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Sænkningen af den danske Flaade
den 29. August 1943.
Under besætte/sen måtte den egentlige nyhedsformidling naturligvis
være illegal, da pressen m. v: var underkastet tysk censur. Tiden;; store
begivenheder var selvfolgelig« emner, og her følger en beretning om
flådens sænkning, udgivet på det illegale "Frit Forlag!". Måske ikke
historisk korrekt i enhver detaille, men i hvert fa ld afspejlende stem 
ningen efter den 29. august 1943. Forfatteren er af gode grunde ano
nym.

Kampene paa Holmen.

I Ugen for den 29. August herskede
der dyb Stilhed og Alvor om Arbejdet
paa Holmen, i Værkstederne saavcl
som paa Skibene. Søværnet havde
nægtet Mand skabet Orl ov i ca. en Uge
for Kampene. Skibene var blevet be
mandet og udru stet, Vær kstederne
havde travlt med at færd igbygge en
Sending paa 32 Bomber til Sænkning
af egne Skibe. Kort sagt, man ventede
en Afgør else i det spændte Forhold,
som herskede mellem den danske Stat
og den tyske Besættelsesmagt.

Mod Ugens Slutning blev de Arbejdere
og Funktionær er, der i Tilfælde af Mo
bilisering havde sæ rlige militære
Hverv, holdt tilbage efter Arbejdsti
dens Op hor. Sidste T ilbageholdelse
skete Lørd ag Eftermiddag den 28. Au
gust. Man var da klar over, at Faren
var overhængende, og Arbejderne
kræved e da at faa Besked om, hvorvidt
det gjaldt Udlevering af Materi alerne
til Besættelsesmagten, idet man i saa
Fald vilde nægte at blive. Svaret gik ud
paa, at det gjaldt Udleveringer til egne
Skibe, og Arbejderne blev da til ea.
15.50, hvorpaa de fik Besked om, at

Søværnet godt kunde klare Op gaven
selv, saa de kunde gaa hjem . Kl. 16.00
skulde alt civilt Mand skab være ude af
Holmen, og alle Officerer og Befa
lingsmænd, hvis Bopæl var i Byen, og
som gjorde Tjeneste paa Holmen, væ
re ved deres Afdelinger.

Le rdag Aften blev der udleveret skarpt
til Søværnets Kasern e og Besætninger
ne - hvorimod Rekruttern e paa Kaser
neskibet FYEN intet fik - og Vagt
mandskabe t blev forstærket.

KJ. ca. 4 Søndag Mo rgen marcherede
Ijcndtl igc Styrker mod Vagtport en og
overmandede Vagten. Der blev straks
slaaet Alarm paa hele Holmen, Mand
skabe t blev purret ud, og man ventede
nu paa Ordrer fra Ledelsen . Fjend en
delte sig straks, idet en Afdelin g mar
cherede mod Nyholm, en anden mod
Dokocn, og en tredie Afdeling ran sa
gede Frederiksholm. - Paa Fre der iks
holm gjord e vore Styrke r forgæves
Forsøg paa at sprænge Hangarerne
med de derværend e Maskiner i Luften
ved hjælp af Ha andgranater, ligesom
man forsøgte at sæ tte alle de brand-
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Tysksoldat pd Holmen.Billederer taget illegalr efter den 29. august 19-13. Foto Oriogsmuseec

farlige Magasiner i Brand, men af en
eller anden ukendt Aarsag lykkede s
Forsøgene ikke. Derimod lykkedes det
vor Marinere at sænke Torpedobaaden
SÆLEN og Bevogtningsfartøjet
NORDKAPEREN, som laa ved Dok 
øen, inden Fjenden kom, idet man an
saa det for haabl øst at slippe væk.

Ligeledes lykkede s det vore Styrker at
sænke Undcrvandsbaaden HA VFRU
EN, som for Tiden var til Eftersyn og
derfor var sat i Tørdok. Nogle resolutte
Marinere aabnede Lugerne og Venti
lern e i Ubaadcn , og for at fuldende
Værket aabncde de samtidig Bundven
tilerne i Flydedokken og slog Hul i Si
den paa Dokken med en Forhammer.

Fjenden, som drog mod Nyholm, for
søgte at forcere Broen, men den var ef
ter Ordre hejst op, saa han maatte gaa
bagom genn em den dækkede Vej.
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Denn e var spærret, idet man havde op
stillet "Spanske Rytt ere", som blev
kraftigt forsvaret af vor Soldater.

Silende regn og øredøvende Torden
skrald var en vigtig Faktor i Forsvaret
og medvirkende til at demoralisere
Fjenden, som syntes at se danske Mari
nesoldater overalt. Saaledes skød Fjen
den paa en af sine egne Baade, der for
søgte Landgang paa Dokøen. saa den
maatte stikke ud igen. Ved Burmeister
& Wain var en fjendtlig Hjælpekrydser
gaact i Dok og vilde nu komme sine
egne til Assistance, idet den troede, at
de var for haardt spændt for. Følg en
blev, at den fjendtlige Krydser sendte
en Kugleregn mod Arresthusel. Fjen
den, som paa nuværend e Tidspunkt
var brudt igennem de danske Spærrin
ger, trængte nu ned gennem Nyholm,
og da de ansaa Kugleregnen som væ
rende fra et dan sk Skib, koncentrerede



de deres Slagkraft mod deres ege t
Skib, indtil det blev bragt til Tavshed .

Mandskabet fra FYEN var i Mellemti
den blevet opstillet foran Søofficers
skolen uden el eneste Ge vær, idet
samtlige de res Geværer - ialt ca. 685 
var blevet kastet over Bord . 20 mm.
Ma skinkano nprojekti ler st røg hen over
Hovederne paa Mandskabet, saa de
rnaatte søge dækning bag Planbygnin
ge n, og so m de laa der værgel øse, knal
ded e Fjend en deres Maskinpistoler af
over Hovedet paa dem, og det gentog
sig hver Gang, der blev komm and eret
..træd an". Følgen blev, at enkelte saa
redes, og l Mand faldt .

Da der var faldet en Del Skud fra Ar
resthuset, begyndte Fjenden at beskyde
de t, og pludselig blev der raabt to Ga n
ge ud over Pladsen:"For hvert løsnet
Skud, bliver der skudt 5 Danskere". Da
Skydningen stadig ikke holdt op, greb
Fjend en en dansk Officer fra Kaser
nen , ført e ham med opstrakte Hænder,
og med lo Karabiner og en Maskinpi
stol i Ryggen over Pladsen og tvang
ham til at raabc to Gange til Ar restens
Mandskabr'H vis ] ikke ove rgiver je r.
vil Bygningen inden 5 Minutte r blive
jævnet med jord en af Artill eri". Besæt 
ningen maa ttc da overgive sig.

