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SELSKABET

FREGATTEN JYLLANDS VENNER

Formandens beretning
Generalforsamlingen d. 28/3 1985
Ligesom sidste år kan jeg begynde min beretning med opmuntrende
oplysninger
angående
Fregatten Jylland .
Som mange
vil vide fra presseomtale, var
det lykkedes Institutionen Fregatten Jylland at fuldende dokøen så vidt, a t den blev klar
til at modtage det store skib.
Lørdag d. 11. august 1984 stod
den gamle fregat ud på sin
sidste sejlads fra kajpladsen i
Ebel tofts
traf ikhavn
og
ti l
dokken. Det var ikke nogen lang
sejlads, ca. 500 m., men den
forløb trods den mest omhyggelige tilrettelægning dog ikke
uden en vis dramatik. Ingen er
jo herre over vejret og skønt
vejrudsigten havde lovet magsvejr, rejste der sig pludselig
en hård vind på indtil 7 sekundmeter, som tvang skibet op
mod
den
ene
side
af
den
udgravede sejlrende.
Det var
heldigvis
en
meget
blid

grundstødning, der var tale om.
Fregatten led ingen skade og
kunne
snart
efter
trækkes
videre hen t il dokken. Sejlrenden blev derefter lukket bag
skibet, hvorefter vandstanden i
renden og dokken blev hævet ved
gode pumpers hjælp. Nogle uger
senere
kunne
fregatten
uden
mindste besvær hales
ind
i
dokken, hvor den nu ligger sikker mod al fare fra søen.
De
store
forberedelser
til
denne operation har naturligvis kostet mange penge . også
flere end Institutionen trods
gode indsamlingsresultater umiddelbart rådede over. I den
situation mente Vennernes bestyrelse, at vi endnu en gang
måtte træde hjælpende til. Det
besluttedes
på
et
bestyrelsesmøde d. 24. oktober 1984 at
støtte Institutionen med 50.000
kr. (det samme som foregående
år), hvad der er mange penge

for vor forening, da det svarer
til ca.
2 års kontingenter.
Pengene blev overrakt hofmarskal Hans Sølvhøj,
Repræsentantskabets formand under en
beskeden
ceremoni
i
Hofmarskalatet d. 7. november 1984
under pressens nærværelse. Vi
modtog mindre end en uge senere
en smuk tak fra formanden.
Der
er yderligere
sket det
bemærkelsesværdige, at Institutionens kontor er blevet flyttet til Julius Thomsensgade 7,
København NV og til Strandvejen
8, Ebeltoft. Det er gjort af
økonomiske
grunde.
Når
Fregatten Jyllands Venner under
planlægningen af Institutionens
struktur i sin tid stod stærkt
på, at administrationen burde
ligge i
København,
hang det
sammen med, at vi fandt det
væsentligt at understrege at
Fregatten
Jyllands
bevarelse
var en landsopgave og ikke en
lokal opgave. Desuden mente vi,
at en placering i
København
ville gøre det lettere for indsamlings lederen at gennemføre
sin opgave. Det skal siges, at
det nye hovedkvarter er indrettet
i
en meget
velegnet
bygning nær ved Fregatten og
til en overkommelig leje. Så
vidt så godt; vi må nu håbe, at
vor fortsatte bekymring m.h.t.
flytningen vil vise sig ubegrundet. Det må lige tilføjes,

at Repræsentantskabet for Institutionen Fregatten Jylland,
hvor vi er repræsenteret ikke
har været taget med på råd i
denne sag, hvad vi anser for en
fejl, da vedtægterne for Institutionen
Fregatten
Jylland
forudsætter en drøftelse af den
slags sager med repræsentantskabet.
Hermed nærmer vi os en intern
drøftelse i Institutionen, der
ikke skal blæses op til et
stort problem, men som dog bør
nævnes i denne kreds. Det er
spørgsmålet
om
repræsentantskabets rolle i styringen af
Institutionen. Det er vor opfattelse, at repræsentantskabet
i almindelighed tages for lidt
med på råd, når vigtige sager
skal afgøres. Vor repræsentant
og med ham flere andre repræsentanter har derfor henstillet
til formanden, at problemet tages op på et egentligt repræsentantskabsmøde,
så
praksis
kan blive bragt i overensstemmelse med vedtægterne. Det finder vi så meget rimeligere som
både
vedtægter
og
forretningsorden tildeler
repræsentantskabet
et
medansvar
for
alle mere betydningsfulde dispositioner.
Et
sådant
møde
forventer vi vil finde sted i
april eller maj. Her vil vi
også
gentage
vort
tidligere
fremsatte forslag om at betale
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Forsideillustration:
En dansk eskadre i tiden op til
Store Nordiske Krig, rimeligvis
år 1700. Flagskibet, nr. 2 fra
højre, er CHRISTIANUS QUINTUS
1683-1717, mens skibet længst
til venstre, med kommandørstander på stortoppen er DANNEBROG
1692-1710. Udsnit af maleri i
Søofficersforeningen.

