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MEDDELELSE FRA
MARINEHISTORISK SELSKAB

For den kom mende sæson er følgend e arrangementer plan lagt:

20. februa r 1985
kJ. 20

20. marts 1985
Kl. 20

24. apri l 1985
kl. 20

Bibliotekar I. Rønne Kejlbo:
..Søko rt og fa rvandsbeskrivelse r gennem tide rne«.

Kommandør E. V.Jørgen sen:
»Dansk søo fficerer i allieret tjeneste under 2. Verdens

krig«.

Generalforsamling med .film.
Arrangementet foregår i Søeofficersforcn ingens loka
ler, O ven gad en O. Vandet 62B, og efter mode t vil der
væremulighed for at få 3 stk. smørrebrød, ol og kaffefor
35 kr. pro persona.

Tilmelding til spisningen må ske senest søndagen for
modet tilJ0RGEN BAR FO D t1f. (02) 87 22 54 eller til
H . C. BJE RG tlf. (02) 86 1828.

BEST YRELSEN

Et afsnit af C hrist ian Tortze ns bog ..Søfolk og Skibe 1939-1945.., bin d 4 er ble
vet trykt og udgivet med titlen «Dansk Søfolk og Skibe i Normandiet 1944u.

Forfatteren , der holdt foredrag over samme emne i Selskabet den 21. marts
d.å. , har tilbudt hæftet til delt agerne i mødet og efte rlyst supp lerende opl ys
ninger og billeder om begivenhederne ved invasionen i No rman diet.

Hæftet vil kunne udleveres ved henvendelse til

Christian Tonzen

RUC, postboks 260
4000 Roskilde
tlf.: (02) 75 77 11 eller

Ketti ngevej 126
Frejlev
4892 Kettinge
t1 f.: (03) 87 35 93

P. WESSEL-lDLVIG



Nyt om selskabets bogudgivelser !

Skrift nr. 19 ..Lex Rechnitzer.. udko m mer i december, og for dem, som
ikke bestilt e det til favørpr is, vil det herefter kunne købes for 98 kr.

Skr ift nr. 20 ..Ub åde 1909- 1984.. er udk ommet og har kunnet købes af
medlemmerne til favørpris 90 kr. Det kan fortsat erhver ves for medlem
mer så længe lager haves, men nu til 120 kr. Ellers kan bogen købes i
boghandelen til 150 kr.

Bestyrelsen

Nyt om redaktionen

Redaktørern e af Marinehistor isk Tidsskrift ha r længe ønsket nye kræf
ter i redaktionen for at rationa lisere arbejdet med tidsskr iftets fremsti l
ling, og samtidig har M arinehistorisk Selskab gern e set, at samarbej 
det med Orlagsm useet blev styrker.

Med henblik herpå indtræder en medarbejder ved museet, hr. Jan
Bendtsen, som er historiker og lay-out kyndig, i redakti onen og fra l.
j anuar 1985 nytter tid sskriftet adresse til Orlogsmuseet.

Ved denne styrkelse af redaktionen er det vort håb at kunne frem
stille et endnu bedre tidsskri ft til glæde for læserne.

Per Wessel-Tolvig
kommandør

Form and for M arinehi sror isk Selskab
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t SELSKABET FREGATTEN
~ JYLLANDS VENNER

Den 11. august 1984 føjede Fregatt enjylland endnu en'dag til den lange
række af mærkedage, der har om givet det gamle skib.

Den dag gjorde J ylland sin sinds te rejse på egen køl, en rejse på en
kvart sømil, hen til den nybyggede tørdok, hvorijylland skal rstaureres
og udstilles.

I den anlednin g arrange rer ..Fregatt en J yllands Venner« i samar
bej de med AOF en foredragsrække med 4 lysbilledforedrag af Bernt
Kure på følgende mandage:

den 711- 85 J yllands bygning og konstru ktion
den 2 111- 85 Slaget ved Helgoland
de n 1112- 85 Dagligdagen om bord
den 2512- 85 Doksætning og restaurering

Sted : C hristianshavns Gymnasium , Prinsessegade 35

Pris for de 4 foredrag: 60 kr.

T ilmelding: Giro 9 00 36 22
AOF i H ovedstaden
Nørre Søgade 27 A
1370 København K .

H usk at opgive: lo redragsrække nr. 21.000.901 , navn , adresse, fødsels
dato.

Tilmeldingsfrist: 14. december 1984.

4



Orlogsmuseets etnologiske undersøgelsesprojekt

Af Barbara Zalevski

Som tidligere meddelt i M arinehi storisk T idsskr ift, har Orlogsmuseet
i år arran geret et etnologisk und ersøgelsesprojekt a f livet i Søværnet
1984.

Formålet med und ersøgelsen er at klarl ægge arbejdsliv og hverdag
ved Søværnets tjenestesteder, såvel sej lende enhede r som landerablisse
menter og civile værkstede r. Der er i unde rsøgelsen foku seret på tjene
stedernes opgaver, personalegruppernes arbejdsopgaver, deres int erne
arbejdsfordeling og den enkeltes ar bejdsproces og døgnrytme. Des
uden ser man på spørgs mål som begrundel sen for at gå ind i tjenesten,
karriereforløb og planer, beskæftigelse og frivagte r, omgangs former
0.1. Det er altsammen forhold , der er under stadig forandring og som
man har meget lidt viden om, idet deres detailler ikke fremgår af selve
strukturen i Søværnet. D et havde været meget interessan t at have så
danne oply sninger fra tidligere tider og projektets form ål er derfor ikke
blot at skaffe en aktuel og um iddelbar bru gbar viden til mus eet , men
også gennem sam tiddokumentation at give efterviden et kildem ateri 
ale.

