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"Affairen ved Ecker nrtirde"den 5. Apri l 1849
De militær-med icinske aspekter for lægetjenes ten på de

danske orlogsskibe

Ib Brorson
Overlæge i Sovæm et / 968-88. Fl ådcstouonslæge I Kohenhavu / 97./-88.
,\IJ1u ær-A1f.'d ici"sk Somliug. Jægersborg Kaserne / 996

INTROOl lKTIU :":

Ved genoptagelse af kamphandlingerne
i Tre årskrigens andet år - IS4Q - om
fattede de dans ke feluogsplaner i deres
endelige udformning efter udarbejdelsen
i den danske hærs overkommando i
sam arbejde med f låden en landmilitær
frcnuvknmg ned gennem Se nderjyllan d
fra Koldru gomr ådet og en fremrykning

fra Als over Sun de ved mod Flens borg .
Den danske hær var konuuct op på i alt
-1 1.000 mand. På samme udspunkt skul
le der son ~1 eflednmgsmcnovre rværk
sættes en ren sømilit ær demonstration
rener mod byen Eckcm fcrde

Efter våbenst ilstandsallalen i Malme
af::!6. august IR4~ varru hertugdemruet
Sles vig kun ocrnc Als og Æro 1':\ rent
danske hænder . i del ovnge Scnderjyl
land og i Sydslesvig var der en "besæt
telsesstyrke på 2000 mand af den tyske
Forbundshær - saml el ikke ncjagti gr
kendt antal af opstandens slesvig-hol
sten ske nopper. der unde r vtl bc nh .... . len
" 0111op 1'5 14.000 rnaud alene aflinien

'e sidstn æv nte havde i vinterens 100

nære r planer Olll at gå over isen på Als
sund og fordli ve de danske militære
styr ker fra oen AJs. hv ilket dog ikke var
blevet realiseret. Ligeledes blev der også
i de dans ksindede dele af So nde rjylland
og Sydslesvig udskrevet mand skab ul
den slesvig-holstenske hær.

Efter de indgåede aftaler mellem par
terne kunn e fjclldtlighedellle efter v å
benhvilen genoptages den 3. apr il. hvor
efter også den tyske forbundsarme på
ca 46 000 mand deltog.

Chefen for dcn danske eskadre ved
Hertugdomroernes ostkyst. Kommander
H.G Garde. beordrede den ar KOI11
mnndcrkaprajn F,A. Paludnn. som chef
for lin ieskibel CH RISTIAN VI II tIl sam
me n med fiec at ten GEfJON og ortogs-- .
damperne HEKL.-\ og GEISER at afgå til
Eckerufcrdebugreu fra So nder borg d. 4 .
april. GEISER havde yderligere 3 j agter
med I kompagni soldater på slæberov.

Ekspeditionen omfattede således i alt
en. 155 0 ma nd . hvoraf vel godt 1300
var sofolk.
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Byen Eckernfo rde. der var dækket af
tyske og slesv ig-ho lstenske tropper, var
derudover befæstet med et "Nordbaucri"
med 6 kanoner, heraf 2 stk . Se-punds
bombekanoner sam t 4 stk . kuglekano

ner: 2 stk. 24-punds og 2 stk. 18-punds;
endvidere et "Sydbarteri"med i alt 4 stk.
IS-punds kanoner.

Begge batterier var forsynet med ovn e
ti l at gløde kugler. Dertil var der kort
enkelte feltbatt erier op til støtte for by
ens havneforsvar.

For at få den fulde fors tåelse af de vil
kår og særlige vans keligheder lægetje
nesten på vore orlogssk ibe kom ud for.
skal der gives en ganske kortfattet skild-
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ring af den danske flådestyrkes skæbne
svangre kamp, der strakte sig over hele
dagen, Skærtorsdag den 5. april 1849 .

Omkring kl. mmoåbner "Nordbntteri
el" ilden mod orlogsdarnpskibct GEISER
og linieskibet CHRl STIAN VW; ilden be
s vares energisk af C HRlSTLAN VII I og
GEFION med en betydelig VIrkn ing på
"Nordbaueriet" . Kort eller ankrer såvel
l inieskibet som fregatte n med bredsider
ne vendt, så deres ild kan ret tes såvel
mod "Nord-ø som "Sy dbatteriet". Efter
en halv times forlob sp ringer en anker
trosse for GEFION, hvorved agte rski bel
sv ajer. sti fregatten får langskibsild 1Il

agtenfra. hvilket resul tere r i meget bet'



dc hgc skader og sto re mandskabstab.
GEI:-iER kaldes til assist ance og får efter
to forsag svajet GEfJON Lil en noget bed
re position. men f:1.r se lv adskillige såre
de og een dod. hvoretter GEISER 111 11
træ kke sig bort.

Eller god t I urnes skydning må CHRI
~"'IAN vnr ogsd anmode om ass ist ance
fra Sil hjælpeskib HEKLA. ligeledes ud
fra et ouske om at fer bedre sin positron
mhp den fortsane bcs!...ydmng af de to
omtalte bat terier. HEKLA frir under sit
forsag på at komme til assistance sit ror
skudt i stykker og mnherefter trække
sig tilbage som r nanovrcndvgug. lige
.om den dert il har mel 6 SMede og 1

dod c.
l de næste timer bliver GEFION st adig

voldsomt beskudi i sin uheldig e po
sition med yderligere tab til folge blandt
man dskabet. CmUSTIAN vur scger at
hj ælpe bl.a ved at sende en af sine læ
ger over for al hjælpe Gartoxs 2 lægcr.
Endvidere sager GEJSER endnu engang
at undsætte GEFJON ved at bugsere den
ud ef fjordeu. Forsaget mislykkes imid
lertid. fordi GEJSER bhver ramt i sin ene
mas kine og af den grund må træk ke sig
ud uf'kcmpen.

Eller en forbig iicnde våbenh vile af ca .

4 Limers varighed og endn u et forgæves
assis tancefors og - denne gang af HEK-
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LA,trods dennes nedsatte styringsevne.
må også delte opg ives , h verefter GEF!
ON meget med tagetmå st ryge flaget kl .
17.45,

Herefter forsøger CHR15TL'\N VII! , der
er skudt i brand af gloende kugler. et so
ge ud ved egenhj ælp. men går på g rund
udfor "Sydbatterier", hvor den efter
yderlig ere beskydn ing må stryge flaget
3/4 tini'e senere. for kl. 20. 15 al spræn

ges i luften. da branden ombord når
krudtmagasinerne. Tab et ef mcnneskeliv
a lene ved denne eksplos ion angives lil
omtrent 100 ma nd - herunder skibets
næstkomma nderende og flere and re of
fice rer og befalings mænd

Dam pskib ene HEKL ..\ og GEISER var
eller ordre fra [HRISTI,\N vms chef afg å

et fra kamppladsen. da deres forsøg pa
assistance viste sig al være uige nnem
førlige, og de gik herener med der es så
rede og døde til Sonderborg .

På tysk side omfat tede tabene 18 så
rede og --1 døde .

"SydbaUeriet"s chef. un deroffic er L

TIl. Preusser. mistede ved eksplosionen
ombord i C HRISTIAN Vil! live r. efter at
han havde modtaget orlogss kib cts ove r
give lse og var ved at o verv åge ilau d sæt
ningc n af mandsk ab og sårede fra det
b ræ nden de linieskib.
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LÆGET.JENESTEN r A DE
DANSKE ORLOGSSKIBE

C HRlSItAN "ms læger :
Overskibslæge l .G.G. Courlænder
11809- 1864)

Skibslæge Rasmus Smidt ( l 812-1 849)
Underskibslæge C.LT Ibsen ( 1825
1849)

G EFIONS læger:
Overskibslæge [ hr. Wilken Hornemann
(18 16-1892)

Skibslæge J.G.A. Rybsa hm (1820
l H37)

G CISERs læge:
P.L . Punum (1 820- 1885)

HEKL '\ s læge.
J P. Aabyc (1 8 18- 1880 )

Beret ningerne om drsse orlogsskibes læ
getjeneste er baseret på følgende kilde
materiale :

Overskibslæge Chr . W. Horneman ns
arti kel "Freg attcn Gerions Togt
I 84C) ", Bibhothek for Læger 1350. 3
R. B.7, S. 30-53,

Deovennævnte skibes sygejournaler,
skibsjournaler og kommando-p ro to
koller saml ove rskibs læge Courlæn 
dcrs rapport anD. rn:U184 9,

Skibs- og sygejournalerne for C HRISTI
AN vm 0'.:'0 GEFJON efterlyses i ej eblikket

I tyske S0lll dan ske arki ver af arti klens
forfaner.



Af o verskibstæge Homemanns beret
mug fremgår det. al GffJONkun var for
synet med el "fast" indbygget apotek.

Sygelukafet var på den tid - som i cvngt
i alle f lådens ski be - kun indrettet med
flytbare sejld ugsskillevægge. hvilket
bo d på de n ferdel. al det denned kunne
indrettes ikke bare efter an talle t af syge .
men der kunne også på forh å nd tages
bcjde for dets stcrrclse efter årstid og
klima. Den ne form for sygelukaf blev
dengang kaldt et "extem porerer" syge
lukaf. Ho rnemann mener dog . at der
burd e indrettes et "fast" indbygget syge
luk af i såvellinieskibe og fregatter som
da mpskibene.

Han s første opgave efter GEFJONs af
g.ang hl de so nderjyske farv ande blev
derfor arrudrene et "cxtcmporerer" SY
ge1ukaf på underste dæk - banjerd ækket
• agterud e ved de t 'faste apotek". og
han beregnede her pinds til 4-5 ka jer til
at tage I anvendelse til de almindeligt
foreliggende fork etelser og lungebetæn
del ser.

Den næste vigtige opga\'c at te se var
så for o verskibslægen at fi nde el passen
de rum :II indrette tillaza ret III b rug un
de r kam p el. und re ferbold med behov
for knurgrskc indgreb. I datidens termi
uologi et såkaldt "Bataillelazareth": i
dag. hvad vi ka lder "skibets forbi nde
plads".

Pil Gt:I' lON stod valget mellem otfi
cersmcsscu . hvor der var bedst plads .
eller Cl rum i agrcrlnsten . Officer smes
sen bo d dog på den ulempe. nt krudt-

lengni ngen sJ...111le foregå gennem denne.
ligesom det ska nnedes, al Sikkerheden
forde sårede ville være mindre tils træk 
kelig her, idel messen kun delvist lå
unde r va ndlinien. Del vi ste sig da også
senere under kampen ved Eckemforde.
at ndskilhgc kugle r gik ind her og frem
bragte lækager. hvor vandet foss ede ind
over de sårede.

