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Dunkirker-fribytternes overgreb på
dansk-norske undersåtter i år 1600.

Ragn a Heyn Olsen

11600-tallet behøvede betegnelsen "dyukircker" l ikke enuddybning. Det \'Gri
sig seII' en rigeligt dækkende betegnelse fo r den grttppe af spansk -flamske f ri
byttereF a Dunkerque. som gjorde søfarten usikker i hele Nordatlanten. Dunkir
kerne havde fået tildelt "ide bef ojelser afderes spanske konge til at spolere Sf' 

fa rten fo r den spanske konges fjende de sy" nordligste nederlandske provinser.
kaldet Generalstaterne . 1 det mellemværende spillede det dansk-norske riges
neutralitet ingen rolle og der \'Gr således ingen garanti fo r de danske under
såtter. der eliten befandt sig på nederlandsk byggede skibe eller på skibe lastede
med nederlandske m rer. Dette er histor ien om de dunkirkere. som forbrød sig
mod dansk-norsk e undersått er omkring år 1600.

Dunkerque og "den llamske
armada " omkring år 1600

Nederlandene bestod af i alt 17 for
skellige provinser, hvor man talte 7
forskellige sprog og havde mindst lige
så mange styreformer. Nogle af pro
vinserne tilhørte hertugdømmet Bur
gund. mens andre var tilknyttet Det
lysk-romerske Rige. Det var den tysk
romerske kejse r Karl V, der ved sin
fædrene og mødrene arv samlede fyr
stehusene Habsburgs og Burgunds be
siddelser og for al gøre det hele lidt
enklere. omdannede han i 1548 alle de
nederlandske provinser til el samlet
administrationsområde. I 1556 abdi
cerede Karl V til fordel for sin søn

Philip II, som i modsætning til sin far
valgte at regere Nederlandene fra sin
residens i Spanien. Som statholder ind
satte han sin halvsøster Magareta af
Parma og udpeged e et regerin gsråd af
spanske embedsmænd og nederlandske
højadelige. Del kom dog hurtigt til
uoverenstemmelser mellem det mege t
katolske hof i Madrid og de neder
landske ade lige mht. spørgsmå let om
den lutheranske og calvinistiske lære,
som havde stor udbredel se i især de to
nordlige nederland ske provinser Hol
land og Zeeland. Det resulterede i to
væbnede oprør mod det spanske herre
dømme i henholdsvis 1566-67 og
1568-1572.'
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Prospekt afhavnen i Dunkerune omkring år 1600. Stikfro Guiccurdinis "Beschreij vinge m il alle
de Nederianden" udg. I Amsterdam /612 . l forgrunden !i CS orlogsskibe fra Generotstaternes fl å
tit', som hvert år f ra begyndelsen af mart s til slutningen af oktober lagde en blokcuit' Ildfo r ind
sejlingen til Dunkerque i et forsøg på at holde dunk irkerne i havn. [Gengive t i AKVEL D (/'t'd,):
"Muritietne Geschledenis der Nederlunden" bd. 2, Bussuni / ( 77)

Dunkerque lå dengang i provinsen
Flandern. som var overvejende spa nsk
kontrolleret. og havnebyen fungerede
som udgangspunkt for en fribytterfl å
de. der af spanierne blev kaldt den
"flamske armada" . Dunkirkerne fik
den spanske konges tilladel se til at
øde lægge handels- og søfarten for de
syv nordlige protestant iske nederland
ske provinser. der i 1579 dannede en

republ ik. på dan sk kaldet Generalsta
terne. De sydlige provinser var enten
forb levet loya le mod den spanske kon
ge og den katol ske tro eller var ved
magt ble vet generobret af Magarata af
Parmas søn, Alexander Farnese. Disse
provinser svarer i gro ve træk til det
område vi i dag kender som Belgien.
dengang kaldet de spanske Nederlan
de.

30



Dunkirkerne blev dog først for al
vor et problem for den dansk-norske
skibsfart efter 1598, det år hvor den
spanske konge Philip III yderligere
strammede de spanske restriktioner
overfor Generalstaterne . Han forbød
enhver form for handelsinteraktion der
på nogen måde involverede provinser
ne i General staterne og deres indbyg
gere. For at understrege hvor alvorligt
han mente det, fængslede han en del
spanske borgere, som på fredelig vis
havde samarbejdet med købmænd fra
Generalstaterne og hvis loyalitet han
ikke kunne vide sig sikker på. Han
delsembargoen kunne kun håndhæ ves
vha. en flåde der var stærk nok til at
tage kampen op med Generalstaternes
orlogsskibe. Mange af skibene fra den
regulære spanske orlogsflåde egnede
sig dog ikke til sej lads i hverken Nord
atlanten eller langs lavvandede kyster
og desuden befandt det spanske ver
densimperium sig i en alvorlig økono 
misk krise, der ikke uden videre tillod
store investeringer i nyt materiel. Løs
ningen på dette problem var forhold s
vis enkel, for det var omkostning sfrit
at tillokke investorer, der havde mid
lerne til selv at stille med skib og
mandskab og som til gengæld fik stør
stedelen af prisepengene for de op
bragte handelsskibe. Der var gode pen
ge at hente, for normalt gik kun 10%
til statskassen, 2% til en forsikring s
kasse for enker, forældre løse og inva
lide, hvorefter den resterende del blev

fordelt mellem den såkaldte "principal
haubtman" J dvs. skibsrederen, kaptaj
nen og mandskabet, som af hensyn til
deres sjæls frelse normalt også skænk
ede et beløb til Kirken . Indbyggerne i
Dun kerque omstillede sig hurtigt til
fribytter-erhvervets muligheder, da de
i forvejen længe havde haft tradit ion
for at supplere indtægterne fra silde
fiskeriet med lidt sørøveri ved siden af.
Denne arbejdsfordeling afspejlede sig
endda på byens segl; en havmand be
væbnet med en sabel, bærende et
skjo ld med billedet af en sild. For en
sørøver var der også klare fordele ved
at opnå et commissionsbrev. der defi
nerede indehaveren som værende i
spansk tjeneste. Dermed var han nem
lig ikke længere en lovløs forbryder,
men blev beskyttet af et omfattende
spansk-flamsk retssystem med admira
litetsdomstole både i Dunkerque og
Bruxelles.

Spanske kongefregatter
og dunkirkernes sna uw'er

Reelt bestod den flamske armada af to
konkurrerende llådeenheder; de privat
ejede fribytterskibe og et mindre antal
af den spanske konges fregatter, de så
kaldte koningsschepen på mellem 80
120 læster. Læstemålet er set med nu
tidens øj ne en lidt uhåndgribelig må
leenhed , men I læst svarer til ca, 2
tons. I årene indtil 1609 udrustedes der
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Dunkerones by,~egl ntcd mottoet Ad Catssus

som del så ud i J558. Byen havde en lang 1m·
dition fo r al kombinere fi skerierhvervet med
sorovervirksomhed. hvad der på byseglet luJ·
snomede sig i el billede cif en væbnet hal'UlClIId
og ",ilmer med en sild og den burgundiske h'·
ve.iGengivet i CANTA BOUS; Gens de Meru
Dnnkcrque. Dunkerque / 977)

gennemsnitligt 30 fribytterskibe og IO
koningsschepen årligt.' Set i tonnage
var de to fl ådeenh eder dog rimeligt
jævnbyrdige , idet fribytterne som regel
anvendte mindre fladbundede flamske
skibstyper, der hvi s situationen kræ
vede det, kunne fremdrives med årer.
De mest popu lære mode ller var de ca ,
30 læster store SIl a lI lI' eller kat . 5 Disse
skibstyper gav de private fribytter en
fordel frem for de store koningssche
pen, fordi den nemmere kunne manøv
rere på lavt vand og samtidigt vha.
årerne havde mulighed for at snige sig
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ind på byttet i vindstill e vej r. Effekten
kunne også tydeligt aflæses på dunkir
ker-admiralitetes priseregnskaber.
hvor det var de private fribyttere der
stod for omkring 90 % af admiralitets
indtægter ' Groft sag t kan man da også
sige. at konin gsschepenes primære
funktion var at tage kampen op med
de orlogsskibe, som Generalstaterne
udru stede som modsvar på dun kirker
fribytterne. Hvert år fra begyndelsen
af marts til slutningen af oktober både
håndh ævede Generalstaterne en blo
kad e af kysten ud for de spanske Ne
derl ande, samt sørgede for konvoje
ring af de sårbare sildefiskeflåder i
Nordsøen og af handelsskibene på de
res vej ind og ud af Østersø en." Ved
admiralitete t i Bruxelles skelnede man
også mellem de søfolk som arbejde på
koningsschepe og de som gjorde tje
neste på de private fribytterskibe.
Sidstnævnte kaldtes armudores eller
armu teurs og ve den. der omtalte dem
som friby ttere . På nederlandsk og
flam sk betegnede ordet "[reijbuiter"
nemlig terroriserende bander af leje.
soldater der i modsætning til dunkir
kerne både var lov- og herreløse. Hel
ler ikke dunkirkernes nederlandske
fjender omta lte dem som fribyttere,
men anvendte gerne ordet particulares
i officielle retslige tekster og de t mere
jævne "pirat" i private breve. Set fra
dunkirkernes og deres overordnedes
synspunkt kunne man sti1le dem til
regnskab for krigshandlinger de begik



Tegning nfBonavcntura Peeren (161.J· 1652 ), Knnstnusseet i Bruxelles. lude rhavnen i Dunkerque
ved arsenaler med skibe fra del/flamske urmudu. [Gengivet i A KVELD (red .) "Maritieme Ge
schiedenis der Nede rianden" bd. 2. Bussum 1977)

mod fjende n, de nederlandske oprøre 
re. Det var fuldt ud legitime handlinger
imodsætning til de handlinger en
fribytter, som de selv forstod ordet
ville begå. 8