QUINTUS-TEGNINGERNE
Samtidige illustrationer af danske
1600-tals orlogsskibe III
AfNiels M . Probst

En
af
de
hyppigst
anvendte
illustrationer i nyere værker
om
danske
orlogsskibe
er
gengivelsen af
en
konstruktionstegning i Rigsarkivet, A944 (fig. Il, der forestiller
et orlogsskib ved navn
CHRIS(ll. Man har
TIANUS QUINTUS
hidtil antaget at dette
CHRISTIANUS QUINTUS måtte være det i
1665 byggede orlogsskib PRINS

CHRISTIAN, det skib der under
kongenavnet
førtes
af Niels
Juel og Tromp under Skånske
Krig 1675-79. Det skal i det
følgende bevises at tegningen i
virkeligheden
forestiller
et
næsten 20 år yngre CHRISTIANUS
der
først
søsattes
QUINTUS,
1683. Endvidere skal konsekvenserne af denne reidentifikation
belyses.

Pig. l.
CHRISTIANUS QUINTUS 1683-1717,
flådeflagskib
1683-1700,
90
kanoner, 160 x 41 fod. Mens
Sverige
efter
Skånske
Krig
fortsatte med at bygge tredækkere, holdt man i Danmark en
tid fast ved todækkere.
Dog
forøgedes dimensionerne med ca.
10%, mens hovedarmeringen forblev uændret.
Resultatet var
nogle særdeles velsejlende og
effektive kampskibe.
CHRISTIANUS QUINTUS 1683 var det
første kapital skib,
der blev

bygget på grundlag af krigs erfaringerne. Det var meget vellykket, "sejlede så godt som en
let fregat", og så sent som
1726 blev det brugt som forbillede for en nybygning. Ornamenteringen på tegningen synes
at være tilføjet senere, rimeligvis
har
man
fået
ideen
til det franskinspirerede sidegalleri og den åbne vægtergang
under et fransk flådebesøg i
sommeren
1683,
mens
skibet
endnu stod på stabelen (6l.R.A.
A-944.
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Skibene
Under Christian V' regeringstid
blev navnet CHRISTIANUS QUINTUS
anvendt i forbindelse med i alt
tre skibe. Det første, herefter
benævnt C-5 I, blev som nævnt
bygget i 1665 som PRINS CHRISTIAN,
det
blev
dog
først
færdigbygget 1673, og samtidig
ændredes navnet til CHRISTIANUS
dette
navn
QUINTUS. Under
del tog det som flådeflagskib i
de store slag under Skånske
Krig. I januar 1684 blev navnet
atter ændret, denne gang til
ELEPHANTEN, men i 170 3 , da et
nyt ELEPHANTEN blev søsat, var
det gamle skib ved at være
udtjent, så man fandt det ikke
umagen værd endnu en gang at æn
dre dets navn. Fremover benævn-
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tes det blot GAMLE ELEPHANT. I
1708 blev det
ombygget
til
kranpram,
det
var
før
mastekranen blev bygget, og i
1717 blev det sænket som fundament ved Batteriet Tre Kroner
(2), hvor resterne stadig findes.
Arsagen til C-5 I's navneforandring i 1684 var tilkomsten af
et
nyt
CHRISTIANUS
QUINTUS,
herefter benævnt C-5 II, der
blev søsat 23. okt. 1683. Dette
skib var ca. 10% større end sin
forgænger, men førte stort set
samme armering. C-5 II beholdt
sit navn uændret i hele sin levetid,
det var
flådeflagskib
indtil 1701, og det forblev i

Fig 2. FREDERICUS QUARTUS
1699-1732, 110 kanoner,
var med sine 185 x 50 fod
datidens
største
skib.
Trods udmærkede erfaringer med de store todækkere begyndte man med
dette
skib
at
bygge
kapital skibe som tredækkere, antagelig fordi man
ikke turde stå tilbage
for
Sverige,
der
hele
tiden havde holdt fast
ved denne type.
Under
Store Nordiske Krig viste
disse
tunge,
dybtstikkende og mandskabskrævende skibe sig at være
temmelig upraktiske , og
FREDERICUS QUARTUS blev
kun udrustet to gange.
Man
fortsatte
dog
i
begrænset omfang med at
bygge tredækkere indtil
l760'erne, hvor man vendte tilbage til de store
todækkere. (Målestokken er
påført af forfatteren).
R.A. A-92l.