Hom emann bes luttede sig derfor til al

op rette skibets "Bataillelazareth" midt
skibs i agterlasten og helt under vandli
nien. Selve lazarettet var udstyret med l
stk . storre operation sbord og I stk. min 
dre opera tionsbord Endvidere var der
4 sygekajer og 2 standseuge. Belysn in
gen bestod af lrullem er Lofts hajden var
i ovrigt så ringe. at man ikke kunne Slå
helt oprejst I rummet, og dorken (gul
vet l da nnedes ar jemkasser til van d. og
ta nder. der kun lige foran ope ration s
bordet var dækkel med løs e brædder og
sejldug -

En såkaldt "s)'ges lOl" klargjordes nl
brug for nedfiring af de sårede til be
handhngs pledsen. Endvidere ' udstak"
man i forstc omgang 3 ma nd til at assi
srcrc lægerne og ul at transportere såre
de under "kla rt-skrbsrullcn ' (ma ritimt
udtrvk for: hver ma nds pinds ombord
under kamp ). - Fcrs t i efteråret 1849 be
gynder man at gl\'e en egentlig sygepas
se rud dan nelse

En halv snes dage fo r kampen den 5
april ved Eckern fordc blev der for over
skibslæge HOMl('lIl:U1n lejlighed til at nf
pro ve operauensfacilitet ern e.
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En mand havde fået skinn ebenet slået
over men ankerkjetting. og der var de r
for indikation for en omg ående amp uta
tion af un derbenet i kloroformbedevel
sc.

At beskrivelsen fremgår: "Der var kun
en lille Arte rie at forsørge. og IIm l1 an
lagde først Forbi nding efter I Ijz Times
Afventen - uden G rund -. (m en l af
Frygt for Efterblødning -" . Bere trungen
slutter med udtry kket "Luften var uhel
dig for Saaret. th i 5. og 6. dag begyn
dende gangræn = koldbrand (dvs. vævs
dadl 1 Hudlapperne og med de tte sen d
tes Patienten efter 2 Dage til "Augu
stenborg Lazaretb" og senere til "$0
kvæsthusct'' i Kobenhavn.

Natten inden selve kampen gik for læ
gerne med at klorge re laz....arettet. her un
der tomtes "de almi nde ligeSyge"s kajer
for at skaffe plads til sårede, og rccon va
lescenterne hjalp med hertil.

- "Efter l/ Z Times Karup k01l1 den L
Søarede Det ene Laar var skudt over af
en Kanonku gle og ham! klin ved en
.l::i.u.Q!..;m. herefter 2-3 andre Haardtsaare
d e. Herefter ved bliv er nedfi ringen af
Suaredemedkorte Mellemrum. alunten s
man amp u terede og ikke kunne følge
med i Anko msten afnye Snaredet Sa cle
des var der ku n tid til ilt bed oye Pation
terne ved de 3 førs te Ampl1tntioner. der
blev foretaget". -

Ja. tra vlh eden var så st or. at forst un 
der parlarnentcringca med fjende n over
middag oplyses lægerne om situationen.

8

som den egen tlig foreligger.
Da linieskibet CHRISTIAN VI1l kun har

fa sårede. rekvirerer dr. Hornemann un
dersk ibsl æge Rasmus Smid t de rfra til

assis tance for el par timer. Samme dr.
Smidt blev ombord. til GEFION streg sit
flag kl. 1745: han ret urnerede derpå ti l
CHRISTIAN VIII. hvor han ble v sprængt
l luftenmed de tte se nere på altenen

Under hele ferle bet blev de sårede lagt
på madrasse r l office rsmessen og på
mandskabsba njerne ombord i GEFIOK
alt imens vand strommcdc ind o ver dem
fra skudh uller I skibsvæggen. og luften
blev mere og mere kvalm. -

Efter freg attens overgivelse forts atte
arb ejdet ufortro dcnt fo r lægerne og sy
gcbjælpcmc . Skibschefen. Captai n J, A.
Meyer. var beordre t I land .

Ud pilaftenen beordrede Slesv ig-Hol
stenerne dog samtlige lant erner slukke t
ombord under trussel 0111 at genoptage
be skyd ningen Man troede. at GEFION
scgrc at signalere efter hjælp fra Gt::lSER
og HEliA. En enkelt lyg te fik ma n dog
lo v til at beholde tænd t I lazarette t.
Forst efter 1. t ime r måtte der Igen læ n
des lys . og arbejdet rned de så red e hm
Ile så forst genoptages.

O verskibslæge Hornem ann får unde r

beskrivelsen af den om talte morklæg
ning også tid til at omtale sanitetsp erso 
nellels uhyre behov for lidt hvile efter de
legemelige anstrengelser, "Sjælsspæn
dingen" og de nedslåede fole iser for ud
faldet cf' karnpen og alle de operationer.
man havde mått et forel age - også un der



de fcelægerne så ugunstige forhold

De danske skibslæger havde strak s
anmod et den sej rende mod part om en
hurt ig Ilandsætning af de sårede. men
uran un dveg dem.

Og Hornemann lægger ikke s kjul på
den tank e: At de såre de o mbord på GE
FION af modparten blev betragtet som
en garanti mod et flug tfo rsog eller en
s prængn mg af skibel ved dets eget
mandskab. C HRISTIAN vm var netop
kun kort forinden sp rængt i lullen ! -

Forst kl 2 om eftermidd agen de n 6 .
april val' de sårede med besvær bragt l

land. 0:.2,. man havde derefter beordret
s åvel d r. Hornem ann som dr . Rybsahm
til vogns for- at afgå til Rend sberg sam
men med de talrige danske fangne.

I alt drejede det sig om R76 us arr de og
23 Icts iuede Ov erskibslæ ge Co urlænder
blev beor dre t til at leds age disse De to
an dre danske læger fordrede imidlertid
at blive hos deres sårede i Eckcmforde,
0'..4 det blev so til sidst tilstået dem [æt

samlede ::1l11., 1dode og savnede ::'U lgaves

d b f" ul at være IHh Tallet el dog
1\"I\"IsoIIIl. da samtlige tabsmeldinger li
ge efter kampen er USIkre .

TOl1Jslislen var for G Ef J(IN med en sam
ler besætmug på -100 mand SOUl fo lger
efter dr Hornemann
23 dodc (herunder 3 amp uterede. der

dnde ombord den I . nat i

62 sarede lheraf IU patienter. der kræ
vede a mpllt;m Oll. hos 1"11

endog pri begge lån

Amputalioner:
"Om bord p å Skibet b lev der i all ampu

le ret I l Mand. her af 2 Ovcranne og 9
Laammputaticner. Ekstremiteten var
hos alle bortskudt i fuld tyk kelse (om
fang )".

Bedoveise
Ve d de 3 førs te amputationer blev der
anve ndt chlorofOlluanæSlesi f · bedo\'el

Kl. herefter måtte man at' uducd co hcre
her med

ll!ill!k:
Teknisk anvendtes overartlapsni t .

Blod ningsforebyggelsc:

Om de nne skriver dr. Homcmann:
"Tccmequeren viste sig sn ar t un vtug"
lEn touruequct er et bå nd ellersp æn de
el lign.. der kan strammes. til ekstrenu
retens pu lsårer er helt afklcmt for blo
dets passage l

paa Lanrene vrldc denrkke ligge fast
nok pil det komske Lem og sik re
mod Blodmug.
paa Ove rarmen (boje a mputation er)
var der af sauuue grund ikke plads .
"Kompres sionen (en "kom pression"

c r CIl sammenklemrung af væv eller
blodkar med det fonnaJ at st andse en
blcdrungj kunde derfor kun overla 
des til den a nden Læge. Overlægen
Illaa lle selv am pu tere, og del sam
men med en ukyndig Hjælper"

Forsil eller::lrel 1849 begynder man dog
paCIl regulær udd an nelse :Irsygepass e-



re på Særetens Hospital med et sp ecielt
kursus af 6 ugers varighed.

Opemliclnsp roccduren :
Den ne omfattede efter dr. Horn emanns
be skrivelse :
I) "En stor indre (medi al ) Lap med

Hovcdarte rie. Op erato ren holdt med
den ene Haan d o m denne Lap for at

sikre mod Blodning.
2) Operato ren forenede herefter de to

Vink ler af Stiksnarer ved at danne

en lille udvendig Lap med et Snit på
den udvendige side af Lemmet. ude
fra indad og lidt ned enfra opad.
Man forte sna Kn iven rundt om Be
net (K noglen) for at overskære.
hvad der af Muskler var undganer
de to først e Snit.

3 ) Herefter Ov ersa vning af Benet

(Knoglen ) uden Kompress". (Ko m
pression. j

Sp ecielt omt ales: "Et Laerben. der
var brækket 3 Tommer højere oppe
end , hvor VI savede ove r - Knoglen
var ikk e sp lint ret.
Den ne Fractur helede fint sam tidig
med Amputationssaaret''.
- Sammenlign mht. snitferingen be
skrevet ovenfor en prcc edu rereg
ui ng af en hofteexarti culauon i en
fransk lærebog af Claude Bernard
og Ch. Huetre. den tyske oversæt
telse med tit len: Atlas der Ch imrgi
schen Operanonslehre 185 5. speci
elt PI. 27, fig . 5. (se side 11)

IO

Forbindingen (bagefter):
" Denne ku nde ikke foregaa straks af
Tidnød"; og det tilføjes:"Hos flere Am

puterede kom vi paa de nne mande l den
Nødvendighe d at maatte an lægge sut u
re r (en "sutur" er en sanunensynmg j.
fordi vort Ferread af'svensk Hefteplast er
O's engelsk Plast er var opb rugt til andre
For bindinge r,

- Og det forekom lmg. at A mputations
snarene helede hurtigst hvor suturer var
anlagte. "
Af de førnæv nte 62 sårede foretrak 23
letsårede patienter at kom me til Rends
bo rg fremfor at komme på lazaret i Ec
kemforde. Som læge for disse og de av
rig e mange usårcde. tilfangetagne dan
ske fulgte Overskibslæge Courlændcr
som tidligere anført, SMedes blev der
klin indlagt 39 så rede på lazaret i Ec
kemforde fra GFF10N.

Oversigten over disse omfatter:

5 med låra mputationer .
1 overannsamputerede.
2 med en del af hallen og låre t

bortskudt samt sp lint ret lårbrud.
med lårbrud komplicere t med
sår.

4 med brud uden sår (2 aflåret. I
ar lår og skinneben på samm e
side. 1 af overarmen ),

- I I med skudsar ef granatstykk cr .
større træspli nter eller afskudte
j emstumper af boltene eller
"jern knæen e"
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9 med tildels betydelige kontusio 
ner (kvæstelser ),

l med hj ernerystelse,
4 med indvortes sygdomme.