Dr, Georg Webers sagsanlæg ved
admiralitetet i Bruxelles år 1601

Indtil år 1600 var del mere eller min
dre overladt til borgernes eget initiativ,
hvis de ville søge om enten en erstat
ning i klingende mønt eller en resti
tution. dvs. tilbagelevering af det op-

bragte skib og gods. Admiralitetsdom
stolene i de spanske Nederlande havde
med vilje gjort det næslen umuligt at
opfylde alle domstolens krav om do
kumentation og bevisføre lse. Del var
op til sagsøgeren at bevise, at hans
ejendom var et "frit" dvs. neutralt skib,
for admirali tetet gik altid ud fra at det
modsatte var tilfældet. Skibets ejer
havde en frist på tre uger efter opbrin
gelsen til at skaffe detaljeret skriftlig
dokumentat ion om følgende; skibets
type og bygge sted. sammensætningen
af mandskabet , herunder havde især
deres fødested interesse for admira-
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litetet. Principielt var en bådsdreng
født i f.eks. Amsterdam nok til at hele
skibet med indhold blev betragtet som
ufrit. Af samme grund havde Christian
IV i maj måned år 1600 udsendt en
advarsel til alle rige ts købstæder
n • •• mod at sætte nederlændere til skip 
pere, styrm ænd eller kobnuend på de
res skibe." 9 Derudover skulle der fore
ligge oplysninger om lastens indhold
og værdi, samt dens oprindelses- og
destinationssted . Alt dette ville blive
sammenlignet med de oplysninger og
inventar lister, som prisemesteren' " og
hans ansatte i Dunkerque førte over de
prise tagne skibe og deres last. Der
skulle også nøje gøres rede for even
tue lle våben og skyts ombord og for i
hvilke havne skibet havde lagt ind un
dervej s." Skibets ejer skulle altså der
med kunne bevise overfor admirali
tetet at hverken skib. varer eller mand
skab havde nogen som helst forbin
delse med Generalstaterne og at det ik
ke havde været hensigten at genere
den spanske konges undersåtter. Fra
admiralitetets synspunkt fandtes ingen
nedre petitessegrænse for hvornår et
skib kunne dømmes "ufrit" og det var
ekstremt sjælde nt at sagsøgeren fik
medhold i sådanne erstatningsager.

Det var dog ikke en særlig omsorg
for hverken undersåtternes eller for
handelsfartens sikkerhed. der moti
verede Christian IV til at sende en em
bedsmand fra det tyske kancelli til
Bruxelles for at tiltale dunkirkerne. I et
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brev til rigskansler Christen Friis gav
kongen nemlig udtryk for. at han i den
grad var personligt irriteret over, at
dunkirkerne krænkede hans højhedsret
over de dansk-norske havstrømme og
at de tilsyneladende var ligeglade med.
at han ikke havde nogen strid med
hverken den spanske konge. general
guvernøre n af de spanske Nederlande
eller Generalstaterne selv for den sags
skyld." Det var i denne anledning. at
rigskansler Friis i begyndelsen af 160I
sendte dr. jur. Georg Weber til admi
ralite t i Bruxelles. Dr. Weber var en
meget effektiv og ikke mindst flitt ig
jurist. for han sørgede for at lave af
skrifter af alle dokumenter og breve
med relation til forløbet af retssagerne,
hvorp å han løbende sendte dem hjem
til kongen og rigskansleren. Det er dis
se papirer der den dag idag findes på
Rigsarkivet.

Konkret førte dr. Weber fire sager
mod fem navngivn e dunkirker-kaptaj
ner. som i løbet af sommerhalvåret år
1600 havde forgrebet sig mod dansk
norske søfolk. Danskerne havde været
i kontakt med flere af periodens mest
effektive og berygtede dunkirker-kap
tajner; Jacob Thomassen, brodrerne
Michel og Meus Jacobsen, Sigbrant
Pete rsen og Dietrich Lutkens." Af dis
se var de to første fortsat i live og
LUtkens befandt sig i et fængsel i Spa
nien. Det var under retssagen ikke
klart om de anklagede kaptajner førte
de spanske koningsschepen eller priva-



Fra Fanleonnier. Vut'ol'er kystlinjen vat Dunk ero ne og dens forsvarsværker. Fæsmingen Mar
dijek anlagdes i /62 J salli /ed den ny offensiv i forbindelse med at t'n J2-årige våbenstilstund
mel/em Span ien og Generulstate rne udløb. {Gengivet i CANTABOUS; "Ge/IS dl.' Mer li Dun
kerquc", Dunkerque / 977)

te fribytterskibe. Det var dog helle r
ikke en problemstilling, som dr. Weber
ønskede at diskutere , for efter hans
mening var dunkirkerne ikke andet end
simple tyve og mordere hele bundtet.
Dr. Webers ordvalg under retssagen
faldt både den spanske generalguver
nør, ærkehertu g Albrecht og stadsad
vokaten fra Dunkerque for brystet. De
fandt det begge ganske uacceptabelt, at

dr. Weber omtalte deres ansatte i ven
dinger som var de "...friby ttere, sørø
vere, tyrkere og barbarer." 14

I den første sag havde dunkirkeren
Jacob Thomassen på østsiden af øen
Ameland udgevet sig for at være or
logskaptajn på et af Generalstaternes
skibe og havde bordet skibet JONAS,

som blev ført af en dansk skipper ved
navn Math ias Holm og som var eje t af
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hamborgeren Heinrich Meiers. Med en
vis sans for galgenhumor havde Tho
massen spurgt den danske skipper om
han monstro havde set nogle dunkir
kere i nærheden? Hertil svarede Holm,
at nej det havde han ikke, hvorpå Tho
massen kunne bekræ fte, at han da så
mænd stod lige ved siden af en. Ma
thias Holm og hans mandskab måtte
da aflevere penge, tøj og løsøre til en
værdi af 350 rdl. og de var, ifølge dr.
Weber blevet tortere t på det grove ste
og havde fået mange varige men. Den
anden sag drejede sig om brødrene Mi
chel og Meus Jacobsen, der altid ar
bejdede sammen og førte hver sin
pil/as. Da dere s overtaleIsesmetoder
var temme lig bastante, havde de uden
større besvær fravristet den køben
havnske skipper SØren Sørensen varer
til en værdi af 839 rdl. og 30 skilling.
Det skal siges, at dr. Weber var
ekstremt omhyggelig med at angive
hver enkelt genstands præcise værdi på
sine lister over det mistede gods og ud
styr. Det pågælde nde skib var eje t af
købm anden B. Berns fra Hamb org.
Det var dennes søn af samme navn.
der senere indgik i et konsortium med
en anden bekendt hamborgsk købmand
ved navn Marselies; et firma som
Chri stian IV gjorde mange forretnin 
ger med.I l Dr. Weber krævede på
Bems' vegne fuld erstatning for skibet,
som de to brødre havde ladet løbe på
grund. Det var nemlig ikke altid at
dunkirkerne fandt det umagen værd at
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tage et skib som prise, for det betød at
de måtte undvære mandskab fra deres
egne skibe til at sej le prisen hjem til
Dunkerque. De havde antagelig et godt
øje for nyere skibe af en vis kvalitet,
som de vidste kunne indbringe en god
pris på det omfattende flamske brugt 
skibsmarked." Berns' skib havde som
følge af grundsætningen været for øde
lagt til at kunne fuldføre sin rejse til
Spanien, hvor det skulle aflevere sin
last af norske master. Dunkirker-kap
tajner spildte åbenbart ikke tid på at
spørge til lasten eller dens destination.
I dette tilfælde så Michel og Meus Ja
cobsen i hvert fald stort på om de ska
dede deres egen arbejd sgivers interes
ser. Admiralitet sdommerne i Bruxelles
var dog ikke videre lydhøre overfor dr.
Webers fremlægning af forløbet og in
sisterede på. at der ifølge deres oplys
ninger ikke havde været master om
bord. men kun malt og viktualievarer.

Den tredie sag drejed e sig om den
københavnske borger Wilhelm Halher
stadt s skib DANIEL, som på vej hjem
fra England med varer til kongens eget
hof var blevet frataget gods til en vær
di af 1088 rdl. og 15 skilling. Skippe
ren Augustin Kertsen af Danzig havde
bedt om at blive behand let som det sig
en fri mand burde, dvs. om ikke at bli
ve udsat for vold. Dunkirker-kaptajnen
Sigbrandt Petersen havde blot leet af
denne bøn og havde frataget ham Chri
stian IVs originale dvs. egenhændigt
skre vne sopas, Det faktum. at der var



tale om et originalt brev og ikke en ko
pi. blev fremhævet flere gange under
sagsfremlæggelsen. Værst val' dog , at
Sigbrunt Petersen ikke alene tog
sopasset men havde samtidigt lade t
hånt om Chri stian lYs myndighed. Dr.
Weber citerede ham for at skulle have
sagt; "...der Pass ist gutt, der At/all iSI
gutt. dass Gufl ist besser, der Kiining
ist ein gutt Mann, wir fragen aber
nicht viel nach llun..." 17 Det behøver
ikke at hav e været præcis d isse ord
som Sigbrandt Petersen brugte. men de
ops ummerer formode ntligt udm ær ket
du nkirkernes generelle opfattelse af
den da nske konges myn dighe d i Nord
søen.

