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T0JHUSMUSEETS FOREDRAGSRÆKKE 1983-84
Ganske som de forrige år arrangerer Tøj husmuseet en række fore drag i vintersæsonen 1983-84 . Sidste år var emnet : Søkrig, og vi
kunne glæde os over en endog meget sto r tilslutning.
1 år vil vi ligesom følge lini en op med en række fore drag om emne t : L uft krig. Ifølge det foreløb ige program vil følgende punkter
blive taget på dagsordenen:
Luftmagt : Alme n indføring i emnet.
Propelfly : Kamp flyets udvi kling til og med 2. verdenskrig.
Den rød e baron: Om den legen dariske flyver fra 1. ver dens krig.
Angrebet på Kreta : En stor operation domineret af flyindsats i
2. verdenskrig.
Bombningen af Hamb ur g: Et led i strategisk bombning i 2. verdenskr ig.
Jetfly: De nye kampfly, teknik og taktik.
Kampen over j atu flod en: Flyindsats i Ko rea-krigen.
Israelsk-arabisk luft krig: Flyindsatsen i Mellemøstens sidste krige.
Vi m å forbe hol de os ret til mindre ændringe r i programmet. Der
bliver 4 for edrag i oktober-november 83 og 4 i feb ruar-marts 84.
Alle fore drag vil blive ledsaget af lysbilleder.
Endeligt program vil kunne fås i Tøjhusmuseets's garderobe,
Tøjhusgade 3,eller på kontoret, Frederiksholms Kanal 29 .
Alle foredrag afholdes i Tøjhusmuseets foredragssal kl. 20.00 præcis.
In dgang: Frederiksholms Kanal 29 , 122 0 København K.
In dt egnin g ti l foredragsrækken , Frederiksho lms Kanal 29,
1220 K. - Giro 5 14 57 40.
Indtegningsgebyr : kr. 30,-.
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MEDDELELSE FRA
MARINEHISTORISK SELSKAB

Oversigt over den kommende sæsons aktiviteter:
D. 27/8 1983 kl. 14

Rundvisning på Holmen over temaet
"Begivenhederne 29. august 1943".
Kontreadmiral M.E. Michelsen, som i
1943 var chef for Holmens vagtkompagni fortæller og viser rundt. Mødested: Værftsbrovagten, Prinsessegade.

D. 12/10 1983 kl. 20

Kommandørkaptajn Urban Gad: "Sorte Sarah" .

D. 30/11 1983 kl. 20

Viceadmiral S.S. Thostrup : Slaget ved
Sjællands Odde den 22 . marts 1808.

D. 29/2 1984 kl. 20

Hr. Tony Wedgewood: Falklandskrigen fortalt med lysbilleder og video.

D. 21/3 1984 kl. 20

Christian Tortzen : Danske søfolks deltag else i invasionen i Normandiet
1944.

D. 25/4 1984 kI. 20

Generalforsamling.

Alle arrangementer foregør i Søofficersforeningens lokaler, Ovengaden O. Vandet 62 B, og efter møderne vil der være mulighed for
at få 3 stk. smørrebrød, øl og kaffe for kr. 35,- pro persona.
Tilmelding til spisningen må ske senest søndagen før møderne
til JØRGEN BARFOD tiL (02) 87 22 54 eller til H.C. Bjerg
tlf. (02) 86 18 28.
BESTYRELSEN
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SELSKABET FRE GATT EN
JYLL AND'S VENNER

Referat af Selskab et Fregatten J yllands Venners gene ralfo rsamling
torsda g den 24 . marts 19 83.
Dagsorden iflg. vedtægterne :
l. Valg af dirigent