Til un dersøgelsen blev bevilliget halvanden daglig leder og 8 un ge
mellem 18 og 25 år med start l. april. De u nge blev først undervist i mu
seets funkti on og etnologiske undersøgelsesmetoder og -teknikker,
som int ervi ew og observation foruden i brug af teknisk ud styr og deref
ter gik det egen tlige arbejde i gang. Rent praktisk bar undersøgelsen
formet sig som udfarende virksomhed, efterfulgt af bearbejdn ing af det
hjembragte stof på m useet. Inspektøren for Søværnet udpegede en
række tjen estestedet, som dels dækkede et bredt spektrum afSøværnets
aktiviteter, dels ville blive udrangerede indenfor en overskuelig å r
række. Det dr ejer sig Dm kab elmi nelæggeren "Langeland.. (1950) , u
båden "Spr inge ren.. (1963), bevogtningsfartøjer af Daphne-klassen ,
Langelandsfortet Dgendelig civile værkstede r under Søværnets Mate
rielkommando; her er valgt Riggerloftet med dets gamle Dg me get spe
cialiserede håndværk Dg Flydedokken p.gr.a . den s vigtige vedligehol
delsesfunktion . En delig har man kontakt med forskellige pensionister,
hvis vide n kan trække linierne læn gere bagud.

Den første opgave var »Langela nd«, men da den ikke er under kom
mando fik holdet mu lighed for at følge kabelminelæggeren "Lossen..
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(1977) un der en øvelse, idet chefen og en del af man dskabet tidligere
har været på »Langeland«; i øvrigt er principperne og håndværket i ka
beIrn inelægning på de to fartøjer de sam me. Den ne kombination gav
en god muli ghed for samme nligning af forholdene på et gam melt og et
nyt skib, hvad angår underbringeIse, ophold under frivagter m.m.
Endvidere har holdet fulgt ..Springeren« på en dags sejlads og begge
oph old er senere fulgt op med int erv iews på H olmen , ligesom en de l af
holdet regelmæssigt følger arbejdet på Holmen s værksteder og Orlogs
værftet. Det meste a f personel og ansatte de forskellige stede r er in ter 
viewet om de ovennævnte forh old og både under sej lads og på H olmen
er en lan g række arbejdsprocesser og situa tioner fotograferet eller skit
seret efter observation. Endelig er der gjor t en del reallydsop tagelser, i
enkelte tilfælde som lyd til billedserier. H vor det har været muligt, er
der også fore taget indsamling af ældre fotos, dagbø ger og for ..Lange
land.. foretaget ud skri ft af Søværnets IT V- film om skibet.

Alle interviews og observat ioner udskrives, alle fotos tekstes og hele
mater ialet registr eres og indføres i museets almindelige systematik. I
øjeblikket, hvor projektet har knap 3 mån eder tilbage af bevillingerne
for i år, er det fysiske result at a f undersøgelsen 350 s. ud skrevne int er
views, 40 bånd, 400 sort/hvide optagelse r og 350 dias, 465 indsaml ede
fotos, 3 scrap- og dagbø ger og 10 rapporter om delemner. Endnu
mangler undersøgelsen af bevogmingsfartøjerne, som kom mer til no
vember og Lan gelandsfortct, der først kan besøges i 1985.

Alt i alt må un dersøgelsen indtil nu siges a t være forløbet meget til
fredsstillende; det skyldes ikke mindst den store velvilje, vi har mødt fra
Søværnet s side, såvel fra institutionen som fra enkeltpersoner. Også
besætningerne og medarbejderne ved værkstedern e har villigt fundet
sig i at blive int erviewet , observere t og fotog raferet og alle har vist stor
forståelse for vigt igheden og nytten af samt idsdok umenta tion .
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Fregatten]yllands H åndvåb en

Af Kay Søren Nielsen

Forsvarets Arkiver - R igsarkivets III afdeling - har, blan dt man ge
spændende arkivalier, der belyser Fregatten jylland s historie, en række
protoko ller, der år for år opregner: »Fl åden og dens Arrnatur«, Her er
dels alle flådens skibe nævnt, dels deres bevæbn ing. Disse protokoller
ha r tidligere her i tidsskriftet været benyttet til at belyse FregattenJyl
lan ds hovedb evæbning: kanonerne. M en en gen nemgang af prot okol
lerne giver også et interessan t indblik i den rivende ud vikling af hånd
våbnene i fregattens bygnings- og brugsperiode.

Kanonerne var naturligt alle orlogsskibes hovedvåben, de t er de m,
der indlede r kampen og tildel er modstanderen de afgøre nde slag. En
søkamp begyndte gerne med en række man øvrer, der skulle sikre en
gu nstig posit ion . M an kæmp ede så at sige først om vinden , derefter be
gyndte kam pen , som regel medens skibene sej lede på parallelle kurser.
Formålet med beskydningen var at svække modstan derens man øvre
dygtighed , far t og kampkraft, og ved beskydning a t tvinge modstande
ren til at stryge flaget eller evt. sænke modstande rens skib. Der var dog
en anden m ulighed for at tvin ge modstanderen til overgivelse: entring
og kamp med hå ndvåben for at sikre sig fjendens skib. Dette at sikre sig
fjendens skibe var naturl igvi s særdeles attråværdigt. Skibe repræsente
rede store værdier, og tog tid at bygge, og det var denne værdi man
søgte at sikre sig ved entring og hån dgem æng.

