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MEDDELELSE FRA
MARINEHISTORISK SELSKAB

SELSKA BET FR EGAT T EN
J YLL ANDS VENNER

For den kommende sæson er følgende arrangem enter planlagt:

Et afsnit af Christian Tortzen s bog "Søfolk og Skibe 1939-1945.., bind 'I- er ble
vel Irykt og udgivet med lillen ..Dansk Søfolk og Skibe i Normandiet 1944_.

Forfatteren, der holdt forc-dragover samme emne i Selskabe t den 21. mar ts
d.å.. har tilbudt hæftet til deltagerne i mødel og efter lys t supplerende oplys
ninger og billeder om begivenhederne ved invasionen i Normandiet.

Hæftet vil kunne udleveres ved henvendelse ril

Christian Tortzen Ken ingevej 126
RUC, postboks 260 Frejlev
4000 Roskilde 4892 Kellinge
tlf. : (02) 75 77 11 eller ur, (03) 87 35 93

1'. WESSEL-'ID LVIG

1. sept. 1984,
kL HOO

10. oktober 1984

21. november 1984

20. februar 1985

20. marts 1985

24. april 1985

Besøg på Søværnets M inertj eneste.
Her findes enaf verdens bedste sam linge r af søminer,
gasbomber, dybdebomber o.lign. fra begyndelsen til og
med 2. Verdenskrig. Saml ing er ikke tilgængelig for of
fen tligheden .
Mødested : Kon gebrovagten. RefshaJe~j .

Kommandørkaptajn P. B. Nielsen, kaptajnløj tnant H .
C . Dahleru p Koch, overark ivar H . C . Bjerg: -u-både i
søvæ rnet gennem 75 år•.

Mu seumsdirektør, ca nd. ph il. o. Liis berg j ensen:
"S ta tus og planer for Urlegsmus eets Irennid•.

I. bibliotekar I. Rønne Kej lbo :
-Sekon og farvands beskr ivelse r gennem ridernev.

Kom man dør E. V. Jørgensen:
..Dansk søoffi cerer i allieret tjeneste under 2. Verd ens 
krig_o

Generalfonamling med film.
Arrangemen tet foregår i Søeofficers foreningens loka
ler, Ovengaden o. Vandet 62B, og efter medet vil der
være mulighed for al få 3 atk, smørrebrød, ologkatTe for
35 kr. pro persona.

T ilmelding nl spisn ingen må ske senest sønd agen for
mooel lilJØRGEN BARFOD tlf. (02) 87 22 54 eller til
H . C. BJERG uf. (02) 8618 28.

BESTY RELSEN

Referat af Selskabe ts Generalforsamlin g torsdag de n 29. marts 1984 .
Dagsorden iflg. ved tægterne:

1. Valg afdirigent: KontorchefA. Furst valgtes til dirigent , og konsta 
terede gene ra lforsamlingen s lovlighed og da gsordenen s lovligh ed . Di 
rigenten gav her efter, ifølge dagsordenen , or det til form anden.

2. Formandene bererniog: - medfølger som bilag I; - form andens be 
re tni ng god kend tes uden kommentare r el ler spø rgsmål; diri genten gav
herefter ordet t il kas ser ere n , der ifølge dagsordenens punkt 3 skulle
forelægge det afslutted e og reviderede regnskab.

3, Regnskabsaflæggelse for regnskabsåret 1983 . Kassereren takkede
de m an ge der ud over kontingente t havde ydet et fr ivilligt bidrag . Dette
års regnskab viste et ..overskud.. på konti ngent indbetalingern e pågodt
7.000 kr. Selskabet havde i årets løb endvide re modtaget gaver fra fore
n inger og fonde på ialt 50.000 kr. H eraf udgjorde penKCne fra junior
C hamber stø rs tedelen, men der sku lle modreg nes 15.000 kr. for pos t
kort , som selskabe t havde købt afjunior C hambe r Lyngby. Ud over en
gave på 50 .000 kr. til den Selvej ende Inst itution Fregauenjyl1and , var
den størs te enkelrud gin i regnska be t M arinehis torisk Tidsskrift. Dette
tidsskri ft kostede samme n med porto så me get, a t ~ afkontingentind ·
be talingerne gik t il dette formål.

Regnskabet godkend tes uden kommentarer.

4. Valg afbeer yrebe. På valg var H . Bin g og F. Askgaard . De genvalg
tes. Bestyrelsen havde side n sidste generalforsa mling supplere t sig med
O rla Fiseher La uersen . Delle: god kendtes af generalforsamlin gen.

5. Valg af revisor: Revisions- og Forvahni ngs- ln stittutet genvalgtes.

6. Eventuelt: H r. H erfort spu rgte hvilken tilstand man ønsked e at be
vare fregatten i; bl.a.om man havde tænkt at rekonstrue re den ståend e
og løbende rig. Hertil svarede formanden, at de foreløb ige planer ku n
om fatted e doksætn ingen og restau rerin gen af skroget, men at alle re
sta ureringsplane r var ved taget ud fra den forudsætning, at det skulle
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være mul igt a l rej se r iggen, hvis der blev penge no k. Hen rikJurgcnscll
ville gerrit' ha ve forholdet niellem de n Selvejende Insl itut ion og Venrie
selskabet be lyst , idel han men te, a l der var en forst åelseskløft. Fo rman
den ud d ybede sin beret ni ng og svarede , at han opfa ttede Ven nernes
formue som en garant i, hvis noget skulle gå galt inden fregauc n kom i
do k. Nå r fregatten først lå der, ville selskabet åb ne for pengepusen.

Form ande n retlede dereft e r en tak til forsamlingen for god omen
saml til di rige nten for en god m åde al lede generalforsaml ingen på .

Efte r gene re ltersamli ngen viste og kommen terede kp r. J. Bay
Schmid t filmen : M ed firmast et bark I'Avenir fra Kø benhavn rilAustra
lien 1936/1937, De mange fremmødre fik el virkel igt interessa nt indblik
i livet og hverdagen o mbo rd i et stort sej lskib.

Efter generalforsamlingen kon stituerede bestyrelsen sig som følger :
Formand: museumsdirektør t: Askgaard. næstformand: po litiassi
stem S. A. j en 5Cn, kasserer- civilingeniør H . E. Ra un, sekre tær: mu 
seumal nspektør Kay S. Nielsen, kommaode rkaptajn K. Hert z, over
læge J. H . Baasrrup, arkitek t S. Langkjær. bankdi re ktør J. Udsen,
fun kt ionschef H , Bing, høj este re tssagfører Ib Thyregod. assurandø r
Uffe Larsen og assurandø r O rla Fischer Laursen .

Kay S. Nielsen

Bi lag J:
Form imdem beretn ing

A!lcr fun l vil jeg gnue oplyse det glædelige, al nu er det kommet så vid .
med dokeen , a l spunspladerne e r ved at blive nedrammer. Når det te
arbejde l-r 51 uI - og del varer ikke læ nge - så vil sandel indenfor plad 
serne bl ive fjer net , ogcementblokkene, hvorpå fregattens køl skal hvile,
vil da blive bragt på plads. Derefter åbnes en af dok enderne. hv orefter
Fregatten kan bu gseres på pla ds. Det vil former ulig ske enga ng i
j uni/j uli. En virkelig sto r begivenhed .