Til diri gent valgtes landinspektor Chr. Sau er , der indledningsvis
konstaterede generalfor samlingen s lovligh ed.
2. Formandens beretning
Dirigenten gav herefter ordet til formanden mu seumsdirektør F.
Askgaard . (Formanden s beretning er tidligere bragt i marinehistorisk Tidsskrift nr. 2 19 8 3).
Formandens beretning god kend tes ud en kommentarer.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for 19 82
Selskab ets mangeåri ge kasserer, civilingeniø r H .E . Raun, var på
grun d af sygdo m forhindret i at være tilsted e. I han s ste d forelagde et andet bestyrelsesmedl em, bankdirektør J . Udsen Ebeltoft
det revid erede regns kab. Efter nogle korte bem ærkninger fra bankdir ektør Udsen om selsk ab ets større indtj en ing pga. omlægningen
af obli gationsbeholdningen , go dke n dtes regnskabet.
4. Valg af bestyrelse
På valg var arkite kt S. Lan gkj ær og ban kd irektør J. Uds en . De genvagtes begge.
5. Valg af revisor
Revisions- og forvaltningsinstitutet genvalgtes .
6. Eventuelt
Her bad kar tograf J. Doli n, Det kgl. Søkor tarkiv om ordet. Han tilhørte, sagde han , den type af medlemmer der var til fred s, når han
kunne læse bl. a. i tidsskriftet, at der var lysere tider i ven te for
Fr egatten , men han ville do g også gerne y de no get pos it ivt for sagen. Derfor skæ nke de han selska bet no gle meget smukke gamle
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danske søkor t, som han håbede, besty relsen ville benytte på en
passende måde.
Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen,
og gav ordet til formanden for nogle afsluttende bemærkninger.
Efter gene ralforsamlin gen orienterede hr . J ørgen Petersen fra
Den selvejende institution fregatten J ylland om den kommende
indsamlings kamp agne. Der var planl agt en storsti let åbning af en
land sind samli ng d. 9. maj i Ebeltoft, hvor Hkh, Prin s Henri k havde
lovet at være tilstede. Derudover havde instit ution en planl agt en
lang række aktivitete r, der skulle sikre Fre gattens do ksæ tning.
(Om begivenhederne d. 9 . maj se an detsteds i bladet) .
Efter generalforsamlingen kon stituerede bestyrelsen sig som
folger :
Formand: mu seumsdirektør F. Askgaard, næstformand: politiassistent S.A. J en sen , kasserer: civilingeniør H.E . Raun, se kretær :
muse umsinspektør K.S. Nielsen. Bestyrelsen be står en dvidere af:
Kommandørkapt ajn K. Hertz, overlæge J. Hornbech Baastrup,
ban kdire ktør J. Ud sen, arkitekt S. Langkj ær, funktionschef
H. Bing, højesteretssagfører Ib Thyregod , arkitekt B. Kure og assurandor Uffe Larsen .
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Den selvejende institution fregatten J ylland's
arrangement den 9. maj 1983 i Ebeltoft

Alle sejl var sat, for at optakten til landsindsamlingen til fordel for
Fregatten kunne blive så festlig, men dog også så højtidelig som
muligt.
Skoleskibet Georg Stage ankom til Ebeltoft med alle sejloppe,
desværre var det en temmelig tåget morgen, men skibets opankring ud for Ebeltoft havn kunne alligevel følges af de mange tilskuere, der havde taget opstilling på havnen . Lidt efter kunne
kongeskibet Dannebrog anes i tågen og kort tid efter k!. 11.00
- præcis efter tidsplanen - steg prins Henrik i land fra en chalup.
Han blev modtaget af Søværnets Tamburkorps der aflagde admiralshonør.
Derefter aflagde prinsen besøg på fregatten, hvor han hilste på
den samlede bestyrelse. Derefter var der frokost på Hotel Ebeltoft Strand, hvor prinsen bekendtgjorde at der foreløbig (d. 9.
maj kl. 12.00) var kommet over en million kr. ind til fregatten.
Derudover var der kommet en række tilsagn om støtte bl.a. fra
entreprenørforeningen i Arhus.
Formanden for Fregatten Jyllands Venner lykønskede Institutionen Fregatten Jylland med den lysere fremtid for vore fælles
bestræbelser. Det var selvsagt et stort øjeblik for vor forening at
være vidne til, at vore lange og seje kampe for fregattens bevaring
ikke havde været forgæves. Først nu var fregatten kommet i sikker
havn.
Efter frokost lavede Søværnets Tamburkorps en lille opvisning
på plænen ned mod fregatten, hvorefter en helikopter fra søværnet
hentede prinsen.
Det var for Fregatten J ylland en meget stor dag. Højdepunktet
var nok at Ebeltofts borgmester, der samtidig er formand for bestyrelsen af den selvejende institution indbød prins Henrik til doksætning af Fregatten den 9. maj 1984.
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Fregatten J yllands t ogt til Vestindie n 18 71-72

