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T0JHUSMUSEETS FOREDRAGSRÆKKE 1982/83
S0KRIG 1500-1945

l rækken indg år følgende foredrag:

Viceadmiral S.S. Thostrup

Museumsinspektør O. L. Frant zen

Museumsdirektør F. Aksgaard

Overarkivar H. Chr. Bjerg

Museumsinspektør K.S. Nielsen

Læge F. \viberg-J ørgensen

Orlogskaptajn P. Grooss

Kontreadmiral E.j . Saab ye

Sømagt
Tirsdag d. 5/10 1982 .

Orlogsskibet
Tirsdag d. 19/10 1982 .

Sundslaget
(29. oktober 1658)
Tirsdag d. 2/11 1982.

Slaget ved Trafalgar .
(21. oktober 1805)
Tirsdag d. 16/11 1982 .

Slagskibet
Tirsdag d. 8/2 198 3.

J yllandsslaget
(31. maj 1916 )
Tirsdag d. 22/2 1983.

Hangarskibet
Tirsdag d. 8/3 1983.

Slaget ved Midway
(4.-7. juni 1942)
Tirsdag d. 22/3 198 3.

Alle foredrag afholdes i Tøjhusmuseets foredragssal k!. 20.00 pr .

Ind gang: Frederiksholms Kanal 29, 1220 København K.

Indtegning til foredragsrækken, Frederiksholm s Kanal 29, 1220 K.

Giro 5 145740

Indtegningsgeby r: kr. 30 ,-.

TIL: (Ol) Il 603 7 lokal 31.
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MEDDELELSER FRA
MARINEHISTORISK SELSKAB

Oversigt over den ko mmende sæsons aktivitete r:

d . 2/ 101982 kl. 14 Besøg på Orlogsm usee ts studiesamling.

d . 20/10 1982 kl. 20 Museumsdir. dr. ph i!' Arne Hoff: Torden
skjolds død.

d. 1/12 1982 kl. 20 Arkitekt Bent Kure : Fregatten "Jylland"s
fremtid.

d . 2/2 1983 kl. 20 Premi erløjtn ant Wessel-Tolvig: Samarbejdet
mellem hær og flåde under treårskrigen .

d . 9/3 1983 kl. 20 Professor dr . ph i!. Ole Feldbæk: Slaget på
Rheden 1801.

d.13/4 1983 kl. 20 Generalforsamling, program ikke fastlagt.

Alle arrangementer foregår i Søofficersforeningens lokaler , Oven
gade n O. Vandet 62 B, og efter mødern e vil der være mulighed for
at få 3 stk. smørrebrød, øl og kaffe for kr . 35,- pro persona.

Tilmeld ing til spisn ingen må ske senes t søndagen før mødern e
til JØRGEN BARFOD tlf. (02) 87 22 54 eller t il H.C. Bjerg
tlf. (02) 86 18 28 .

BESTYRELSEN
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SELSKABET FREGATTEN
jYLLAND'S VENNER

Referat af generalforsamlingen i Selskabet "Fregatten j ylland's
Venner" onsdag den 24 . marts 1982 .

Dagsorde n ifølge vedtægt erne.

Ad l, valg af d irigent

Til dirigen t valgtes højesteretssagfører Ib Thyregod, der konst ate
rede generalforsamlingens lovlighed .

Ad 2, formanden beretning

Direktør Askgaard indledte sin beretning med at redegøre fo r Fre
gattens status. Ebeltoft komm unes stadsingeniør havde udarbejdet
en lokalpl an for de t område , hvor man planlagde en doksætning af
Frega tten. Denne lokalplan var blevet be handlet på et bestyrelse s
møde i Institutionen den 4. februar 1982. Da der er tale om en
inddæmning af søte rri to rie t , havd e fredningsstyrelsen nogle be
mærkninger . Man havde med nogen betænkning accepteret grund
ideen , men der var visse reservationer overfor en placering af Fre
gatten så tæt på det eksisterende havneareal . Man anbefalede der
fo r en arkitektkonkurrence for at få en så naturlig og miljørigtig
ud form ning som mulig af hen syn ti l byen og skibet . Kort sagt
ma nge kokke arbejder på ma den , men forhåbentlig lykkes retten
inden længe alligeve l.

Der arbejdes også med en landsomspæn dende pe ngeindsam ling
af inst itutio nens indsamli ngsudvalg. Man arbejder båd e med et
lands lo tte ri og/eller en landsindsamling. Ky ndige folk anbefalede
dog lan dsindsamlingen som de t , der var lettest at starte med . Også
her arbejdes de r vide re med sagen.

Derefter redegjordes for Fregatten jylland's Venricr's aktivite
ter, der kunne deles op i tre dele: I) at skaffe yderligere midler
til Fregatten, 2) at holde in teressen fo r Fregatten vedlige og helst
øge den, 3) at arbejde i den selvejende institutions bestyrelse og
repræsentantskab.

Vedrørende p kt. l: at skaffe midler t il Frega tten. Fregatten
j yll and's Ve nne r havde indgået et samarbejde m ed j unior Cham
ber om indsaml ing af midl er til Fregat ten . junior Chambe r er en
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landsomspæ nde nde foren ing, de r har t il form ål at ud danne yngre
erhvervsfolk gen ne m kurser og løsninger af større opgaver. J unior
Chamber Lyngby havde kontaktet Fregatten Jylland's Ven ner for
at tilbyd e at lave en indsamlin g for Fregatten, da det var en del af
J unior Chambers mål at lave udadvendt virksomhed . På et møde i
Lyngby- ka mmere t, hvor formanden for Fregatte n J yll and 's Ven
ner ho ldt et fo redrag om Fregatten og besvarede spørgsmål, be
slu ttede man (d. 13. maj 1981) at ville foreslå et landsprogram på
J.C.'s landrnøde den 3.-4. okto ber 1981. Vi hja lp Lyngby-kam.
meret med filmmateriale og forord i dets avis, hvor der var udta
lelser af hofmarskal H. Sølvhøj som led er af Den Selvejende in
st it utio n Frega tten J ylland og af formanden for venneselskabe t.
Deru dove r form åede vi Søværnets Tamburkorps ti l at sp ille på
J .C.' s landsmøde og underholde de mere en 10 00 delegerede,
(vennerne financierede også Tamburkorpsets rejse) . Resultatet
var, at Land smødet vedtog en indsamling til fo rdel for Fregatten
som en landsopgave for J .C. For øjeblikket lægges der sidste hånd
på ~rienteringsmaterialet til samtlige kam re landet over. Indsam
lingen starter meget snart og vil slutte den 3 I. aug ust med en
Frega tten J ylland 's dag. Vi ønske r initiativet al held ind en da, og
håber på et godt resul tat (mange penge) .

Vi har fået ud arb ejdet en tys k oversæ t telse af St. Steen sen s bog
Fregatte n J ylland , som vi har foræret den selvejende institut ion.
Den er i trykken, og vil være klar til sæsonens start med et for hå
bentligt godt udbytte for den selvejende ins t itution.

Vedrørende pkt. 2: int eressen for Fregatten. Vi deltog, som
mange vil vide, med en stand på Bella-Cent rets bådudstill ing i
2. uge af februar måned . Der var stor interesse fo r standen, der
var 3 gange så stor som sidst. Den var blevet til ved et sama rbejde
mellem Fregatten J yllan d's Venner (isæ r vor sekretær Kay S. Niel
sen ) J .C. Lyngby og institutionen Fregatte n J ylland (især v. arki
tekt Kure og arkite kt Jørgen Højland, der midl ertidigt er til kn yt 
tet instituti on en). Mange men nesker talte med os, og de fleste var
positivt interesse ret; men det må indrømmes, at der var en del ,
so m mente , at d er her var tale om en statsopgave. Enkelte var hel t
negative og men te, vi var fo r sen t ude. Vi oplyste alle efter bedste
evne om de gode ud sigter og hverved e et mindre antal medlemmer
(23 stk .) , samtidig med at vi solgte så mange souvenirs, at vi fik
udgifterne til stande n så nogenlunde dækket. Souvenirs var en gave
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fra Ins tit ut ionen Fregat ten Jylland. Desuden havde Flådestation
Købe nhavn (Holmen) foræret os en søofficersdolk M/I856, som vi
lovede at udtrække til en blandt de nye medlemm er. En begejstret
leder af Voigt Rekl ame Slagelse lovede at stille 500 stk. mærkater
gratis til råd ighed for os, hvis vi ville ko mme med fors lag. Arkite kt
Høj land har udarbejd et 4 forslag, og de vil blive solgt fra Fregat ten
til sommer. Det eller de foretrukne motiver kan så siden bliver gen 
optrykt for mege t b illige penge.