Fregauen j yllands Venner er som bekendt en ste n eforening for fre
gatte n , stiftet i 1936. j eg vil gl"rne her anføre vedtægternes formålspa
raKraf(S l, stk. 4):

Sd"k.l~u fnrmål er - i samarbejd e m..-dolk mhgt: mynd igh eder " g pri' ·. 1Cin.rlhlli,,
nt"r r llrr pr r~"n~r - at ""'!l:~ h t""" n t" Il.Jylland brva ret som ee hislOri.k min de om sejl
skibsriden p;\ line me d byl{Vlf'rkrr ..r n...i,," a! UR kul!u . hi. tori. k ......nl ,. K" nlinR..nt~r

ug gavcr ka n ing . Ilk. 6 anven destil agita tion. lil foran staltninger, der kan \l~ p\lhli
ku m. !:>Mwl!;;r! " g ril \I~tl l i K~h"ld~I,... • " R \l id~.... r" ll a ur..rin !(5-arbrjd..r.

Hl'styrel sen følt e det som noget naturligt a l støtte landsindsamlinge n i
sta rlen d . 9 . maj 1983. Vi ydede en gavl" på 50 .000 kr, en sum der lå i
topklasse blandt bid ragene . Det gjo rde vi med gla-de. skønI pe ngene
skulle gå til dokken og ikke di rl"kte lil vedlig eholdelses- Og restun
rer ing s-arbejder på fregat ten. Vi har og så med lilfred shed erfaret , a l
kom.k apr. Stee nse ns bog på tysk har væ re t til sa lg på fregalte::n i sæso
ne n 1983 , da det er vort selskab, de r ha r be koste t overs e-ne lsen. Vi me
ner derigenn em al have imcdekommet et behov hos de mange besøg
ende tyskere.

So m man ved den senere gen nl"mgan g af regn skabe t vil se, ha r vi
dog stadig en ret god kap ital til rådighed . Vi har således d ier landsind
samlin gens start d . 9 . maj 1983 modtaget gav('r, fønl og fremmest
25.000 kr. fra Lyngby junior C hamber. De t er imidlert id pen~ 50m
Lyn gbyjunior C hambe r havde indsamlet i 1982 til vort selskab, således
at vi ikke på no~n måde har rrængt O! ind på landsindsamlingen. der
som nævnt fersr seanede i 1983. Når pengene:: alligevel optræder i dette
års regnskab, hængeeder sammen med, al visse inte rne afregningerJ u
nior C bambe m e imellem trak ud.

Vennernl"S bestyrelse har lige fra landsindsamlingens sta rt være t på
det rene med , a l vo r virksomhed og la ndsindsamlingens ikke burde
overla ppe hinanden . Del fremgik også kla rl af vore aftaler med Lyngby
junior C hamber, og de blev fuldt ud respekteret . Ikke des to mindre sy
ne! netop de nne fr ivillige og idealisnske indsat s helt utilsigtet at hav e
Iremkaldr en vis misstemning hos landsindsamlingen. der mente at
have en form for ret til pen~ne_ Det ble'" eudug a nt yde t, al Sd kabees
formue rettelig lilkom landsind arnlingen .

Det er da sole kla rt , al toner a fdenn e a n har bekymre t selskabe ts be
sty relse ganske meget . De r 001' selvfølgelig ikke best å andet end el t il
lidsfuldt samarbejde melt e rn Institut io nen og V("nn (,,!Il" I ~kabt" t . Det e r j o
IO parter, de r arbejder for sam me sag .

Selskabeis besty relse har imidlertid m e nt , at vi admi nistrerede vore
midler i be dst overensstemmelse med fonnåh-paragraffen. hvis vi
bo rtset fra gave n på50.000 kr. forholdt 05 noget lilbageh oldende over 
for dokbygge riet . Ikke af uvilje mod dett e byggeri, nat urligvis ikke,
men fordi vi ser mere nærli ggende opgaver forude svare nde til vor for
målsparagraf. Vi tæn ker her f.eks. på en ren eu rering af galio nen ,
og/elle r agterspejlet , og på ind re tningen af kongesalonen agter. Det er
pall!lCnd e ko nk rete op gaver, som vi ka n overkomme med vore bc græn
eede midler. Vi vil o gså gerne medvirk e til indretning af et museum
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ombord, som der er plan er o m. I sa mme retning går vort aktuelle ril
bud om stelle til en plan cbeudsrilling, der skulle kunne t ilbydes skoler.

Endeli g er en reservebehold ni ngingenlu nde at kim se ad , i en s åeko
nomisk usikker tid , som vi trods ah stadig lever i. Der rn å også erind res
om, at medlemspleje er ganske dyr, selvom arbejdet i bes tyrelsen jo
både er frivilligt og vede rlagsfrit . Udgifte rne til Leks. M annehi storisk
Tidsskri ft og porto stige r jo stad ig, men vi finder det nytti gt a t holde
ved ber; så vore medlemmer ka n følge med i, hvad de r sker med fregat 
te n. Bladets øvrige stof ha r vel iøvrigr også interesse for de fleste med
lemmer.

For at sikre et fremtidigt godt forhold mellem Institut ionen Fre gat
ten j ylland og von ven neselskab , er vi fra begge side r blevet en ige om,
at vi sammen vil drefie aJle vore problemer igennem. Og vi u fast be
sluttet påat nå t il afklar ing og enighed. Vi havde h åbe t , a t alt ville være
tile ndebragt inden de nn e gene ralforsa mli ng , men som følge af hofmar
skal Sølvhejs rej se til Sacdiarabienog videre, har mødet m åttet udsæt 
tes til engang i april.

Det blev nævnt før, at man havd e m useu msplaner med og på fregat
ten. Vi sriler imod en stat sanerkendelse. Det er en meget naturlig ting,
da de t vil sikre fregatten visse sta tstilskud . Helt ligetil er det imidlertid
ikke a t opnå en såda n anerkendelse, me n Vennadskabl:'ts bestyrelse
arbejder ved formanden og hejesteretssagfer er Ib Thyregod på sag('n.
Vi h åber meget, at de t vil lykkes. Det ville være et a fgørende skridt
fremad mod Fregat tens ende lige sikring. Og de t er jo vort fælles mål .

Som det fremg år af indkaldelsen til gene ra lforsa m lingen, er arkitekt
B. Ku re ud trådt efbeetyrelsen . Det har de r været flere årsager til, dels
bor Kur e nu i Ebeltoft , dels er han nu a nsat af Den Selvejende ln sritu
rion Fregan en j vlland . Han fan dt det derfo r mest korrekt a t ud træde
af vor bestyrelse.Jeg vil gerne - fora n general forsamlingen - takke dig
Kure, for d it arbejde i bestyreleen. samtidig med at jeg håber du fortsat
vil holde os u nderrener i M arinehi stori sk Tidsskr ift om hvad de r sker
på Frega tten . Tak Kure.
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MEDDELELSER FRA
: \ SELSK ABET ORLOGSMUSEETS VENNER

Kortfat ret referat af gen eralforsa ml ingen den 25. april 198 4 i Seoffi
cereforeningen .