Uddrag fra
"Mem oir- Bog
for
[ens Th eis Th eis en af Drager "
Meddelt af Finn Askgaard
Fh v. lokalarkivar Svend J ans har gjort mig bekendt med eksistensen af Jens Theis Theisen s memoirebog og venligst overla dt mig en
fotostatisk kopi af afsnittet om "Jyllands" togt 1871 -72. En fuld stæn dig kopi af bogen , omfattende årene 1861 -1 9 15 , beror på
Dragør lokalarkiv. Originalen er fortsat i familiens eje, men den er
venligst stillet til rådighed for offentliggørel se, hvad je g herm ed på
det hjerteligste takker for.
Fo rfatteren til nedenståend e optegne lser var en rigtig dragør mand,
fød t på Str andli nien 57 den 7. marts 184 7. Han s far var dragør lods Thei s J ensen Theis .' Allerede som 14-årig blev han sendt til
sø s som kahytsdreng. Efter sit første togt tilbragte han en vinter
som lærling hos sejlmager Are ntzen, Dragø r. Derefter gik det slag i
slag til søs, både me d dragørs kippere og på frem mede skibe . I
1865 tog ha n sig tid til at gå på navigati onsskole i København (?),
hvor han efter 10 måneders undervisning besto d "begge cxa mener
med forste karakte r" , I 1869 fik han hyre som sty rmand på en
Riga-b rig , kun 22 år gam mel. I september 1871 afmø nstrede han
i Riga for at tage hjem og gå til orlogs. Efter togtet med fregatten
J yll an d begyndte hans karriere som Dragørlods: so mmeren 1872
blev han volon tørlods og d . l /lI samme år ext ralods som 4 1. lods
på 1/ 4 gage. Den 1/ 4 1875 udnævnt es han til reservelods på 1/3
gage for endelig den 1/3 1880 at blive fast lods. På grund af lodseriets tilbagegang gik han på statspensio n den 1/ 4 1897 . Han afgik
ved døden den 6/10 1922.
Han kalder selv sit skrift for en "mernoir-bog". Deri har han ret,
fo r så vidt so m det ikke er en egentlig dagbo g. De mange datoer
i skr ifte t eft erl ader dog det indtryk, at den st øtter sig på kalenderoptegnelser, selvom dat oerne meget ofte er ukorrekte. Som kild e
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til forståe lse af datidens somandsliv er skriftet af hoj værdi, og
man må undre sig over , at en mand med hans sko lemæss ige baggrund har kunnet efterlade sig et så velgjor t skrift. Det her me ddelte afsnit af mem oireb ogen supplerer på udm ærket måde de nogtern e fact s, som anfores i fregatten j ylland 's skibsjournal, der nu
opbevares p å Rigsarkivet.
I de få år han sejlede so m styrmand , opl evede han næsten alt ,
hvad somands livet kunne byd e på. Han så med egne ojene så godt
som den hele verden, Bangk ok i øs t, Brazilien i vest. Han forliste
flere gange , og var gennem orkane rs pr øvelser i ø stersoen og Bis·
cayen. Han så Egyptens attraktion er og rokonkurren ce mellem
sultanens chalupper i Konstatinope!. En sejlads op ad Loirefloden til Nantes gjorde et dybt indtryk på ham. Landskab et s skønhed og host pigernes venlighed bet og ham stærk t. Han var tilsyn eladende et roligt gemyt , men slagsmål ombord blev han ikke
skånet for. Hans skildringer heraf lader an e, at nå r det kom dertil,
lagde han alle kræfter i. Han taler aldrig om knejpeliv og pigesjov,
men det er nok udel ad t af hensyn til familie n .
Hermed gives ordet til ham selv, efte r at han havde afmønstret
i Riga. Han s or to grafi og tegnsæ tning er no rmaliseret, ligesom
skibsjo urnalens dateringer er anført i skarp pa ren tes :
. . ... jeg a ftalte nu med kap tajnen på en engelsk dampbåd (The
Prussioa) om passagen hjem . Den 3. [okt.] gik je g og sty rmand Espesen ombord i Bolderå (ved Dynaflodens munding, Letland) på
dampb åden . der gik ud samme aften. Vi havd e dårligt vejr hele
rejsen og fik først Drogdens fyr skib i sigte den 10 . oktober, fik
lods og kom kl. IO til ankers på Københavns rh ed . j eg betalte min
passage (med) l pd . 9 sh . og gik i land; samme efte rmiddag kom
jeg hjem (Dragor, Strandlinien 57). Den Il. holdt jeg min faders
fod selsdag og horte samm e dag, at fregatten j ylland skulle ud på
en krydst ur. j eg kom hjem for at komme tilorlogs om foråre t ,
men tog nu st raks ind til Kob enh avn og gik op i Marin cministeriet ,
hvor jeg talt e me d direkto ren.? som skulle væ re chef fo r fregatten
j ylland. j eg fik ti lladelse (til) at kom me med og at mode på sondagen den 15. o ktober ombord i logiskib et (Sjælland?). jeg tog
da hjem om aftenen og to g ind igen om lørd agen. Sondag morgen
mød te omtrent 4 00 mand. Vi gik alle over på Ho lme n og bl ev ind skrevet på Udskrivningskontoret. Om eftermiddagen gik vi alle i