De i Skibene installerede Bomber be
gyndte nu at springe, idet Artilleriski
bet PEDER SKRAM lagde for med 2
voldsom me Brag. Herover blev Fjen
den saa forskræk ket, at de gav sig til at
skyde paa Ma ndskabet fra Søværnets
Kaserne, som allerede havde overgivet
sig. Herunder faldt l Mat helev, og Ile
re saarcdcs. D etonationerne kom nu
Slag i Slag, og Fjend en forsøgte at for
hindre Flandens Undergang ved at true

med at tage Gidsler. Intet hjalp, alt fly
dende var paa Vej mod Havn ens Bund
under voldsom Syden og Bragen .

Fjenden var nu bragt fuldstændig ud af
Fatning, og i deres Forvirring fyrede de
tyske Solda ter paa maa og faa og for
søgte at nedkæmpe hinand en . Det var
frygtelige Øjeblikke for vore Marin er e
at staa vaabenløse og være Vidner til
Fjendens ubeh erskede Skydninger,
som intet havde med Organisation el
ler Disciplin at gør e.

Forinden Sæ nkningen af de enkelte
Skibe paabegyndtes, fik Holmens Le
delse et Kodete legram gennem Mari
nens hemm elige Sender (ide t de n offi
cielle Sender allerede var besat af
Fjende n) "Søg fremm ed neutral Havn
eller sæ nk". Officielt er dette Telegram
udsendt fra Marineministeriet af Vice
admiral Vedel. Admiralitetels øverste
Mænd var Lørd ag Aften forsamlet i
Marin em inister iets K ontorer. K ontr e
adm ira l Harnmer ich var ligeledes til
Stede, men paa Vicead miralen s Opfor
dring tog han hjem til sin Bolig i Sø
kvæsthuset, da man ikke ønskede beg
ge Adm iralerne arresteret samtidig, in
den Ordren kunde gives. Først blev
Kontreadmiralen arresteret i sit Hjem,
og kort efter blev Viceadmiralen taget
paa Marineministeriets Kontor, men
forinden var de t dog lykkedes ham at
udsend e ovennævnte Telegram.

Da Telegramm et var indløbe t Kl. ca.
3.50, afsagde PEDER SKRA M Døds
dommen over Flaadcns Enheder ge n
nem en Addislarnpc, anbrag t paa Ski
bels Stormast. Stillingen var ganske
klar. Sprængbombe rne i de forskellige
Skibe sattes i Fun ktion efte r O rdre fra
Skibscheferne. og Skibenes Mandskab

5



begyndte systematisk at gøre Forbe re
de lse til Sænkning, hvis Bombe rne
skulde svigte.

Artilleriskibet PEDE R SKRAlII.

PEDER SKRAM sprængtes Kl. 4 med
2 i Skibet insta llerede Bombe r, og
Virkningen var saa voldsom, at en Sofa
fra et af Lukaferrie fløj ud gennem et
Hul i Agterdækket. Skønt dette var
pansret, har een Bombe alligevel kun
net foraarsage en saa voldsom Spræng
ning. Skibet kræ ngede øjeb likkelig over
og sank.

Torpedobandene HVALROSSEN og
MAKRE LEN.

HVALROSSEN, hvis Chef var Kap
tajnløjtnant S.E.B. Grønbeeh, var den

ZO. Maj d.Aa, draget paa Togt sammen
med Inspektionsskibet ING OLF og
havde Øvelser med Kade tte r ved
Svendborg. Den 27. Augu st blev Skibe t
dirige re t hjem og skulde den 1. Sep
tembe r have Besejlingsøvelser med Ka
detter. I Mellemtide n blev HVAL
ROSSEN dirigeret ned ved Siden af
PEDER SKRAM, hvor Torpcdobaa
den MAKRELEN, hvis Chef var Kap
tajnløj tnant JJ. Ulrich, i Forvejen hav
de ankret op. Den 28. August om Afte
nen gjord e man Skibet klar til at stikke
til Sverige, hvilken Plan dog blev opgi
vet, da Fjenden havde opstillet Tanks
ved Langeliniekajen og sal en Hjælpe
krydser i Dokken hos Burmeister &
Wain. Skibe t blev sprængt Søndag
Morgen Kl. 4.08 ved Hjælp af en 10 kg.
Bombe, kort efter at man havde sæn
ket MAKRELEN paa samme maade .
Fjenden, som paa daværende Tids
punkt var trængt ud paa Nyholmen,

A n itteriskibet PEDER SKRAM sænker ved Mastekranen. Foto Orlogsmusea.
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Sænkede skibe på Holmen den 29. august 1943.

1. Art illeriskib PEDER SKRAM.
2. Torpedobåd HVALROSSEN.
3. Torpedobåd R.2 MAKRELEN.
4. Minestryger M.3 søULVEN.
5. Opmålingsskib HEJMDAL (delvis).
6. Ubåd Cl BELLONA.
7. Ub3d C2 ROTA.
8. Ubåd II.1IlAVMANDEN.
9. Ub3d 11.4 IlA VIl ES r EN.
10. Ub5.d n. i DAPHNE.
11. Ubåd 0.2 DRYADEN.
12. Ub åd 11.3HAVKALEN.
13. Værkstedsskib HENRIK GER-

NER (+ brændt).
14. Mineskib LINDORMEN.
15. Minestryger M.6 SØlIUNDEN.
16. Mineskib Mr.l KVINTUS.

17. Mineskib ME2 SIXIUS.
18. Mineskib LOSSEN.
19. Minestryger MS. 10.
20. Minestryger MS. 8.

21. Minestryger M.2 SØDJØRNEN.
22.0Iieb5.d.
23. Ubåd H.2 IlA VFRUEN m.Dok 2.
24. Minestryger MSA.
25. Torpedobåd R.5 SÆLEN.
26. Torpedobåd R3 NORDKAPEREN.
27. Mineskib MF.3 LOUGEN (+ brændt).
28. Mineskib MFA LAALAND.
29. FLORA (intet batteri).

Efter "Da Danmarks Flaade blev sæ nkcr''af
kommandørkaptajn F.H. Kjølscn.
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- ---- - - - -

MinestrygerenSØWØ RNEN og Cif sænket oliepram. SØBJØRNEN b/Cl' oprindelig sænket i indsejlingen.
FOIO Ortogsmuseei.

beordrede Mandskabet fra de to Baa
de hen til Planbygningen, og her fik
Officererne Ordre til at træde frem,
hvorpaa Fje nden gav sig til at skyde.
HVALROSSENS Næstkommanderen
de Søløjtn ant 1, H.L. Prause, blev her
under saaret i Benet.

Mineskibet LOSSEN, Mlnefartøjerne
LOUGEN og LAALAND.