Fra linie skibet CHRISTIAN vm var der
tillige indlagt 19 pat icn ter '

I med brud på overarmen,

I med brud på skinneb enet.
6 med forsk ellige kontusioner

(kvæstelser).
3 med forbrænding af an sigtet,
8 med ind vortes sygdomme .

- "To af disse - den ene med Skinne
bensbrud. den tinden med en betydelig
Forbrænding - var besk adiget ved Ski
bets Sp rængning og optaget fra Vandet

i bevidstløs Tils tan d". -
Specielt fremhæver dr. Hornemann

begge disse patienters retrograde amne
si (dvs . hukommelstab ) tilbage til del
øjeblik, hvor de forlod skibet .

CHRISTIAN vm s samlede tau ved sclve
eksplosionen an gives sOlll lidligcre op-
lvst til omkring 100 mand. - Efter Thor
kel Bjerres : "Eckemforde" dog k un 9 1
mand - af en "komplet bemanding" på
664 mand .

Fiskere fra Eckernforde bistod med
bjergningen af de mange skibbrudne.
De i nit 58 sårede og syge. der blev i
Eckernfbrde, blev efter fadage alle sam
le t i "Ch ristians Plcjcbus" Overlægen
ved denn e institution - oprettet for gam
le soldater. deres enker og efterladte for
ældreløse børn - var den dansksindede
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læge Claus Maniens Denn e ov ertog be
handlingcn af den ene halvdel afde s å
rede. me lis overskibslæge Hornemann
og skibslæge Rybsahm log sig af den
an den halvdel.

Dr. Hornemann fremhæver i Sll1 be
skrivelse "at ingen havde væ ret belave t
pil Katastrofen, og skiont hverken By
en s Autori teter eller Befolkning lod
mangle paa velvillig Imødekommenhed
eller deltagende Bistand. eksempelvis
med Forfriskni nger og des lige. saa var
der alligevel store Mangler for de Snare
de ".

Den ovennævnte ans varsfulde hold
ning i Eckcrufordes befolkning og adnu
nist ration fortjener nu om stunder sær
ligt at fremhæves. fordi netop mods æt
ningen mellem dansk og tysk i opstan 
dens andet år var så skarp SOIll overho
vedet tænkelig .

Hvor store disse modsætninger i ovngt
kurure være - godt 15 år for vedtagelsen
af den fø rste Genferkonven tion - frem
går på den ene side af dr . Homemanus
beretning om. at GEFIONs instrumentki
ste. trods alle hans sårede. ble v frataget
ham som "kgl. ejendom" . På den anden
Side kom professor B.R .C. von Lan
genbeck. professor i kirurgi ved "Hospi
truet Chari te" i Berlin til Eckcmfordc for

at se. hvordan den kun 33 -årige over
skibski rurg Hornemann og han s 28-29
år ige skibslæge Rybsahm klarede de
m,ll1ge såredes problemer. Ligesom pro
fessor v. Langenbeck med Hornemanus
indforst åelse tilbad sig og påtog sig at



operere ::! danske patienter: Den ene
med så store bloddelslæsion er. al en
holle:exaruculation (fjernelse af hele be
Ilet i selve hoftefedden var ned vendig.
Denne patient dodc angiveligt under
den indledende bcdc velsc med klora-
foml. .l&Jl anden patient. der fik fierne t
el sD'kkt ;lfen Q\'crsk\ldt lårbellskoocle
ved op erationen. dcde på IO. dagen ef
ter denne af en svær sårinfektion .

Afslutningsvis foretager dr. Home
mann en opgørelse me d henblik på
overlevels en af sine foretagne 'lm pllta
uonsopcrationer. I alt I I und er hele tog
ret. 6 patienter oyerleyede af i a11,B. Pn
tieurer . de r ikke frembod andre helt
sæ rlig! vanskeligtgerende komplikatio
ner ved aruputaticosoperanonen : for de
5 O\uge amp uterede patien ters vedkorn
mcnde VaT de r efter dr. Horne mann tale
om svære ko mpl icerede olllslændlghe
~. der b idro~ til en dndcllg Ildg jllJg på
nmpu tononsopcration er ne.

Ah I alt dodc 6 af G EFJONS panen ter i
lazarettet l Eckcm fbrdc. saledes nt det
samlede aritul dode blev 29 . Blandt dis
se var ogs å de 2. de r blev opereret af v.
Langenbeck og ydermere nævnes en
lejment Skibst ed med et åbent tvæ rg å
ende lårbensbrud. del dadl' p å 14 dagen
af en sårmtckuon med pus og febervil
delse r stum l patient. de r dode nf plc u
ro-pneumoer {lunge- og lungehindebe
tændelse ).
• " Ho s alle O\'flge patienter forlob bc
handlin gen angiveligt ret beldigt . de
Sidste IO kom til Kobenhavn ener vå-

benhvilen aflO.Jub 1&--19". - Dr. Home
man n selv blev udve kslet ca 1 måned
efter "Alfturen i Eckem forde".
En tysk fortegnelse over de indlagte

sårede i Bckernfordc med deres diagn o
ser foreligge r også; den er underskrevet
af Overlæge C. Maniens. overlæge ved
"Christians Plejehu s".

- Som et kuriosum til denne kan det
anføres. at forfatteren til denne arti kel
har fimdel en fbvekslmg ef'p rernicrlcjt
nant Skibsteds diagnose med second
lojtnant Vilh Pedersens ; sidsnævntc .
der har forsynet H.C. A ndersens eventy r
med sine klassiske. kendte illust ra tioner.
havde kun en let læs ion af læn den og
levede til 1859 .

LI NIF.SKIII ET C HR IST IAN VIIIs
SAREDE OG 1l0 DE

Af overskibslæge Courlæ nders rappor 
ter om tildragelserne. der også ski ldrer
eksplosion en ombord saml hans egen
tilfangetagelse fortæller han:

" Den 4 . Apnl 0 111 Aftenen blev 0 111

trcnt 15 Syge i Linieskibeis Sygelukaf
foru de på overst e Batteri bragt ned og
placeret på Banjerdækket under Skudh
men ; Lazarettet I Agterlasten var tidli
ge re brag t i Stand og havde jeg bestemt
jll1edJ Underlæge Ibsen med 1\00,3le folk
Iii al assistere mIg de r: log) aaaledes var
Skibslæge Srmdt t smt ul a l forbinde de
Snarede agtemde p å Barneme. Da der

OlU Morge nen den 5. blev slaaet klart
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Ski b, begave vr os paa vore Poster og
kor t efter at Skydningen var begyndt.
firede manden tø rste Saerede ned . nem
lig indruneret Ouarter-r nester Falk, hvis
l10ire Ann var borlskudt. og Brystet
mo lestreret, som døde strax.

Den næste var en ludrutl eret fra Stry
nø, en Splin t havde kn ust det hci rc Al

bucblad, og Amp utation "fOvcrarmcn
foretoges . Foru den disse tvend e ble ve
om Fonni ddagen kun 5 å 6 me re eller
mindrelet saarcrle af Splin ter , og jeg be
tænkte mig ikke paa ,it afgive Skib slæge
Smidt til Assistance paa Fregatten . som
forlang te Lægehjælp. Henimod kl. I op
he rte Kanonaden, og man und errettede
os nu om, at der var sen dt en Parlamen
tair i Land".

Og dr. Courlænder fortsætter : "Efter 2
til 3 Timers Forløb begyn dte Skyd nin
gen atter, og straks efter nedfiredes Saa
rede, hvi s Antal om Efl:enn idd agclI steg
til omt rent 25. de let Snarede ikke ibe
regnet jeg mactte foretage 2 Laaramp u
tationer, hvoraf den ene Halvbefaren

Con stabel af Artillerikorpset. Julius
Lappec: flere af de Quæstcdc vare i den
Grad beska digede, at Lægehj ælp ikke
var anvendelig; imidlert id kom Skibslæ
ge Smidt atter ombord og fortalte os. at

Fregatten havde strøget sit nag og om
det Blodbad. han der havde være t Vidne
til -" .

Der oplys es endvidere om en s -t-pe n
dig granat, der sprang i storlugen og ka
stede mange stumper og spli nter ind i
lazarettet. dog ud en at s åre nogen . Dr
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Courlænder beretter yder mere om linie
skibets h uggen inden de ts grundstød
ning . og dernæst 0111 det "søn dcrknu
sende Buds kab", at det se lv måtte ov er
give sig kl. ca 6 (aften ).

Efte r yd erligere en halv t ime træffer
overskibslægen plidækket chefen {kom
manderkapr. Paludan ) og herette r om
situationen i lazarettet.

Kort efter er chefen beo rdret fra borde
efunderofflcer Preusser. og office rer og
mandskab synes at samle personlige
ejendele og forlade skibe t pga Preussers
bestemte ordre om: "A t aJle snarest
sku lle i lnnd''.

Dr. Courlænder prot esterer mod. at
ordren sku lle om fatte lægern e og deres
medhjælpere. "hvis Pligt de t var at blive
hos de Quæstede . Dertil forlanger Over
skibslægen . at der skal indh entes Befa
ling fra den Comm anderende l Land. om
vi skulde blive ombord Na tten over. el
ler om man kunde skaffe passende
Tra nsportmi dler til de Snaredes Haud

sænelsc 0 111 Aftenen. Han (Preus ser)
skrev i de n Anledning til den Befalende

i Land , og VI begav os n u lied l vore
Lukafer, hvor vi skiftede vore under
Operationer og Forbindinger af Blod
tilsmudsede Klæder -".

For dr. Courlæncer har det været helt
atgcrende, at han meget vel vidste . hvil
ke behandlings muligheder. han havde
ombo rd i C HRISTIAN VlII , og at de med 
tagne sårede ellers skulle igenn em en alt
for ri sik ofyldt ilandsætning - udover en
skibss ide . ned i et åbent overfyldt far-



tøj. for til sidst at blive bårer ge n.nem
brændi ngen op på den åbne mand gen
nemvåde •.

Heller ikke har han kunnet 13 a l vide.
hvilke lazaret- og undcrb ringclsesfbcih
tet er. man i hast havde kun net etablere
i Eckernfordc. der i forvejen skulle tage
sig både af'Geno rcs mange sårede og de
1~ sårede på tysk side.

