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VILLUM HORNBOLT, HOFFETS OG
HOLMENS MALER

Niels M Probst

De kunstneriske udsmykninger, der ka
rakteriserede sejlskibstidens orlogsski
be, nåede et højdepunkt i 1600-tallet. I
Danmark udmærkede især Christian IV
periodens orlogsskibe sig på dette om
råde. De var ikke alene udstyret med
pragtfuldt billedskærerarbejde, også
skibssiderne var dekoreret, der var ma
lede friser med løvværk og mytologiske
motiver. I nærværende artikel belyses
maleren Villum Hornbolt, hvis arbejde
kendes fra såvel arkivalske som ikono
grafiske kilder, og den munder ud i et
forsøg på at identificere ham som op
havsmand til de to eneste danske egent
lige skibsportrætter fra 1600-tallet, de
velkendte adrniralsskibsmalerier på
Gavnø.

SKIBSORNAMENTERING
l 1600-TALLET

Skibsornamenteringen udførtes af hånd
værkere, snedkere og malere, men det er
vigtigt at gøre sig klart , at selvom man
ge af dem i dag uden videre ville være
blevet betragtet som kunstnere, skelne
de datiden ikke mellem håndværk og
kunst, En snedker kunne den ene dag

levereen kistebænk, den næste dag skar
han måske en figur til en altertavle . Den
"Christian Maler" , der i 1680'erne gik
og malede plankeværker ved Frederiks
borg Slot, har såmænd også et batalje
maleri hængende i Audienssalen (1) .

Ornamenteringen var et vigtigt ele
ment i datidens arkitektur, og den var på
en måde ganske funktionel. Den skulle
vidne om ejerens rigdom, og dermed
magt, den skulle advare hans fjender og
styrke moralen hos hans venner. Der er
ingen tvivl om, at de håndværkere/
kunstnere, der fik betroet udsmykningen
afkongens skibe , hørte til blandt tidens
bedste, herom vidner de ikke helt få
eksempler på håndværkere, der be
skæftigede sig med både skibsudsmyk
ning og kirkeornamentik. Enkelte af
disse religiøsearbejder eksisterer endnu .
For eksempel er orgelfronten i Sct. Ni
kolaj Kirke i Nakskov udført på Bre
merholm i 1648 af snedker Søren Ibsen
(2) , der sanune år indsendte en specifi
ceret regning på ornamentering og ap
tering af det nye orlogsskib HANNmAL
(3), og apostelfigurerne i Mariakirken i
Bergen er udført i 1630'erne af Søren
Olsen, der et par år før havde skåret ud-
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Se t Nikolaj Kirke i Nakskov, detalje fra orgel
fr onten med billedskærerarbejde udf or af'Soren
Ibsen p å Bremerholm. Ege træsfigurerne hor
været malede (oprindelig afThomas Joenssen
og Rasmus maler i 16-19, restaurer et ol Hans
BJ1de i 17-10), men a senere blevet afsyrede.(for].
f oto)

smykningen til orlogsskibet TRE KRO
NER (4).

Alt træskærerarbejde var malet , olie
maling er både deko rativ og beskytten
de, og man nøjedes ikke med at male
træfigurerne, stenskulpturerne til lands
blev også malet. Når så meget 1600
tals ornamentering i dag fremstår i
blankt træ eller sten , er det et udtryk for
moderne puritan isme . Tingene er blevet
afsyret for at "materialets struktur kan
træde frem" . Sådan udtrykker man det

94

vist, men indstillingen er anakronistisk,
og i stedet for at skyde skylden for de
nedbrydningsproblemer, man så får,
over på nutidens luftforurening, kunne
man vælge at føre figurerne tilbage til
deres oprindelige udseende. De er helt
enkelt ikke beregnet til at stå i det nøgne
materiale.

Men tilbage til skibene. Umiddelbart
over vandlinjen var skrogene behandlet
med såkaldt lapsalving, en blanding af
lys trætjære og harpiks. Men overb yg
ningerne, kampagnen og bakken, var
malede, og i de tilfælde, hvor beklæd
ningen var kravellagt, altså med glat
overflade, havde denne bemaling gerne
form af fliser med forskellige motiver.

I ISOO-tallet var motiverne oftest re
gelmæssige geometriske mønstre, men
i begyndelsen af 1600-tallet begyndte
mæl at inddrage klassiske dekorations
elementer, der dog stadig gentoges med
regelmæssige mellemrum. Fra denne pe
riode har vi to detaljerede billeder af
danske orlogsskibe. K. Møllers berømte
stik af et fantasiskib der, efter påskriften
at dømme må hidrøre fra tiden umiddel
bart efter Kalmarkrigen 1611-13 (5), og
det store skib midt i Allards stik af Kø
benhavn, hvis forlæg må antages at væ
re udført i 1625. På begge skibe er fli
serne udført som en palmetbort, i det
sidstnævnte suppleret med en accan
tusranke . I 1620'erne hed Holmens ma
ler Thomas Thomesen, men han er i



Willem van de Ve/de d.æ.: dansk viceadmiralsskib IlANNlllAl.. B illedskærerarbej det på dette skib
blevudfort afSoren Ibsen på Bremerholm i 16-18. Malera rbejdet skyldtes Vilhun Hornbolt. Mo ti
Vl!mep åfriserne på kampagne og bak synes at være mytologiske scene" indfatt et i acca ntusslyng.
Regnskabernefortæller blot at skibet var malet "paa begg e s ider med g ult igenn embrodt". National
M aritime ,Ilu se11mnr. 58.