I. Til dirigent valgtes vicead mi ral S. Thostru p, de r kensrat erede g('ne
ral forsamlin gen lovlig indvarsle t.

2. Fonnande ns beretning.
Direktør Prebe n H arho lT indled te med at takke afgående beswrel
sesmed lemmer d irek tør Bent Harl an g og di rektø r Sven WollT
J acobsen for deres indsats i åre nes løb og ønskede godsejer J9rgen
Ah lefekh - Laurv ig og bankd irektør H . E. J ohanS('n velkommen
som nye medlem mer i bes tyrelsen.
Gaverne i løbet af året løb op på97 .800 kr. og Selskabet kunne såle 
des SIØlt(' museer med er lån på 30.000 kr.
Det var glædeligt a t konsta tere medlemmernes .fr ivillige_ kont in
gent forhøjelse, som på t rods af at medlemekontingenr et reelt er 20
kr. i praksis var H kr. pr. med lem. Det er tak ne mmeligt i en tid hvor
prisen for pono og trykning af Tidsskri ftet er i stad ig stign ing.
Ferm an de n konstaterede endvidere at O rlogsm usee u engagement
på v alderaer Slot skulle ophøre ved ud gan gen af 1984 og at blikket
nu rettes fremad mod ind flytningen i Sekvæsthusera Bådsmands'
strædeflej . Man må dog vente på en om fatte nde restaurenng og ny
indretning af huset før en ind flytning kan blive aktue h . Til slut på.
m ind ede form anden om de man ge penge som O elogsmuseer får
brug for ved opbygnin gen af udstillingerne, og hvor det b liver Ven
nernes opgave at samle penge for fonnåle t .

Beretn ingen godkendres enstemmigt.

2. Regnskabsaflæggelse for 198 3.
Selskabe ts ferhenværende sekretær B. Mumhe M orgenstierne af
lagde herefter regnskabet for Orlogsrnusee ts Venner og kommen
dørkaptajn Barfoeds Legat .

Forsamlingen gav de charge for regn skabet.

3. Valg af best yrelse
Politiad vokat Leo Lemvigh ha vde e neker at troede ud a f bestyrelsen
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O LJ

Nyt fra Orlo glmul C' C't

Medlemskort i O rlogsmuseet s Venner giver gratis adgan g.

Orlogsmusee ts udstill inger på Valdemar Sim lukker vedudgangen af
sommersæsonen 19tH og i slutninge n af å re t vil de mn rinehisroriske
samlinge r blive flynet tilba ge til Køben havn , hvor de vil blive opmaga
sineret ind til videre.

[kr kendes idag cirka 20 tegninger med danske skibsmoriver ud ført af
den anerkendte marinemaler Willem Van de Velde d.æ . (1611-93) . Af
di sse tegninger er isa-r pertrænerne af sto r marine-arkæologisk int e
resse. De udgør nogle afde tidligste illustr a tion er af danske orlogsskibe
der med sikkerhe d kan identificeres. De er de taljerede , og de er utvivl
somt tilstrækkel ig nøjagtige til at kun ne benagtes som autor ita tivt kil
de materiale.

Desværre har kunstneren, netop på portrætterne , væ ret temmelig
spa rsomme lig med på skrifter, og kun i el enkelt tilfælde, HANNI BA~,

meddeles skibets navn. Identiteten af de øvrige skibe lader sig følgeh g
kun fastslå , hvoren samme nhæ ng med andre kddeopl ysnioger kan på
VISC'S.

Inden port rætte rne be tragtes enkeltvis, vil del im idlertid være p~ak

tisk a t del s undersøge hvorvidt en indbyrdes sam me nhæng kan påvises,
dels !!Øge at fas tslå njblivelsestidsponkret , for herigennem at få ind 
sna-vre t det mulige moti vvalg.

De t viser sig her at ihvertfald tolv af'portræuerne synes at ud gøre en
ser ie der må være udført om trent samt idig. De er neml ig tegnet i
sa mme stil, og de er udført på de samme to papirt ype r. i Van. de Vclde
lineraruren be tegnet 17 og 20 , der igen kan kædes samme n, Ide t to af
tryk a f sam me motiv i et par tilfælde er udført på hver sin type. (se ap
pe nd ix I).

Seriens tolv portræ tter forestiller seks ferskellige skibe. Som tid lige re
påvis t i MilT , viser fem af portnrIternc SOPHIA AMALIA, to'RIDE
RI C H o g PR I~S C H R ISTIAN. I De resterend e syv, der skalbehand 
les her, viser HANN IBAL, og, som det skal w ges påv ist, TREFOL
DI GltED og :"JORSKE LOVE_ Alene udfra motiverne kan serie n
umiddelbart placeres mellem septembe r 1657 og januar 1659. FRIDE
RI C II ses nemlig uden galions figu r, en skade som skibel fik i slag(·t ved
Falsrerbo 12-13 septembe r 1657,2 og H AN NIBAL må væ re teg ner
inden skibe t! navn omkring ny tår 165R/59 a-ud redes til SVAl':F.N .

Van de Velde ankom ombo rd på den holland ske bjæ lpctl ådc , der un -

Samtidige illustrationer af
danske 1600-tals orlogsskibe

af Niel s M . Probst

Van de Velde tegni nge r Il

alle: dage kl. 10-17.
alle dage kl. 10-18.

Da intet me re fo relå, afslut ted es general forsamlingen. Som a fslutning
fortalte O rlogs muscet s nye di rektør Ole LishergJensen om de lykkeligt
genfundne modeller af Panserskibet Peder Skram og Tor pedobåden
M ak releri som blev stjålet fra ud stillingen i Admiral Hotel 1980. Des
uden beretted e Lisberg J ensen ko rtfa ttet o m museet s plane r på en
etablering i Søk.....nthuseu Bådsmandssrrædeflcj .

hvilket dennes øvr ige medl emmer meget be klagede. Direktør Jørn
Hansen fra Sv uzers Bjergn ings-En treprise NS var blevet ind valg!
som n)'t medle m. Direktør Bent Sueneon. viceadmiral S. Th ostrup,
højesteretssagfører Kjeld Rørdam genvalgtes SOJll bestyretsesmed
lemmer.

4. So m revisor valg tes Cem ralansrahen for revision.

5. Eventuelt . Der blev rett et spø rgsmål til bes tyrelsen om hvorfor M a
rineh istorisk T idsskrift bruger sam me fo rside for alle -4 numre i
samme årgang. Sle m vari at ion efterlysres.

Valdemar Slots åb ningstider:

I. j uni - H september
J uli
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der Admiral Obdam brød den svenske blokade af København j Sund
slaget 29. oktober 1658. Det er såvidt vides den enes te gang kunstneren
har besøgt Købe nhavn , og han har antageligt tiltrådt hjemrej sen et par
u~r sene re, for de n J2. november skriver Obdam i et brev t il General 
staterne at d ette vil bl ive medgivet Van de Velde.' Portrætserjen kan
altså med stor sikkerhed dateres indenfor de første fjorten dage af no
vember 1658.

H verken SOPH IA AMALIA, FRIDERICH eller PR l NS C H R I
STIAN var udrustet u nder Kø be nh avns belejr ing, og de er da også vist
uden skanseklæder, med næsten mennesketom me dæk. De portrætter;
de r her skal behand les , vise r der imod ajle livlig ak tivitet o mbord, og
skan se klæderne er på plads. De skibe der her er tal e o m må altså have
været udrustede da Van de Velde så dem.

