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Den lange vej til Søkvæsthuset.
Per Wesse/-To/vig
Kærnen i Orlogsmuseets udstillinger har altid været Søværnets histor iske
M odelsamlIng. Den opstod i midt en af
det 16. århund rede, hvor orlogsskibe
som følge af den tekni ske udvikling begyndte at udskille sig fra koffard iskibene, og det derfor blev nødvendigt at
fremstille skibsmodeller og tegninger i
bestemte m ålestoksfo rhold som grun dlag for skibenes ko nstruktio n.
I 15 55 blev en sådan skala- og
konstruktio nsmodel fremstil let og forevist Kong Chr istian III til godk endelse
som forl æg for et orl ogsskib, der skulle
bygges. Fra da af fortsatte man fremsdllf ngen, dels som byggeforlæg og dels
ti l udsmykning. M odell erne blev opbevaret i nærheden af værfterne rundt
om i landet, men det var Kong Christian IV, der som den første samlede dem
i en smukt udstyret sal - "Den ko ngelige Skibssal" - p~ Frederiksborg Slot
I juni 16 70 blev det pålagt Admiralitetsko llegiet dels at opbevare allerede
fremstillede mode ller og dels at lade
nre konstruktionsmode ller bygge bl.a ,
ti uddannelse af skibbyggere,-h vorfor
man regner dette år for modelsamlingens oprettelse. Betegnelsen "histo riske
mode lsamling' kan man imidlertid først
anvende fra 174 2, som var det år, hvor
Søværnets ad ministrato r, G rev Frederi k

Danneskiold -Samsøe, fik Kongens tilladelse til at ind rette pavillonen i midten
af Ilådens hovedmagasin p å Gammelhol m til museumsbygning (1l .
Efter englændernes bortførelse af

fl åden p åbegyndtes endvidere indsamling af ældre skibsskyts og forskelligt
andet materiel af histori sk interesse, og
i årene 18 30-1 838 kunne man indrette
en våbensal i den i 1 743 færdigbyggede sønd re fløj af Arsenalet p å Holmen
(Arsenaløen). Denne samli ng fik efterhånde n navnet "Søartilleriets Museum"

eller "M arinernuseet ".
Skabelsen af et egentligt O rlogsmuseum bestod således i at 6ringe den
historiske modelsamli ng og "Søartill eriets Museum" under samme tag, samt i
at systematisere indsamlingen af yderligere materiel, som havde histori sk interesse. Det var lettere tænkt end gjort.
I 18 36-38 havde man forsøgt at
forene model- og våbensamllngerne i
eet museum; men planen m åtte opgives af økono miske grunde (2). Flere
forsøg blev gjort, b åde i forrige og i dette århundrede; men det eneste synlige
resultat af bestræbelserne indt il 2. verdenskrig blev den røde bygning p å Frederiksho lm, der var op ført 189 2-9 4
som dom icil for modelsamiingen, og
hvo r den var opstillet indtil den i 19 40
m åtte evakueres til Frederiksborgmuseet af sikkerhedsmæssige grunde. Indsamlingen af materiel, som havde historisk interesse, var blevet fortsat i de

fo rløbne hun drede år, omend den
havde haft et noget tilfældigt præg.
I 19 45 henvendte premierløjtnant
B. v. M unthe af Morgenstierne sig til
Viceadmiral A.H. Vedel og forelagde
ham et pro memoria om et fremtid igt
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orlogsmuseum; men da Søværnets ledelse i de første år efter krigen var fuldt
optaget af flådens genopbygning, kom
forslaget ikke vide re dengang. Først i
194 8 nedsatte Marineministeriet IYedel) en kommissio n, der skulle frem- ·
sætte forslag om "Søværnets fremtidige
museumsforh o ld, herunder konkrete
forslag om oprettelsen af et egentligt
Ma rinemuseum ..." (3).

.

Mens kommissionen sad, indtr ådte
forskell ige begivenh eder af interesse
for udviklingen:
Ved fo rsvarsloven af 19S0 nedlagdes Krigs- og Ma rineministerierne med
de to di rektørstillinger (herunder Vedels), og erstattedes af Forsvars ministeriet.

Modelsamlingen blev i 19 48-50
tilbageleveret fra Frederiksbo rgmuseet
og anbr agt spredt ved Søværnets skoler
og institu tioner, ford i det tidligere domicil - den røde bygning på Frederiksho lm - fra den 1. okto ber 194 7 var
blevet indrettet til Søværnets Fjernkendi ngsskole.
på forslag af cand. mag. Jørgen H.
Barfod (4) dannedes i 19S1 Marinehisto risk Selskab, der efter sin for målsparagraf blandt andet skulle virke for
oprettelsen af et orlogsmuseum. Selskabet eksisterer den dag i dag og har
uden tvivl gennem årene ydet moralsk
støtte til nævnte form ål og skabt interesse for marinens historie ved foredrag,
udgivelse af MAR INEH ISTORISK Ti DSSKRIFT og en række monografier,
hvoraf een om O rlogsmuseet. En mere
håndgribelig støtte til museets opr ettelse har derimod ikke kunnet påvises.
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Museumskomm ission en
havde
gennemgået alle eksisterende samlinger af historisk interessant materiel ved
Søvæ rne ts institutio ne r, og konstate ret,

at der var væsentligt mere end den historiske mod elsamfing og det ved "Søartilleriets Museum" nævnte. Den afgav

sin betænkning i december 1952 og
fo reslog heri, at alle samiinger blev ført
sammen i een, der skull e gøres tilgængelig for offentligheden, hvilket ind ebar, at der skulle tilv ejebringes en bygning udenfor Ho lmens område. Betænkningen indeho ldt et projekt til en
ny bygning, der skulle op føres på Charlotte nlund Fort .
Det

er

bemærkelsesværdigt,

at

M arinemi nisteriet l sit kommissorium

brugte udtrykket "et marinemuseu m",
hvorim od kommissionen i sin betænkning konsekv ent brugte ordet "Orl ogsmuseum", som siden har været muse-

ets navn.
I oktober 1960 måtte man erkende, at planen om en ny bygning på
Charlottelund Fort var urealisabel, fordi den ikke kunn e godkend es af Statsmin isteriet. M en inden man kom s5
langt havde Viceadmi ral Vedel i 195 5
nedsat Søværnets Mu seumsudvalg med
den opgave evt. på privat basis at søge
museumsproblemet løst. Munthe af
Morgenstierne, der efter sin forgæves
henvendelse i 1945 var blevet ansat
ved H andels- og Søfartsmuseet og fra
1948 ved Foreningen til Søfartens
Fremme, blev i 1')56 medlem af udvalget, der i august 195 7 blev erstattet af
O rlogsmuseets Komite med Adm iral
Vedel som formand.
Af and re placering smuligheder undersøgte man Kronborg, hvor Admi ral
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Skt Nicolai Kirke var O rfogsmusecu førsfe tilholdssted. I en lang Jfrække husede kirkebygningen

museets udstilling og adminis[[alion. r O( O O rfogsmuscct.

Købe nhavns Ko mm une.

d a nsk-franske Da mp skibsselskab , o m
e t tilskud p5 3 .000 kr. for udsat , at re ste n af den a nslåede etable ringssum på
3 5.0 00 kr. kunn e skaffes til ve je. Med
et tilsagn fra Ca rlsb e rg mindelega t for
Brygger Le. Jaco bse n o m de næste
20 .0 00 kr. besluttede man på et mø de
de n 30. juli 19 5 7 at g5 i ga ng. Det afgør e nd e tilsagn opnåede man i For svarsm inisteriet den 9. august s.~L~ hvor
Depa rtementc hef e. La ngseth ud ta lte,

Medio juli 19 5 7 a nsøgt e man Fo rsva rsministe riet om tilskud til udstillinge ns indretning og dr ift; me n fik afslag.
Det lykkedes derim od at o p nå tilsagn
fra skibsred e r Eigil Ha lm -Pete rse n, Det

del af Flådens histori ske Mod elsaml ing
og visse an d re effe kter blev stillet til råd ighed for e n udstilling; me n ge ntog, at
ministeriet ikke s5 sig i sta nd til at yd e
tilsku d til mus eets etable ring elle r drift.