De tre Mineskibe var sammen paa
Togt med Position syd for Hel singør
Torsdag Aften den 26. August paa Vej
mod København, idet man Onsdag
nord for Odsherred havde modtaget
Meddelelse genn em Reuler Radio-
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Avis om, at Besættelsesmagten havde
taget Forum m.m., samt at der var
mellem 40 og 50.000 Tyskere i Køben
havn. Efter at have modtaget denn e
Meddelelse beordrede Chefen "Klart
Skib", og Fredag Morgen satte Skibene
Kursen mod København, hvor man an
kom Kl. 14 samme Dag og ankrede op
i Flaadens Leje. Lørdag Aften forsøgte
LOUGEN og LAALAND at stikke af
til Sverige , hvorfor der blev beordret
"Klart Skib". De lagde begge samtidig
ud fra Flaadens Leje og passerede hur
tigt Hønsebroløbet, men da Fjenden
var forberedt paa alle Eventualiteter,
havde han posteret 3 store Torpedoj a
gere, som straks stod ud fra Langelinie
og spærr ede Havneløbet. LOUGEN



og LAALAND maatte da gaa ind i
Flaadens Leje igen og stod ind i Mine
graven, hvor de ankrede op. Kl. 4 Son
dag Morgen sprængte man begge Ski
bene, samtidig med at man satte Ild
paa LOUGEN, hvis Chef var Kaptajn
løjt nant C.E.J . Hastrup, saa Komman
dob roen blev slemt hæ rget af Ilden.
Herunder sanredes Søløjtnant l , lA.
Westergaard. Mineskibet LAALANDS
Chef var Kaptaj nløjtnant P.G. Holdt.
Mineskibet LOSSEN , som om Freda
gen havde lagt til ved Torpcdobaads
broen, blev paa Chefen, Kaptajnløjt
nant B.V. Clausens Ordrer bombe
spræ ngt Søndag Morge n.

Værkstedss kibel HENRIK GERNE R
m.m.

HENRIK GERNER, hvis Chef var
Kaptajnløjtnant H.E. Wern , skulde KI.
6 Søndag Morgen have været sejlet til
Aarhus med Dykkerskolen. hvorfor
Mand skabe t havde stuvet Proviant og
Klæder ned i Skibet, som laa med
Damp en oppe. Da man om Morgenen
blev væ kket ved Skydningen, undersøg
te Chefen Muligheden for at stikke ud
fra U-baads broe n, hvor Skibet laa, det
viste sig at være ganske haabløst, da en
brændende MS-baad drev hen mod
Høn sebroløbet og belyste hele Krigs
skuepladsen. Chefen gav da Ord rer til
at sæn ke HENRIK GE RNER . Bom
ben antæ ndte ved sin Eksplosion Ski
bets Oliebeholder , saa det brændte
fuldstændigt, drev bort fra Broen og
sank.

Da Mode rskibe t eksp loderede, be
gyndte U-baadsmandskabe t at aabn e
Luger og Ventiler til U-baadene , hvor
efter de ogsaa sank med Und tagelse af

DRYADEN. En Kvartermester sprang
da ned i Baaden og satte en Bombe i
Funktion. De t hjalp.

Bombeeksplosionerne tiltog nu i Styr
ke som i Antal, idet alle de Skibe, der
var stationeret ved T-Broerne og som
ikke var unde r Kommando, sank efter
Tur og under voldsomme Eksplosio
ner; der kan saaledcs nævnes: Mine
strygeren SØHUNDEN, Mineskibene
LINDORMEN, hvis Chef var Orlogs
kaptajn Anderse n, og KVINTUS samt
Minefartøjet SIXTU S.

Trods den noget lange Bere tning kan
det note res, at Sænkningen af samtlige
Skibe var fuldført i Løbet af 20 Minut
ter, nemlig fra Kl. ca. 3.50 til 4.10.

Episoderne ved Korsør.

Inspektionsskibene INGO LF og
HV IDBJØRNEN ope rerede i Store
bæl t, hovedsagelig med ø velser for
øje. Begge Skibenes Besætninger be
stod foruden af det faste Mandskab af
en Del Kadetter, der havde Øvelser i
elementær Sømandskundskab. Den 29.
August blev for de Marinere en Dag,
de sent vil glemme.

Skibenes Positioner var Søndag Mor
gen ret ud for Korsør, da de intetanen
de blev prajet af en tysk Trawler og be
ordret til at dreje bi. INGOLF og
HVlDBJØRNEN parerede Ordren og
standsede straks. Man var paa dette
Tidspunkt i Vildrede med, hvad Hen
sigte n var, hvorefter Hvidbjørnens
Chef Kommandørkaptajn F. Hempcl
Jørgensen, der var yngst i Tjenesten,
signalerede til sin ældre Kollega, IN
GOLPs Chef, Kommandør Ever s:
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"Skal vi sænke ham"? Kommandør
Evers signale rede tilbage, at han havde
Overkommandoen, saa der skulle intet
fore tages, før han gav Ordr e.

HVIDBJØRNE NS Chef, der ikke syn
tes, at han ville lade sit Skib falde i ty
skernes Hænd er , forsøgle at undslippe
ved for fuld Kraft at sæ tte Kursen mod
Nyborg. Den lette tyske Trawler var
imidlertid hurtigere end Inspektions
skibet, saa HVIDBJØ RNE N, der laa
nærmest Fjende n, blev først bordet.
Med sædvanlig tysk Brut alitet desar
meredes Skihet hurtigt, Flaget hlev
strøge t, og de t tyske Flag hejst i Stedet
for . Prisemandskabet, som Fjend en
havde med , gik straks i Gang med at
sætte Kursen mod Korsør.

.=
.- '

Efter saaledes at have sejlet i nogle
Minu tter, lød der pludselig en Hvisken
fra Mand til Mandr'Gaa agterud", og
ubem ærket gik Mandskabet agterud
vel vidende, at den installerede Bombe
til Sænkning af egne Skibe var. sat i
Funktion. Bomben vilde saa s prænge
efter ca. 10 Minutters For løb. HVID
BJØRNE NS Chef raabte da pludselig
til sit Mandskab:"Alle . Mand over
Bord ", hvorpaa alle .til ' tyskernes For
bløffelse smed Huer, Tr øjer 'og Sko og
sprang over Bord. Inden Chefen selv
sprang, raabte lian til Fjenden."Pas
paa, for nu springer den", Rædselsslag
ne ove r, hvad der vilde . ske, sprang
Fjend en over Bord med Hjælm, Ge
vær og al øvrig Udrustning.

. :' .
'. "- .

•~~ " o • .

Sænkningen af inspetaiansskibet lfVJDBJORNEN den 29.augusr 19-13. Pennetegning udført af sokadet
S.S. mn Fyren Kieler. Ongina/tegning Ortogsmuseet.
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Kort efte r detonerede Bomben -. Skibet
krænged e over og begyndte at synke.
Pludselig sprang en Kadet , W.W. Chri
stensen, som havde gemt sig i en Red
ningsbaad, ned paa D ækket, strøg det
tyske Flag og satte D annebrog, hvor
paa han selv sprang i Vand eL Mand
skabet blev taget op af INGOLF, som
Fjenden ogsaa havde bord et. Rasende
saa Fjenden HVlDBJ0RNEN synke
for Næsen af dem med Dannebrog va
jende.

Fjend en maatte nu koncentrere sin
Erobringstr ang om INGOLF, som hav
de været Vidne til HVIDBJ0RNENS
Undergang. H er havde Fjen den være t
for hurtig i Vendingen , og da Chefen
ikke havde givet Ordre til a t sænke
Skibet, blev det desarmeret og ført til
Nybor g uskadt.

HAVØRNENS Endeligt ved Korsør.