Del fremgar. a l undero fficer Preusser
er lvdhor m'er for del danske læ gekrav
og sender en sknvelse herom I land. Ef
ler at de dallske læger havde sk iftet til
rent toj, sættes un derlæge Ibsen til at

årelade en ~;!tJe ll t med hjern eo 'stelse.
Herefter bemærker dr. Courlænder

brand lugt O y; rog på banj erne. hvor der

også endnustod de åb ne krud tkas ser ef
ter, al man efter o vergivel sen havde væ
ret lied at kaste krudtet ove rbord. hvad
der or ngændc var blevet standset af un
derofficer Preusser. da han kom 0111

bord.
Linicskibets næstkomm and eren de,

Cap tlt Kric gcr. bekræftede o verfo r
o ve rskibs lægen . at det br ændte, Dette
bekræft odes ogs å af skibets overtom
mennand. der dog tilfejede. ar man Ikke
kunn e o pdage. hvor det brændte. Sam
men med dr Co url æuder Inspicerede
overtommermanden banjerdækket Ilden
:lI finde nogen form for Ild. men kun al

rogen ultog, 0'3 at pumperoret efter or
dre var hugget o ver.

Det stod herefter klart for d r. Cou rlæn 
de r. al vandet måtte træ nge md. og !.il:
/;JrellCI i IgslelJ denned IilllllmC [Illder

YiIllil, således. at de s årede må tte flytt es
gm.Hanunderrettede de an dre læger
om dette . henvendte sig påny til under
officer Preusser. at han . som situatio nen
nu forelå. hu rtigst muligt målt e have SI

ne sårede i land. idet han mått e flytte
dem fra laz arettet til de åbne batterier.
hvor de ikk e kun ne være 0111 natten.
Preusser indså det rigtige heri. hvo refter
Courlænder Ix..\.'\il ldte at iværksætte eva
kuerin~en .

En officer beordredes af overskib slæ

gen til al sk affe fartej er fra land . De
dygtigste syge vagler blev placeret i la

za rener. underlæge Ibsen på banjerne.
skibslæge Smidt på underste batteri . og
selv tilså Co urlændcr de såredes pla
cering på øverste batteri. Da nogle såre
de var kOOlmet op , indtræffer kOt\!slro
[m -

Or Courlændcr beretter: "..... Jeg saa
en Flamme slaae ud af Fedugen. j eg
indsaae nu den Fare. hvo n \1 svævede .
og al der kun var tilovers at scge al
frelse Livet Jeg raabrc IIt I til de andre. ar
Branden log Ovcrhaand. og at vi ma artc
af Sted: dcrpaa g ik Jeg dyb t bedrovet
over at niaane nlbagelude de Syge og
Sanrede til den \ 'ISSC Undergang op paa
Dækkcr ,

Ved Falderebet o m Styrbo rd stod en
klynge Menn esker. som ogsaa havde
seet Harmneme og derfor trængie hen
lil Siden af Ski bet raaben dc o m Fnrtoi 

er: der var de t a ltsaa um uligt ti t kom me
frem" . _
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Han tabte sine ledsagere af syne og gik
ned for at springe ud af en af agterporte
ne på øverste batteri; og dr. Courlændcr
fortsætter: "Men da jeg saae Jolletniller
ne hænge ned, foretrak jeg at gaae ned
af disse , lob derfor op paa Dækket, gik
over Hækkebrættet ud over Jollebom
mene agter og ned af Jolletællen om
Styrbord " -.

Derefter bjærges overskibslægen og
een mand til ombord i en fiskerbåd. Fi
skerne sa tte straks af og søgte mod
stran den.

"Idet Explosionen skete, faldt jeg 0 111

paa Stranden, og saae en klar blaa
Flanune stige hojt i Vejret fra Forenden
af Skibet, fermodentlig Brændevins
kjældcrcns Indhold, der brændte ...., og
i samme nu, efter at Kanonerne var
geaet af, hævedes hele Skibet fra Vand
gangen af med et frygteligt Dron i Vej
ret til en betydelig Heide, hvor Grana
ter, Bomber og Fyrværkeri sager explo
derede, derp aa faldt det hele med et
heftigt Brag til Jorden .. . .

Morket og Stilheden , som et Øjeblik
fulgte herpaa, afbrødes strax afynkelige
Skrig og Raab om Hjælp fra Vraget og
Stranden".

Overskibslægen sager derefter at hjæl
pe i "den grænseløse Forvirring", men
sta ndses hen afen sachsisk officer, der
beordrer ham at følge med.
r Eckcmfordc må Courlænder give sit

æresord på ikke at flvgte og aflevere sin
dolk til Hertugen af Sachs cn-C oburg-
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Gotha. der var øverste tyske chef på
stedet.

Dr. Courlænder slutter herefter sin be
retning med "en Anerkendelse af den
Dygtighed, Tjenesteiver og Utrættelig
hed, hve rtned de tvende unge læger
Smidt og Ibsen havde assisteret ... og
sin inderligste Beklagelse over Tabet af
disse haabefulde unge Colleger".

Overskibslægens næste tunge QP~

var at opsøge Commnndcurc<lpt Palu
dan, rned hvem hnn havde, hvad Cour
lænder selv betegner som "en rystende
Samtale". ~

Efter denne fandt han et hotelværelse.
hvor han trods stor udmattelse Hi SØVIl

los i sin seng · "for i del mindste at have
nune vaade Klæder, de eneste Jeg eiede.
tørrede til næste dag ...1"-

De sårede, som CHRISTIAN VUJs læger
havde kæmpet for at få i land til sidste
øjeblik, gik alle til efter de foreliggende
oplysninger. Dog berettes der - som
nævnt afdr. Hornemann - om 19 sårede
fra linieskiber. der blev indlagt på "Chri
stians Plcjchus".

- Hvad skete der efter CHR ISTIANvnts

overgivelse og til eksplosionen indtråd
te?

Var del branden, som de gloende kug
ler havde antændt, der bredte sin? Eller
var eksp losionen forårsa Gct på anden
V IS - af danskerne selv?

Rapporter har vist, at kun grundstod
ningen af'lmieskibet gjorde det egentligt
ukampdygt igt



Skour del ligger uden for denne arn
kels emn e. bor det c nfcres, at TIlOrkel
B jerre i sin somilitære afhandling på
115 side r ' - Eckem fordc· , Dansk-Nor
disk Forlag . M. Dal l Kobenh avn ItJ40,
uden al kunne fore et egentligt bevis for,
al O IRISTIAN VlIlS sprængn ing skele p å
Cl dan sk muiau v - som han selv ud
trykker det - mener at ku nne s andsyn
liggøre. 3t eksplosionen blev iværk sat af
IO efluricskibets egne soofficercr i deres
hartue og sorg over, at CHRISTIAN VW 

kun lettere bes kadiget - skull e falde i
sejrherrens hæ nder.

Efter oven nævnte kilde fon nod es de t.
at man omb ord havde set sig nedsager
n l at fremkalde sprægrungen f2r nlle
sitrede og helebesæuungen var kommet
fra borde, Idet !>!<U1CJl var ved at blive
afslorer i utide og dermed forpurrer. 11111

ligvis ved un deroffice r Preussers forsag
på at gribe ind mod denne,

Om s åvel officerer 0''; mand skabs som
skibstægernes uhyr e fysiske og psykisk e
bel astning er under "Affæren ved Ec
kemfe rder taler det skildrede handlin gs

forlo b Sil eget helt klare sprog .
Ogs ~ I dagene derefter har de r i fan

gensk ubet lidov er den g ængs e læg cbe
han d ling ude n ni tvivl væ ret brug for
megen "kri se hjælp" og anden sa mtale
stone. som ogs å kræ vcdes genn emført
ef de af katastrofen iili mærkede man
nele ger.

DAMPSKIBET GEISER,
SAllE DE OG ODDE

Det sa ni lede og endelige tab for GEJSER
var S sårede og 2 død e ud af en bes æt
ning på i nit l l I mand. Lægen ombord
var rugen mind re end de n se nere særde
les kendte Peter Ludvig Pnnurn. Han
var på dette tidspunk t 28 år, havde en
J -års kandidata lder efter sin lægeeksa
men ved Københavns Universuer i
184 5 . I året 18"+6 havde hall været på
Færceme for at klarlægge og alhede fol
gerne efeu mæs lingeepidemi. og i 184 7
havde hanværet på studieophold i Bcr
lin hos den bekendte tyske patolog Vir·
cbow.

I GEISERs sygejournal kan man folgc
overskibslæge P.L. Panums sk ildring af
de fe religgend e krigslæsioner l denne
artikel skal man indsk rænke sig til kun
at besk rive de mere særp rægede Iæsio
ncr. deres umiddelbare folger og om
muhgt behandli ng og de reflcktio ner, de
gav a nlednmg til.

• En såret frem bod. "I ven stre side af

Baghovedet et SOlar fyldt med Blcxl og

HJernesubs li!ns . fyldt med flere storre
og mindre skarpe uregelmæssige Styk
ker af Cra nicknoglen. Læsionen var
foranlediger af en rvletalspliu r". De lcse
eller fastsiddende knoglesrykker fjern e
des med fingrene. h voenoder der i et
tilfælde opstod en stærk bladn ing . Me
talsplmren. der måtte formodes at ligge
I hjernern assen . kunne ikke findes . Pu l
sen var svag og regelmæss ig . arme og
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ben kun ne bevæges, ligesom der ku nne
fores en samtale med patienten. endvi
dere kunne han kræve noget at drik ke
samt sige til om affør ingstra ng og vand 
ladning Senere blev han sovende med
snorkende vej rtræ kni ng. indimellem af
lost af u rolige eller dybt bevidstløse pe
rioder med en puls på 140. Bevægelig
hed og følelse I arme og ben forblev be
varet. Patien ten indlægges l Sonderborg
den 6/4 ommorgenen tidligt og er forin
den ombord blevet behan dlet med V.S.
J x VI. VS st5r for venesectio (årelad
ning ) - sædvanligvis udtømte man 11
16 unzer (360-480 g) {efter E. Godt
fredse n). Indikatio n for V.S. var ap o
plexi. febersygdomme betændelsestil
stande, kramper og smerter m.m. - Dr.
Pnnum tapper her 3 x 180 ml i alt 540
ml.

- En anden blev indbragt i skibets
lazaret i bevids tløs tilstan d med et
kvæstningssår i panden "og med ansigt
o g; klæder ganske ove rstænket med
Hjcmcsu bstnns", stmnmcndc fra en all
den, der var blevet ramt afen kugle, der
havde bo rttaget hele cran iet og dræb t
den pngæ ldende med det samme

Da de n forst nævnte kom til sig selv,
var hall psykisk så rys te t ove r o ver
sproj rningen med den andens hjerne
substans, at hall i flere limer ikke kun ne
overbevises om, at det ikke var hans
egen hjernemasse. Behan dlingen bestod
i koldt omslag på ho vedet og samrate
terapi: han faldt derefter i dy b sovn 111
næste mo rgcn , og var derp å I ri sk og
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kunne st raks return ere til tjeneste.
Med andre ord en helt modern e be

han dling af en psykis k kampsk ade af
den an .