Ved el ge rne havde se t det nær søla rts
I'mu seet; men d e r va r ikke plad s. TØ
hu smu seet fandt ma n ikke tilfredssti lende. Det ga mle Konge ns Bryghus og
fle re and re m ulighede r b lev debatteret; men det endte med, at ma n som

e n midlertidig fora nsta ltnin g, medens
mulig he den på Cha rlotte nl u nd Fo rt
blev un de rsøgt, i 195 7 lejede lo kale rne
på 1. sa l i 5kt. Nicolai kirkebygn ing af

at ministeriet intet havde imod, at en

Tilsagnet blev skriftligt bekræftet
den 17. august (5).
Initiativgruppen, der udover Adrni ral A.H. Vedel bestod af Kommandør
F.H. Kjølsen, Kommandø r 5. Greve og
Kontorc hef B. v. Munthe Morgenstier·
ne lod derefter udarbejde vedtægter,
hvoraf det fremgik, at ORLOGSMUSE·
ElS UDSTILLING blev op rettet som en
selvejende institution den 29. august
1957. Institutionen skulle ledes af en
komite, der bestod af højst 8 og min dst
4 med lemmer og var selvsupplerende.
Den første ko mite kom til at bestå
af initiativgrup pen, og det fremgik af
paragraf 3, at både skibsmodeller og
andre udstillin gsgenstande var udlånte.
Under Munthe af Morgenstiernes
ledelse blev der i Skt. Nicolai kirkebygning fra december 19S7 indrettet en
smuk udstill ing, som dog på grun d af
pladsmangel kun blev en smagsprøve
på hvad et egentligt Orlogsmuseum
kunne fremvise.
Indretningen var budgette ret til
35.000 kr., men kom til at koste
54.799 kr. Til gengæld havde man ved
private tilskud fået indsamlet 104 .510

kr.
Vedtægterne blev und erskrevet
den 5. marts 1958 , og ugen efter - den
12. marts· blev udstillingen åbnet ved
en smuk og festlig højtide lighed.
Ad miral Vede l udtalte senere, at
det altid havde været hans tanke "at
samle alt, hvad vi havde af gamle effekter på en sådan måde, at det kun ne
blive ti lgængeligt for offentligheden".

Ved åbningen var hensigten således klar og vilkårene tydelige: Alt, hvad
Søværnet stillede til rådighed var til
låns, og fra myndighedernes side kunne man ind til vide re ikke forvente øko nom iske tilskud. Derm ed var opgaven
også klar: Det drejede sig om, at få
driftsbudgettet ti l at balancere og om at
finde en velegnet bygning, der for privat til vejebragte mid ler kunne bringes i
stand til at rumme samlingerne.
Det første år var udstill ingen en
publ ikumssucces, hvor den blev besøgt
af god t 25.000 mennesker; men strømmen aftog, og i de følgende år akkumuleredes et stort d riftsunderskud .
Selvom man tidligere havde fået afslag
på ansøgninger til Forsvarsministeriet,
fortsatte man med en impone rende
optimisme. I november 1958 søgte
man om 35.000 kr., i septem ber 1960
og i oktob er 1961 søgte man igen;
men fik hver gang afslag. Hvorvi dt disse
afslag kunne begrundes i manglende
hjemmel, eller om årsagen skal søges i
ændrede magtstrukture r efter nyord ningen af ministerierne med forsva rsloven af 1950, er indtil videre et åbent
spørgsmål. Bedre gik det imidlertid ikke med andre myndigheder. En ansøgning til Und ervisningsmin isteri et i oktober 196 1 gav intet resultat og ej heller
det nye Ministerium for kulture lle Anliggender kunne bidr age. Det første
statstilskud kom fra Finansministeriet,
der i 1961 skaffede 10.000 kr. af dets
overskud fra brevd uetipsmidlerne. I
oktober 1962 søgte Ministeriet for kultu relle Anliggender 16. 500 kr. for udsat, at København s Kommun e ville yde
et tilsvarende bidrag. Det vil le kommu nen ikke.
I midte n af 60 'erne lysnede det.
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M inisteriet for kultu relle Anliggender
skaffede i 1964 3.000 kr., og Københavns Kom munes Kultu rfond bidrog i
1966 med 5.000 kr. Det hjalp kun lidt.
Bedre gik det, da museet i 1972 blev
statsanerkendt og dermed tilskudsbereniget over finansloven. I 1973 /74
modtog museet således 3 70.000 kr.
M ed museumslovens ikrafttræden den
1. oktober 1976 blev det faste årlige
tilskud fra staten ansat til 450.00 0 kr., i
19 76 dog kun 151.600 kr.
I maj 1958 anerkendte komiteen
M ARINEHISTORISK SELSKAB som
venne- og støtteselskab. hvorefter dets
medlemme r fik gratis adgang til Orl ogsmuseets udstillin ger. Dette selskab levede imid lertid ikke op til museets

Njvaag~(d

øko nomiske fordringer, hvor for tanken
om oprettelse af et nyt venneselskab
fremkom i januar 1959. Efter et forgæves forsøg Få at få MAR INEH ISTORISK
SELSKAB ti at skifte navn og yde større
økono misk støtte på selskabets generalforsamling i april 1959, blev selskabet O RLOGSMUSEETS VENNER oprettet den 22. november 1960. Dr iftsmidler blev gennem årene fremskaffet gennem entreindtægter og tilskud fra ORLOGSMUSEETS VEN NER, der i perioden 196 2-68 bidr og med 293.000 kr.
til dækning af d riftsunderskuddet.
I januar 1966 havde Den Hage'ske
Stiftelse til budt at stil le en byggegrund
på Nivaagård gratis til rådighed for
museet, og i juni accepterede man.

hovedbygning, som Orlogsmuseet lejede 196 7· 73. fo to forfaueren.
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Den amerikanske "Hen ry L and Grace
Do herty Charitable f oundation" stillede samme ~ r 1/ 2 mio. doll ars i udsigt til
betaii ng i 1968 og et tilsvarende beløb
i 1969 mod, at der fra dansk side fremskaffedes et til svarende beløb til opførelsen af en mu seu msbygning, og et
projekt blev udarbejdet. D irektøren var
i 1969 forhåbningsfuld : " Den 25. ju ni
19 70 kan Kongelig M ajestæts M odelkamm er fej re sit 3 00·~ rige beståe n,
M ~tte O rlogsmuseets sidste sto re pynt·
sikringen af det endeiige Orlogsmuseum ved Ø resunds kyst . da været
klaret og klaret med held". Men i maj
19 70 m ått e fond en medd ele, at den
på gru nd af amerikanske valutarest tiktioner trak til budet tilbage, og da man
fej rede jubilæet afgik Viceadmiral A.H.
Vede l som komiteens for mand - 75 år
gamme l . og blev afløst af Ko mma ndø r
E. W o lfhagen. Lejem ålet for N ivaag~rd
hovedbygning som var indg ået i 196 7
blev o psagt i 19 73, og man var igen p~
bar bund - næsten da.
I for året 19 72 fik mu seet af l.ensbaron [u el-Brockdorff tilbudt Valdemar
Slot p å Tåsinge, hvilket komiteen im idlertid afslog. Efter en henvendeise til
Kultu rm in isteriet blev tilb udet genfremsat i fo r året 19 73, og da man i løbet af
efter året opnåede tilsagn om anlægs.
støtte fra f yens A mt, Svendborg Kommune og Nati o nalb ankens Ju bilæumsfon d blev lejekontrakten underskrevet
den 15. febr uar 19 74. Den 26. juli
samme år åb nedes Valdemar Slot for
offentligheden som mu seets filial.
D er blev indrettet en N iels [u el-sal
og i slottets sønd re længe en "chaluph al", hvo r 15 fartøje r fra gamle kon gechalupper til brugsfartøje r fra midten
af det 20. århund rede blev udstillet.

Tid smæssigt havde disse intet med
Niels [ uel at gøre, og udstill ingstemaet
var dermed brudt. Det imponerende
slot med dets meget smukke interiø r
var i international klasse, og det blev
nu rammen om en række ku ltu rformid lende aktivitete r, de r spænd te fra
juletræsfest og balletter til ko ncerter af
høj kvalitet.
M en Orlogsmuseets hovedopgave
- at formid le søværnets histo rie og den
til svarende kulturu dvi kii ng • var tab t af
syne.
M ed øko nomien gik det d årligt, I
april 19 76 havde mu seet ti l fin ansieringsfo rmål af Valdemar Slot optaget
lån på ialt 886.000 kr. udover de
250.000 kr. de r var bud gettere t og ti l
rådighed fra starten .

Både i 19 74 og 7S havde der
været betragtelige underskud på dr iftsbudge ttet, og i 1975 m åtte direktøren
konstatere, at O rlogsmu seet var g~et
fallit. Situatio nen var blevet krit isk.
f ormanden fo r komiteen bad de rfor i september 1976 o m hjælp hos
Chefen fo r søværnet, Viceadm iral S.
Thostrup, der ud pegede M arinestabens
histo riske konsulent, A rkivar H.C. 8jerg
og en office r fra sin stab til at indtræde
som Søværnets repræsentanter i kom iteen.

Imidlertid
havde
Københavns
Kommune længe bestræbt sig p~ at
indrette hele Skt. Nicola i kirke til ku lturhus, og i decem ber 19 76, da museet skyldte et års husleje, var chancen
der. Efter et møde i D irektoratet for
Stadens faste Ejendom me forbe redt e
ko mitee n sig på at o psige lejemålet pr.

••

Valdemar 510l, som var Orlogsmuseers

l
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e

filia / 19 7~ -B.f .

