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MEDDELELSER FRA
ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG

Planlagte aktiviteter for vintersæsonen 2003-2004

LØr.lSlln. 27.-28. sept. 2003
Udflugt med bus til Jylland arrangeret af Marinehistorisk Selskab.
(Se andel sled i bladet)

Tordag den 2. oktober 2003 kl. 19.00
Jyllandsslagel end nu en gang . Per Jessen fortæ ller om slagel og skibene.
"Præ Dreadnoughts''. Ole Terslov fortæ ller om panserskibene .

Torsdag den 6. november 2003 kl. 19.00
Poul Beck fort æller om skibene, der indgår i dior arnaet "Holmen 68",
Modelbygning i ska laforholdet l :250 (Holmen 68). Flere foredr agsho ldere.

Fredag den 5. december 2003 kl. 19.00
Julearrangement.

Torsdag den 8. januar 2004 kl. 19.00
Fremvisning af egne modeller.
Kim Chrislensen fortæller om endnu cl slag i Stillehavskrigen.

Torsdag den 5. Februar 2004 kl. 19.00
Særudstillingen "El krigsskib bliver til" bliver besøgt. Konstruktører og konsulenter
fortæller om baggrunden for og designet af et nyt krigsskib heru nder modeller og
rnodelforsog.

Torsdag den 4. Marts 2004 kl. 19.00
Peter Maack og Niel s Probst fortæl ler om projektet med bygningen af modeUen af
krigsskibe l "Maria" fra 1514.

Torsdag den I. April 2004 kl. 19.00
Generalforsam ling med efterfølgende foredrag.

Som sæd vanlig er medlemmer af Marinehistorisk Selskab velkommen ti l
all e Modelbyggerlaugets arrangementer.
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Nelson - Tenerife
En mislykket amfibieoperation

Per & Ebba Jacobsen

Som det var tilfældet for Torden
kjo lds vedkommende ( l), var heller
ikke alle de af Nelson ledede operati
ner successer. Der forekom fiaskoer.
En af dem var angrebet i 1797 på
Santa Cruz, hovedbyen på vore dages
kanariske ferieø Tenerife (2) . Det føl
gende er en gennemgang af denne
opera tions baggrund, forløb og resul
tat.

Bagg rund.

Den I I. april 1797 spiste Captain
Troubridge middag hos Nelson i den
nes flagskib THESEUS. Under midda
gen diskuterede de muligheden for et
angreb på Santa Cruz, idet det forlød,
at der befandt sig 2 spanske skibe
med ladninger af guld og sølv fra
Mexico der (3). Tronb ridge meddelte
Nelson, at chefen for Middelhavs
flåden, Admiral Sir John Jervis (4)
havde givet udtryk for, at han var in
teresseret i at høre Nelsons mening
om muligheden for at gennemfø re et
sådant angreb (5). Allerede den 12.
april sendte Nelson sit forslag om et
angreb på Santa Cruz til Jervis (6).

Han redegjorde først for vanskelig
hederne ved at gennemføre et angreb
alene med flåden. Det hedder herom :

"The Spa nish Ships generally moor
wilh Iwo cabl es Io the sea, and four
cables fro m Iheir sIerns Io the sho
re; thorefore althou gh wc miglh gel
Io be maslers ol' Ihem, should th e
wind nol come oITth e shore, il dues
nol appear cerla in wc should suc
ceed so complete ly as wc migth
wish. As Io any op positio n, except
from natural irnpedlment s, I
shuuld nol Ihink il would avail. I
do nol recken myself equal Io Bla
ke (7); bul il' I reco llect r igIh, he
was more obliged lo the wind corn
ing 01'1' Ihe land, Ihan Io any exer
tio ns ol' his own ; Forlune favoured
the ga llunt attempt, and may do so
again. Bul il becornes my duty Io
stale all the dlfflcultles, as you ha
ve do ne me th e honou r Io desir e
me Io enter an th e subject.

The approach by sen Io the ancho
r ing place is under very high land,
passing three valleys; th erefore Ihe
wind is either fr om the sea, ar
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squally with calms from the moun
tains. Sometimes in a nigth a Ship
may get in with the land-wind and
moderate weather. So much for th e
sea attack, which if you approve, 1
am ready and willing to look at, or
to carry into execution."

Det fremgår af de nne redegørelse, at
Nelson var skeptisk med hensyn til
mul ighederne for med held at gen
nem føre en traditione l udskærings
operation, ikke på grund af mod stand
fra spanske styrker, men på grund af
navigatoriske vanskeligheder.

Han forsatte imidlertid brevet med at
fremsætte en plan om el egentligt
amfibicangrcb, hvor hæren sk ulle
de ltage med en betydel ig styrke.
nemlig den fra Øen Elba evakuerede
garnison, der bestod af 3700 ma nd
med tilhøre nde art iller i. Det var Ne l
so ns opfatte lse, at en sådan operati
on , bl. a. ved at afskære vandforsynin
gen til Santa Cruz, i løbet af få dage
ville kunne fremtvinge en kapitulati
on. Han byggede i øvrigt sin opti mis
me med hensyn til udfaldet af et an
gre b på det noget tvivlsomme argu
ment, at Tenerife aldr ig havde været
belej ret, hvorfor "the hills that cover
the Town are no t fortified to resist
any allempt of taking them by
storm".
Om flådens andel i operatione n hed
det:
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"I will undertake with a very small
Squadron to do the Na va l part.
The shore, although not very easy
of access, yet is so steep, that the
Transports may run in and land
the Ar my in one day.."

Det er øjensyn ligt, at eskadrens rolle
efter Nelsons op fatte lse kun sk ulle
være at sørge for den sikre land sæt
ning af hærstyrken . I brevel udtrykte
Nelson i øvrigt megen ske psis med
hen syn til, om det ville være muligt
at formå Elba-ga rniso nen til at del ta
ge. Hvis det ikke var muligt, fore slog
ha n, at garnisonen på Gibra lrar skulle
levere de n fornødne hærstyrke.

En sene re rekognoscering af Santa
Cruz viste i øvrigt, at underretningen
om sk ibene fra Mexico ikke var rig
tig. Muligheden for med held at fore
tage udskæringsoperationer i Santa
Cruz blev imidl ertid kort efter bestyr
ket , da det lykkedes fartøjer fra fre
gallerne MINER VE og LlVELy under
ledelse af Lieutena nt Hardy (8) at
erobre den franske korvet MUTINE.

l begyndelse af juli måned ha vde Ad
miral Jer vis fået efterre tninger om, at
ski bet EL PRINCIP E D'ASTURIAS med
en lad ning guld og sølv fra Manil a
ha vde anløbet Santa Cruz (9). Denn e
efterre tning res ulterede i følgende or
dre (lO) til Ne lson:
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StIIlTCl Cnc: Tenerife. Ak\'llrt:! afJ.J. Williams, 1830. National Maritimt! Museum, Lom/oll.