8

lan d med ordre t il at ko m me ombord næ ste m orgen .
Imdlertid var (fregat te n) J ylland fæ rdig. og den 22 . kom vi om bord og lagde ud på Inderrhed en [d . 28. o k t.], hvo r vi fik kru dt
ind. og næs te dag gik vi ud på Yderrhcden [d . 30 . okt.]. Den 24 .
[skal være d. 2. nov.] gik vi for bi Kro n borg og lob fo r d ampen Ska gen ud . 4 dage efter pa ssere de vi Dover [d. 6. nov.], Den 3 0. ok·
to ber [d. 8 . no v.] ko m vi ind til Ply mo uth for at få kul. da vi havde
forbrug"! de med t agn e på rejsen. Vi lå her 8 d age. og i den t id var
jeg fle re gange i land . da jeg var ansat i che fens gig (let ro båd til
skibschefens brug). Den 8. november [d . I l. nov.] gik vi ud fra
Plymouth med en frisk NN W. Den I I. [d. 14. nov.] frisk bri se.
bram sejl(et) fast. KJ. 10 kn ækkede klyv erbommen af . (vi) sta k et
re b i meresejlene og bjergede kl yvergrejerne o g 2 d age efter [d.
15 . nov.] fik vi ende lig en n y bom ud . Den 17 . [d. 21. nov .] kom vi
til Cad iz (Sy dspanien ) uden at no gen mærkværdigh ed fo refaldt
(og) an krede kJ. 10 F .M. (fo rm id dag).

I

J ens T heis Theisen
9

I Cadi z havde vi nog le gange landlov, og jeg var næsten hver dag
i land med chefe n . Jeg blev her ansat til at assistere som 3. sejl.
mager og var derfor hele dagen (min rortørn undtaget) fri for
dæksarbejde. Sidst i november [d . L dec.], efter at have fået de
kul vi manglede, gik vi ud fra Cadiz, Dagen efte r fik vi en vestlig
stor m, vi lagde til vin den for skr uen, som gik så langsomt som mu ligt . Dagen efter lod vi damp en gå og satte et reb et storsejl til,
men nu lå fregatten overgivet til søen . Men hvis det ikk e havde
væ ret et godt søs kib , havde vi fået alt på dækket værende slået i
stykker. Henimod a ften gav vi storsejlet op og lod skr uen gå igen .
Kl . 9 næste morgen [d. L dec.] faldt en mand over bord ; men
da han havde en en de om livet , fik vi ham ombord igen, men fø rst
efter at skr uen var standset og 2 livbøjer kastet over bor d. Han
kom straks til køjs og var sam me dag rask. Vi fik nu en NO , som
fulgte os til St. Thomas. 14 dage førend vi fik land at se, faldt en
mand fra dækket ned på maskinrummets jerngulv og slog sig således, at lægern e i 3 dage tvivled e o m hans liv. Naturen sej rede, og
3 måneder efter var han igen på dækket. Dagen efter forvred 3 .
læge sin (ene) fod og I. st yrm and faldt ned af en luge og forvr ed
skulde ren .
Den 24 . december, juleaften, fik vi de før ste Vestindiske oer i
sigte . Officerern e havde op still et en tombola for mandskabet, som
bestod af 300 gevinste r, ingen null er (nitter) . De fleste genstande
var cigarer - kort - vin - tøjer og sko samt flere andre nyttige
ting. Vi var 8 gigroere og fik 4 flasker Sherry foruden vores punch.
Stemningen ombord var gemytlig ti l langt ud på natten.
Dagen efter [d. 26 . dec .] kom til t il St. Thomas . Min gam le
legekammerat C. Eggert" lodsede os ind i havnen. Han var bleve t
ansat som lods her et år tidligere. J eg var flere gange hjemme hos
ham og morede mig fortræffeligt. Ime llem jul og nytår havde hele
mandskabet landlov. Den 2. januar [1872] gik vi over til St.
Cro ix og an krede der samme dags aft en. På overrejsen gjorde vi
sky deskiver klar, nemlig 3 tønder til sammen med en flagstang i
midten . Næste morgen blev de lagt ud i en afs tand af 2.000
alen (= 1. 255 m) . Der var 3 skiver for batteriets kan on er og 2 for
robark assen (den største rob åd ombord) , som lå en fjerdingvej
fra fregatten. I 2 dage gik sky dningen uafl adelig for sig, snart
(med) kugler, snar t granater eller kardæsker. En granat sprang
lige ud en for kanonm undi ngen og havde n ær slået B (agbords)
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slup (mindre rob åd ombord) i stykker. Alle skuddene var godt
truffet , fler e gange faldt flagstangen og endnu tiere blev tønderne
skud t i sænk .

Efter de 2 dages forl øb var kan on skydningen endt , og skolens
mandskab gik i land med dere s "Remmingtoner - rifler" (MI
1867 ) for at skyde til skive, medens sofo lkene skød til skive ombord med deres forskellige våben , nemlig rifler, pistol er eller revolvere. Under klart skib var de 373 mand [39 2 md.], som vi
havde i skib skost, fordelt til kanonerne, 9 mand til hver kanon,
de forskelli ge bådsbesæ tn inger ho ldt deres både og gigroe rne ved
såre des ned firing. J eg og en af de andre ro rgændere hørte til
roret, bevæbnet med revolver og huggert. Eller også var de inddelte i 3 en tr eskifter. hver med sin bevæbning, nemlig riffel med
hirsch fæn ger, huggert med pisto l eller revolver.
Efter at have ligge t her i 5 dage løftede vi ankret og gik over
til St. Thomas. Her ankom vi kl. I O den 8. formiddag [d . 7. jan .]
Il