-r ~

flådelisterne indtil 1717, hvor
det, ligesom C-5 I, blev sænket
ved Tre Kroner (3).
I januar 1699 påbegyndtes bygningen af et nyt stort skib, en
tredækker,
der
på
projektstadiet benævntes STORE CHRISTIANUS QUINTUS. Men da kongen
døde i august s a ,.; fik dette
skib, ved søsætningen i
december 1699, efterfølgeren Frederik IV's latiniserede navn,
FREDERICUS QUARTUS (4).
i

Illustrationerne af

STORE QUINTUS og
CHRISTIANUS QUINTUS
II
FREDERICUS QUARTUS var sin tids
største skib, og det var det
eneste
der
fik
navn
efter
Frederik IV. Skønt den oprindelige konstruktionstegning
(A946) er forsvundet, har skibets
udseende nemt kunnet dokumenteres (5). Der findes nemlig en
meget smukt udført sidetegning
(A-92l,
fig.
2),
der ganske
vist hverken er forsynet med
påskrift eller målestok,
men
som kan sammenholdes med tre
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Fig. 3
CHRISTIANUS QUINTUS 1683-1717
e f t e r sænkningen ved Tre Kroner. Galionen, bovenhytten og
bastingagen over hyttedækket er
fjernet, antagelig i forbindelse med sæ nkningen. Skibet var
Tre Kroners hovedbatteri, og i
1726 rapporterede en marinekommission: "Quintus, Stevnen ligger i Norden på 18 I dybt vand,
med maadeligt Højvande ca. 1-2
Fod Vand over underste Dæk, med
senere
ornamentstegningskopier
(H-58-60) af det samme skib,
hvor navnet FREDERICUS QUARTUS
ses på agterspejlet.
Desuden
f indes
der
en
dateret
(31. december 1698) ornamentstegning
(A-947), der viser
de til det oprindeligt
planlagte navn svarende dekorat ioner.
Med hensyn til C-5 II er sagen
i virke ligheden endnu mere ligetil, men tidligere mistolkninger
nødvendiggør
her
en
udførlig gennemgang. Der findes
i Rigsarkivet to tegni nger
fo-
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stærkt Højvande er de forreste
Kanoner under Vand, de agterste
ti l Toppen. Underste Batteri: 5
24 pdg. og og 9
18 pdg.
Kanon . Mellemste batteri: 2018 pdg. Kanon" (10). Batteriet
forfaldt hurtigt. I 1751 borttog
drivisen
alt,
hvad der
endnu var tilbage over vandet
af de gamle vrag, men skibsbundene l i g ge r der endnu.R.A.
A-87l.
restillende
en
todækker
ved
navn CHRISTIANUS QUINTUS. Den
ene, førnævnte A-944 (fig. l),
er forsynet med påskriften: "Er
debiteret at være teigningen af
Quintus" og en målestok, hvorefter skibets mål bliver: længde over stævnene 164 1/2 fod,
bredde 41 fod. Den anden A-871
(fig. 3), er en opmålingstegn ing af det samme skib. Denne
tegning er ikke forsynet med
målestok, men en udførlig,
dateret og underskrevet påskr ift
meddeler at dette er "Orlogsskibet C 5, eft ermaalt / siden
det var blefven sj unken/saav idt

som det er ofver Wandet/ og
bindingen og inddelingen/ af
det underste Deck/ Bholm: 5 nov
1727. O Judichær."

Påskriften på A-944 må ifølge
sin ordlyd være påført nogen
tid
efter
skibets
færdiggørelse,
rimeligvis
efter
8/9
1688,
da viceekvipagemesteren
fik ordre til at forfatte et
inventarium over bl.a. modeller
og tegninger (7), altså på et
tidspunkt, hvor C-S II havde
eksisteret i
mindst fem år,
mens C-S I i mindst lige så
lang tid havde båret navnet
ELEPHANTEN. Dimensionerne stemmer udmærket med oplysningerne
om C-S II. Ganske vist blev
skibet kun 160 x 41 fod mod
tegningens 164 1/2 x 41 fod,
men
bygmesteren
havde
ikke
fulgt
de
af
Admiralitetet
godkendte mål, hvilket i øvrigt
kom til at koste ham stillingen. I forbindelse med bygningen af C-S II nævnes dels
Kgl. appoberet (10. nov. 1681)
tegning,
dels en model,
som
bygmesteren selv havde forfærdiget. Under den sag, der førte
til mesterens afsked, benyttedes opmålinger af modellen og
af skibet,
hvoraf det bl.a.
fremgik at skibet skulle have
været 2'8" længere (8). Når man
ikke benyttede mål fra tegningen, tyder dette på at modellen indeholdt visse senere
godkendte ændringer. Med hensyn
til A-944 bemærkes det at den
er brandskadet og at den er
ukomplet,
idet
der
mangler
spanterids til forparten. Måske