"...You are Itereby required and
directed to take the SItips named in
the margin (Il ) under your com
mand, their Captains being in
st ructed to obey your orders, and
to proceed with the utmost expedi
tion 01'1' the Island ol' Teneriffe, and
there make your disposit ions for
taking possession ol' the Town ol'
Santa Cruz bv a sudden and vigo
rous Assault (min udh.)....."

l ordren pålagdes det Nelson at for
lange ladningen fra det spanske skib
og i øvrigt alle skalle, der tilhørte den

spanske stat, udleveret, og såfremt
delle krav ikke blev imødekommet,
beordredes han til al udskrive en be
tydelig løsesum hos byens indbyg
gere samt til at ødelægge den lokale
skibsfart, herunder fiskefartøjer. med
mindre der blev betalt en "retfærdig"
løsesum for at undgå delle. Det er
bemærkelsesværdigt, at denne ordre
så fuldstændigt bort fra del meget
væsentlige element i Nelsons oprin
delige plan, nemlig at angrebet på
byen og dens befæstning skulle ud
føres af Hæren. Det overlodes såle
des til Nelson selv at opstille land-
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gangsstyrken fra besætningerne på
esk adrens skibe.

Nelsons forbedetser.

S traks efter. at han havde modtaget
ordren. skrev Ne lson et memoran
dum til Jervi s for få tydeliggjort. om
han skulle forlange nogen løsesum.
så fremt kravet om udlevering af lad
ningen fra EL PRINCIPE D'ASTURIAS
og alle andre skatte tilhørende den
spa nske stat blev imødekommet. Jer
vis svarede, at der i så fald ikke skul
le kræves nogen løsesum (12 ).

Den 14. j uli om morgenen lettede
eskadren, der bestod af linieskibene
THESEUS, CULLODEN, ZEALOUS_ fre
ga tte rne SEAHORSE, EMERALD, kutte
ren FOX og mort erskibet CACAFUE
GO (13) med kurs mod Tenerife. 50
kan oners skibet LEANDER og fregat
ten TERPStCHORE sku lle støde til se
nere. Fori nden havde den fra flåden
modtaget for skell igt materiel til bru g
und er angrebet, bl .a. et antal storm
stiger. Samme da g modtog Nelson
fra Admiral Jervis et brev, hvori det
bl. a, hed :

". " God bless and p rosper you. I
a m sure you will deserve success,
To m orla ls is nol given the power
ofcommandi ng il". " ( 14)
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Det har været diskuteret , hvorfor Jer
vis beordrede operationen mod Santa
Cruz iværksa t. Nog le har ment , at de t
var et led i hans bestræb else r på at
aktivere flåden , så ledes at uheldi ge
følger af den ensformige blokadetje
neste kunne und gås ( 15). andre har
ment, at begrundelsen alene var øn
sket om at erobre en værdi fuld prise
( 16), medens enkelte har ment , at Jer
vis lagde vægt på den bety de lige
økonomi ske skade, som operationen
kunn e påføre Sp anien , der var dybt
alllængig af tilførslerne af guld og
sø lv fra kolonierne. således at Sp a
nien på grund af tabet kunne blive
tvunge t til at slutte fred ( 17). Me get
tyde r på. at prisesynspunktet har haft
betydelig væg t ved beslutningen, j f.
også udt rykket "G od bless and p ros
per you", selvo m de øvrige moti ver
ikke kan udelukkes.

Den I7. juli stødte frega tten TERPSI
CI·tORE til eskadren (18). Samme dag
om formiddagen blev skibscheferne
kaldt ombord i flagskibet for at mod 
tage instruktioner ( 19). Nelson disku
terede ved dette mød e angrebsm åden
med sine chefer, og man blev enige
om, at angrebet først skulle rett es
imod et fort noget nordøst for byen
(20). Cheferne for CULLODEN og
ZEALOUS blev beordre t til at sø rge for
fremstilling af plat forme til IS-pun
dige kan oner, medens chefen for
THESEUS blev beordret til at sørge for



fremsti lling af en slæde til al lrække
kanoner på. Fregatten SEA HORSE

sku lle sørge for en platform til en 9
pund ig kanon (2 I ). Cheferne fik un
de r mødel udleverel et af Nelson ud
arbejdet sæt "Regulations", hvori den
nærmere fremgangsmåde for land
sætningen fastsattes i 6 punkter (22).
I det I. punkt bestemtes det. al eskad
rens fartøjer. der skulle Iransportere
landgangsstyrken. skulle forde les på
6 divi sioner. sålede s at det enkelte
skibs fartøjer og mandskab udgjorde
en division. Fartøjerne i hver div ision
skulle bugsere hinanden. I punkt 2
bes temtes det. at alle Marines fra
hvert skib skulle holdes samlet. Mor
terfatøjet CACAFUEGO skulle deltage i
operationen, og del bestem tes i punkt
3, at det skulle åbne ild mod byen,
når det stod klart, at spanierne havde
opdaget operationen. og man be
gy ndte at beskyde fartøjerne. Punkt 4
lød således:

"T ha t a Ca pta in should be directed
to see the Boats put olT from th e
beach, that more men IIIay speed ily
got on sho re with the field -pi eces."

Nelson opererede sålede s med en
"Beach Master", der sku lle sørge for
at få tøm l farløjerne og derefter få
dem væk fra stranden, således at næ
ste bølge kunne komm e til, på sam
me måde som det blev brugt under
invasionen i f.eks. Nor mand iet under

2. Verdenskr ig. I punkt 5 beordredes
fregatterne til, når landsætningen var '
i gang. at ankre så tæt som muligt
ved del batteri . som var angrebets
indledende mål. I punkt 6 fastsloges
de t. at angrebets indledende mål var
forte t nordøst for byen og højderne
over dette fort. I dette punkt bestem
tes det også, hvor mange folk det
enkeile skib skulle afgive til land
gangsstyrken (23), idel de enke ile
chefer dog blev bem yndiget til at la
de en større del af besætningen delta
ge, forud sal at der stadig var tilstræk
kel ig besætning om bord til sej le og
manøvrere skibet. Chefen for CUL

LODEN, Cap tain Trou bridge skulle
kom mandere landgangsstyrken. og
de enkeile chefer kunne, såfremt de
måtte ønske del, selv deltage i land
gangen og lede deres egne besætnin
ger (24 ). Nelson bestemte dog , at alle
detachementer fra Marinekorpset
(25) skulle operere samlet under
kommando af ældste officer af dette
korp s, Captain Oldfield, medens de
tachementet fra Royal Arti llery var
unde r komm ando af Lieutenant Bay
nes fra delle reg ime nt. Endeligt skul
le så mange søfolk som mu ligt iklæ
des Marinekorpsets v åbenfrakker.
Nelson har formentligt håbe l herved
al give indtryk af en stø rre militær
eks pertise end landgangsstyrken reelt
gav belæg for.
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Den 20. juli var eskadren ca. 30 sø
mil fra det nordøstlige hjørne af Te
nerife (26). og forberedelserne til
landgangsoperationen kunne begyn
de. Cheferne på de 3 linieskibe fik
ordre til at holde deres dele af land
gangstyrken parat til at blive overført
til fregatterne samme dag. De skulle
medbringe stormstiger samt diverse
værktøjer til brug under storm af de
spanske fæstningsværker. og fartø
je rnes årer skulle bevikles. så der ik
ke frembragtes støj under roning
(27). I ordren til Tro ubridge af sam
me dag hed det:

