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Skonnerter i flådens tjeneste.
Ole Lisberg Jensen

Gennem årene har der ikke været sær
lig opmærksomhed rettet mod fl åderis
mindre sej lskibe. der af naturlige årsa
ger ikke har spillet den store rolle som
krigsskibe. men mere har gjort nyttigt
hverdagsarbejde som vagtskibe eller
depechefartojer. Deres ringe størrelse
og små besætnin ger har været bag
grund for at udru ste og bruge mindre
skibe hvert år i perioder. hvor der skul
le spares på forsvarsudgifterne.
I sej lskibstlåden ved 1700-tallets slut
ning var briggerne de mindste råsejlere
og de kunne være anneret med så kraf
tigt skyts som 18-pundige kanoner i et
antal fra 11 til 16. Deres størrelse gjor
de de m i stand til at sej le i eskadre til
Middelh avet eller blive udsendt som
stationsskibe til Vestindi en. Briggen
som skibstype havde i 1700-tallet s se
nere del alløs t snauen og kunne med
føre besætn inger på op til 90 mand.
Der var imidlertid stadig et behov for
en mindre og samtidig hurtigsej lende
skibstype. og her blev det så aktuelt at
bygge skonnerter, hvor bestykningen
bestod af op til 10 kanon er af mindre
kalibrer. Skonnertens besætning kunne
være op imod 40 mand.

Ordet skonnert har sin etymologiske
baggrund i dialektalt engelsk "scoon",
der betyder at stryge frem over vand
flade n. Ordet seoon hævdes at have
samme oprinde lse' som det nordiske at
"sky nde" sig. Skibstypen kan spores
tilbage til 1700-tallets første halvdel.
hvor den blev udv iklet på den nord
amerikan ske østkyst i de gamle stater
i New England og syd herfor i området
omkring Baltitnore og Cheusapeake
Bay. De berømte"Baltimore clipper
seooners"kom til at spille en vis rolle
i den amerik anske søfart og blev bl.a.
brugt som krigsskibe mod Englan d.

Selve skonnertrigge n er sandsynligvis
udviklet først på både og småskibe til
brug for fiskeriet. hvor praktisk og for
enklet håndtering blev fremtvunget for
at spare arbejdskraft. Fordelen ved gaf
felsej lene er som bekendt. at de stort
set kan manøvreres fra dækket. me
dens råsejlerne krævede folk til vejrs i
mange manøvrer. En stor to-mastet
skonnert kunne således sej les af en be
sætning på 6 mand og dertil kom så
kanonbetjeningerne, som opgik til 3 a
4 personer på hver kanon afhængig af
større lsen. En besætnin g på 30-40
mand skulle derfor kunne underbrin -
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Skibsrypen skunncnwcdto mas ter; gajfel.\"('jl sanu rt n'iSl'j/ l'l'ifokkemasten StIlIIlf(w.nj/ htr v X('II

gin" af Fredrik Henrik af C/W{)11lll1/ i huns ArchilL'cturtl Navnlis et M a clI10 ria fra /768.

ge s på en sko nnert. hvor dimensioner
ne var ca. :!O-25 meter i længden og 6
7 meler i bredd en.

Skonne rtriggen fik en stor udbredelse
i løbet af 1800-lallel også i de nord
europæiske farva nde og eksisterede
som rent sej lende furtøjstype i små
skibsfa rten op til og med Den første
Verd enskrig.

De første skonnerter.

Den første skon nert blev bygget til ll å
den i 1773 efter tegninger af fabr ik-

mester Henrik Gern er. Ski bstype n må
givetv is have været kendt for ham. idel
hans samtidige. svenskeren Fredrik
Henrik af Chapman, i sit store plan
cheværk, Architectura Navnlis el Mer
catoria fra 1768. viser adskillige teg
ninger på skonnerter , Der er her lale
om den 20 meler lange STO REN. der
blev bygget på Bodenho tTs Plads på
Christ ianshavn. STØREN blev brugt
som toldkrydser. men lilsyneladende
har man ikke været tilfreds med rig
gen. for i 1788 blev den omrigget til
brig og brugt so m vagtsk ib på Elben
frem til 1800. Sko nnerten havde 32



mands besætning og var udrustet med
8 stk. 3-pundige kanone r.
Den første skonnert bygget i flådens
regi blev således ikke en ubetinget
succes. Fabrikmester F.c. Hohlenberg
forsøgte sig derefter i 1799 med at
bygge en skonnert også de nne ga ng på
Bodenhoffs Plads. Den søsattes i 1799
og var 23 meler lang og 6 meler bred
med en dybgang på 211, meter. Den fi k
navnet SVANEN og blev armeret med 8
stk. 3-pundige kan oner. Besætn ingen
var på 33 mand .
,?en Iik en kan og dra mati sk historie.
Ar 1800 blev den sendt til Nord søen
som følgesk ib til kadetskibet. frega tten
FREDERtKSVÆRN. Chef var premier
løjtnant P.E. Lilienskiold, der åre t for
med succes havde fon skonnerten i
Vestindien. men med SVANEN fik han
sin sag for.
I Nordspe n mistede han masterne og
måtte soge ind til Norge for at udbedre
skaderne. Efter at være blevet repareret
vendte SVANEN tilbage til Københav n.
hvorfra den blev sendt til St. Peters
borg med depecher. På vej op igennem
Østersoen var skonnerte n så uheldig at
komme for nær Øsels kyst. hvor den
strandede og total forliste. Årsagen an
gaves at være "ved de n bekendte
mands ukyndighed", Lodsen måtte alt
så bære ansvaret, og han døm tes til I
års fæstningsarbejde . Ved efterføl
gende forhør om SVANENs stranding.
hvor dog både besætning og kanoner
var blevet reddet . blev tilta le mod

chefen frafaldet og Lillienskie lds vide
re karriere i flåde n blev derfo r ikke
skadet. Han afs luttede lovrigt sin livs
bane som kommander. overlods på
St.Croix og havnemester i Christians
sted.
Hohl enberg fik dog lej lighed til at
bygge en ny skonnert. der søsattes i
1800 og fik navnet ORNEN. Den var
uds tyre t med IO stk. 3-pundige kano
ner og havde 32 mands besætning. Og
så denne skonnert havde den kendte
større lse med en længde på 20 meter
og en bredde på lige ove r 6 mete r samt
en dybgang på lid t ove r 2 meter.
ORNEN blev brugt som depechesk ib og
som tender til kade tskibe. l 1805 sej
lede den i evolutions eskadre med 4
freg atter og 5 brigger.
Men som så mange andre skibe blev
ORNEN taget af englænderne i 1807 og
fort bort. l England blev den benyttet
so m armeret tender og overførtes i
1815 som skolesk ib for drenge til Ma
rine Soc iety i Greenock . Mange af de
danske skibe beholdt deres navn i eng
elsk tjeneste. ORNEN fi k det lidt mis
visende navn ORNEN.

Elbskunnerter ne,

Vagt skibstjenesten på Elbe n blev ud
øvet af brigger frem til 1818, hvor man
bes luttede at benytte en skonne rt, ATA
LANTA, der med sin begrænsede stør
relse kunne passere Ejde rkanalen.
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Skibspo rtræl afskonnerten ELBEN, der var stationeret; Altona og som blev overtaget afsiesvig 
holstenerne 1848-51. Malet af Nis True/sen, der var styrmand ombord. Akvarel i Orlogsmuseet.

ATALA NTA var oprindelig en handels
skonnert. der i 1814 var blevet indkøbt
til flåden og ombygge t til raketskib og
moderfartøj for raketflotillen. I den
forbind else kan det nævnes, at en an
den skonnert med det særprægede
navn NISSEN blev købt til flåden i 1812
til brug ved raketforsøg. NISS ENS tid i
flåden blev kort. Den lå oplagt i Frede
riksværk vinteren 1811-12 .og da den
sej lede ud fra Frederiksværk i april
1812 sank den på grund af for stærk
sejlføring og vindens spring.

Men skonnerten ATA LANTA kom til
vagtskibsstationen på Elben i 1818. nu
armeret med IO stk. 6-pundige kano
ner og tjente trofast her frem til 1830.
hvor den blev afløst af skonnerten EL

BEN, også karakteristisk med sine bag
udstagede master og store skonnert
sejl. Skonnerten ELBE N, bygget på Ny
holm af fabrikmester Schifte r, var 24
meter lang og næsten 7 meter bred.
Den var bestykket med 8 stk. 12-pun 
dige kanoner, og med sine 141 tons
deplacement var den en af de største.