Alle skibe, der u nder Van de Velde's ophold var udrustede under
dansk komando, indg ik i den eskadre de r forenede sig med den hol
landske nåde eft er Su ndslaget.

Eskadrens samme nsætning va r 30. oktobe r-!

Bygdr N. yn Chef 8<. K. ·
.... In. nann

11142 T REFOLDIG HED Admiral H , Bj"'k~ ]00 ,.
".. tlAN:"i tBAL V"Ke...:lIll . N. Hd. ,., ,.
lilS' TRE LØVER V·Ke...:lIll . P. Brni.oI ,., ,.
".. NORSKE LØVf. C.~ G. Lo-t>Il<"f1..n ". .,
1642 GkM U L '" Cape . P. J . KOftingh ". ..

SKT j O Il ANNf: S· C..pt , S O m inf( ... æ

,,'" HØj J:: NH ALJ) Ca?l , " . j , Mun i ll f( eo 16

• SYf'llOk p ri...

Desuden blev ( O skibe, SORT E RYTTE R og T RE KRO :'liER, sa l
under hollandsk kommando den 30.- 31. oktober. Da de ikke nævnes
senere, betragtes det som tvivlsorm om de også kom ud a l sejle . M en
efter Sundsleget nævne r kilderne ku n fa hollan dske skibe ved navn , så
hvis disse to danske skibe har sejlet under hollandsk flag en tid , kan de
god t have deltaget i opera tione rne ud en at blive næ-vn t .

End elig erobrede hollæ nd erne i Sundslaget de ex . danske PELI KA-

10

NEN og D EL:-'fEN HO RST, me n disse skibe har efter kampen næp pe
været i en sådan stand at de umiddelbart har kunnet anvendes. hær
kal kampen o m PELl KA N E:-ol have været meget hård , og D ELM EN

HORSt' overvejede man medio november at anvende til forsænkning
af indløbet lil Landskrona. løvr igt nævnes inge n af disse skibe mere i

1658;;;.',.".._ _ --- ----------.,

t' iKur 1. NM M 165, TREt'O LDlGH ED. Vel nok cl"'l III"'SI ll",nn"'lIlar bejtJ",d",a fseri
ens portre-ner. Sk,lK II bastante ud...",nd",IYil l'('r !t')(i1til m, umlid ig brskri"."""",r, Ch r.
IV skrt'Vdl J.-dn i 1642 al ckc var.så slr n k . fT h. mm",r som ''''Il er vyss pa al maKt'n in 
red fyndis y Europa", og dIn Ila~ ....,QLis ter Dyb 16. maj 1644 fon..Jle ho llænderne
al ma n d:.ed fram, dan.k",. kib., oom fra blok h u,""" rnrnl d~1"<"I "'11_ ku gl",r ,kk~ fur mJl ·
ede al n~nge ill'='n"",m kongnk ibns egqll~ktd", sid.,., Kan o"",rn",. <kr viser ('M'f nr·
ling'!' n vedha.lV(ilr 1r.ko:ts fOrUnl er rimd igv il.xm hwInil Chr. IV txoromk spn-~U~

oalT"'le.. sikdn al de. kun_ skytk <JYtt ri hoh",. l.an~ anJ<r.ntokun. It
Na liona! Maritim", ~tu ......m.

T REFO LDIG UED(J642-76)NM M 165, BoymaneT 361og T432
Tegn ingerne viser en sto r todækker med ca. 60 kan oner. Galionen , der
er opbygget eft er ..hollandsk. mønste r, bærer en figu r forest illende tre
springende løver. Boven er fyldig og dækken er af fløjt etype .

NM M 165 erhve rvedes af museet i 1932,&og den ha r siden ofte Vir 

re t anvendt som bogillust rat ion . M an har hidt il ment at tegningerne
måtte ferestille T RE LØVER (1657- 1686),7 men lige så tilforladelig
de n ne teori kan virke ved første øjekas t, lige så hurtigt falde r den ved
næ rmere u nd ersøgelse.

For det første var T RE LØ VER bygge t af en englæ nder, Skibet "ar
det sidste a f ial t fire større orlogsskibe, der i årene 1646- 57 blev bygget
af de enge lskfød te bygm estre J ames Robbins , fader og son.8 O g mens
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po rtræ tte rne a f de tre første , HAN NIBAL, PRI NS C H R IST IAN og
SOPH IA AMALIA, tydeli gt viser at fam ilien Robbins, ganske som
man ku nne forvente, fulgte rent engel ske byggetraditioner, er det skib
der her ses klart kontinent alt præger. Her er ingen afde fællestræk der
ken detegner Robbins ' skibe , og især må Ilejtehækken an tages at have
ligget en engelsk !'kib!'bygger fjernt ,

For det andet kunne de tre løver på galionen lige så logisk, omend
nok så raffineret, have symbol isere t navnet på et andet a f llådens skibe :
det Neu stadr-byggede T RE t'OLD IG HED. For' mens der intet kon
kret foreliggerom T RE LØVER's galionsuds mykning, afslører maler
regnskaberne fra TRF.FOLD IG HED's udrustning 1644, a t her blev
_paa Gal ionen de 3 LOlTuer 81aa och med Guld srafere r, Reglerne
M edt adtskillige Farue sta ffere t, derforre 30 Rd ".' Det er velkend t at
agterspejlet på C hrist ian IV's be rø mte flagskib var smy kket med el ma
leri af Kristi dåb, men navner har alt, å også skullet hentyde til hoved 
mot ivet i Kengens våbe n .

Nu begynder b rikkerne at falde på plad s. El skib som del he r viste
kunne nemlig udmærket ha..-e været bygget i Lubeck-om rådet, hvor
man tilsyndadende ud viklede netop Iløjterype n videre end andre ste
der, M ens typen i sit oprinde lsesland , Holla nd , sjældent eller aldrig
byggedes med mere end et enkelr baneridæk. eksiste rer de r i Lubeck
modeller af endog tredækkere med nøj tehæk.1OTREFOLDIG U ED's
byggested , Neusradt, ligger som bekendt 30 km nord for L åbeck .

Det kan alt så foreløb ig fastsl ås at såvel om ame raering som byg~

måde taler for at portrætterne forestiller TREFOLDIG HED. men for
at finde del endelige bev is må vi bevæge os over til en anden katege - i
af Van de Velde tegn inger, siruarionsskirserne. Afdi sse finde , to der vi
ser TREFOLlJIGHED, Frederiksborgmuseets velkend te A 2818 og
Louvre museets No. 805.