øvrigt ganske ukendt, fiisen på skibet i
Allards stik er det eneste bevarede vid
nesbyrd om hans virke . Men omkring
1630 dukker en ny malermester op , hvis
virksomhed kom til at strække sig over
de næste tredive år. Hans navn var Vil
lum Hombolt, og hermed er vi nået til
artiklens hovedemne.

HOFFETS OG
HO LMENS MALER

Villum Hombolt blev hurtigt hvad vi i
dag ville betegne som en anerkendt
kunstner. I begyndelsen af 1630'eme

vurderede han sammen med den be
rømte hofinaler Karel van Mander nogle
loftsmalerier af Morten van Steen vinkel
på Kronborg, og foruden arbejdet på
Bremerholm var han flittigt beskæftiget
på de kongelige slotte. Hombolts arbej
de kan i visse perioder følges ret nøje
gennem de mange udførlige regnskaber
der er bevaret. Blandt de mange skibe
han malede på Bremerholm var for eks
empel det berømte TREFOLDIGHED, og
det er bl.a . takket være hans regnska
ber, at Van de Velde portrætteme afski
bet har kunnet identificeres (6) . Her rar
vi ogs å et indtryk af samarbejdet med
fømævnte hofmaler Karel van Mander,
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Al/ard: Hovedskib under opr igning efter hovedreparation 1625. Udsnit afstikfra ca. 1650 efter
ukendtforlæg. Den agterste del af kampa gn esiden er dekoreret med et regelmæssigt gentaget pal
metmotiv, på denforrest e lave del anes et accantusmonster.

der på det tidspunkt, i I 640'erne, delte
titel med Hornbolt. TREFOLDIGHEO'S
navn var på agterspejlet symboliseret
ved et maleri af Kristi D:.b, hvor den
hellige Treenighed, Faderen, Sønnen og
den Hellige Ånd , første gang optræder i
Biblen. Detailudformningen af dette ma
leri var åbenbart en særdeles vigtig sag,
for Christian IV skrev egenhændigt et
brev desangående, hvori "de Høilærde",
altså professorerne ved det teologiske
fakultet, fik ordre til at tage stilling til to
forskellige forslag (7). Disse må have
været udarbejdet af Karel van Mander,

96

der har efterladt et regnskab for to skit
ser og et farvelagt forlæg til TREFOL
DIGHEO'S dekoration (8), men selve ma
leriet på skibets spejl blev udført af Vil
lum Hornbolt, formedelst 50 Rdl. (9).
Man kan iøvrigt konstatere, at Hornbolt
må have arbejdet hurtigt, for allerede
den 31. marts, 15 dage efter at Karel
van Mander havde udført sine forlæg ,
kunnekongen hejse konunando på TRE
FOLDIGHED. Et andet eksempel på sam
arbejdet mellem de to hofinalere er ski
bet PRINS CHRISTIAN. Spejldekorationen
på dette skib var et maleri af den unge



prins (den senere Christian V), og i det
te tilfælde eksisterer forlægget endnu ,
van Manders maleri, med samme motiv
og komposition som spejldekorationen,
hænger i Riddersalen på Rosenborg
(l O). På slottene malede Hombolt og
hans svende en mængde dekorationer
såvel indvendigt som udvendigt. For
eksempel kongens og dronningens so
veværelser på Rosenborg, 120 alen fri
ser på Frederiksborg og dronningens
stald på Københavns slot. Udvendigt
maledehan statuerne på Frederiksborg
Slot og figurerne i Kongens Have. Og
også i de kongelige køkkener havde
Hombolt sin gang. Op til de store tafler

havde han travlt med at forsølve næb og
kløer på f.eks. 100 kalkunske haner og
100 ænder, vildt og fisk blev også staf
feret, og sidst i regnskaberne følger en
opgørelse over et antal "høje Postejer af
adskillig slags Dyr, Ørne, Enhjørninger
og Svaner, der er ganske malet", altså
skueretter der skulle skærpe appetitten
til de 14 "rigtige" retter (l l ). Hornbolts
regninger for malerarbejdet til et sådant
taffel kunne være på over 100 Rdl. sva
rende til en årsløn for en faglært hånd
værker.

Hombolt var således særdeles alsidig
og flittig. Han har da også fået en hel

Willelll VO /l de Velde d.æ.: SOPIIIA A ,IL·jUA. Teg ningen er Ild/art i 1658. Nav net er her syboliseret
ved de/l Bru nsvigske hest . Udsmykningen på s iderne består afen ge nne mg ående fris e med OCCO/l

tusslyng. IIW/lS kampagn e og ba k er Ildsmykket med mytolg iske motiver. Victoria & Albert Museum
nr. -/68.
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Vægudsmykn ing fra Ha nsebryggen i B ergen De t f r it sv ung ne accantusmo nster minder meget 0 1/1

Ilorn bolts skibsuds mykninger. Gult monster med sort omrids på rodgul baggrund. (forf.foto).