Sagen om Dietrich Liit kens '
hæ vnaktion

Især sagen om den femte kaptaj n Die
trich LUtken s optog dr. Weber og ad
miralitet sdommern es tid og opmæ rk
somhed. Han havd e begået en reg ulær
hævnaktion mod den norske sk ipper
Bjorn Jonsson fra Bergen og dennes
mandskab. Jiinssons skib var blevet
opbragt og bordet pli sin vej mod Am
sterda rn af LUtkens og mand skab et
var. ifølge Weber bleve t slået med øk
ser ti l blodet strømmede dem ud af
ore , næse og mund . En fik skåre t kin
derne af og andre næ se og ører. som
herefter blev syet fast til roret. Skip
peren Jonsson havde man forsøgt al

garrottere med et stykke snor, som dog
var knækket. Han blev da kaste t over
bord. men havd e på den ene eller an
den måde reddet sig i land og var ener
en lang og besværlig rejse til fods nået
Danmark. hvor han perso nligt havde
klaget sin nod for Christ ian lY. Siden
var Jonsson fulgt med dr. Weber ti l
Bruxe lles. hvor han optr ådte so m vid-

. "ne I sagen.
Under mishandli ngen var de dansk

norske søfolk blevet min det om dun
kirker-kaptajnen Dirk Jorissens skæb
ne. Denne kaptajn og han s mand skab
på 42 mænd var i slutn ingen af 1599
blevet fanget i en norsk havn og var
alle blevet hængt som gemene .serøve
re i Ams terda m. Kap tajn LUtken s og
hans mandskab havde haft ven ner og
familie blandt Jorissens folk og de lod
nu deres vrede og frustration gå ud
o ver et tilfældigt norsk sk ib. fordi de
holdt de dansk-norske myndigheder
ansvarlige for Jor issens skæbne. Gene
ralguvernøren af de spanske Neder
lande. ærkehert ug Albrecht havde i ef
teråret 1599 også skreve t et par breve
til Chri sti an lY. hvor han tørt bemær
kede. al det da vist var så som så med
da nskernes neutrali tet i sagen om Jo
rissens arrestation og at man havde
været Generalstaternes orlogskaptajner
lidt for behjæ lpe lige . Christian lY var
selvfølgelig helst fri for både dunkir
kere og Generalstalernes orlogssk ibe
på sine hav strømme og det var da hei
le r ikke spec ie lt velset at Generalsta-

37



ternes kaptajner øvede selvjustits mod
dunkirkerne på dansk-norsk farvand,
men hvis der ikke var nogle danske or
logsskibe i nærhed en til at lægge sig
imellem, så kunne overgreb ikke for
hindres. Ifølge Albrechts version af
forløbet med Jorissens arrestation,
havde Jorissen søgt i havn i Norge for
at skaffe proviant til hjemfarte n. Han
var gået fra borde for at tale med de lo
kale købmænd og i hans fravær havde
to af Generalstaternes orlogsskibe
overrasket og erobret fribytterskibet,
som de lod føre til Amsterda m sam
men med hele Jorissens mandskab. Jo
rissen blev herefter indfanget i Norge
af de danske myndigheder og fængslet
i København som en gemen sørøver.
Herfra lod man ham siden løslade og
han var mere eller mindre bevist blevet
overladt til sine fjender, som ikke hav
de behøvet at gøre andet end at sende
et par mænd til at afvente, at Jorissen
trådte ud af fængselsporten." Inden dr.
Weber tik lov til at begynde fremlæg
gelsen af sine fire sager, måtte han
først stå skoleret og give admiralitets
rådet i Bruxelles en forklaring på,
hvorfor den danske regering havde
undladt at svare på de klager, som de
havde sendt angående de danske myn
digheders behand ling af kaptajn Joris
sen .~o
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Domsafsigels e og ær keher tug
Albrechts indgriben

Under forløbet af alle fire retssager
forsøgte admiralitetsdommerne på alle
måder at pille dr. Webers fremstillin g
fra hinanden ved at gå ned i detaljer
om småbeløb, som de ikke mente
stemte overens med deres papirer. Det
var ikke usædvanligt, at dunkirkerne
lemlæstede folk på det groveste og dis
se handlin ger krævede derfor heller
ingen videre forklaring, men admirali
tetet antydede at man ville straffe Die
trich Liitkens med fængsel. Dr, Weber
lod sig ikke stille tilfreds med dette
svar, for han vidste udmærket godt at
Liitkens allerede da befandt sig i et
spansk fængsel , fordi denne havde
gjort sig skyldig i at lade et velbe la
dent hollandsk hande lsskib passere
mod bestikkelse. I øvrigt var dr. We
ber ikke det fjerneste interesseret i at
føre en diskussion om det moralske
aspekt af dunkirkernes opførsel. Sa
gens kerne var udelukkende hvorvidt
danskerne havde krav på erstatning og
i så fald hvor meget. Efter nogle må
neders disk ussion frem og tilbage var
man ikke nærmere en afgørelse . Af
hensyn til det "gode naboskab og ven
skab" med Danmark, så Albrech t sig
derfor nødsage t til at blande sig i sa
gen . Han skulle dog lige have det sid
ste ord sagen og fremlagde et argu
ment der set fra hans synspunkt legiti
merede alt. Efter Albrec hts mening



havde danskern e ved at besejle prote
stantiske havne i Generalstaterne over
trådt Speiertraktaten af 1544 . Det var
en aftale som den daværende kong
Chri stian III havde indgået med den
spanske kong e og tysk-romerske kej
ser Karl V for at få anerkendt sin kon
gemagt. Karl V havde lovet ikke at
blande sig i danske forhold ved f.eks.
at støtte den katolske Chris tian li s døt
re i at gøre krav på tronen og Chri stian
III havde til gengæl d bl.a. forplig tiget
sig til at distancere sig fra sine prote
stantiske allierede og føre en kejser
venlig politik. Ærkerhertug Albrecht
mente altså, at danskerne 50 år efter
indgåelsen af denne traktat helt og hol
dent skulle afholde sig fra at drive
handel med protestanter." Der findes
des værre ikke en skriftlig reaktion fra
hverken Chri stian IV eller rigskansler
Friis på denne argumentation, men de
er formodentligt i fællesskab blevet
enige om, at det ikke var umagen værd
at svare. Der var heller ikke grund til
at gøre yderligere ud af sagen, efter
som ærkehertug Albrecht for at vise
sin velvilje lod sin finan sminister med
det øko nomi ske ansvar for den flam
ske armada. contaderen Guerra de la
Vega udbetale dr . Weber en sum på
6300 floriner og 2 100 kejserlige daler,
svarende til det samlede beløb, som dr.
Weber havde krævet udbetalt i alle de
fremførte sage r." Man ville alligevel
aldrig kunne få admi rali tetet til at
indrømme, at der var blevet begået

overgreb mod neutrale skibe og der
var ikke grund til at insistere på en
officiel undskyldn ing. Dr. Weber kom
jo hjem med det vigtigste, nemli g rede
penge, og set i den betragtning var det
ikke så vigtigt hvad admiralitetsr åder
ne i Bruxelles mente.

Noter:

I. Som brugt af Christian IV i BRICKA
(red.); Kristian den Fj erdes egenhæn
dige breve Kbh. I887f1l969f.

2. GEOFFREY, PARKER; The Dutch
Revolt London 1977 og Spain and the
Netherlands /559-/659 London 1979.

3. F.eks. brugt i TKUA (dvs. Rigsarki
vet, Tyske Kancelli Udenlandske
Afd.), spanske Nederlande AI, #2;
III l 1589 og 22/11 1589 "Copie Ja
cob Rostrup bes sallung 1'011 dem Prin
sen \'011 Parmo ", "Copie Jacob Ro
SI rup hestallung \'011 dem Marquis de
Remy", samt i diverse breve fra gene
ralguvenøren ærkehertug Albrecht til
Christian IV ang. dunkirkeren Filip de
Voss "...lInsere huuptman und capitau
unsere Armada ::.ur Duin kerken" Om
de Voss' livsforlob se kommende ar
tikel i Personalhistorisk Tidsskrift af
samme forfatter.

4. AKVELD (red.); Maritiemc Geschie
denis der Nederlanden Bd.Z, s. 130
Bussum 1977.

5. Samme værk s. 44, s. 56 og s. 65.
6. Om admiralitetet i Dunkerque og fri

bytterfl ådens opbygning og sammen
sætning se POLLENTlER, F.; De Ad-
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de Annshertagen 1596-1609 Bruxelles
1972. A ng ående den flamske armadas
videre historie i dens storhedstid e fter
162 I se STRADLl NG. R.A.; ti« Ar
tnadu 0/F/mulers Cambridge 1992.

7. AKVELD (red .): Maritieme Gesellie
denis der Nederlanden Bd.2. s. 21S
BUSSU I11 1977.

8. PARKER. GEOFFREY; ti« AnllY af
F/anders lind the Spanisti Ruml Cam
bridge 1972 og STRADLlNG: The Ar
matla olFlanders s. 43 og s. 89. An
vendelsen af ordet "freijbuiter":
TKUA. spanske Neder lande AIlI . # 10
IlSupplication contra Cornelius Pete r
sen" og TKUA. spanske Nederl ande
B. # 12 "Responce et So lution Areduc
Albert" saml T KUA. Spanien AIlI. #8
"Klagen die Alhle rwohnende Nieder
kindiselien Nation".

9. Kancelliets Brevbøger Bd. 1596- 1602
åbe nt brev til alle borgmestre og råd i
rigels købstæder, 15/5 1600.

IO. Frit oversat fra det nederlandsk! flam
ske ord Buitutester.

I I. TKUA, Spanien AI lI. 1/8 "Afs kriftfor
artike l for knb nurnd, skibsredere og
(Indre hvis ski/w er bleven anholdt i
den spanske konge/Is område og do 
11/('1IiIl 11l" dat. 1585.

12. Kancelliets Brevbeger Bd. 1596- I602
missiv til kansler Christian Friis 12/9
1600.

13. POLLLENT IER; De adtnim lite it ell

de oorlog ler : l' C ollder de Aonshe r
tagen 1596-/609 Bruxelles 1972 .

14 . T KUA . spanske Neder lande B. # 12
"Indberetningerfra dr. Georg Weber
til dels med hi/ag" - "Responce fra
konunisæren Ad Callsas uden dato.
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MEDDELELSER FRA
ORLOGSMUSEETS VENNERlMARINEHISTORISK

SELSKAB

Til medlemm erne!

l henhold til vedtægternes §7 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsa mling
Onsda. den l I. ok tober ' 000 kl. 19.30.