1. juli 19 77 under forudsætning af, at
andre lokaler til den tid måtte være
skaffet til veje primært til fortsat udstillingsvirkso mhed, sekundært ti l opm agasinering af genstandene under forhold, hvor de ikke påførtes beskadigelser. Såfremt udstillingsvirksom heden
blev indstillet måtte en nedskæring af
statstilskudet befrygtes, hvor imod et sådant skridt næppe ville blive taget, såfremt der kunne forelægges en plan for
museets fremt id, baseret på en konkret
aftale med Søværnet.
I Ma rinestaben pegede man i april
19 77 på, at en langsigtet løsning kunne
tilvejebr inges i Søkvæsthusets Bådsmandsstrædefløj. Denne bygning havde siden 1934 af Ma rineministeriet

"

•

Foto OrlogsmuSC€l.

vederlagsfrit været stillet til rådighed for
Rigsa rkivet, som imidlertid havde planer om udflytn ing.
M an regnede dengang med, at
bygningen kunne rømmes i løbet af 3
år. I september 19 77 fo reslog Ma rinestabens repræsentant kom iteen at ansøge om at komme i betragtning som
lejer ved Rigsarkivets forve ntede ud flytning.
Som midlertidigt domicil havde
M arinestaben tid ligere peget på bl.a.
br.gningerne på Qu inti Lynett e. Sådan
b ev det. I september 19 77 var dette
til bud blevet accepteret, og i januar
19 70 lukkede den "mid lertidige" udstilling i Skt. N icolai kirkebygning efter at

have varet i 19 år og 9 måneder. M useet gik i hi og vegeterede de kommende år på fil ialen Valdemar Slot og diverse særudstillinger, bl.a. på Adm iral
hotel , hvor man den 16. januar 19 78
åbnede udstillingen "Hvad huset så Hol men og dens skibe". M ed denne
semi-perm anente udstiil ing og fil ialen
blev lovens krav om offentlig udstiiling
som grund lag for statstilskud tiigodeset
Udstillingen blev op retholdt indtil
1985 .
I foråret 197 9 forne mmede kom iteen hos ejeren af Valdemar Slot og lokale mynd igheder en ulmende utilfredshed med måden slottet blev drevet på. Formelt drejede det sig i begyndelsen om detailler vedrørende forsikringsspørgsmål og indretning af et refugium m.v. Dybest set d rejede det sig
om en forskel i hol dningen tii etablissementets d rift. Ejeren betragtede museets og eje ndo m me ns øv rige virksom-

hed - bortset fra avlsgården - som en
økono misk helhed, hvorimod museets
d irektør betragtede slottet som en lejet
ejendo m og påberåbte sig på museets
vegne autonomi. Samtidig frem førte
Svendborgs borgmester "at det, der er
bærende for komm unens tilskud.... er
ønsket om etablering af hvad jeg plejer
at kalde et velfungerende O rlogsmuseum på Valdemar Slot' (6). Hvorvidt der
i denne udtalelse skulle lægges et ønske o m at få det samlede d rl ogsmuseum etableret på Tåsinge, har ikke kunnet doku menteres. I givet fald har der
fra starten i 19 74 ikke eksisteret nogen
klar aftale herom , og en sådan tanke
ville have mødt modstand i København, især i søværnskredse. H vo rom
alting er, blev museet i de følgende år
gang på gang presset til at øge udstil nngsvirksomh eden, hvii ket først Iykke-
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des i 1980. Di rektøren skaffede fondsmidler tii en smuk restaurering af den
forfald ne ridde rsal, der åbnede ti l koncertbrug i 1981. Men slottets ejer klagede stadig over, at museet ikke i tilstrækkelig grad vedligeho ldt bygningerne. Der var ganske enkelt for langt
mellem ejerens forventninger og museets evne tii både økono misk og emotionelt, at kunne tiifredsstille dem . Det
viste sig ikke muligt at få bilagt de idelige uoverensstemme lser, der hidtii
havde belastet forho ldet melle m museets direktør og Valdemar Slots ejer.
I august 1983 anklagedes O rlogsmuseet ror misligholdelse af kont rakten
og det blev foreslået, at "kontraktfo rholdet bringes til ophør på den måde,
at Orlogsmuseet senest pr. 30/9-1983
opsiger aftalen til ophør 1/1 -198 4",
idet ejeren efter omstænd ighederne
ville være indforstået med at frafalde
krav for misligho ldelse - 1,4 mio. kr.
(7) .

Ved mellemkomst af M inisteriet for
kulturelle Anliggender blev lejemålet
do g først bragt til ophør med udgangen
af 1984, og på dette tidspunkt var der
kommet gang i forhan dlingerne om et
nyt do micil i København.
Forslaget fra september 19 77 om
at forsøge at leje Søkvæsthusets Bådsmandsstrædefløj ved Rigsa rkivets udflyt ning tog museet først skridt til med
en ansøgning af 15. august 19 79 (8).
Forsvarsko m mandoen ivær ksatte i den
anled ning en høri ngsrunde hos alle berørte myndigheder, der umiddelbart
syntes positive overfor fo rslaget; men

man havde glemt at tage misteltenen i
ed: Flådestation København, som bygningen sorterede under, svarede, at

den var foreslået stillet til rådighed for
op bevaring af søværnets museumseffekter, der var under flådestationens
forvaltningsansvar: "Bygningen kan således ik ke umiddelbart stilles til rådighed for den selvejende institution Or logsmuseet ' (9). Det kunne den imidlertid da Kommand ør 0.). Kisum i juni
1980 var blevet chef for flådestatio nen
og støttede forsiaget.

riet den 2 7. maj 1982 tilsagn om, at
Orl ogsmuseet kunne overtage brugen
af bygningen, når Rigsarkivet flytted e,
formen tlig i 1983 (11). Det skete imidlertid først med udgangen af 1984 samtidig med udløbet af lejemålet fo r
Valdemar Slot. Den ufrivilligt lange
ventetid gav museet gode muligheder
for at konsolidere still ingen og for både
planlægningsrnæssigt og økono misk at
forbe rede indflytn ingen i det nye domicil.

marts 198 1
blev
Den 24.
spørgsmålet fore lagt Forsvarsministeriet
"til prin cipi el stilli ngtagen og eventue lt
videre forh andling med M inisteriet for
kulturelle Anliggender" (10), hvortil
den blev ove rsendt i april samme år.
Efter en ny forhandlingsrunde i dette
ministeriums regie gav Forsvarsministe-

Da O rlogsmuseet i januar 19 78
lukkede den midlertid ige udstilli ng i
Skt. Nicolai og flytt ede til bygningen på
Qu int i Lynette, som vederlagsfrit var
stillet til rådighed af Søværnet, var bun den næsten nået. Her opmagasinere-

'--" !
-----,.".,
:...

j

..........
l

-

-.
Q uinti Lyneue, bvor O rlogsmuseet gik; hi 19 78, lil Sokyæst huset blcv Jbncl i 198 9. f ore Orlogsm useet .

11

des den lånte del af den historiske mo delsamling sammen med de genstande, som museet gennem årene havde
ind købt og erhvervet som gaver.
Den ulmende uenighed med ejeren af Valdemar Slot blev fra 19 79 et
tidskrævende
prob lem. Søværnets
samlinger var end nu ikke bragt under
samme tag, og samarbejdet om indsaml ing af museumsgenstande i Søværnet gik dårligt.
Da museet i august 19 79 sendte
ansøgningen om leje af Søkvæsthuset,
var museets red ning blevet et kapløb
med tiden.
Det forekom mer ikke umiddelbart
forståeligt, at man ikke benyttede ventetid en til at udarbejde en grovskitse
fo r Søkvæsthusets indr etning som
grundlag for kommende forhandlin ger
bl.a. om bevillingsandragender eller
anden form for økonomisk støtte. Den
ældste fore liggende grovskitse herti l er
dateret 10. maj 1982, om trent samtidig
med godke ndelsen af bygningens anvendelse til museumsfor mål. Den blev
afleveret ti l østre Byggeadmini stration
den 9. november 1983 som grun dlag
for en skitseprojektering.
Med udgangen af 1983 afgik Bredo v. M unthe af Morgenstierne som
Direktør, 71 år gammel. J mere end 25
år havde han arbejdet og kæmpet for
museets sag på den måde, han fandt
rigtig, fuld af visioner båret af en optimisme, som var en del af hans gemyt.
Han blev afløst af fil.cand Ole Lisberg
Jensen, hvis første opgave blev den endelige afvikling af Valdemar Slot.
Den løbende indsamling og udlån
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af museumsgenstande fra Søværnet
havde gennem årene givet anledning
til samarbejdsvanskeligheder, der gang
på gang udartede til konfontrationer af
barokt tilsnit. Dybest set må årsagen
hertil have været, at museet var en
selvejende instit ution, som staten ikke
uden videre kunne overlade store værdier, et forho ld som allerede i perioden
1958-60 havde fået Revisionsdepartementet ti l at rejse krav om en overenskomst mellem O rlogsmuseets Komite og Søværnet om udl ånsvilkårene.
Chefen for Søværnet søgte i 1970 at
regulere forho ldet ved udsendelse af
en intern bestemmelse (12), der siden
blev revideret flere gange. J november
1980 nedsattes en arbejdsgrup pe (13),
som skulle udarbejde retningsli nier for
registrering, opbevaring, udlån, benyttelse og supplering af samlingerne. Det
førte bl.a. til oprettelse af Søværnets
M useumskommissio n, der blev museets kontaktflade ti l Søværnets myndi gheder, og til udarbejdelse af den længe
ønskede overenskomst, som blev underskrevet af parterne den 18. november 1983.
I september 1984 forelå østre
Byggeadministration s skitseprojekt til
indretning af Søkvæsthuset med et
øko no misk overslag over bygningsistandsætteise på 16,2 mio. kr. Det blev
forelagt M inisteriet for kultu relle Anliggender, der optog forhandlinger om
projektet, og i april 198 5 opn åedes
Forsvarsministeriets god kendelse til vederlagsfrit at overd rage bygningen til
brug for O rlogsmuseet efter at have
istandsat den udvend ig for ca. 2,2 mio.
kr. I juni 1985 gav ministeriet endvidere tilsagn om at planlægge bevillinger for ial t 5,8 mio. kr til projektet i
årene 1986-89. I sommerens løb udar-