- En tredie såret meldte sig beruset og
bandende med klager over at have fået
"noget skidt i ejet". Der var tale om et
kvæstningssår med uregelmæssi ge ran
de, der havde penoreret homhinden ~ a
Ilet 12 5. oiet var~, og man fandt intet
fremmedlegeme, men en blodansamling.
der kun nåede op til pup illen i forcsrc
ojenkammer Desuden var der klager
over Cll heftig hovedpine. Pulsen 1:20.
Blev behandlet med ko lde bade og syrli
ge drikke samt V.S. J x VI_- Dr. Pan um
tapper også her J x 180 m!., l alt 540
ml. Indlægges ligeledes i Son der borg
næs te morge n tidlig.

Endelig beskri ver og funderer dr Pa
num over begrebel "et såkaldt luflstrejf
skud" foranlediget aren kanonkugl e. der
havde givet anledni ng til en forbræn
ding af en munds uldne skjorteærme
med en yders t overfladisk læsion af
overarmen under ærmet. sa mt en hævel
se med en hudafskrabning I tindingen

Behan dlingen var ko ldt omslag. ccra-
rum simplex og bind om hovedet.

Dr Panum konkluderer, kor t gengivet :
"Havde der været tale om et egentlig
Strejfskud af en Kanonkugle eller Jem
projekti l.maaae det have medfort mege t
udtalte Læsioner. hvilkel inge nlunde var
tilfældet. ~\..len en Strejfuing havde der
fundet ste d, idet der var br ændt et lang
ag tigt hu l over det Sted. hvor Armen



ganske o verfladis k var comunderet- og
Randene af dette Hul i \landens blå
Sbu:xte var bo me og mo re i om trent 314
IQ!lIIlit:'!S Bredde". • Altså en tydelig Ulk
forbrændmg son efter et for varmt stry
gejerul-

Tilsvarendeforbrændinger var der den
dag også se t hos andre orlogsgaster , og
del fremhæ ves, al fjenden endnu rkkc
var begyndt at skyd e med gloende kug
ler. Dr. Pa11l11l1 11år endda under kampen
at sanile en kanonkug le op ca 5 minut
ter efte r. at den var passeret gennem
nog le kulsække - " Ved Opsam hngen
folres den ganske kold , men var dækket
<lr et lag Kultjære": og P3IJ.um angiver
herefter: ~ AI den Gnidning. som nem
bringes ved Kuglens roterende Bevæ
gelse vel maa anses som Aersagen til
den stærke Varmeud vikling" Den såre
de fik I cvngt sit såkaldte "lufi strcjf
sk ud", mens han a nbrag te et Varpeau
ker i den nedstedte GEI'ION.

De ovrig e forefundne læsioner • form
arsårkanaler og kvæstelser frembragt nf
sphnrer. såkal dte "matte kugler" o.hgn
hos de resterende sårede skal ikke be
sk rives her.

Il ·\\IPSKI BET H EKLAs
SAI{[ ()E OG OODE

Lu der selve kampen blev HEKLAS tab på
i alt g så rede og 2 dode ud af dens sarn

lede besætning på 12&mand Læge om
Lord var JOh,Ul P Ailbye, i l R49 med

rang afskibslæge. Han var JO år. havde
taget lægeeks amen ved Kobenhavns
Universitet som 26-fuig i IS4~ Han
deltog i sanulige 3 krigsår som læge
ombord på HEKLA og fik i 1850 rang af
overski bslæge. samme år deltog han i
ovrigt ved HEKLASkam p med den slcs
vig-holstenske skrue-dam pkanon båd
VON OCRTANN i Nenstadter B ugt. Eft er
krig en blev han praktiserende læge i
Flensborg og var i årene 1858- 1864 di
striktslæge i Flensbo rg , for efte r 1864 al
måne rejse til Helsinge r. hvor han fra
186 7 var stadsphysicus til sin dod i
1880
Også for HEKLAs vedkommende skal

man i denne artikel begrænse sig til be
skrivelsen at'dc mere særprægede syge
h istorier og de fora nstnluuuger. de gav
anled ning til efter HEKLASsygejournal.

- En 26-årig mand har fået bortsk yd!
u llderben el. sårrunde ne findes so nde r
revne, såret er ca ecn hnndsb redde stort
og i bunden sås den blottede ledflade på
lårbensknoglen. nedre del af kn æsk allen
er knust Derer lOgen bla dn ing, me n en
svag puls på 100 og stærke smerter.

Efter et par timer foretages mnplItation
midt på låret med et cirku lært sn it. såre l
sys sammen mOO del samme (e n såkaldt
"primær sutur") og forbindes . Den ovn
ge behandling omfatter vand . portvin og.
Tmctura o pii simplex tcpiurnsdr åber), i
alt IS, del' gives gentagne gange.

Ved HEKLAs ankomst samme ctteu til
Sonderborg kan de sårede efte r ordre fra
eskadreche fen, Komm e nder Garde, ikke
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s ættes i land af taktiske grunde. Årsa
gen hertil var , at chefen for HEKLA, kap
tain Aschlund. efter kult 1/2 times rap
POlt og krigsråd hos Kommander G arde
ombord på dampskibe t SKIRh'ER. beor
dr es til med HEKLA straks at afsejle til
Eckemfor debugtens mun ding. hvortil
ma n ankommer kl. 03 .45 med Kom
mandør Garde ombord Således . at man
ka ndanne sig et billede af, hvad der var
sket: den sunkne, sp rængt e CHRI STIAN
vm og den sønde rskudte GEFION m.v.

Først d. 6/4 om aftenen kan HEKLA
sætte sine sårede i land. Ovennævnte
patient befandt sig bedre i lcbct af d. 614
ombord. Pulsen var faldet fra 120 til 90
og smerterne aftage t.

- En anden havde Jaet cn del af und er
nnncn bortsk udt, såret var med sønder
revne rande med knoglesplinter nedad
til. Ingen blodrung. Klager over smerter.
hovedpine og stærk tørst ind-imellem en
sluporos (h alvbevids tlcs j tilstand. pul
sen svag. 130. - "Efter l Y:: Time foreta
ges Amputation af Underannen P::13
Ove rgangen mellem overste og midter
st e 1/3 med cirkulært Snit. 3 Pulsårer
lindes og underbindes . Mod en vedb li
vende Bladning fra hele Sårfladen be
handles med Oversprøjtnin g af Sårfla
den gen tagne Gange med koldt Vand.
Eddik e og Vand , henholdsvis Rødv in.
"Arterie bra chialis komp rimeres yderli
gere med nogen virkning. Sanret lades
blottet 1/2 Time for Luftens Adgang.
Endvidere et epi the ma frigidum (koldt
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omslag) , der blev skiftet hvert 5. Mi
nut". -

Dagen efter kampen, d. 6/4: "Bedring
efter god Savn. Smerterne er aftaget. om
Ettermiddagen dog en Kom plikation
med en ikke ringe Blødning. der havde
været overset. Bladningen sta ndse r efter
een Times tourncquct på arteri e braclii
alis termens pulsåre), Ilvorefter der fore
tages Sammensyning ca. I Degn ener
Amp utationen - en såkaldt "fors inket
primærsutur", med 4 Suturer {sa mmen
syninger ).

1/2 bæger Portv in O's Vand med nogen
Virkni ng; Patienten faerdog senere på
Dagen en filifonn (meget svag) Puls paa
120, lette Delirier (febersyner ) og
Kramper, bliver dog roligere inden
Overfly tning paa Laza reth i Land".
~ En 3. orlogsgast får, hvad der blev
kaldt "en nervos nffection" ledsaget af
feber. klager især over hovedp ine og
"faldt ved mindste Anledning i heft ig
Grand", havde endvidere en stærk torst
og en puls på 120.

Behandlingen bestod i ordinati on af
"Rolighed" og epithema frigidurn capitis
(koldt omslag om hovedet). Var etter 2
dage atter rolig og kunne passe sut tje
neste fra d. 8/4 Årsagen til den psyki
ske reaktion var, ar hans tvillingebroder
ved samme lejlighed var blevet dræbt af
et skudsår i venst re bækkcllhalvdel, der
formentlig var g ået af led. ligesom en af
bækkenets knogler - os ileum - samt lår
benet var brækket flere steder. Sanune
pa tient , hvis puls var næsten ufolefig,



dcdc ene r I umes forlob. hans behand

ling bestod af gentagne gange portvin .
vand O'~ laudanum samt liqv . opii gunæ
X ( IO cp iumsdråber ).
- Den anden dode var en 20- årig or

logsgast med et skudsår gen nem und er

J.i.ll1. bækkenet var knu st. og manden
var formentlig blevet dræbt straks , Des
uden fan dies der patienter med~
contusioner (kvæslelser) på fod. lår og
skinneben med sar eller blodan samhn
ger, som heller ikke skal beskri ves nær
mere her.

Evn : H.SKUl lt l'

MedTreårskrigen 1848~ 1850 stod Dan
ma rk ikke blo t overfor de politiske og
militære udfordringer ved den "slesvig
holsienske opstand indenfo r den da
værende Helstats ' område . men dertil
overfor begyndelsen til de pol itisk e.
mili tæ re og tekmske udfordringer. som
de skulle udvikle sig i Central-Europa.
England og .A merikas Forenede Stat er .
I de kommende om tre nt 100 år.

- Demokrati var ved at aflosc enevæl
de . Maskrukrart - ogs å i skibe - var
kommet for at videreudvikles Miln ært
op træd er der dertil i denne krig på tys k
side den fcrstc Ll-b åd og de forst c clek
tr tsk aktiverbare ankenrune r - begge
11I1g l Kiel

Ogs å inden for mili tærmcdicmeu , og
her særligt indenfor krigskirurgi en . sy

nes en ilY æra at være ved at tone frem

bl.a. på baggrund ar uyvu rdcnng afer
faringer med hens yn til krigslæsioner og
deres behandling., som blev gjort i den ne
fors te dansk-tyske krig.

Således skulle det vise sig, at de læg er.
M skulle komme til at pr æge og skrive
001 centraleuropæiske krigskirurgi frem
til Fcrste Verdens krig. alle havde været.

ve- eller ble v kirurgi ske professorer ved
Universitetet i Kiel.
Der tænkes her pli professorerne B. R.

C. von Langenbeck li Kiel 18-1 2-4 8 ).
G.T.L.Srromeyerti Kiel I848.54 ) samt
J.F.A. Esrnarch (i Kiel fra 1854 og pro
fessor fra 1857-99)
- Også i de danske onogsskibcs syge

Journaler fra Eckcrn fordc synes man at
spore overgengen til nye krigskirurgiske
procedurer, som de korurner til at tegne
s ig frem til 1914- 15 ' Dr. Aabve sutu
rerer (syr ) cl amputauouss år "primært"
(dvs . straks ). el andet behandles med en
såk aldt "forsinket primærsutur" (sys ef
te r 24 timers fortcb j. -

Hvorimod dr. Hornemann ~ forst efter
al væ re udgået for he fteplas ter - lukker
sine amputationssår med enkelte s utu rer
og ganske overrasket ulfejer. "Og det
forekom mig. at Amputaucessaarct he
lede hurtigst, hvor su turer var an lagte".