Den ekstraordinære genera lforsamling afholdes umiddelbart inden
medlemsmød et samme aften .

DAGSORDEN:

l ) Valg af dir igent

2) Forslag om nedlægge lse af Forlaget Marinehistoriske Skrifter. j fr. den selvejende
instituti ons vedtægter §3.
Baggrunden for dette forstag. derfremlægges (l/bestyrelsen, er at overdrage fo r
lagsudgivelsen til Ortogs museet.

3) Forslag til vedtægt sændring er.
a. Såfremt forslaget under pkt. 2 bliver vedtaget. vil følgende vedtægtsændringer

blive foreslået:
l . I §4 afsnit 4 sættes der punktum efter "kasserer", Resten af sætningen stry

ges .
2. §6 afsnit 4 pkt. 4 stryges.

b. Derudover foreslås følgende vedtægtsændringer:
I. I § l pind 5 tilføje s "og udpeger dettes redaktør".
2. §3 anden sætning ændres til: "Pensionister over 65 år og studerende under

25 år betaler halvt kontingent".
3. §6 afsnit 3: "Forslag, som medlemmerne måne ønske behandlet af genera l

forsamlingen, skal være indsendt til formanden senest l . februar. Evt. for
slag fremsendes til med lemmern e senest 14 dage før genera lforsamlingens
afholdelse, eller meddeles sammen med indkalde lsen til denne i Marine
histori sk Tid sskrift".

4. l § IO udskilles anden og tredje sætning og gøres til en selvstændig paragraf.

4) Eventuelt.
Bestyrelsen

41



DEBAT

Jørgen H. Burfod. fhv. redaktorfor delte tidsskrift og f hv. fonna nd fo r kontaktudva lget
fo r dansk maritim historie- og sumfundsfo rskning . har indsendt folgende:

Til Marinehistorisk Tidss krift.

Jeg forst år ikke hvorfor tidsskriftet side 14 i en artikel "Maleriet "Danske
Orlogsskibe i det 18. Aarhundrcde" endnu en gang" bringer en udta lelse. der ikke kan ses som andet
end et umotivere t æselsspark. der ikke har nogen samme nhæng med den øvrige art ikel .

Forfatteren skrive r om et malerei at delle ofte ses" gengivet i historiske
værke r (dog med undtagelse af Jørgen H. S arfed s Niels Juels Flåde fra 1997. der iøvrigt bære r
vidnesbyrd om. at forfa tterens forskn ing, såve l skriftligt som ikonogra fisk. er ophørt midt i 1970
eme]"

Det forekommer mig uanstændigt. al udtale sig på denne måde . Dels er der i
"Niel s J uels Flåde" en del fotografiaer der ikke tidligere har være t vist. og desu den omhandler mere
end halvdelen af bagen et tidsafsnit. tiden efter 1700. pågrundlag afen ny forskning af mig. og
som her ses for fcrstc gang. altså efter en forskning. der både skriftligt og ikonografisk. har fund et
Sled i 1990-t':me. Ganske vist er jeg oppe i årene. men jeg er ikke senil endnu.

Jorgen H. Sarfod

Jeg forlange r. af ovenslående berigtigelse indrykkes i næste nr. a f
Marinehi storisk Tidsskrift nr. 2 i året 2000.

Med venlig hilsen

Replik fra Niels !\I. Probst

Den konstatering, der. måske lidt umoti 
veret . slap med i den omtalte artikel. var
egentlig blot ment som et lille hib. Barfods
unådige reak tion fremtvinger imidlertid en
substantiering. Lad mig straks understrege.
at nedenstående ikke skal opfattes som en
anmeldelse af boge n Niels Juels nåde. Det
er blot tale om en påvisning af det faktum.
som Sarfod selv implicit erkender. nem lig
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al de første 40 af de 60 år boge n dækker
(166 0- 1n Ol bygger på ældre forskning.
Såve l indhold som illustrat ionsmateriale er
nemlig genbrug fra forfatterens Niels Juel
biografi fra 1977. Den forskning. der har
været fremlagt i lobet af de følgende tyve
år. er stort se t ignoreret.
Tag for eksempe l behand lingen af Slaget i
Koge Bugt den J. j uli 1677.1 årene 1992-3



udspandt de r sig i dette tidsskrift en læn
gere debat om fortolkningen afki ldeme til
be lysni ng af denne begivenhed. En debat.
der bl.a . result erede i en minutlos plan
over slagets forlob . Men skønt Barfod an
fører Marineh istorisk T idsskrili 1992- 3
soI11 anvendt litterutur. er det eneste spor af
denne debat en enkelt sætning. hvor den
danske eskadrerækkeføl ge ved slagets ind
leding arifores. Men i den rå skit se af sla
gets gang. som læseren spises af med, er
rækkefølgen byttet om. og vendinge n ved
Stevns forg år her. i modsætning til alle tid
ligere fremstillin ger. inklusive Barfads eg
ne. bag bord over i stedet for til styrbord!
Noge n arg umentation for denne overrask
ende udlægnin g leder man forgæves efter.
Preben Holoks bog Cort Adelcr fra 1934 er
artfort i litteraturhenvisningen (som "den
første stø rre gen nemgang af søheltens hi
storie". Barrod kende r åbenbart hver ken
Chr. Bruuns biografi fra 187 I eller P.
My lius' fra 1740). Holc k forsøgte her, på
baggrund af en kon struk tionstegning. al
påvise, al Ade ler havde været en usædvan
ligt fremsynet skibskonstruktør. Arg umen
tationen faldt imidlertid til jorden, da det (i
MHT 8512 ) kunne påvises, at nævnte kon
struktionstegning hidrørte fra begynd elsen
af 1680'eme, altså længe efter Adelers
død. Barfod berø rer ikke denne problema
tik, men når Holck anføres. burde læseren
sti ikke oplyses 0111 . at hans hovedtese er
falde t?
Hvilket brin ger mig til ikono grafien. I
1977 var kendskabet til dan ske orlogsski
bcs udseende før år 1700 ret begrænset. Si
den har dette emne imidlertid være t ge n
stand for en intensiv forskning. Resultater
ne har været fremlagt i en række artikler i
Marinehistorisk Tidsskrift og Marit im

Kontakt . bl .a. i el nummer af sidstnævnte
publikation . der var form et som el fest
skrift til Barfod i anle dn ing af dennes 70
års fodse lsdag.
Følgelig stod der i 1997 et langt rigere bil
ledmateri ale til råd ighed end i 1977. men
Jørgen Barfod valgte ikke desto mindre at
genbruge sit gamle materiale. Se lv fejlene
i billcdteksterne går igen. Således gengives
på side 60 den skibsteknisk ubehjæ lpsom
me Christian Morh olt s slagmaleri igen
som et værk af den langt mere kompetente
Claus Me inicken. Og igen i sort-hvidt. Her
har tiden ståe t stille!
Som eksem pel på den skibshistoriske
uform uenhed. der præger bogen. tje ner
billedet på side 56 nok bedst. Billedteksten
lyder: "Model af orlog sskibet Sop hia Ama
lia. byggel på Holmen og tilgåe t nåden
1650 med 100 stykker. Deltog i de fleste
slag under den sk ånske krig". Til det rnfi
ind vende s, at dels blev tredækk eren So
phia Amalia bygget ved Chri stiania og dels
var skibet overhovede t ikke udru stet under
Skånske Krig. Og hvorfor får læseren ikke
al vide. at modellen findes på Orlogsmu se
et? I 1995 fik Orlogsmus eet iøvri gt tilført
en stor model af or logsskibe t Gyld enløve
1670- I716 . Dette skib de ltog virkelig i alle
større operalia ner unde r nævnte krig og
de t var stadig i tjeneste ved udbru ddet af
Store Nordiske Krig. Et billede af denne
model havde været nok så relevant.
Hensigten med at udgive se rien Flådens
historie er al form idle den nyeste viden.
således at det samlede værk i fremtiden vil
kunne fungere som standa rdrefe rence på
området. Forlaget har tilmed stillet læser
ne i udsigt. at der lægges stor vægt på illu
strationerne. Disse målsætninger lever Ni
els Juels æ lde ikke op til.
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Holmen 1968, et tilbageblik.
Modelbyggerlaugets historiske bevaringsprojekt i 1:200.
Del l: Dokøen og Frederiksholm.

POlll Beck

Orlogsmuseet har med sit ønske om en
mode l af Holmen 1968 givet anledning
til mange tanker om dengang og nu, og
hvordan man gennemfører et "beva
ringsprojekt" i størrelsesforhold 1:200.
der giver et realistisk og levende bille
de af miljø og akti viteter , som det tog
sig ud i 1968, da Holmen stadig var
Søværnets hovedbase og Orlogsværftet
et aktivt nybygni ngs- og vedligehol
delsesværft for Søværnets skibe.

I 1968 var Holmen et lukket militært
område, men ikke mere lukket, end at
man udefra kunne følge mange af ak
tiviteterne. De fleste af flåden s skibe
havde base på Holmen. Skiben e blev
vedligeholdt og repareret på Orlogs
værftet, og byggeaktiviteten var stadig
stor her ved afslutningen af det dansk
amerikanske Cos t-share-program, der
var startet i 1960. Blev man lukket in
den for som gæst , eller havde man sin
daglige gang på Holmen, enten som
ansa t på Orlogsværftet eller ved en af
Holmens mange institutioner, eller var
tjenestegørend e ved en af Søværnets
enheder, åbenbarede der sig næsten
300 års historie i en verden af gamle
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og nye bygninger. grønne områder.
lange alleer og et teknisk univers, der
omfattede alle former for håndværk og
tekniske specialer, de ls i tilknytn ing til
Orlogsværftet, dels i tilknytning til Sø
værne t eller Fyr- og Vagervæsenet.
Herudover var der et stort antal depo
ter og lagerbygninger spredt ud over
hele området.

