder opfø rt som
Midefart. OpmåIt og aftegne t.
Ny ested. Forladt i Kattegat og atter taget i brug af danskern e.
R ødb y. Forlist i Kattegat.
Svendborg. Forlist i Kattegat.

FJydebatteri

• Flaadebatteri N o. 1. 24 kanoner. Eft erladt af englæ nderne på
Holm en.

Diverse

«Kronprindsens Lystfregat. Foræret Kronprins Frederik i 1785 af
den en gelske konge Geo rg 111. Bygget i Oeptford . Den 7.9 . 1807
lod englæ nd erne denne engels ke fo ræring blive på Holmen. Ved
sin tilb agekom st til Køb enhavn fand t kron prinsen "i denne allene
levnede lystfregat en ikkuns bitter erindring om det venskabelige
forhold, der ti lforn heldigen havd e bestået mellem det danske og
det engelske hof, men tillige en vedvarende harmfuld påmindelse
om den under venskabs maske bort ranede flåde" . Der blev derfor
givet o rd re t il, at skibet skulle sendes tilbage til England. I novern
ber 180 7 gjorde man så skibe t klar, bemandede de t med 16 en 
gelske krigsfan ger under kommando af en koffardikaptajn W.
Patersson.
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Skema I

Antallet af udleverede skibe til eng læ nderne og af d isse hjembragt e

Ud leverede skibe Bem ærkninger Hjembragt e skibe

18 lin ieskibe Dit m arsk en ødelagt i 15 lini eski be
dokken .
Mars op brændt.
Nep tunus ødelagt e fte r
gru nd stødning .

17 frega tter St. Thomas og Trit on 15 fregatter
ødelagt.

7 brigger 7 brigger

l skon ner t 1 skonne rt

l kutter 1 kutter

2 kongejagter Forladt i Kattega t og til-
bagetaget af d an skerne.

4- stykpramme Lindorm en og Kiempen
sæ n ket på Rheden og gen-
optaget af de d an ske.
Forladt i Kattegat og til-
bage tage t.

l flydebatteri Efterladt.

10 skærbåde 6 fo rliste i Ka tt egat. 3 skærbå de
l forladt sammes teds og
tage t ti lb age.

l kano ncerbåd l kanoncerbåd

13 kan on chalupper 8 forli ste i Kattegat. 1 kan onch alup
4 forl adt i Kattegat .
hvora f 2 senere blev Fun-
det af d anskerne, I fu nde t
af svenskerne , I fo rsvandt.

I morterchalu p Ef terlad t.

J morterbarkasse morterbarkasse

Efterl adt. m en efterse nd t l lystfregat
englændern e.
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Skema Il

De til eng lænderne udleve rede skibes alder. D = alder i år september 1807.
E = antal år i engel sk tjeneste. T = D + E = tot al alder for det pågældende
skib. Et x i rubrikken Ophug betyder. at det med sikkerhed vides at være
blevet ophugget ved ophøret af den engelske tjeneste. dvs. at T a ident isk
med skibets effektive levealder. Et x i rubrikken Aktiv angiver . at skibet var
i aktiv tjeneste og blev benyttet som egentligt krigsskib eller hjælpeskib.

Lini e skibe D E T Ophug. Aktiv

Arveprinds Frideri ch 25 10 35 x
Chris tia n VlJ 4 31 35 x x
Dannemark 13 8 21 x x
Ditmarsken 27
Fyen 20 7 27 x
J ust ilia 30 I O 40 x
Kronprindsesse Maria 16 7 23 x
Kronprinds Friderich 23 7 30 x
Mar s 15
Neptunus Il
Norge 7 9 16 x x
Odin 19 18 37 x
Prindsesse Caroline 2 8 IO x x
Prindsesse Sophia Frederica 32 9 41 x
Seyeren 12 8 20 x
Skjold 15 18 33 x
Tre Croner 18 18 36 x
Waldemar 9 9 18 x

Fregatt er D E T Op hug A kt iv

Eideren 5 6 Il x
Elven 7 7 14 x
Frederich ssteen 7 6 13 x x
Frederich sværn 24 7 31 x
Freya 10 9 19 x x
Fylla 5 7 12
Gtuckstad t 3 7 I O
Havfru en 19 7 25
Iris 12 9 21
Lille Bælt 6 4 IO x
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Fregatter (fo rtsa t) D E

Nayaden Il 5
Nymphen O 9
Perlen 3 39
R ota 6 9
St. Thomas 33
Trit on 17
Venus 2 8

Brigger D E

Delphinen 1 2 3
Mercuyz·us l 8
Sarpen 16 4
Brevdrageren 6 18
Nidelven 15 7
A /lart 2 O
Glommen 1 16 2

l ) for list i engelsk tje neste
2) tilbageerobret af da ns kerne

Kilder

T

16
9

42
15
33
17
IO

T

9
20
24
22

Ophug

x

Op hu g

x

Aktiv

x
x
x
x

Aktiv

x

x
x

x
x

T il oplysn inge rne om de danske skibes senere skæbne i engelsk tje neste er
anvend t :
l . Naval Ch ro nicle 180 7-1 6. Den engelske flåde s halvofficielle publikati on.
2. II .G. Gard e : Efterretninger om den dansk-norske Søe-Magt , bd. IV Kb h.

1835.
3. J . Teisen: De dan ske skibes skæ bne efter flåderan et 180 7, Tidsskrift for

Søvæse n 1962 pp. 13- 23 med en tilføj else i samme tidss kr ift 19 70 pp.
136-38 . Dette er den første og hidtil enes te oversigtar tikel om emnet.
Nærvæ rende ove rsigt skal ses som en udvidelse og på visse punkter en
korre ktio n til denn e oversigt på grundlag af nyere un der søgelser.

4. JJ . Colledge : Ship s a f the Royal Navy: An Histori caJ Index . Vol. I Lon
do n 1969.

5 . Op lysninger i nat ional Maritime Museum, Greenwich , tilveje bragt til for
fatte ren af ~1r. David Lyon.

6. Forfatterens egne undersøgelser i AdmiraJtys ar kiv i Public Record Office ,
London , sam t op lysninger i Rigsarkivets kartoteker .
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