"With this detachment you ",i11
proceed as near to the Town of
Sa nta Cr uz as possihle, without en
dangering your heeing perceived ;
when you ",i11 embark as many
men as th e Boats will carry, and
force your landing in the northeast
part of the Bay of Santa Cr uz, near
a la rge battery. The moment you
are on shore, I recornmend you to
lirst attack th e battery; which
when carried, and your post secu
re d, you ",i11 either proceed by
stor m against the Town and Mole
head battery, or send in my Letter,
as you judge most proper, contain
ing a Summons, of which I send
you a copy; and the terms are
either to be accepted or rejected in
th e time sp ecified , unless you see
good cause for prolonging it, as no
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alteration ",i11 be made in them;
and )"OU ",i11 pu rsu e such other rne
thods as you judge most proper for
speedily effecti ng my orders, which
a re to possess rnyself ol' all cargoes
and treasures which may be landed
in th e Island ol' T ener lffe..." (28)

Som det fremgår af ordren til Trou
bridge. medbragte han en af Nelson
udarbejdet opfordr ing til guvernøren
for De Kanariske Øer om at kapitule
re (29). Nelson krævede overgivelse
af alle forter. idet garnisonen tilsto
des sædvanlige militære æresbevi s
ninger. Herudover krævede han hele
ladningen fra EL PRINCIPE D'ASTU
RtAS og alle andre ladninger. der
måne være landet på Tenerife. og
som ikke skulle bruges af øens egne
indbyggere. udleveret. Såfremt kra
vene blev imødekommet. ville der ik
ke blive krævet yderlige re løsesum.
medens man i modsat fald ville ud
skrive en meget stor løsesum fra ind
bygge rne. Fristen for svar satte Nel
son til !I, time! Han synes på delle
tidspunkt at have været overbevis t
om operationens succes.

Det første forsøg.

Den 2 I. om morgenen blev land
gangsstyrken fra linieskibene over
ført til fregatterne, skibschefeme fik
deres sidste ordrer . og linieskibe ne



PIJ\ N IV

SANTA CRUZ DE TENER
Tbe British landings IFE
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Plan (}I'cr Sl/I //(/ C -r11_ med murkerin rIg (l lokullteter vedr. / I. anegal/gen den 25.JIlIi.
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holdt af mod øst, medens fregatterne
fortsa lle mod Tenerife (30). Den 22.
tidligt om morgenen stod Nelson
med linieskibene mod Tenerife. og
han fik kort efter de 3 fregatter og
morterfartøjet i sigte. Kort efter kom
Captain Troubridge, chefen for TERP

SICI-IORE. Captain Bowen og marine
officeren. Captain Oldfield ombord i
flagskibet for at rådslå med Nelson
om operationens videre forløb . Det
viste sig nu, at freguuerne, som plan
lagt, ved midnatstid havde nået en
position 3 miles fra det valgte land
gangssted. men at man her uventet
havde mødt både stærk modvind og
en kraftig modgående strøm med det
resultat. at man ved daggry stadig var
mere end I mile fra kysten. Over
raskeIsesmomentet var gået tabt (3 1).

Tronbrid ge. Bowen og Oldfield var
enige 0 111 . at del ville være muligt at
storme fortet nordøst for byen. s å
fremt man kunne komme i besiddelse
af højderne bag fortet, som dornine 
rede dette. Nelson erklærede sig enig
i delle synspunkt (32), og resultatet
blev, at landgangsstyrken blev land
sat lidt øst for byen. Det var tanken,
at Nelson med de 3 linieskibe for at
skabe en diversion fra angrebet på
højderne skulle beskyde byen. Denne
diversion mislykkedes totalt . fordi li·
nieskibene ikke kunne komme kysten
nærmere end 3 miles på grund af den
stærke modgående strøm og vind-
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stille (33). Angrebet på højderne
kunne heller ikke gennemføres. idet
de var blevet besat med stærke span
ske styrker. Landgangstyrken blev
derfor genindskibet. og eskadren sej
lede midlertidigt bort fra Tenen fe.
Kort efter stødte LEANDER til eskad
ren (34).

Det andet for søg.

Der er næppe tvivl om. Nelson nu
burde have opgivet operationen. Det
overraskelsesmoment. som hans or
dre fra Jervis lagde vægt på, var gået
tabt. og del havde vist sig. at øen
mod forventning blev forsvaret af
stærke spanske styrker. Under disse
omstændigheder burde han have er
kendt, at hans styrke ikke var til
strækkelig til en heldig gennemfø
relse af operati onen. En sådan ud
gang lå imidlertid tjernt for Nelson
og ville krænke hans forfængelighed.
Han besluttede at gennemføre et nyt
angreb, som han selv ville lede. I den
fremstillin g, der var bilagt hans rap'
port til Admiral Jervis. hed det bl.a.:

".. .TIms folled in my original plan,
I conside red it for Ute honour ol'
our King and Coun try not to give
over the attempt to possess oursel
ves ol' the Town, that our enemies
migth be convi nced there is noth
ing which Englishmen are not eq u-



al to . .. " (35)

Beslutn ingen medd elte han Admiral
Jervis i et brev. hvor det bl.a. hed:

"I shall not enter on the subject
while we are not in possession ol'
Santa Cruz; your partiality will gi·
ve credit, that all has hitherto been
done wbich was possible, but wit
out el'fect; this night I, humble as 1
am, command the whole, destined
to land under the batteries ol' the
Town, and to-morrow my head will
probably be crowned with either
laurel or cypress .. ." (36)

Det forekommer nok lidt overdre
vent, når Nelson betegner sig selv
som "hurnble".

Den 24. ankrede eskadren ca . 2 miles
nord for byen, og Nelson iværksatte
foranstaltninger, der skulle få spani
erne til at tro, at angrebet på højderne
bag fortet ville bli ve gentaget (37).
Hans plan var imidl er tid i stedet i ly
af mørket at fore tage et direkte an
greb på havnemol en i San ta Cru z og
derfra trænge frem til det store torv i
byens centrum. l den fremstill ing af
begivenhederne , der var bilagt hans
rapport til Admiral Jervi s, hed det:

".. .At II o'c1ock at nigth the Boats
ol' the Squadron, containing bet
ween six and seven hundred men,

one bundred and eighty meu on
board the Fox , Cutt er, and about
seventy or eighty men in a Boat we
had taken th e day before, pro
ceeded towards th e Town. The di
visions ol' the Boats, eonducted by
all the Captains, except Fremantle
and Bowen, who a tt ended with me
to regulute and lead the way to the
attack; Every Captain being ae 
quainted that the landing was to be
made on the Mole, and from when
ce they were to proceed, as fast as
possible, into the Great Square,
where they were to form, and pro
ceed as fast as possible on such ser
vices as migth be found necessa
ry ... " (38)