Udstillingen har endvidere inspi reret Kure og Højland til i sam
arbejde med Arhus amtskommune at fremstille et videobånd o m
Fregatten bl.a. på grundlag af vor frega t film. Det skal bruges i
amtets skoler i forbindelse med et oplysende lærehæfte . Desuden
kan et grundmateriale t il en plancheudstilling komme på ta le, evt.
financieret af os'. På gru ndlag af det te kan interesserede am ts ko m
muner så selv fremstille udstill ingerne til sko lerne.

Der er også en ny folder under udarbejdelse. Det er ark ite kt
Højland, der står for den. Det er men ingen , at den skal være kort
og kunne uddelels grat is til Fregattens besøgende. Den vil være af
fattet således , at den ikke går salget af vore bøger i bedene, og der
vil være en indmeldelses blanket t il Fregattens Venner på sidste
side. Som man forhåbentlig vil forstå, sker der nu noget på mange
leder og kan ter, så det virkeligt lysner for den gode fregat. Men de t
er stad igt meget vigt igt , at vor foren ing: Fregatten Jylland's Ven
ner trives. Medlemstallet er jo et baromet er for, hvor stor interes 
sen for Fregatten er ude omkring blandt folk, hvad der betyd er
meget for politi kerne , både i ko mm uner, amte r og sta t. Og de m
skal vi jo have fat i før eller siden.

Vedrørende pkt. 3 : arbejdet i insti tut ion en. Fregatten Jylland's
Venner er med i den selvejende insti tu t ion Fregatten Jylland's to
styrende organer. Vor næstformand S.A . Jensen sidder i bestyrel
sen og vor kasserer H.E . Raun er vor mand i repræse ntantskabet.
Dermed er det muligt for os at følge med i arbejdet og før e vore
syns punkter frem . Vi er således med til at præge udviklin gen.

J eg vil der for slutte med at op fordre alle medlemmer til hver for
sig at skaffe os et nyt medlem inden for deres bek endtskabskreds.
Det skulle være en overko mmelig opgav e, og det vil være en mæg
tig støtte for sagen.

Tak til dem, der er kommet i aften .
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Ad 3, kassererens beretning

Kassereren forelagde det afslut tede og reviderede regnskab. Kasse
rere n bemærkede, at regns ka bet viste ko ntingen t indbetalingcm e
fo r 1981-82, med ens regnskabet i år kun viste 1982. Revisions
firmaet havde lavet en skrivefej l i regnskabet, som kassereren bad
forsamlingen bemærke var rettet og underskrevet af revisorerne .
Hr. Flemming Poulsen sp urgte, om Selskabet modtog gaver fra
fonde eller lign., og om best yrelsen var aktiv i indsamli ngsarbejde.
Hertil svarede kassereren, at Sel skabet fra tid ti l anden modtog ga
ver , men at man for t iden var bange for at for styrre den store ind 
samling, den selvejende institution Fregatten J yllan d foretog.
Højesteretssagfører Ib Th yregod ind sk ød, at man havde bevaret
" Fæll esudvalget til Fregatten J yllands Bevarel se", fo rdi Fælles
udvalget var berettiget ti l at modtage gaver, der var frad ragsberet
tige t på selvangivelsen. - Herefter godkendtes regnskabet.

Ad 4 , valg af bestyrelse

På valg var H.E. Raun og S.A . J ensen. De genvalgt es. Endvidere
valgtes Bernt Kure, der er ansvarlig arkitekt for Fregattens restau 
rering, samt assurandø r Uffe Larsen.

Ad 5, valg af statsautoriseret revisor

Revisio ns- og Forvaltningsinstituttet gen valgtes.

Ad 6, eventuelt

Ingen havde noget at bemærke under eventuelt , hvorefter forma n
den takkede for en god gene ralforsamling. Efter den o fficielle del af
general for samlingen var afsluttet ble v der tru kke t lod blandt ny e
med lemmer om en søofficersdo lk . Den heldi ge vinde r blev : Ole E.
Vern ho lm J ensen, der vil få d olken tilsendt.

General forsamlingen afsluttedes med , at ca nd.mag. Birger Thom
sen holdt et inte ressant fore drag om: "Sportsdy kkeren og marinear
kæologi".

Efte r general forsamlingen konst ituerede bestyrelsen sig som fø l
ger: Formand: museumsdir. F. Askgaard, næst formand: politiass.
S.A. J ensen, kasserer : civiling . RE. Raun, sekretær: mu seumsinsp .
K.S. Nielsen . Øvrige medlemmer: kommandørkapt. K. Hertz, over
læge J.H. Baastrup , ark itekt S. Langkjær, bankdir.J . Udsen , fr. H.
Bing, højestere tssagfører Ib Thyregod, arkitekt B. Kure og assuran
dø r Uffe Larse n .
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Linieskibet Holsten s hi storie
af

O/e L. Frantzen og Birger Thomsen

I gen nem længere tid har det været red ak tion en s håb , at kunne ud
give en publikation om et dan sk krigssk ib fra 1700-årene. Med ud 
gangspunkt i en redegørel se for en ræ kke cen trale aspekter af et
orlogsskibs historie har vi ønsket at ti lvejeb ringe et nyt og nuance
ret billede af marinens historie i en af vor flådes sto rhe dsperioder.
Herved demonstreres forhåben tlig også sammenhængen mellem
det enkelte skibs historie og søvæ rnets virk e i alm indelighed .

Opgaven vil naturl igvis me dføre, at den ek sisterende litteratur
udnyttes, men da denne i mange til fælde er spars om, vil der i høj
grad blive tale om en gennemgang af vidt fors kellige mat erial egrup
per i søeta tens arkiv i Rigsarkivet. ' Det vil blive et togt genne m
marinens arkivalier , der gerne skulle vise, hvilken fan tastisk rigt og
i ma nge sammenhænge uudnyt tet material e, der he r ligger og ven 
ter på, at fo rskerne tager fat.

Denne måd e at belyse marinens histori e på er ikke før blevet be 
nyttet herhj emme. Den er imidlertid kendt inde nfor den marinehi
sto riske forskning i Frankrig, idet den fran ske marinehistorikerJean
Boudriot i en ræ kke publikationer om forskellige typer af orlogs
skibe fra sejlskibstiden har anvendt denne arb ejdsmetode med stor
succes.?

Beslutningen om at søsætte dette projekt er nu taget. Vi har
planlagt over et par år at udgive i tidsskriftet 7- 8 artikler af for
skellige forfattere, og hvis økonomien t illader det , er de t tanken at
samle disse artikler i en selvstændig publikation. Vi har valgt at be
lyse lini eskib et Ha/stens historie, fordi en række tidligere studier
har vist, at dette ,;1Gb har haft et spæ nde nde liv - lige fra to gter i
nære og fje rn e farvande til søslag under Englænderkrigene.
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Linieskibet Holstens fødsel
af

Ole L. Frontzen

Formålet med denne art ikel er at redegøre for baggrunden for byg·
ningen af Holsten, således at skibets fød sel ses i sam menhæng med
gældende planer fo r flådens stø rrelse, marinens økonomiske situa
t ion sam t de ud en- og indenrigspo liti ske ram mer for marinens vir
ke på dette tid spunkt , efterso m disse fo rhold spillede en stor ro lle
under skibets bygning. At overo rdne de polit iske og øko nomiske
hensyn greb dybt ind i en statsinst itutions hverdag er ikk e ukendt
og kan næppe undre i dag. Imidlertid glemmes ofte sådanne årsags
sammenhænge ved studier af marinens histori e, bl.a. fordi de kan
være vanskelige at påvise.