er A-944 en del af den oprindelige Kgl. approberede tegning.

Påskriften på A-87l giver sikkerhed for at der virkelig er
tale om C-S II, der i 1727
havde båret sit navn i 44 år.
Det er utænkeligt, at Judichær
i
1727
skulle
have
anvendt
betegnelsen Orlogsskibet C 5 om
et skib, der siden 1683 havde
heddet ELEPHANT og som i de
sidste ni år af sin levetid
havde henligget som ydmyg kranpram,
når
der
samtidig med
denne
pram
faktisk
sænkedes
et orlogsskib ved navn
CHRISTIANUS QUINTUS, et orlogsskib,
der i hele Judichærs periode
havde båret dette navn.
Den
manglende
målestok
indikerer
rimeligvis
at
tegningen
er udført i et
"standardforhold". I dette tilfælde giver
C-S II's mål en skala på 1:61,
tæt nok på 1:60 (l tomme=S
fod), til at dette kan forklares
med
papirets
sammentrækning. Datoen 5. nov. 1727
indikerer iøvrigt at påskriften
antagelig
er
påført
i
forbindelse med Judichærs overlevering; han fratrådte tjenesten
fem dage senere, 10. nov. 1727.
Selve tegningen kan altså godt
være noget ældre.
Ejendommeligt
nok
synes
det
ikke
tidligere
at
være
bemærket,
at
Søofficersforeningens velkendte maleri af orlogsskibe fra Store Nordiske
Krig indeholder endnu en illustration af skibet.
I
den
eskadre på fem linieskibe og en
s na u , der her er vist, ligger
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Det
må
herefter
anses
som
endeligt bevist, at såvel A-871
og A-944
som Søofficersforeningens gengivelse forestiller
C-S II, eller CHRISTIANUS QUINTUS 1683-1717.

flagskibet, med orlogsflag på
stortoppen, til højre i billedet med agterspejlet vendt
mod beskueren (udsnit fig. 4).
Her ses, som hovedudsmykning på
ornamentsspejlet, et mandsportræt indrammet af en laurbærkrans, derover en stor kongekronebåret af to engle, et
moti v
der
kendes
fra
andre
skibe opkaldt efter den regerende Konge, f.eks. FRIDERICH
1649-73. Sammenholder man maleriet med spejltegningen på A944, ses ligheden klart. Inddelingen af vinduerne, den åbne
vægtergang med
akantusmønster
omkring et C S monogram og de
åbne galleribuer med siddende
hukmænd er identiske. Udsmykningen, der på A-944 blot er
løseligt skitseret, ses i fuldstændig form på maleriet. Der
er ingen tvivl om, at det er
det samme skib. Det er blevet
påvist, at skibet med kommandørstander midt i billedet er
DANNEBROG 1692-1710
(9).
påvisningen af
tilstedeværelsen
af et skib, identisk med det,
der ses på føromtalte tegninger, som flagskib i en eskadre,
hvori DANNEBROG indgår, udelukker enhver forbindelse med C-S
I. på flådelister efter 1692 er
DANNEBROG nemlig altid opført
umiddelbart efter C-S II, der
indtil tilgangen af FREDERICUS
QUARTUS i 1701 blev opført som
no. l, flådens flagskib.