Hvor dyb t dett e ønske om at bemægtige sig fjenden s skibe ved nær
kamp ligger i enhver flådeledelse kan følgende lille eksempel måske be
lyse: Unde r første verdenskrig nedsatte den amerikanske flåde sam ti
digt to undersøgelseskomi teer. Den ene skulle undersøge muli gheden
for at bygge hangarskibe, den anden skulle komme med forslag til en ny
hugger t til brug ved entr ing .

H åndvåbn ene på Fregatten Jylland skulle dog også bruges til andet
end ent r ing eller til at afslå en entr ing med. Et skib af fregattens stør
relse skulle være i stand til at formere et landgan gskom pagni, udrustet
og bevæbnet til kamp på landjorden . I denne forbindelse er det vigtigt
at understrege betydninge n af besiddelsen af De Vestin diske øer. På
det tid spunkt beslutningen om bygn ing af skrue fregatte rne blev taget ,
havde man endnu oprørsforsøg i frisk erindring, og fregatterne og si
den krydser flådens bygning og bevæbning forstås bedst, når man be-
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tænker, at skibene dels skulle operere i det vi i dag kalde r de indre dan
ske farvan de, dels i farvandet omkring Vestindien .

Generelt må man dog fasthold e, at ..h åndarrnaturen « først og frem
mest skulle hruge s til entr ing eller til at afværge en entring med. M ed
D. H. Funchs ord fra 1852: »Entre et Skib . Herved forstaaes ved Hj elp
af En tredræg og Hager at trække og holde det fjendtlige Skib til sig, og
med Vaaben i Haand at bestige det og gjøre sig til Herre af det«. Kgl.
Skibbygmeste r D. H . Fu nch: Dan sk M arine-Ordbog 1846 og 1852, fo
tografisk optrykt i 1976, er et virkeligt godt hjælpem iddel for dem , der
øn sker a t fordyhe sig i detaljer vedrørende den dan ske flådes materiel
i forri ge århundrede. Hans inddeling af håndvåbnene på et orlogsskib
er følgende: ..H aandar maturen inddeles me d Hensyn til Anvendelsen
i Skyde- Hug- og Stødvaaben . T il Skydevaaben hen hører: Flinten og
Pistolen , til Hugvaabnet : Skibshuggerten og Entrebilen, og til Stød
vaabenet: H alvpiggen og Flinten med Bajon et«, (Fu nch side 57 + PL
25).

Hvis man nu går ind i protokollen fra 1860 for at se, hvorledes man
havde tænkt sig at udru ste fregatten J ylland, ser man følgende:

» 4 Skruefregauerpaa Stabel. J yllan d pa a Stabel ....
H aandgran ater 100
Rifler 25
Skarp e pa troner for ri ffel 100
Flin ter 60
Skarpe pat roner for Flint 100
Pisto ler 120
Skarpe Patroner for Pistol 30
Entrebi ler 30
Skib shu ggert er 120
Espingo ler 9

Her nævnes tre våbentyper der ikke er omtalt afFunch, håndgran aten ,
riflen og espingolen. Når håndgranaten ikke er omtalt un der definitio
nerne på håndarmatur skyldes det, at denne granattype af Funch hen 
føres til den alm. ..Huulkugle« am munition . Der er ikke no get nyt i, at
skibene medbringer håndgran ater: på en ..Vægt af 2 å 3 Pund for at
med Leth ed kunne kastes af en Mand ente n ned i et fjendtl igt Far tøj,
ener over i et Skib , der skal ent res. Denne Slags granater ere fyldte med
Krud , og ville altsaa spri nge , naar Satsen i Brandrøret er udbrændt».
Fun ch Bd. I side 71.
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Derimod er de t en nyhed , at skibe ne nu skal have de mest moderne
håndskydevåb en med: rifler og espingoler. Den r iffel, der nævnes i pro
tokollen , er den lille elegante liit icher tapriffel. Denn e riffel, der op rin 
del igt var indkøbt afde slesvigske- holstenske oprørere, møder vi første
gang i fl åden i november 1853, hvor marinen fra ..Artilleri- og
Construc t ions- Com misione n.. får overladt 2.540 stykker med tilh ø
rende hir schfængere. [Vaab enhistoriske Aarbøger Bd. X Ib. side 33).

Luttiche r tapriflen har perkussion slås og er forsynet med en tveæg
get hirschfæn ger bajon et. Piben er 66,6 cm lan g med 5 r iffelgange ; ud 
vendigt er den bagtil ottekantet, fort il rund , stemplet L. G. og bronze
ret. Den har sigte korn og viser med høj klap me d sigtehuller til 350,
500, 700 og 800 samt sigtekærv til 900 alens distan ce. Skæftet er af val
nøddetræ og forsynet med kindfløj og messin gbeslag. Alt i alt en smuk
ri ffel der først og fremmest overlades til flåde n p.g.a. det korte løb , der
gø r den mere velegne t til hån dgemæn g.

Den anden nyhed, der omtales i listen over håndvåben, er esp ingo
len. Espingolen er et småkalibre t forlad e-skydevåb en , hvis løb er delvis
fyldt med projektiler, der uden afb rydelse ud skydes, de t ene efter de t
andet, til lobet er tomt. Gennem hver ku gle gå r en langsomt bræn
dende fængkanal. Ved affyringe n, der sker fra mundi ngen , tændes
først fængkanalen i den forreste kug le, der efter ca . et sekund brænder
igen nem til drivladningen, der dels affyrer det første skud i piben , dels
antænder det næste. Der var altså tale om et forlade »maskingevær«,
som gav brugeren en efte r samtidige forhold stor ildkraft. Opfinder en
af dette våbe n var den kendte danske bøssemager N. Lobnitz, Det var
opr indeligt omgivet med megen hemmelighedsfuldhed, men var om
kring 1850 almindeligt kendt.