Tor pedobaaden HA V0RNEN, der
forles af Kaptajnløjt ant A.O . Schulze,
be fandt sig ud for Korsør, da de n blev
stoppet a f en tysk Torped ojager. Che
fen anede Uraad, saa han gav Ordre til
at sæ tte Dampen op og .forsøgte at
stikke syd paa gennem Bøgestrømmen
syd for Korsør. Fjend en halede imid
lertid ret hurtigt ind paa vor Torpedo
baad, saa dens dygtige Cher maatte
slippe af med ham ved Hjælp af en iov
rigt yderst virkningsfu ld List.

Stik syd for Korsør gaa r en Sandbanke
ud fra Land so m en Tunge. Det te vi d
ste Chefen , saa han fulgte Sandbanken
og sejlede videre sydpaa, Den forføl
gende Fjend e opdagede Tricket, men
vilde afskære vor Torpcdobaad ved at
stikke lige igenn em med det Resultat,

IlA VORNENS heldigl ud/ene operanon ved Kor
ror. Skitse fra del illegale skrift.

at han borede Stævnen dybt ind i Ban
ken og totalt ødelagdes. Efter sa aledes
at have narr et Fjend en til Døde, for
søgte vor Marinere at fort sætte Flug
len, men blev afskaaret af en MS-ba ad,
som var taget af Fjenden, og nogle an
dre smaa fjendtlige Fartøjer . Disse
aabncde nu en kraftig Ild mod vor Tor
ped obaad, saa den saa sig nødsaget til
at vende om. HA V0RNEN satte da
Kursen mod Sandbanke n og affyrede
sin Tor pedo mod Fjend ens Torpedo
baad, som sad uhjælpelig fast i Ban
ken . Der paa vendte HAV0RNEN om
og sat te Kurse n mod Sjællands Kyst
med saa sto r Fart, at den borede sig
dybt ind i en Sandrevle og øde lagdes .

Mandskab el gik under stæ rk Beskyd
ning i Baadenc.og sprang i Land. Un
der Ledelse af der es Cher vandrede de
danske Marinere i deres U nifo rme r
ind i Skoven ved Bøgebjerg og gemte
sig. De vilde nu marchere mod Køben
havn, hvilkel skete ved at forh ør e sig
hos nogle Børn , hver Gang de naaede
en Landsby, om der var fjendtlige
Tropper i Byen . - Paa denne Maade
naae de de virkelig Københ avn.

Att er en Gang har dan ske Marinere
ved Snarraadighed forbløffet en over 
legen Fjend e.
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--- - --------- - - - - - - - - - - - - - -

Artilleriskibet NIELS JUEL under lysk luftbombardement udfor Isefjorden den 29. august 194]. FOlD
Orlogsmusect.

NIELS JUELS Kamp iIsefjorden.

Søndag Morgen den 29. August be
fandt Niels J ue! sig i Holbæk Havn. fn
tet Mandskab havde faaet Orlov eller
Nattegn, da man fra Admiralitetet hav
de været klar over en forestaaende tysk
Aktion. Lørdag den 28. blev NIELS
JUEL sat i Alarmberedskab, Kanoner
ne blev efterset og armeret, og Mand
skabet instrueret. Søndag Morgen Kl.
4.30 blev der blæst "Klart Skib". Kl. ca.
5 slæbtes Skibet med Bugserbaad ud af
Havnen og salt e Kurs mod Hundested
i Haab om at slippe ubemærket ud af
Fjorden og derefter sætte Kursen mod
Sverige.

Kl. 5.15 hørtes en Summen fra 3 tyske
Flyvemaskiner, 1 Stukas og 2 Rekog
nosceringsmaskiner. De satte alle øje-
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blikkelig Kursen mod NIELS JUEL,
og Stukas'eri gik over til Angreb. Den
kastede to Bomber, som begge faldt
ca. 50 m. fra Skibet og ikke anr ettede
nogen Skade. Under Dykningen affyre
de Stukas'eri adskillige Maskingevær
salver fra de stationære Maskingevæ
rer, herunder blev 1 mand, Kvarterme
ster Andreasen, saaret saa haa rdt, at
han døde 3 Dage senere, og 3 Mand, 2
Værnepligtige og 1 Mathelev, blev let
ter e saarct.

Da den første Bomb e faldt, aabnede
Artilleriskibet Ilden fra sine 20 mm.
Rekylkanoner fra Bakken og henne ag
ter. Ved den første Salve nedskød vore
Orlogsmænd den tyske Stukas. Und er
Angrebet var der imidlertid kommet



yde rligere 2 Stukas til, og de n ande n
Salve fra vore Kanoner opnaaede
Træffere paa yderligere 1 Stukas -og
sandsynligvis ogsaa paa en af Rek og
nosceringsmaskinerne. Da saaledes to
eventuelt tre Maskiner var sat ud af
Spillet , ang reb den 3: Stukas ved Styrt
dykning og kastede endnu 2 Bomber,
hvoraf den nærmes te faldt ca. 20 m. fra
Skibet og ved sin D enotation sendte en
Vandsøjle ind over Mandskab et ved
det forreste ' svære Skyts, som under
Kampe n ikke var kommet i Brug, men
var blevet .drejet i re tning af Angri
berne. Dc rpaa fjernede de. tyske Ma
skine r sig. NIELS JUEL drejede af og
løb ind i Bugten 'med Kurs mod Nykø
bing i Haab om at blive understøtt et af
Lynæs Batteri, der hidtil havde holdt
sig uden for Kampen.

Ordren fra Admiralitetet om at aabne
Ilden eller at tage andre Forh oldsreg
ler var paa dett e Tid spunkt end nu ikke
indlobet, saa Che fen, Kommand ørkap
tajn C. \Vcstcrmann, ventede nu paa
disse Ordrer gen nem Forbindelsesof
ficeren, Orl ogskaptajn Pontoppidan.
Denne ankom kort efter pr. tysk Ku
rermaskine og sejled e straks fra Hav
nen med Kutte ren P. 31 ud til NIELS
JUEL med Ordre om be tingelses løs
Kap itulation .

Kommandørkaptajnen blev herover saa
rasende, at han næ gtede at forhandle
med Forb indels esofficeren, men bad
ham beste mt om at forlade Skibe t hur
tigst muligt. Orl ogskapt ajnen maatte
saa gaa fra Borde, hvor efter Chefe n
gav Ordre til at løbe NIELS JU EL paa
Grund i Nykøb ing Fjord, hvilket skete
med 16 Knobs Fart. Da dette Var gjort,
fik Radiokvartermesteren Ordr e til al
sæ nke Skibe t ved hjælp af en Bombe ,

som var installeret agterude. Bomben,
der bestod af ca. 10 kg. Sprængladnin g,
et Tændbatteri og et Hemmeværk, de
tonerede desværre ikke, da T ændb at 
teriet var i Uorden, sandsynligvis som
Følge af Grundstødriingen. Da . en
Bombe, der var installeret forude, heI
ler ikke kund e bringes til Spræ ngning,
gav Chefen Ordre til, at l. Maskinme
ster - ' J.V. Nielsen - skuld e fjerne
Bundvent ilern e og ved Hj ælp af For
hamre forh indre Ven tilernes Fastgø
relse igen.