Det må desuden fastslås, at der
idag ikke kendes konstruktionstegninger til det mest berømte
CHRISTIANUS
QUINTUS,
C-S
I.
Dette er selvfølgelig beklageligt, men til gengæld giver de
illustrationer, der bliver tilbage, et langt mere entydigt
billede af skibet. Der er ingen
mangel på samtidige illustrationer af C-S I. Skibet kan
findes på de såkaldte Rosenborg
gobeliner og på adskillige kobberstik, men vigtigst er nok
Claus Moinickens malerier i audienssalen
på
Frederiksborg
Slot (fig.S), hvor skibet er
markeret med stander på stortoppen, og den store medailIe ,
der blev slået i anledning af
slaget i
Køge Bugt, hvor et
stort set identisk skib ses med
flagføring.
Endvidere
samme
findes i Adelby Kirke i Sydslesvig en model fra 1688 (Il),
der nøje svarer til skibet på
medailIen. Ingen af disse af-

Fig. 4
CHRISTIANUS QUINTUS 1683-1717
som flagskib for en eskadre
hvori bl.a. DANNEBROG 1682-1710
indgår. Det er påvist, at gengivelsen af DANNEBROG er meget

præcis (9), man kan gå ud fra
at dette også gølder gengivelsen
af
QUINTUS.
Maleri
af
Grodtschilling i Søofficers foreningen.
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Illustrationer af
CHRISTIANUS QUINTUS
I

9

bildninger kan gøre krav på
større autoritet,
Claus Moinicken var såvist ingen Van de
Velde, og skibet på medaillen
(og dermed kirkeskibet) lader
sig
ikke
identificere
med
fuldstændig sikkerhed, men der
er god overensstemmelse både
med hensyn til konfiguration og
udsmykning.
Sammenholder
man
bi llederne med de oplysninger,
der iøvr igt f indes om skibet,
fremgår det at C-S I var en todækker af samme størrelse og
type som samtidige hollandske
kapitalskibe (12) (fig. 6). Dog
havde det danske skib kun 13
porte i underste lag, hvor de
hollandske gerne havde 14-15.
Udsmykningen på agterspejlet,
et relief forestillende kongen
til hest, kan i øvrigt verificeres, idet regnskaberne viser,
at der i 1681 på "effigiet agter på spejlet" blev fornyet en
spore på støvlen (13).

Tidligere behandlinger af
QUINTUS-tegningerne
Man kan undre sig over, at at
A-944
så
længe
har
kunnet
passere som C-S I,
men orlogskaptajn
P.
Holck,
der
fremdrog både A-944 og A-871,
og behandlede dem i en specialartikel i 1929, var ikke opmærksom på, at de to tegninger
forestiller
det
samme
skib.
Holck konkluderede derfor, at
eftersom A-871, ifølge sin påskrift fra 1727, med sikkerhed
kunne identificeres som C-S II,
ja så måtte A-944 nødvendigvis
forestille C-S I. Målestokken
måtte da være i hollandske fod,

IO

der er ca.
19% kortere end
danske. C-S I målte 162 1/2 x
42
1/2
hollandske
fod,
men
Holck bemærkede, at dette mål
tilfæl-digvis nærlig dækker C-S
II' s mål i danske fod talmæssigt, og at der heri forelå en
mulighed for fejltagelse (14).
I 1971 blev tegningerne taget
op til fornyet behandling af
overarkivar
H.C.
Bjerg,
der
havde
opdaget,
at
de
foresti Iler det
samme
skib,
en
værdifuld
iagttagelse,
der
utvivlsomt er korrekt. Men herefter konkluderede Bjerg,
at
dette skib måtte være C-S I.
Hvad der egentlig fik Bjerg til
at sætte tegningerne i
forbindelse med C-S I fremgår ikke
klart. Det eneste argument for
forbindelse med C-S I, en påstand om at A-871 "viser et
skib, som umuligt kan have haft
en bestykning på 90 kanoner"
(lS),kan ikke føre til ovennævnte konklusion, med mindre
Bjerg da vil anfægte oplysningerne om C-S I' s armering,
der i 1673 og 1674 opgives til
henholdsvis 96 og 92 kanoner!
C-S I og C-S II var som før
nævnt omtrent ens bestykket,
men nedenstående sammenligning
mellem
C-S
I
og
C-S
II's
armering og portantallet (x2)
på A-871 viser klart, at der
for så vidt angår de tre nederste lag er fuld overensstemmelse mellem tegningen og C-S II,
hvorimod C-S I "mangler" 2-6
kanoner i 3' lag! Med hensyn
til de 4-pundige kanoner, der
normalt placeredes på kampagnen
"i den øverste hytte og udenfor", fremgår det af såvel A944
som
Søofficers foreningens
maleri,
at skibet oprindelig

havde en højere bastingage agter end vist på A-871, og på
maleriet ses her et "4' lag"

C-5

I

26
24
20-24
10-12

26
24
26
14

for-

1673-75 (16 )
stk. 24 pd. (+2 stk. pd. ) underste lag
mellemste lag
stk. 18 pd.
tredie lag
stk. 8 pd.
stk. 4 pd.