1860-prot okollen, der er de n første som har Fregattenjylland me d,
rummer i de t skjulte også en anden nyhed. Van ens magt er som be
kendt stor, og den gamle ru brik ..Flint er« altså forlad e flintemuskeuer
dækker nu over perkussionsgeværer. Der er her tale om det såkaldte M .
1822 ex. franske til perkussion omdannede gevær. Bag betegnelsen pi
stol kan gemme sig følgend e to: den til perkussion om dannede Kylske
pistol , Skibspistol M . 1849, eller nedkorted e slesvigs- holstenske pisto
ler, M. 1852.

Man skal her gøre sig klart, at listen fra 1860 er en plan for Jyllands
bevæ bn ing. Skibet stod stad ig på bedding. De følgende års protokoller
viser en vis ændring i plan erne, idet antallet af rifler forøges til 60 og an
ta llet af geværer til 90. (Flinte er nu erstatte t af gevær). Disse tal er ikke
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Musket M . 1822/48 ex Fransk M . 1822 KaI. 17,5 mm Mu s. Nr. B. 2544:1 Tap riffel ror
Marinen M . 1853 KaI. 17,5 mm. Mu s. Nr. B. 2822 . Tajh usmuseet.

særlig store når man betænker at be mandingsplan en viser en besæt
ning på 441 efte r plan en for 1862, (Bemandings Reglement for den
dan ske Flaades Krigsskibe og Fartøier. 1862). Men her må man gøre
sig klart , at disse våbe n kun er et supplement til de egen tlige våben: ka
nonerne. Det er ikke personli ge våben for mandskab et, det er skibets
våben. Samtidigt gør sig det gældende at bem an dingsplanen ope rerer
me d, at skibet skal medgives soldat er : 3 und eroff. I hornblæser og 50
menige. Det var naturligvis meningen , at disse soldater medbragte de
res personlige våben .

Ikke blot håndvåbnene er på denne tid inde i en rivende udvikling.
Det er int eressant at se flådeli sten fra 1864, de nye fuldk raftfregatter
der i flådelisten fra 1863 stod som nr. 2 på listen efter linieskibet Skjold,
er nu nr. 6 på listen efter de nye pansrede skibe: »Pandsercorvetten
Dannebrog, panserbatteriet Rolf Krake og panserskonnerterne Absa
lon og Esbern Snare« . Fregatterne er nu ikke læn gere det vigt igste vå
ben, udviklingen er løbet fra dem som flådens vigtigste enheder, men
de var der, da der var brug for dem.
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Pro tokollen fra 1865 medtager et nyt våbe n un der » H aandarm at u
ren.. - O mdrejnings Pistoler.., hvoraf der me dg ives fregatten 30 stk.,
samtidigt me d at antallet af de alm . pistoler reduceres med et tilsva
rende antal. Det er naturligvis de nye revolvere der her er tale om. Re
volvere indfores både i hær og flåd e under typebetegnelse omd rej 
ningspistol. At man regner med større ildkraft ses af, at der er fler e pa
troner pr. revolvere - 60 stk. - end pr. pistol - 45 stk. Det er ikke særligt
store mængder af håndvåb en ammunition, der medføres på flåden s
skibe, men det er som nævn t våben, der meget sjældent påregnes be
nyttet.
. I 1867 føres pro tokollen på en ny måde, der giver et indblik i daglig
dagen på togt , idet der nu pr. gevær medgives 15 skud pr. mand og pr.
pistol 15 skud pr. mand. Geværerne og de gamle pistoler bruges nu til
træningsbrug. meden s man sparer på riflerne og omdrejni ngspiste
lern e. Antallet af rifler og pistoler er også forøget, nu til 180 rifler med
250 skud og 55 revolver e hver med 60 skud pr. pistol.

De t fremgår desværre ikke af listen , ud over det i forho ld til tidlig ere
meget store patronantal pr. riffel, men der er tale om en ny type riffel,
en til bagladning omdannet tapriffel efter Schneiders system, derfor
de n store patronmæn gde.

Riffel M. 1853/66. System Schneidcr Mu s. Nr. B. 3447. Danmark M. 1867 (for hæ
ren). System Remmington Mus. Nr. B. 3480. Magasin riffel M. 1878. System Krag

Petterson. Mus. Nr. B. 3451. Tojhusmuseet.
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Skibspistol M. 1852 KaI. 17,5 mm Mus . Nr. B. 2840 :7. Omdrejningspistol M. 1871
Mus. Nr. B. 3454:1. Tøjhusm useet .