spalte i Weilbachs Kunstnerleksikon, og
konklusionen her er værd at citere :
"Hornbolts arbejder var i overvejende
grad af håndværksmæssig art, men så
betroede som mange af arbejdeme i det
te tilfælde var, betragtedes de i samtiden
som fuldt ligestillede med kunstneriske
opgaver og var faktisk vanskelige at
skelne derfra . De arkivaliske beretnin
ger om hans vægdekorationer (landska
ber,jagtscener, løvværk , blade og blom
ster) af hvilke desværre ingen er beva
ret, synes at vidne om rig fantasi og ud
præget farveglæde." (4) . I betragtning af
manglen på efterladte arbejder kan man
undre sig over den udtalte skepsis over-
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for Hombolts status som "rigtig" kunst
ner, et begreb der, som nævnt, knap nok
kendtes da han virkede, men i dag kan
bedømmelsesgrundlaget udvides bety
deligt. Der findes faktisk bevaret en hel
del visuelle vidnesbyrd om Hombolts
arbejde. Alle de "danske" skibsportræt
ter der udførtes af den kendte holland
ske marinemaler Willem van de Velde
d.æ. i 1645 og 1658, viser nemlig skibe,
hvis bemaling Hombolt har forestået.
Og selvom der er tale om andenhånds
gengiveiser, sands ynliggør van de Vel
de's anerkendte nøjagtighed, at de er
ganske præcise . Her ser vi ganske rig
tigt de fladedekarationer med løvværk,



jagtscener og mytologiske motiver, der
omtales i arkivalierne, og her bekræftes
opfattelsen afHornbolt som en fantasi
fuld og levende kunstner. I sammenlig
ning med forgængeren Thomesens stift
gentagne palmetbort, virker Hornbolts
stil fri og utvungen. Der er ingen gen ta
gelser i Accantusslynget, der elegant til
passer sig skibenes facon , afsætninger
og fald, og jagtscenerne og de mytologi
ske motiver virker på en gang viltre og
velkomponerede.

Hornbolts herkomst er ukendt, men i
Norge findes bevarede eksempler på
1600-tals flademalerier, der stilmæssigt
minder meget om det Van de Velde vi
se r. De ses i restaureret form i stavkir
ker og i orginal form i Hanseatisk Mu
seum i Bergen . Idag er husene på Han
sebryggen beklædt med vandrette bræd
der lagt på klink, men denne beklæd
ning er påsat i 1700-tallet , og indenun
der findes den oprindelige dekorerede
yderside. Den bes tår af vandrette plan
ker lagt kant mod kant, altså glatte fl a
der, der ligne r siden på et kravelbygget
skib . Disse flader er malet i forskellige
monstre, og det gennemgående motiv er
accantusranken, der, ligesom Hornbol ts,
er frit slynget uden gentagelse r. Huse
nes indvendige vægge er også bemalede,
og her ses , foruden accantus, også an
dre motiver , der dog gennemgående er
ret naive i udførelsen . De få bevarede
danske vægmalerier fra 1600-tallet er
helt anderledes både i stil og farvehold-

ning. Der er således belæg for at antage,
at Hombolt har haft baggrund i den nor
ske facademalertradi tion. Van de Veldes
skibsportrætter er udført i blyan t og
tusch, farverne er altså ikke gengivet,
men her giver arkival ierne enkelte op
lysninger, såvel Hornbol ts egne regn
skaber som lidt ældre farvekammerregn
skaber over udleverede materialer (12).
Ved at sammenholde disse oplysninger,
fremgår det, at når Hombolt f.eks. anfø
rer , at han har malet "et løvværk gul t i
gult", var der tale om en okker baggrund,
altså en rødlig jordfarve, hvorpå selve
motivet var malet i en blyfarve , f.eks.
sølverglød, der er en klar gul farve. I an
dre tilfælde udleveres kun blyhv idt og
kønrøg, her må kombinationen have
været"gråt i gråt". Af og til ses dog an
dre varianter, f.eks gult , grønt og sort
eller gult , rødt og sort. Disse farvehold
ninger er også de gennemgående i de
norske fladedekorationer, og her ses det,
at motivemes konturer gerne er trukke t
op i sort , ganske som det er gengivet
hos Van de Velde.

ADMJRALSSKIBSMALERlERNE

Der findes imidlertid en anden kilde til
såvel motivvalg som farveholdn ing på
danske orlogsskibe: De i indledn ingen
omtalte to store malede skibsportrætter,
der befinder sig på Gavnø. De forestiller
hovedskibene F RIDERICH, der leveredes
i 1649 , og SOPHIA AMALIA, der levere-
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Villn m Hornbolt (l) FRIDERIC1T 1649. Foto fra 1966. 1 dag er maleriet betydligt mere nedbrudt
(Ee R/oto).

des i 1651 , de to skibe hvormed Frede
rik ru indførte den skik at navngive flå
dens største skibe efter medlemmer af
kongefamilien.

På FRIDERlCH var kampagnesiderne
udført i klinklagte planker, der jo ikke
egner sig som baggrund for fladedeko
rationer, på maleriet er de ensfarvede i
rødligjordfarve. Spejlet er derimod rigt
udstyret med flademalerier , over agter
galleriet ses et stiliseret billede af kon-
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gen, og nedenunder, på gillingen, et my
tologisk motiv. Her er grundfarven en
kraftig blågrå og motiverne er tegnet i
sort og udfyldt med gråt i forskellige nu
ancer, altså gråt i gråt gans ke som en
del af husfiiserne i Bergen . På SOPHIA
AMALIA er siderne kravellagte, og de er
rigt smykket med mytologiske motiver.
Her er grundfarven en rødlig jordfarve
og motiverne er trukket op i sort og ud
fyldt med rødlige og gullige bly- eller
okkerfarver. Igen en kombination der