Frengangsmåden for operationen var
i øvrigt den samme som ved første
forsøg , således at fartøje rne fra de
enke lte skibe var fordelt i 6 divisio
ner, hvor fartøjerne var indbyrdes
forbundet med reb, således at man ik
ke kom bort fra hinanden. Styrken
var blevet forstærket med et detache
ment fra LEANDER, herunder skibets
marinedetachement. Nelsons plan var
bemærkelsesværdig løs. Det foreløbi
ge mål for angrebet, den store plads i
centrum, var fastlagt, men hvad der
herefter skulle ske, henstod i det
uvisse. Der var ikke tale om et sobert
og realistisk stykke stabsarbejde,
men snarere et desperat forsøg på at
"redde flagets og Nelsons ære " (39) .
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Alle cheferne med Nelson i spidsen
spiste inden operationens start mid
dag ombord i SEAHORSE, hvor den
nygifte mrs. Frem antle præsiderede.
Da cheferne og Nelson havde forladt
SEAHORSE, gik Betsy Frernantle ro
ligt til køjs "a pprehending no dan
ger to Fremantle" (40). Lidt ander
ledes så den unge Lieutenant George
Thorp , der var næstkommanderende i
TERPSICHORE, på sagen. Han efterlod
et brev til sin familie, hvori det hed :

"Going to storm Santa Cruz. As I
think there is a chance ol' my never
returning, Ileave this directed to
you. As I never intentionally did
wrong I do not feel afraid, and I
think you will have the satisfaction
ol' saying your boy has done his du 
ty." (4 1)

KI. ca, 2230 startede fartøjern e mod
havnem olen . der var beskyttet af bat
teriet Faso Alra. Vejret var temm elig
hårdt , og der stod nogen sø. Fartø
jerne blev først opdaget, da de var Y2
kanonskud fra molen , hvor Nelson
beordrede dem til at kaste los fra hin
anden og forcere mod molen. "Op
marchen" skildres levend e af Lieute
nan t William Webl ey fra ZEALOUS:

"Wc proceeded in four lines, Cup
tains Troubridge, Hood, Miller and
Waller leading the boats; Captains
Bowen, Thompson and Fremantle
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attendant on the Admiral in their
boats. We proceeded on until one
o'clock. . . when we were ordered
by Captain Bowen to lay our oars
as we bad just passed thc mole, the
intended place ol' landing. At this
instant the cutter was discovered
and lired upon - and, before the
hoats could pull round in order,
the Admiral pulled in for the mole
with orders to follow. The alarm
now became general and they op e
ned a eross -fire from all sides ol'
eannon and musketry so truly
warm!" (42)

Som det fremgår af Webley's beret
ning, var nogle af fartøj erne kommet
forbi molen. Det resulterede i, at en
del af styrken under ledelse af Nelson
kom i land på molen, medens resten
under kommando af Troubridge,
Wall er og Hood landede på kys ten
nord for molen , men syd for byens
citadel. Det hedder herom i Nelsons
rapport:

"...Unfortunately, the greatest part
ol' the Boats did not se the Mole,
but went on shore through a raging
surf, which stove all the Boats to
the lert ol' it ... " (43)

I Webleys beretnin g hedd er det:

"...The word was then given to pull
in and as suon as obeyed, cheering



and shouting under th e heaviest fi
re lever remember to have see n
both ol' eannon and musketry, not
withsta nding whi ch we landed 500
men in very bad sur f, whieh were
with diffieulty collected. Unfor tu
nat ely many bo ats did not land ow
in g to rnistaken orders, darkness,
confusion, etc., atten ding sue h ex
peditions..." (44)

Om angrebet på molen hedder det
Nelsons journal :

"...T he nigth bein g ext reme ly
dark, it was only the Ad mira l, the
Ca pta ins T hompson, Fremantle,
and Bowen , with fou r or live boats
iu the whole, who found th e Mole,
whi ch was instantly stormed and
ca r rled, although defended by 400
or 500 men, and th e guns (six 24
pouuders,) were spiked ; but such a
heavy fir e ol' musk etry and grape
shol was kept up from th e Citadel
and houses at th e head ol' th e Mole,
that we eould not nd vance, and
nea rly a ll were killed or wound
ed .. ." (45)

Bland t de dræbte var Bowen, meden s
Nelson og Fremantlc begge blev al
vorligt såret (46) , og Thompson let
tere såret. Under angrebet på molen.
blev kulleren FOX ramt under vand
linien og sank øje blikke ligt, hvorved

97 mand druknede, På grund af de
store tab og den massive mods tand.
m åtte resterne af den styrke. der hav
de gjort landgang på molen, trække
sig tilbage.

Om landgangen på stranden på den
anden side af molen hedder det i
Troubridge's rapport til Nelson:

"From th e darkness ol' the nigth, I
did not immediately hit the Mole,
the spot appointed to land at, but
push ed on shore under the Ene
my' s battery, close to the south
ward ol' the Citadel. Ca pta in Wal
ler landed a t the same instant, and
h vo or th ree other boats, T he sur f
was so high , man}' put bac k: th e
boat s were full ol' wa ter iu an
inst ant, and stove against the
ro cks, and most ol' th e am munition
in the men' s poueh es wet. As soon
as I had collected a few men, lim
mediately pushed with Capta in
Waller, for the Sq ua re, the place ol'
Rendezvous, in hopes ol' there mee
ting you and th e remaluder ol' the
people... " (47)

Troubridge havde samlet de overle
vende fra landingen på kysten. Der
var 80 Marines. 80 mand bevæbnet
med piker og 180 søfolk bevæbnet
med håndskydev åben og hukkerter
(48). Det er imponerende. at det lyk
kedes ham at trænge frem til centrum
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NelSOIl såret på Tenerife den 24. juli /797. Richard Westall (/765-/836). National Maritime
Museum, London.

på trods af de overlegne spanske styr
ker (49). I den ovenfor citerede be
retning fra Lieutenant WebJey beskri-
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ves, hvorledes styrken blev mødt
med
"skirmishing in the streets and the



sat isfaetion ol' th e inhahilants fir
ing at us from holes and corners 
rast/y uncomfortable. . ."