,,

i iter en o mskiftelig tilværelse har Orlogsm usee t endelig tJet fast Ulhordssred j SokvæslhuselS BJdsmandsslrædefloj. fore Søværnets FO[Oljeneste.

bejdede museet en brochure, der skulle ved lægges ansøgninger til fonde om
de resterende godt 8 mio . kr, Den 1 S,
januar 1986 tilt rådte Finansudvalget
bygningens vederlagsfri overdragelse,
samt den første bevilling for 1986 (14),
Det var fra mini steriets side tilsigtet, at
der på denne måde skulle skabes
grundlag for en vide re udbygni ng af
projektet gennem fond sstøtte og anden
indsamling forestået af museet
I sommeren 1986 til kendegav
"A.P. M øller og Hu stru Chastine
McKinney Møllers Fon d til almene
Formaal" interesse for projektet, og lod
det gennemgå af Palle Leif H ansens
Tegnestue NS, der fremkom med et

revurderet oplæg på 22,3 mio. kr.
M ange detailfo rhand linger fulgte i
løbet af efteråret før brikkerne faTdt på
plads.
Den 7. januar 1987 medde lte fon den (1S), at man var villig til at støtte
restaurerings- og indr etnin gsplanerne
for Søkvæsthuset i et lidt red uceret
omfang udarbejdet af PLH' s tegnestue:
"Fonden vil sigte på at gennemfore re·
staureringsprojektet i een sammenhængende operation fremfor i de hidt il
planlagte 3 etaper, men efter sagens
natur kan en endelig beslutni ng herom
først træffes, efterhånden som projektet
skrider frem".
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O rlogsmuseet var dybt taknemmelig for gaven fra fonden uden hvilken,
det Ikke havde været muligt at gennemføre o mbygning og restaurering af
hele huset i een etape. M useet kunne
herefter for første gang vise Danmarks
marinehistoriske samlinger i værdige
rammer og i egne lokaler, hed det i

Den korteste afstand mellem to
punkte r er en ret linie. Men vil man nå
sine amb itioners tinde, må ma n gå e n

omvej for at gøre stigningstakten mind re. Det gør vejen meget rængere.
Den lange vej til Søkvæsthuset var
tilbagelagt.
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Det nye Orlogsmu seum det gamle
Søkvæsthus.
Ole Lisberg Jensen
I Søkvæsthusets Bådsmandsstrædefløj har O rlogsmuseet endelig fået
varige udstilli ngslokaler, og mange
menneskers bestræbelser gennem den
sidste halve snes år har båret frugt.
Bådsmandsstrædefløjen blev rømmet
af Rigsarkivet i 1985, og formelt fik Or logsmuseet overdraget brugsretten til
bygningen fra den 1/1-1986.
Forsvarsministeriet havde gennem

sin bygningstjeneste bid raget med et
skitseforslag samt bekostet en facaderenove ring af huset. på grund lag af skitseforslaget bevilgede Kultu rm inisteriet
derefte r sammenl agt 6,5 mio kr. over 4
år til påbegyndelse af en første del i et
evt. etapebyggeri.
I 1986 blev der etableret kontakt
med A.P. M øller og Hustru Chastine

McK inney M øllers Fond til almene
Formaal vedrørend e en istandsættelse
og indretn ing af huset til museumsbrug.
Med Fondens positive deltagelse
blev det dog klarlagt, at hele istandsættelsen og indretningen kunne gennemføres i en samlet period e. Den
bedst mulige løsning af opgaven var
hermed stinet museet i udsigt, hvil ket
også blev bekræftet af Kulturm inisteriet, der med en hensigtserklæring fra
den 6/11 -1986 støttede projektet og
ti lkendegav, at man vil le sikre museet
et rimeligt driftsunderlag den dag, det
stod færdigt.
A.P. M øllers udvalgte arkitektfirm a,
Palle l eif H ansens Tegnestue, blev herefter engageret til at bearbejde det pre-
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Iiminære skitsefo rslag og fremstille et
nyt til ombygningen. Herved blev en
del væsentlige ændringer indført, bl.a.
blev indgangspartiet mid t p~ gårdsldens facade, der markeres ved den
halvcirkelfo rmede nedadgående trappe, tilføjet projektet. Det færdige forslag til istandsættelsen I~ klart i slutningen af 198 7 udarb ejdet under ledelse af arkitekt Jørgen Nyboe.
Byggeriet påbegyn dtes i maj 19B8,
og var Tærdigt i februar 1989. Den 6.
marts startede O rlogsmuseets indflytning, som foregik sidel øbende med udstill ingens opbygning helt frem til midten af september, hvor de sidste store

modeller blev bakset på plads i sine
montrer.

Den 4. okto ber åbnede m useet
po rtene efter en højtidelig indvielse
forrette t af H.M . D ronning Margrethe
efter taler af museets bestyrelsesformand Kommandør P. W essel-Tolvig,
Skibsreder M ærsk McKinney M øller,
Kulturminister O le Vig Jensen og inspektøren for Søværnet, Kontreadmiral
S. Torp Petersen. TV og presse dækkede begivenheden, og hændelsen blev
fyldigt refereret i alle landets aviser.
Ud still ingen fik overalt en positiv modtagelse.
Fo rudsætningern e for at kunne
skabe en interessant udstil ling af høj
karat var klart for enhver, der havde
kendskab ti l de marinehistor iske sarnIinger. Indtil 19 78 var flertallet af modeller udstillet i Nicolai Kirke og mange
flere histori ske genstande og modeller
fandtes magasineret rundt omkring på
tjenestesteder og i Søværnets museumsmagasin i Boh lendachh uset på
H olm en.
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De mange samtidige modeller og
marinehisto riske genstand e skildrer vor

flådes historie på bedst tænkelige måde. O gså for et større pu blikum er samlingerne let tilgængelige, forstået således, at selv den, der ikke kender til skibe og orl og, alligevel kan fascineres af
modellernes miniatureverden og det
gedigne arbejde, der altid kendetegner
detaljer fra skibsfarten.
Gode omgivelser er med til at sikre
en udstil lings succes. Rammerne for
det nye Orlogsmuseum har man derfor
al mulig grund til at glæde sig over. De
høje sale med nylagte trægulve og kraftige, næsten mo nu rnentale træpill er.
de r understøtter lofterne i de store
gennemgående sale, er altsammen
med til at skabe en luftig og lys atmosfære uden at ville dominere.
Selve museumsbygningens grundplan med yder mål 15 x 60 meter har i
de to hovedetager kvad ratiske 13 x 13
meter rum i gavlene og det mellemliggende areal delt i midt en i to
langsmalle sale. Denne grund plan med
4 sale på hver etage er næsten predestineret til udstillingsbrug, og da særligt
for et orlogsmuseum med riggede modeller, der rigtigt kom mer til sin ret i de
4,65 meter høje sale. For at gøre huset
brugbart i sin nye funktion, blev der
ved siden af den vestlige trappe opført
en personelevator, og der er ligeledes
på udstil lingsetagerne optaget to store
indlastn ingslem me, der fungerer som
vinduer. Hermed kan man med kranhjælp hejse sto re og tun gere ting ind
di rekte på etagerne og dermed i fremt iden give mulighed for at ændre på basisudstiIlingerne.

P~ et tidligt stadium j planlægningen var man klar over udstillingernes disponeting. Her ses salen med
Kongechafuppen. Del bemærkes at montrerne hænger pJ væggen! Vægtprobfemer gjorde det
nødvendigt. at stille dem pJ ben j det endegyldige iors/ag. SlUrse Palle LeifHansens Tegnestue.