Endelig har jeg også lagt vægt på at frem drage, hvor stor udgif
ter der dengang var nødv endige for at by gge og udruste et orlogs
skib , hvilket ligeledes er et overset aspe kt ved hidtidige red egørel
ser for flåden s skibe. Ikke desto mindre er det uh yre væsentlig for
vor forståel se af marinens historie i slutningen af 1700-tallet.

Holsten blev søsat i 1772, men skibets historie går tilbage til ef
teråret 1768 . Efter en lang årræ kke i "eksil" havde marin en s sto re
administrator Danneskjold-Samsø netop for an den gang overtaget
ledelsen af marinen . Med usvækket energi t og han fat på at bringe
flåden på ret kurs igen , fo rdi den efter hans mening befandt sig i
dårlig stand.

Et tilbagevendende spørgsmål inden for marinen var, hvor stor
flådens sty rke burde være. Forskellige planer var blevet vedtaget
og derefter ændret igen . I marts 1767 blev sty rkemålet fastsat til
27 linieskib e, men allerede i maj samme år fik Dannes kjold- Samsø
godkendt , at antallet skulle øges til 33 lini eskibe med byg ningen af
2 lini eskibe årligt.

Nogle måned er senere blev han igen afskediget , og den nye che f,
Danneskjold-Lau ervigen , mente ikke , at den n ylig vedtagne plan
var gen ne mførlig. Den blev derfor i april 1768 ud skudt 8-9 år , ind
til marinen havde fået afvikle t sin davæ ren de store gæld .

Disse økonomiske vanskelighede r bet ød , at bygningen af 2 stk .
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Admiral Christian Conrad Danneskjo ld-Lauerv igen, 1723-1783. Malet af C.G.
Pilo "t 767. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksbo rg, mus.nr. A26 13 .

60 kanoners linieskibe blev udskudt til fordel for et 70 kanoners
skib og en lille fregat. Skibene der sku lle have været bygget var
Holsten og dets søsterskib Dann ebrog. Problemet var, at der ikke
var råd til at aflønne tilstrækkelig mange folk til både at bygge 2
sto re skibe og færdiggøre 2 andre lin ieskibe, der allerede var løbet
af stabelen.'

Først i efteråret 1769 blev det sidste af disse skibe færdigbygget ,
hvorefter kølen endelig i feb ruar 1770 kunne lægges til byggenum
mer 46, der senere fik navnet Holsten. l april 1772 blev skibet sø
sat, men først i 1774 var det helt færdigt. Der blev i alt arbejdet på
Holsten i 37 mån eder fordelt på 887 dage , hvilket dog ikke ske te i
en sammenhængende periode. Der var tale om en usædvanlig lang
byggetid, der skyldtes eksterne forhold .'

Det danske statsskib var på dette tids pun kt ude i et polit isk
stormvejr. Hidtil havde den reelle regeringsmagt i de t enevæ ldige
kongerige hvilet i statsråde t, hvor ude nrigsminis ter J.H.E. Bern
storff var den ledend e skikkelse . Oppos itionskredse ved hoffet øn
skede imidlertid en anden styreform - kabinetssty re - og kongens
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Grev Johan Har tvig Ernst Bernstorff. 1712-1772. Malet af L. Toque 1759.
Det nationalhistoriske Museum pi Frederiksborg , mus. nr. 2168 .

livlæge J. F. Struensee gik ud af denne magtkamp som sejrherre, og
flere af regeringens med lemmer afskediges, således at Struensee
reelt havde ove rtaget magten i efteråret 1770 .

De nye magt havere, som bl.a. talte flere officerer fra hære,
havde længe øns ket at ændre mari nens organisation til eri departe
men tsordning i lighed med hærens. Men herved bragte de sig i et
modsætnin gsforh old til admiralitets- og kommissariat s kollegiet ,
fordi adm irale rne var imod de nye ideer. Ikke desto mindre gen
nem førtes ændringen, og i den forbi ndelse blev ko llegiets med 
lemm er afskediget , En ræk ke nye mænd med et begrænset kend
skab t il marinens forhold kom ti l, hvilket skabte nogen forvirring,
der var med til at lamme og forsinke mange aktiviteter inden for
værnet.

Også på det udenrigspolitiske plan var der tale om en brydnings
tid. Kort før sin afgang som regeringsleder havde Bernstorff ud
kast et en grandiøs plan om en kraftig forøgelse af flåden med hen 
blik på at styrke Danmarks st illing overfor alliancepartneren Rus
land . Herved håb ede han, at Rus land i højere grad end tidligere
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ville hjælpe med til løsningen af det gottorps ke spørgsmål, dvs. en
sikring af sydgræ nsen sam t bestyrke Danmarks sik kerhe dspo litiske
sit uation i forh oldet ti l Sverige. En ny flådeplan blev approberet af
kongen , hvorefter flåden skulle bestå af 36 !inieskibe, 15 fregatter,
10 sna uer sam t et antal mindre skibe . Det fremtidige budget skulle
være på 900 .000 rigsdaler , hvilket var ca. 150.000 mere end det
hidtidige normalbudget. Plan en genne mførtes dog aldrig, bl.a. som
følge af den såkaldte "Algiers ke Ekspedition", der fuldstændig
kuld kastede vedtagne aktiviteter.

Baggrunde n herfor var , at Deyen af Algier i efteråeret 1769
havde erklæ ret Dan mark krig. Efter en række forgæves diploma
tiske initi ati ver afsendtes i fo råret 1770 en eskadre til Middelh avet ,
der med magt skulle tvinge Deyen til fred . Uheld igvis blev togtet
en ekla ta nt fiasko , der var en medvirken de årsag ti l en del af de
afskedigelser inde nfor regeringen og marinen, som fandt sted i
fo rbindelse med Struensees magtovertagelse. Struensee fik herefter
gennemtrumfet, at man påbegyndte ud rustn ingen af endnu en flå
destyrke, de r med magt sk ulle fremtvinge en fred over fo r barba
resk fyrsten . I den anled ning udtalte Struensee, at kongen hellere
bu rd e sælge hel e flåden end svigte denne eksped ition , for hvis kon
gerige t ønskede at være en søfartsnat ion, så burde den også have
råd ti l at værne om handelen.

Marinen fik derfor i 1771 ordre til udelukkende at beskæft ige
sig med klargøringen til dette togt. Holmens lagre af tømmer og
andre " naval stores" skulle benyttes t il udrustningen af 7 linieski
be, 4 fregatter, et antal hjælpeskibe samt nybygningen af 8 bom
barderfart øjer. Denne beslutning medført e, at byggeprogramme t
på 2 linieskibe for året 1771 ikke kunne gennemføres , hvilket med
al ty del ighed fremgår af overekvipage mesterens årlige indberetning
ti l kollegiet om arbejdet på Ho lmen. Han skrev bl.a. om Holsten
" . .. formedelst de! forcerede arbejde med de 5 under bygning
værende bombarde rer er mandskabet taget fra bemeld te bygning
så arbejde t ganske standse indtil bornbar dereme er fæ rdige."