Styrken forskansede sig, da den hav
de nået centrum, i et kloster, der kun
ne forsvares. og Tronbridge ventede
nu ca, I time på. at Nelsons styrke
sku lle nå frem. Styrken havde uoder
landingen bl.a. mistet de storms tiger.
der var nødvendige ved et angreb på
citadellet, og Troubridge indså, at det
med hans begrænsede styrke ville
være håbløst at forsøge et angreb. I
hans rapport hedder det herom:

".. .Wilh this force, having pro
cured some ammunition from the
Spanish prisoners we had made,
we were marehing to try what
could be done with the Citadel
without ludders; hut found the
whole ol' the streets commanded by
field- pieces, and upwards ol' eigth
thousand Spaniards and one hun
dred French under arms, ap
proaching by every avenue. As the
Boats were a ll stuve, and I saw no
possihility ol' gett ing more men on
shore - th e ammunition wet, and
no provisions - l sent Capta in
Hood with a Flag ol' Truce to th e
Covenor... " (50)

Tro ubridge krævede, at hans styrke
til gengæld for, al man lovede ikke at
beskadige byen eller De Kanariske

Øer i det hele laget. skulle have ad- .'
gang til at indskibe sig med alle vå- .
ben. I det omfang, man ikke selv dis
ponerede over fartøje r. skulle sådan-
ne stilles til rådighed af guvernøren
(5 1). Guvernøren fandt det rimeligere
med en betingelsesløs britisk kapi tu
lation. men Hood tilkendegav. at
Tronbridge. såfremt hans fors lag ikke
blev accepteret øjeblikkeligt, ville
sætte byen i brand og angribe med
bajo netter (52). Herefter accepterede
guvernøren Troubri dge's krav (53) .

Afslut n ing.

Fiaskoen (54), der væsentligt skyld
tes Nelsons undervurdering af mod
standerens styrke kombineret med
hans enorme forfængelig hed. fik hel
digvis ikke følger for Nelsons videre
løbebane i Royal Navy . Da han den
16. august fik Middelhavsflådens
flagskib VILLE DE PARtS i sigte. send
te han Jervis et lidt ynkeligt brev,
hvori det bl.a. hed:

"... A Ieft -handed Ad miral will ne
vel' again be con sidered as useful,
thorefore the sooner I get to a very
humble cottage the better. and ma
ke room for a better man to sen e
the State.. ." (55)

I Jervis' trøstende svar hed det:

45



"Mortals eannot command success;
you and your Com panions have
eertainly derserved it, by the grea
test degree of heroism and perseve
ranee that ever was exhibited . .. "
(56)

[ rapporten fra Jervis til Admi ralitetet
hed det:

"I desire you will aequaint th e
Lords Commissioners ol' Ilte Admi
ralty, that Idetached Rear-Adrni
ral Nelson, and the Squadron nu
med in the margin with orders to
make an attempt upon Ilte Town ol'
Santa Cruz, in the Island ol' Tene
riffe, whiclt from a variety ol' intel
ligence, I conccived was vulnerah
le ...T he Em erald joined yesterday,
witlt the enclosed dispateh and re
ports from th e Rear-Adrniral ; and
altltouglt tlte en terprise has not
sueeeeded, Itis Majesty's arms have
acquired a very greal degree ol'
lustre. Nothing from my pen ean
add to tlte eulogy tlte Renr-Admi
ral gives ol' the gallanlry ol' the Of
ficers and men ernployed under
him..." (57)

Når fiaskoen ikke fik konsekvenser
for Nelson, var grunden sandsynlivis,
at både Admiral Jervis. Lord Spen
cer. der var I. Lord of Adm iralty. og
regeringschefe n. den yngre Pitt , efte r
Nelso ns indsats i slage t ved SI. Vin-
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cent så en mulig flådeforer af format
i ham. forventninger som Nelson
fuldt ud indfriede den I. aug ust 1798
i slaget ved Abukir.

No ter

Følgende lillemtur er benyttet ved udarbej 
delsen .1 1' art iklen:

An so n: The Li re ol' Joh n Jervis - Admiral
Lord SI. Vincent (Anson). Em lc Bn..rdford:
Nelson. The Esscmial Hero lBr:uJford). Roy
Hattersley: Nel son {Hattcrslcy]. Christopher
Hibbert. Nelson. A Personal History (Hib
bcrtl , David og Step hen Howarth: Nelson.
T he imm ert al Me mo ry (Howarth). Lud ovie
Kenn edy: Nelson and his Ca ptui ns (Kenne 
dy ), A. Mahan: Thc lnflucncc of Sea Power
upon thc French Re volution and Empire (M<I·
han ). Roger Monis: Nelson - Thc Life and
Lerters of a Hero (Merris}, Nico las: T hc Dis
patches <Ind Letters uf Lord Nelson. Ve l II og
lY (Nico las II og lv j. Carola Oman: Ne lson
(Oma n), Peter Padfield: Tide of Empircs, Yo l
II (Pad lic ld ), Tom Pococ k: Horatio Ne lson
(Pocock 1). Nelson and his wortu (Pocock
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Southey: Thc Life ol' Horatio Nelson (Som
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nell Wil kinson: Nel son (Wilkin som.
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Alle tiders modeller.
Ole Lisberg Jensen

Peter Maack ,. sit værksted med den færdige model af freg atten BORNHOLM . der fo retog "Den
fata le rejse" / 781-82.

Den 4. april åbnede Orlogsmuseet en
særudstilling over de historiske skibs
modeller, som Peter Lomholt Maack
igennem de sidste 16 år har skænket til
Orlogsmuseet. Det drejer sig om 9
sej lskibe fra tiden 161 5 til 1840, alle af
meget høj kvalitet og hermed menes
nøjagtighed, indlevel se og charme.

Processen med Peter Maacks arbejder,
som man uden tøven kan kalde kunst
håndværk af højeste standard, er blevet
til på et for ethvert marinemu seum op
timale betingelser.
Den indledende fase består i at vælge
et skib, som museet har behov for - en
skibstype, som ikke eller kun dårligt er
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repræsenteret i samlingerne i forvejen.
De historiske samlinger, der er knyttet
til skibsbyggeriet P" Holmen , har af
naturlige årsager visse lakuner. For
eksempel er der ikke modeller fra ti
den før 1660, da samlinge ns omfang
for denne periode er ukendt. Senere
findes i samlingen et stort anta l kon
struk tionsmodeller fra 1680- 1800 og
derefter mange væ rftsmod eller eller
prydmodeller fra 1840-192 0. På denne
baggrund er det af største betydning
for museet at kunne formidle vor mari
time kulturarv også med modelle r, der
viser skibenes udseende både før og
under disse perioder. En konstrukt i
onsrnode l har ganske vist stor fo rtæl
leværdi for en skibsbygg er, men skibs
skrogets konstruktionsmæssige detal
j er kan være for kedelige for skolebørn
og ikke fagmæssigt interesserede besø
ge re. Her kommer Peter Maacks mo
de lle r ind med mere almene og forny
ende fortælleværdier stående fuldt rig
gede med alle detaljer, kunstfærdig ud
smykning og bemaling.
Når musee t og Peter Maa ck er blevet
enig om et objekt for nybygning, sker
det på grundlag af tegningsmateriale
fra Marinens Kort- og tegningssamling
i Rigsarkivet. Dernæst suppleres med
arkivmateriale, som kan fortælle om
materialer, farve r, dimensioner på vis
se elementer m.m. En anden af Model
byggerlu ngers faste støtter, Niels
Probst. der er ekspert på ældre skibs
bygg eri . kan med sit indgående kend-
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skab ti l 16- og 1700-tallet, udarbejde
tegninger. beskri velserog give råd ud
fra det originale arki vmateri ale. En
mæ ngde detaljespørgsmål gives der
dog ikke oplysninger om i det histo ri
ske materiale, fo rdi man tilbage i tiden
anså mange små enkeltheder for selv
klare og unødv endige at beskrive. Vi
ved f.eks ., at deta ljer i sej lskibenes rig,
master og sej lføring også udviklede sig
gennem de 400 år, hvor de store sej l
skibe fandtes på verdenshave ne. Ratio
naliseri nger med det form ål at spare
besætningsmed lemmer forekom også
tidligere. Mange af disse forhold var
genere lle, og her beror det på model
byggerens egen viden og evne til al til
egne sig interna tional litteratur på om
rådet for at få den korrekte udform
ning. Hvorn år afskaffede man boven
blinden? Hvorn år blev mærsene D
formede? Hvornår op hørte klysset at
være af bly? Og hvornår forsvandt ga
lionsku rven? Spørgsmåt som disse
hænger sammen med skibe ts byg
uings år. og for al være korrekt må og
ska l alle det alj er stemme tidsmæssigt.
Peter Maack har på området skaffet sig
en stor vide n om sådanne spørgsmål.
ligesom hans viden og kundskaber går
helt ned i de taljerne. Hvord an skal tov
og reb være slået? Ti l de t formå l har
Peter en egen miniature reberbane. så
vanter, slag og løbende gods kan stem
me med virkeligheden "en miniature",
Når alle disse ting er klarlagt . må mo
delbyggerens fantasi og proportions-