Figyr 2. Boyma ns T432, T R Ef'OL. D1GHEI>. Ik' l kan " irke on~rTaskendt' al el så stort
skib "ar byKJ(et lIled OIlJtehJ:Ir. , men de n ne bY~lll.åde syut:! a l have "«,lTt almindrli l(t'
i Låbeck - området. I lighed med a ndre lå rmg sport ræuer fra denne lid er portfordelin 
gt'n i øvers te !lig fortegnet , idt"l forreste po rt fej la l(!igl er placeret (J\'(r me Uemrunuuet
mellem 2. og) . pon i und..rsl<, la ~ , isled ..1 for mdl..m d"n a fbuve ns rundin" slr.j uhr
i..J<.Npon 0" 2. ......n . S lr. ibet ha.-d",lelr.lpo rte i Ir. ul" " lom Vii I på figu r I. Sidegallr ri..rne
var jernkonatruknu ner, id e-1C hr. IV i 1644 gav Holmens am...dem este r ordre nl a l gl'ln'
tvend e t årn e -som ma n Ir.an l(aa udi a lT drn 5101T lr.aiiHe. 3U. Desværre er de Ileste d o:-!al,
j<: r i spejklekoratiouen "åO:-I tabt på <1('1 ,"a"o: aft ry lr. , men de '''ago: ~lr. yggn Ir.a n lydes
i1U lII huycdmOliYt'1 i d.·1 Ir.la ..., i ~ kr dM..hillrd t ; IO prrvm o:- r, hvor af dr il ('no:- ses 51åO:- II<10:
i 0:-1 Yand l..h, dn o, ·tr en ' Y"""rn.l.. duo:- . linyl1l<1 ns 'lau ji.-uniuw' n Mu"~u lll .
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Fred eriksbe rgtegnin gen har hidtil været betragtet som den eneste påli 
delige illustration af skibet . Her ses T REf'OLDIG HED, der er beteg
net med påskriften ..dc d ril" vuldlchkejjt.., lI sejlende rumskøds i spid 
sen for en eskad re på fem skibe syd for H vee n . På storto p pe n ses et sto rt
o rlogs flag . Gengivelsen a f skroget stem me r vel med portrætterne, men
er desværre for groft skitsere t til at kunne give faste holdepunkter.

Anderledes fo rholder de t sig med Louvre's No. 805.11 På denne teg
ning, der så vidt vides aldrig før har været gengivet herhjemme (Holck
synes ikke at have kendt den), er skibene trukket ska rp t og præcist op,
og både TREFOLDIGHED og T RE LØVER ses i omtrent samme
vinkel som på bov portræueme. En sammenligning he r bæver enhve r
tvivl. Skibe-t på portræt terne, med de n lagdelte gaJion , det karnapfor
mede sidegalleri og fløjt eh ækkens kar akt er-istiske stærkt konvekse bæk
spa nt, genkendes let i Louvre's TREFOLDIG HED, og til overflod be
kræfter tegningen at T RE LØV ER ganske rig tigt to g sig he lt anderle
des ud . Det må herefter anses som bevist, at po rtrætte rne virkelig fore 
stiller d ansk marineh istories vel nok mest navn kundige skib .

T REFO LDIG H ED blev som nævnt bygge t i Neustad r, og det var
det fonte større orlogsskib der leveredes fra det derliggende privatejede
værft . IS I forbindelse med bygge riet nævnes af kongel ige skibsbyggere
kun mestersve nden Villad s Kri stensen , der var udse nd t som tilsynsfe 
rende.14 Det må derfor a ntages at selve bygmesteren har været en lokal
mand , og det lader til at de nne i vidt omfang har fulgt sit eget hoved.
Christian IV blev ne mlig særd eles utilfreds d a skibe t i 1642 an kom til
Kø benhavn . Ko ngen be klagede sig over at den tilsendte ..skabelu n e.
som han ievrig t selv havde ..c rd net-, ikke var blevet fu lgt, og krævede
o mfattede ænd ringe r foretaget"~ Skibet var første gang udrustet i
1644 , hvor de t so m Kon gens flagskib deltog i slagene ved lister Dyb og
Ketbe rg Heide. Senere anvendtes det flitt igt , ved hyldn ingsrej ser til
Norge , ved tr aktatudru stnin ger 1653 og 1656 og i kr igsårene 1657- 59.

Vagtel at T REFO LD IG HED ikke synes at have været særlig velsej 
lende, va r det under alle d isse udrust ninger flådens flagskib, selv i 1657,
hvor de bet ydeligt stø rre og mere slag kra ftige SOPH IA AMALIA og
FRIDERICH log del iope rat ionerne. Armeringen, der oprindelig var
på 48 kan oner, forøgedes gradvist indtil den i 1664 va r på 66 kan o
ner." Sidst i 1660'erne forfald t skibet. M åske har del tøm mer de r an
vendtes til dets bygn ing ikke været tilstræ kkeligt lagret, ihven fald synes
TREFOLDIG HED eflcr 1666 kun at have været an vend t som vagt skib
ved bo mmen. 1 1676 gik der ild i -det ældgam le cg til Iægr nin g ubruge-

MARINEHISTORISK SELSKA B alholder foredrag og ekskursi o
ner samt udgiver et kvartalsskri ft , MARINEHISTORISK T IDS·
SKR Ifo"T, i semarbejde med ..FregauenJyllands v enner- , ..O rlogs mu
seers V~nner. og ..Danske Tordenskjolds Venner-o

M AR IN EHISTORISK S ELSKAB udgiver desuden en række skrifter
og har hidtil udsendt følgend e:

Nr. I Jorgen Barfod. Slaget i Køge Bugt j uli 1677. (1952) (ud solgt ).
Nr. 2 R . Steen Steensen . Vore torpe dobåde genne m 75 år. (1953 )

(udsolgt)
Nr. 3 Georg Nerregaard: Fregatten Falster ved Marokko 1753.

(1953) 25 kr.J17kr.
Nr. 4 G . Olsen, E. H arremoes, G. Hormens de Licbrenberg og R .

Steen Steensen. Dedanske stræd er o g Øresundstolden . (1958)
30 kr.l20 kr.

Nr. 5 R. Steen Steensen . Vore underva nd sbåd e gennem 50 år.
(1960) næsten udsolgt . 65 kr.J50 kr.

15



Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8
Nr. 9
Nr. IO

N,. II
N,. 12

N,. 13
N,. 14

N,. 15

N,. 16

N,. 17

Nr. 18

R . Steen Steensen . Orlogs museer. (1961) næsten ud solgt. 15
kr.110 kr.
Jørgen H . Barfod: O rlogsl1åde n på Niels j uels tid . (1963) 60
kr.l4 5 kr.
G . Honnens de Lichrenberg: Larssen fra 64. 30 kr.l20 kr.
R . Steen Steensen: Fregatt en j ylland. (1965) (udsolgt).
R . Steen Sreensen : vore panserskibe 1863-1943. (1968 ) næ
sten udsolgt. 96 kr.l65 kr .
R . Steen Stensen: Vore krydsere. (1971) 80 kr.l60 kr.
Ha ns C hr. Bjerg: Da nsk M arinehistorisk Bibliogr afi 1500
1975. (1975) (udsolgt).
M . Winge: Søerarens Syge- og Kvæsthuse. (1976) (uds olgt}.
Jørgen H . Barfod : NicIs j uel, A Danish Ad m iral ol' the 17th
Centu ry. (1977) 48 kr.l32 kr.
H ans Garde og Han s Chr. Bjerg: Torpedobåde gen nem 100
å r. (19 79) næsten udsolgt.
Ole L. Frantzen: Truslen fra ø st, Dansk- Norsk Flådepolit ik
1769- 1807. (1980) 96 kr.l65 kr.

J . H . Lo rcks dagbo g: Frega tten Bellonas togt til Syda merika
1840 -41. (1980) 69 k,.I50 h .
Hanne Andersen: Nyboder - et københavnsk m iljø. (1981). 40
kr.l30 kr.