Skonnerten ELBENPI; Kieierfjorden i 1850 samme" med enheder afden slesvig -holstenske flåde.
Skonnerten fimgerede som skoleskib i den korte tid fø rste siesvigsk e krig varede. Maleri af Liider
Arenhold.

Skonnerten kom til at tjene to herrer. I
marts 1848 lå ELBEN på værft i Altona
og var endnu ikke armeret. Skibets
næstkommanderende, premierløj tnant
Anders Agerskov , havde vinteren over
været i Altona som tilsynsførende og
fik den 23. marts ordrer om snarest
muligt at udruste skon nerten og afgå
nord om Skage n til København. Han
nåede det imidlertid ikke. da skonner
ten blev beslaglagt af den provisoriske
sles vig-holstenske regering den 27.
marts og indlemmet i den slesvig-hol
stenske flåde under navnet ELBE. Efter
krigshandlingernes ophør i sommeren
1851 blev ELBEN sammen med damp-

skibet KIEL, der også var blevet beslag
lagt, leveret tilbage til flåden og afle
veret i Gluckstadt med fuld udrust
ning.
Der foreligger et foto fra 1930 af en
model af skonnerten ELBEN. der angi
veligt skulle være fra Orlogsværftets
modelkammer. Desværre findes den
ikke længere i modelsamlingen.

De vestindiske skonnerter.

Påvirkningen til at bygge skonnerter til
flåden kom i høj grad fra Amerika via
De dansk-vestindiske øer.
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Moe/ef afskn nncrte n ELBEN. Mndellen angives afmcuinehistorikrren. J.H. Schultt: i !Y30 at \ '(('I't'

fra Orlo gsværftets Mode lkummer. Den indg år ikke i Sovterne ts historiske Mode lsamling i I'Ore
dage, og ingen har kendskub utdenne smukke snodel. Er der IlOgen afMurinehistorisk Tidsskrifts
læsere, der kender modetlen. sti er Or/Og SIIIII.'it't't interesseret ; at h,)re herom.

På statione n i Vestindien var der i åre
nes løb udsendt fregatter. korvetter og
brigger. Der blev i tiden for napole
onskrigene behov for hurt ige småski
be, der kunne jage og bekæmpe de ka
pere og sørøvere, der gjorde I'arvande
ne usikre for de danske handelsskibe i
området. De udsendt e orlogsfanojer
var for store og langsomme til at kun
ne følge kaperne. der ofte benyttede de
amerikanskbyggede skonnerter. hvor -

med de kunne sejle hurt igt ind igen
nem smalle passager og ind mellem
øerne på lavt vand. hvor ingen kunne
følge dem.
Den politi sk ustabile situation, der var
opstået i 1700-tallets senere del i Ka
raibien efter Den amerikanske Uaf
hængighedskrig og i en periode. hvor
det spanske herredømme var ved at gå
i opløsning, gjorde det muligt for ka
pere og sørøvere at operere nogenlun-



de uhæmmet i farvande ne. Man ge hav
ne i området så igennem fingre med
disse havets lyssky elementer og tillod
dem at gøre havneophold. hvorved
virksomhede n havde gode muligheder
for at trives.

De furste 2 danske orlogsskonne rter,
vi horer om i Vestindien . var tREStNE
og DEN ÅRVÅGNE i 1799. Premierløjt
nant P.E . Lillienskio ld ført e sko nner
len IRESINE, og skonnerten DEN ÅR
VÅGNE var under kommando af pre
rnier lojtnant B.U . Middelboe. Begge
Iartojer var indkøbt i Vestindien og
udstyret med kanoner og besætninger
fra de udsendte stationss kibe .
Åre t 1799 hærgede en engelsk kaper
fregat. EXPERtMENT. på l S ka noner
farvandene omkring øerne.
Den 2. j un i kom det til regulær kamp
med EXPERtMENT. hvor tREStNE miste
de 3 mand og fik 9 s åre t.
Løjtnant Lil lien ski e ld fik ros for affæ
ren og for at have forsvaret naget hæ
derligt.
Også DEN ÅRVÅGNE havde mødt EX
PERltvlENT og tvunget denne til at re
spek tere territoriulret tighcderne. Begge
sko nne rte r ha vde en relativ let . men
varieret armering. IRESINE var udstyret
med 12 stk . 4 -pundige kano ne r sa mt 4
stk. I-pundige falkonetter. 2 stk. 4
pund ige rnetalhoubit sere og 2 stk.
halvpundige drejebasse r. DEN ÅRvAG
NE havde 14 stk. 3-pundige kanoner
og opgives at have 30 mands besæt
ning.

År ISOO var de r att er konfrontationer
med eng lænderne. Briggen LOVGEN
undcr kaptajnløj tnant C. W,Jessen . og
skonne rterne tRES tNE og DEN ARVAG
NE udgjorde de n vest indiske stat ion.
Den Iorste september havde sko n
nerten DEN ARVAGNE en kamp med en
stor engelsk kap er , DREADNOVGHT, der
kostede che fen. premierløjtnant Ha ns
Fredder. og en af besætningen livet.
LOVGENs chef ku nne melde tilbage om
løjtn ant Fædders he ltemodi ge kamp.
Den 3. Marts 1801 kom det til Kam 
pcn ved Fugleklippen. hvor bri gg en
LOVGEN under kaprajnl øjtnaru C.W.
Jessens kommando og sko nne rten DEN
ARV, GNE krydsede mell em øe rne. De
mødte he r 2 engelske fregatter med
o ver legen art ille ris tyrke . LOVGEN bed
godt fra sig : men blev hårdt ansat af
eng læ nde rne. O vennagt en fik de dan
ske sk ibe til at søge mod St .Thomas
havn skarpt forfulgt af eng lænderne.
Sk on nert en DEN ARVAGNE drejede af
og sej lede til Sankt Cro ix for at un
derrette ge ncra lgo uvcrnorcn. Da så
LOVGEN var ko mmet ind und er land.
fik den artille rihjælp fra fæstningen,
og englænderne fort rak. Det havde væ
ret en hård kamp for LOVGEN. og da
efte rret ninge rne herom nåede hjem til
Danmark. blev begejstringen vakt. Her
havde man brug for opmu ntren de tan 
ker efter Slaget på Reden den 2. ap ril
og Kampen ved Fugleklippen fik me
gen positiv opmærksomhed .
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Tilfiskeri på Nell'Foumltundsbunkerne udviklede unterikunerne den særlige bunkfisk eskonnert.
der med si" elegante form pc/mi//(/ede 0/1/ de vestindiske skonnerter. Stik af ukendt kuns tner.

l slutningen af marts 180 I blev Dansk
Vestindien besat af englænderne og de
der liggende orlogsfartøjer beslaglagt.
El år senere blev de aller frigivet , sam
tidig med at englænderne forlod øer
ne. Begge skonnerter blev derefter
solgt til private.

Efter englandskrigene. hvor øerne aller
var kommel tilbage på danske hæn 
der, anså man, at der var behov for el
par hurtigsejlende skonnerter til al tage
kampen op mod det florerende kaperi .