Alle anst rengelserne for at fremme den algiersk e ekspedit ion var
imidlertid forgæves, for i januar 1772 blev Strue nsee styrtet. Den
nye regeri ng opgav at genne mføre togtet og købte sig meget for 
nuft igt til en fred med Deyen af Algier. s

Selvom mange penge og megen tid således var blevet spildt,
skred arbejdet med Holsten dog langsomt fremad . I december 177 1
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Johan Frederik Struensee, 173 7-1 777 . Miniature af Th.Er, Stein 1770. Det
Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, mus. nr. A.4 340.

meddelte overekvipagemesteren til koll egiet , at de to 60 kanoners
linieskib e der stod på sta bele n kunne søsættes til foråret. Han ud
bad sig derfor inden dette skete navnene på de to skibe."

Nu kan man med rimelighed sp ørge, hvor for byggenummer 46
netop kom til at hedde Holsten. I vore dage er der en vis tradit ion
for , at de enkelte skibe indenfor de forskellige skibs klasser tildeles
helt bestemte navne. Dette var også tilfældet dengang , men navn
givningen var først fo r nylig blevet sat i system.

Indtil 175 I havde ma n ikke fulgt nogen bestemt regel , dog blev
især symbolske navne og dy renavne benyttet som f.e ks. Fortuna
og Dragen. " Nu fandt man tiden inde til at fastsæt te et sæ t ret 
nings lini er herfor og den 19. august fik en forestilling herom kon
gelig approbat ion.

Hver skibstype fik tildelt et antal navne afhængig af, hvormange
skibe der fandtes ifølge den gældende flådeplan fra 1748. Flådens
fornemmest e skib, det 90 kanoners skib , skulle altid bære den re
gerende fyrstes navn , og de 70 kanon ers skibe skulle opkal des
efter kongefamilien , de kongelige titulaturer, uni onens symbo l
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samt elefantordenen . De 60 kano ners skibe skulle navngives efte r
de vigtigste provinser, da nnebrogsordene n samt hovedstad ens navn.
De små 50 kanoners skibe og reserveskibene tildeltes navnene på
de mindre provinser. Fo r fregatternes vedkommende skulle benyt
tes navne efter rigets vigtigste "strømme" og de største øer, Snau
erne skulle bære navnene på de mindre. Den no rske eskadre skulle
naturligvis have norske navne, men hermed var fantasien også op
brugt, for alle de øvrige skibe skulle have de navne " som er ansete
for de bekvernmeste" . "

-Af fo rest illinge n fremg år det, at det var til stræbt at finde navne ,
der passede til skibsklassern e, således at de største skibe fik de for
nemmeste navn e , hvilket naturligvis afspej ler det enevældige rno
nar kis opfattelse af sig selv. Ud fra de navne der blev anbefal et i
forestillingen op t ræder i visse tilfælde synonym er, der viser rela
tio ne n mell em tidligere og nuværende navne.

Ud fo r Holsten optræder syno ny me t Nelleb ladet - det heraldi
ske symbol på hertugdømmet Holsten. Herved er vi i sta nd til at
fø re traditio ne n bag navnet Holsten lan gt tilbage i tiden, for flere
af flåden s skibe havde tidligere båret dette navn .'

1 det foregående er økonomiske forhold blevet strejfet flere
gange. Lad os herefter se på marinens økonomi i forhold til om
kostningerne ved by gningen af Holsten.

Det dan ske sta tsbudget var omkring 1771. på ca. 6,5 mill. rigs
daler , hvoraf militærudgifterne omkring 2,7 mill, med 2/3 t il
hæren og resten til søværnet. Resten af pe ngene anvendtes hoved
sagelig til hoffet og t il be taling af den ansel ige statsgæld .' Disse
budgettal var bevillingerne efter be tal ingsreglerne nterne - sva
rende til finansloven - men også denga ng var der mulighed fo r ek
strab evillinger.

Søetat ens be talingsreglement udgjorde for 2/ 3 ved kommende
af lønudgifter, mens resten hovedsagelig gik til materielindkøb 
både til skibsbyggerie t og til vedligeholdelse. Der var kun afsat et
mindre beløb til marinens øvrige tjenestesteder udover flådesta
tion København , ligesom der også kun var bevilget en lille sum
penge til udrustning af vagt- og kadetskibe. Alle andre ud ru stnin
ger kræv ede ekst rabevillinger , hvilket kunne løbe op i meget store
su mme r.!?

Ne top i året 1771 var der tale om meget store ekstrabevillinger
på gru nd af den algier ske ek spedition. De reelle udgifter til mari-
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nen var derfor fø lgende - forde lt på en række overskuelige hoved
grupper:

Personeludgifter _ __ . . . . . . . . . . . . 659.026 rdl .
Udgifter til indkøb af materiel . . , _. . . . . . . . . . . .. 4 79.278 rdl.
Eqvip eringsudgifter 400.557 rdl.
Udgifter til material og løn (som det regnskabstek-

nisk ikke er muligt at adskille) 108.774 rdl.
Bevilget i alt til marinen 1647 .635 rdl.
Ikke anvist til løn og materialindkøb 122.739 rdl.

Den reelle udgift til marinen for året 1771 .. . . . 1.524 .996 rdl. "

Af de årlige udgifter til marinen er det ikke muli gt at aflæse om
kostningerne ved bygningen af et enkelt skib , fordi de fordel er sig
på en række konti , der ikke kan opløses. Ikke desto mindre førte
man bøger over bygningen af hvert skib . men desværre begyndte
man først herpå et par år efter søsætningen af Holsten. Dern æst
omfatter de kun udgifterne til selve bygningen , ikke de samlede
omkostninger til færdiggørelse af skib et samt al skibsudrus tnin
gen ." Alligevel er vi i stand til at finde opl ysninger herom, idet
fab rikmester Henri k Gerner har udarbej det en liste over disse ud
gifter for alle de vigtigste af flådens skibstyper. Det drejer sig om
en liste fra 178 1, der opgør omkostningerne i 1778-priser. 13

Denne opgørelse skal formodentl ig ses i sammenhæng med den
store flådekommi ssion af 1779, de r havde til opgave at reorganise
re søetate ns og forøge flådens styrke. Da vi meget sjældent finder
sådanne samlede oplysninger, er det gengivet i sin helhed , se bilag.

I denne liste findes priser på et 64 kanoners linieskib, og selvom
der ikke er tale om de eksakt e tal for Holsten, er de sikkert fuld
samme nlignelige på nær en lille merudgif t til art illeriet , idet Hol
sten var armeret med 4 kanoner færre end skibet fra Gerners
liste , skø nt de tilhørte samme skibsklasse og var bygget efter
samme tegninger. 14

Udgifterne forde ler sig på følgende hovedgrupper:
l. Fæ rd iggørelse af skibet uden udrustning 93.8 10 rdl.

heraf a. materialer 71.739 rdl.
b. arbejdsløn 17.689 rdl.
c. løn og materialer 4.380 rdl.
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Mod el af linieskib Holst en oph ængt i Holm ens kirke.
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Model af linieskibet Holsten ophængt i Holmens kirke.
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2. Skibsudrustning .
heraf a . takkelage , sejl m.m, 30.021 rdl.

b. artilleri
alt i alt .

65.76"1 rdl.

35. 740 rdl .
159 .571 rdl.

Sammenlignes disse oplysninger med marinens betalingsreglem ent
og sta tens samlede udgifter, er der tale o m meget sto re udgifter
fo r et skib af Holsten s st ørrelse , henholdsvis omkring 1/5 og 1/40
af disse budgetter.

Nogle enkelte pri ser på udrustningen til skibe ne, j fr. bilaget , er
sæ rlig iøjnefaldende - artilleriudrustningen til flådens flagskibe.
Dett e hænger sammen med , at de var bestykket med metalkano 
ne r, de r var ca . 6 gange så dyre at frem stille so m støbejerns ka no
ner, som udgjorde hoved parten af søartilleriet.