Mu seets behov for særudstilli ngsareal var tidligt aktuelt i museets planlægning. Dertil valgtes rummet ovenfor
foyeren p~ 140 m2 på første etage
mod gårdsiden, hvilket var naturligt,
idet man uden vanskeligheder kan adskille det fra de faste udstillinger og alligevel have en let adgang fra foyeren.
Husets kælder, der nu betegnes
parterre, var før ombygningen næsten
ubrug elig. Ved at sænke gulvniveauet
har arkitek t Nyboe skabt en helt ny
etage med en loftshøjde på 2,4 meter.
He r er indr ettet foyer, cafeteria, udsti llingsrum, værksted og sko/erum, alt-

sammen vigtige funktioner i en museumsinstitution. Det er næsten utroligt
at tænke tilbage på den gamle kælder
med jordgulv - ja, der var endo g spor
af et staldguJv i husets østligste gavl "når man nu står i de lyse rum med
kraftige bjælker i loftet og sildebensmønstrede murstensguJve. Museet
mod tager her de besøgende i en lys og
venlig atmosfære. N år man fra foyeren
dereFter kommer op i hovedetagens
højloftede rum, fo rstærkes følelsen af
luft og vo lumen.
Ved udformningen af de permanente udstil linger blev der fra museets
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side fastlagt nogle grundlæggende princippe r. Der blev fokuseret på samlingens kvalitet, og man har ikke forsøgt
at skabe udsti lli nger, hvor samlingerne
var mangelfulde, sådan at forstå at selve "den ægte vare" er fremhævet med
et minimum af forklarende tekster og
foto stater. Udstilling erne er således
blevet formet efter samlingernes kvalitet. Som eksempel kan nævnes, at flådens oprindelse skrives fra midde lalderen/ men museets genstandsmateriale

er meget rudim entært før 1640, og
mod elsamlingens ældste stykker er fra
1680 'erne. Museet har derfor ikke forsøgt sig på en skildring af 14 og 1500tallet.
Udstill ingerne følger et kronologisk
forlø b, der er afbrudt af tematiske indslag. Skibsmodellerne danne r tidsaksen, og som følge heraf er skibsteknik
og skib byggeri sat i fokus. De lange
indholdsmæssigt kraftige udstill ingsforløb er på visse steder afbrudt af Milieuer. Eksempler er den hvide Kongechalup fra 1780 på 12 meters længde
og den fuldt møbler ede agterkahyt fra
krydserfregatten FYEN fra 188 2.
Museet har endvid ere søgt at begrænse antallet af tekster, hvilket har
stillet sto re krav til de udstillingsansvarlige. Balanceringen af tekstindh oldet har været noget af et problem, eftersom den god e ambition at have engelske tekster overalt fordoblede tekstmassen .
Udstill ingernes billedmater iale er
udvalgt meget restriktivt i for hold til
kvalitet og emne, og fotomaterialet er
søge minimeret.
Fra begyndelsen af udstillingern es
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tilrettelæggelse fremlagdes en relativt
detaljeret skitse, der er blevet bearbejdet med arkitekt Jørgen Nyboe. Han
kunne til tider bedre bedømme rumslige virkninger ved opsætning af store
o bjekter, der kunne dominere omgivelserne på en uford elagtig måde. Selvom
museumsmandens saglige indvendin-

ger af historisk-kronol ogisk art vejer
tu ngt, er det alligevel vigtigt at skabe en
grundlæggende god atmosfære i et
rum, hvor det ofte er vigtigt at bevare
så meget som muligt af luft og udsyn.
Forud sætningerne herfor er netop tilstede i 5økvæsthuset, hvor de høje talrige palævind uer forstærker det iuftige
indtryk.
Skibsmodeller er ømtålige ting, der
ikke tåler berøring. Derfor er næsten
alle mo deller udstillet bag glas i montrer. De mange modeller er bygget i
flere forskellige skalaer. Museets største
model er 4 meter lang og 3,5 meter
høj, mens de fleste modeller får plads
under en højde på 1,6 meter. Projekteringen af montrer krævede imidlertid
et forsøg på standard isering. De store
differencer, først og fremm est i højden,
skabte alligevel en varieret samli ng af
15 forskellige montretyper hvoraf de 5
er talrigest og de øvrige tilp asset individue lle o bjekter. Særlige hensyn skulle
der af naturlige grunde tages ti l glasstørrelserne og de pro blemer vægt og
indførelse i huset kunn e skabe. Museets op ti mistiske ønske at undgå sprosser selv i montrerne til de største modelle r kunne dog desværre ikke indfr ies.
Palle Leif H ansens Tegnestue udvik lede en særlig mon tretype specielt
til brug for Orl ogsmuseet, bestående af
sammensatte vinkelprofi ler i alumini-

um. I samklang med de lyse farver i det
øvrige museum maledes montrerne
sandhv ide, og resultatet blev en behersket ind ramnin g, der fremhæver de udsti llede genstande bedst mul igt. Til
ophæng i vægfelterne mellem vinduerne er der ligeledes tegnet specielle
vægmontrer, beregnet til billeder eller
genstande med begrænset dyb.
Et vigtigt kapitel i museets indretning er belysningen, hvor der både er
dagslys og kunstlys at tage hensyn til.
De mange høje sydvendte vinduer på
facaden langs Bådsmandsstræde er
blevet forsynet med automatiske rull egardin er, der går ned, når lysintensiteten bli ver for kraftig. I udstillin gerne
er der valgt kraftige halvsfæriske lam-

per med almindelige pærer med udskiftelige reflektorer, således at både
spoteffekt og almindeligt spredt belysning kan tillempes efter omstændighederne. I visse mon trer langs indervæggene er der brugt 12 volts spotbelysning for at fremhæve særlige objekter i
montrerne. I parterreetagens lavloft ede
rum har man valgt den sobre såkaldte
magasinlampe, der giver et meget
'ævnt lys, og hvo r lamperne delvis skju\es mellem loftsbjælkerne, n år man beo
tragter rummene i perspektiv. ,
Mu seets indeklima er udform et ef·
ter to systemer. De permanente udstillingsrum er forsynet med et decentralt
befugtnings- og affugtningsanlæg med
den opgave at justere fugtigheden i tør-
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Mar;neafkæofogien har /Jet sin egen udslilling i pene nen. hvor man agter a t orga nisere skifrende ud-

stillinger som resu/tiJl af seneste undersøgelser. Den tidlige perspektivskitse slemmer overens med
resultalel ; sine væsenrligsle elementer. Skilse Palle l.eif Hansens Tegnestue.
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re og fugtige period er, således at man
opnår en fugtighedsprocent på ca. 50.
Resultatet er blevet meget positivt. Udstillingerne har haft et godt indeklim a i
den tid museet har arbel' det i huset fra
marts til nu. Særudsti l ingslokalet er
forsynet med et centr alt ventilationsanlæg af stor kapacitet, beregnet til at
kunne opfylde de klimakrav, der kan
stilles for at huse en international udstilling.,

veri ikke er aktuelt. Cafeteriet fungerer
med selvbetjening fra automat er, hvilket på mange mennesker vi rker kedeligt. Efter megen overvejelse er denne
løsning dog foret rukket af øko nomiske
grunde, idet aflønning af personale ville kræve en omsætning, der helt enkelt
ikke er mulig. Et spørgsmål er, om den
første sommersæsons besøgsfrekvens

vil vise noget andet?

Mu seets økon om i skal ende lig
Her skal ikke glemmes museets kortfattet berøres. Museet er en selveneste rigtige attrap, en mode l i 2/3 ejende statsanerkendt institution, der
størrelse af agterskibet på hukke rten lyder unde r Kulturmini steriet, der også
Amager, et af fl ådens mindre skibe fra er den formelle ejer af den nye byg1760. Skibet er for børnene og ti l at ning. Museet skal fungere med et årligt
ent re ombord i. Børneskibet er sim- budget på 3, 2 mio kr. 65% heraf udgør
pelthen en nødvendighed for de yngste lønninger, 25% går til husets drift og
besøgere, der her kan f~ afløb for me- 10% skal dække øvrige udgifter som
gen af den energi, de brænder inde f.eks. konservering. undersøgelser,
med, når de går rundt og ser på alle de transporter, pu blikationer m.m .. Di sse
flotte mod eller bag glas. Deres besøg i udgifter dækkes af offentlige ti lskud
O rlogsmuseet bliver sikkert ikke det med 75%, medens resten skal indtjesidste. Der er lagt stor energi ned i ud- nes på entre og kiosksalg og med
forelsen af børneskibet, som er udsty- private tilskud.
ret med rigtige kanon er og har en kaO rlogsmuseet befinder sig imidlerhyt, hvor man samles om kaptajnen s
bord og evt. læser søkortet. Det er me- tid godt i de nye omgivelser, og både
ningen med basis i børri eskibet at ud- presse og pub likum har været overarbejde programme r for mind re skole- strømmende positive i bedømme lsen
børn,
af resultatet. Det har været en fornøjelse for Orlogsmuseets person ale at arMuseets cafeteria kræver også en bejde under så god e økono miske vilsærlig kommentar, idet der her er op - kår, med positiv støtte fra myndi ghestillet en samling skibsartilleri i original i derne og Søværnet, med effektiv og
selve cafeterialokalet, hvor man har fleksibel indsats af PlH arkitekter, der
skabt associationer til et batteridæk på har været lydhøre overfor museets ønet or logsskib. Det er museets opfattel- sker, således at samli ngerne har fået de
se, at blandi ngen af ubeskyttede ori gi- bedste rammer, man kan tænke sig.
nalgenstande og cafeteriavir ksomh ed
H vis murermester Schottma nn, der
ikke er til gene for hinanden. De
omtalte kanoner med tilhørende byggede huset i 178 0, havde mulighed
rapperter er så robu ste og tunge at be- for at se sin skabelse idag, havde han i
røring ikke skader genstandene, og ty- sandhed glædet sig.
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ORLOGSMUSEETS SAMLI NGER.
Ole Ventegodt
O rlogsmuseets samlinger har, stort
set, deres op rindelse tre rorskellige steder. Der er fl ådens historiske samlinger
med kernen i det gamle Kongelige
M od elkammers samling ar skibsmodeller m.v., Der er depone ringer ar især
meget betyde lige mængder marinehistorisk ikonografi, først og frernrnest fra
Handels- og Sølartsmuseet p å Kronborg, og der er endelig den efterhånden ikke ubetydelige samling, som
museet gennem sine 32 år selv har fået
eller anskaffet.
Det vil næppe forbavse nogen, at
det er den gamle histori ske modelsamling. der hæver museet til intern ation alt niveau. Den meget betydelige
samli ng skrogmodeller ar datidige skibe, der spænde r ove r perioden fra slutningen ar 1600-tallet til midten ar
1700-tallet, rangerer blandt de tre-fi re
bedste samlinger i verden, og at den,
sammen med M arinens kort- og tegningsamling i Rigsarkivet, er en helt
uvurdelig kilde ror dem, der studere r
datid ig skibbygningskunst, siger sig selv.
M ode llerne har, som de fleste ar
dette blads læsere ved, i lange periode r
fristet en kumm erlig tilværelse, nogle
har været udsat ror brand og vandskade, de er alle blevet bakset og nytt et
rundt med, og de har i lange perioder
været opbevaret under særdeles ringe
vilkå r - på lofter og hvor man ellers har
kunnet fi nde plads. At de bærer præg
heraf lader sig ikke skjule, men nu er
de i hvert raid opsti llet under forhold,
der skulle hindr e yderligere forfald , og