IO

Den amerikanske hurt ige skonnertty
pe var forbilledet. De var mind re og
hurtigereend stationsskibene og kunne
lage kampen op mod kaperne på deres
egne vilkår. Kongen resolverede derfor
den 20.2 18 17, at man skulle anskaffe
to amerikanske skonnerte r ti! Vestindi
en. De skulle begge kunne armeres
med 12 carronader og et par jagtkano
ner.
I maj 1817 afrejste kaptajn U.A.
Schonheyder, der var chef på stations
skibet. briggen BORNHOLM . ril Balti-



more sammen med sin tømmermand
for at købe 2 pas sende skonnerter.
Schønheyder var en højt est imeret sø
officer, der havde gjort en betydelig
indsats i englandskrigene og var vant
til at forhandle og omgås eng elskta
lende. Han indk øbte på den dan ske
marines vegne 2 skonnerter. der an
kom til Øerne i løbet af juli måned. De
blev begge passende udru stet med
skyts og besætninger, der var udsendte
hjemmefra. Købmændene på SI. Tho
mas havde bidra get med midler til den
ene skonnert i dere s iver for at komme
sørøveriet til livs og undgå de store
skader på deres handel med om verde
nen. Den ene skonnert fik derfor nav
net ST. THOMAS. Den anden beholdt sit
oprindelige navn MACARlA. Begge ski
be var gode sej lere, men blev allig e
vel ikke den tiltænkte forstærkning af
helt uventet årsag.
De var usunde skibe. Besætningerne ,
der boede ombord, blev angrebet af
klim afeber og I1k usædvanlig mange
døds fald. I løbet af et hal vt år døde 23
mand samt 3 officerer og en under
officer. Begge skibe var bygget af
grønt træ, d.v .s.træ der ikke har ligget
og tørret tilstræ kkeligt længe. Dets ud
dun stninger skabte sygdo m for besæt
ningerne. I 18 I 8 besluttede man derfor
ikke mere at bruge sko nnerten MACA
RtA, der blev henlagt til salg. Skonner
ten ST. THOMAS skulle derimod sej les
hjem til Danmark, da man formodede
at dens tils tand blev forbedret i e t

kolde re klima. Den ankom i september
1819 til København, men lå siden hen
på Holmen og kom ikke mere i brug. I
1821 besluttede man at sæ lge den på
auktion.

Herefte r havde flåden ikke skonnerter
stationeret i Vestindien. Til at afk lare
visse sager lejede man skonn erten Vt
GJt.ANT, der var privat ejet , og som til
dagligt befordrede post mellem øerne .
Det var f.eks. tilfældet i 1825, hvor
korvetten NAJADEN var stationskib. En
columbiansk kaperskonnert ved navn
ADOt.PHO hærgede en tid den civile
søfart rundt om de danske Øer og han
delsmændene klagede sin nød til myn
dighederne. NAJADENs chef, kaptajn
W. Kaas, I1k ordrer om at stoppe
ADOLPHOs virksomhed. Kaas kendte
åbenbart betingel serne. Han lejede VI
GtLANT og beordrede den unge se
kondløj tnant Carl lrminger til at føre
skonnerten, sålede s, at han i samspil
med skonner ten kunne opspore ADOL
PHO. Derefter begyndte jagten .
Ved Culebra, naboøen til St.Thomas,
fik man kontakt med ADOLPHO. der
søgte ind på lavt vand så korvetten ik
ke kunne følge efter. Men VIGtLANT
stak ikke dybere end at den i nattens
mørke kunne følge efter.Ved daggry
nænnede VJGJLANT sig ADOLPHO med
dan sk handelsfla g. og kaperne troede,
at man her havde endnu et letfanget
bytte. Da de to skonnerterter lå med
bare 15 meters afstand , lykkedes det

I l



Irminger ved et overraskelsesangreb at
ero bre ADOLPHO, hvor både chef og
sty rmand blev ned skudt e fte r at have
væ ret ud sat for ge værild fra 30 so l
dater, som Irminger hidtil ha vde skj ult

under dækket.

Ordet VIGILANT bet yder vagt som eller
årvågen på enge lsk. Sko nne rte n DEN
ÅRV ÅGNE, der de ltog i kampen ved
Fu gleklippen , og nys omtalte VIGI
LANT, der bl.a. fangede ADOLPHO, er af
mange urigtigt blevet anset for samme
ski b . Delle har væ ret med virkende til
at fej re skonnerten VIGILANT som
Ves tindiens ælds te sk ib, idet det først
udgik af tjeneste i årene efter Fø rste
Ve rde nskrig. De to sk ibes forsk elli ge
størrelse er imidl ertid åbe nbar. DEN
ÅRVÅGNE, indkøbt i 1799 og bygget i
Irland , ha vde 12 stk . 4- pundige kano
ner og en besætning på 40 mand. Den
blev so lgt i 1802.
VIGILANT hører man førs t om i 1824 .
Den tilh ørte før st overlo ds Bjørn og
de re fter en ræ kke andre pri vatperso
ner. Den ha vde tidligere haft navnet
NONSUC H, men savnede i øv rigt ting
lysn ingspapirer, hvilk et i sig selv kan
være årsag til at byggested og år ikke
tydeligt frem gi k.
I 190 l blev VtGILANT fejret af sin ejer,
kaptaj n P. Pentheny , i anl edning af
100- års dagen for kampe n ved Fugle
klippen . Måske tro ed e ejeren se lv på
teori en om, at de to skibe var identi
ske.

12

Bæltskonnerterne.

Sk ibe, der var go de sej lere, men ikke
nød vendigvis bygget ti l flåden , ble v
ofte opmål t af skibbygmestre ne ved
Holmen . Det har sikkert også været til
fældet med sko nne rten ST. THOMAS.
for da man i 1827 di skuterede hurtige
småskibe til vag ttjenes te i Storebæ lt,
blev der konstrueret teg ninger såve l til
skroget som til rejsningen, hvor fabrik
mester Sehi fter forsøgte at frembringe
et resultat som kunne måle sig med de
amerikanske skonnerter. Han må have
ske le t til ST. THOMAS.
Foruden vagttjenesten, hvor det ikke
m åtte stik ke dybere end 7 fod for at
kunne gå ind i Ny borg ha vn , så skulle
det også kunne bruges som hurtigsej
lende dep echefartøj e ller til efte rre t
nin gsarbejde . Sej la reale t blev betyde
ligt større end for skibe af samme stør
rels e , rigge t med råsejl.
Den førs te bæltskonnert blev søs at fra
Nyholm i 1828 og fik na vnet DEL
PHINEN. Besætningen blev normeret ti l
25 mand og sene re til 17 mand, og ski
bet var kun udrustet med 2 stk. 3- pun
dige kan on er og 2 stk. I-pundige fal
ko nette r. Sen ere blev bes tykninge n re
duceret til l stk . 6-pundig kanon og 4
stk. l-pundi ge fulkonetter. Skonne r
tens dimensio ner var 18 meter i læng
den og 5Y, mete r i bredden . Det blev
en go d sej ler, og derfor ønskede man
at udnytte DELPHINEN som sk ib for



prins Christ ian (VlI ) ved sej lads i de
danske farvande.
DELPHINEN blev ho ved repareret og
ombygget i 1836 , hvor den fik forh øjet
dækket. I 1849 blev den kølhalet og i
185 6 sat P" land. Dette vel sejl ende.
lille skib eksisterede indtil 1861 og var
krig sudrustet i Første sles vigske Krig.
DELPHINEN var så meget i brug , at der

snart blev behov for en ny skonnert,
så man til stadighed kunne opreth olde
vagttjenes ten i Storebæl t. I 1832 blev
derfor en lignende sko nnert søs at.
PILEN havde samme dimensioner og
bestykning som DELPHINEN. I 1837-38
fik den og så rælingen forhøj et. PILEN
tjenestegj orde hel e sin levetid som
vag tskib i Storeb æl t og blev også ud
faset i 1861 , samtidig som DELPHtNEN.

Orlogsmuseet har nu mod taget en mo
del i ska la I:30 af sko nne rten DEL
PHtNEN, udført af mod elb ygger Peter
Maack , der indtil da to har skæ nke t
mu seet ikke mindre end 6 modeller af
ypperste kvalitet. Denne model er ble
ve t til i nært samarbej de med Orl ogs
mu seet, der øn skede at komplettere
samlinge rne med denne lille skibstype.
der godt kan virke noget undseeli g ,
men i sig se lv bærer en interessan t hi
storie. Disse skonnerter var elegante
og fun ktionelle brugsfartøjer. der brød
med 1700-tallets vante fore stillinger
om de små skibes udseende.
Peter Maack har med sin model atter
giv et museet et nytil skud til glæde for

de mange marinehi storisk interessere
de .
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Maleriet "Danske Orlogsskibe i det
18. Aarhundrede" endnu en gang.