At ud viklingen inden for håndskydevåben nu går stærkt, vidner proto
kollerne for 1873/7 4 og 1877/78 om. Dels falder nu geværer og pistoler
ud aflisterne, dels bliver nåden nu udrustet med Remmington karabi
nen. Denne optræder først med dette navn i listerne fra 1877, men er
anskaffet allerede i 1873 og skj uler sig her under betegnelsen ..Karabi
neru, Flåden indfører her de t sam me gevær som hæren og der er ta le
om, at kara bin ern e løbende bliver taget ud af produ ktionen. H åndvå
ben bevæbningen består nu af 170 Remmington karabiner og 170 om
drejn ingspistoler. Det er interessa nt at se, at hele perioden igennem bi
beholdes beholdni ngen af huggerter og entrepiker. Entrebilen falder
ud aflisterne i 1873, men espingolerne bibeholdes som ..maskingevær«.
De afskaffes dog i 1876, hvor de glider ud af listen . Selvom antallet af
huggerter er konstant sker der dog fornyelser, idet den gamle sorte hu g
gert erstattes med skibssabel M . 1875 en mess ingfæstet huggert , der i
listerne betegnes som den nye hu ggert eller den messi ngfæs tede. Li
sterne bliver her i 1870-erne mere og mere detaljerede, idet de r nu også

14



nævnes, hvad der medgives pr. mand af lædertøj , ren segrej og patro
ner. Den holsten ske flade sabel - den såkaldte St ralsund sabel- nævnes
først med navn i regnskaberne fra 1870'erne, ligesom man begynder at
skelne mellem forskellige typer af omdrejni ngspistoler - der indføres
en ændret model i 1871 , som først nævnes i 1879.

I 1881 er protokollen for første gang så fyldig, at man kan se den en
kelte mands udrustning fra officerer til lærlinge - der ikke skulle udru
stes med våben .

I 1882 udrustesjyllan d for første gan g med de nye magasinkarab i
ner: Krag-Petterson repetergeværer. Fregatten har således i løbet af
perioden 1863 til 1882 gennemgået udviklingen fra forlade flin revåben
til repetergeværer. Samt idig med denne udvikling kan man af ud ru st
ningslisterne se, at man stadig øver flittigt i entring , håndge mæng, ba
jon etfæg tn ing og i skydning samt hugning. Bl.a. medgives der nu sa 
Ionrifler til skydeøvelser.

Fregatten når a t gøre hele udviklingen med , idet den i følge Prot o
kollen fra 1885 udrustes med 6 stk. revolverkanoner (de såkaldte
ga tling-kanone r) Disse med tages norm alt un der artilleri, men det er
værd at bemæ rke, at fregatterne også havde affutager med hjul på med

Skibshugge rt M . 1849 såkaldt son huggert. Skibssabel M . 1875 såkaldte nre messing

fæstede huggerter. Tejh usmu seet.
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ombord, således a t revolverkanonen kunne medtages af et evt. land
gangskompagni. Fregattenjyllands sidste opgave er at tjene som skole
skib, (Protokol 1887), hvor den udrustes med Remmingtonkarabiner,
omdrej ningspistoler og de nye huggerter til den nu stærkt reducerede
bemanding.

Flådeli sterne giver således ikke alene for fregattens vedkommende et
interessant billede af skydevåbnenes ud vik ling, men også i almindelig
hed et indblik i de enorme mængd er af håndvåben og amm unition der
skulle til for at udruste den danske nåde.

Da nsk-Vestindi sk gendarmeriafdeling med 37 mm revolverkanoner afl ignende type,
som blev benyttet på Fregatten Jylland.

16



Gunvor Petersen: Dragør Lodseri 1684-1984. Dragør Lodsfore
n ing 1984

Øresund er som bekendt et a f verde ns mest trafikerede farvande. Me n
det er ikke noget let stræd e at besejle for større skibe, da det er fyld t med
farlige grunde, ikke mindst i passagen mellem Saltholmen og Am ager,
Drogden. Her var der behov for lodsning, jo mere jo større skibe ne
blev. Under Den skånske Kri g (1675-79) måtte den da nske flåd e såle
des fler e gange rekvirere lodshjælp i Dragør, når de store orlogsskibe
fra København skulle gå gennem Drogden til og fra Østersø en . Det er
derfor let forståeligt , at statsmagten ønskede en fast lodsord nin g. Den
kom me d en kgl. resolu tion af 8. marts 1684. H ermed tilstod kon gen
Dragørlodserne (6 mand) en mindre årlig ydelse, svarende til en må
nedsløn for flåd ens styrmænd, dvs. 14 rigsdaler, mod at de stod til rå
dighed for flåden. H vad der imidlertid var nok så vigt igt for lodsern e:
de fik samtidig eneret på lodsning af al anden skibsfart gen ne m Drog
den "for billig beta ling ...

Det viste sig im idlertid ikke let for sta ten at efterleve sine forpligtel 
ser. Ydelserne faldt meget uregelmæssigt eller ud eblev helt, ikke mindst
und er Den store nordiske Krig (1709-20). Staten manglede desuden
evne til at beskytte lodseriet s eneret på lodsning i Sun det. R igtig ro om
sagen kom de r førs t me d lod sordningen i 1760, de r bestod så godt som
uændret lige til 1831, hvor lodsvæsenet i hele landet reorganiseredes og
ensrettedes. Inden da var Dragør lodseri s Sundprivilegium dog blevet
indskrænket ved oprettelsen af H elsingør lodseri i 1778 og Københavns
lodseri 1799. Det skete dog efter ønske fr a Dragør lodseri , som ikke
længere så sig i stand til a t klare sine voksende for pligtelser.