Helebet efter skråstregen angive r prisen for medlemmer a f Marin ehi
storisk Selskab.

MA R INEH IS'IDRISK SELS KAHs kom mende skriftseric kan er
hverves - også af ikke- medle mme r - t il redu ceret p ris ved forudbeta
ling på vedha-ftede kupon.

Skrift nr. 19: "Le x Rech nitzer«. Den gengiver ad miral Rech nit zers op 
tegnelser 0 111 de militærpolit iske drøftelser i 1931-32. Henri
Wenck blev i 1931- 32. I lenri Wenck blev i 1931vicead miral og
chef for søværnet. Fo r at redde landet fra en 101a l afrustn ing
ønskede part iet Venstre a t uda rbejde et lovfo rslag . hvort il ma n
ønskede bl.a. Wencks forhåndstilsag n. Skyggerne fra 1932
ordn ingen når helt op til situatio nen de n 9. ap ril 1940. Ind led 
ninKved Hans Ch r. Bjerg.
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Skrift nr . 20: H . C. Bjerg, II . C. Dahleru p Koch og P. B. Nielsen:
Ubåde 1909- 1984. I a nledning af ?J-å rel for den første kom
mandohejsn ing på en dansk ubåd ud sendes i ok tober 1984, en
bo g om ubåde i alm indelighed og d anske u båd e i særdeleshed.
Bogen kan ku n forud bestilles og vil efter udg ivelsen blive for
handlet gennem bogh and leren . Pr is ved forud bestilling: 90 kr.

Skrift nr. 21: Ole L. Frantzen og Birger Thomsen (red.): O rlogsskibet
- Holstec n« 1772. Et af de sids te klassiske orlogsskibe fra
17OD- tallet bliver behandlet fra forskellige synsv inkler. Hol
steens historie belyses fra bygnin g over ud rustn ing og togter til
skibets detra gelse i slaget på Rheden 1801. Hert il kom mer Hol
steens videre skæbne som orlogsskibet »Nassa u« i Royal Navy.

Alle d isse emner beha ndles a fen række marinehistorikere.
som hver er speciali st på sit område . Bogen vil b live på ca . 110
sider. Pris ved forudbes tilling: ca. 90 kr.x _

Undc rteg nede bt'st iller herved følgende skrifter:
Af d.. h idTil udkom ne numr e:

Af de komm..nde numre vil j".g tx-~Ii1le følg..nd e:

Nr. 19 »Le x Rerh nitz er« til 68 kr.

Nr.20 -Ub ådc 1909- 1984 til 90 kr.

Nr. 21 ..O rlogsskibet »Holstccn.. 1772.. til ca . 90 kr.
( ~hU1 bedes ;'JlKiv.. ant " l ..k:ICmpla rn ved de ..n.•knt.. )

P". mr.

U nd..n kri fl
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lige skib«. Del udbrændte vrag blev siden sænket ved Toldboden , hvor
de l endnu 1702 var synligtY

H ANNIBAL (1647-1716) NMM 58

Tegninge n viseren stor todæk ker mcd ca . 60 kan oner. Kulen er dækket
af en løbebro i fuld bredde. Gal ionen, de r er opbygger p.~ enge lsk ma
ner, bærer en ry n erfigu r, Enkelt ba rkholt udfor andet ba ne r idæk . In 
skriptio nen i nederste ve nstre hjørne læses: ..deense an ijbul visadr..
dansk han nibal viceedmiralj.w

Pe rtræ n et er de l eneste danske. der er forsy net med en inskription
indeholdende skibets navn . HA NNIBAL var, som næv nt, eskadrens
næsrkommanderende-. eller vicead miralsskib i novembe r 1658.

Skibet blev bygge l i Nor ge 164 5- 47 af'skibsbyggem ejames Robbins.
fader og 500 . 19 En sammenligning med sam me bygmestres PRI NS
C H R ISTIAN og SOPH IA Al\tALIA viser mange ligheder f.eks. i ga·
lie nso pbygningen og de ru nde porte i overbygn ingen. Den enkelte
ba rkhoh udfor andet baneridork er en usædvanlig de talje, der synes at
have været særke nde for Robbins' skibe .
HA~NIKAL va r opka ldt efter den norske stal holder Hannibal Se

hested. Efter al de nne var faldet i unåde. ændrede Frederik III i vinte
ren 1658-59 skibeis navn til SVA:'"EN (måske som en gu nstbev isning
til biskop H an s Svane ??). og Sehesreds buste på agterspejlet blev er
eta net med billedet a fen hvid svane.w

Skibet må have va-ret velbygget. for del opnåede en usæd vanlig høj
alder, de l blev først kasseret i 1716. I I72l sænkedes skroget ved gamle
Trekroner, hvor reste rne stadig findes.11

NO RSK E LOVt: (1634- 1666) Boy ma ns T379. T453 og T 380

Tre tegn inger med samme motiv Dc vise r en mindre todækker med
40-50 ka noner. På agterspejlet ses r i kronet kongevåben. hvori de t
øverste lille skjold in dehold er Cl C 4 monogram . Mellem kahy tsvind e 
erne ses et skjold med el F3 mon ogram. På T453 1æses iuskripuonen i
ned erste venstre hjørne: ..Schip dc ne ruurckcn schout b ij nacht ~ . 2 2

"1'379. der er det mest genne marbejdede af por træ-tterne, er urtl' ble
vel anvend t som bogillu strat ion . oprindelig so m DEJ.MEN·
HORS'l :2] der som nævn! blev ho llandsk i 165H. sene re som TRE
I.OVER. (1657-86).
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Figur 3. FlTdcrikoborg A 2818 . Fem dantl< orlo~k ibo:- med vi nto:- rri g . I baKxn.mdo:-n In
Købe nhavn, )'(knl: nl hlilj ro:- H veen. Skibo:-I ydo:-nl Iii '-Tns t,." mw od<>g, Oa8 j.o.i "r!l0P
~n o:-r brt O:-K no:'l .do:- henijboU., d.i bn med nag pi Ilortoppo:-n -de drit- vukl iC'hho:-iJle,
nw:ns gal lolo:- n l il h..JI"o:' -vende \ 'o:-Ide l iJn giLllyodlo li klt..n ind ik..r..r al ...nen 0:-1 1000Knn
pi IIMO:-I . To sklbe, hvoraf dr1 en e f•.,,., r orioKIOa~ pi kl)"d llo ppo:-n, K1I pi vej bun fu .
n kad",n. FormookntliR hidrll r.-I IO:-Ilni n~n fr.. 3. nov. 1658. <la p, 8 1"o:'da l m...t T IU:
LOVER 0ll G RAA ULV del;lo( hno:'<in fra Henrik Bjo:-Ikn l undnkad"" , 1),0 hvido:
Ip lil/lag. d r r ... 1 pi tf> f"T1"p~, må da v,," To:' . pa uiarf1.og_. Fo rmodn in~n brkn.-fle. ilf
en Io:- gni ng i samme " il (N M M 6tO), der .n l . ~lill viser ujeblikkel da Obdarn, ligdede.
l . nov., f.. rlad o:-r rn-n hulla ll<bke flåde udfor La nd ,kmn.. for at lade li g m til K..twn 
ha vn.26 [),.I S at i..nalhi,mri , ko:- M uwum pi Fr.-d o:- ri ki borK.