Niels M. Probst

Pålidel ige farvelagte illu strationer af
tidlige danske orlogsskibe er yderst
sjældne. Alene derfor er Søofficers
foreningens lille ma leri med oven
næ vnte tite l interessant, og det ses da
også ofte gengivet i histor iske værker
(dog med undtagelse af Jørgen H. Bar
fods Niel s Juels Flåde fra 1997, der i
øv rig t bærer vidnesbyrd om, at for fat
terens forskn ing. såvel skriftligt som
ikonografisk. er ophørt midt i 1970 '
eme). Det er et oliemaleri, og trod s sin
ringe størrelse. det måler 34,5 x 53,5
cm , er det meget detaljeret. objekter
nes virkelige større lse taget i betragt
ning må det nærmest betegnes som en
mini atu re. Maleriet er usigneret og
udateret, men ifølge Honnes de Lich
tenberg blev det skænket til Søe-Lieu
teriant-Selskabet af søofficeren F.
Grodt schilling (178 2- 1820) der var
se lskabets formand 1815-16, og skulle
ifølge traditionen være malet af en
Grodt schilling. De Lich tenberg mente,
at der måtte være tale om Bernhard H.
Grod tschilling ( 1697- 1776) '. Denne
Grodtschilling var søofficer af profes
sion, og i sin fritid frembragte han ikke
helt få malerier, hvoraf nogle blev købt
af Konge huset.

14

Maleriet blev først fremdraget af or
logskaptaj n Preben Holck, der uden
nærmere begrundelse fremfø rte. at det
store or logsskib længst ti1venstre fore
stillede PRINS CHRISTIAN 1697, men s
fregatten i forgrunden var Torden
skiolds berømte L0WENDAHLS GALLEY
1712 '. Begge di sse identifikationer
blev senere fork astet af H.C. Bjerg '.
Bjerg kunn e dels ikke se nogen lighed
mellem orna mentstegninge n til PRINS
CHRISTIANs galion og den der ses på
maleriet. Endelig afvi ste Bjerg. efter at
have påvist at orlogsskibet bag fregat
ten med 100% sikkerhed kunne identi
ficeres som DANNEBROG 1692, der gik
ned i 1710, at fregatten kunne forstille
L0VENDAI-ILS GALLEY 1712, med den
begrundelse. at maleriet i så fald ville
"fores tille en sammens tilling af skibe,
der ikke har eksisteret samtidig ]!"
Hvad der skulle forhindre en kun stner
i at udføre en sådan sammens tilling
står nu ikke helt klan, men Bjerg synes
at have forestillet sig, at maleriet var
udført "in natura" og altså fremstillede
en virkelig situation. I konsekvens her
af måtte Bjerg også afvise, at kunstne
ren kunne være førn ævnte Bernhard
Grodtschil ling , der jo kun var 13 år
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Indbydelse til den 14. Dansk e Ma ritimhistor iske Konferen ce
12. - 14. maj 20(H)

Kontaktudvalget for dansk mar itim histori e-og samfundsforskning ind byder herved til konference
I ~ . - 14. maj 2000 på ferie-og konferencecentret Ærestrand i Marstal på Æru. Det sydfynske ohav
og se turt har altid været to undskilli ge storrelser. Netop sofun har i den seneste tid været el aktu
elt emne. de r både lukalt og på landsplan har affodr en heftig og relevant diskussiun i forb inde lse
med planer om nedlæggelse arMurstal Navigationsskole. Stedet for konferencen er derfor valgt
med storste omhu.

Konferencen er åben for 'Ilte maritimhistorisk interesserede og afholdes hvert andet år, skiftevis
pil hver sin side af Storebælt.

Formålet med konfere nce n er at udbrede kend skab til de n aktuelle maritimhistori ske forskning
i Danmark samt at skabe summenhold og forståelse mellem amatører og professionelle. Interessen
for marit im histor ie er i d isse år blomstrende. hvilket ikke mi ndst manifesterer sig ved det forho ld.
at en stor dansk Sotanshistorie og en Flåde histor ie er under udgivelse .

Traditionen tro bliver der fredag ..rften holdt el fored rag om den lokalitet. hvor konferencen afhol
des. Museum sinspektor Er ik Krom ann fra Marstal So fcn smu scum holder således hovcdforedru
gel fredag aften om Søfarten i Mar stal for og nu . Konferen cen s hovedsag. de mange ind læg fra
deltage rne . bliver præsen teretlordag og søndag formiddag . Udflugten er henlagt til Ionlag e fter
middag. hvor museumsin spektor Jør gen Sk aarup vil vise øen s se værd igheder. Vi kommer til at
besøge Søbygård og Æreskobing. T uren slutter på Marstal Sofartsm useum. hvor Erik Kromann
vil guide os rundt.
Det skal nævnes. at alle indlæg og foredrug bliver holdt i Navig ationsskolens lokaler. der ligger
i umiddelbar nærhed af Ærestrand. hvor vi er indlogeret.
Festmiddagen lørdag aften finder sted på Ærøs trand. Hert il hedes konfe rencedeltagern e forberede
sig nøj e med maritim spug og skæ mt.

Pri s pr. delt ager 1150 dl".

Prise n inkludere r to overnatninger på Ærestund konferencecenter i dobbeltværelse. Aftensmad
ved ankomsten fredag aften og aftenkaffe. To gange morgenmad. 10 gange frokost samt fcstmid
dag loulag aften og busud flugt lørdag ef termiddag. Alle drikkevarer er på egen regni ng.
Såfremt man ikke øn sker :J1 overnatte. men ellers delt ager , er prisen inkl. mad 700 dkr.

Tilmelding senest manda~ d~n IO. april " 000 ved indbet aling og indsend else af omstående brev
kort . Studerende og pen sion ister vil skri ftl igt kunn e anmode om reduktion a f konferenceafgiften
med 500 dkr.

OBS! For at komme til Ære må man benyt te færgefo rbindelser fru Rudkøbing . Svendborg eller
Fanbo rg. Der vil blive medsendt fartpla ner fra Det æ roskc Færgetra fikselskab til de ltagern e efter
tilmeldingen . Færgeturen tager lidt ove r en time. For alle. de r kommer i bil. kan det anbefales at
parkere bilen i Rudk øb ing på Lange land og tage færgen direkte til Marstal. Afg . fra Rudk øbing
er 15.05 eller 17.35 .



Foreløhigt program for
Den 14. Danske l\laritimhisto riskc Konfere nce

Fredag den 12. maj til sondag den 14. maj 20110 på Kursus- lig fer iehotel
Ærost ra nd , Egehovedvej 4, DK-5960 I\larstal. Tlf. 62533320

Fred ag den 12. maj
17.00 - 19.00 Ankomst og indk varteri ng på Ærostrand
19.00 - 20. 15 Velkomst og middag
20.15 - 21.00 Marstal Sofurt før og nu. foredrag af museumsinspektør Erik Kromann

Lørdag de n 13. maj
OS .OO. 09.00 Morgenmad
09.00· 12.30 Indlæg fru deltag erne
12.30· 13.30 Frokost
13.45 - 17.30 Busudflugt til Søbygaard, Ærøskøbing og Marstal
18.30 . Festmiddag pil Ærostrand

Sondag den 14. maj
OS.OO ·09.00 Morgenmad
09.00 - 12.30 Indlæg fra delragern e
12.30 ·1 3.30 Frokost
13.30 - 14.30 Konferencem øde og afslutning

:?< --------------------------------------------------------------._------------------------------------_._------

Undertegnede tilmelder sig hermed Den 14. Danske Maritimhistori ske Konference
den 12. . 14. maj 2000 pil konferencecenter Ærøstrand.

Navn :
Adresse:
Postrir . og by:
Tel t'. arb .: ........... ...................................... privat : .

Jeg vil holde et indlæg (max 15 rnin.) om (emne):

Der onskes lysbi lledeapparat (24 x 36) .
Andre tekniske hjælpemidler: ..
Deltagergebyr kr. indbetales pil giro 8 25 90 II
eller vedlægges i check senest mandag den IO. april 2000.

Kontaktudvalget. att.: Jan Rose. Hovedgaden 8 D. 4050 Skibby .
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Dan ske orlogsskibe i l 700 -w llet.s begyn delse. Den sagkyn dige gengivelse af skrog og rig sand
syntiggør. at kunstneren har haft tilknytning til Søetcuen. De (o skibe i opstalt fores tille r rimelig
"is orlogss kibet PRINS CHRISTIAN 169 7 og fre gatten LOU'ENlJMiLSGALLEr 1712. Bag f regatten ses
DMvNEBROG 16 92 og flagskibet forestille r CHRtSTMNUS QUINTUS 1683.

gammel da DANNEBROG spra ng i luf
ten , og således næppe kunne have set
skibet i en alder, hvor han var i stand
til at udføre et sådant maleri .