4 stk.
4 stk.

C-5

med 5-7 kanoner pr. side
uden de to agterporte.

II

l pd.
1/2 pd.

rimeligvis fartøjsog mersearmering

1686 ( 17)

s t.k , 24 pd.
stk. 18 pd.
stk. 8 pd.
stk. 4 pd.

4 stk.
4 stk.

2 pd.
l pd.

underste lag
mellemste lag
tredie lag
rimeligvis fartøjsog mersearmering

A-871
26 porte
24 porte
26 porte

underste lag
mellemste lag
tredie lag

?

Men når Bjerg ønskede at sætte
A-871 og A-944 i
forbindelse
med C-5 I havde det et videre
sigte. Som det fremgår af artiklens
titel
(l),
var der
først og fremmest tale om et
forsøg på at sætte en model på
Orlogsmuseet i forbindelse med
et skib, der har eksisteret.
Denne model er bygget efter en
meget smukt udført tegning G-

1184a
(fig.
7),
hvoraf
der
tillige findes en blyantsudgave
(forlæg?) af sidetegningen , C41.
på G-1l84a viser agterspejlsdekorationen tydeligt at
skibet skulle have navn efter
Christian
V. Da
tegningerne
blev fremdraget i slutningen af
forrige
århundrede,
var
man
ikke klar over, at der havde
eksisteret mere end eet skib
Il

Fig. 5
Det første CHRISTIANUS QUINTUS, søsat
1665
som
PRINS
udgået
som
GAMLE
CHRISTIAN,
ELEPHANT 1708, ca. 90 kanoner,
146 x 38 fod. Claus Moinickens
gengivelse af CHRISTIANUS QUIN-
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TUS under Slaget i Køge Bugt l .
juli 1677 virker måske ikke
særlig overbevisende, men der
er
god
overensstemmelse
med
andre samtidige illustrationer
af skibet. Frederiksborg.

Fig. 6
ZEVEN PROVINCIEN 1665-94,
80
kanoner, 163 x 43 hollandske
fod. De Ruyters flagskib i firedagesslaget 1. -4. juni
1666.

Ski bet s dime nsi oner og k o nf i guration svarer nøje til d e t
første
CHRISTIANUS
QUINTUS .
National Maritime Museums No .
321.

ved navn CHRISTIANUS QUINTUS
(18), ejheller havde man kendskab til de øvrige QUINTUS-tegninger. Uagtet at tegningerne
ikke stemte særlig godt med de
oplysninger man havde om skibet, antog man at de måtte forestille Niels Juels flagskib
(C-5 I), og i begyndelsen af
dette
århundrede
dannede
de
grundlag for hele to store modeller, den ene ti l ophængning
i Holmens Kirke, den anden, som
ovenfor
omtalt,
til
Holmens Modelsamling (nu Orlogsmuseet). I 1917 redegjorde H.D.
Lind for eksistensen af det
senere CHRISTIANUS QUINTUS (C-5

II), og gjorde samtidig opmærksom på, at tegningerne, og dermed modellerne, nok snarere forestillede dette skib end det
berømte C-5 I (19).
I 1929 beviste Holck, gennem
identifikationen af A-871, at
tegningerne ikke kunne
forestille C-5 II. Holck antog derefter, uden dog at kunne fremføre egentligt bevis herfor, at
de
måtte
repræsentere
et
tidligt
projekt
til
STORE
CHRISTIANUS QUINTUS, og anførte
i denne forbindelse, at udfra
en vurdering af den almindelige
europæiske udvikling, kunne et
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Fig. 7
Fransk tredækker med ti llempet
dansk ornamentering, antagelig
tegnet af maleren Hinrich Krock
under et studieophold i Frank-

skib af dette udseende tidligst
ventes efter 1692.
Endelig opdagede Bjerg i 1971,
at A-871 er det samme skib som
A-944. Bjerg forsøgte derefter
at sætte C-41 og modellerne i
forbindelse med c-s II (20).
Hertil må indvendes,
at den
entydige
påskrift
på
A-871
klart beviser, at denne tegning
forestiller C-S II. I øvrigt
har G-1184a/C-41's
portkonfiguration, 28 porte på hvert af
de tre dæk, ikke meget med C-S
II's kanonfordeling, 26, 24 og
26, at gøre, og der er ikke
bovport
på
underste
dæk.
I
Danmark
anskaffedes
bovporte
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rig 1692-93. Til tegningen, der
er over tre meter lang, hører
et spanterids, der ikke er vist
her. R.A. G-1184a.

først i 1717 (21). Bjerg har da
også selv på et senere tidspunkt udtrykt skepsis overfor
tegningens autencitet (22).