Søvæ rnets administrative og logistiske
funktioner var sammen med Søoffi
cersskolen og andre uddannelsesfunk
tioner koncentre ret på Nyholm og
Margretheholm i den nordlige del af
Holmen. I Flådens Leje havde skibene
deres indbyrdes rangorden, som de
stort set havde haft siden I. Verdens
krig. Flådens største skibe, fregatter,
minelæggere og korvetter havde deres
pladser nordligst ved Elefanten , Ma
stekranen og Bradbænken. Minestry
gerne, motorto rpedobådene og u-både
ne lå ved deres broer og maga sinbyg
ninger ved det sydves tlige hjørne af
Nyholm, hvor man også kunne finde
Dykkerskolen.
Orlogsværftet var en selvstændig in
stitution under Forsvarsministeriet. I



---: - _.-._- - I

Hotmen med Flådens lej e. Håndkoloreret tegning/ m Forsvarets Bygningstjenestes arkiv. Udfon
afSo værnets Bygnings væsen 1941. Signeret Klok og Lehrntunn. Farvetagt som aharel 1951. Sig
liere t BoII , og Holger Sarensen.

1967/68 havde det en medarbejderstab
på ca. 1500 ud af de 4-5000 menne 
sker, der på dette tidspunkt var be
skæftiget på Holmen.

Grundlæggende var Orlogsværftet et
traditi onelt skibsværft med de funk
tioner og specialer, der typisk var
knyttet til et skibsværft. Værftet råde
de over en tørdok , to byggebeddin ger.
fire flydedokke, en byggehal. en stål
montagehal og en træskibsbygningshal
med et ophaler- og transportsystem til
fartøjern e, hvortil kom bådeværft,

snedker- og tømrerværksteder. ma
skinværksteder, grov- og klcjnsmedic,
støberi, kedelsmedie. kobbersmedie,
elektro værksted, batte riværksted og
lærlingesko le.

Forskellen fra andre værfter lå i værf
tets specielle opgaver, dels som drifts
og vedligeholdel sesværft for Søværnet
og Fyr- og Vagervæsenet . dels som
nybygningsværft særlig med hensyn til
Søværnets mindre enheder, d.v.s. ubå
de, torpedobåde, minestrygere og pa
truljefartojer. En række af disse fartø-
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jer var af helt speciel konstruktion og
for torp edobådenes og mine strygernes
vedkommende. var der tale om ko m
plicerede træ- og kompositkon struk
tioner, hvortil kom en række specielle
drifts- og vedligeholdende funktioner
ved Orlogsværftet og Søværnet til at
tage sig af elektro nik, armering og ma
skinsystemer.

På maskinområdet spændte man i disse
år ove r så forskelligartede fremdriv
ningssysteme r som sternpeldamp-ma
skiner, dampturb iner. dieselmotorer og
i den forbindel se de specielle 20 cy
lindrede dieselmotorer på motortorpe
dob ådene, samt diesel-elektrisk-elek
triske anlæg i ubådene og endelig gas
turbinean læg i fregatterne Peder
Skram og Herluf Tralle og i de nyeste
torpedobåde af briti sk konstruktion.
hvoraf fire var under bygning på Or
logsværftet.

Det var en spændende og udfordrende
arbejdsplads, hvortil var knyttet en stor
dygtig og varieret medarbejderstab .
Værftets konstruktionskontor udgjorde
i sig selvet specielt og inspirerende
milj ø. hvor mange smukke og unikke
konstru ktioner ble v skabt og tilpasset
Søværn ets behov og krav . En af værf
tets meget beundrede resultater. var
ubåden e af Delfin-klassen, hvoraf den
sidste blev leveret i 1964 og som kun
ne have fortjent en design-pris for sine
lange, fejende harmoniske linier.
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Der hvor værftet ikke lignede andre
værfter, var især på træskibsområdet.
Baggrunden var indførelsen af de spe
cielle tyske motortorpedobåde i Sø
værnet efter 2. Verd enskrig. Bådene
var udført i en kompositkonstruktion.
d.v.s. baseret på et aluminiumsske let.
bestående af spanter, skot, lang- og
tværskibs afstivninger og forstærknin
ger med en udvendig flerl ags trækon
struktion og beklædning af æde ltræ. I
de n anledning ble v der i begyndelsen
af 1950erne opført den såkaldte rno
torp edobådshal på det sydøstlige hjør
ne af Frederiksholm for at sikre opti
ma le forh old for bygn ing og vedlige
ho ldelse af fartøjerne. Dette anlæ g
gjorde med tilhøre nde værkstedsbyg
ninger Orlogsværftet til Danmarks
største træskibsværft. Foruden torpe
dob ådene blev der i 60erne bygget 4
mindre mines trygere af Vig-klassen,
hvor der udelukkende var anvendt træ ,
aluminium og rustfrit stål. En anden
opgave var bygning af de sidste tradi
tionelt udform ede kystredningsbåde til
vestkysten . Bådene blev forsynet med
meget krafti ge motorer og udført med
klinkbygget egetræsskrog med en lav
aluminiumsov erbyg ning og malet med
rødt skrog, hvidt rælingsbælte og gul
overbygning . Bådene findes stadig , ik
ke mind st, fordi der ved bygningen
blev anvendt særdeles vellagret ege
tømmer fra ISDO-tallet.



I 1967-68 blev det poli tisk beslu ttet, at
Orlog sværftet i løbet af få år skulle af
vikles som nybygn ingsværft og i stedet
alene varetage drift s- og vedligehol
del sesmæssige opgaver for Søværne t,
Fyr- og Vagervæsenet og evt. andre
statslige institutioner. I 1970 afleve re
de værftet de to sidste nybygnin ger til
Søværnet, nemlig ubådene Narhvalen
og Nordkaperen, som dermed marke
rede afslutningen på Holm ens næsten
300 års skibsbyg ningstraditio ner. Det
betød, at mange håndværkere og tek
nikere begyndt e at sive væk fra Or
logsværftet inden de egen tlige afskedi
gelser og reduktione r blev indledt fra
1970.

Frem til 1990 var der reelt tale om en
gradvis afvikling og red uktion af ved
ligeholdelses- og driftsfacil iteterne på
Holmen indti l den ende lige afv ikling
og udflytn ing til Korsør og Frederiks
havn efter 1990.

Ændringer og forandringer har siden
1990 sat deres tydelige præg på om
rådet. Søværnet har beholdt Nyholm
med Søofficersskolen og forskellige
adm inistrative og tekni ske funktione r.
Der er etableret ny hovedindgang ved
sydenden af Nyholm og en af de fint
bevarede ga lionsfigurer, der tidligere
stod på Frederiksholm. er flyttet op på
Nyholrn, mens andre er flyttet til Kors
ør og Frederikshavn.

For resten af Holmen er der iværksat et
storstilet byudvikl ings- og bevarings
projekt. som allerede har skabt nye fa
cili tete r til en række statslige uddan
nelsesinstitutioner og som sene re vil
blive fulgt op af boligbyggeri og bolig
indretn ing i flere af Holm ens fredede
byg ninger. i alt ca . 1000 boliger .

Dokøen med Orlogsværftet ligger sta
dig øde og stille med tomme beddinger
og bygninger. Som bekendt er et stor
stilet projekt på vej under skibsreder
Mærsk Møllers store bevågenhed. - et
projekt. som vil omfatte et antal attrak
tive boliger på de sydlige 2/3 af Dok
øen og etablering af den såkaldte akse
fra Marm orkirken, gennem Amalien
borg og Amaliehave n og videre gen
nem åbningen mellem Phili p de Lan
ges to kanalve ndte magasinb ygninger
på Frederiksholm.

Fred eriksholm er den del af Holmen,
hvor der foreløbig er gennemført de
største fora ndringer, dels genn em ny
byggeri og dels ved nyindretninger af
ældre fredede bygnin ger og ombyg
ning af nyere bygnin ger til brug for
Ark itektskolen. Teaterskolen, Film
skol en og Rytmi sk Konservatorium.
På østsiden af Frederiksholm har de
fredede kanonbådsskure fra første
halvdel af 1800-tallet fået en opmunt
rende renæss ance. hvilket omfatter
istandsættelser . der nærmest har ka
rakte r af nybyggeri til kontorform ål.
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men med bevarelse af de bærende træ
konstrukt ioner og den udvendige lod
rett e træbeklædning og røde tegltage.

Motortorpedobådshallen på det syd
østlige hjørne af Frederiksholm beva
res formentl ig til mcdie-, kultur- og
idrætsform ål. Ved Snedke rgraven er
det fredede Bohlend achhu s købt af en
kendt personli ghed inden for under
holdningsbranchen. mens den ligele
des fredede chalupbygning og både
byggeri langs Snedkergraven er under
ombygning til dyre og attraktive bo
liger.

Søværnet forbliver på den vestlig e del
af Arsenaløen. hvor der med nye til
og ombygninger omkring Holmens
måske fornemste bygningsanlæg, Ar
senalbygningen med kuglegården og
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Holmens pompøse hovedindgang fra
1700-tallet, er indrettet plads til Sø
værnets Materielkommando.

Langs den sydlige side af Snedker
graven er en række depotanlæg og 9
ud af II dampkanonbådsskure fra
I860erne fjernet til fordel for et meget
omtalt byggeri af ca, 150 andelsboliger
langs kanalen. som vil få navnet Halv
tolv. hvorved den gamle stedbetog
nelse beva res for efte rtiden.

Forandringerne sker hurtigt. men hel
hedsindtrykket med alleer, grønne om
råder. kana ler. havnen og de marka nte
gamle historiske bygninger bevares og
beskyttes. Miljøet og livet i området
bliver et andet, men forhåbentlig ligeså
levende og aktivt, SOI11 da Holmen var
flåderis og Søværnets hovcdbase.



Orlogsmuseet og modelbygg erlaugets
bevaringsprojekt i storrelsesforhold
I:200 kan bare IOår efter, at Søværnet
og Orlogsværftet forlod området, ikke
baseres på, hvad man i dag ser på Hol
men.