Hans opri ndeligt foretrukne metode
med at fas tholde hudl apperne med hcf
tcplaster. måske endda forsyn et med et
stræk anbefales i dag påny efte r lærebo

gen "Emergency War Su rgery" • udgiv et
i 1988. l modsætning hertil Slår der se
nesr i "Ficld Surgcry Pockct Beck ", ud-
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giv et i 1983 . at man end nu anbefaler .
sarlu krung eller "de veletablerede pr in
ri pper for den forsmkede primærsutur" 
d vs . lukni ng afsårel når det eller fjer
nelse af' ikke levedygtigt væv efter et 01I1 

tal dage har renset sig selv for bettendel
se

Dr. Panums retlektioner og prakti ske
undersøgelse midt under slagel over be
grebel "et Luftstrcjfskud" resulterende i.
:It skaden måne være fremkaldt af Ihk
tionsvæmcn mellern kugle og de n o mgi
" en de lull . synes i anden halvd el af år
hundredet al fore videre hos andre ul en
hy potese 0111, al en kugle s eller et pro
jekti ls vamle i nogen grad kan virke
bak tericidt (bakteriedræbende) i en
skud kanal .

Dette forte til. at ma n kun ne a nbefale
med fordel at lukke skudkanalens ind
gangs- O'J udgangs åbning straks uden
ris iko for infe ktion - Tan ker professor
Esmarch tidligt var mde pi . og tanker .
som en proresser Ern st v. Bergmann
( Ernst v. Bergmann 'var professor v.
Laugeubecbs efterfølger SOlll profe ssor
I kiru rgi i Berlin ) en dn u fremsætter se
nost ved en forelæs ningsrække l mili 
tærmedrem I I QQI .

Opfattelsen af muligheden for eksi
stensen aren ikke inficeret skudlæsion 
I hvert f.:ll d ikke primært inficeret - sy
nes al have ho ldt sig til op i Fcrste Ver
deuskrig Siden dengang betragtes alle
former for krig slæs ion er som primært
inficerede.
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Under kampen se r vi også. hvordan
både dr. Panum og dr. Aabye beh and ler
en akut psykisk kam pskade efter helt
mod erne pri ncipper med berol igelse.
semta lererapt. en god nats s c vu og der
efter returne ring til tjenesten straks næ-
ste morge n , En behcndlmgsform. som
fik sin renæssance i Ande n Verdenskrig.
ell er at man i 1914· 1g havde a nvendt
langvarig psykiatri sk beh andling i bag
landet med stor risiko for udvikling af
en kron isk sinds lidelse ,

Man har he nned sogt at træ kke nogle
sammenhængende linier op til visse mi
htær-rnediciuske behandlingsprincipper
i 1849 og sogr at følge disses udvikling
op i nyere tid. hvor også ove rsk ibslæg e
J G G. Courlæudcrs ufortrødn e forhand
linger med "t il bagcholdcls csm agt cns re
præsentcntcr'vj for at opnå de bed st
mu lige bchandlmgs- og plejeforhold for
sme sårede stodrg tjene r som de t reu e

eksempel herpå*,Efter den i dag gæ ldend e Gen ferken 
vennon kan læger som non-comban an
ter ikke tages til fange. men l..UII "utb e
gehcldc s" for et vist tid srurn . fooll llsvis
mhp behandling af cgJ1C syge og sarede

RESl iUE::

Artiklen skildrer de nuluær-m cdicurske
aspekter for lægcu eucstcn o mbord l de
danske orlogsskibe G Cf' ION. C!IR ISTIAN

v nr. G El SER og HE"'LA. samt dl' cvnge
tildragelser. der sullede særlige krav til
mannelæger ne og ove rlægen ved "Ch ri-



stiens Plcjchus" under og efte r" Affæ ren
ved Eckcrnforde" d . 5. april 1849.

Herundergennemgås GEFIONs lægefa
ciliteter som "Bata illelazareth", sygelu
km.apothek m.m., end videre diagnoser
for de sårede og deres behandling med
sæ rlig vægt pli de kiru rgis ke indgreb
ombord, des uden læsionerne på de dode
og de ovnge foran staltninger i land efter

kamplinndlingernc.
- Alt basere t på crtegsskib enes bevare

de syge- og skibsjournaler IIl,IU. sam t

overskibslæge Chr. Wilken Horne
mnnns sæ rlige beskrivels e i "Brbhothek
for Læger. 1850. og overskibslæge G,
Co urlæ nd ers rapport af 20 . maj 184 <),
indlagt i overkrigsretsforhoret I . akt
1&-14.

Forfatteren takker:

Arkivar ved Rigsarkivet Palle Sigeard
for fremskaffelse ef'kildcmaenalc: Mag.
an . Birgit Christensen for betydnings
fuld sto tte ved tran sskrip tion af a nvendt
gotisk håndskrift: Dr. med , C arst en tvI .
Smidt for at stille si n origi naludgave af
"Atlas der chirurgischen Operationsleb
re- til r ådighed for de tte arbejde.
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Syge. og Skibsjournaler saml Ordre- og
Korrespondancej eum nlcr III In fra orlogs
dam pskibene GElSr:k og HEU A i Rjgsarki
vct. Kobenhavn

Frcgancu GFFI' ' N ~ Togt 1849. Ove rskibs
lægc Cbr.Wilken Hornemann.

Uibliothek for Læger 1850. 3 R. B 7. S. ] Q..

53.

Overskibslæge G. Ccnrlænders Rapport af
20. Mai 1849. 1229 ,M I~9. No. 20. Rjgs
arkivel, Kø benhavn.

Skibskirurgeme erstaues af læger.
M Winge.
Træk af dansk milit ærmedicins historie.
l fdnrbcjdet 01:\ redigeret af llj . Thorsteins
son & E. Sc hroeder .
H;I:ICI1 S Reglementsforvaltn ing 19 92.

Eckcrnfø rdc. Semihtær afhandling.
Thorkel Bje rre
Dans k- Nord isk Forla~ . " bh IQ.l.O.

Danske læger. lyde knu rger og noget mere
IlIIl do: slesvigske kr ige.
Ole Sec her.
Dansk Medicin Histor isk Årbog 1987 .

Be handlung scpt ischcr Wunden.
Friedrich von Esrnarch.
l laudbuch der Kriugschirurgischen Teen
nik. Operutionslehre.
Lipsius & Fischer. " id 1&&5

ASI.:ps is und Anlisepsis im Krie g Erns t ven
Bergm ann.
Aerzrhche Krægswissenschaft. vierzchn
Vori raege. R. Kunte r.
Verlag von Gus tav Frscbcr. Jen.. 1902.

AIlas de r C1ll rur&iM:hen Operancuslehre
(I)'sl,; udgave I.
Claude Bernard & Ch Huetre - Schwarzc
Ausgabc
Verlag von Pau] I lolm. Wurtzburg l li; , .



Åre ladning. Edv. Gotfre dsen.
Th orapin amiqae l. Novo København
1C) 'i7

A mputat ions in War. Fjeld Surgerv Poc ket
Ilouk.
Norman G Kir by. Gu y Blac kbum
Her Majesry's Stationary Office London
1()83,

Wounds and Injuries of Bunes and Joints
;\ mputntions
Sccond Unrtcd Stmcs Rev ision Emergency
\\IH Surgery Nnro Ha ndbook.
Thorna s E. Bowen. M.O.. Ronald F. Bella
my.1\10,
Umred Stures Govcrmuenr Prilll ing Office.
Washlllgtoll D.C. 19S8

Tre årskr igcn IR4R-IS'i I. Jo hs. Nielsen.
Tejhusmuseet 1C)9 ]

Felttuge ne i vore forste Frihed snar Frits
Holst og Axe l Larsen.
Ernst Boj esens Kun stforlag. Kobe nhavn
1888.

Gnlhonsfiguren pli0 1',110 II' - af Egernfanles
histene.
Huns JUlg Petersen. Tidss krift': l "Slesvig
tand" nr . 3. 1986 .
Sonde rburg- Flens borg

Die Schleswig-Hols te inischø Manne 1841)
1852. Gerd Stotz.
Verlag Boyens & Co Heidl.': in Huls tein.
1987.
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SUI' I' LE I{El'IDE
LÆ GEBIOGRA FIER

Co urlæ nder, J oha n G usla v Geurg:
180<)- J8(j·t
FoJ I i Hamberg. kirurgis k eksamen l S:>2.
medicinsk eksamen 18.'l]. Kandidat ved
Frederiks Hospital UG'i -:>9, Reservekirurg
i Søværnet 182S Under læge 18) 8 Over
skihs læge p~ C JtJU STIAN Vttl 18-1 '1 Overlæ
ge J860 . Afskediget 1863 fra Scetatcn. R.
1849

Hor nemann. Chri sti a n \ Vilkl:'lI :
IRI6·I R92 .
Lægeeksamen 18-1 1. Kun st. skibs læge
18·1:1- -1 -1. Kandidat ved Frede riks Hospital
IR4'i Underlæge ved Scetaten IX46.
Kou st. Ove rskibslæge på 01]-' 1< lN lll 4CJ.
Overlæge 1863 Korpslæge i det for hær og
flåde fælles lægekorps 1867 . Ove rlæge og
fungereude Stabslæge lur xovæmc r 1880
Afskediget frn Sovannet 1888 R 1840.
D.M 1882.

Pnn um, Pe ter Lu dv i ~:

1820-1885 .
Lægeeksamen 1845 På Færocm e for al 1Il1
rede en mæshngeepidenu IS46. Studrebe
scg hos Virschow I Bortin 1847. Skibs læge
I Søværnet 1848--19. Udredning og for
holdsreg ler mod en knlcracpid cmi p å Ban
holm 1S50. Dr med IS.i I. herefter hos
Vir schow I \\ '(irzhurg samt senere Claude
Bemard's assis tent I Pans. Ekstraor dmær
Professor i medi etusk kemi. fys iologi samt
atm patologi i Kie l 1853 . Stifter end vide re
en fys io logisk fo ren ing ved Kicls Uuivcr
silet. Professor ord inanus i Kiel l X'i7 Pro
fessor i fysiologi ved Kobenhavns UllIVeISI
ret 1864 Kubenhavns Uruvcrsircrs rektor
1877. R. 18;0 [) M 1878 K. l iiS:;



Ibsen , C. L.T.:
18::!:5- 1g.jl).
Medic i ll .~1. Slllde lll. Und erlæge i Søværnet
1K-I9.