og blev liggende her 2 dage , i den tid var alle offi cererne op til det
såkaldte Basin (bazin) . Den 10 . kom de alle tilbage. Vi løftede
an kre t (samme) eftermiddag k!. 3 og styre de over til St. T homas.
Vi gik kun for halv kraft for ikke at korrime for tidli gt , [ank om
d. 10. jan .]. Om morgenen k!. 5 blev vi alle væ kket op ved råbet :
en man d over bord. Vi var i et ojeblik på dække t, men Bb. (bag.
bords) slup var allerede a ffiret, og begge livb aj er kast et over bord .
Men da båden kom hen til livboj en, var manden sunket - vi så
ham aldri g mere. Han sto d (havde st ået) i Stb . (st yrbords) Rapo on (R ep os) , da gelæ n de ret, som han læn ede sig til , knækkede,
og han fald t. Det blev for modet, at han har slåe t sig i fald et mod
nogle faste faldrebsklamper, som var slået på side n lige under. En
mand, som fired e den ene sluptaljc , fik fingren e på den ene hånd
revet slemt i sty kker. Om formiddagen ankrede vi, og guvern oren
gik i land. (Denn e drukneulykke er ukend t for skibsjo urn alen) .
Efter n ogle dages ophold, so m vi ben yttede til at eksercere i,
fik vi ordre til at gå til Lagu yio (La Gu aira, Venezu ela). Vi loft ede
st ra ks (an ker) [d . H. jan .] og gik ud medtagen de en kystlod s
[b ekendt mand Miguel T ucndes]. Vi lob \Vestend an og tog en
kapt . (Skovbo) ombord , som skulle med over. 3. dagen efter
[d . 17. j an .] havd e vi nær løbe t på Roekis land (Rock Island ,
Rogues), men fik set klippern e og kom rund t en kabellæ ngde
(; l /I OD somil, 185 m) fra klipp en. Dagen (efter ) ko m vi ind ti l
Lagu yio, som ligger ved fo den af hoje bje rge. Vi lå på åben rhe d
med bakk ed e fyr hele tid en . Chefen med 1. læge sekondloj t nant
J ensen som adjudant, kapt. Chri stians en ' og kapt. Skovbo rejste
stra ks op til ho vedstaden i Venezu ela (Caracas) [d. 18. j an .], som
lå 5 mil ind i landet. Den 20. jan uar [d. 2 1. jan.] kom de tilbage
ef ter a t have været 3 dage deroppe .
Dagen efte r [d. 2 1. jan.] gik vi til sos, og den 23. kom vi in d til
St. T ho mas. Vi skulle til St. Cr oix, men da kursen var sat for lægt,
lob vi ind til St. Thomas og gik dagen efter til St. Croi x [ Fr ede.
riksstcd, d. 24 . j an .], Her lå den svens ke fregat (Charlotte), me n
den gik, da vi kom. Den 25 . gik vi igen til St. T ho mas , hvor vi anko m om aftenen.
Den 2 7. jan uar py nte de vi skibet op til at a fholde e t bal o mbo rd . Solsejlen e blev hejst op i midten, således at de t foresti lled e
taget på et hus med gardiner til begge side r , så at dækket fra stormasten til hækken var aldeles indelukket. 1 gavlen på hæ kken
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blev et stort Dan nebrog bredt ud . Guirlander blev truk ket ove ralt
indven dig i teltet , agter ud e blev kon gen og dron nin gen a f Dan mark hæ ngt o p , n ogle t ræ er var sat op på hytten s tag, bæ nke og
bor de for mu sikko rpset , 4 sidelan te rn e var o pstill et fo ran dem
mellem n ogle lamper, lyse kron er af blo mster og gro nt med bajonetter bundet til for at sæ tte lysen e i var ophæ ngt imellem masterne . Mesanmasten var gans ke be klædt med grø n t, med en s en kæ mpe , so m blev sammensat af fægteharnisker . blev stillet op ad sto rmasten imellem kan on ern e, medens 3 sto re palm etræ er blev stille t
o p mid tskib s. Hyn der og br ædder, bedæ kkede med over 100 flag,
bl ev stille t op lan gs begge side r. 1\:1. 9 kom hele sels ka be t om bord,
omtrent 120 i tallet. En smu kkere dan sesalon havde jeg endn u
ik ke set. Ballet vedv ared e t il k1. 2 (nat) , da sels kabe t gik i land .
Dagen efter, eller rett ere sagt o m mo rgen en , var der ikke spo r
at se af ba llet eller de n smukke salo n. Båd smanden s p ibe skingrede
op i c reme , den skø nne d rø m varede kun ko rt. Den 30. [d . 3 1.
j an .] kom guvern ør Bille med kon e o mbo rd fo r at gå med os til
Po rt or ico. Vi loft ede an kret [d . I. febr. ] og gik ud (de n) fo rmiddag kl. 10 , samme aften var vi uden for , vi fik lods og kom ind ti l
St. J ua n de Porto rico [d . l . febr. ], hvor vi salutere de for Iæ st nin gen, so m blev besvaret med 2 1 sku d - og siden efter, da guvernø ·
ren gik i land, blev der salute re t fo r ham også [d. 2. febr. ].
I de dage vi lå der, havde vi afve kslende selska b om bord. J eg var
flere gange i lan d med chefen og havde lejlighed til at bese staden ,
so m var bygget af ste n : høj e huse med smudsige lige gade r , men
meget sti lle og dødt overalt i staden. Den har en smuk bel iggenhed ,