Nærmere efter forskni ng viser imid lertid a t ingen afd isse ident ifika tio
ner kan væ re r igt ige. Et ma nuskr ipt af O rlo gskapta in P. Holck i O r
le gsm usee t afslø rt ' r a l fo rbindelsen med DELMENHORST udeluk 
ken de forå rsagedes i1 f 1'11 fl:ilhnm ing af inskri pt ionen »de nernarr-ken..
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'111m skibe ts navn. De n senere tydnin g, der sk)'ldrs Van dl" Velde eks
perten M . S. Robinson , tidligere Na tional M ar irime M useum , må her
nok t i l l~gges stø j-re autoritet , og iøvr igt havde O EL MEN 1IORST 24
ka nonpor re i u ndente lag. mens tegni ngerne viser 18- 20. Senere S\"n
giveleer unde r navnet TRE LØ VER ka n fø res tilbage til en sim pel
lekJilombytning. ide t n av ru-r fø rs te ga ng ses a nvend t i e t væ r k hvori
sa nu idig T361(t idlige re T RE LØ V ER ) uden nærmere begrundelse e r
gengivet som DEL ME NHO RS"I: l.

Ud fra skibe ts ornamentering kan de t fasl5lås at det må va-re byl(get
fnr 164 8, men gengive t sene re, ifølge inskriprio neu på el tidspunkt hvn r
de t har være t ført af nedie kornm anderende (schoutby nacbtcn) i e n
eskadre . 'Icgningcm e hø re r utvivlsomt til sa mme serie som d e oven fo r
behandlede, og tilstedevæ relsen a f port rætter afsåvel ad mirals- som vi
ceadmiralsskibet i Bjelkes sundeskad re. sandsynlig gør al her skal også
de lle skib findes.
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Jævnfør de n ovenfor geng ivne eskadresa mmensætni ng 30 . o ktobe r,
henledes opmærksomheden att er på TRE LØV ER , me n dette skib var
bygget længe efter 1648, og det va r desuden noge t større end de t her
vist. De l forlod da også su ndeskadren allered e efter fire da ge. Den 3.
novem be r beordredes Brede! ne mlig til med T RI': LØVER, G RAA
ULV, SKTJOH ANNES (der havde forlad t eskad ren allerede 30. okr.)
og to hollandske skibe al sej le til Store Bælt. Tilba ge ved Land skro na
forblev derefter ku n ..3 vc ris. Trefoldi ghed , Norsche Love, Hanebal oe
21 Holle nder" . 2 ~

Der forekom ikke yderligere end r inge r i sundeskadrens sammen
sæt ning før stærk frost og begynden de isgan g sids t i november gjord e
det nødvend igt at forlægge til Købe nhavn , og endskønt der ikke fore
ligger nogen o fficie l ord re desangående, må det bet ragtes som givet at
den yngste skibschef capt. C illes Len na n son på NORS KE LØV E,
ha r været designeret som eskad rens trediekomman dere nde. At ha n,
ihvert fald af hollæ nderne, er blevet be tragte t som schoutbynacht , ses
ved at sam menst ille to af periodens hoved kilder, adm iral O bdamsjour
na l og rigsråd O tte Kr ags dagbog. De er begge skrevet i Købe nhavn , og
29. nov. (9 . dec. ny SI il) no terer O bdam at "des aghtermiddaghs compt
den Deer isehe n Schoutbig- nacht ruet een Ileuyt uyt de vloot, seue nr bij
ons« (o m efte rm iddagen kom den danske scho utbynacht og en fløjte til
nåden , lagde sig ved os). Sa mme dag fortæller Kra g at ..eap. Gilles m et
Norske LOve (komb) hid fra La ndsr ro ne... Det skal tilføjes at dl' to iagt
tagere beskriver hjemkomsten af de a nd re danske skibe på lignende
måde. Således noterer O bdam 28. nov. (8 . dec. ny st il)at "des m idd agh s
compt den Deeri seben vice- ud mi racl, - - -, met het schip va n den capi
teyn Bogar t, u t d e vloot voor Coppenbage ten ancker.., og sam me dag
-komb Helt fra su ndet mer H annebal- ifølge Krag. 3. dec. fortæller
Obdam at "des m idd agh s liep den Deensche ad miracl, vice-admi raet
en schoue-b jj- naght nae r binnen roe IOt tegen het ijs aen«, mens Krag
først dagen efter. 4. de c., noterer: ..komb Hendrick Mid d e mut Trefol
dighed paa reden , mane vecke sig ind met de and re orlogsskibe...26

NO RS KE LØ V E ha r alt så fra 3. nov. og indtil efte r Van de Velde
med io novembe r forlod Købe nhavn været ..Sch ip d en emareken scho u t
bij nacht... Det blev færdigbygget 1634, OKkan alt så god t have været ud 
smykket me d et Kongevåbe n som det viste . NO RSKE LØ V E var i
modsætn ing til 140 fods skibe ne T REFOLDlGIIED, HAN NI RAL og
TRE LØVER , el skib i 120 fods klassen. I følge traktat lislen fra 165231

førte det 44 kanoner, og de r va r 18 port e i underste lag, 26 i øverste og
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Figur 4. Louvre No. 805. Sdu dann e , kil>epi K.. brnhavm red. j<o:vnfe r lIagf..rin~n
figur 3 kan de tre Ilagskibe identificere, fra ~n't n: til højn: 110m TREFO LDl G fl ED,
HANNIHAL og T R E LØVER . I forgrund en fin ig..n Van de Vdde'ø ga tio(,:tOm han
og så anvendte un de r sundslage t. a R yderst lil højn: en d ansk gale-j. M usee l."UV IT

8 i kahytterne (se appendix II ). De store forskel på po rta ntallet i unde r
ste og øverste lag m å skyldes at en del af de sids te har vist ind over ski
bets dæk . og ihvert fald seks af de m må have været an brag t således at de
ikke kan ses på port rætt erne, nem lig to jegerporte i ba kkens forskot og
fire de fens ive porte i bakkens og mellemdækkets indvend ige skot. Des
uden har agter- og sidegallerier r imel igv is indehold t 2-4 po rte, som
ornamenteringen gør det u mu lige at erkende. Man må le vrigt ved
..porttælling.. gøre sig klart , at fuldstæ ndig overe nsstem melse mellem
uafhæ ng ige 1600 tals kilder er sjælde n , og for Van de Velde s ved kom 
mende må en tolerance på plus/m inus en po rt pr. lag/side accepte res.

Del kan he refte r konkluderes at udfra en vu rder ing af:
I) sammenhængen med de øvrige Van de Velde po rtrætter og inskr ip-

tionen s ordlyd,
2) skibets alder, stø rrelse og arme ring,
ka n d isse po rt ræ tter med rimel ig sikkerhed sættes i forbindelse med
NO RSK E LØVE 1634- 66.
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Ffgur 5, NMM 58 H ANr-;18AL. I forhold lil TRHOLDlGII EU er dell e skib ret
~karptbyggt' l . OK~r galio nilOpb)'K"ingen afsl.m: r klart bygmesteren. enKdske her
kurnet. I 1663 blev li kib.:l i furbi nde l.e med en hovedrep aredon o mbyggel f'ft..r hol
laml.k mtxld .10 National M aeidme MU!ICum.