så m å det blive en fremtidig opgave at
roretage de nødvendige restaureringer,
så de atter i fuldt omfang kan give det
rigtige indtryk ar datidens skibbygn ingsstade.
En mode lgruppe ar en ganske særlig karakter er samlingen ar galionsfigurer og agterspej le. En sådan samling
findes ikke magen til nogetsteds, og de
er ikke blot vidnesbyrd om, hvordan
danske orlogsskibe var udsmykket fra
begyndelsen ar 1700-tallet til over midten ar 1800-tallet, men afspejler, helt
parallelt med arkitekturhistorien , stilskirtene gennem perioden fra baro k
over rokokko til empire og endende i
nationalromantikk en i sidste århund redes sidste halvdel, oftest udtrykt ved
anvendelsen ar figurerne fra den nordiske mytologi.
Det er en lykke, at det nu er lykkedes at opstille den ældste del ar denne
samli ng i et hus med hensigtsmæssige
klima forho ld, men samli ngen giver alligevel anledning til bekym ring på længere sigt. Figurerne er fremstillet ar en
blanding ar bivoks og kridt, ofte modelleret over et [erntr ådsskelet, og mållnger har vist, at voksen gradvis rorsures
og raider hen, hju lpet godt på vej ar
den indven dige [erntr åd, der under
den sure påvirkning ruster og dermed
udvider sig. No get middel til at standse
denne kemiske proces haves ikke (om
man bortser fra den noget rabiate løsning at putte modell erne i en dybfryser), s~ det langslgtede - og dybest set
ikke særlig tilrreasstillende - program
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Museers størsu: skibsmodel er modellen al ilmesklbet Phoemx Ira 1t11 2. Modellen er et s.!11..aldt
"r.akkeJbrædt", dvs. en {ufdt rigget vandliniemodel, der har været anvendt i undervisningen. Den srJr
p .g.a. sin størrelse uden montre, hvilket er en uor behagelighed tor bel.ragleren, der er fri for
generende lysreflekser i glas, men som naturligvis ogs.i betyde r, at modeller er mere udsat for støv,
snavs og skader. Foto Orlogsmuseet.

må nok være successivt at fJ fremsti llet
afstøbninger med den konsekvens, at
man om et par hund rede år no k kun
har kopie rne at glæde sig ove r.

let. Her er et orlogsskib fra om kring
1680 - alm indel ig kendt som Anna
Sophia eller Churprinsen , skønt det ikke er muligt at få hverken mål eller

De gamle skrogmode ller kan måske med deres ofte ret simple forarbejd ning og manglende rigning og udsmykning umidde lbart virke skuffende
pJ nogle, men de f år så rigelig kompensation ved at betragte de mange
riggede sel' lskibsmode ller og de mange
fine mode ler af de sidste halvandet århu ndredes maskindrev ne skibe, Perlerne her er de store riggede mode ller fra
slutni ngen af 1600-tallet og 1700-tal-

et par udsmykkede mode iler, vel gjo rt
af skibbygmester Francis Sheldon selv,
også fra 1600-tallets senere år, og her
er de prægtige modeller af Slesvig fra
172S, af Thuras Fyen fra 1736, af Gerners fregat Frederiksværn fra 1783 og
endelig "takkelbrædtet" Phoen ix, vort
første linl eskib efter katastrofen i 180 7.

antal kan on porte til at "gå op", H er er
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Men det er ikke giort med det. En
række riggede mode fler, fremstill et af

Mo del af galionsfigur tilorlogsskibel O ldenbo rg fra 1740 a f jusl Wiede we /t. Det er bemærkelsesværdigt, a t e nke lte kunstne re, der ellcrs ikke hæve de sig o ver de t middelmJdige, pJ skibsudsmykningens
omd de præslerededel heil frem ragende. Foto Sovæmets Fo(otjenesle.

flådens sidste to fine modelbyggere
O tto Dørge og Erik Werge, fylder -"h ullerne" og viser sejlskibenes fortsatte udvikling ti l og med vort sidste sejll inieskib Dannebrog fra 1850. Interesserer
man sig mere for de maskindrevne skibe, kan man glæde sig over den samtidige model af Rolf Krake fra 1863,
modell erne af flådens tid lige panserskibe og krydsere og i det hele over mo delle r, der repræsenterer den fortsatte
udvik ling op til nuti den. Og samlingen
forøges stadig. Gennem de senere år
har vi modtaget en model af hjuld amperen Gejser fra 1844 af Erik Skive, en
model af torped obåden P55 af Niel s
Eimholt Christensen og modeller af
Freder icus Qua rtus fra 1699 og Norske
Løve fra 1765 af Svend Petersen.

Vi har nu også den glæde, at hu ller
i samlin gerne efterh ånden bliver fyldt
ud gennem bidrag fra medlemmer af
Orlogsm useets M ode lbyggerIaug. Vi
har således fået en model af hukkerten
Amager af Peter Maack og har en model af panserskibet Ivar H uitfeldt und er
bygning hos Kim Kanstrup - for blo t at
nævne nogle af de mere markante nyerhvervelser. De her nævnt e arbejder
vidne r alle om, at det virkelig fine
mod elbyggeri stadig lever i bedste velgående, så vi ser også på dette område
fremtiden i møde med fortrøstning.
En anden kategori af mode ller
henvend er sig til de mere teknisk interesserede. Det drejer sig om mode ller af
mekaniske indretninger - kraner, mud -
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derma skiner, værkstedsmaskiner, beddinger og dokke, pumper og meget andet - som oftest i sin tid indleveret som
forslag til nyanskaffelser eller forb edringer af det eksisterende materiel.
Endelig har museet et par meget
store topografiske modeller, fremstillende Nyho lm og Nyboder som de s~
ud omkring 1760, og en model, der vi·
ser Slaget på Reden den 2. april 1801.
For at f~ hele slagscenen med p å et
areal, der m åler 2x2 meter, har mod elbyggeren, Ma nuel Bassols. bygget sit
panorama i den næsten mikr oskopiske
skala 1:1800. Alligevel er næsten alt
med, fartøjerne har årer og hestene,
der trækker vogne inde p å Nyholm og
som er ca. 1 mm store, har fire ben,
som heste norm alt har • det eneste

man kan beklage er, at disse raffinementer naturli gvis er forbeho ldt dem
med et perfekt syn!
Fra skalaen 1:1800 er det fristende
at gå til det andet yderpunkt, et rigtigt
sejrskib i skala 2:3, skønt man vel
knappest (endnu i hvert fald) kan tale
om en egentlig museumsgenstand . Det
er vort børrieskib på 2. sal, der er en
kopi af den agterste trediedel af hukkerten Amager fra 176 0. Her kan man
g~ ombord, regere med sejl, tovværk
og flag, man kan styre og man kan skyde med kanonerne. At det er en succes
hos vo re små museum sgæster er vel
overflødigt at bemærke.
Ved siden af modellerne dispon erer museet over en meget fin samli ng

Aglerspejle[ pJ kongechaluppen fra 1780. Chaluppen blev i forbindelse med sin opsrifling pj museet
nænsom t restaureret af malermester Beck. FOlO Soværncts fOlocjenesle.
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Fangerne; de engelske prisonskibe lavede ikke bare skibsmodeller af suppe benene. Her er el smukt og
kunstfærdigt udskJret skrin, der indeholder et sæt dominobrikker. Foto Orlogsmuseet.