Konsekvenserne af
reidentifikationen af
QUINTUS-tegningerne
Skibsbyggeriet
efter
Skånske
Kr ig
er ret ve l dokumenteret,
så når G-1184a/C-41 ikke kan
sættes i forbindelse med noget
kendt dansk skib, er årsagen
rimeligvis,
at
tegningerne

forestiller et skib, der aldrig
har eksisteret. Mistanken om at
dette er tilfældet bekræftes af
det meget franskprægede tilsnit. At målestokken på C-41 er
betegnet
"piedz"
er
måske
uvæsentligt, men måden, hvorpå
skrogets flade profiler
kamoufleret ved et kraftigt overspring på kampagnen over råholtet,
er et typisk fransk
træk, og det samme gælder de
koncentriske
gallionsrælinger.
Den mest sandsynlige forklaring
på tegningens
tilstedeværelse
er fremført af kunsthistorikeren
John
Erichsen,
Bjergs medforfatter
( !)
til

værket
"Danske
Or logsskibe
1690-1860". Erichsen
gør
her
opmærksom på den slående lighed
mellem G-1184a og nogle tegninger, der i 1693 hjemførtes
af maleren Hinrich Kroch fra en
studierejse
i
Frankrig,
og
anfører: "Det ligger lige for
at antage, at tegningen i virkeligheden er et fransk skib
med
t i 11 empede
danske
ornamenter"(23). Efter alt at dømme
er der altså tale om et fantasiskib, og de smukt udførte
modeller, der i sin tid med
store omkostninger blev frembragt på Holmens Modelværksted,
kan i dag blot tjene som advar15

Fig. 8
GYLDENL0VE 1669-1709. 54 kanoner. 122'3" x 31'1". Dette er
den eneste virkelig pålidelige
illustration af et dansk or-
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logsskib fra Cort Adelers tid.
Den kraftigt svungne
.. s lingerlijst" under spejlvinduerne og
middelspantets
brede
bund er

fJ2.8 .

umiskendeligt hollandske træk.
Ser man bort fra bemalingen af
kunne
tegningen
kanonportene,
forestillet
et
udmærket
have

hollandsk skib
af l660'erne.
billedsamling,
Atlas nr. 53.

fra begyndelsen
Kgl. Biblioteks
Frederik
VI S
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sel mod ukritisk anvendelse af
kildemateriale!
Skibsbyggeriet i perioden 16631675 findes udførligt behandlet
af Holck i værket "Cort Adeler", der udkom i 1934. Holck
forkastede her den traditionelle opfattelse, at de skibe,
der byggedes under Ade ler var
af
hollandsk
type.
Derimod
hævdede Holck : "Adelers Skibskonstruktion var enestaaende i
sin Art; men det han indførte
herhjemme var den hollandske
Byggemaade -nemlig den tekniske
Anvendelse
og
Udnyttelse
af
Tømmer
og
Planker"
(24) .
Grundlaget for denne slutning
ses bedst af følgende citat:
"Der synes desværre ikke fra
Adelers Periode at være bevaret et eneste Aktstykke med
Oplysninger om de Principper,
der laa til Grund for Konstruktionen af hans Skibe, men den
bevarede tegning, og Skibenes
Konstruktionsdata
sammenholdt
med tidligere og senere dansk
Skibsbygning - og senere fremkomne Oplysninger om hans Skibe
- er tilstrækkelige for en velbegrundet Karakteristik af hans
Skibe" (25). Den tegning, der
refereres til, er A-944. Holcks
tidligere forbehold
(14)
med
hensyn til tegningens identitet
synes her at være glemt. Skønt
bogen indeholder gengivelser af
tegningerne af såvel fregatten
HUMMEREN (26) fra 1664 som orlogsskibet GYLDENLØVE (27) fra
1669 (fig.8), de eneste
helt
sikre vidnesbyrd om danske skibes udseende på Cort Adelers
tid, gør Holck kun brug af A944, den formodede C-5 I. At
Holck ved betragtning af denne
18