l'illu m Hornbolt (! ) SOPIIIA ,' ! ,Il. II.IA 1651 . Fotografifra 1989. Mul eriet er meget krakeleret og
h 'I!fiigl restaureret, med mang e SIOl'e tid kitninger. Omr ådet omkring agterspej l og galler i adskiller
sig imidlertid markant fra reslen af maleriet. Her virkerfarven betydeligtfriskere, og der er næslen
ingen krakelering . En sa mmenligning med Van de , 'elde's ge ngivelse viser mang e [o rskelle i
udformningen I!( 'gallerierne og agterspejlet, der dog har bevaret den sa mme vinduesinddeling. De
kæmpemæssige kampagne lanterner erforsvundet og Io I!(ga llerispirene er tilsyneladendeflyttet fra
del overs iv golleri lil det neders te. En nærundersog clsc afmaleriot viser svage skygger e./ier sp irene
på kampagnesiderne. Na vnesym bolerne er også ændret, l stedetfor den enkle Limeborgske hest på
/ 'on de , 'elde tegningen, viser muleriet el kron et alliancevåben. en kombina tio n q( Frederik lll's og
SOI'IIIIi. -LIl·l/.lli 'S våben, og længere nede ses en statue I!(dro nningen. Del ændrede udseende har
antag eligforbindelse med en stor hovedreparation, som skibel blev underkast et i 1665-66. Ma n kan
fo rest il l e sig, al maler iet derefter er bleve t "opdateret " (Orlogsmuse et foto) .

genfindes i adskillige af Bergenfriserne,
rimeligvis den der i Hornbolts regnska
ber benævnes gult i gult, eller gult, rødt
og sort.

Malerierne har ikke blot værdi som
skibsportrætter, kunstneren har også

interesseret sig for livet ombord på et
orlogsskib. Især portrættet af FRIDE

RlCH, der er bedst bevaret, viser mange
pudsige persongengivelser. Her ses to
unge løjtnanter i agterkahytten. den ene
med en tobakspibe den anden ivrigt
optaget af at studere et fjemt objekt i sin
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Udsnit a/FiIIDEtUCIIportræt/et med besæt ningsmedlemmer i diverse pos iturer rEeR/oto) .

kikkert. På kampagnen ses adskillige
højere officerer konversere, og forude er
mandskabets tilværelse illustreret af en
ung mand , der længselsfuldt spejder ud
over rælingen, mens en befalingsmand
dirigerer arbejdet ved justeringen affor
braserne. Ude på galionsrælingen forret
ter en sømand et ærinde på det dertil
forordnede sted.

MALERIERNES PROVENIENS

Malerieme må antages at være udført i
begyndelsen af 1650'eme da skibene var
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nye , og deres størrelse, l 60x360 cm,
udelukker at der skulle være tale om
husflid , de er utvivlsomt udført på be
stilling. lfolge malerisamlingens katalog
har de "været paa Gavnø fra Hr. Niels
Trolles Tid" (13). Niels Trolle, 1599
1667 , overtog godset Gavnø i 1663,
efter at det havde været i slægten Lin
denovs eje siden 1583 (14) . Det er et
åbent spørgsmål, hvorvidt malerieme
oprindelig har været udført for Niels
Trolle eller, som det er blevet hævdet
( 15), for Christoffer Linden ov. På det
formodede fremstillingstidspunkt, be-



gyndelsen af I650'eme, var de begge til
knyttet flåden , Niels Trolle som Rigs
viceadmiral, Christoffer Lindenov som
Holmens Admiral (16). De har altså
begge haft embedsmæssig berøring med
Holmens maler, Villum Hombolt. Men
da ingen afmalerieme bærer påskrevne
kunstnersignaturer, sådanne forekom
mer iøvrigt sjældent på datidens maleri
er, er der tilsyneladende frit slag for teo-

rier om deres ophav. En formodning
om, at de skulle tilskrives en iøvrigt
ukendt helsingørsk "kontrafejer" Povel
Salomon Gutfelt har ikke kunnet sub
stantieres (17). Men midt i FRIDERICH's
storemerssejl ses en usædvanlig detalje ,
der vanskeligt kan tolkes som andet end
en kunstnersignatur. En påmalet flue,
der er så troværdigt gengivet, at forfat
teren sikkert ikke er den eneste, der har

Udsn it af F II IIJHUlClI 's

store niers sejl. Den på
maledeflue antag es al

være Villum Hornbolts
"kunst ners ig'la tur"
(EeR / olo).

, .

/
/
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prøvet at vifte den bort! Påmalede fluer
og andre insekter forekommer jævnligt
i stilleben, malerier af blomster og frugt
ops tillinger, men de er bestemt ikke al
mindelige i skibsportrætter! Gengivel
serne af skibene er detaljerede og tek
nisk korrekte. Kunstneren må altså ikke
blot have set skibene, han har ogs å væ
ret fortrolig med maritim praksis, og
han har givetvis haft et grundigt første
håndskendskab til sine motiver . Hvad
enten bestill eren var rigs viceadmiralen
eller holmadmiralen, ville det have været
naturligt at placere bes tillingen af skibs
portrætterne hos Holmens maler. Villum
Hornbolt, hvis levende fantasi kan for
nemmes blot ved læsning af arkivalier-

NOTER

I ) OrIJIn1e af Chrisian Morhe lt i Nie ls Probst : Skån
ske kri gs orlogsskibe, Et forsu g på en vurdering
af sarmidensbillcdma teriale. Maritim Kontakt nr,
12 Kbh . 1988, p. 42-44.

2) Niels Friis : Set. Nikolaj Kirkes Orgel-Historie.
Nakskov 1968.
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i noget dårligere stand end maleriet af
FRIDERICH, og netop partiet med store
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ældre foto ses der imidlertid her noget
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KANONERNE VED ANHOLT
Birger Thomsen

Anholt har altid været et farligt sted at
besejle. Det vidner utallige forlisberet
ninger og vragfund om. Af de mange
vrag, som er registreret på havbunden
omkring Anholt er der nogle, som til
trækker sig særlig opmærksomhed, da
fund i disse tyder på en meget høj alder.
Det drejer sig om de vragfund, der har
bragt 1400-tals kanoner op i dagens lys,
og som idag pryder samlinger på Tøj
hus-, Orlogs- og Nationalmuseet. Mens
kanonerne således er bevarede, er kend
skabet til vragenes beliggenhed i mel
lemtiden gået tabt. I de senere år har der
pågået en stø rre registrering af histori
ske vrag ved Anholt, herunder forsøg på
at lokalisere vragene , som indeholdt de
sjældne kanoner.