Men ser vi nærmere på malerie ts tem
melig stive komposition, er der påfald
ende, at alle skibene uden undtagelse
ses enten lige fra siden eller (næsten)
lige agterind, præcis som på konstruk
tions- og ornaments tegninger. Bjerg
bemærkede selv , at gengivelsen af
DANNEBROGS agterspejl er "fantas tisk
nøjagtigt i detaljen" , en konstatering
der byggede på en sammenligning med

netop en ornamentstegning. Fremfor
en gengivelse af en virkelig begiven
hed, tyder såvel komposition som de
taljeringsgrad således på, at der er tale
om en konstruktion, et atelierarbejde
udført af en kunstner, der har haft ad
gang til Søetatens Kort- og Tegnings
samling. Herved bringes søofficeren
Bernhard Grodtschilling på banen
igen.
Undertegnede har senere i anden sam
menhæng påvist, at flagskibet til høj re
i maleriet forestiller CHRISTIANUS

QUINTUS 1683 ''. Her afkræftes ideen
om at der er tale om en virklig situa-
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tion ende lig t, for CHR ISTIANUS QUIN
TUS og DANNEBROG har aldrig været
udruste t samtidig under de kornma n
doforhold. som her er vist. Sammen 
stillingen af DANNEBROG og el skib
med nav ne t CHRISTIA NUS QUINTUS
vække r imid le rtid den tan ke, at kun st
neren har søgt at v ise skibe med til
knytning til søhelte. Kommandør Iver
Huitfeldts DANNEBROG med kornman
dørvimpel. generaladmira l Niels Ju el s
flagskib CHRtSTtANUS QUINTUS med
admiral sflag (det e r ganske vist ikke
flagskib et fra Køge Bugt der ses, men
det har kus ineren måske ikke vidst ),
og, nå ja, hvorfor ikke. den lille fregat
med den dominerende placering ka n
ve l væ re de n unge P. Wessel s LOWEN
DAHLS GALLEY? Større lse og port antal
ste mme r i hvert fald s og peri ode ns
fregatter var ret ens, Der har ikke væ
ret nogen tegning af Christian 4.5
TREFOLDI GHED i Tegn ingssamlin gen ,
men nok cn af e t skib der hed PRINS
CHRISTIAN, så kom navnet da med,
Med hen syn til størrelse og kan on
port forde ling passe r skibet til venstre
i maleri et udmærket med PRINS CHRI
STIAN 1697, og i min e øj ne passe r den
viste galionsfigur udmærket med orna
mentstegningen for de tte ski b. Flag
føringen. orlogsflaget på mesanen, si
ger scho utby nac ht, de t var netop Chri
stian 4. s posi tion på Kolberg Heid e.
Blandt Bernhard G rod tsc hillings rele
va nte værke r nævner Wei lbachs
Kuns tne rleksikon Torde nskiai ds togt
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til GI. Elfsborg 17 19. Orlog smænd. li
nieskibel ( !) ANNA SOPHIA. samt 15
billed er med motiver fra Store Nordi
ske Krig, som han so lgte til kongen i
I72S. Disse væ rker e r alle fors vunde t,
men motivmæssigt kan Søo ffi ce rsfore
ningen s lille maleri udmærke t høre til
blandt dem.
Der er således bel æg for at an tage . at
malerie t er ud ført af Bernhard Grodt 
schilling, formentlig en gang i 17201

erue, efter forl æg i Søerurens Kort- og
Tegningssamling. Da denne samling
ved den store brand i 1795 blev deci
meret. gik de t især ud over den æld ste
de l a f såvel model- so m teg ningssum
!inge n. Men Søofficersforeningens
maleri. der i hvert fa ld inde ho lde r en
gengivelse af en autoritati v orlogs
skibs illus tratio n. rumm er sikke rt også
gengivelser af andre originaltegnin
ge r. der siden er g ået tabt.

No ter:

l. G. Horines de Lichtcnberg: Fortegnelse
over Malerier og historiske Effekter i Seof
fice rsforeningcns Lokaler i Jet gamle "Sue
Quæst-Huus" 1954 p. 68.

'1 P. Holck : Den historiske Modelsaml ing på
Holmen. 1939 p. :!O.

3. Hans Christian Bjerg: Maler iet "Danske
Orlogsskibe i det 1Sde Aarhundrede"
Hvilke skibe ses på malcriet 'l > !\H-IT In 5
p. 8- 14.

·l. Niels M . Prohst: Quintus-teg ninge rne.
Samtidige illustrationer af danske 1660-tals
orlogsskibe III. ~'I HT 2185 p. 3-19.

5. Lowendahls Galley var 90 fod lang og fur
te 12 sekspundigc og seks firepu ndigc ka
noner (Holcks arkiv på OMl.



Boganmeldelse

./(111 Gie/e: WARFARE AT SEA 1500- 1650, Maritime Conllicts and the
Transfonnation of Euro pe. I seri en WARFARE AND HISTOR Y, Forl a
ge t Routledge. England , USA og Ca nada .

Det er alminde lig t ane rkend t. at besiddel
sen af oce angående artiller iarm erede sej l
skibe var det afgørende element i den eu
ropæi ske eks pansion. der ind ledtes om
kring år 1500 . og som efterhånden førte til
verdensdo minans. Hvor stor ind nydelse
den nye form for sokrigsforelse, so m disse
skibe afs tedkom. ha vde prl de ændringer i
handel. statsdannelse og okonorniske og
magtp oli tiske forho ld. som Europa opleve
de i den tidlige moderne periode. er deri
mod et temmelig nyt forskningsobjekt.

Jan Glcte. der tidligere har berige t den
rnarinchistori ske forsknin g med det monu 
ment ale to-bind svær k Navios and Nation
fokusere r i nær værende bog på sokrigene.
Hvor for krig ene blev udk æmpet . hvordan
de blev udk æmpet og hvor de blev ud
kæmpet. Glete for søger også at beskri ve
og fork lare den om formning af søkr igs fo
re tsen der fandt sted mell em 1500 og
1650. og fremhæver. at denne om fonnning
var tæt forb und et med andre ændringer i
europæiske samfund. At udvi klingen af
permanente flåder . centrali seret stats magt
og artillerianneret sej lsk ibs teknologi var
rad ikale ændringe r der fandt sted side lo
bcndc . Glcte rejser følgende spørgsmå l:
Var det udviklin gen mod ce ntraliserede
stater som ska bte perm anen te flåder (og

hær e ) og en systematisk tekni sk udvikl ing .
e ller var det en tilfældig vekselvirkning
der bestemt e udviklingen ? Hvorledes han g
ændringerne i maritim teknologi og ma gt
an vendelsen til søs sammen med de n øge
de sohande l og flytninge n af centre t for
denne hande l fra Syd- til Nordvcs teuropa?
og ende lig. var den økonomi ske udvik ling
bestemt af teknologi og krig. eller a fspej
lede disse fænomener økonomiske ændri n
ger?

Bogen giver inge n entyd ige svar på no
gen af disse sporsmål. At udvik lingen fra
middelalderens lille cnmastede kystfarer til
de t højt eknologiske Ilerm asted e oceang å
ende kanon annered e sej lskib var et resultat
af samarbej de mellem bru gere. hånd vær 
kere og magthavere er der nok ingen tvivl
om, me n man glen på sk rift ligt: kiloer ved
rore nde skibsbyggeri og kanon fremstilting
tyder på. at samarbej de t er foregået på de
ofte illi tcratc håndværkeres præm isser (de r
er i Dan mark udmærkede ek se mpler. især
fra Christian -l.s unge år. på tæt samarbej
de mellem konge og bygm ester). At de
stærkt øgede omkostninger ved anska ffelse
af den nye teknologi var en medvirkende
og måske afg ørende fakto r i da nne lse n af
moderne skattes tater er sikkert rigt igt. og
de stater der var bedst til at inddrive og
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forvalt e ressourcerne. f.eks. Sverige og
Nederland ene, opnåede i løbet af perioden
en magtstatu s der var ganske ude af pro
portion med deres forhold svis beskedne
befolkningstal.

l periodens begyndelse lå det økono
miske tyngdepunkt i det østlige Middel
hav. Det osmanniske rige og de italienske
bystater . især Venedig og Genua, domin e
rede den indbringende handel med ø sten.
J begyndel sen af 1500-tallet lykkedes det
imidlertid portugiserne . trods osmanniske
forsøg på at hindre det , at etablere en re
gelmæssig søværts forbind else til østen,
mens Spanien kunne lukrere på især sølv
fra det nyopdagede Amerika. Herved flyt
tedes magtcentret vestpå til den Iberiske
halvø, hvor det i 1580 lykkedes habsbuger
ne at få Portugal ind under den spanske
krone.