Der må nødvendigvis anvendes det
heldigvis fyldige og detaljerede teg
ningsmateriale, der bl.a. lindes ved
Forsvarets Bygningstjeneste. Herud
over skal der udfra skibstegninger og
fotomateriale skabes et livfuldt billede,
der vil omfatte mange modeller af nu
udfasede furtøjcr, d.v.s. fregatter, kor
vetter, ubåde , motortorpedobåde, mi
nelæggere. minestrygere og patrulje
fartøjer, formentlig omkring 25-30 far
tøjer, hvoraf en del vil ligge ved kaj,
andre i dok og nogle være under byg
ning på bedding eller i hal.

Som det kendes fra andre af museets
store dioramaer, vil der også her blive
tale om et stort antal modeller af per
soner, der udfører forskellige funkti
oner og opgaver rundt omkring på om
rådet.

For første gang vil der på en af muse
ets modeller blive tale om biler og
cykler, hvilket må betegnes som en af
de mere specielle modelbyggeropga
ver.

Opgaven vil kalde på mange talenter ,
energi og engagement.

Som allerede nævnt, er det bestemt, at
modellen skal bygges i målestok I:
200. Denne målestok er tidligere an
vendt ved dioramaerne af Bremer
holm og Nyholrn, hvorved man får
mulighed for at foretage sammenlig
ninger med de to tidliger dioramaer,
der viser forholdene på flådens anlæg
i I760erne.

Når modellen kaldes del I skyldes det ,
at projektet i første omgan g omfatter
Dokøen og Frederiksholm. d.v.s. ca.
1/3 af Holmens samlede areal, hvilke t
betyder at modellen bliver på ca. 3,5 x
3,5 m. Som årstid er valgt en vinterdag
med let rim eller sne.

Orlogsmuseets direktør, Ole Lisberg
Jensen, og Poul Beck fra Modelbyg
gerlauget udfylder rollerne som pro
jektets styregruppe, researchgruppe og
"tovholdere" .

Til at løse opgaven skal der etableres
et byggehold på 8-10 personer, der
enkelt- eller parvis skal udføre deIop
gaver, der f.eks. kan være bygninger,
personer. generalplan samlet eller i
dele, fartøjer , specielle konstruktioner
(bl.a, kraner), køretøjer. Ilydedokkel
tørdok. træer og beplantning. lysma
ster, vejskilte, specielle effekter (be
maling, air-brush samt lys- og oriente
ringssystem for museumsgæsterne).
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De første kontakter er etableret til For
svarets Bygnin gstjeneste . og det prak
tiske arbejde vil blive indledt i februar
måned med et eller to opstartmøder for
byggeholdet. hvor projektet vil blive
gennemg ået og diskuteret, ligesom der
vil blive fastlagt en tidsplan og for
skellige opgaver forde lt.

Det meste af arbejdet forudsættes ud
ført hjemm e på eget værksted.

Under byggeprocessen regnes der
med. at byggeholdet efter aftale samles
hver eller hver anden måned til op
samlings- koordinationsmøde.

I projekte ts sidste fase. skal man regne
med. at arbejdet med den endelige
montering og færdiggørelse af projek
tet skal udføre s som fællesopgave på
museet.

Efterhånden som projektets enkeltdele
bliver færdige og før den endelige
montering. er det tanken. at delene
samles på museet. de ls for at sikre et
overblik og dels for at afstemme de
enkelte dele i forhold til hinanden (far
ve. patina m.v.).

Som det fremg år. er der tale om et
spændende og udfordrend e projekt, der
vil kræve mange hænder. Så hvis man
føler sig tiltrukket af en sådan opgave.
hvor der vil være mulighed for at ud
folde netop den interesse og sær lige
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kunnen man måtte have på et eller fle
re af modelbygningens mange områ
der , vil man være meget velkommen
på bygge holdet.

Hvis man er interesseret. skal man ret
te henvendelse til Poul Beck fra Mo
delbyggerlauget, der som "praktisk
gr is" og tovholder på projektet kan
træffes på tlf. 43 90 33 29. Henvendel
se kan selvfølgelig også rettes til for
manden for Modelbyggerlauget, Per
Jessen, tlf. 45 81 69 15.

Stevnsfort
Dan marks sidste for t

ÅTCIS særuds tilling paSte vns M use um handler o m
Stev nsfo rt og. dets 47-:".rigc historie. Sle m s Mu seum
ligger kun nugk få km fra Stevnsfon i Hoj erup. I
ulb lill ingen kan ma n hl.a . -c. hvo rdan man levede
i "Undergrunden". spise- ilE uplmldsfacililc tcr.
hvord an ma n fnTetllg de ned vcudj ge be reg ninger
fur al kunne skyde og ramme cl fjendtligt skib me ns
de t sejl ede. forholde ! til omve rdenen ng mege t me
rc . lus tru menter fra forters ho spital. ABC-drilg! og
gusfilte r fo nadler om forberedels en til nog le situu
ticaer. som heldigvi s aldri g blev aktuclic. Et særl igt
afsnil fortæl ler om fortets hov educvælming - de sto
re kan oner - SOIll oprindcligl var e n de l OI f de t mel 
lemst ure art illeri pii "Gnc isenuu" . e t uf Hi tlert ysk 
land s slagskibe. Udenfor viser en af St e vnsforts 40
Ulm mobile luft \'æm sbnoner vej til udstillingen .

"Stc vnsfort - Da nm arks sids te fon" åb ne r den I . maj
og varer indtil 30. september. Stevns Museum har
åbe nl lir..J ag-",,-, ndag 11- )7. i j uli er der også åbe nt
om mandage n, Bum og unge under lS år har gratis
:ulg.mg ifølge med voks ne, entree n fo r voks ne er::!O
kr. . grupper halv pris, Billetten giv er også adgang
til den meget store og spæ nde nde fa.~lc udstill ing på
Stevns Mu seum.

Yderligere oplysninger kcn få.'i hos OSlsjæll ands
Museum. IIf. 56 50!R 06,

e-mai l oesl~jadlands@mu~um.dk .



Selskabet Orlogsmuseets Venner/Marinehistorisk
Selskab

Turen går til det nordfrisiske område

Den årlige ekskursion er planlagt til week-enden
den 16. - 17. september 2000

Busturen starter som sædvanlig fra Valby Sta tion og går først til Flensborg om 
rådet, hvor det er planlagt at aflægge besøg på Marineschul e Mor wick, der har
en omfattende samling af den tyske flådes modeller. Dern æst fortsættes til
Glucksborg Slot, hvorfra den nuværende gren af vort kongehus stammer. Slot
tets fine samlinger besøges under kyndi g stedlig guidn ing. Sent om eftermid
dagen køres tværs over Sydslesvig til Silberstedt, hvor der spises middag og
overnattes på Hotel Der Schimmelreiter.
Om søndagen fortsætte s til Tonnirig og Husum, hvor det Nordfrisi ske Museum
besøges. Her er glimrende udstillinge r om marsklandets natur og kultur. Byens
søfartsmuseum og gamle havn er ogs å mål for vor rejse.
Tu ren går tilbage gennem Danmark og beregnet hjemkomst vil være kl. 19.00.
Foruden busturen indgår frokost og midd ag om lørdagen, overnatning samt
morgenmad og frokost om søndagen. Drikkevarer er på egen regnin g.

Turen foregår med bus fra lørdag morgen til søndag aften

Prisen vil være 1100 kr.

Vi sætter grænsen ved 50 de ltage re efter princippet først til mølle.
Man kan tegne sig til turen efter den 12. juni.

Medlemmer af Orlogsmu seets Mod elbyggerlaug er som sædva nligt også
velkomne til at deltage i arrangementet.

Med venlig hilsen
Ole Lisberg Jensen
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MEDDELELSER FRA
ORLOGSMUSEETS VENNERlMARINEHISTORISK

SELSKAB

Referat af generalforsamlingen den 12.4.2000 kl. 19.30
i Søofficers fore ninge ns lokaler, Ove rgaden oven Vande t 62 B.

Ycnnese lskabets forma nd, kommandør Per Wessel-Tolvig , indledte generalforsamlingen
med at byde velkommen og fores log kommandørkaptajn Arne Holm som diri gent. Arne
Holm blev valgt med app laus.

l.

3.

4.
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Dirigenten takkede for valget og konstatered e forsamlingen lovligt indvarslet ved
medd elelse i Mar inehistori sk Tid sskrift nr. I. februar 2000.
Herefter fore lagde fonnanden årsbere tning for 1999. som godkendtes af Forsamlin
gen uden kommentarer.
Efter fonnandens beretning spurgte fru Beckm arin. om fonnanden kendte til gen
nemsni tsalde ren i bes tyre lsen. hvor svaret var 65 år.
Derefter udtalte H.C. Bjerg, at marinen i del kom mende år havde mange jubilæer.
Han nævnte Slaget på Reden. Søofficersskolens stiftelse og Holmens Hæderstegns
indstiftelse. Selv Matinehistorisk Selskab havde 50 års j ubilæum den 7. marts 2001
og Bjerg ville opfordre bestyre lsen til at tage disse jubilæer med i planlægnin gen
af progrumvirksomh eden .
Dernæs t forelagdes årsregnskabet for 1999 af kassereren. luftkaptajn Niels Prob st.
Regnskabet godkendtes ude n komm entarer. Regnskabet for Kommandørkaptajn
Sigurd Barfoed s Legat blev ligeledes fore lagt og godke ndt af forsamlingen uden
kom me ntarer.
Luftkaptajn Niels Probst forelagde derefter i sin egenskab af formand for forlaget
Marinehi stor iske Skrifter beretning om for lagets virksomhed . Han kon staterede,
at man havde vanskelighede r med at holde udgivelsestakten i Flåden s Historie og
ventede på bind V. En kontinuerlig udgivelse af Flådens Historie var vanskelig. cf
ter som forfutterne skrev på fritidsbasis og var ulønnede. Men det var målet at få
bind V udgivet i ar 2000.
Forl age t arbejdede ievrigt med udgivelser af andre manuskripter indenfor em ne
området. Ca nd . mag. Jeppe Høj s speciale om fabrikmester Hohlenberg var el ar
bejde på ca. JOOsider. som for tiden blev granske t med henbl ik på publikation.
Forlagets beretn ing blev godkendt af forsam lingen.
I tilknytnin g hertil informerede forlagets kasserer , Trin e Kjems, om forlagets øko
nomiske situation. der var særdeles god med en beholdning på 255 .000 kr.. så ledes
at udgiftern e til de næste publikat ioner var dækket.



5. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
6. Kont ingentet foresloges uændret til 150 kr. for enke ltpersoner. 175 kr. for ægte

fæller . og 75 kr. for pensioni ster og juni orer (unde r 20 år).
7. Valg af formand. Kommandør Per Wessel-Tolvi g valgtes for en ny 2 års periode .

2000-2002 med akk lamation.
S. Valg til bestyrelsen.Overlæge Jens Baastrup havde ønsket at trække sig tilbage. og

bestyrelsen foreslog i stedet kommandør Poul Grooss, der valgtes med applaus af
forsamlingen.
På valg var Jørgen greve Ahlefeldt-Laurvig, Niels Probst , H.C. Bjerg og Ole Louis
Framzen. der alle var villige lil genvalg. Forsamlingen godkendte valget.

Y. Valg til repræsentantskabet. Selskabets næstformand. Jørgen greve Ablefcldt-Laur
vig forelagde herefter en liste over kandidater til Venrieselskabets repræsentant
skab:

Kommandør Preben Andersen
Direktør Torben Janh alt
Direktør Bjarne Tvilde
Prokuri st Jørgen Falkensteen
Direktør Sven Gullev
Retsassessor Boris Thomas Hansen
Direktør Henning Hummelmose
Kontreadmiral Poul Sehriver
Direktør Poul H. Fagerlu nd

De foreslåede kandidaterblev af forsamlingen enstemmigt valgt til repræsentant
skabet.

10. Til selskabets revisor blev foreslået og valgt Orlogsmuseets revisor, Bent Nico
lajsen, fra revisionsfinnaet Kresten Foged.

II . Da der ikke blev stille t spørgsmål under punktet Even tuelt, afslutt ede diri genten
generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Eftergeneralforsamlingen blev der viS1 2 historiske film fraMarinens Arkiv. frem
taget af SØren Laub.

Kommandørkaptajn Arne Holm
Dirigent

Ole Lisberg Jensen
Referent
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MEDDELELSER FRA
ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG

Referat af generalfor samlingen i Orlogsmuseets Modelbyggerlaug

torsda g, d en 6 . a p r il 2000

Formanden , Per Juul Jessen. åbnede mødet og bød alle velkommen. Han indledte gene
ralforsamlin gen med at foreslå Christian Lindhe som dirigent. Chri stian Lindh e valgtes
med enstemmig applaus.

I. Dirigenten takkede for valge t og konsta terede, al generalforsamlingen ing. vedtæg
terne var lov ligt indvarslet. Han overgav derefter ordet til fonnanden for aflæggelse
af årsberetning.

2. Forma nden aflagde herefter årsberetn ing . Han indledte med at berette om åre ts ar
rangem enter. Aktiv iteten i lauge t havde være t stor og omfattende. 3 efterårseks
kursioner havde medlemmerne haft mu lighed for a l deltage i. nemlig til byg ningen
af ostindienfareren Geteborg III i Geteborg. Modelmesse i Hamborg og weekend
ekskursion til Stral sund -Riigen . Der havde været afholdt månedlige møder med
foredrag og modelaftener samt det traditionelle julernode med stor de ltagelse. Som
foredragsholdere i efteråre t 1999 havde man haft Per Jessen, Poul Beck, Frank Allan
Rasmu ssen og Jørgen Skovsende. og i forårstenninen 1000 Kim Chri stensen og Kaj
Lulloff, Gert Gray Andersen og John Andersen samt Ole Terslov og Peter Maack
og her ved generalfor sam lingen Ulrik Bugge. I årets løb var der blevet arbejdet på
flere museale projekter. Mogens Zieg ler havde renoveret riggen på museets model
af fregatten Rota , hvor silkesej lene var øde lagt af Uv -str åler, og han var nu igang
med korvetten Valkyrien, som havde samme prob lem . Det flotte dioru mu af del
strandede engelske or logsski b SI. Ge orge var blevet afleveret til Strandin gsmu seet
i Th orsm inde af et team. best ående af Palle Rosenvold . Gert Gra y Andersen , John
And ersen og Lars Beierholm . Der var igangsa t en gruppe med sigte på en model af
Nyholm 1968 i skala I:200 under lede lse af Poul Beck. I vintersæsonen var der ble
vet afholdt tegnekursus i skibstegning hver tirsdag med ca . IO deltagere. Meget af
bestyrelsesarbejdet havde i for årsterminen 2000 været koncentreret om udstillingen
Modelskib 2000 , som åbnede den I. april med stor mediedækning og mange besø
gende. Udstillingen indeholder ca. 120 modeller, udført an Omode lbyggere - hvoraf
flere er medlemm er fra prov insen. Modellerne viser et bredt spektrum af skibstyper
fra Hjorte spri ngb åden til hangarskibe og indeholder såvel handels- som orlo gsskibe.
I efteråret havde lauger fået mulighed for at disponere over en af museet s montre,
som hvert halvår skal have fornyet indho ld .
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Med lemstilgangen i årets lob var tilfredsstillende. og antallet af medlemmer var nu
på cu, 120.

3. Derefter overgav diri genten ordet til kasserer Peter Maack for allæggeIse af års
regnskab. Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

4. Formanden gennemgik derefter budgettet for år 2000 . som også godkendtes. Kontin
gente t forb lev uændret 150 kr.

5. Der fore lå ingen indkomne forslag.

6. Herefter forestod dir igenten årets valg til bestyrel sen .
Niels Probst og Frank Ebbe var på gen valg og modtog begge genva lg. hvilket for
samlingen god kendte.
Morte n Vinther modtog genva lg som revisor. Sve nd Pedersen modtog ikke genvalg
som revisor. Palle Rosenvold blev i stedet foreslået og valgtes af forsam lingen.
Gert Gray Andersen modtog ikke genvalg som suppleant. John Andersen blev i ste
det fores lået og indvalgt som suppleant til bestyrelsen .

7. Da ingen ønskede at ytre sig under punktet Eventuel t takkede dirigenten for god ro
og orden og afsl uttede genera lforsa mlingen . hvo refte r han ove rgav ordet til for
mande n.

8. Formanden tallede dirigenten for en vel gennemført og med myndighed afholdt ge
neral forsamling.

En er genera lforsamlingen overrakte formanden en gu ld- og en bronzemed alje samt
dert ilhørende diplomer til Torben Plesberg for hans fine mode ller af bevogtningsfartøj et
Nymfen og torpedobåden Soulven. Torben Plesberg havde ikke haft mulighed for at
være tilstede ved præm ieoverræ kkelsen J en 2. april.

Christian Lindhe
Dirigent

Ole Lisberg Jensen
Refere nt
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"MODELSKIB 2000"

Le rdag den I. og søndag den 1. april afvikledes konkurrencedelen af vort store projekt
"MODELSKlB 2000". Deltagelsen i konkurrencen var imponerende. 57 modelbyggere
stillede op med ca . 100 modeller. herudover deltog 7 modelbyggere med 20 modeller
uden for bedømmelsen udel ukkende i udstillingen. Konkurrencen var inddelt i 8 klasser .
og i alle klasser kunne man deltage som senior eller j unior (under 18 år). Nogle af klas
serne udgik på grun d af mang lende deltagel se. i andre klasser kunne der ikke uddeles
medaljer. da der var under 5 de ltagere. Dette gja ldt desværre også j j unio rklassen, idet
de r kun var tilmeldt Zj uniorer. Stø rst an tal modeller var der i klasse I (ro - og sej lførende
fartøjer), men også klasse 1 (motorfrcmdrcv nc fartøjer) havde mange deltagere. Medaljer
blev ligelede s uddelt i klasse 3 (mod eller af installationer, dior arnaer og dele af skibe).
klasse 4 (rninia turernodeller i ska la mindre end I:250) samt i klasse 5 (fluskeskibe og
halvmodeller).

Vinderliste

Klasse l Guldmedalje: Svend Ove Pedersen Tredækkeren "Sovereign of the Seas"
Sølvmedalj e: Poul H. Beck Skonnerten II Enterprize"

Bronzemedalje: Bengt Pettersson Briggen "Galathea"

Klasse 2 Guldmedalje: Torben Plesberg Patru ljebåden "Najaden"
Sølvme dalje: Morten Skov Missilbåden "Willemoe s"
Bronzemedalje: Tor ben Plesberg Motortorpedobåden "Soulven"
Bron zrmedalj c : Morten Skov Fregatten "O srnotrijelny"

Klasse 3 Guldmedalje: Svend Pedersen Midtersektion af fregalten "Jylland"
Sølvmedalje: Gert G. Andersen lIlu strat ion a f kanallfrem stilling
Bronzem edalje: Chr. P.P. Lernee Skibene i Gronnegaard Havn

Klasse 4 Gu ldmedalje: Mu tsu o Uehiyarna Skibe i den japanske "Grand Fleet"

Klasse 5 Guldmedalje: Flemming Frederiksen Galeasen "Ann a Møller "

Domrnerkommiteen, som bestod af museum sdirektør Ole Lisberg Jensen. museumsin
spektør Kaare Lauring og Jørgen Skovsende fra Modelbyggerlanget. var kommet på et
mege t vanskeligt arbejde med a l udvælge vinderne. for mange af modellerne er af høj
klasse. og kun ved hjæ lp af e l sindrigt pointsystem nåede man frem til vinderne. Næsten
alle tænkelige byggemetoder og stilarte r er repræsenteret, ligesom vi ser såvel byggesæt
som scratchbyggede modeller. Det er jo del gode ved modeller, al man kun lægge en stor
de l af sin personli ghed i udførelsen. og derved bliver modellerne så dej ligt forskellige .
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Der er ikke to. som bygger på samme måde. og det gør, at man kan gå rundt på udstil
lingen og hele tiden blive ove rrasket over nye detaljer og smukt udført hånd værk.
Indtrykkenes mængde er overvæ ldende, og man kan i timevis gå rundt og studere og ny
de alle de mange modeller.
Selvom alle Danmarks modelbyggere ikke er repræsenteret , tror jeg alligevel. at vi her
får el godt indtryk af dansk modelskibsbygning år 2000. Har du ikke allerede set udstil
Iingen eller vil du kaste endnu et blik på de herlige modell er . er der en mulighed nogle
dage endnu. idet udstillingen er blevet forlænget til den 4. juni. Billedet på næste side
giver el indtryk af det tætpakke de udstillingslokale på Or logsmuseets l. etage.