tegning er kommet til den slutning, at Adeler må have været
en usædvanlig fremsynet konstruktør er vel ikke så sært,
skibet er jo næsten tyve år
nyere end Holck troede. Men man
kan undre sig over, at Holck
ikke
også
skævede
lidt
til
HUMMEREN
og
GYLDENLØVE r
der
begge var af rent hollandsk
type!
Den
naturlige
konsekvens
af
reidentifikationen
af
A-944,
der placerer tegningen længe
efter Cort Adelers tid, må være
en
tilbagevenden
til
den
traditionelle
opfattelse
af
Adelers skibe. Cort Adeler, der
selv havde lært skibsbygning i
Holland,
indkaldte hollandkse
bygmestre, der afløste de engelske, og naturligvis var skibene, de byggede, af hollandsk
type. Adeler var utvivlsomt en
habi l konstruktør, men der er
intet, der tyder på,
at de
skibe der blev bygget på hans
tid
repræsenterede
radikal
nytænkning. Det, Adeler indførte i Danmark, der få år forinden havde været udsat for en
massiv hollandsk påvirkning, i
form af overvintrede allierede
flåder, var det nyeste indenfor
hollandsk skibskonstruktion og
byggeteknik,
der
netop
da
befandt sig på sit højdepunkt.
Der er næppe grund til nogen
efterfortolkning af P. Mylius,
der i 1740 skrev (28): "Anno
1664 begyndte Herr Adeler efter
foregaaende
Kgl.
Godtbefindende at indrette Sø-Etaten
paa den hollandske Fod, saasom
Hollændernes Metode agtedes i
de Tider at være den sikreste
og menagerligste".
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HVAD ER DET?
"

Med denne rubrik har
Orlogsmuseet
tænkt sig lejlighedsvis
at rådspørge læserne m.h.t. udefinerede genstande.
Som det sker på alle museer
indkommer der fra tid til anden
ting,
om hvis oprindelse og
anvendelse man ikke har nogen
umiddelbar viden.
Den her afbildede genstand korn
til museet sammen med en lang
række effekter fra viceadmiral
A.H. Vedels bo og den er registreret således:
141:1981
En trægenstand, 30
cm. lang med håndtag og ophængt,
drejeligt messingblad. Til instrumentet hører et paphylster
(paphylsteret
er
brunmarmoreret) .
Mange er blevet præsenteret for
genstanden uden at kunne give
noget bud på dens navn og funktion; vi er ikke engang sikre
på, om den har nogen maritim
tilknytning.
Hvis De ved, hvad denne genstand
hedder og/eller hvornår og til
hvad den er blevet brugt, vil vi
meget glade for Deres henvendelse på Uf.
Ol-54
63
63
(Orlogsmuseet).
Redaktionen

en sekretær for repræsentantskabet,
hvad
det
bitterligt
savner. Højesteretssagfører Ib
Thyregod har venligst indvilget
i at påtage sig dette hverv mod
dækning af de beskedne ekspeditionsudgifter.
Det blev nævnt på sidste generalforsamling (28/3 -84),
at
Vennerne og Institutionen var
enige om, at vi havde nogle
mindre samarbejdsproblemer, som
begge parter var indstillet på
at få afklaret gennem en venskabelig drøftelse. Et møde har
dog ladet vente på sig, vel
mest af praktiske årsager, og
da det endelig kom på repræsentantskabets dagsorden d. ll.
december 1984, lod man punktet
udgå, både fordi mødet i Ebeltoft ikke var beslutningsdygtigt p. g. a. manglende fremmøde
og fordi formanden var fraværende p.g.a. sygdom. Men punktet
vil blive taget op igen på
næste
repræsentantskabsmøde,
det
der f or ve nt e s afholdt i
april eller maj.
vi har haft betydelige vanskeligheder med vor medlemspleje, meget imod vor v ilje.

Det har vist sig til vor forbløffelse, at utroligt mange
mennesker flytter i dette land .
Desværre er det sådan, a t vort
medlemsblad,
Marinehistorisk
Tidsskri ft,
ekspederes gennem
Avispostkontoret på en sådan
måd e, at adresseforandring i kk e
registreres på kontore t.
Det
betyder, at et flyttet medlem
opføres med ubekendt adresse,
hvorefter
videre
forsendelse
automatisk ophører. Denne utilfredsstillende situation v il vi
søge at bøde på, men det allermest
effektive
middel
vil
naturligvis være, at flyttede
medlemmer meddeler os deres nye
adresse.
Må jeg slutte med at sige, at
det er vigtigt for vort selskab
at stå stærkest muligt, når den
egentlige konservering af Fregatten Jylland kan begynde. Det
er jo den virksomhed vi først
og fremmest stiler imod. I den
henseende kan med lemmerne gøre
en betydningsfuld indsats ved
hver for sig at skaffe os et
nyt medlem . Gå straks i gang i
morgen. TAK.
F. Askgaard
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