Da Nederlandene i 1568 indledte deres
oprør mod det habsburgske styre. havde
ibererne tilsynelad ende langt de bedste
kort på hånden. Deres befolkningsgrund
lag var ca. IO gange så stort og de havde
monopol på al handel med ø sten og Ame
rika. Der var imidlertid en afgørende for
skel i de lo modstanderes administration .
.Mens de spanske admini stratorer som re
gel ha vde baggrund i det feudal e aristo
krati, var de ledend e nederlændere gerne
købmænd. der havde succes med den sø
handel som var landets hovednæring svej.
Og da Spanien etablerede en handel sboy
kot mod nederlandsk handel (hollænderne
have intet mod at handle med Spanien
trods krigen) kom det kun til at skade dem
selv. De dynami ske hollændere svarede
nemlig igen. dels med et fremstød mod det
portugisiske handelsmonopol på østen.
dels med angreb pilde spanske besiddelser
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i Amerika og deres transporter over At
lanten. Og mens den skibstekniske udvik
ling i det iberiske var stagneret. havde
hollænderne (og englænderne) udviklet en
arnleret handelsskibstype, der var de tunge
og klodsede iberiske naos og karakker be
tydeligt overlegen i såvel sej legenskaber
som artilleri. England havde tidligere tra
dition elt været allieret med Spanien i kri
gene mod Frankri g, men da sidstnæ vnte
land i sidste halvdel af 1500-tallet P'I
grund af interne stridigheder ophørte med
at være en magtfaktor , gik englænderne
over til mere eller mindre aktivt at støtte
Nederlandene i deres frihedkamp. Den
spanske armadas nederlag i 1588 demon
strerede klart den teknologiske overle
genhed det var lykkedes at udvikle i Nord
europa, og i 1639 kunn e hollænderne til
føje endnu en spansk invasionsflåde et svi
ende nederlag. Da Spani en i 1648 sluttede
fred med Nederlandene, var det europæ
iske handel s- og magtcentrum forlængst
flyttet til Nord-vesteuropa. Også skibstek
nologisk var Nord- og Nordvesteuropa fø
rende. I 1588 havde den spanske armada
overvejende bestået af armerede handels
skibe, men i den spanske flåde, der blev
slået i 1639, indgik der et betydeligt antal
egentlige orlog sskib e, mens den holland
ske flåde næsten udelukkende bestod af
den førnævnt e armerede handelsskibstype.

I England, Danmark og Sverige, de lan
de der opretholdt Europas ældste perma 
nente sejlskibsflåder. havde man imidlertid
udviklet en specialise ret krigsskibstekno
logi , der var den nederlandske armerede
handelsskibstype, og dermed også de span
ske orlogsskibe, betydelig t overlegen.
Hvilket bringer os til de hjemlige strande,
for denne dominans blev første gang de-



monstreret i slagene i Lister Dyb i maj
1644, hvor en talmæssigt langt overlegen
nederlandsk nåde kun takket være held og
fremrage nde somandsskab slap for total
ødelæggelse i kamp med danske orlogs
skibe. Mærkeligt nok synes nederlænderne
ikke at have draget nogen lære af denn e
demonstratio n af manglerne ved dere s fo
retruk ne skibstype. for først efter at svag
hederne endnu engang havde vist sig under
den forste engelsk-ho llandske krig i be
gynd elsen af 1650cme, begyndte hollæn
derne at bygge specialiserede orlogsskibe
i større tal.

Næsten al sokrigshistorie er skrevet ud
fra en national synsvinkel: Den danske flå
des historie. Svenska Flottans Historie etc .•
hvor fremstillingen næsten uundgåeligt
farves af forfatternes herkomst. Jan Gletes
arbejde er derim od bredt internationalt ori
enteret og helt neut ralt. Det sidste i en så
dan grad. at del er denn e anmelders ind
tryk. at forfatteren bevidst har nedtonet det
nordiske elemen t. F.eks. nævnes det ikke.
at den nordiske syv årskrig 1563-70 var
den forste konflikt i verden, hvor store ar
tilleribevæbnede sej lskibsflåder medtes.
ikke blot en eller to gange, men i en række
søslag afbrudt af vintre. hvor der var tid til
at overveje og udmønte den foregående
sæso ns erfaringer i nye tiltag. taktisk såvel
teknisk. Og at sckrigsbegivenhedeme i
denne kon flikt blev fulgt med stor inter
esse af ihvertfuld den enge lske flådele
delse. Den enge lske flådes indsa ts mod
den spanske armudu i 15SS. vidner om tak
tiske og tekniske ove rveje lser. hvis grund
lag næppe kan have være t erhverve t andre
steder end i Østersoen 20-25 år forinden.

Forfattere n kalder i forordet bogen en
kort oversigt over emn et. og tilføjer , at

hvert af kapitlerne nemt kunne have dan
net grundlag for en hel bog. Det er sikkert
rigtigt, men til gengæ ld har Jan Glete for
mået at mætte de god t 200 sider med stof
i en sådan grad, at læseren konstant afkr æ
ves fuld opmærksomhed.

For enhver. der fremover vil beskæftige
sig med denne periodes samfunds- og sø
krigs historie er Jan Gletes bidrag uom
gængeligt. og denne anmelder tove r ikke
med at udnævne værket til det førs te der
fortjener betegnelsen Bind l i Den Moder
ne Verdens Sokrigshistorie.

Niels M. Probst
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Resterende sendagsrundvisninger i Orlogsmuseet
- foråret 2000

Søndag den 20. februar Id. 13.30:

Søndag den 27. februar kl . 13.30:

Søndag den 5. marts kl. 13.30:

Søndag den 12. marts kl. 13.30:

Søndag den 19. marts Id. 13.30:

Søndag den 26. marts Id. 13.30:

Søndag den 2. ap ril kl. 13.30:

Fra sej l til damp
v/Altan Bo rt/p

Skibbyggeri p å holmene
v/Henriene \ '{f/ / der BIO/1/

Flådens pryd
v/vibekc Green

Krudt. kug ler og ka no ner
v/Ntcotal Willc" Krist ens en

Li vel ombord og i land
\'/AI/ /Ia Viola Pedersen

Flåde n og ko lonierne
v/Henriette \'{l ll der B/om

Slaget på Reden og engla ndskrigene
v/Sunne -Ma rte Ekstnnn Jacobsen
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På Orlogsmuseets hjemmeside: hLtp://ww\V.ku llurncLdk/h om es/orl m/rund3.h tm
kan ma n læse om de andre sø ndagsrundv isninge r både i

og udenfor museet.



Byvandringer

Orlogsrnusee t Ionsætter med de popul ære gra tis Sond agsbyvandringer,
I år lancerer vi en ny gu ide t tur på Holm en s kirkegå rd.

Den har pre miere den 9. april kJ. 10 .00.