Set i relation til statens økonomiske formåen er in for mati oner
ne fra Gerne rs prisliste overordentlig inte ressante, idet de tydeligt
demo nstrere r, hvilke enorme udgifter der var forbundet med at
opre tholde en flåde af en størrelse på normalt 27 linieskibe med
tilh ørende mindre enheder her i 1700-tallet. Dette emne vil i en
sene re artikel blive uddybe t ved inddragelse af mat erial e om udgif
te rne til at udruste en større flådestyrke, hvilket vil ske i forbin
del se med en red egørelse for Holstens togter og om kos tningern e
ved disse.

Betydningen af de urolige politiske og administrat ive forhold i
forbindelse med Holstens bygning er blevet omtalt. En nærmere
red egørel se for hvordan marinen var organiseret vil imidlertid
være nyttig til forst åelse for hvilke administrative organer, der var
med til at afgøre vort linieskibs historie.

Efter Struensees fald blev marinens høj este myndighed atter
samlet i et koll egium med et antal militære og civile medlemmer.
Både tidligere og sene re fandtes også et oversekretær embede 
jfr. Dann eskjold-Samsøes st illing - der stod over koll egiet, men
ellers var de n 1. militærdeputerede marinen s che f, og som såda n
re fere rede han marin ens sager overfor kongen i sta tsrådet. Kolle
giets medlemmer traf i fællesskab alle afgørelser, der blev afgjort
ved ste mme flert al.

Den departem en tsordning Struen see fik indført bib eh oldtes i
de t sto re og hele. Hvert departem ent havde følgende ressort
område .

18



Fabrikmester Michael Krabbe. 1725- 1796. Det National Historiske Museum
på Frederiksborg, mus. nr. A 2942.

1. Departement tog sig af pe rso nelsager herunder justi tsvæsene t
samt flådestationen i Norge og fæstningen Christiansø.

2. Departement omfa ttede alle sager vedrørende flåd ens skibe,
deres byg ning og vedlige ho ldelse. Endvide re fø rte de t ti lsy n med
konstruktion s- og artilleri kommissionerne, Holmens che f samt
skibsbygningsofficererne , hvoraf den vigtigste var fab rikmeste ren.
Endelig var søtøjmesteren, som var che f for søtøjhuset og alt ar t il
leri et , også und erlagt dette departem en t.

3. Departements hovedområde var hele proviantvæsenet samt
opsyn med marinens bygninge r.

4 . Departemen t var mere diffust i sin opgavesammensætning
og omfattede om råde r som kad etkompagniet , Holmens kirke og
kvæ sthu set.

Uden for denne ord ning fandtes et depecheko ntor. der modtog
forestillinger t il ko ngelig resol ution og besørgede alle sager, der
angik me re end et departement. Hert il ko m et arkiv, et revision s
kontor og et bogholderikontor, der arbejdede med alle ma rine ns
regnskabs- og pengesager.
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Således var marinens administration opbygget efter organisa
tionsplanen af 28. marts 1771. På en kelte pun kter passede den dog
næppe, f.eks, synes marinens ældgamle embede - Holmens chef 
fortsat at spille en meget central og selvstændig rolle, som korn
mandoled mellem ko llegie t og alt arbejdet på Holmen , herunder
skibsbyggerie t. Alle sager ved rørende dette område gik genne m
ham, hvilket er værd at bemærke ved studiet af et enkelt skibs
historie . 1 hvor h øj grad ordningen i øvrigt gjaldt og blev efterlevet
er vanskeligt at vurdere, eftersom dette emne er meget lidt under
søgt."

Ledelsen af selve skibsbyggeriet lå i fabrikmesterens hånd, og
so m vejledende og ko ntrolleren de myndighed eksisterede der en
permanent konstruktionskommission. En til svarende ord ning
fandtes indenfor søartilleriet, hvor lederen og konstrukt ør en var
søtøjmesteren og det kontrollerende organ var artilleri komrnissio
nen .

Denne ordning af disse vigtige områder skabte i det store og hele
arbejdsro og var stærkt medvirkende til, at der ikke ligesom tid
ligere, j fr. Bens trupsagen , var evig kiv om konst rukt ionsprincip
perne. Tværtimod blev der fremstillet velegnede skibs- og art illeri
typ er , som i de fleste t ilfælde opfyldte marine ns be hov ."

Fabrikmesteren, som byggede linieskibet Holsten, var Frederic h
Michael Krabbe. Ligesom de senere mere kendte skibskonstruk
tører havde han bl.a , i udlandet gennemgået en omfattende skibs
bygningsuddannelse. I 1758 tiltrådte han sit embede, og frem ti l
sin afsked i juli 177 2 byggede han en lang række udmærkede
skibe, heribl andt 14 lini eskibe. Omstændighede rne omkring hans
afgang som fabrikmester er noget dunkle. In denfor marinen havde
der været nogen kritik af hans skibe, idet Danneskjold -Samsøe
havde ment, at de var bygget for store og dermed for kostbare.
Denne vurdering har dog næppe været afgørende, fo r hans efter
følger, Henrik Gerner, fortsatte til en vis grad hans linie. Snarere
må hans afgang ses i forbindelse med de omro keringer, der fandt
ste d i marin en s ledelse ved St rue nsees fald . Der har fo rmoden tlig
ikke været tale om nogen desavouering, fo r han udnævntes til 2.
civilde puteret i det nye samlede admiral itets- og kommissariats
ko llegium, hvor han de næste mange år fungerede som en dygtig
og væ rdsat administrator.I"

Efter Krabbes tegninger til Holsten byggedes i alt 8 skibe.P
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Ikke desto mindre var Holsten og dets søste rskibe Danneb org og
JVagrien de sidste skibe af de nne klasse med en arm ering på 24
pundige på un derste batteridæk, 24 stk. 12 pundige på øverste
batteridæk og 12 stk. 8 pundige på skanse og bak . Det eksisteren
de reglement for skibsbyggeriet, som siden 1741 havde været be
stemmende for inddelingen af orlogsskibe i klasser , ændrede kort
før Krabbes afgang. Hid til havde klasserne været 90-70-60-50
40 -30- 18 . En ny skibs typ e var dog i mellem tiden ko mmet t il ,
det 80 kanoners skib, og nu ændredes de 70 , 60 og 30 kanoners
skibe til 74 , 64 og 36 ved at forøge kan on antallet med et i laget.
Æ ndringen fandt sted i forbindelse med bygnin gen af det næste
60 kanoners skib, hvor det blev undersøgt , om det var muligt at
forøge artilleriet. Inspirationen hertil kom fra udlandet særlig
Frankrig, som i mange år havde benyttet 74 og 64 kanoners
skibe .!"

Ejendo mmeligt nok afspej les denne forandring ikke i den næste
flådeplan fra 1774, men først i 1781 hvor flåd ens sty rke blev fast
sat til :

l linieskib på 90 kanoner
2 linieskibe på 80 kanoner

12 lini eskibe på 74 kan oner
12 lini eskibe på 64 kano ne r

2 fregatter på 42 kan oner
7 fregat ter på 36 kanoner
5 fregat ter på 24 kan oner

i alt 27 lini eskibe , iberegnet 3 reserveskibe samt 14 fregatter;"
Mulighederne for at ændre på armeringen afhang af skibenes

konstruktion. Dette emne og selve skibsby gningsprocessen vil med
udgan gspunkt i en nærmere redegørelse for bygningen af Ho lsten
blive behandlet i næste afsnit.

Noter

De nævnte arkivgruppe r er alle beliggende i Søerarens arkiv i Rigsarkivet.

1. Vedr. litteraturen om flådens historie i 1700-tallet se H.C. Bjerg: Dansk
marinehistorisk Bibliografi 1500-19 75 . Kh. 1975 og Ole L. Frantzen :
Truslen fra ø st. Dansk-norsk flådepolitik 1769- 1807. Kh. 1980 .