R)·h sahm. J .U·q IH' S George AIIJn' ;I ~ :

182 0-18 87 .
Lægeeksamen IS·Hi. Amanuensis i Ring.
sted 18-1 7·-18 Skibslæge l Sovrcmet 18-1 9

5 I. Pra knse remte læge l Slagelse 185 1. i
Æbeltot1 IS5 ~. J Logstor ISilO D isn iktslæ
1,:<' l Æ hehof t og læge ved anu ssvgenuser
11\67 AfskeJigc t i IS87. R. ISS7.

Sm id t (Sc h m ld ll. Rasm us :
18 12- 18-111.
Lægeeksamen I S~S h:and iJat ved Frc
denks l-loslll t ;i11 8~8 . Skl1n,Ia:b'c i Søværnet

184 9.

Aabye. John n Peter:
18 1&-1880 .

Lægeeksamen IH-l·" Praktisere ude I~e l

Ko benhavn I ~·t-l-n . Sk ibslæge i Sovannet
IS-lS--I9. O\'erskibsl:rge IS:"U Pul.. li<;':I eu 
de læge i Flen s1>o.Kg 1S'; I . Dislril.lslæge ss t.

185S-0·1 Praktiserende I~e i Helsingor
IlH>-I . Stad~phy" i clI s SSI ISo7. R 1851.

l\1anku\ . C I;III \ :

17 95 -1877.
Eksam en fra l\.iOlrg isk Akademi i Kob en
11:1\11 18 15. Landkirurg p å Fær ocruc IS.:!CJ..
! S Regime utskinng i Egernlo rde IS 2l)
O\'o:r1~ .: \0:.1 "Chrjstians Plcjchus" sst .
I ~Ph-5 1 Overlæge ved buren.:t i Hader
sl ev 18:'0 Dr med. J llalle 18 32 T itu lær

plo l6..'tJr l S5Q. Redaktø r for den d ansks in

dede pr esse i Flen sborg og. Nunlslcsvlg
18 5 1- 6-1 . Pmkuse rende læge dier 11'6-1 p<i

Freder iksbe rg, i Lyughy og Kobenhavn R.
1l.'-I5

Esmarrh v., J ohan Friedrich Au gust :

1823-1 908.
Lej t nant og UI1II.:Jiæge ved Surde merkorp

set ved K id , Universirer 18 -18. Kr igsfange
ve d Rov q/-I 18-1S Lægeeksamen i Kid
IH~S Stabslæge i den sles vig- hol steu-,...e

11 ;1:1' under j- årskngen Professora l i k irurgi

i K iel 185-1 , Professe r ordiuarius i I(id

18 5 7· 1899. O mfuneudc faglitte rær vu-k
semhed - sil:rligt milt J,; rigsl.irurgi lig sa
m aritervirksomhed

LIII \!t'nhl"<"k v.,

Bf'rnhard Rudolph Ko n rad :
18 10--1 887.
L;eb'~--.:1..s.11T\<.'1 i GOllingen IS3 5. Snuhcrej 
ser. bla i J,;i m rgi 183(,- 38. Docent i fysio

log i og p raktiserend e kir urg I GlJ lIl1l ~.:n .

Pro fessor ordina nu s i kirurgi i Kiel 1R·l:~ .

Professor ordinanus I kin ugi i Berlin 1848.

Gellera lstahslæge i den slesvig-h olstenske
h ær under 3-årskrigen 18..J8. Generallæge
og konsulent i k iru rg i i den projsiske hær
I R<>-I, <it: ltog 501ll sådan i krigene 1866 og

1870-71 Afsked 188!. Omfancndc bghl
rerær hrteramr. herunder betydlli n g.-~ rulde

arbejder oru krigskmugi. hl a. jcdrcscktio
nc r ved lcdnære skudsår m m

S troh IllP) t' r ,

G e" r e Frieu rif li Ludw ig ( Lo ui s) :
180-1- 1876.
l æg eeksamen i Haunover 1827. Ved Jen
kimrg rske læresto l i Harmo ve r IR! l) Ved

den Kirurgiske lærestol i Erlaugen 18 38
l S~ I . Professor i kim rgi i i Kiel u m l Ge
lIeralstabslil:lo-'e i den sles\·il:!-ho lstens l..ehær

under 3-arsl.ri ~el1 ISH , Gene ralstabslæge
i den hannnvcran ske h ær 1854 . deltager i
18(lu og som gene rallæge i 187()- 7 1, Også
omfatteude fa glitterære arb ej der 1111\ "'rigs
kirurgiske emner
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EN lNSTRUMENFQRTEc;NELSE
.'OK HEKLA 1850

Nyt Lærred 6 al
Vo\dug 6 al

Flonel 6 al
GIe Lagn er 12 stk

I Rullepuder. store 8 stk.
12 , sm å 8 stk .

I Cherpie 4 pund
I
I Kob berkj edle r 2 stk.
I kasseroller 2

II Stikbækk ener 2
I Tmskaale S
2 T inbæger e X

Amputations bes tik i Fouteral:
Trepanationsbestik 
Forbin dsb est ik
Ta ndb estik
Sølvcathete r
Troisqunrt
S111 3 Sprø ita
Lavememssprc ite
tf the rdnmp npparat
Lavementsror
Petirs Toume quet
Feht oumequet
Plasterspa tel
Caurerium
Detru se r
Fonte ral 111 . 12 Boegi er
Brecheria simpl
Brecheria duplie n
Brache ria clastica
Strygerem
Flasc hellzllg
Suspensena
12-Ale nsbind
6-Alens b ind
3-A k nsblllu

Klagenianus Pinc et
Slibesten
Kasse

Pha rrnacopca miliraris

Afskrift fra Syg~i oll nlal nr. ..J6
ved Ib Brorson . marts J l}l)()
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Stk.

l
l
l
1
2

12
12
12
12
I
l

l
l

Desuden har der uden tvivl være t Suturnan
le i Fonter al rdog ej :mfort) : 10 stk.

I en samt idig "Ud Olsln ings liste" anfø res
desu den :

Mcdikamcnt bcho hlrtingcn vil blive bcsk rc
vel i en mulen artike l.



Tanker omkring at flage med Dannebrog

Chris/ian l.und

:;r der noge t s sm ukt at skue på en 5.
maj som rod-hvide Dannebrogsflag, der
knejser under forgyl dte knopper på lop
pen artusmder etbvide flagstænger lan-

( oiet rundt -flag, om kranset af sarte lvse
grcune blade fra nys udspru ngne boge
træer og med en strålende gul sol på en
lyseblå himmel som baggrund? Nej , vel!

Der er nok temmelig mange - ogjeg var
ind til for ikke så forfærdelig længe si
den sclven af dcm - der Ikke ved, at det
fakti sk ku n er 143 år siden , at menig
mand fi k tilladelse til at flage med Dan
ne brog . Del var nem lig først i 1854 
måske I konsekven s af den demokrati
sen ng. der fulgte med Grundloven l

1849 eller enevældens afskaffelse - at
Kong Frederik VII gav tilladelse hertil
Bevares . allerede inden da kunne man
se Dannebrog ·vaje ad skrlbge steder. på
pnV3IC ejendomme ud over hele lander.

( ;3 forb udet blev ikke strengt håndhæ

\"CL så meget mere som Kong Christian
V111 i 1842 havde gi vet hæren tilladelse
til at fore Dannebrog som Sit mærke.

(
Noget der sandelig fik stor betydn ing.
J a krigen brod ud i 1848!

Men indt il 1854 havde flagni ng med

Dannebrog til lands altså væ ret forbe
hol dt Kongen, for det var hans flag og
hans alene og hans orlogs fl ådcs , og de

SIdste 12 åraltså også hans hærs fælles
mærke! Til søs havde dan ske handels

skibe dog altid haft ret - og pligt - til at
fore Dannebrog. Det gjal dt også for
no rske skibe. indtil IRI4 . og for her
tugdømmerne (Slesvig- Holsten) indnl
1864

Mange af vore nati onale sange er da
også stærk t knyttet til Dannebrog "Vift
stoh på CodaJIS bølge", skreve t af S S
Ingemann i a nledning af englændernes
bombardement af København i 1807 ,
og de 3 sange. der blev så populære un 
der de 5 onde ar 1940-4 5: Carl Ploug's
"Vaj høj t. vaj stolt og frit. vor t flag med
du gen h....id og red" (skrevet 1867 ),
AxelJuei's "Der er mgennng, der maner
som et flag, de r går til top" (skrevet
1(16) og Ikke nundst Poul Scrensen's
"Et flag er smukk est I mod vind ", som
blev skrevet I 1940 kort efte r besættel
sen. er blot nogle ra eksempler herpå

Er det da så som et modtræk ove rfor
det gamle forbud mod, at menigmand
matte flage med Dannebrog. at der nu
flages vedenhvergaven anledmng og på
alle mulige måder? Danmark er gået hen
og blevet en af verdens mest flagende
nationer! Ved festdage er det ikk e ual
mindeligt, at der foruden flaget på flag
stangen er plantet masser af små flag på
hver side af gangstien til hu set at der er
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dekoreret med små nag indendørs og
selv til festmåltidet finde s små flag på
desserten Juletræet er pyntet med små
flagguirla nder. Skal der siges goddag
eller farvel, når nogen rej ser, sker det
også med masser af små viftende flag
Ikk e at forglemme vore rooligans, der
maler et Dannebrog i ansigtet til en
landskamp eller cykelsportsfans. der
male r danske flag på fran ske la ndeveje
under Tour de France.

Officiel flagning sker på fødselsdage
eller andre festdage 1 kongehuset , på
helligdage; på nationaldage (9. april (på
halv til kl. 12),5. maj. 5. j uni. 15. j uni
( Valdemarsdagen (1219» og Genfore
ningsdagen ( 1920) og ved særlige lejlig
heder som statsbesøg, hvor der så også
flages med det fremmede starsoverho
veds lands flag.

"Om Dannebrogjeg ved - det faldt fra
himlen ned" står der i Peter Febers
kendte sang "Dengang jeg drog af sted" .
og legenden om Dann ebrog, der faldt
ned fra fra himlen 15. j uni 12t 9 i slaget
ved Lyndanisse (nær Tallinn) i Estland
under et af Kong Valdemar Sejrs kors
tog mod de hedenske estere, turde være
kendt af enhver dansker løvrigt betyder
Tallinn "de danskes by" .