fæstningsværker ru nd t (o m) hel e sta den og sø på 3 side r. Havnen
er sto r og en af de bedste havne i Vestindi en . Den sidste dag vi
var der , ko mme alle fæs tn ingsregime n ternes mu sik korps om bo rd
og spillede (til) afs ked . Vi svarede dem igen og sp illede således o mtrent i 2 timer, indtil piben bø d til letning. Da vi passere de den
yd erst e fæstning [d . 4. febr.] bragte befolkningen os nogle hurra'er . Om aftene n var vi op (pc) ved Crab Islan d (eller lsla de Vieques ). Kl. 10 o m a fte ne n blev den SO (sydost) himmel pluds elig
luende ro d. Guvemoren sagde, de t var et fæno me n, so m kun sjæ lden t fo re ko m, men hed Aurora Borealis (no rdlys ). Det vist e sig
til k1. 2 p å morgene n, da det fo rsvand t.
1\:1. 8 [d . 5. feb r.] ankrede vi igen i St. Tho mas havn , og dagen
efter fik mit skifte landl ov. J eg gik ud af byen fo r at bese e t sto rt
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træ, som min fader havde talt til mig om, at han s navn var skåre t
i træet. J eg fand t nog le bogstaver, som jeg antog var hans navn .
Træet var meget tykt i stammen , og grenene var ligeså tykke som
selve sta mmen . Der var ingen kvist e og få blade på, men overalt
(var det ) bed æ kket af firben og myr er. J eg skrev mit navn i træet
og spadserede ind i byen igen, da vi alle sku lle omb ord kl. 7. Vi
lå nu stille og ekserserede til den 12 . februar [d . 10 . febr.], da vi
lettede, salute rede for fæstningen og gik for dampen ud af havn en
på hj emrejsen .
Sam me afte n hejste vi skruen op af van det og satte alle sejl til,
liggende bestandig NNO i for styrbor ds halse. Efte rh ånde n som vi
kom nærmere nord på, t rak vinden sig sy dlig og tilsidst SV. Den
22 . blæste det en storm , vi havde rebet fok og tætrebet St. mæ rssejl til , vi loggede mellem IO og 12 knob i flere dage. Den 27.
havde stormen lagt sig. Vi havde 2rebet mærssejl, undersejl og klyver til. Et sto rt skib [barken Lorena af Stoekton] med underboyen og braml æsejl løb vi forbi. Samme aften den sto d stille for
os ; på fornat ten (først på natten ) st ak vi rebe ne ud og sat te bramsejl til . Den 1. mar ts ko m vi om a fte ne n ind i Kanalen og fik lod s
ombord. Kl. 11 drejede vi til ved Eddystone (fyrtårn syd for
Plymouth ), affyrede flere raketter og bræn dt e blålys fo r at få
lods, men da ingen ko m, måtte vi vente til mor genen [d. 2. mar ts].
Kl. 9 formiddag fald t an kret i Plymouth havn.
Vi saluterede for fæs tningen med 27 sku d [21 sku d ] og for
rangskibet (linieskib et) med 17 skud og gjor de tillige den gaml e
honnør at hejse klyveren under salutten, som blev besvaret fra
begge steder. Om eftermiddagen satte vi chefen ombo rd i ran gskibet [Royal Adelaid e] , som havde 5 (1) dæ k , en fryg telig sto r
ko los at se til. Vi lå her i 8 dage og pyntede frega t te n så godt , det
Io d sig gore . Den 9 . marts [d. 8. marts] gik vi ud fra Plymouth fo r
dampen.
Vin den var imo d i Kanalen og retted e sig såle des efter os, at
den bes tandig var os lige imod. Den 13. marts ankrede vi ved
Trekroner. Den 15. [d. 13. marts] gik vi ned til Vedbæ k og den
17. [d. 16. marts] tilbage igen. Vi havd e haft smu kt vejr til den
17. , men nu begyndte det at sne med en østlig storm . Samme dag
[d . 18. mar ts] kom flådein spek tøren ombord , men på grun d a f
de t dårlige vejr måtte han nøjes med kanon ek zersits. Den 19 .
[d . 20. mar ts] gik han i land. Snest ormen vedvarede, vi t og vores
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bram ræer og stænger til dæks og skød godse t ned. Dagen efter
klared e vejret lidt. Samme afte n [d . 22 . marts] lå frega tten på sin
station i Flåde ns Leje , og 8 dage e fter lå fregatte n for sine nøgn e
under rnaster me d kanoner og alt inve ntar i land , og hele mandskabet blev permitteret [d. 30. marts].
Samme aften tog jeg hjem på Dragør. Sneen lå dengang ale n
højt på hele landet , og vej ene var næsten ufremkommelige. Den
3. ap ril afholdt vi efter overenskomst et bal for dem af frega ttens mandskab , som havde lyst , i Aftenstje rne ns salon. Ballet blev
besøgt af chefen og alle officererne, som morede dem (sig) fortræ ffeligt. Salonen var dek oreret med flag og guirlander, medens fregatten J ylland var afmale t i mege t stor målestok og hængt op på et
iøjnefald en de ste d. J eg havde min yngre soster med og morede
mig godt . Kl. 5 (om mo rgenen) sluttede vi ball et og tog afs ked
med hverandre . .. . "