Skønt Dragørlodserne fra 1816 ud gik af flåd ens lønning sliste, var de
stad ig underl ag t Admirali tetet. Deres øvers te chef var lodskaptajnen
eller overlod sen . altid en søofficer af høj rang. H er kan blan dt de ældre
nævnes korn .kapt. An dreas Lou s (1760-96), der fik trykt et fortræffe
ligt søkort over Sundet i 1775, og kom.kapt. senere kontreadm iral Poul
de Løvenørn (1796-1826), Søkortarkivets grundlægger. Sen ere be
klædtes posten af den nok så bekendte admiral Ed ouard Suens on
(1867-80) og grønlandsforskeren, kommandør Gu stav Holm (1909
12). Ved lodsreformen i 1912 blev Holm landets første lodsdirektør.

Den da glige ledelse af det i øvrigt private lodseri varetages af older 
manden , der i ældre tid udnævn tes efter indstilling fra lodserne selv.
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Dette ændredes dog i 1740 derh en , at der nu blev indsat en mand ude
fra, og altid en søofficer. H an fik fra 1831 titlen lodsin spektør. Først i
1912 vendt e man tilbage til den gamle ordning, hvorefter lodsern e ud
pegede ..Kejserlodsen .. Frederi k Wi lhelm Møller tillodsoldermand.
Stilli ngsbetegnelsen blev efte r hans afgang i 1925 lodsformand .

Dragørlodsern e har trofast tjent den danske flåde i alle vore sokrige
fra Den skå nske Krig til vore dage. Særlig fortje neste indlagde lods An
ders Ingem arsen sig i Den store nord iske Krig (1709-20). H an gjorde
tjeneste på G yldenlø ves admirals kib under slaget i Køge bu gt 1710, og
det var ham, der efte r slage t forestod bjergningen af størsteparten af
Dannebrogs kanoner efte r skibe ts dram atiske under gan g. H ans største
indsats var dog lodsningen af en eskadre gennem Drogden i januar
1716, noget han gennemførte trods stæ rk isgang i det smalle farvand .
Ikke ud en grund noterede præ sten i kirkebogen ved han s død i 1737, at
han var ..den berømte lods, der reddede den danske flåd e«, Også under
Kan onbådskrigen (1807- 14) gjorde Dragørlodserne god fyldest; inge n
kendteja besejlingsforholde ne i Sun det bedre end de. I marts 1808 øn
skede flåd en en dygtig Dragørlods til tjen este på vort sidste linieskib
Prins Christian Frederik. H ertil udpegedes lods Peter J acobsen
Schmidt, der således blev deltager i de n ulykkelige kamp ved Sjælland s
O dde, en begivenhed han dog overlevede .

Som man forstår, har lodse riet haft nær tilknytn ing til den danske
flåd e. Det er dog naturligvis ikke dett e em ne, der er bogen s egentlige
tema. Det er lodseriets indre forhold og ud vikling. Og herom er der
mange int eressante ting at berett e. Lodsernes stridigheder med myn
digheder, konkurrenter og med- elementerne er livligt og spændende
beskrevet.. Mørke som lyse sider af lodserne s hverdag er taget med og
efterlader et bevæget billede af en hård men betydn ingsfuld indsat s i
dansk søfar ts tjeneste. Bag i bogen findes en meget omhyggeligt ud ar
bejdet liste over alle Dragø rlodser gennem 300 år, tilsammen 253
mand.

Gu nvor Petersen har gennemarbejdet et omfatte nde utrykt kildem a
teriale, og hun ha r hermed frem lagt et værk, der må betegnes som et
særdeles velskrevet nybrud . Den smult illustrerede jubilæu msbog kan
derfo r trygt anbefales til alle, der er interesseret i da nsk marine- og
sø farts-histo rie.

F. Askgaard
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KystartiUeriforeningen. Kystartilleriet/Kystdefensionen. K yst
befæstningen gennem 75 å r. 336 s., iII. kr. 285 + forsendelse. Bo
gen kan erhverves gennem Kystartilleriforeningen, Fu glebækvej
3,2770 Kastrup. T lf. (01) 50 8011 .

Den 6. juli i år fej rede kystartilleriforen ingen 75 års j ubilæum og i den
anledn ing har foreningen udgivet en r igt illustreret og solid t indbundet
bog om foreningen og kystb efæstningens historie.

Alle sej l har været sat til for at skabe et smukt og var igt minde orn ju
bilæet. M ange fonde og enkeltpersoner ha r da også b idraget til bogen .

Efter et udmærket forord af foreningens form and, J ør gen Kehling,
er de næste mange sider helliget foreningens historie. Det er naturligvis
spændende læsning for enhver gammel kystartill eri st , men for uden
forstående har de tte afsn it næppe den sto re in teresse .

Til gengæld har den rester ende del afbogen med sine man ge kapi tler
om søbefæstningens historie stor almen interesse, fordi man her enten
frem lægger nye op lysninger, eller samler den eksisterend e litteraturs
spredte oplysninger om emne t.

r kapitlet "Københavns Søbefæstn ing indtil 1920" redegør mu
seums inspektør ved Tøjhusmuseet Bjørn Niel sen kyndigt for denne
vigtige de l af befæstningsanlæggenes historie, og han placerer dem
overbev isende i samtidens poli tiske og militære sa mme nhæ ng .

Kystbefæstningens historie fra 1901-1961 bliver herefter glim rende
behandlet af kommandø rkaptajn G yller, der a fløses af obe rstløj tnant
Bruhn, som skr iver om flyvevåbnets overtagel se a f søforterne. Nu føl
ger igen fra Gyllers side en kort om tale af Kastellet, hvilket måske kan
undre, men frem til 1932var den gamle fæstning rammen om kystartil
leristernes første uddannels e .

r bogens mest omfattende a fsn it beskriver orlogskaptaj n P. T. Chri
stense n meget instru ktivt alle befæstn ingsanlæggene i alfabe tisk or
den. Forfatteren er en af de største kendere af Københavns befæstning,
hv ilket han s frem still ing bærer præg af, idet den er klart og overskueligt
disponeret.