sans være behjælpelig med at tinde en
ba lance mellem de ting man med det
menneskelige øje kan observere og de
ting det er umuligt at se. Når man
skruer alle størrelser ned til skala 1:30
vi l der uvægerligt være detaljer. som
ikke kan ses . fordi det næs ten ikke er
praktisk muli gt og derfor heller ikke
forbunde t med fornuft at forsøge at
udføre dem. Altså bliver det model
byggeren s kunstneriske åre. der udfor
mer og udvæ lger de detaljer . man kan
og skal se.
Peter Maack har en sjæ lden evne til at
udforme den perfekte illusion. Når
man betra gter de af ham udførte sej l
skibs mode ller og f.eks. ser ned langs
batteridækker med de mange kanoner
og håndredskaber til kanonernes brug
samt dæksfartøjer og alle tilhørende
rundholter og årer. og så pludselig får
øje på den lille vandtø nde. der ska l
være i enhverbåd til besætningens ve
derkvægelse. så får man en "ja-ha" op
levelse. der gør modellen levende.
l modellen får man en stor uover
skue lig helhed samlet i et synsfelt. Når
man i virkelighede ns verden kigger på
det store sejl skib standser øjet ved vis
se genkendelige detaljer som f.eks .
vandtønd en i robåden. Når ma n så i
mod ellen fæstes ved de samme de tal
jer. føler man sig sikker i ge nkende l
sens glæde . Der er et væld af gode
gen kendelser.
En anden dimension i Peter Maacks
modeller er dets historiske tilhorsfor -

hold. Hver model fortæller omstændig- .
hederne ved et skibs historie. Det lette
orlogsskib FIDES fra 16 15 blev byg get
under Christian 4. og konstrue ret efter
anvisni nger af kongen selv. Det var en
god sej ler netop så lavt stikke nde at
det kunne gå op ad Elben til Gluckstad
og pleje kongens interesser med hen
syn til de n rige han sestad Hamborg.
FtDES blev taget af sve nske rne i Slaget
ved Femern i 1644 i det skæbnes vang
re søslag. der afsluttede Danmarks
ove rherredømme i Norde n. Modellen
af GYLDENLØVE fra 1669, et alminde
ligt orlogsskib fra tiden, tor tæller om
større lsen på de skibe, der årligt blev
udrustet til konvoj tjeneste eller patru l
jering i Nordatlanten for at evt. fange
tyrkiske sørøvere , der hærgede de
nord atlantiske øer. Orl ogsskibet GYL

DENLØVE, opka ldt efter statholderen i
Norge. der finansierede byggeriet. er
ikke et smukt skib. Det er bygget efter
hollandsk stiI med bredt og trærigt
skrog.

I 1998 skænkede Peter Maack mode l
len af frega tten BORNHOLM , byggget
1774 af Henrik Gern er. Fregatten blev
de l i den mest drama tiske og spænd
ende historie for et enke lt skib i Dan
marks rnarinehistori e. I 1781-82 var
sk ibet på vej til Ves tindien, men kom
ud for en ork ana gtig storm i Atlanten.
som varede 5-6 uger og udsatte besæt
ningen for umenneskelige anstrengel
ser. Ptl mirak uløs vis drev fregatten
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Peter Maucks modeller crfvldte med detaljer.
På et orlogsskib \'Cl" dernuengder a! redskaber
rundt ornjorkulekanoneme. Takket være histo
risk: arkivmateriale er del nusligt al gengive el
realistisk indtryk cifmungfoidigheden. Her el
IId .snit af dækket fra orlogsskibe t GJ'LfJENLm 'E,

J669.

med nedbrudte masler ind på Irlands
kyst og bjærgede sig i en stille bugt.
Skibschefen. kaptajn Mikael Bille.
døde nogle dage efter redningen af
overanstrengelse. Reslerne af besæt
ningen satte en nødrig og sej lede det
nedbrudte skib. ført af den unge løjt
nant H.C. Schneedorf, hjem til Kø
benhavn. TragedienIbedriften blev nø
je beskrevet og indrapporteret til Ad
miralitetet. og derfor kender vi detal
jerne idag. Hændelsforløbet kaldes
"Den fatale rejse" i dansk marine
historie. Hele dette hændelsesforløb
giver Peter Maacks model af fregatten
BORNHOLM en ny dimension og gør
modellen dobbelt interessant.
En lignende historie kan fortælles om
fregalten HVIDE ØRN. som museet har

52

modtaget dette forår. og som er Peter
Maacks seneste arbejde. HVIDE ØRN

har sit romantiske navn efter den IWt
DE ØRN. som Tordenskie ld erobrede
fra svenskerne år 1715. Navnel hængte
ved i danske fregatter. og den sidste
HVIDE ØRN blev konstrueret af fabrik
mester F.C.H. Hohlenberg. der havde
mange specielle ideer om skibes kon
struktion. hvilke blev afprøvet i kon
kurrence med andres konstruktioner. I
1799 var HVIDE ØRN på ekspedition i
Middelhavet. Af helt uforklarlig årsag
forsvandt fregatten med mus og mand
den 29.-30. december 1799 nær Korsi
ka. Formodentlig har en pludselig op
stået stormvind overrasket skibet før
man nåede at bjærge sej lene. Der er al
drig fundet spor af fregatten. 180
mand omkom.
Her er kun omlalt et udsnit af Peter
Maacks modeller. Orlogsmuseet kan
prise sig lykkelig over det uvurderlige
tilskud til samlingerne. som Peter
Maack har ydet. Man kan uden over
drivelse påstå. at Peter Maacks arbejde
er en væsentlig del af det frodige miljø
Orlogsmuseets Modelbyggerlaug har
skabt omkring museet. Orlogsmuseet
er glad og stolt over at eje den marine
historiske skat. som vitterligt er inde
holdt i Peters værk.