NOTER
l. T heis J en sen T heis. f. Il / IO 18 19 , d. 3/9 190 8. Dragerlod s d. 1/5 1846,
pensioneret d. l /l 1880.
2. Komman d or Joha n Philip Sc hultz , f. 16/11 182 0, d. 4/ 10 1887.
3. Crilles Rasmussen Eggert, f. d . 23/4 184 5 . Forældrene bo ede til leje i

nuv ærende Chr. Mølstedsgade 8 , Dragør.
4. Fran tz Ern st Bille, f. 14/2 1832, d. 10 /6 191 8 . Gu vernor ad in terim på
Dansk Vestind ien 18 7 1.- 72 .
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Per He rho ld t Jensen: F låd ens inspekti onskn ttere ved Grø nland .
174 sider, ill, Chr, Eric hsens fo rlag 1982, kr . 18 5 ,- in e!. moms indb.
So m ti tlen antyder fortæller denne bog om insp ektion skutternes
indsats i de grø nlan dske far vande. Forfatteren er office r i søvæ rne t
og har siden 197 5 fjort tj en este i Gr ønland, dels på land og del s på
forskelli ge marinekuttere. En mere kyndig kender af emnet findes
derfor næppe.
De r indledes med et historisk o verb lik over orlogsk utternes virke i Grønland , hvorefter forsvaret af landsdel en omtales . Dernæst
får læseren en instruktiv redegørelse fo r vejrforho ldene i o mrådet,
de r selvsagt er af afgø ren de betydning for sejladsen i disse farvande. Nu følger en aldeles glimre n de frem st illin g af de kutte rk1asser ,
so m Grøn lands Kommando råder o ver i dag, id et vi får op lys ninger
om ski be nes tilbl ivelse, udrustning og indretning. Det er så vidt
vide s før st e gang disse skibe beskrives så spæ nde nde og indgående.

In spektio nsk utteren Agdlek' i sto ris i Isaløb et , set fra Vædde re n.
16

Videre fortælles om besæ tningern es dagligdag, hvor o pgaverne er
man ge , lige fra fisker iko nt ro l og insp ekti on, søre dningsopgaver ,
assistan ce til skibe i nø d samt t ransportopgaver af enhver ar t.
Bogen fremt ræder meget smu kt , fordi lay-out og illustrationer
danner en elegant heleh ed . Sæ rlig farvefo tografiern e fra de grønlandske farvan de er enestående . De fleste fo tos er taget af for fat teren selv, hvorimod kort og profiltegninger af skibs klasse rne sam t
vignetter er ud ført af maleren Kaj Walther.
Her er så sandelig tale om en sjælden dejlig bog, som bør læses
af alle med interesse i maritime emne r, orlogsskib e og ikke mindst
grønlandske forh old .
OLF