Holmens kirkegård
- kri g, kæ rlighed og ken dte

Hol mens kirkegård blev åbnet i 1666, og her fandt Holm en s faste stok og Nybodcrs be
boere deres sids te hvilested . Foruden marin ens folk er ogs ..) mange andre både kendte og
mindre kend te personer fra Danmarks histo rie stedt til hvile på det te smukke sted mid t
i Købe nhav n. He r ligger blandt ande l søo fficere rne Steen A ndersen Bille og Peter Nor
den Salling . po litikerne Orla Lehmann og A.F. Kricgc r. kunst ne rne Joh an Ludvig og
Johanne Lo uise Hcib crg saml arkæologen J.J. A. Wor saae.
Kirkegårde n var også centrum ror berømte historiske begivenhed er. Påskemorgen den
5. apr il 180 I startede et mægtigt ligtog fra Sokvæsthuse t på Christianshav n til Holmen s
kirkegård. hvor de faldne danskere og nord mænd fra slage l på Red en blev beg ravet i en
fæll esgrav. Ove r grave n blev opkas tet en kæ mpehøj og op sat et monumen t.
Holmens kir kegård . også kendt so m sk ibskirkegå rden. fortæ ller med den s gravstene og
monurnen ter mange spæ ndende histori er om be rømte rnenncrskers liv og død

Sondag den 9. ap ril kl. 10.00:

Søndag den 16. april kl. 10.00:

Sondag den 23. april kl. 10.00:

Sondag den 30. april kl. 10.00:

Ho lme ns kirk egård
Mød ested: Lill e Tri angel
\ '/HW 1S Kruse Rasmussen

Nyboder
Mødested: Hjørn et af Øs ter
Vold gade og Kro kodilleg ade
v/Mads Bay Barlby

Chris tians hav n
Mød ested : Foran Or logsmusee t
Overgaden oven Vande t 58
v/Altan Borup

5 10ts- og Bremerholm
Møde sted : Rigsdagsgård en
ved indgan gen til Bibli otck sha ven
\ '/ A Il Il {/ vi ola Petersen
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MEDDELELSER FRA
ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG

Der indkaldes herved til generalforsamling iflg . ved tægte rne
i Orlogsmuseets Modelbyggerlaug

Torsdag den 6. april 2000 kJ. 19.00 i Orlogsmuseet

Dagso rden:

I ) Va lg af dirigent
2) Formandsb eretning
3) Regn skabsaflæggels e
4) Fastsættelse af kontingent
5) Indkomne for sl ag
6) Va lg af be styrelse og revisor
7) Eventue lt

Resterende arrangementer i sæsonen 1999 - 2000

Torsdag den 2. mar ts 2000 kl. 19.00
Pre Dreadnou ghts (s lagskibe). Foredrag vI Ole Terslov .
Efter pausen: "Model i skala I:30 af en Baltimore Clipper (skonnert)" vIPeter
Maack.

Torsdag den 6. april 2000 kl. 19.00
General forsamlin g.
Efter pausen: Foredrag om Holmen - dens bygninger og nyere historie v/chef
arkitekt Viggo Grunuet. Forsvarets Bygningstjeneste.
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Kontingentbetaling.

l begyndelsen af januar udsendtes giroindbetalingskort sammen med supplement
til medlemslisten. Har du endnu ikke fået indbetalt kontingentet på 150 kr. bedes
du gøre det snares t, da sidste indbetalingsdag er l . marts. Får du ikke foretaget
denne indbetaling, kan jeg kun henvise til teksten på girokortet "ved manglende
indbetaling betragtes medlemsskabet som ophørt ".
Mangler du et indbetalingskort kan dette rekvireres hos laugets kasserer, Peter
Maack P"telefon 39 65 54 83.

Bogudgivelser.

Som omtalt i sidste nummer af Marinehistorisk Tidsskrift har lauget udgi vet 2
nye bøger, nemlig Lærebog i træskibsbygning og Byggevejledning til en or
logsskonnert, sammen med vor tidligere udgivelse Modelbyggerhåndbog nr.
I . Dette skulle gerne være begyndelsen til en længere serie af bøger af interesse
for modelbyggere. Første oplag af de 3 bøger er allerede ved at være udsolgt,
men er du interesseret i at erhverve nogle af dem, kan du komme på en venteliste
til 2. oplag. Bøgerne koster for de førstes vedkommende 75 kr. pr. stk. og den
sidste 50 kr. De leveres som A4 løsblade (med 4 huller) til indsætning i ringbind.
Bestillin g kan ske hos Per Jessen på telefon 45 8 1 69 15.
Har du forslag til bøger, du kunne tænke dig udgivet, eller har du måske færdigt
materiale liggende, vil vi gerne høre fra dig, ligesom vi gerne vil vide, hvilke
emner medlemme rne vil have uddybet i artikler eller bøger.

Modelbyggerlaugets medlemsemblem.

I adskillige år har Modelbyggerlau get haft et medlemsembl em, men det er der
nok ikke så mange medlemmer, der er klar over. Emblemet, som viser laugets
logo, er udført i "guld" med orlogsskibet på mørkeblå baggrund, og det fås som
emblem på nål til 50 kr., som slipsenål til 50 kr. og som manchetknapper, et sæt
i æske til 70 kr. Bestilling kan ske hos laugets kasserer, Peter Maack på telefon
39 65 54 83, så vil det ønskede blive tilsendt.

Vort logo kræver måske lidt forklaring. Indramningen er et halvspant af slag
krydseren "Hood" med den karakteristiske torpedo bulge. ø verst i det blå felt
har vi symbolet l :OMBL, som vi kender fra angivelsen af et skalaforhold I til,
her I til Orlogsmuseets Model.!!yggerLaug. Nederst i feltet er det, som i Orlogs
museets logo, en stiliseret tegning af museets ældste riggede model, som er vist.
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På denne måde symboliseres vore interesseområde r. nye og gamle krigsskibe .
samt tilknytninge n til Orlogsmuscer.

Museels ønskeseddel.

Igenn em årene har Orlo gsmu seel modtaget lS nye modeller fra modelb yggere
landet over. Tilgangen har igennem de senere år ligget på ca. 2 modeller om året.
Dette har været med til at holde samlingerne levende for de besøgend e, idet der
løbend e er nye spæn de nde mod eller al studere , Mu seets ledelse er meget g lad
for denne interesse for og opbakning omkring museet, en byggeaktivitet, so m må
siges at være enestående i dansk museumsverd en. Kunstmuseet Louisiana viser
for tiden en udstilling med titlen "De Glade Givere", hvor man kan se nogle af
de kun stværker, so m dan ske museer i tidernes løb har modtaget fra privatp erse
ner. En udstilling med en tilsvarende titel vil meget nemt kunne anange res på
Orlogsmu seet med de modeller , som er blevet fremstill et og foræret spec ie lt til
museet.
Nu er de l ikke alle modeller, som har samme interesse, set med musee ts øjne.
For visse tidsperioders vedk ommende giver samlingerne en god og fyldi g doku
mentation, medens der er andre perioder, som kun er repræsenteret med ganske
enke lte mod ell er. Derfor har museet en ønskeliste over modeller, som kan ud
fylde hull ern e i samlingerne , Kunne nogle af laugets medlemmer tænke sig at
ud føre modeller til opstilling på museet, kan det anbe fales at kontakte Orl ogs-
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museet og diskutere projektet , inden man begynder på arbejdet. Museelog rno
de lby ggerl anger vil altid gerne yde bisland med valg af mod el og ska la. frem
skaff e Ise af teg ninger og valg af byggemetode saml give råd og dåd und ervejs.
Nede nfor find es en liste over modell er . so m kan være med til al udfy lde huller
i museets samling. e ller SOI11 er af særlig historisk værdi. Ud o ver de nævnte vil
der naturligvi s være mange andre modeller. som museet med glæde vil modtage.

Frega tt en "Hvide Ørn" 1797-1799.
Fregatten førte 24 stk. 8-pundige kanoner . var 129 fod lang, 3211, fod bred og
stak 14 fod. Konstrukt øren var F.C. Hoh lcnberg, hvis skibe var karakteristi ske
ved deres høj e grad af optimering på de g ivne dimens ioner.

Skru eskonner ten " In golf" 1876-1926
Skibel havde et de placem ent på IOI2 I , var 59 m langt 8.53 m bredlog med el
dybgående på 4. 16 m. mask ineriet ydede bare 630 HK. Ingol f var i sin lid meget
kendt også uden for landels grænser. da del o fte var slationss kib i Dansk Vest
indien.

Pans ers k ibet " Helgoland" 1878-1 907.
Det var Danmarks Iorste regulære pan serskib med el deplacernem p å 54 80 t del
var 79 m langt. 18m bredl og med el dybg åend e på 5,9 m, For sin samlid var del
meget stærkt armeret med en 30.5 cm Krupp BK, 4 stk. 26 cm BK og 5 stk. 12
cm BK. Sk ibel fung erede ofte so m ad miralskib og Ilagskib og tik ofte repræsen
tal ive opgaver.