Mandskabet, der ' havde erfaret Che
fens Hensigt med Skibet, sto lede fuldt
og fast paa Kommandørkaptajnen og
bed den .Smerte i sig ikke at maalt e
aabne Ilden fra det svære Skyts mod
Fjenden, som faretruende"kredsede 'om
Skibet, medens de forsøgte at hold e

.ham paa Afsta nd ved ustandselig at fol
ge hans Bevægelser med Kano nerne.

NIELS JUEL, D anmarks største
Krigsskib, maa tte ikke paa nogen Maa
de falde ubeskadiget i Fjendens H æn
der, og man gav sig de rfor systematisk
til at kaste alt, hvad man kund e, over
Bord. 57 mm. Kano nerne blev demon
teret og tage t ud af Fundamenterne. 20
mm . Muskiaka nonerne blev taget op af
Søjle rne , Kilerne blev taget ud af d..
svære 15 cm. Kanoner, og altsamme n
blev det kastet over Bord . Maskinerne
blev systematisk øde lagt, og samtidig
træn gte Vandet ind gennem Ventiler
ne og bored e Skroget endnu dybcr .
ned i Fjordbundens Mudder.

Kl. 9.30 sank NIELS J U EL paa Isefjor
dens Bund med Da nnebrog vajende .

Kl. 9.30 blev Mandskabet mønstre t paa
øverste Dæk af Chefen, der meget be-
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væger lakkede "Drengene" for uegen
nyttig og lapper Indsats, kort og k1arl
satte dem ind i Situatione n, og forkla
rede dem hvorfor han havde maatt et
tage denne tragiske Besl utning, saml
gav dem en kort Redegørelse for, hvad
Skade NIELS JUEL havde lidt.

Efter Talen sang man "Kong Christi
an", og Chefen skred Fronten af, hilst
med Jubelraab fra Mandskabetr'Leve
Chefen". Kommandørkaptajnen takke
de Mandskabet og begav sig derefter
ned til de saarede.

Søndag Afte n ankom en Adjudant i et
af Værnemagtens Fartøjer og lagde til
ved NIELS JUEL. Adjudanten ønske
de at tale med Chefen, men da denne
nægtede at modtage ham, bad Adju
danten Chefen om at forhandle med
den tyske Officer i Baaden, Ogsaa det
te nægtede Chefen, og Adjudanten for
lod derpaa paa Chefens Opfordring
Skibet sammen med sin tyske Ledsa
ger. Vild Jubel bølgede igen op mod
Chefen som en Anerkendelse af hans
ægte Nationalfølelse.

Kl. 8 Mandag Morgen bordede et tysk
Patruljefartøj NIELS JU EL med Or
dre fra Værnemagten om, at Besæt
ningen straks skulde forlade Skibet
som tyske Krigsfanger. Efter cn kort
Mønstring og Tale af Chefen udbrag tes
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el "Danmark leve", hvorpaa Mandska
bet gik fra Borde. De blev interneret
først i Nykøbing, senere paa Holmen.

NIELS JU EL er sænket, - en Epoke i
vor F1aades Historie er afsluttet lige
ærefuld for det selv, som for det Land,
det har tjent. Danmarks F1aades Var
tegn, Danmarks F1aades Lommeslag
skib, moderne i Udrustning som i Slag
kraft, har utvetydigt formaaet at
skræmme Fjenden fra Vid og Sans og
ubønhørligt holdt Stand mod Over
magtens fejge Vaaben. - NIELS JUEL
ligger nu som Vrag dybt inde i Isefjor
dens dynnede Bund, sænket af sin egen
Besætning.

Som en Afslutning paa Flaadens Skæb
ne vil vi, so m det ikke var forundt at
deltage i Kampene mod Undertrykker
ne, hylde vore Kammerater i Trøjen
for deres Indsats. Skønt Fjendens
Overlegenhed i Materi el som i Styrke
var mangfoldig, er vi overbevist om, at
det Kammerat skabets Baand, der bin
der Officerer og Menige til det aart u
sinde gamle Dannebr og endnu en
Gang vil Iaa Verden til at fæste sine
ø jne paa det Land, der kæmpede for
sin Frihed, kæmpe de for at vise, at sejg
Trods og ubøjelig Vilje er Faktorer,
der omend med blodig Kølvandsstribe
en Gang vilsejle Skibet i Havn.



Baadsmandspiben.
Cyri l R. Andresen

I.
Den maritime Fløjte, som på dan sk i
Dag kendes und er Navnet Baads
mand spiben , har været anvendt i man
ge Aar , men dens nuværende Udform
ning har det ikke været muligt med
Sikkerhed at tidsfæste, dog er den i
hvert Fald ca. 400 Aar gammel.

I Hovedtrækkene kan Baadsmandspi
bens tre Dele beskri ves saaledes:

1. Fløjtehoved (barrel, buoy eller bowl)
tønd eformet e ller kuglefor me t.

2. Fløjterøret (pipc, cannon, gun eller
reed) lige eller svajet Form e ller en
Kombination af begge Dele.

3. Pladen (th e keel) som ved Lodning
sammenholder de øvrige Dele.

Bortset fra de mere eller mindre sikre
Formodninger om Signal flojtens første
Anven delse ombord på Skibe, bor det
nævnes, at Basuner, Trompeter og Sig
nalh orn antagelig endnu tidliger e eller
samtidig med har været anvendt til for
skellige Former for Signa!givning til
Søs. J ævnfør bl.a . den græ ske Sagnhi
stori cs Omtale af Jason 's Fæ rd fra So r
teh avet til H ellas på Skibet "Argo",
hvor Skibets Manovre blev dirige ret af
en "Filoktetes" med en Flojte. Senere
Omtaler nævn er det rom erske Signal
horn Bucca.

Blæseinstrumenter blev anvendt til
An givelse af Retakten ombord på græ 
ske Galej er sa mt på Korsfarertidens
Skibe som Signalgivn ing til Bueskytter
ne.

Omkring 1250 skriver Sire Jehan de
l oinville i sine Memoirer, at når Kong
Loui s IX (Louis den H ellige 1226
1270) sku lle ilaridsæ tte s fra et Skib, s å
blæste Kapt ajnen i sin Flojte, og 80
Armbrøstskytter paraderede. Det er
også værd at nævne Byseglct fra Dover
fra 1281 og det omtrent samtidige By
segl fra Yarmouth, som begge forestil
ler Skibe, bemandet med bl.a. Fol k
med Blæseinstrumenter.

~ ~~
~J

Fløjte fra slutningen afdel J.I. århundrede.

P5 Victor ia og Albert Museet findes c l.
Broderi fra sidste Fjerdedel af det 14.
Aarhun drede , so m bl.a, for estiller en
Mand med en Fløjte i Munden . Fløj ten
bes taa r af et langt Fløjteror med kug
leformet Fløjtehoved, men uden Plade.