Afhentning af modeller

Når udstillingen "MODELSKIB 2000" er afslutte t, skal mode llerne tilbage til de mange
modelbygge re. som med så stor velvilje har udlånt deres modeller. Alle, der selv trans
porterede deres modeller ind til museet, beder vi hente deres modeller igen snarest mu
ligt efter udstillingens afslutning. så udstillingslokalet kan gøres klar til næste særudstil
ling. Afhentning kan ske mandag den 5. juni mellem 12 og 18. lirsdag den 6. juni mellem
12 og 21, eller hvis afhentning disse dage ikke er mulig, da i museets normale åbnings
lid.
Er der vanske ligheder med afhentni ngen. bedes du kontakte Per Jessen på telefon 45 8 1
69 15.
Modeller. som lauget har afhentet, vil igen blive transporteret tilbage til udlånerne . Alle
udlånere vil blive kontaktet pr. telefon i slutningen af maj, så dato og klokke slet kan af
tales.

Udstilling på "Gammelgaard"

Modelbyggerlauget fik for nogen tid siden en forespørgsel fra Herlev Kommunes Kul
turcenter Gamrnelgaard om vi kunne tænke os at arrangere en udstilling i oktober måned
i år. Efter nogen overvejelse besluttede bestyrelsen at sige ja tak til dette arrangement.
Gammelgaard's udstillingsloka ler er dels beligge nde i en smukt istandsat hovedbygning
til en tidligere proprietærgård, del s i el nybygget udstilli ngslokale. Rummene i hoved
bygningen er meget smukke, og det er primært her mode llerne skal opstilles. Gammel 
gaard bliver almindeligvi s brugt til kunstudstillinger og er derfor indrettet og sikret som
et museum. For at kunne vise laugets formåen, må vi igen henvende os til medlemmerne
og håbe påjeres velvilje med udlån af modeller i udstillingsperioden. som strækker sig
fra 30. september til 29. oktober 2000. Alle er meget velkomne til at delt age i udstillin
gen. og kan I allerede nu give tilsagn om udlån af modeller bedes I ringe til Per Jessen
på telefon 45 8 169 15. De medlemmer, som allerede udstiller på "Modelskib 2000",vil
blive kontaktet, og vi håber at l end nu en gang vil st ille jeres modeller til rådighed.
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Detaljer vedrørende aflevering eller afhentning af modeller vi l fremgå af augustnum
meret af Marinehi storisk Tidsskrift.

Bygning af dioramaet Holmen

Alle de. der måtte være interesseret i at deltage i bygningen af dioramaet Holmen 1968.
bedes senest de n 4. juni 2000 kontakte Per Jessen, tlf. 45 8 1 69 15 eller Poul H. Beck,
tlf. 43 9033 29, med henblik på indkaldelse til bygge holdets første fællesmøde i juni
måned (uge 23 e ller 24) på Orlogsrnuseet, hvor planlægni ng og fordeling LIf opgaverne
skal diskuteres.

Bogud givelser

De tre bøger. so m lauge t har udgive t. er nu igen på lager i 2. oplag . Det er Lærebog i
træskibsbygnin g. fyldt med tegninger og forklaringer til gængse konstruktioner og træ
samlinger, ganske visl for en nordsa kutte r. men også repræsentative for skibe af ældre
dato, træ er jo træ. Byggevejledning til en or logskutter er en bog, der indeholder et
fuldstændigt tegningssæt samt forklaringer og byggevej ledning for modelbygge re. Den
tredje bog er l\Iodelbyggerhåndbog nr. l, som indeho lder beskrivelser, skitser og leg
ninger, skrevet og samlet af laugets egne medlemm er. De to førstnævnte kan erhverves
for 75 kr. stykket og den sidste for 50 kr.. hertil skal lægges forsende lsesomkostninger.
Bøgerne kan bestilles hos Per Jessen på teleCon 45 8 1 69 15.

Fru udstillingen "MODELSKIB 2000" .



MARINEHISTORISKE SKRIFTER.

MARINE HISTOR ISKE SKR IFTER har nu udsendt sit skrift nr. 28. og vi indbyder derfor
medlemmerne til tegning af abonnement.

Ved at udfylde nedenstående blanket kan De dels bestille det nye skrift og dels tegne
abonnement for de kommende skrifter. hvilket sikrer Dem. at De får skrifterne tilsendt
straks. når deudkommer.
Desuden kan De købe de hidtil udse ndte skrifter. som der endnu er eksemplarer af til
særdeles lave priser:

l. Jørgen H. Burfod. S laget i Køge Bugt den I.ju li 1677 (1952). Udsolgt"
3. Georg Norregnard. Fregatten Falster ved Marokko 1753 ( 1956) . 17 kr.
4 . Gunnar Olse n. Erik Harrcmoes, G. Hannens de Licht enb erg og R. Steen Stccnsen:

De danske stræder og Øresundstolden (1958). 20 kr.
8. G. Hannens de Lich tenberg: Larssen fra 64 (l 96-t). 20 kr.

14. Jergen H. Barfod : N iels Juel. A Danish Admiral a f Ilte 17th Ccnrury ( 1977) . 20 kr.
16. Ole L. Frantzen: Truslen fra ØSl. Dansk-norsk flådepoliti k 1769· I807 (1980). 30 kr.
17. Fregatten BelIona's togt til Sydamerika 1840 4 1.

Skibslægen J.H. Lorchs dagbog (1980). 20 kr.
19. Hans Chr. Bjerg (udg.): Lex Rechnitzer. Optegnelser af viceadmiral H. Wenck.

kontreadmiral H. Rcchnitzer og kommandør A.G. Topsoc-Jc nsen.
Om tilblivelsen af Lov om Søværnet 1932 (1 985). 68 kr.

2 1. Ole L. Fruntze n (rcd.): Linie skibet Holsten 1772-1814 (19 88). 60 kr.
22. Jergen H. Burfod: Flådens Fødsel (1990). 200 kr.
23. Per Wessel-Tolvig (red.): R ådens opror (1993). 48 kr.
24. Poul Erik Pedersen: Signalering til sos (I 99j ). Flagsignalering i den danske

orlogsfl ådc i perioden 1720- 1800. 98 kr.
25. Jergen H. Barfod: Christian 3.5 flåde (1995). 220 kr .
26. Niels M. Probst: Christian -t.s flåde ( 1996) . 220 kr.
27. Jørgen H. Barfod: "Niels Juels R åde" (1997). 220 kr .
28. GunnarOlsen og Svenn Storgaard : Flådens skibe og Fartøjer 1945-1995 ( 1998). 149 kr.

Evt. forsendelsesomkostninger skal tillægges.

'" Et genoptryker udarbejdet af Køge Marineforening og kan købes af sclskabet for 15 kr.
...-..... -.. klip ..... --..........--- ..........----.........-----........------....... --- klip --... ---

(udfyldes venligsl med blokb ogstave r)

Underte gnede:

Adresse :

Sæt kryds ...... Tegner hermed abonnement på Marinehistori ske Skri fter
fra og med skrift nr. 28. "Flådens skibe og fartøjer 1945- 1995".

Sæt kryds Bestiller skrift nr.: .

(underskrift)

Indsendes til Orlogsmuseet, Overgaden oven Vandet 58.1 415 Kbh . K.
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MEDDELELSER FRA ORLOGSMUSEETS VENNER!
MARINEHISTORISK SELSKAB

Planlagte ar rangementer for sæsonen 2000-200l:

Lordag/søndag den 16.-17. sep tember 2000.
Eksk ursion . Bustur til det nordfrisiske område.

Onsdag den 11. oktober 2000.
Foredrag. H.C. Bje rg: Søværnet og den 9. ap ril 1940.

Onsdag den 15. novemb er 2000.
Pored res . Tom Wismann: Kampene i Oslo Fjord den 9. apriI 19..W.

Onsdag den 7. febru ar 2001.
Fore drag . Lars Stev nsborg : Søværnets medalje r med henb lik på Holmens
Hæd ersteg ns j ubilæ um.

On sdag den 7. marts 20tll .
Fo red res . Frank Allan Rasmu ssen: Soarscn alcr og dets europæiske fo r

billede r.

Onsdag den 18. april 20111.
Ge neralforsam ling. Video om Slaget på Reden vises. og Ole Feldbæk
orienterer i tilknytning til visn ingen.

Alle onsdagsmederne begynder kl. 19.30 og foregår i Or logsmusee t bort
set fra genera lforsam lingen. der afholdes i Soofficersfore ningen .

Efter onsdag smoderne vil der være mul ighed for at få :2 stk. srnorrcbrod
med øl og kaffe for ialt 60 kr. T ilme lding hertil skal ske senes t mand age n
for madet til: Orlogsmusee t tlf. 32 54 63 63 .