DET FØRSTE ANHOLTFUND

I årene 1845- 47 lå grosserer Svitzers
fartøj CAMILLA og bjergede gods rundt
om Anholt. Det meget flittige bjerg
ningsselskab hævede blandt andet en
række kanoner, som fandtes i de mange
vrag omkring øen . Enterprisen foregik i
fordragelighed med øens ejer -og denned
indehaver af forstrandsretten - von der
Maase, som fik sin del af indtægten ved
det bjergede gods .

Det blev til en hel del: i 1845 blev hæ
vet fra Anholt Østerrev ialt 42 kanoner
foruden nogle jernknæ, kugler og et an
ker. Året efter blev endnu 26 kanoner
hævede, hvoraf de 12 blev betegnet som
"ældgamle". Mens bjergningerne i 1845
foregik på Østerrev, er der året efter me
re uvished om, hvor det bjergede gods
kom fra: der angives kun "ved Anholt".

Bjergningerne i 1847 blev udfra et
historisk synspunkt de mest interessan
te, idet Svitzer i denne sæson påtraf et
vrag lidt nord af Anholt. Vrage t lå på ca.
18 m. dybde og indeholdt skyts, som af
bjergerne blev betegnet som "bombar
deriegebuller" . Indberetningen til amt
manden omtaler bjergningen af 7 så
danne bombarder, om hvilke der angi
ves, at værdien er uvis .

Indberetningerne indeholder ikke yder
ligere oplysn inger, og Svitzers arkiver
fra denne tid er ikke bevarede, men Na
tionalmuseets inventarieprotokol for
1864, hvor Frederik d. 7.'s oldsagssam
ling indlemmes i museets samlinger, fin
des en beskrivelse af fundomstændig
hederne:

Dette sjeldne Stykke er optaget i Sep
tember 1847 afet gammelt Vrag afet

105



Svuzers bjergningsfa rtejer Itu og C u nLL4. Hand els- og Sofartsmuseet, Kronborg.

Krigsskib , der laae omtrent 2 MW N.
for Øen Al/halt. Der optoges ialt 8 Ka
noner af forskjellig Størrelse af det
nævnte Vrag, der var af Egetræ og
fandtes paa IO FCMIeS Dybde. Ved
hver Side afSkibet laae 4 Kanoner, de
sværeste i For- og Bagstavnen.

Derefter følger en beskrivelse af selve
vraget, som var opdelt i 3 rum, hvor det
agterste indeholdt stangkugler af smede
jern, i det forreste lå stenkugler, mens
det midterste rum indeholdt menneske
knogler samt sko og støvler.
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Det midterste rum blev efterladt urørt,
bortset fra en tintallerken samt et tin
krus, mens nogle få stenkugler også
blev optagne.

På baggrund af kilderne kan der være
tvivl om, hvorvidt der blev hævet 7 eller
8 stykker skyts , men Otto Blom, der
har beskrevet fundene i "Ældre Danske
Metal- og Jemstykker ", beskri ver 8
stykker skyts, hvis proveniens han angi
ver som vragfundet fra 1846 og 1847 .
Det kan være en mulig forklaring , at der
blev hævet et stykke i 1846 , men Svit
zers indberetning for dette år gør det



lljælmdykker/tungdykker. Folo: B. Thomsen.

ikke muligt at skelne. Han angiver blot
en post på 12 stk . ældgamle kanoner.

Otto Bloms beskrivelse afskytset er me
get detaljeret:

3 smedej erns s tenstykker (dvs. bereg
net til skyde s tenkugler) 1 10 pds. og 2
5 pds ., alle med lost kammer og skæf
tede. Det ene 5 pds. befinder sig på
Nationalmuseet, mens de øvrige to er
på Tejhusmuseet.

5 smedejerns slanger (længere kano
ner) på hhv. 7, 3, 2% (2 stk.) og endelig
2 pd. Også disse var forsynede med
lost kammer og skæftede. 2 af disse
slanger blev foræret til den russiske
zar, mens resten befinder sig på Tøj
husmuseet.

Det er også fra Blom at dateringen af
fundet stammer: første halvdel af 1400
tallet.

DET ANDET ANHOLTFUND

Der skulle gå næsten hundrede år, før
der igen blev fundet middelalderkanoner
ved Anholt. I sommeren 1937 fandt
dykker Valdemar Jensen et gammelt
vrag på sydsiden af Anholt østerrev på
IO-II m. vand. I vraget lå 3 smedejems
kammers tykker samt et kammerstykke

Kanon. bjergel ved Anholt 18·17, Tojhusmuseet, Inv. nr. A2. Folo: Tej husmuseet.
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Sprængning i~7'ag i 30'eme. ved vragfisker S. Damgaa rd på den jy ske ves/hys/o Bangsbo Mus eum.

af støbejern. Hertil kom 6 støbejerns
forladekanoner af den engelske finban
kertype. Alt dette skyts blev bjerget i ju
li måned, men senere, i august, kom
Valdemar Jensen med sit skib JOHAN
NE endnu engang til Hundested med
yderligere 2 "skænnbrækkere" og 5 fin
bankere. Som en tillægsgevinst havde
han også 13 stk. støbejernskanoner,
nogle med støbemærke "GR" på mel
lemfrisen. Disse sidstnævnte kanoner
stammede fra et andet vrag, som lå øst
ligere end det tidligere fundne .

l rapporten over dette fund findes også
en beskrivelse af, hvorledes man dyrke-
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de marinarkæologi i de dage. Dykkeren
fortalte bl.a., at hele lasten (støbejerns
kanonerne) "var en med Sand sammen
rustet Bunke, som han maatte undermi
nere og sprænge med en Mine uden
bords fra, naar saa Vandet igen var ble
vet klart efter Eksplosionen, bjærgede
de, hvad der var slaaet løst" .