II.
Det kan med Sikkerhed fastsl ås, at i
Tidsrummet fra omkring Aar 1500 til
efte r 1700 har So fløjt en/Signalfløjtcn
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været baaret og anvendt af saavel de
højeste Skibsofficerer (Admiraler og
Kaptajner) som af Undernfficerer
(Baad smænd og Kvartermest re), men
det vides ikke, om de to Officersgrup
pers Piber har haft samme Form. Der
findes dog Oplysninger om, at Sølløjter
på dette Tidspunkt bIev fremstillet af
Guld, Sølv og forgyldt Sølv, og enkelte
var udsmykket med Æ delstene. Det er
endvidere oplyst, at en Del af de højere
Oflicerer har baaret Signalfløjten som
et Kommandosymbol, eller muligvis et
Statussymbol for at bruge et moderne
Udtryk.

Fløju: fra omkring 1500.

Den tidligste historisk underbyggede
Beretning om en Signalflojtes Anven
delse stammer fra Aare t 1488, hvor en
gelske Skibe angreb nogle venetianske
Galejer ud for Isle of Wight. Det næv
nes her, at Kaptajnen paa en af Ga lej
erne blæste et Signal, som af de engel
ske Besætninger blev opfattet på en
saadan maade, at Angrebe t mislykke
des. De t har være t nævnt, at på det
Tidspunkt var Signalflejren ikke al
mindelig anvendt i den engelske Flaa
de, men Begivenhedernes Forløb taler
absolut for, at de engelske Besætnin
ger har været vant til at adlyde Fløj
tesignaler . Kaptajnen på den venetian
ske Galej må også have været fuldt for
trolig med Signalflojtcns Anvende lse,
men om han har kendt de i den engel
ske Flaad c anvendte Signaler, kan
næppe opklares. Kan det af ham blæ-
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ste Signal have været en Ordre til hans
eget Mandskab, eller har det - ud fra
Kendskab til engelsk Signalering - have
været en vel gennemført Krigslist?

Fra omkring 1500 omtales Fløjten som
værende i Brug i den engelske Flaade,
i hvert Fald som et Kommandosymbol
bland t de højeste Officerer, og det kan
nævnes, at Sir Edward Howard, som
Lord Admiral i 1513, bar en Fløjte,
muligvis den samme som han i 1511
havde taget fra den skotske Kaper
kaptajn Andrew Barton, som han hav
de dræbt. Den 1. Oktober 1515 ved
Navngivningen af Galejen "Princess
Mary" havde Kong Henry VIII i Guld
kæde en Fløjte, som han blæste i
"nearly as loud as a trurnpct". Da Kong
Karl V (spansk Konge fra 1516) sejle
de fra Nederlandene til Spanien i 1517,
anvendtes daglig en Baadsmandspibe
af Sølv. Det er også oplyst, at den fran
ske Admiral Philippe de Chabot bar en
Fløjte i 1532.

III.
Ved en Reception i Caiais for Anne af
Cloeves i 1536 bar the Earl of South
arnton en Fløjte af Guld, besat med
Ædelstene af stor Værdi. Allerede paa
den Tid var Signalfløjte n ikke alene
forbeholdt de højeste Officerer, hvilket
frcmgaa r af, at the qua rie rmaster paa
"Barbcra" havde en Fløjte og Kæde af
Sølv paa en Rejse til Brasilien i 1540.

Paa et Maleri af Lord Clinton and Say
re fra ca, 1562 alb ildes han som Lord
High Admiral, bærende en Fløjte som
"a badge of comrnands". The whistle of
office var muligvis allered e afskaffet,
men i hvert Fald blev den det under
hans Efter følger, Lord Howard of Ef-



fingham i Dronning Elisabeth' s Rege
ringsti d (1558-1603). Lord Clinton's
Flojte er blevet aftegnet efter det
ovenfor nævnte Mal er i, men de n ligner
ikke en Baadsmandspibe. Den har el
tilspidsel vulstform el Mundstykke, der
fortsætter i cl firkantet Fløjter ør. som
afsluttes af el vandretliggende, cirkel
formet Fløjt ehoved med tilsvarend e
Aa bning paa Oversiden, altsaa nær
mesl som en flad Cylinder .

Paa en Rejse fra Port smouth til Sevilla
i 1563 kom det enge lske Skib 'Three
Half Moons" i Kamp med tyrkiske Ga 
lejer , og ved de nne Lejlighed omtales
Baadsm andspibcn som værende i
Brug.

Hvornaar den maritime Signalfløjte
blev indfort i den danske Flaade , og
hvord an den har sel ud, kan ikke med
Sikke rhed afgøres, men i de i 1565 ud
færdigede Skibsartikler for Herl uf
T rolle's Flaadeafdeling, omlaIes Straf
fe for at "forsofve eller forsomme Sie
Ilogten", og en lignende O mta le findes
fra 1568. Unde r Christian IV's Rege
ring (1588-1648) omtales Sofloj tcn ofte,
bl.a. som Bestillingsarbejder hos kø
benhavnske G uldsmede. Eksempelvis
kan nævnes Kongens Bestilling i 1603
af en Soflej tc til Skipper Malmø, af

Lord Clinto n 's flejlc efter malerifra cø. 1562.

J

Er maleri af Christian Ul fra ca. 1550 kom i 1917
fra Tysk/and tit Museet på Frederiksborg Slot.
Kongen er afbilde t med en J-dobbelt Guldkæde
om Halsen. Til den nederste Kæde er fastgjort et
Gehæng, formet som en Delfin. ~'crst mod \'cn
streHov-edet med opadbojet Snude samt Mund og
Ojne. Kroppen bojernedad mod !tøjreog afsluttes
næsten cirfæ/fomlct. Kroppen er dekoreret med IO
eller fire Mænd, forbundel med el To\~ der paa
Kroppens vdcnte del er faslgion tit el Anker. Der
findes el Fotografi af Malmel fra mel/em 1917 og
1928, som viser de omtalte Detatjer, nlt:n paa Cl
senere Tidspunkt har Maleriet gennt:mgaaet en
''nænsom Restaurering"; nvotved den ovenfor
na:...-m c Dekoration er bte...-et ovennotet.

Der er efter min Mening næppe nogen 1\'0'1 om,
ar det nm ·ntc Gehæng er en Søf/øj te af en, i man
ge Aar, forgtenu Type. Hvis min Fontlodning er
rigtig, betyder det, ar Søfløjten har "æret kendt i
den danske Flaade (ra omkring 1540, attsaa ca.
25Aar lid /igere end hidtil bedst.

17



hvem Kongen havde laant dennes Sølv
flojte, so m han havde skæ nket til Skip
per Hans Bagge paa Flaadens størs te
Skib "Fortuna", I 1606 aflagde Christi
an IV med en Flaade besta aende af ot
te Skibe Besøg hos sin Søster og Svo
ger Kong J acob VI , og herunder omta
les Baadsm andspiben som "Piben", en
lille Sølvfløjte som' Skippern e og de
forne mste Skibsofficerer plejer at bære
om halsen. I Skibsartiklerne for Adrni
ra l Mogens Ulfeldt fra 1609 omta les
Søfløjten, og i samme Aar nævnes
Kaptajnsfløjten i et af Shakespe are's
Sku espil.