Hvor mange mand der var på forterne er et naturligt spørgsmål at
st ille sig, og det bliver da også udmærket besvaret om end noget over 
sigtspræget af G yller.

Resten afbo gen er viet til en lang række gamle kystartilleristers erin
dringer om tjenesten om bord på søforterne. Det er en glimrende ide,
således at lade "de gamle" fortælle om deres solda tertid , for memo ire a f

19



den art er en afde bedste kilder til belysnin g af en svunden tid . Her for
nemmer man virkelig livet og stemningen om bord, hvilket alverdens
officielle do kum enter ikke kan ud trykke.

De her om talte kapitler er spænde nde læsning. De mange forfattere
har gjort en stor og påskønnelsesværdig indsats. Men når de tte er sagt,
må nogle af bogens svage sider i sandhedens int eresse også næv nes.

Alle de man ge dejlige og ofte sjældne gamle fotografier, som bogen
er fyldt med , er desvæ rre usædvan ligt svagt og dårl igt geng ivet. H vad
der skulle være publikatio nen s force, er nu blevet en afgjort svaghed .
Dernæst man gler vær ket en forn uft ig kapiteloversigt med for fat teran
givelse og reg istre over person- og stednavne samt em ner. l stedet har
redakt ionskomiteen valgt at br inge en indholdsfortegnelse fora n i bo
gen med registeroplysninger og bagest kildehenvisninger, hvor i skjuler
sig kap itelover skrifter med forfatterangivelse. J eg vil i den forbindelse
hel t undlad e at beklage mig over manglen på noter, som langt fra blot
er kedelig, videnskabelig skolerid ning for de få, men som regel til stor
glæde for de ma nge, som søger yderligere oplysninger om emnet.

Om end jubilæumsværket således er behæftet med visse svagheder,
kan det alligevel varmt anbefales ale ne på gru nd af dets sto re informa 
tive værdi.

aLF

H ans Ch r. Bjerg, Hans Ch r, Dahle rup Koch og P. B. Nielsen: U
både gennem 75 å r. Det danske ubådsvåben 1909-84. Forum 1984.
154 s. iIl. kr. 150.

Som det vil være de fleste bekendt, har den danske ubådseskadre i år
kunn et fejre sit 75-årsjubilæum mid t i en hefti g debat om undervan ds
båd enes frem tid i det dan ske forsvar. For at markere denne begivenhed
har marineh istorikeren, overarkivar H . Gh r. Bjerg, kap tajnløjtna nt
(R) H. Chr. Dahlerup Koch og che fen for u-bådseskadren, komman 
dørkaptajn P. B. Nielse n ud sendt bogen: ..U-både gennem 75 år. Det
danske ubådsvåb en 1909-84... Eskadrens 50- års jub ilæum blev marke
ret af M arineh istorisk Selskab ved udsen delsen af R. Steen Steensens:
"Vore Undervandsbåde genne m 50 år«, og forstemmende nok er denne
gru nd ige gen nemgang af de dan ske ubådes historie endnu ikke blevet
foræ ldet, al den stund Marin en i de forløb ne 25 år kun har erhvervet 3
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ubåde, dera f en af den ældre Delfin- klasse. Forfatterne afden nye bog
harda også valgt at behandle em net fra en an de n mere gene rel synsvin 
kel. Bogen indledes med et kapitel omhandlende princippern e for den '
modern e ubåds konstru ktion og ind retn ing, efterfu lgt af et om bekæm
pelsen af ubåd e. Herefter følger en række kapitler, der behan dler ubå 
de nes hi storie fra de tidligste forsøg i 1578 til vore dage, med vægten
delt ligeligt mellem danske og udenlandske forho ld. Bogen afsluttes
me d en analyse af ubådsvåbnets frem tid , især med henblik på danske
forhold . Endelig er medt aget en liste over samtlige danske ubåd e med
tekniske da ta og en littera tu rliste.

Bogen , der er holdt i en populær og let fattel ig stil, er et var mt forsvar
for ubådene. Hård er dommen over de "naive, fredsdrøms-forførte po
litikere og kortsy nede, vanetænkende mili tære ..." (s. 93), som i tidli
gere tider ikke havde øjnen e åb ne for ubådenes muligheder. M ålet er at
øge det almindelige kendskab til ubådene , th i ... ..De t synes at være
ubåds våbnets skæbne, at manglende indblik i og forståelse for ubåde
nes særlige egenskaber frister til ukritisk at søge at fortrænge dem fra
ens begrebsverden . Til gengæld synes det også at være karakte ristisk,
at når selv de skarpeste kritikere får lej lighed til at sætte sig ind i dett e
våbe nsys tems muligheder og begrænsninger, så ændres holdningen ra
dikalt , ogde bliver saglige og konstruktuve fortalere for undervandsbå
de nes berettigelse.. (s. 121). Bogen slutter med en optimistisk tro på at
ubådseskadren også kommer til at fejre sit lOD-års jubilæum. Skulle
dette ikke ske, er det i hvert fald ikke de tre forfatte res skyld.

Bjørn A. N ielsen

Bjbrn Landstrom: RefaIskeppet Vasan från borjan till slutet.
Stockholm 1980. 158 sider, ilI. Skr. 244.