2. Se f.e ks. Jean Boudriot : Le Vaissea u de 74 canons. Traite pratique d 'art
naval. 1-4. Grenoble 19 73-77. Anm. i Marineh istorisk Tidsskrift (MHT)
2/19 78 , p. 47 .
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"" Beregning over bek ostningen af alle calibre orlogsskibe og fregatter forf attet af fabrikmester Gerner efter priserne for alle

"" slags raa e materialer for året 1778, i året 1779 og 1780.

90 Ksk. 80 K.sk. 74 K.sk. 64 K.sk. 50 K.sk. 42 K.sk . 36 K.sk. 24 K.sk.
rdl . sko rdl. sk o rdl. sko edI. sko tdl . sko tdl . sko rdl. sko rdl. sko

Bøget ømmer, egetømmer og
knæer 44 .872 37 42.247 64 31.042 11 29 .220 73 18.54 2 93 12.490 44 10.784 5.36 1 36
barknolte r samt ege- og fyrre-
planker 21.560 95 19.023 62 18.4 29 31 15.715 9 9.203 15 11.303 78 8.319 74 3.394 62
adskilt. materiale såsom fyrretam-
mer, dekler, nagler, metal , bly ,
værk, låg, tjære, talg m.m. 5.114 60 4 .298 15 4.10 1 44 3.20 1 22 2.705 46 3.660 25 1.910 1.214 40
spiger og søm i sorter 1.798 48 1.070 17 1.128 14 975 70 943 6 1 853 72 695 4 31 79
jem fang best . af bo lte og desl. i
alt med kul og arbejdsløn 11.480 14 10.665 11 9.000 60 7.175 57 3.542 30 3.381 57 2.489 79 1.435 51
Tømmermænd, borere, saugskæ-
rere og drenge deres arbejdsløn 23.740 74 20.316 47 17.628 85 15.637 4 10.962 89 9.295 10 7.56 1 18 5.50 1 70
pligtfolks dagløn 5.207 35 4.015 21 2.592 69 2.052 5 1 1.511 25 1.300 80 846 428 54
snedkerarbejde med materiale og
arbejdsløn 1.835 47 1.466 94 1.197 11 1.072 870 675 412 45 320
billedhuggerarbejde med materialer
og arbejdsløn 2.941 25 2.315 45 1.802 57 1.598 36 1.189 18 780 561 17 410
drejerarbejde af skansestøt ter. rat-
stykker og adskillige til biJdværk 220 155 145 130 120 80 62 32 5 1
kleinsmedarbejde af skuffer, rigler,
vinkeljern, hængsler, stabler m.m.
ialt med kul og arbejdsløn 290 240 221 208 195 176 31 150 130
kobbersmed arbejde 2.900 1.835 44 929 46 762 38 638 IO 260 192 170
malerarbejde ialt 700 52 7 78 49 1 78 410 313 250 86 190 160
glarmeste r arbejde 310 250 220 200 180 130 115 90
master bo ugspyd , stænger, ræer m.
alle andre mindre rundholt 24.180 30 21.259 93 18.4 83 42 15.451 50 11.538 88 12.067 5 8.236 83 5.367

lateris 146.351 81 129.68 7 15107.413 68 93.8 10 26 62 .455 9 1 56.705 8 42.525 60 24.465 41



90 K.sk. 80 K.sk . 74 K.sk. 64 K. sk . 50 K.sk . 4 2 K. sk . 36 K. sk . 24 K.sk.
rdl. sk o rdl. sko rdl. sk o rdl. sk o rdl. sk o rdl. sko rdl. sk. rdl. sk.

transport 146.35 1 8 1 129.687 15107.413 68 93.810 26 62.455 91 56.705 8 42.525 60 24.465 41
tougværk til takkelage med line-
gods, hyssing,merling, gammel
sejldug, råhuder, tjære, beg,
blyant kjønrøg etc. s:unt sjour-
arbejdsløn 12.263 24 12.263 24 9.896 3 8.164 15 6.823 28 .6246 3 5.135 85 3.885 65
ankertouge, varpgods smal savnin-
ger, sej trlnger, platting og råbånd 9.262 48 8.573 5 7.749 52 6.87 3 46 6:126 20 4.105 66 3.725 52 3.194 10
blokværk 1.972 48 1.972 1.791 86 1.600 54 1.434 70 1.334 16 1.239 77 993 50
sejl 5.079 4 5.365 21 5.199 73 4.559 83 3.795 5 3.700 78 3.63 3 14 2.822
sejlmager inventarium flagegods
tilligemed kompasser og glas 946 62 912 882 9 1 806 16 703 60 652 57 652 57 474 40
bødkergods 5.352 88 5.138 40 4.099 88 3.572 24 3.002 24 2.698 16 1.701 80 1.229 32
ankere med stokke og tilbehør 5.697 48 4.186 48 3.085 3.085 2.435 40 1.984 26 1.393 36 1.210 66
Inventarium 2.805 63 2.726 72 2.383 53 1.944 26 1.662 83 1.353 21 1.024 46 875 50
reservevaregods 2.662 75 2.639 25 2.50 1 43 2.239 17 1.962 94 1.782 89 1.598 14 1.271 7
kabys med kedler 1.720 24 1.496 56 1.398 40 1.180 1.000 30 994 40 837 48 589 8
roefartøjer 2.200 2.200 1.550 1.230 1.160 1.160 1.120 1.030

kanoner, raperter og alle behøvende
ammunitionssortcr 212 .107 21 211.069 67 35.740 77 28.973 12 20.978 5 16.18 2 5 10.685 44 5.565 87

metalskyts metalskyts
materialer ved skibets tiltakling 1.960 1.922 1.724 1.533 1.230 1.130 1.075 730

i alt 410.382 10 390.152 25 186.514 50 159.571 31 114.770 70 99.979 44 76.258 37 48.334 72

En korvet på 20 kanoner kostede fuldfærdigtmed ammunition og takkelage 136.000 rdl . sølv.
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3. Forestilling af 13. ok t. og kg!' res. af 2 . nov. 1768 . Søkrigskancelliet (SK)
183. Kgl. res. 1768, nr. 175 - Forestilling af 15. nov. og kgl. res . af 23 .
nov. 1769. SK 184, nr. 223 - Frantzen op.cit ., p . 15.

4 . Fabrikmesterens arkiv pk. 27 . Journal om ny e skibes bygning 1758-72.
Her findes Holst ens jo urn al.

5. Overeq vipageme sterens årlige indberetninger om arbejdet på Hol men fin
des bl. a. i Generalko mmissariatet. Tabe ller ove r flåden 1771-72. 
Erantzen op .cit ., p . 41 ff.

6 . Skrivelse af 4. dec. KOM 90 7. General ko mmissariatet Ind.k.S. 1771 , nr.
775.

7. J ørgen H. Barfod : Navngivningen af dansk-nor ske o rlogsskibe 1650
1700. MHT 1/1967, p. 4 ff.

8. SK 170. Kg!' res. 1751 , nr. 156.
9 . Edvard Holm: Danmark-Norges Historie fra Den Sto re nordiske Krigs

afslutning ti l rigernes adskillelse 1720-1814. Bd. 4.2, 1770-72 . Kb .
1902, p. 163- 64.

10. Frantzen op.cit ., p. 21-23. Her redegøres fo r marinens økonomi, hvor
det fremgår, at fo rskninge n på dette punkt befinder sig på delvis uk endt
gru nd.

I l. Sedde lreg. 74 . Bogholderikontoret. Hovedbog for 17 71. - Frant zen o p.
cit . p. 21 - 23 og 176.

12. Det drejer sig om hovedbøger over ma teri aleforbruget ved bygningen af
orlogsskibe. Den fø rste bog starter i 1773 med bygningen af nr. 49 , et
linieskib på 74 k., senere navngivet Princesse Sophia Fredericka. Fo l.
reg. 154 b . Orlogs værftets afleveringer .