Imidlert id find es der et andet vid nesbyrd om NORSKE LØ VE's ud
seende som ikke kan forbigås-j acobj en sen Nordmands smukke elfen
be nsmodel på Rosenborg Slot. Den ringe overensstemmelse med por
trænerne kan dog ikke overraske. idet Orlogskaptajn p, Hokk , efter al
have haft lejlighed til a t opmåle modellen, i 115 1931 ligefrem konklu
derede at -skib og model kan ikke have noget med hinanden al
gere.., 17

H ok k fonøgte derefter at bev ise at modellen m ån e forestille e t nyen::
NORSK t: LØV E fra 1654 (modellens fre rnst illingsår] . Del lykkedes
d og ikke at påvise, hverken hvad der i så fald blev af det de ngang kun
tyve år gamle skib, eller at nybygningen virkdig fik navnet l"'OORSK E
LØV E, end ige ha vde d imen sioner der passede bedre med modellen,
Teonen er da heller ikke blevet acce pte re t af senere forskere ,te og det
NORSKE. LØVE der blev bygget 1634 må fonsat a neages at have eksi
stere r indtil det i 1666 forfiste.

H okk ud gangspunkt, a t modellen sku lle være en 100 % skala tre
gengivelse, 'l irke r levrigt temmeli g urealist isk. I modsætn ing til de fa
professionelt udførte admi ralitets modellerder find es bevaret fra tide n,
er el fenbe nsmodellen udført med massivt underskro g, og kunstdreje
ren Nonlman ds primære hensigt har tydeligv is været al fremstille en,
ganske vist sæ rdeles eksklusiv, prydmo del . Skønt modellen u tvivlso mt
giver mange værdi fuld e oply nic ger om datidens praksis - Nordmand,
der i 1630'erne foretog lange serejser, må have haft et gru nd igt kend 
skab ril dæksindrewing og lilrignin g - kan de n ikke med rimelighed
betragtes som skalamodel i moderne forstand . En vu rdering a f Van de
Velde's autorilet kontra No rd mand's. må under alle umst ænd ighede r
falde ud til førstnævntes fordel , ikke mi nd st fordi denne har hift muli g
hed for at have obj ektet for øje men, han udførte sin geng ivelse,

NORSKE LØV E byggedes 1631- 34 af D. Sind ai r på Slorø ved Nak
skov, som det sids te skib der udgik fra delte va-rft . Det var Cl af de me st
anvendte skibe i Flåden , l per ioden 1635- 45 var <id hvert år un der ud 
ru stn ing, Den læ ngste rej se, til Co runna i Span ien, forelug de t i 1640,
I 1644 deltog det u nder Ste01:e1 v,Ja~lllund i slagene ved Liste r Dyb og
Kolberg Heid e, i begge tilfælde i Kongens eskad re. I 1653 og 1656 dd ·
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Figur 6. Boyma ns T 379. NORSKE LØV E. I del everare skjold i kongevåbenet 51"$

Ch r. IV 's mon og ra m _t~ l igne nde våben, fra ca. 1635, lindes over Kongo:stolcll i Kron
borg slot skirke. Ligr!OOm på figur 'l er portfordelingen i It""'"!e la g fonegn"l . Skibe t
havde ..,ks porte i kulen . Boymans - Van Ikuninge n Museum.

la g del i tr akta tu d ru stninger. og i 1657 va r det Niels j uel's ad mi ralskib
- ha ns første flagko mmando - i slagel ved Falsterbo.t? Ud rustningen i
1658 er allerede berørt. I 1663 blev skibet hovedre parerer. Det var atter
ud rustet i 1665 og i 1666, da del i en efte rårssto rm , under admiral N.
Helt , gru ndstødte og forliste ved Egernsu nd i No rge, dog ude n lab af
me nneskeliv,"

Portrætser ien fra 1658 ud gør en stor andel af de t samlede illustrations
mater iale vedrørende da nske orlogsskibe før 1692. Samme n med vore
Io eneste hjemlige po rtrætler fra pe rioden, Gavnø malerierne af FR I
DERIC H og SO P H IA A MA LIA, give r de et b redt b illede a f bygge
måde og ornament er ing under den sids te de l af C hristia n IV's tid . De
viser hvorlede s man i de nne penodevaklede mellem kon tinenlal og en
gelsk byggeskik, en situation de r fø rst a fklaredes i 1660'erne d a Cort
Add er an salle hollandske skibsbyggere. De viser også at man trod s
dår lig økonomi udsmykkede skibe ne med en ornamentering der i rig
dom 0R varia tio n næ rmer sig tidens bedste kirkekun st.
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AP P ENUl X I

Dan lJr.",o rlo!!15k iblpo rt rrlt ",r af Willem v;r. n de velde de n æld re, 16.58.

Na.'n Syn.· M U!M'u m "' Vao d-
vinkel m,..,.ke

FRIDf. R ICH """ BoymIlllI TJOl 17•

SOP HIA AM ALI A """ 8uym..n. -r-nc 17.

J
u mn k

SOPH IA AMALIA ..... BuymaOl Tl60 'Ob "",>liv
SOP HIA AMALIA låring V &A .685 ?

PRIr-;S C U R I·
!o>"TIAN liring Buymall5 1'431 ' Ob

T R HOLDIG HED """ :'IIM M 16' 17 ] ~m~T R HOLD IG HED bov Buymioln. 1'361 ,.. mu liv
TR HOLIJIG HED Ii rin g Koym"n~ H l 2 17.

HANNIHAL bov S M M ,. '0
NO RSKE I.Ø VE lå rin g Soym""1 T 319 17a
NORSKE LØ VE lå rin g Koymanl T ' BIl 17a ] samme
NO RSKE LØ V E lårinK BoymalI' n S3 17. 'Tlnllv

S" YllIam - Kuyrnans van Beu nlnge n M U'lC um, Amsleldam
V & A - Vil:loria an d Alben MII""um, Lo ndon .
S M M - National Marilime M useum, G rl('enw irc h.
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Kaj Lund: Vind~n ~r vo r, 6 - Gamle og nye danske veeeracskibe.
Borgen 1983 . 160 l o iII. kr. 178 .

For sjette og sidste gang stævner Kaj Lu nd ud med et b ind af Vinden
er vor. Denne gang er undertiden -gamle og nyt:: danske veteranskibe..
- en tite l, som viser, al nu er den ende, som sta rtede så fri sk, være spun
det færd ig. Vi har gennem så s bind lært vete ranskibe at kende forfra
og bagfra. ude nlandske i danske farvande, d an ske i udlandet . dan ske,
som har været i udlandet og er hjemm e igen , de er blevet gennemgået
som lejrskeleskibe. projekter, sociale ekspe rimenter og private initia
tiver. Del er nu ble-ær slåN fast med ~ks store, solide syvto mmenøm,
at vi danske er i bes iddelse af en en estående og leve nde maritim arv _
med enkelte mindre legit ime fami liemedlem mer ime llem. Fo r mange
år frem i tiden vil ..Vinden er vor. fremstå som en meget grundig gen.
nemgang af gamle dan ske veteranskibe - så, kære Kaj Lund: lad di g
ikke Friste til at presse d elt e emne yderligere i denne form _ og derved
spolere det gode iodn-yk af d ine seks bind Vinden er vor.
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