Udstillingen varer til den 31. august
2003 .



Orlogsmuseet kommer til kort.

På Orlogsmuseet lægger vi stor vægt
på. at den permanente udstilling ikke
bliver stillestående. Vi ønske r. at den
skal være dynami sk. og prøver med
jævne mellemrum at forny os. Takket
være en betænksom gave fra Kort- og
Matrikelstyreisen kan vi nu tilbyde en
væse ntlig nyhed i udstillingen.

Fra det gamle Søkortarkiv arvede
Kort- og Matrikelstyreisen ved sam
menlægnin g en række histori ske gen
stande . som nu i nogle år har pryde t
kontorerne hos dem. Men i erkendelse
af genstandenes store historiske værdi.
har styrelsen nu afleveret dem til mu
seet. Det drejer sig om et fornemt
kor tbord i Cuba-mahogny, som er
fremstillet i Altona i begyndelsen af
IS00 -talle t. Bordet. med dets fornemt
indlagte mønstre i fineret ædeltræ. har
ståe t på Søkortarkiv et.

Ligeledes haren meget vigtig genstand
fra Søkortarkivets historie fundet vej
til Orlogsmuseet. Normaluret. som
man stillede kronometrene efter. Et
normalur repræsenterer det fineste in
denfor 17- og IS-hundredetallets tek
nologi. Det afv iger ikke et sekund på
30 dage !
Hvorfor havde man brug for sådan et
ur? Jo. for at bestemme sin position
nøjagtigt . måtte man have en nøjagti g

tidsangivel se. Og det var naturligvis
sær lig vigtigt. når man skulle kort læg
ge de danske farvande .

Disse genstande har fundet vej direkte
ind i Orlogsmuseet s permanente ud
stilling. Derved er en vigtig del af den
danske fl ådes historie blevet bedre
formidlet. Det er vigtigt at huske på. at
nådens historie ikke blot drejer sig om
krudt og kugler. men at nåden også
har tjent - og stadig tjener - civ ile for
mål i kraft af sit sofis tikerede tekno
logiske udstyr.

Jakob Seerup
Museumsinspektør
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Selskabet Orlogsmuseets Venner/Marinehistorisk
Selskab

Ekskursion til vestjylland
Week-enden den 27. - 28. september 2003

Årets ekskursion er en busrejse til vestkysten, Rejsen begynder som sæd
vanlig på Valby Station lørdag morgen kl. 0830 og går til Esbje rg, hvor
vi besøger det omfattende Fiskeri- og Søfartsmuseum med nybygget stort
saltvandsakvarium. Derefter køres nordpå med et besøg på Artill erimuse
et i Vard e og videre til Nymindegablejren, hvor der er indkvartering og
middag. Søndag morgen køres langs vestkysten nordpå til Thorsminde til
Strandingsmuseet, hvis udstillede samlinger hovedsageli gt kommer fra
strandingen af det engelske orlogsskib St. George, hvor over 600 mand
om kom i et forlis natten mellem den 23. og 24. december 181 1. Vraget
bliver jævnligt skyllet rent og store mængder udstyr er blevet bjærget og
kan ses på museet. Det var Royal Navys størs te tab under Napoleonskri
gene.
Om eftermiddagen køres hjemo ver med besøg i det nye Besøgscenter i
kongernes Jellinge. Beregnet hjemkomst ca . kl. 1900.

Pris for rejsen ink!. alle måltider og overnatning

1100 kr.

Der er tilmelding indtil den l . september tilOrlogsmuseet
efter princippet først til mølle

Medlemmer af Orlogsmuseets Modelbyggerlaug er som sædvanligt
også velkomne til at de ltage i arrangementet

Med venlig hilsen
Ole Lisberg Jensen
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MEDDELELSER FRA
ORLOGSMUSEETS VENNER/MARINEHISTORISK

SELSKAB

Refera t af generalforsamlingen den 9.4.2003 kl. 19.30
i Orlogsmuseet, Overgaden oven Va ndet 58.

l . Formand Pou l Grooss bød velkommen til årets genera lforsamling. og introduce
rede kornmandorkaptajn Arne Holm som bestyre lsens forslag til dirigent. Der var
ikke and re forslag. og Arne Holm blev valgt.
Arne Holm takkede for valge t og konstatere de generalforsamlingen lovligt ind
varslet. hvilket allerede var ske l i febru arnummerer af Marinehistorisk Tidss krift.

2. Pou l Gro oss aflagde herefter selskabets beretning for 2002 -03 . Antallet af med
lemm er var 1054, men i årets første måneder havde man kon stateret en fremgang.
således. at medlemstallet p.t. var 1090. Poul Grooss gennemgik årets arrang emen 
ter. der som traditionen bod udgjordes af en ekskursion. 4 foredrag og generalfor
samling. Åre ts ekskursion. der havde stor tilslutning. gik til skånske maritime
seværdigheder. De 4 foredrag omhandlede såvel danske som internationale sømi
litære em ner. Repræsen tantskabet havde holdt sil årl ige møde den 3. decemb er
200 2.

3. Derefter forelagde kasse reren. Niels Probst, regnskaberne for Vcnnese lskabet og
for Barfoeds Legat. som har ident isk bestyrelse med Vcnncsclskabet, Regnskaber
ne blev godkendt af forsamlingen.

4. Dirigenten kon staterede. at de r ikke var indkommet forslag til bestyrelsen .

5. Under punk tet vedr. fastsættelse af kontingent foreslog bestyre lsen uændret kon
tingent 200 kr. for enkelt med lemm er og 225 kr. for ægtepar. halv pris 100 kr. for
j uniore r og pensioni ster, hvilket blev enstemmigt vedtaget. Da det viste sig. at ud
sendte girokort til beta ling af kontinge nt for år 2003 indeho ldt de for 2002 gæl
dende satser. og ikke de ved denne genera lforsamling vedtagne forhøj ede sa tser.
hen ledte dirigenten bestyrelsens opmærkso mhed på dette forhold og overlod i
øvrigt til bestyrelsen at ordn e dette sporgsmål.

6. Formanden , som er valgt for 2. år. var ikke på valg i år.
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7. På va lg til bestyre lsen var:
Torben Ingemann Hansen. Trine Kjems, Nie ls Probst. To rn Wisru ann og Henrik
Muu sfe ldt. der alle var villige til genvalg . De valgtes alle af forsa mlinge n.
Da bestyre lsesmedlem Hans Christ ian Bjerg havde trukket sig fra bestyrelsen efter
sids te valg . foreslog best yrelsen Ejvind Von sild som nyt medlem for den te steren
de periode på I {Ir. Forsam linge n app lauderede forslaget og valgte Ejvind Vonsild.

8. Til repræ sen tantskabet var Pou l Knudsen, Preben Ande rsen, Torb en Junholdt .
Bjarne Tvi lde og Jørgen Falkensteen på va lg. De genvalgtes alle. Som nyt med lem
fores loges direk tør Kai Dige Bach. som indv algtes i repræsent antskabet.