ma lerier, stik og tegninger . Hovedparte n af denn e del af sam linge rne skyldes
stadig det lykkelige forh old, at Handels- og Søla rtsmuseer på Kronborg og
O rlogsmuseet tidligt e rkendte det forsta nd ige i e n nogenlunde klar inte resseopdeling, såled es at Sølartsmu seet
primært tog sig af handelsfl åden og
dermed relaterede emner, mens O rlogsmuseet nat urligt tog sig af Flåden
og dens histo rie. En konsekvens var, at
der skete e n gens idig de pon erin g af
gen stande og effe kter , der naturligt
fald' ind under den ande n
TS a nsvarsområde . Da Han dels- 05 .øta rtsmuseet a lle rede havde eks'steret et
halvt årh un drede før Orlogsrm.seet så
dage ns lys og allerede da havJ e meget
betyde lige sa mlinge r, e r det sikkert
ude n vide re klart, at det især blev 05,

der nød godt af den aftale!
Men også and re museer har bidra get med deponer inge r, og takket væ re
stø tte fra både Vennese lskab og State ns
Museumsnævn har museet også selv

gennem de sen ere år væ ret i sta nd til
at e rhve rve god ma ritim kunst, fortrinsvis af æ ld re dato. Hertil komme r en
lang ræ kke do nationer af kunst til museet fra private.
Museet råder også ove r en ret be tragte lig våb ensam ling med et pa r virke lige pe rle r ime lle m so m f.eks. de n
yataga n eller krumsabel, so m Steen
Andersen Bille fik af Beyen af Tripolis
efte r batai llen i 1797. Nævnes bø r også
et par mindesabler, frem stillet efter Slaget på Reden og deponeret af Per
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Wild t Jørgensen.
Artilleri har det kun i begrænset
omfang været muligt at tage ind i mu seet p.g.a. emnernes størrelse og vægt.
Men i cafeter iaet findes en rep ræsentativ samling af æld re kano ner, der i
hvert fald illustre rer, hvad sagen dr ejer
sig om og giver indtryk af hvad det i
vi rkeligheden var fo r nogle uhåndterlige større lser, datidens besætnin ger
måtte bakse med.
Uni form er hører naturligvis med
på et marinem useum, og det har vi da
også, men desværre ikke i det o mfang,
vi kunne ønske det. Et særligt savn er
uniformer og unifo rmsdele fra bare første halvdel af dette århund rede - for
slet ikke at tale o m fo rrige århundrede
- hvor det gælder men ige, dvs. iklædt
person el. For de finde s praktisk talt ikke i skuffer og gemmer hos fol k, da de
jo som absolut hovedregel blev afleveret ved hjem sendelsen - og når de ikke
kunne bruges mere, blev de enten
brugt til at pudse messing med eller
solgt so m gamle klud e. End ikke de n tigerstribede undertrøje, der var i br ug
end nu i 1920ern e, har vi.
Ved siden af de her nævnte katego rier har museet naturligvis - som et·

hvert ordentligt museum - en række

unica. l ad os nævne den største først:
Den gamle kongechalup fra 1 780,
jævnaldrende med huset. Den var svær
at få ind - der måtte rives et par vægge
ned og der var ku n få centi meters margin, da den skulle kantes ind mellem
husets stol per - men nu stå den der i al
sin fo rd ums pragt på 1. sal og komm er
vel næppe nogensinde mere ud. O g
der kan selvfølgelig nævnes meget me-
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re: Tor denskjol ds krudtho rn. frydefa nen fra Niels [uels bisættelse i 1697,
suppeben smodellen fra de engelske
krigsfangeskibe i krigen 18 07- 14, en af
de meget sjældne pun ch ebowler fremstill et efter Slaget på Reden og skænket
museet af Kurt Bernd orff, et par af de
raketter, der skød byen i brand i 180 7
og meget, meget mere - men kom selv
og sel
Museer beskæftiger sig natu rligvis
mest med fortiden, men må også tænke på fremtiden. Og det gør vi da også,
hvilket forh åbentl ig ikke bare vil udmøntes i en række særudstilli nger i det
de rtil ind rettede lo kale, men også i en
løbende supp lering af mu seets model samling, så vi efterh ånden får fyldt de
huller ud, der jo uundgåeligt må være i
en samli ng, der skal vise næsten 500
års histor ie og udvikling. Vi har således
planer o m at bygge en model af Gammelh o lm, de r jo forsvandt fra det københ avnske bybillede ved sløjfningen i
1857, og vi har plane r o m nye skibsmodeller fra per iode r, der er svagt repræsentere t. Således arbejder vor bedste kende r af 1600-tals skibe, Niel s
Pro bst, på rekonstru ktioner af skibe fra
Christian 4s tid , og et righol digt, men
vanskelig til gængeligt kildemateriale giver håb o m, at det på et kvalificere t
gru ndlag er muligt at kom me endn u
længere ti lbage.
Så selvom de r er no k at se på og
glæde sig over nu, så er det vo r amb ition stadig at kunne udbygge og for bed re udstil lingen. Eller kort og god t:
At kun ne vise et stadig bedre og levende museum til glæde for både lan dets egne børn og dets gæster.

O rlogsmuseet gør Danm ark rigere.
O laf O lsen, rigsantikvar
Man kan egentlig undre sig over,
at det skulle vare så længe, før Danmark, de r har så rige maritim e og sømilitære tr adition er, skulle få et rigtigt Orlogsmuseum. V i er sent ude, sammen-

lignet med så mange andre søfartsnatio ner. Men heldigvis ikke for sent. De
mæ nd, der fo r en lille menneskealder
siden stifted e O rlogsmuseet med Bredo von Munthe af M orgenstjerne som
(ustyrlig) mu rb rækker, begyndte ikke
på bar mark. I århundrede r har Søværnets egne folk vogtet pietetsful dt over
mindern e fra værnets lange histori e allermest vel over erindri ngerne om
svunden dåd, men sandelig også over
de synl ige vid nesbyrd om skibene og
mændene ombord. Når man i dag vandrer gennem mu seets sto re, nye haller,
bliver man slået af rigdommen i samlingern e. Kernen er - og vi l vel altid forblive - den mageløse bestand af histor iske skibsmodeller, de r taler lige stærkt
til læg og lærd. Men de r er utrol igt meget mere at se og glæde sig ved i udstillingen, og endnu mere i magasinerne,

som er blevet fyldt godt o p i de næsten
3 0 år, hvor det nye museum levede vagabo nde ns om flakke nde liv. Den tid
blev brugt godt, så der til fremtids brug
både er museumsgenstande t il et utal
af særudstillinger og et rigt materiale til
historisk og etnologisk forskning i Orlogsmu seets magasiner og arkiver.
Nu har O rlogsmuseet fundet sit
blivende sted netop der, hvor man allerhelst ville være: i hjert et af København, næsten vis-ii-v is Holmen og F13de ns gamle leje, i et af hovedstadens

O rJogsmuseets veslgavl ser fra Christianshavns

Kana l. Tegning Forsvarets Bygningsljeneste.

smukkeste gamle huse, som tilmed fra
første færd har været bestemt til o rlogsflådens brug. Bedre kunne det ikke være gået. M an kunne have undt Morgenstie rne at have set sin sto rslåede visio n blive t il virkelighed, og det smerter, at han skulle dø så kort før indvielsen af O rlogsmuseet i SøKvæsthuset. Vi
sender ham en vemod ig og taknemmelig tanke. Samtid ig hylder vi den
fon d, der løftede den sto re opgave, og
lykønsker den nye generation af medarbejdere p3 museet, der har gennemført indretn ingen af det gamle h us til et
mod erne museum og gjort det så
smukt og så rigtigt, at Danmark blev rigere, da O rlogsmuseet den 4. o ktober
198 9 slog sine porte op .
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Hilsen til Orlogsmuseet.
Preben Harhoff, skibsreder, formand for Vennese/skabet.
Selskabet O rlogsmuseets Ve nne r på Niels [u els gamle herresæde Valdeholdt sin stifte nde generalforsamling mar Slot på Tåsinge.
den 22 . novemb er 1960, og selskabets
udta lte fo rm ål var lige fra begynde lsen
I 19 6 7 havde den driftige di rektør
"at arbejde Iot oprettelsen a( et Or- Frantz H arlang påtage t sig fo rmandslagsm useum og til sin tid at yde støtte posten efter d irektø r Saugmann, og
til dets trivsel". Den umiddelbare o p- han fo resto d således de sto re indsamgave i starten var at støtte driften af det li nger, de r kunne støtte Orlogsmuseets
midlertid igt etab lerede mu seum i Ske. besværlige økonomiske situation i
N ico lai kirkebygnin g ved hjæl p af ind- 19 70'erne, hvor mu seet m åtte flytte fra
samlingsvirkso mhed fra private firmaer Ske. Ni col ai Kirke.
og fonder. I de første vanskelige år blev
museet drevet nærmest ved idee l indMedl emstall et udvikledes i dette
sats af dets første direktør Bredo vo n årt i til opim od 750 medl emm er i
M un the af M o rgenstiern e og nogle en- 19 70 'ernes slutning. Fra 1981 blev un kelte time ansatte medhjælpere. Sel- dertegnede fo rmand efter di rektør
skabets første for mand var Viceadmiral Harl angs død i marts 1981. Under min
A.H. Vedel , der bl. a. sammen med formandsperiode har selskabet været
Munthe Morgenstierne var initiativta- vid ne til afgørende o mskifteligheder i
ger ti l selskabets stiftelse. Selskabets museets historie. Dels tilbagetræ kninselvklare opgave var at virke fo r o pret - gen fra Valdemar Slot i 1984 unde r letelsen af et museum for fl ådens vel- delse af den nye direktør O le Lisberg
kendte mode lsam ling, der ku n havde Jensen og dels konkretiseringen af plamid lertidig plads i Skt. N ico lai Kirke.
nerne o m O rlogsmuseets etab lering i
Søkvæsthuset, Samtid ig har medl emsI 196 3 indtr ådt e d irektør Chr, tallet i 80 'ern es anden halvdel vo kset
Saugma nn som fo rma nd, og V iceadm i- til over 850. Selskabet Orlogsmuseets
ral Ve del blev selskabets første æres- Venner har med museets åbnfng i Søpræsident. Selskabet voksede støt fra kvæsth uset nået det udtalte hovedto r300 med lemm er i 1963 ti l 550 m31 : et o rlogsmuseum i egen bygni ng.
medlemmer i 1960'ernes slutn ing. I M en museet beh øve r stadig ø kono misk
årenes løb kunne selskabet være til støtte, og det er en glæde for selskabet
støtt e for museet med ~ r1 ige bid rag til at også i fremtiden virke til stene for
d riften, hvil ket ved flere tilfælde redde- museet og til fo røgelse og forbed ring af
de mu seet fra betyd elige underskud.
museets samlinger. Venneselskabet
glæde r sig over museets succes og ønMuseet blev som bekendt stats- sker dets medarbejdere till ykke med
anerkendt fra janu ar 1973, men udvid- resultatet.
dede samtid ig d riften med fil ialmu seet
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Orlogsmuseet og dets modelbyggeriaug.
Peter Beisheim
Det er med stor glæde og model-