Minelægger af " Falst er"-klassen 1963-ca. 2004.
Deplacementet er cu. 2000 l. de er 72.5 m lange. 12.8 m brede og stikker 3,7 m.
maskineriet e r P" 4800 HK Lil 17 knob. Det er skibe. so m i de n lange tjenestetid
har fungeret 50 111 uddannel sesskib e for meg et af Søværne ts person el. og so m
derfor vil huskes af mange.

Tidligere ønskeli ste se M arineh istorisk Tidsskrift 1996 nr. 4.
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~ ---------------------------------------------------------------------------------
Tilmeldingskort

Konkurrencedeltager/udstiller:

Navn:

Adresse: .

Konkurrencedeltageren ønsker at deltage som junior: .

Udsti ller i klasse nr.:

Modelnavn (beskrivelse): .

Ortogsmuseet. Ove rgaden oven Vandet SS, DK-14 15 Kbh. K. Tlf + 45325463 63
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MODELSKIB 2000
Modelkonkurrence og udstilling

Så er det ved ni være sidste udkald. hvis man vil tilmelde sig enten konkurrence eller udstilling !
Vi har allerede fået en del tilsagn om del tagelse. det er selvfølgelig Modelbyggerlau gets egne
medlemmer, som har meldt sig. men også fra modelbyggere uden for luugets kreds har der været
1t1~U1gC tilmeld inger . Del har være t bemærke lsesværdi gt. al de flCSICdel tagere har tilmeldt flere.
ja under tiden mange modeller . og al næsten ullc en sker Ul deltage i konkurrencen. men vi skal
erindre 0111. at man . hvis man onskcr det. kan nøjes med at deltage i udstillingen .
For lige at repetere arran gementet kommer der til at foregå følgend e:

Ca. 3 uger før konk urrencen vil alle. der har ønsket <Il luuget afhenter deres modeller . blive
ringe t op og afhe ntni ngsdag og tidspunkt vil blive aftalt. Ved afleveringen skal alle modell er
være forsynet med udstillerens navn og telefonnummer samt et tilmeldingskort. som vist på
modstående side (tilmcldingskortet kan sendes tilOrJogsmu seet inden afleveringen).
Ca . 8 dage før konkurrencen kører vi gennem landet og afhenter modeller.
Modelbyggere. der selv afleverer modeller. kan gøre det i dagene den 28.• 29. og 30. marts
mellem kl. 12.00 og 16.00 på Orlogsmuseet (andet afleveringstidspunkt kan afta les med Per
Jessen på telefon -l5 8 1 69 15).
Lerdag den I. april kl. 12.00 åbnes konkurrence og udstilling for publikum .
Søndag den 2. april er der åbent for publikum mellem k1. 12.00 og 16.00. Uddeling af præmier
og diplomer sker kl. 15.00.
I månederne april og maj er udstillingen åben for publikum på museets sædvanlige åbnings
tider.
Fra tirsdag den 2. juni kan modellerne afhentes på Orlogsmusee t.
Ca . 8. j uni transporteres modellerne tilbage til udlånern e (nærmere afta le pr. telefon ).

Modell erne skal have maritim tilknytning (ikke nødvendigvis orlogsskibe ). og de vil blive bedorm
i folgende klasser:

l . Mode ller af ro- og sejlfu rtojc r
,., Moddier af motor fremdrevne skibe
3. Model ler af installationer . dele af skibe. havncnn læg. værftsanlæg. scenerier. ligurer og dio-

ramaer .
.J. Miniaturemodeller af klasse I og 2 i skalaforhold mindre end 1:250
5. Flaskeskibe og halvmodelle r
6. Plasticmodeller
7. Karton- og papirmodeller
8. Maritime fly

Man kan deltage enten som j unior (indtil 18 år) eller senior.
ønsker man ikke at del rage i konkurrencen kan man deltage udelu kkende i udstillingen fra t. april
til 28. maj 2000 (aflevering som ovenfor beskre vet).
Vi ser mege t gerne. at deltagerne kontak ter os hurtigst muligt. dell e kan ske ved al ringe til Per
Jessen på telefo n 45 RI 69 15.
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FRA ORLOGSMUSEETS BILLEDARKIV...

Løsningen på opgavebilledet i Marinehistorisk Tidsskrift nr. 4/1999:
Det viste værktøj har været anvendt til kontrol af en forbrænding f.eks. på risten
i en kulkeddel. Det kan på samme måde bruges ved oliebrændere. Den blå farve
tydeligør hvor på risten, i olieflammen, den rigtige temperatur er. Den heldige
vinder blev Knud A. Henriksen, Bredgade 60 a, 9670 Løgstør, som har fået
sin præmie tilsendt.

Vi vil gerne have oplyst, hvad det er, vi ser på billedet. Det viste (bredde ca. 40
cm) er en del af en større helhed. Vi kan give den hjælp, at det har været anvendt
på krydserkorvetten Valkyri en (1888).

Svar tilOrlogsmuseet senest 3 1. marts 2000.



MARINEHISTORISKE SKRIFTER.

MARINEHISTORISKE SKR IFTER har nu udsendl sil skrift nr. 28. og vi indbyder derfor
medlem merne til regn ing af abon nement.

Ved al udfylde nedenstående blanket kan De dels besti lle del nye skrift og dels tegne
abon nement for de kommende skrifter. hvilket sikrer Dem, at De får skrifterne tilsendt
straks. når de udkommer.
Desuden kan De kube de hidtil udsend te skrifter. som der endnu er eksemp larer af til
særdeles lave priser:

I. Jergen H. Barfod . Slage t i Koge Bugt den I. ju li 1677 (195 2). Udsolg t"
3. Geo rg Norrcguurd : Fregatten Falster ved Maro kko 1753 ( 1956) . 17 kr.
-l. Gunnar Olsen. Erik Harremoes, G. Ha nnens de Lielitenb erg og R. Steen Steensen.

De danske stræder og Øresundstolden ( 1958) . 20 kr. .
8. G. Hormens de Lic btenbcrg: Larssen fra 64 ( 19tH) . 20 kr.

J-L rorgen H. Barfod : Niels Juel. A Danish Admi ral ofthe 17th Ccntury (\ 917 ). 20 kr.
16. Ole L. Frantzen : Tru slen fru Ost. Dansk-norsk Fl ådepolit ik 1769-1807 (1980 ). 30 kr.
17. Fregatten Belle na's togt til Sydamerika 1840-41 .

Skibs hegen J.Ii . l orch s dagbog (l980) . 20 kr.
19. Hans Chr. Bjerg (udg .): lex Rechni tzer . Op tegnel ser af vicead miral H. w enck.

kontreadmi ral H. Rcchnitzer og kommander A.G. Topspe-J ensen .
Om tilblivelsen af Lov om Sovæmet 1932 (1985). 68 kr.

21. O le L. Pramze n (rcd .): Linieskibet Holsten 1772-1814 (1988) . 60 kr.
22. Je rgen H. Barfod : Flåden s Fodsel (1990). 200 kr.
:!J. Per \Vesscl -Tolvig (rcd.) : Flådens op ror (1993). 48 kr.
2··J. Poul Erik Pede rsen: Signalering til se s ( 1995). Flags ignalering i den da nske

orlog sflåde i perioden J720- 1800 . 98 kr.
25. Jergen H. Barfod. Chrislian J .s mide ( 1995). 220 kr.
26. Nici s M. Probst : Christian 4.s flåde ( 1996) . 220 kr.
27. Je rgen H. Barfod : "Nids Juels Flåde " ( 1997). 220 kr.
28. Gu nnar Olsen og Svenn Storgaard : Flådens skibe og fartej er 1945- 1995 ( 1998). 149 kr.

Evt. forsendelsesomkostninger sknl tilla-ggcs .

* Et geno ptryk er udarbejdet af Køge Marine forenin g ug kan kobcs af selskabet for 15 kr.

------------ kliP ------------------------------------------------------------------------ kIiP --------
(udfyldes venligst med blokbogstaver)

Undertegnede :

Adresse :

Sæl kryds .... ..

Sæt kryds ......

Tegn er henned abo nnement på Mari nehistoriske Skrifter
fru og med skrift nr. 28. "Flåden s skibe og farteje r 1945- 1995".

Bestil ler skrin nr. : .

(underskrift)

Indsendes til Orlogsmuseet. Overgaden oven Vandct Sd, 1415 Kbh. K.
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