Fløjre fra omkring 1600,

IV.
Paa Hjem rejsen fra det fjerne ø sten i
1613 indlod det hollandske Skib "Witte
Leeuw" sig i Kamp med nogle forank
red e portugisiske Skibe i St. Jam es Bay
ved Øen St. H elena, men med det for
hollæn derne kedelige Resultat, at
"Witte Lee uws" Krudtkammer blev
ramt , og Skibet sprængtes i Luften.
Stedet for Kamphandlingen blev un
dersøgt i 1976, og i Re sterne af Vraget
fandt man bl.a. en Sølvfløjt e af ualmin
delig Konstruktion med tilhørende
Sølvkæ de. Efter Billeder at dømm e bc 
staar Fløjten af et svagt S-forme t Fløj·
teror med fem Bæreringe. et orname n
ter et kugleforme t Flojtehovcd, begge
Dele fastgjor t til en frit liggend e orn a-
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SØl\'f1ØjlC fra del hollandske skib "Witte Lecllw:
der sank; 1613 ved St. Helena.

menteret rektangulær Plade, som paa
Mid ten e r forsynet med en Knap, nan
keret af to S-formede Ornamen ter.

At en Signalfløjt e af næsten sam me
Form som den nuværende Baads
mandspibe har være t i Brug i den
spanske Flaade kor t efter Aar 1600, er
bevist ved Fundet af en meget forn em
Fløjte i Vraget af den spanske Galeon
"Nuestra Senora Atocha", som sammen
med "Santa Margarita" forli ste i 1622
sydøst for Florid a's Kyst. Den omtalte
Fløjte er form et so m en Baadsm ands
pibe med lige Fløjterør og kugleformet
Flojt ehoved, hvor til der i den for reste
Ende findes et balusterformet Mellem
stykke med en Ring til Kæden. Paa
Pladen (the kee l) nær Fløjtehovede t er
med en Nitte fastgjort tre Toiletred
skaber, bcstaacnde af Øreske, Negle
rens er og Tandstikker. Saavcl Fløjten
med Tilbehør som den tilhørende dob
belte Kæd e er af G uld.

I Christian IV's Krigsartikler af 8. Maj
1625 omta les igen Stra fferamme r for at
overhøre Pibesignalerne (Sio flojten) ,
og Skipperne maatt e ikke komme paa
Holmen uden deres Kaarde og "Søe
Iløite", Ved en Skrivelse af 22. De ccm 
ber 1630 fre mgaar det , at Skriveren
paa Bremerho lm i Kobenh avn ska l
modt age og udlevere Sølvfløjter samt
tilbagekræve dem ved Dødsfald. Ved



Nytaar 1631 var Beholdningen: 11 for
gyldte Selvfløjter og 5 hvide ditto.

I en engelsk Bog fra 1630 skrevet af
John Tapp, forekommer en Tegning af
en Fløjte med lige Fløjterør, et nær
mest spiralformet Fløjtehoved og en 3
delt Plade.

V.
I Rosenborg Kataloget fra 1901 omta
les en Miniaturebuste af Voks, forestil
lende Christian IV i Admiralsdragt
med Signalpiben i en Kæde om Hal
se n. Ved nærmere Studium viser del
sig, at der er tale om et indrammet far
velagt Relief af Voks, udført omkring
1648, men den Genstand, der omtales
som en Signalfløjte, ligner absolut ikke
en Baadsmandspibe. Saavidt det kan
afgøres, dreje r det sig om en lille
hvid/ gul Genstand, næsten kuglefor
met med et Hul øverst ELLER en
nærmest ægformet Ting, øverst afslut
tet med en stor Øske n, men uanset
hvordan man bedømme r Formen af
den overste Del, afsluttes Genstanden
nede rst af en nærmest tragtformet D el,
som muligvis kan være et Mundstykke
- Kan det lænkes, at der har eksisteret
en Søfløjrc af denne Form, eller har

Guldpojlt!fa del! spamke foleall "NUC5lTQ Seno 
ra Atocha • de for/wc i 16_2 ved Elorida's kyst.

Kunstneren ikke kendt Udseendet af
en Signalfløjtc/Baadsmandspibc af den
gængse Type? En lignende Betragtning
kan gøres gældende med Hensyn til
Tegningen af Lord Clinton's Fløjte fra
ca. 1562.

Under Frederik III omtales i 1654 tn
Baadsmænd, der var forsynet med
Sefløjter, da de som Kurerer sendtes til
Ostasien. I 1671 nævner den engelske
Digter John Baltshape i "The Straights
Voyage" Brugen af Kaptajnsflejten, og
under Charles II's Regering (1660 •
1685) blev Piben anvendt til praktisk
Signalering og betragtedes ikke mere
som el Kommandosymbol.

I Aaret 1715 forliste flere spanske Ski
be paa Florida's Kyst, hvor man i 1%2
fandt en Fløjte af Guld med en lang 4
dobbelt Guldkæde. Den formodes at
have tilhørt Kaptajn ener Admiral Don
Juan de Ubillas, der var Chef for en
Flaade bestaacnde af ti Galeo ner,
hvoraf mange forliste, Fløjten ligner ik
ke de sædvanlige Baadsmandspibcr,
idet den er forme t som en Drage og
formodes fremstillet i Kina. Den er
forøvrigt forsynet med baade Øreske
og en Tandstikker. Fløjten og Kæden
blev senere solgt paa Auktion i New
York for US.$ 50.000,-.

Fra i hvert Fald omkring Aar 1750 me
nes Baadsmandspiben (Skeppar Pipan)
at have været anvendt i den svenske
Flaade, men det har ikke været muligt
at finde skriftlige Beviser for det for
modede Aarstals Rigtighed, men det
omtales at Piberne oftest blev frem
stillet af Vaabensmeden ombord og
sædvanligvis af Sølv. I Udgaven af "The
new and universal dictionary of the
marine" fra 1771 af William Falconer,
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B ådsmandspibe af soli' med tilharende kæde og skjold ligeledes af soli'. An/agdig frems tillet afIørgen
Lind i Kobenhavn omkring 17-15. Ortogsmuseet (Reg.nr. 2001:1977).

defineres Udtrykket "Call" saaledes : a
sor t a f whistle a r pibe af silver ar
brass, used by the boatswain and his
mates to summan the sailors to their
dutY and direct them to the different
emp loyme nts of the ship. T he aet a f
w.inding th is instr ument is called pi
pmg.

VI.
Ou art ermcsteren ved den kongelige
Chalup paa Holm en i København ba r
omkring Aar 1793 i e n 3-dobbelt Sø lv
kæde en Sølvfløjte med Graver inger.
Ti l Kæden var fæstet en Sølvplade med
kro net Anker og tre Løver. De n om tal 
te Chalup nævnes ogsaa som Admirali
tetschalu pcn, som ved sæ rlige Lejlighe
der blev stillet til Raadighed for de de
put er ed e i Admiralitets- og Kommissa
riatskollegiet. En Baadsmand spibe,
som her nævnt, findes nu paa Orlogs
museet i København, og den menes at
være frem stille t af Jørgen Lind i Kø
be nhavn mellem 1740 og 1768, men
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ifølge Sølvstemp lerne kan den være
fremstillet af Johan Ma rtin Lercke i
København mellem 1812 og 1834, og i
saa fald kan den ikke være identisk
med den, der nævnes om kring 1793.