DET TREDIE ANHOLTFUND

1maj 1942 opfiskede Valdemar Jensen,
kaldet "Kanon Valde", endnu en kanon
ved Anholt Østerrev, på et sted , der, ef
ter den angivne stedbestemmelse, ikke



.~~_.~---------

Opmålings/eg ning afdet tred ie Anholt fund. Artilleriets tegn.arkiv, Tejhusmuseet.

lå langt fra hans fund fra 1937 . Der var
kun ganske få vragrester i nærheden af
denne kanon, en 1 3/4 pd. smedejerns
slange med løst kammer, altså nærmest
identiske med de tidligere fundne slan
ger fra både 1847 og 1937 .

EFTERSØGNINGEN

Oplysningerne om kanonfundene indgik
i en større samling af vrag- og forlisop
lysninger, der dannede grundlaget for et
forsøg på at registrere hist oriske vrag
omkring Anho lt. Dette arbejde blev
planlagt af Fredningsstyrelsen , senere
Skov- og Natursty reisen, som påbe
gyndte denne kortlægning af farvandene
omkring Anholt i 1984 . Under indsam-

lingen af yderligere oplysn inger tilkom
endnu et fund af middelalderkanoner: i
Nati onalmuseets inven tarieprotokol
fandtes beskrevet en mindre smede
jernskanon, med løst kammer, fundet af
en Hombækfisker på Anholt Østerrev 
allerede i 1807.

Med udgangspunkt i indsamlede op
lysninger om 229 forlis og 436 vrag eI
ler mulige vrag omkring Anholt blev der
i perioden fra 1984 til 1994 foretaget
feltundersøgelser med Skov- og Natur
styreisens fartøjer, side-sean sonar og
luftrekognoscering. Gennem ialt 7 felt
perioder på 1-2 ugers varighed blev re
gistreret forekomsten af ialt 85 vrag ,
heraf lå alene 47 på Østerrev.
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Side-sean sonar er et instru ment, der ved hjælp af lydbolger er istand til at aftegne havbunden i en
bredde afJ00-200 111. fil hver side afskibet.

Det var naturligt at ofre særlig op
mærksomhed på de formodede ældste
fund, hvorfor der blev planlagt en særl ig
afsøgning efter vraget nord for Anholt.
Her blev udlagt et afsøgningsområde,
der passede på den oprindelige beskri
velse: 2 mil Nord af Anholt, på 1Ofavne
(ca. 18 m.) vand. Et område på ialt 4,5
kv.kilometer blev i sommeren 1984 af
søgt med en side-sean sonar, uden der
blev fundet spor af vraget.

Hvad angår de øvrige fund , alle gjort
på Østerrevet, opgav man at lede spec i
fikt efter 1807 fundet , hvortil der ikke
fandtes nærmere fundopl ysninger. Der
var ligeledes ringe håb om at finde de få
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rester af vrag, som omtaltes i forbindel
se med 1942-fundet, men det virkede lo
vende at søge efter det i 1937 fundne
vrag. Den oprindelige finder, Valdemar
Jensen, var på dette tidspunkt stadig i
live , og der var nogle år tidligere, fra
Nationalmuseets Skibshistoriske Labo
ratorium, forsogt kontakt med ham for
at få ham til at påvise fundstedet, uden
det lykkedes at få en aftale istand.
Man var derfor henvist til at stå på egne
ben, og derfor blev der i 1986 foretaget
en afsogning af hele Østerrev med en
side-scan sonar indtil 5 m. dybde. På de
lavere områder blev rekognosceret ved
overfladeafsøgning og dyknin g.



So narbillede ofet vrag på Østerrev. optage t / 98-1.
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Skov- og Naturstyre ise ns op m ålingsfa rtoj RYLEN, en tidligere toldkry dser.

Der blev ved denne afsøgning kon
stateret 28 anomalier, der kunne være
vrag. Disse blev i 13 tilfælde dykkerbe
sigtiget i 1989, men ingen af disse viste
sig at være vrag, der passede på beskri
velsen fra 1937. Det viste sig desuden,
at Østerrev havde særdeles dynamiske
bundforhold: mange af de vrag, som tid
ligere var regis trerede under feltunder
søgelserne, var nu blevet tildækkede
igen. Hertil kom, at nye vrag dukkede
op, hvor afsøgningerne tidligere havde
været negative.

Det var en bitter erkendelse, at den
store indsats med feltarbejdet på specielt
Østerrev - og kysterne omkring Anholt,
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ikke kunne anses for afsluttet, fordi de
mange kendte og ukendte vrag dukkede
op og forsvandt ned i havbunden igen
på grund afsandets vandring . En tilnær
melsesvis fuldstændig vragregistrering
i et sådant område ville kræve løbende
overvågning, sam t afsøgning med in
strumen ter, der var istand til at "se ned"
i havbunden .