I dete bogværk fortæller en kendt forfatter om et berømt skib, der er
blevet en verde nsattraktion . Et bedre udgangspunkt kan man næppe
tænke sig, og resultatet er da også blevet en pr ag tfuld bog med mange
dej lige farvelagte tegninger.

Anders Franzen , som fandt skibet, har skrevet et udmærket lille for
ord, hvor han glæder sig over, at Landstrorn med sin store viden om
skibsbygning nu også har und ersøgt Vasan.
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Den opmæ rkso mme læsr undrer sig måske over, at skibet kaldes Va
san i stedet for som hidtil Wasa. De fleste forskere er imidlertid enige
om , at denne stavemåde er mere korrekt; og som Landstrorn gør op
mærksom på, er det jo aldr ig for sent at rette en fejltagelse.

H vad, der i øv rig t gør denne nye bag o m Vasan in teressant , er, at den
i modsæt ning til hovedparten af den eksister ende litter atur beskæftiger
sig med den skibsbygningsmæssige side af krig sskibets historie og med
ud gan gspu nkt heri søger at løse nogle af gådern e omkring Vasan .

I sin redegørelse for skibe ts konstruktion placerer forfatteren det i en
europæisk samme nhæng og påviser, at man har haft andre, store og
samtidige euro pæiske regalskibe som forbilleder. For os dan sker e er det
spændende, at et af disse var Christian IV's Tre Kroner, som indgå
ende bliver beskrevet. Især bør frem hæves Lan dstrorris tegn ing af Tre
Kroner, som udtrykker hans opfatte lse af, hvorledes dette skib har set
ud. Til sammenligning gen gives det kendte samtid ige kobberstik af ski
bet un der Christian IV's sej lads til En gland 1606.

I de følgende kapitler fortæller forfatteren om gåderne omkring ski
bets bygning, hvorledes det blev bygget, om ud smykningen og udrust
n ingen og til sidst om hvor for det sank.

Her er ta le om virkelig spændende læsning. Med sine mange
sm ukke farvelagte illustrationer er denne dej lige maritim e bog slet ikke
dyr. Velkomm en ombord.

OLF

Arne J. Melsæler: Norskbrugte marineblankvåben i den
dansk/norske felIe sflåte og den norske marine. Utvikling og kat a
log 1550-1940. Forsvarsmuseel 1983. Forsvarsmuseets småsk r ift
nr. 1. 83 sider, iII., Pris 50 Nkr. ved henvendelse til Forsvarmuseet.
Os lo milIAkerhus. Oslo 1.

M ed denne lille publikation af en af Forsvarsmuseets flitt igste skr iben
ter har mu seet indledt en ny skr iftrække. Som titlen antyder er her både
tale om en redegørelse for ud viklinge n af no rsk brugte blan kvåbe n og
en katalog.

Publikationen er det første forsøg på en samme nhænge nde fremst il
Jing af emne t. Det er således en ikke hei l r inge opgave forfatteren har
påtaget sig. Den van skeliggøres endog af store lakuner i gensta nds ma-
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terialet, de ls som følge af at magasinet på Holm en blev ribbet af eng
lændern e i 1807, dels fordi depoter med ældre materiel blev odel agt ved
allieret bombning af H orten i 1945. Melsæter har derfor måtte sam
menholde det forholdsvis spinkle genstands materiale med de n gene
relle europæiske udvikling for at kunne etablere en sammenhæng imel
lem våbnene. En såda n arb ejdsmeto de har sikkert været nødvend ig på
det foreliggende gru ndlag , men åbne r samtid ig mulighed for mange
fortolkninger af materialet. Det er forfatt eren im idler tid klar over, og
han betragter da også kun publikationen som en foreløb ig underso
gelse.

Disse metod eprægede overvejelser gor Mel sæt er udmærket op
mærksom på i ind ledningen . Derimod synesjeg hans omtale afde nor
ske søfolks dominerende rolle i bamandinger af fællesnåden er u nod 
vendig . H an lader sig, som så mange andre nordmænd for ham , irri
tere over at se den ældre litteratur omtale fællesnåden som dan sk og
ikke dansk-norsk. Jeg er enig i, at dn e bør omtales som dan sk-norsk,
men en fremhævelse heraf og nordmænden es rolle med hensyn til be
mandinge n er ikke videre relevant at uddybe i en bog om våbe n. Yder
me re er det lidt at en overfladisk betragtning, fordi en vurdering af de
enkelte rigsdeles indsats kræver en langt mere nu anceret målestok end
blot at se på antallet af søfolk fra de forskellige områder a f monarkiet.

Efter ind ledningen går forfatteren i gang med at fortælle om de be
nyttede blankvåbentyper i No rge, og i tilslu tning hertil beskrive r han
enke1tstykker, der alle illustreres ved hjælp af et fotogra fi eller en teg
ning . Som ikke speeialkyndig på blankvåbenom rådet kan de t være van 
skeligt at vurdere dis se ce ntrale afsn it i bogen , men man kunne mås ke
øn ske sig en stør re grad af systema tik. F.eks. mangler ofte oplysn inge r
om læn gden af våb nene; dernæst er det en svaghed, at læser en ikke får
op lyst, hvor de enkelte våben befinder sig.

Blan kvåben ekspert en kan må ske komme med flere indvendinger,
det forrykker imidlertid ikke den kend sgerning, at kaptaj n Mel sæter
meget pr isværdigt ha r påtaget sig en stor opgave, og på det foreliggende
grundlag skrevet en udmærket bog, som alle marine- og våbenhisto
risk interesserede må hilse velkommen.

OLF
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