Birger Thomsen: Historiske vrag i danske farvande. 87 sider , ill.,
Gads Forlag 198 2, kr . 146,40 incl. moms.
Den maritime interesse er i disse år mangfoldig og særlig marin earkæologien har haft bet ydelig medvind som følge af fund en e af
I.eks, vikingeskibe ne fra Skuldelev i Roskilde Fjord og Wasa.
Skønt interessen ikke mindst bland t sportdykkere er meget st or,
og Danmark vel nok er et af de lande, hvor der find es flest skib svrag , er der herhj emme kun få videns kabsmæ ns med kendskab til
områ de t. En af dem er Birger Thom sen, som udover at væ re medred aktør af vort tidsskrift til daglig er ansat i Fredningsst yr elsen ,
hvor han som historiker , etnolo g og erhvervsdykker arbej der med
emne t. Han kan nemlig det hel e. Det er der for glædeligt , at han
har nedfælde t sin st ore erfaring i denne publikation , der kan betragtes som en in troduktion til marinearkæologien .
l en glimrende indl edning for tæll er han før st om dette ny e
videnskabelige arbejdsfelt og dets arbejdsbetingelser. Dern æst
omtales de institutioner og mennesker, som deltager i undersøgelserne af hist oriske skibsvrag . Indsatsen under havoverfladen er
imidlertid blot en del af arb ejd et, for sidelø be nde herm ed eller
forin den er det ofte nød vendigt at for et age om fatte nde st udier i
arki ver og museer for bl.a, at fin de historiske beretninger om vragene eller omstændighede rne om kring st ran dingen . Læseren får
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helt klart demonstreret, hvorledes et samarbej de med sportdykkere er afgørende nødvendigt i en tid, hvor det offentlige ikke er
i sta nd til at a fse midler til at undersoge og beskytte alle vrag og
slet ikke hæv e dem .
Bogens ce ntr ale afsni t er den meget spændende o m tale af en
række undersøgelser af historiske vrag. Blandt disse er flere, der
kast er nyt lys over vor orlogsl1åd es historie, Dette gælder undersogelse rn e om den svenske transportl1ådes forli s ved Sose Od de
på Bornholm i 1678, Dann ebrogs endeligt i 1 710 , vragene fra slaget på Rh cden 180 l samt engelske orlogsskibes fo rlis un der Kanonbådskrigen 1807-14.
Tek st en suppleres med mange gode og instruk tive illustratione r ,
således at boge n er meget læsevenl ig og let overskuelig, skønt
der er trykt med lovlig små bo gst aver. Birger Thomsens lille værk
kan derfor varmt anbefales alle med interesse i marinearkæologi og
marinen s historie .

OLF
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MARI NEHI STORISK SE LSKABS SKRIFTRÆKKE
J. j orgen H. Barfods Slaget i Koge Bugt de n J. juli 16 77 (1952). Ud solgt '
2. R . St een St een sent Vore torpedobåde genne m 75 år ( 1953) . 60 kr./ 33 kr.
næsten udso lgt.

3. Georg No rregaard: Frega tten Falst er ved Mar o kko 175 3 (1956) .25 kr ./17 kr.
4. Gunnar Olsen, Erik Harremc es. G. Hannens de Lielitenberg og R. Steen
Steensens De danske stræder og Øres unds to ld en (1958). 30 kr./20 kr.
5 . R . Steen Steensen: Vore und ervand sbåde gennem 5 0 år 1909-59 (196 0).

65 kr./ 50 kr .
6 . R. Steen S t een sens Orlogsm usee t ( 196 1). 15 kr./ IO kr. næsten udsolgt.
7. [ orgen H. Barf od: Orlog sflåde n p å Niels Juels tid 1648-99 (19 63).
60 kr./45 kr .
8 . G. Hannens de Lichtenberg: Larssen fra 64 (1964) . 30 kr./20 kr.
9. R. Steen Steensens Frega tten J yll an d (1965) . 25 kr./1 7 kr. næst en
udsolgt.
I O. R. Steen Stee nsens V ore p an serskib e 18 63-1943 (196 8).9 6 kr ./ 65 kr.
I J. R. Steen Steensen s Vore kr ydsere (19 71). ib . 80 kr./60 kr.
12. Hans Chr. Bjerg: Dan sk Marinehisto risk Biblio grafi 1500-1 9 75 (1975) .
48 kr./32 kr .
13. M. !Vinge: So etatens Syge- og Kvæsthuse (19 76). u d solgt.
14 . [ orgen H. Bar/ od: N iels Ju el. A Danish Admiral af the 17 'th Centur y
(19 77). 4 8 kr ./3 2 kr .
15. Hans Garde & Hans Chr. Bjerg: Torp ed ob åde ge nnem 100 år. De t danske
to rpedo b ådsvåbe n 187 9-1 9 79 (19 79) . 96 kr ./65 kr . n æsten ud solgt.
16 . Ole L. Frantz ene Truslen fra Øst. Dansk-norsk flådepo litik 17 69-1 80 7
(19 80) . 9 6 kr./65 kr.
17. Fregatten BeUon a's togt til Sy dame rika 1840-4 1. Ski bslægenJ .H. Lorcks
d agbo g (1 9 80) . 69 kr ./5 0 kr.
18 . Hanne Andersen: Ny boder - et københ avns miljø, med en genn emgang
af de ts afspejling i littera turen (198 1) .40 kr ./ 30 kr .
Belob et fo r skråstregen er prisen hos bog hand leren , efter er medlemspris.
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