Der findes flere muligheder for afsøg
ning nede i havbunden, men ikke alle er
lige praktiske for en afsøgning over et
stort område efter et forholdsvist lille
objekt. Et såkaldt penetrationsekkolod,
der udsender en lydpuis med så lav fre
kvens, at denne lyd er istand til at træn-



ge flere meter ned i havbunden kan af
sløre tildækkede vrag , men da det kun
dækker et enkelt punkt ad gangen, ville
det være nødvendigt at sejle så tæt et
mønster i området, at man i praksis må
afstå fra denne mulighed. Dertil er af
søgningsområdet for stort: det ville kræ
ve måneders søgning.

Tilbage er muligheden for at afsøge
med et magnetometer, der måIer lokale
variationer i jordens magnetfelt. Det er
et instrument, der verden over har været
anvendt i vrageftersøgning, specielt et
det effektivt til opsporing af jemvrag,
som danner kraftige variationer i mag
netfeltet. Til trods for, at det har været i
brug gennem de sidste tyve år, har mag
netometeret ikke i Danmark været an
vendt i større måIestok indenfor marin
arkæologien, men her er en glimrende
anledning til at tage dette værktøj ibrug.
Det er nu planerne at foretage afsøg
ninger på 0sterrev med et magnetome
ter ved førstkommende lejlighed .
Der skulle være gode muligheder for
resultater, idet det andet Anholtfund ef
ter beskrivelsen var et vrag, der tillige
havde en last af jem ombord.

Når det drejer sig om at samle flere in
formationer om de spændende kanon
fund ved Anholt, er der andre veje at gå
end den feltmæssige eftersøgning: selve
kanonerne er tidligere minutiøst under
søgt og beskrevne, men tiderne har stil
let en ny dateringsmulighed til rådighed

for videnskaben: dendrokronologisk da
tering, hvor man ved hjælp afmønstret
i årringene på træ kan være istand til
med stor præcision at bestemme det
tidspunkt, hvor træet er fældet. Her var
det indlysende at la dateret skæfterne til
smedejernskanonerne. Tøjhusmuseet
stillede deres kanoner til rådighed for en
sådan dateringsprøve, der blev udført af
Nationalmuseets Naturvidenskabelige
Undersøgelser i 1992. Resultatet var be
mærkelsesværdigt: af de fem prøver, der
blev udtagne fra første og andet Anholt
fund, kunne to dateres. Begge stammede
fra det første Anholtfund fra 1847 og
dateredes henholdsvis til ca. 1516 og ca.
1530. Egetræet stammede fra Pommern.

Selvom det andet Anholtfund således
ikke kunne dateres ved dendrokronolo
gi, tyder fundet af støbejernskanoner af
finbankertypen på, at dette vrag kan da
teres samtidigt eller endda længere oppe
i 1500-tallet end det første Anholtfund.

Set fra et artillerihistorisk synspunkt
er dette interessant, idet der hermed er
belæg for, at sådanne smedejernskano
ner, der typologisk er dateret til første
halvdel af 1400-tallet, stadig er i brug
hundrede år efter. Den marin arkæologi
ske betydning ligger i en datering af det
første Anholtfund, og denned forliset , til
efter 1530. Hermed udstikkes en nedre
tidsgrænse for forliset, der medfører, at
en eftersøgning j historiske arkiver kan
bære frugt.
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Foreløbig findes registreret i Skov- og
Naturstyreisens forlisregister to forlis i
1554, samt andre i årene 1563, 1576,
1587 samt 1596, men det er uden tvivl ,
at der må findes yderligere oplysninger
udover KanceIliets Brevbøger, hvorfra
disse oplysninger stammer. Her ligger et
spændende arbejde, som nu vil blive sat
iværk.

Den lille historie om kanonfundene
ved Anholt er et glimrende eksempel på
marinarkæologisk undersøgelsesvirk
somhed. Det er et vidtspændende om
råde med en vifte afhjælpemidler, der
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kan tages ibrug, fra modeme seismik
instrumenter til søgning i gamle breve,
for at få brikkeme til at falde på plads.
At det ikke altid lykkes må være indly
sende, men selvom der stadig er mange
ubesvarede spørgsmål omkring vrag
fund, hjælper hver enkelt information på
vej.

Undersøgelsen af de spændende ka
nonfund ved Anholt forsætter nu, og
hvem ved - måske finder vi nøglen til
gåden enten begravet i gamle dokumen
ter eIler under sandet på Anholt Øster
rev.
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Marinemaleren
Cristoffer Wil elm Eckers erg (1785 -1853)

Miri am Ch ris tia ns en

Den 8/10-1994 åbnede Orlogsmuseet en udstilling om marinemaleren C.W.
Eckersberg. Det er lykJædes at samle et stort antal tegninger, malerier og andre
maritime genstande, der sammenholdt med Eckersbergs øvrige mere kendte vær
ker, vidner om en meget vidtfavnende produktion. Udstillingen, der varer til den
26/2 -1995, er tilrettelagt og arrangeret for Orlogsmuseet af arkitekt Miriam
Christiansen.

c. W. Eckersberg blev født i Blaakrog
ved AIs Fjord i Sønderjylland. I 1803
begyndte han sine studier ved Kunst
akademiet i København, hvor maleren
Nicolaj Abildgaard var blandt hans læ
rere.

Efter at have vundet Den store Guld
medaiIIe i 1809 drog Eckersberg til Pa
ris og Rom, hvor han opholdt sig i åre
ne 1810-181 6. Disse rejser fik en afgø
rende indflydelse på hans senere virke
som maler, især undervisning hos male
ren J.L. David i Paris fra 1810-1812
havde særlig betydning for måden ,
hvorpå han indrog dagslyset i maleriet.