13 . Akts tykket findes i Fabrikmesteren s ark iv pk. 44.
14 . At pri serne formodentlig var de samme, ved vi fra en anden lid t tidligere

kild e, der op lyse r samme pris som Gern ers list e på pligts fo lke nes da gløn.
SK 987 . Bog med titlen "Antal af underofficerer og pligtsfolk tilli ge med
de res besolding som har være t ved adskillige nye orlogsskibe og fregatters
bygning ca. 1750- 80".

15 . Frantzen op.cit., p. 19-20 - Paul Ib sen: Kortfattet over sigt over søvær
ne ts over ledelsesorgani sation gennem ti den. T idsskrift for Søvæse n 1950,
p .89- 106 .

16. Om fabriksmesterembede t og ko nstruktionskommissionen se Hans Chr .
Bje rg og J ohn Erichsen : Danske or logsskibe 1690- 1860. Bd. 1 konstruk
tion og dekoration . Kh . 1980 . p. 33 ff.

17. Bjerg og Erich sen op .ci t ., p . 45.
18. H.G. Garde : Efte rre tninge r om den danske og norske Søemagt. Bd. 4.

Kh. 1835 , p. 598-99 .
19 . Kg!' res. af 28 . juni 1741. SK 160. Kg!. res. 1741, nr . 126 - Kg!. res .

af Il. marts 1772. SK 188. Kg!. res. 1772-73 , nr. 50 - Den ne ændri ng
af skibe nes bestykning omtales også hos Bjerg op .cit ., p. 45, men den
synes ikk e korrekt,jfr. de kgl. res.

20 . O. Fran tzen , op.cit . , p . 73-74.
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Christian Tortzen : Søfolk og skibe 1939-1945. Bind 2: Overgangs
tid. Grafisk Forlag 198 2, indbundet, ill, 431 sider.

Den 5. maj ud kom bind nr. 2 af fire om Den dan ske han delsflådes
forh old 1939-1 945. Det foreliggende bind bærer under titlen Over
gangst id og omha ndler specielt følgende emne r:

Hjemmeflåden apri l 1940 - januar 194 1
Søfolk og skibe i bri tisk tjeneste april - juli 1940
Forhyring, administration, priseret og et afsn it om søfolk og
skibe i fransk havn ind til juni 1940 .

Der er tale om et yderst gennemarbejdet materiale, hvor forfatte
ren har haft adgang ti l adskillige arkivfonds af privat karakter og
en del belagt med klausul, og de t er derfor ikke alment t ilgæn geligt
mat eriale læ seren her præsente res for. Fo rfatteren ha r samtidig i
meget stort omfang indsamlet interviews og breve, doku menter
m.v. fra flere af de personer, som har været tæt på begivenh ed erne.
Det er virkeligt et fo rb illedligt og banebryde nde kæmpearb ejde,
læ seren her præsenteres fo r.

Søfolkene har tilsy neladende været de mest villige til at fo rtælle
om deres oplevelser, og om deres perso nlige syn på begivenheder
ne. For de t er hovedsageligt disse beretninger der giver læseren et
menneskeli gt indblik i de fo rfærdende forhold. Forfatterens
anvendelse af det danske sprog er fortræffeligt, hvilket /lør læ s
ningen og fors tåelsen let, men af og til virker bogen alligevel no get
langtrukken.

Man må især beundre forfatterens hensynsfuldh ed over for de
mennesker, der har bidraget med helt personlige og familiemæssige
oplysninger , der er næsten forblevet anonyme.

Som det nok vil være uundgåeligt i et værk af denne stø rrelses
orden , vil der være ting og begivenheder , hvor man umiddelbart
ikke er enig med forfatterens måd e at gribe tingen e an. Først og
fremmest skal han klandres for sin mangel på indleven og forst å
else af redernes vilkår , hvorvidt han ikke har kunnet eller hvad
årsagen så kan være, læseren fornemmer ihvertfald ikke , at rederne
også er mennes ker. Arsagen kan muligvi s være , at det anvendte ma
te ria le i disse tilfæ lde er dokumen te r o .lign., de r er ud færdiget
juridisk bindende og derfor sætter t ingene meget skarpt op. Der
ma ngler int erviews og for klari nger der også i disse t ilfælde kan vise
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en menneskelig side.
En anden ting der virker irriterende på anmelde ren er forfat

terens sta dige kredsen om alle involverede parters mangel på st il
lingtagen og engagement i de verdenspolit iske begivenheder. Har
det aldrig undret forfa tteren, at så få af søfartens folk har søgt og
opnået plads i regering og fol keting? Den po litis ke interesse inden 
for søfarten er næppe så udpræget , som forfattere n synes at mene.

Mangel på sti llingtagen er vel forståelig, når ma n i nærværende
skrift ovenikøbet kan fornemme den mistillid, ja nogen gange di
rekte fjendtlighed, der fra de allieredes side vistes de danske søfolk,
der jo samtidig var totalt afskåret fra deres pårørende, og for hvil
ke en kraftig stillingtagen kunne få helt uoverskuelige følge r .

Bogens første kapitel virker meget stærkt, med de hverdagagtige
økonomiske problemer, som de hjemmeværende familier stod i , og
endnu stærkere virker den holdning de mødte fra redere og stats
magt.

I udlandet mødte de søfarende ikke altid den hjælp og støtte, de
med rimelighed ku nne forvente. Konsulerne, hvoraf mange havde
de res titel som hædersbevisning, blev pludselig af stor betydning.
Søfolkene henvendte sig til dem for råd og hjælp, og mange af dem
kunne ikke leve op til de forventninger de r blev st illet til de m.
Derfor fø lte mange søfolk sig også svigtet af disse officielle repræ
sentanter for deres fædreland.

Fagfore ningernes ud enlandske repræsentanter greb til gengæld
ind mange steder og levede godt op til deres ansvar for med
lemmernes ve og vel. De kom i mange tilfælde ti l at fun gere som
bolværk mod den vilkårlige behandling, som de " fædrelandsløse"
blev ud sat for. Fængsling og int ernering af folk på et ofte meget
løst grundlag, er nogle af de mere brutale sider af krigens væsen ,
som hidtil har undgået en grundig og samlet fremstilling, men her
er den.

Prisedømmelse og den meget o fte for søfolkene meningsløse
fordeling mellem de allierede af de beslaglagte skibe, hvoraf de
fleste af egen drift og besætn ingernes udtr ykte ønsker var ind ko m
men til engelsk havn virker også meget stærkt.

Søfolkene havde følt , hvordan tyskerne havde trådt deres land
under fode, og nu følte mange, at englænderne gjorde det samme.
Helt grotesk virker beretningen om skibsføreren der to gange red
dede sit skib fra tysk overtagelse, og så bliver interneret som
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suspekt af englænderne, fordi han lod skibet afsejle fra fransk
havn, da tyskerne stod på kajen. Han handlede nemlig fornuftigt
og stik mod de givne ordrer fra det engelske rederi, som nu ved et
tilfæl de dispon erede over skib og besætning. Ind im ellem kan man
ønske, at forfatteren vil afvige fra sin meget tvungne emneindde 
ling, fo r som læser længes man efter af få oplyst, hvordan det si
den gik Eleono ra Mærk 's besætning, og blev besætningen på Erik
Boye samlet op af red ningsbådende?

Krigen har mange sider og Christian Tortzen fortjener megen ros
for det ban ebryd ende arbejde , han har lagt i d et fo religge nde værk,

Holger Munc haus Petersen

Red. Vagn Særkjær: På togt med fregatten Jylland i 1881. 60 s.,
pris 40 kr . Husets Forlag, Vest er Alle 15,8000 Arhus C.

Litteraturen om fregatten J ylland er omfattende og i de sene re år
er d er skrevet man ge udmærked e publikationer og indlæg om
bevarin gen af frega tten, de r som bekendt i dag ligger i Æ belto ft
so m et livløst skrog .