med største sindsro). Det viste sig at

mæssig entusiasme at O rlogsmuseets

være e n særde les vanske lig og økono -

Modefbyggerlaug hilser åbningen af
O rlogsmuseet i Søkvæsthuset. Den histor iske skibsmod el er som bekendt
netop hovedhj ørnestenen i O rlogsmuseets samlinger. Det har derfo r været
oplevet som en ko nstant kilde ti l frustration, at flådenation en Danmark
ikke hidt il har haft sit eget orlogsmuse-

misk belastende o pgave at lin de og
ho lde sammen 1'5 en større gruppe af
meget ind ivid ualistiske o rlogsskibsentusiaster over hele landet. Efterh ånden
som gruppen blev større, voksede
pladspro blemerne tilsvarende. I takt
med det stigende antal kontakter med
modelfo lk og marinemuseer i ud landet, voksede fo rståelsen for behov et

um. Især fo r en skrivend e, histor isk in-

teresseret modelbygger med mange
udenlandske ko ntakter, har det været
utiifredsstil lende ikke at kunne henvise
tii en permanent udstilling. At O rlogsmu seet ikke har haft egne lokaler beo
tyder jo ingenl unde, at Danmark ikke
til stadighed har rådet over en enestående samli ng af krigsskibsmodeller. Vi
er af den overbevisning, at 5bn ingen af
Orlogsmuseet ikke biot vil give den
længe ventede mulighed fo r at beskue
alle rede eksisterende mod eller. Det må
antages, at udstill ingern e også vil
inspirere ko mme nde generationer af

mode ibyggere, og derm ed fremm e
bygningen af histori ske o rlogsskibsmo de lIer.
Ideen til op rettelsen af O rlogsmuseets Modelbyggerlaug ko m efter en
årrække med priva te møder (1'5 delvis
o rganiseret basis) af krigsskibsinteresserede modelfolk. Set 1'5 baggrund af
Danmarks fortid som f15denation er det
fo rblott ende . hvor relativt få krigsskibsfo lk de r tilsyneiad ende var at fin de
blandt landets modelinteresserede.
(Flyvev5bnets kom mende mu seum kan
se sin modeimæssige fremtid imøde

for en fastere o rganisatio n, gerne med

en auto ritet som O rlogsmuseet til o pbakning.
Det var således et natu rligt led i en
udv ikling, da jeg i fo råret 193 7 tog
kontakt med Orlogsmuseet. Der var
straks positive vibrationer mellem vo res

modelgruppe og O le Ventegodt og Ole
Lisberg Jensen, og i november 1987
stiftedes Orlogsmu seets Modelbygger·
laug i de mid lert idige lokaler på Refshalevej. Det var fra første færd klart, at
for m ålet med lauget var ved mødevir ksomhed til gensidig inspiration at fremme interessen for/bygnin gen af historiske orlogsskibsmo deiler. Hertil var O rlogsmuseet villig til at stå lauget bi i alle
henseend er. Orlogsmu seets Modelbyg·
gerlaugs fysiske rammer var fra nu af
Orlogsmuseets lokaler, som Ole Ventegodt og O le Lisberg Jensen meget venfjgt straks sti llede
til
rådigh ed.
O rlogsmuseets Modelbyggerlaugs vi rksom tied i de første to århar bestået af
to hovedom r åder: At samle krigsskibsmo delinteresserede fra hele landet, samt at yde vo res bidr ag i fo rbindelse med ove rflyt ningen og restaur e-
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ringer af dele af Orlogs museets samli nger. Jeg finder det 'her rime ligt at
rette en tak til: Gert Grey Andersen,
Per Jensen, Jørgen Nielsen, Verner Petersen og Henning 5trarup for deres
indsats i denne sammenhæng.
O rlogsmuseets M odel byggerlaugs
modelmæssige virkso mhed er meget
alsidig indenfor or logsflådernes historie. Nogle medl emmer specialiserer sig
i danske, and re i uden landske skibe;
nogle i sejlførende, andre i stålskibe.
Jeg er stolt over at kunne fremføre det·

te

faktum som laugets egenart; at væ re

i stand til at samle så tilsyneladende
forskelligartede om råder og byggemetode r indenfor søkrigshistorien i en organisatio n.

Det er da også lykkedes flere af
laugets medlemmer at berige Or logsmuseets samlinger med nye mode ller
af danske orlogsskibe i skala 1:50! 1:48.
Jeg vil her rette en tak for en sto r indsats til Peter Maack og Kim Kanstrup
for deres modeller af henho ldsvis hu kkerten AMAG ER og panserskibet IVAR

T
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Hukkerten AMAGER 1760. Model bygget af Peter Maack. Foto Søværnets Fo!otjenesle.
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Model af panserskibet IVAR HUITFfLDT ,

HUITFELDT. (se fotos).

bygget af Kim Kenstrup. i oto OrfogsmuseeL.
Ved museets indvielse vil et hjørne
på ca. 20 m2 med glasmontrer blive
stillet til laugets rådigh ed med henblik
på komme nde udstillinger. Disse udstilling er, der sammensættes af laugets
bestyrelse, vil naturligt vise:

Da grup pen for første gang mødtes
med Ole Ventegodt og Ol e Lisberg
Jensen i de gamle lokaler på Qul nti Lynette for at aftale rammerne for det
fremti dige laug, var det et naturligt ønske (men ingenlunde et forl angende) A: Ud enlandske krigsskibe fra alle pefra museets side, at en gensidig støtte
rioder af søkrigshisto rien.
burde etabl eres. Orl ogsmuseet har B: Danske orlogsskibe i and re skalaer
derfor stået ti l rådighed for laugets
end 1:50/ 1:48.
medlemmer med først og fremmest
tegninger, men også med økonom isk
Det forudses af bestyrelsen for
støtte til materialer til modell er, der OMB L og museets ledelse, at udstillinforudsås opstillet i museets perm anen- gerne typisk vi l behandle et tem a fra
te samlinger. Orlogsmuseet har ligele- søkrigshlstorien og vi l åbne i skolernes
des stillet værksteds- og værktøjsfaci- efterårsferie. Museet vil, i samarbejde
liteter til rådighed fo r laugets med- med laugets bestyrelse, forsøge på at
lemmer, en ord ning der forud ses at vil- skabe en mode lkonkurrence (med
le blive perma nent. Det har ligeledes præmier) hvert 2. år I efterårsferien.
siden opr ettelsen af lauget vist sig i Der er således et stort antal af spænpraksis at være en stor fordel, at have dend e fremt idsvision er til stede, der
en auto ritet som Orl ogsmuseet bag sig må forventes at skabe et permanent,
i for bindelse med kontakter i udlandet, frugtbart samarbejde mellem O rlogsmuseet og dets tilknytted e organisation
især med museer af tilsvarende art.
Orl ogsmuseetsM ode lbyggeriaug.
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FRA ORLOGSMUSEETS BILLEDARKIV...
Man ge af vo re læsere havde fundet frem til den rigtige løsning på opgaven i nr.
3/ 1969. Skibene, der ligger til ankers i Svendb orgsund ud for Troense i 1920, er
forr est HEIMDAL 1694, i midten O LFERT FISCHER 190 3 og bagerst GEJSER
1692. Vinder blev A. Kernwein, Fasanvej 6, 6000 Kolding, der har fået sin præmie ti lsendt.

Nu til årets sidste opgave. på bil ledet fremvises mode lier og materiel fra Søværnet. Hvor og hvorn år er bill edet taget?
Svar til Orlogsmuseet senest den 1S. januar 199 0.