I 1816 vendte Eckersberg tilbage til
København, hvor han blev medlem af
Akademiet og udnævntes til professor
ved Akademiets Modelskole i 1818 ,
med ret til bolig på Charlottenborg,

hvor han residerede indtil sin død
1853 .

c.1V. Eckersberg: Fregat set forfra mod bag
bords bov. Tusc htegning/sepia. 325.d25 mm .
Us ign. 1825. 1nv. nr. 36 66:80 . Orlogsmuseet,
Dep . fra Handels- og S ofarismuseet p å Kron
borg
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Model afen båd aftyp en "Norsk ostla nds b åd", bygget og signeret <ifc.w. Eckersberg. M odel/en
var hidtil ukendt og er[orst kommetfrem if orb indelse med udstillingen. Fo lo: Jan Iversen, Orlogs 
museet.

116



Eckersberg foretog i årene 1829
1842 større og mindre rejser, hvorfra
han hentede flere af motiverne til sine
maritime billeder, f.eks. sejlede han med
korvetten NAJADEN til Christiansø
(1833 ), med fregatten BELLONA til Hel
singør (1835), til Dover med korvetten
GALATHEA (1839), til Warnerminde
med Bertel Thorvaldsen ombord på det
kongelige dampskib ÆGIR (1841 ). Fle
re af disse skibe kan ses afbildet på ud
stillingens tegninger og malerier.

I forbindelse med udstillingens tilret
telæggelse, dukkede en "sand perle"
frem : En bådmodel bygget og signeret
af Eckersberg selv . Der er tale om en
båd af typen "Norsk østlandsb åd". Båd
modellen er nævnt i to dødsboauktio
ners kataloger, over Eckersbergs ejen
dele. Det er uvist til hvem bådrnodellen
blev solgt på disse auktioner, hvis den
overhovedet blev solgt, siden den op
trådte både ved l . og 2. auktion. Om
kring l . Verdenskrig kom bådrnodellen
igen på auktion , og blev solgt til den
familie, i hvis eje den har været siden .
Modellen er bygget i træ , er bejdset og
lakeret. Den er udskåret af et stykke
træ, med undtagelsen af rælingen, der er
påsat separat. Bådrnodellen måler l m i
længden, 27 cm i bredden, og 1,08 m
fra mast til køl. Den er rigget til, men
sejlene er blevet fornyet omkring 1960.
Det er nærliggende at forestille sig, at
Eckersberg brugte denne model - og de
andre bådrnodeller, som nævnes i auk-

J.V. Gen ner: Portræt afC.IV. Eckersberg. 1850
Fra "C.IV. Eckersberg og hans elever". Udstil
lingskatalog, S/o/ens Museum for Kunst, 1983.

tionskatalogerne, men som vi ikke ken
der i dag - til at tegne sine skibsbilleder
efter.

Eckersberg har tegnet og malet med
en imponerende præcision, der i dag gi
ver os en uvurderlig beskrivelse af da
tidens skibe og maritime miljø . Nøjag
tigheden opnår han ved anvendelsen af
perspektivlæren, som han mestrede til
fuldkommenhed. Hans teoretiske studi
er over de perspektiviske afbildnings
principper, munder ud i to publikatio-
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C.W. Eckersberg: Korvetten "Galathea " i en storm i Nordsoen. Fra "C.W. Eckersberg og ham ele
ver". Udstillingskatalog. Statens Museumfor Kunst, 1983 .

ner: "Forsøg til en Veiledning i Anven
delsen af Perspectivlæren for unge Ma
lere" (1833), samt "Linearperspectiven,
anvendt paa Malerkunsten, en Række
af perspectiviske Studier med tilhø ren
de Forklaringer" (1841 ).

Ved sin måde at male på, blev han
forbillede for de efterfølgende generatio
ner, - og ved sit daglige virke som pro
fessor påvirkede han de kommende ma
lere direkte gennem sin undervisning og
sine publikationer.
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Illustration fra "Linearperspectiven " tifc.w.Eckersberg. Udg. J84 1.
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Nekrolog:

Tegn ing: Sven Kieler, 1968

Dansk marinemaleri og modelbygning har mistet
sin nestor.

Søren Brunoe, der var kendt som den danske flådes maler, var også en fremragende
krigsskibsmodelbygger og militærhistorisk figurmodellør. I sidstnævnte egenskab
har Søren Brunoe opnået international berømmelse.

Efter sin særudstilling på Orlogsmuseet blev Søren Brunoe udnævnt til æresmed
lem afOrlogsmuseets ModelbyggerIaug. Hans store erfaring og materialesamling
var altid til rådighed for laugets medlemmer.

Søren Brunoe var til det sidste aktiv som maler og modellør. Orlogsmuseets Model
byggerlaug vil savne Søren Brunoe,

Peter Beisheim
Fonnand
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FRA ORLOGSMUSEETS BILLEDARKIV...

Den viste genstand i Marinehistorisk Tidsskrift 311 994 var en kortvægt, anvendt
til fastholdelse af søkort på navigationsbordet. Kort er ofte svært håndterlige efter
sammenrulning og under slingerage. Kortvægte indgik i søværnets udrustning af
navigationsgrej indtil slutningen af 1980'erne, og var fremstillet af enten støbejern
eller bly . l dag fremstilles de af messing. Kortvægten havde fingergreb på de to
langsider og var på undersiden ofte beklædt med grønt klæde. Den afbildede kort
vægt har været anvendt af Det maritime Hjemmeværn .
Den heldige vinder blev P. Lundgren, Parkvej 40,4600 Køge, som har fået sin
præmie tilsendt.

Denne gang et topografisk spørgsmål Hvor er billedet taget og ca. hvornår?

Svar tilOrlogsmuseet senest 2. januar 1995 .