Af og til er det imidlertid også rart at læse om den tid , hvor
skibet var fuld af liv, således at vi ikke glemmer, at interessen for
fregatten ikke blot b ør dreje sig om bevaring af en værdifuld træ
skibs konst ru kt ion , men om fregattens historie i videste forstand.

Med dette for øje hilses denne lille beretning fra sømandslivet
på banjerne hjert elig velkommen . Den er skrevet af en ung værne
pligtig, Hans Pedersen, som deltog i Jyllands togt i 1881 gående fra
København via Southampton i England til Ferrol i Spanien og retur.

Hans Ped ersen ført e dagbog under hele sit ophold på fregatten,
og han fortæller levende om livet ombord - hvordan dagene gik i
rigningen og mellem kanonerne under dæk.

Dagbogen er supplere t med en række udmærkede noter udar
bejdet af Vagn Sæ rkj ær , som herudover også har skrevet en glim
rende historisk indledning om skibe t . Tilli ge har han forsynet bo
gen med gengivelser af kendte malerier af J yll and i forskellige si
tuationer. Publikationen afslut te s med en lille litteraturoversigt ,
som er noget ti lfældig. Det havde været bedre , om han havde
he nvist t il Dansk marineh istorisk Bibliografi 1500-19 75 af Hans
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Chr. Bjerg, og herefter i udvalg lit terat uren fra 1975.
Men bortset fra denne bes kedne man gel sam t et par småunøj

agtighede r og ko rrekturfejl, kan denne lille bog kun varmt anbe
fales.

OLF.

Henning Henningsen: Sømanden og Kvinden. Høst & Søns Forlag.
Ul s. Rigt illu streret. Kr. 134,00.

Vel ingen person har, som den nu pensionerede museumsdirektør
Henning Henningsen , sat sig så grundigt ind i alle de man geartede
forhold der vedrø rer og har vedrørt de søfarendes hverdag qg leve
vilkår, hvad enten det er til søs eller i land , og vel meget få vil være
i stand til at levendegør e disse emner på en så spru dle nde måde,
so m netop han .

Han s nyeste bidrag t il denne hverdag hedder Sømanden og Kvin
den , og dette emne beh andler han på en virkel ig morsom og læse
væ rdig måde.

Kønsdr iften har vel ikke ligefrem været gru ndlag for de store
opdagelsesrejser, men nogle af de oplevelser, de opdagelsesrej sende
kom ud for, var fremmede kultures kvinder. Dette emne er pænt
udel adt i de flest e oversatte beretninger, men Henning Henningsen
har frem fundet en del af disse pikante historier. Ligeso m han for 
tæll er om sørøve re, blinde passage rer, solda ter m.v. , der alle havde
det tilfælles, at de var kvinder.

Frist else rne der mød te sø folkene i havn er heller ikke ud elad t,
boardinghuse, professionelle forloveder, glædespiger, det normale
fam iliC!iv, det er alt sammen med .

Hvem har ikke hørt udtrykket: "En rigtig søma nd skal ikke blot
have rundet Kap Horn syv gange, han skal også have været på bor
del syv gange" .

Kvinder har for søens folk og andre altid været et inter essant
emne, og skulle nogen være i tvivl om gru nde n, så fås en del af
svaret i denne bog.

Holger Munchaus Petersen
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Dansk Illustreret Skibsliste 1982.480 s. over 900 fotos. Kr. 150.
Bestilles ho s Position, Postboks 288, 8100 Arhus C.

Denne nyt tige håndbog er nu udkommet for tredie gang og er sim
pelthen et nødvendig t og uundværligt redskab for enhver der har
det min dste at gøre med dansk skibsfar t. Som de tidligere udgaver
er denne alfabetisk inddelt med billeder af samtlige da nske skibe
over 10 0 to ns dødvægt og en hestekraft af over 200. Det vil sige at
størsteparten af de da nske bugserfartøjer er kom met med i bogen ,
desuden er der en fortegnelse over Orlogsflådens skib e, over sejl
sko leskibe og veteranskibe. So m noget nyt indeholder 1982 ud
gaven også billeder af de 33 færøs ke handelsskibe, der falder ind en
for bo gens rammer.

Af andre gode ting findes maritime adresselister og for klaring på
mange søfartsudtryk, der anvendes i det daglige.

Danmarks Skibsliste 198 2.

De rosende ord, der er anvendt ove nover, kan under ingen om
stæ ndigheder bringes til anven delse om Skibsregistrets gule "Flag
bog" . Selvom der forud er gået 99 år og 85 andre af slagsen , er
det lykkedes at fremstille en virkelig kedel ig og næ rmest indholds
løs tryksag på 286 side r. Det enes te positive, der kan siges , er, at
den indeholder en fortegnelse over samtl ige danske fartøje r af en
to nnage over 20 bruttotons pr. 31. december 1981.

Holger Munchaus Pet ersen

Ove Skou Copenhagen . By Søren Thorsøe and Michael Crowdy.
Pris 34 kr . Kan erhverves fra: Søren Thorsøe, Magnolievangen 4,
3450 Allerød.

Denne 44 sider sto re publikat ion er udsend t på engelsk, nok fordi
et dansk marked ikke rigt igt er t il stede for denne type af publi
kationer. Den er ellers spænde nde nok , idet den med begyndelsen
M/ S Karise i 1929 til den helt splinternye Ove Skou i 1982 gen
nemgår sam tlige de skibe, som har tilhørt Ove SkoDS rederier, med
fotos og op lysninge r om de enkel te skibes skæbne .
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Og hvilken samling skibe har det ikke været. Først og fremmest
naturligvis de meget smukke hvide stykgods far t øjer, som rederiet
lod bygge i 1950- og 60erne , men også de gamle og secondh and
skibene, de r var med til at gøre rederiet til det , det er idag. F.eks .
Else Sk ou bygget i Tyskland 1926 som forsøgsskib et Barbara
med Fletner rotorer. Efter krigen kom dette skib som krigsskades
erstatning til Danmark og erhvervedes i 1947 af Ove Skou, der
igen afhændede det i 1963 . Af bogen fremgår, at skibet i august
1978 blev sænket ved J eddah. En rigt ig god, anbefalelsesværdig
lille bo g.

Holger Mun chaus Petersen

Benny Boysen : Den havn ved Struer. Historien om Holstebro
Struer havn. Udgivet af og forhandles fra Holstebro-Struer havne
bestyrelse, Havnesekretariatet, Rådhuset, 7600 Struer. 95 s. 57 kr .

Den danske litteratur er temmelig fattig på materiale om en af de
vigtigste ingredienser fo r sø farte n, nemli g havnen e. Nu er der rådet
en smule bod på denne mangel med den foreliggende bog om: Den
havn ved Struer. Histori en om Holstebro-Struer havn, fo rt alt i
anledning af 125 jubilæet.

Titlen er noge t af en underdrivelse , for for fatteren , museumsle
der Benn y Boysen, har et sikkert kendskab til sine kilder og fører
hurtigt læseren tilbage til 1600-tallets begyndelse, da der ved
Struer kun fandtes nogle enkelte bøndergårde, men det dybe vand
helt ind til strandkanten gjorde stede t velegnet som losse- og lade
plads for bl.a, Holstebro inde i landet. Aib org købmænden e havde
de første par hundrede år eneret på vareførsel og handel i området,
og en såda n monopolstilling virkede naturl igvis indbyd ende på an
dre handlende , der da også i sto rt omfang omgik denne en eret.

Det er en god og velunderbygge t skildring der gives af havnens
historie, ikke mind st når det gælder alle de enkeltheder der har
gjort havnen til et knudepunkt. Af personer o mtales bl.a. konsul
H.P. Rygaard , også kaldet Jyllands lille konge. Der omtales lokal
trafikken , samspille t mellem udenrigsfart, ind enrigsfart, lokaltrafik.
jernbanerne og biltrafikken. Ved siden af er bogen godt illu streret.

30 Holger Mu nchaus Petersen
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