Ved Debarkcringen af den svenske
Konge Gustav IV Adolf (1792-1809)
fra en Fregat paa Karlskrona Red blev
Ske ppar Pipan brug t. U nde r Napoleo n
I skæn kede Kadet terne paa Skibet
"Tourville" i 1814 en Baad smand spib e
af Guld i en 3-dobbelt Guldkæde til
Maitre Carel. Fra ca. 1830 findes en
Tegning af E.C. Yo ung, forestillende
en amerikansk Baadsmandsrnath med
en Baadsma ndspibe, ophæ ngt ved Fløj
te hovedet i en mege t lang kæd e. I 1839
omtales Baadsmandspibens Brug i
danske Krigsskibe, samt at den blev
br ugt af Baadsmæ ndenc, Skibsmæ nde
ne, Baadsmandsmathcrne og Ouarter
mestren e, og i 1849 bekendtgøres et
Reglem ent for Baadsmu ndspib cns An 
vendelse i den danske Flaad e.



I 1862 blev Baadsmandspiben brugt
ombord paa den norske Korvet "Nor
nen", da den paa Hampton Roads sej
lede forbi Kampomraadet ved Tr æf
ningen mellem Nord - og Sydstaternes
Skibe "Monitor" og "Merrimac", forøv
rigt det første Søslag mellem to pansre
de Krigsskibe.

I 1864 omtales Baadsmandspibens
Brug paa "Esbern Snare" og under Sø
slaget samme Aar ved Helgoland paa
Fregatt en "Jylland". Ved Suezkanalens
Aabning i 1869 blev Baadsmandspiben
anvendt ombor d paa Fregatten "Sjæ l
land".

I den amer ikanske Bog "A naval cncy
clopedia", Phi!adelphia 1884, defineres
"Pipe": as lo wind a boatswain s eall ar
whist le . Jævnfør Falconcr's Definition
fra 1771.

Engelsk bådsm andspibe fra ISOO-wllcl. Tilhører
Cyril R Andresen.

VII.
Om kring Aar hundre deskiftet anvendes
Baadsmandspiben paa Vagt- og Kaser
neskibet "Jylland", den tidligere Fregat.
Mellem 1925 og 1935 og endnu senere
omtales Brugen af Skeppar Pipan om
bord paa svenske Orlogs- og Skoleski
be.

Bestemmelser for Signaler med Baads
mandspiben i den danske Marine fin
des i Marin eministeriets Kundgøre lse
for Sovæsen af 18.4.1933.

Fra Tiden omkr ing 1940 ti! ca.I970 fin
des der mange Fotografier af Baads
mandspiber og en Del Beskrivelser af
dens Anvend else. I de sene ste Aar bl.a.
ved Hjælp af Højttal eranl æg ombord
paa Skibe og paa de maritim e Kaser
ner.

Den nuværende Form paa Baads
mandspiben. som nu anvendes i for
skellige Landes Flaader, varierer som
Regel ikke ret meget, og det ti! Frem
stillingen anvendte Materiale bestaar
som Regel af forniklet eller forsølvet
Messing eller lignende Materiale, men
da Baadsmandspiber er blevet et Sam
lerobjekt , fremstilles nu mange Efter
ligninger af baade gamle og nye Typer.
De fleste af disse nye Baadsmandspi
ber er af forniklet Materiale, men de
findes ogsaa af Sølv og enkel te af Guld.

Baadsmandspibcr bar ved særlige Lej
ligheder været b rugt som Gaver og for
synet med Dedikation paa Pladen. Sor
Eksempler herpaa kan nævnes:

PRESENTED TO BOATSWAli
JOHN C. BROWN 'IN REGARD O
HIS MERIT' BY LIEUTENAN
'FRED' J. MICH ELL. (ca.1805).

PRESENTED BY THE MfZZEN
TOPMEN or H.M.S. ST. VINCENT
TO THOS. McCOR jI,.\AC K. (ca.
1840).

J.R. MANN FROM LF. PARR Y.
R.N. & P.EGGERTON R.N. APRI L
1882.
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El udvalg af bå dsmandsp iber fra Cyril R. Andresens samling.

PRESENTED BY THE COMMAN
DING OFFICER U.S.S. FORTIFY
(MSO-446) og paa den anden Side:
RI LEY, RODGER D. BM3 USN.
(1887).

Foruden de i Europa og Amerika
fremstillede Baadsmandspiber, findes
der Eksem plarer fra det fjerne ø sten.
Det ældst kendt e Stykke af denne Type
er muligvis den Fløjte, som blev fundet
ved Vraget af et spansk Skib, som i
1715 forl iste ved Florida 's Kyst. (Se
tidligere Beskrivelse) .

Fra en 'noget senere Tid findes mange
Eksemplarer af Baadsmandspiber, som
i Form er meget lig den nuværende
Type, men dekoreret med tropiske
Plant ernotiver eller oftere med Drager .
Flojtehovedet kan være udham ret i en
Form, som sammen med Graveringer
ne paa Pladen former en Drage. L en
kelte Tilfælde er selve Fløjteroret dra
geformet.
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Disse Baadsmandspiber formodes at
være fremstillet i Kina eller Ja pan an
tage lig med Henblik paa Salg til Lieb
havere ombord paa euro pæiske og
amerikanske Krigsskibe, som lejlig
hedsvis gennem de sidst Iorlobn e ca.
l DO Aa r har befundet sig i disse Far
vande.

I den ja panske Marine har Baads
mandspiben været anvendt gennem en
lang Aarr ække, og efter hvad der for
mig ligger oplyst, i en Form som ikke
varierer meget fra den almindelig
kendte. Hvornaar den blev indfør t i
den japanske Flaade, ved jeg ikke, men
fra sidste Verdenskrig kendes Eksem 
plarer med det kejserlige japanske
"Mon" paa Pladen.

Ovennævnte japanske Markering kan
sammenlignes med den engelske "The
broad Arrow" samt den franske In
skription: Marine Nationale og en
dansk: Kong. dansk Marine 1963.
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FRA ORLOGSMUSEETS BILLEDARKIV...

Opgaven i nr . 2/1989 har åbe nbart voldt læserne en del besvæ r, idet vi kun mod
tog en rigt ig besvarelse. Skibet, der tager kul ind, er krydseren G EJSER, 1892.
Billedet viser GEJS ER set mod styrbord ved kaj i Assens havn, juni 1923. Vinder
blev H.H. Bjnrnsen, Enebærbakken Il , 3250 Gillelej e, der har fået sin præmie
tilsendt.

,

".

Så til opgaven i dette nummer. Vi vil gerne have navnene på de tre nagsmyk
kede orlogsskibe, der ligger til ankers ud for en dan sk lokalitet.

Svar til Orlogsmuseet inden den 1. oktober 1989.