Et Da nnebrog skal endog være faldet
ned fra himl en endn u tidligere - j 1208.
da ærkebiskop Andreas Sunesøn var på
korstog I , hvad der nu er Letland. Del er
således sikkert ikke helt uden gru nd. al
Letlands flag er meget lig vort danske 
i stede t for det hvide kors i Dannebrog
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har Letlands flag kun en hvid tvæ rstribe
i det ellers rode flag.

Dannebrog er ikke det ælds t kendte
flag i verden. Men det er det ældst fort
sat bevarede af de nation alflag. vi ken
der i dag. Tilmed er det et af de fa flag
der har et eget navn - Danneb rog. Be
tognelsen "Denenbrocev-åndes i den ne
derlandske Bckkcnville-flagbog fra ca.
1380- 1390 Første led har formentlig
sin rod i Danmark, mens and et led bety
der el stykke klæde og brugtes i midde
lalderen specielt om en fane (el farvet
stykke tøj), SOIll førtes i spidsen af mili
tære enheder. Dannebrog må således be
tyde "Danernes Fane".

Det var dog først under Kong Erik VII
af Pommem's regeringstid som konge af
Danmark. fra 14 12 til 1429. at Danne
brog blev vort nari onalfl ag, mens det
var Kong Christian IV, der i sin tid be
stemte, at flaget på Kronborg skulle kal
des " Rigets Flaa''. Da hoffet i 1784
flyttede til København. flyttedes flaget
med og hejstes på Sankt Annæ Skanse
(l dag Kastelle t). Herfra kunne flaget
imidlertid Ikke så godt ses fra søsi den,
så i 1788 flyttedes det til Battenet SIX
tus på Holmen. Her vajer altså stadi.
"Rigets Flag". som saluteres hver mor
gen ved solopgang. om sommeren dog
først kl. 08.00 og salute res på ny ved
nedtagni ng ved solnedgangen. •

Vi kender to slags Dannebrog - det
firkantede stutflag og splitflaget. Stutfla
get anvendes af privat perso ner og på
danske handetsskibe. splitflaget afkon-



gchusct, hvor hvert medlem har sit eget
mæ rke Indsat som en kvadrat i flagets
midte. og af statsms utuucoer. heru nder
af ,..ore ambassader (legaucoer har V1

Ikke haft siden 1950'em e) og konsulater
samt af medlemmer af Kongelig Dansk
/ actn Klub og af Dan sk Forening for

Rosport med et bomærke i flagets øver
sre venstre hj ørne . Det samme gælder
for nogle af statens ins titu tioner, f.eks .

( " ost- og Telegrafvæsenet og De Danske
Statsbaner . Nogle få virksom heder har
ogsåen speciel tilladelse til al flage med
sphtflag.. f.eks Carlsberg, som fik till a
delsen i oktober 1876 af Kong Christian
IX i anerkendelse af Carlsbergfondets
stiftelse. og 0K. som fik tilladelsen af
Kong Chris tian IX i 1898 nl at flage
med splitflag, men med kontorflaget
indsat i øverste vensne hjørne. på de af
Kompagniets skibe . der var indsat i den
nye liniefart mellem Europa og Fjern
østen - en limefart . der op hørte i 1993,
da AP. Møller's Maersk Line køb te
Kompagniets rettigheder indenfor den
fragtkonference. der siden 1879 har væ
ret primus motor i sørrafi kken mellem
Europa og Fjern østen. I 1920 fik Kom -

( pagniet tilladelsen til at flage med del
særhge splitflag udvidet ul også at om 
fat te dets kontorbygninger .

Der er også to officielle farver I Dan
nebrog. Den ældst kend te skriftlige om
ta le er fra ca. 1520 - i Christem Pe
dersens fortsættelse af Saxos Danmarks
his torie - og hvororn der om den him
melfaldne fane siges. at den har "et

h..idt kors. i et rødt fjeld (felt)". Den røde
farver har optrådt i tre fors kellige nuan
cer - kongered. orlogsred og koffar
dired, men efter 1905 blev den kongero
de farve udskiftet med den kraprøde
Krap er en plante. afbvis torrede rødder
de r ud..i ndes et rødt farvestof. I 1934
blev der i Rigsdagen fremsat lovforslag
om . al der Ikke burde være nogen for
skel på flagets røde farve, og den farve.
der blev foreslåe t. var en dybrød. For
slaget blev ikke vcdtegc t, men førte
alligevel til, at ideen med den dybrøde
farve blev taget op af Sø....æm et, som
ophørte med at bruge den kraprøde og
overgik til at bruge en dyb rød - karmoi
sin - farve. således som den er i dag
(Pentencoeskala 20 I C). Nationalflaget
- og dermed også koffardiflaget - be
holdt den gamle højrøde dannebrogsro
de farve (Pantenoneskala 186 ) Orlogs
flaget: er således mørkere end del alrum
delige flag, og f1agfabrikkeme opererer
da også i dag med dc to forskellige far
ver flagdug; den orlogsrøde og den dan -
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nebrogsrøde. Der kan dog forekomme
nuancer i farverne, alt efter om flagdu
gen er fab rikeret af uld eller kunststof
(polyes ter)

Det orlogsrøde splitflag er hejst på
Søv ærn ets skibe und er kom mando På
skibe, der ikke er det, og på alle land
etablissementer flages med det danne
brogsrøde splitflag - bortset fra Søv ær
nets Operative Ko mmando l Århus; der
flages der med det orl ogsrøde split flag,
for det er herfra, at en vag th avende ad
miral på ethv ert tidspu nkt i døgnet har
kontrol over alle Sø værnets enheder til
lands, til van ds og i luften .

Derer forskellige størrelser på flaget 
del storc, det mellemstore og stormfla
get Det store har en størrelse, hvor høj 
de n (det såk aldte lig) svarer til l /S af
flagstangen s højde; det mellemstore 1/8
og storm flagets 11 10 Flagfabri kkerne
arbejder dog med en tradition for, at alle
nye flager omkring I 5% bredere end de

reglementerede mål, da flagets levetid
derfor for længes. Det stor e flag an ven
des ved flagdage eller særlige a nl ednm
ger; det mellemstore til dagl ig og stor m
flaget selvs agt , når forho ldene taler der
for.

I et land med så mange love, som vi
har i Dan mark, er det forbløffende, at
der Ikke findes en egentlig lov vedrø
rende fl agni ng . Der findes forordninger,
bestemmelser, vej ledninger og cirk ulæ
rer ud sted t at for skellige ministerier og
af amter og kommuner, men en sam let
lov har vi ikke , Det må det bes temt være
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en næ rliggende opgave for Folket inget
at se nøj e pi fremfor bare hv ert år at
sp røj te et væld af andre love ud .

Til forord ningerne hører ~åledes, at
flaget hejses ved solopgang - om som
meren dog ofte først kl. 08.00. Ved beis-,
nin gen skal flaget helst været pakke
sammen i en lille flad pakke, således at
når den er til tops på flagstangen, kan
pakken ved et træk i flaglinen udløses
og flaget folde sig ud , Flaget halesn,
ved solnedgang, og • så Vidt muligt 
pakkes det så sammen ige n til den lille
pakke, klar til næste hejsning Detsker,
men heldigvis sjælden t, at et Danne brog

ikke bliver halet ned om aftenen; nogle
gange er det endog hejst hele natten be
lyst af projektører, Men sådan t er altså

uko rrekt; flaget skal hales ned ved sol
nedgang ' Et flag må aldng berøre jor
den, og el flag stryges Ikke - sådant sker
i krigstid som tegn på overgiv else, og
hvor der så hej ses et hvidt flag i stedet .
Dog stryges flaget på et orlogsfart øj. når
komma ndoen op hører efter et togt, og
skibet midlert idigt inaktiveres

Når der flages på hal v, langfredag , 9,
april ( til kl 12.00 ) eller ved dø dsfald og

bisættelser, skal flaget førs t hejses hele
til tops, derefter sænkes det. så den un
de rste kant af flage t er ud for flagstan
gens midte , Efter en bis ættelse hejses

flaget til tops ige n •
Alternativet til flag ningen med et Dall

nebrog, der skal hejses op og hales ned
hver dag, er at flage med en vimpel Den
skal være en hal v gang flagsrangen s



højde og må, i modsætning til flaget.
gerne være hejst dag og nat. Denne
form for flagrung er der derfor mange,
der ben ytter sig af til daglig.

Indenfor søfarten kendes andre eks
empler på flagning. Der "kippes" med

( laget, når skibe møde r hinanden til søs ,
og altid når et handelsfartøj pas serer et
orlogsfartøj. Så sænkes flaget, mens
krigsskibe t passeres, og der svares her-

efra på samme måde. Der "flages over
toppene" med internationale signalflag ,
der er hejst fra et skibs stævn, derefter
tr ukket hen over masterne og til sidst
gjort fast i agterstavnen. Flagenes orden
er vilkårlig, men bogstaver kan dog sæt
tes sammen til en hilsen, f.eks. et "til
lykke" meilemmasterne. Der flages over
toppene ved festlige lej ligheder, som når
et nyt skib overtages fra værft . Ligger et
skib i hav n, flages der fra agterstavnen.
mens flaget til søs er hejst under gaflen
på agtennasten. Til søs spares der dog
jævnli gt på flagets levetid ved at undla
de at flage; skibets fart i søen forårsager
for stor slitage på flaget I

Hvis man ser et skib, der er ind regi
streret i Baham as, kan man ikke undla-e de st raks at lægge mærke til flaget For
Bahamas ' koffardiflag er et da nnebrogs 
rodt splitflag, blot med landets national
flag indsat i flagcts øverste venstre hj ør
ne . Man ge besøgende i Amali ehaven

( undrede sig i begyndeisen ad l 980'eme
over at se et mærkelig t dannebrogs lig
nende flag vaje fra agterstavnen på
DF DS ' dengang nye kryds togtskib

"Scan dinavia" (leveret 1982), der mid
lerti digt mått e indsættes på ruten mel
lem København og Oslo, fordi den op
rindeligt tiltænkte rute mellem New
York og Miami var slået fejl. Skibet
blev solgt i apri l 1985, og så forsv andt
del mæ rkelige flag fra Kvæsthusbroen s
kajp lads.

Danm ark har vist aldrig bekl aget sig,
hverken 1 Forenede Nationer eller and et
steds, over Bahamas' plagiat af vort
splitflag. Hvorfor mon ikke?

I den store verden udenfor vore egne
grænser vajer splitflaget dagligt på vore
ambassader og konsulater. På de syv
verdenshave ses stutflaget på vore mere
end 600 handelsskibe, og der er næ ppe
den havn på vor klode , hvor Danneb rog
ikke vises på agters tavnen af et li lle
stykke Danmar k, der midlertidigt befin
der sIg fjernt fra SIt hjemland .

Med rette er vi stolte af vort gamle flag
og værner om det med den respekt. det
fortjener.
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