9. Bestyrelsen foreslog ge nva lg af revisionsfirmaet Kresten Foged. hvilket ble v
godkendt.

IO. Under Eventue lt fremko m spørgsmålet 0111 , hvorvidt man skulle bringe vedtægter .
generalforsamlingsreferater. herunder formandens beretning. og liste over se lska
bets bestyrelse i Marinehi stori sk Tidsskri ft. En anden mening var. at tidsskrifte t
burde spare sin dy rebare plads til relevante marinehi stori ske em ner. Del fremkom
også. at alle disse op lysninger kunne indføres på Orlogsmusects hjem meside uden
storre udgifter for selskabet. Dirigenten videregav de stillede spørgsmål og be
mærkninger til bestyre lsen s afgøre lse.
Formand Poul Groo ss informerede afs lutningsvis om de hårde økonomiske vilkår
for Orl ogsmu seet . der var træn gt af regeringens bespare lser i kombination med
stigende husleje til 5 101S- og Eje ndomsstyrelsen samt konstateri ngen af manglen
de pensionsindbet alinger til et antal ansat te genn em en årræ kke. Museet s situation
var under behandling i Kulturmini steriet og Kulturarvsstyrel sen. hvorfra man ven
tede sva r inden som merfer ien.

Dirigenten takkede for indlæggene og afsluttede ge nera lfo rsamlinge n.

56

Arne Holm
Dirigent
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MEDDELELSER FRA
ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG

Referat af generalforsamlingen i Orlogsm useet s Modelbyggcrlaug
torsdag, den 3. ap ril 2002

Formanden åbnede genera lforsam linge n og bød ve lkommen. So m besty relsens forslag
til dirigent foreslog han Gert Gray Anderse n, der va lgtes med akklamat ion.

I. Dirigenten lakkede for valget og gennemgik dagsordenen ifølge vedtæg terne . Han
konstaterede forsamlingen lovligt indvarslet i fcbruamumme rct af Marinehistori sk
Tidsskrift .

2. Derefter forelagdes formanden s beretning fra et aktivt år med ekskursioner . fore
drag. julernø de og tirsdagsmøder i vinterha lvå ret. Hun frem holdt laugcts arbejde
for mu seet med mode ller af Poul Beck og Peter Maack sa mt den torpografiske
model af Holmen 1968. og Mogen s Zieglers syning af sej l til kanon ch aluppen.
Desud en nævntes Gen Gray Andersens hjælp til museet med gennemgang og op
sætning af:2 norm ulure fra Kort- og Matri kel styrel sen .
Laugct havde desuden gjort en sto r indsats ved særuds till inge r på bib liotekerne i
Gladsa xe. Birkerød og Ge ntofte .
Luugers medlemsskare er nu vokset til ca , 170 personer fordel t over hele landet.
Formand en nævnte visse vanskeli gheder med res tancer i forå rsmånederne. Ved
personlig opringn ing til restanterne plejede over halvdelen dog at betale umiddel
bart. Han udtrykte sin util fredshed med det store antal restan ter og opfordrede til.
m alle betalte deres kon tingent til tiden. Formanden s beretni ng godkendtes en
stemmigt.

3. Kasserer Pete r Maack aflagde dereft er årsregnskab. som viste el stabilt og pænt
overskud. således at formu en nu udgør ca . 30.000 kr.
Regnskabet blev godkendt ude n kommentarer.

4 . For ma nden torelagde derefter et budget fur næste sæson 2003-2004, der var udar
bejdet på grundlag af 150 medlemmers kontinge nt.
Budgettet blev vedtaget e fter en del diskussion om evt. øge t bibli otek sud stillings
virk somhed . Fonnanden måtte dog hertil rep licere . at det var Mode lbyggerlanget .
de r bad om at måtte udstill e og ikke bib lio tekernes store be hov for udstill inger,
som var drivkraften. Dog konstaterede forman de n, at disse udstilli nger ha vde stor
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betydning for Modelbyggerlanget og Orlogsmusect. og han opfordrede i Je n sam
menhæng medlemmerne til at stille modeller til rådighed for kommende udst illin
ger.
Kassereren foreslog uændret kont ingent for den kommende sæson. Forsluget god
kendtes af forsamlingen.

5. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen .

6. Derefter foretoges valg til bestyre lsen. Peter Muack, Poul Beck og Per Jessen var
på valg og modtog alle genvalg. Suppleanten John Andersen modtog genvalg.

7. Per Jessen meddelte derefter. at han trækker sig fra formandsposten af helbreds
hensyn. Som ny formand valgte bestyrelsen Poul Beck.
Dirigenten. Gert Gray Andersen. takkede derefter Per Jessen for hans tid som
formand. hvor Modelbyggerlaugct havde gennemgået en stor udvikling under hans
energiske ledelse. Endvidere udtrykte han helc laugcts udelte tilfredshed med hans
enestående måde at lede laugets virksomhed på i de forgangne år.

Da intet mere forelå. takkede den nye formand. Poul Beck. forsamlingen og diri
genten for en godt afviklet gcnerulforsuruling.

Formandsberetningen april 2003

Medlemstallet i Modclbyggcrlauget udviser en pæn stigning. Ifølge medlemslisten, SOI11

er opdateret pr. I. januar 2003, står der 170 navne på listen . l de forløbne 3 måneder er
der udmeldt 12 personer. enten på eget initiativ eller pil grund af manglende kontingent
indbetal ing. I samme periode er indmeldt IOnye medlemmer. I restance for betali ng af
kontingent for 2003 stod 35 personer. I bestyrelsen er der delte meninger om. hvad man
gor ved dette stigende problem. Nogle mener. at man ska l holde sig til de regler. der er
nævnt på girokortene og stryge disse af medlemsliste n. hvis der ikke er betalt inden 15.
febru ar. Andre synes. at dette er lige barsk nok. Der er nemlig det problem, at sletning
skal ske i mange registre: På Orlogsmuscet, hos Postvæsenet. og i lauget. Skulle ved
komme nde komme på andre tanker og melde sig ind igen, skal det hele genoprettes. og
det giver anledning til sure miner og udgifter. Jeg har derfor i nogle år ringet samtlige
reslanter op, og det viser sig jo i de fleste tilfælde, at folk ikke ensker at blive udmeldt,
men bare har glemt at betale. Denne fremgangsmåde har i år medfort. at 18 af restanter
ne har lovet at betale, medens 6 har udmeldt sig. de restere nde er der udsend t nye giro-
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indb ctalinggskon til. Det er foruroligende. at problemet tilsyneladende er vok sende.
Aktiviteterne i sæsonen 2002 -2003 indled tes med en weekendtur den 28.-29. september
til Skåne arrange ret af Mari nehisto risk Selskab. men som sædva nlig med mange delrage
re fra lauget. En dejli g tur med besøg i Skurrør. Glimmingchus, det charmere nde lille
sofan smuscum i Sk illinge . Kristians tad med Trefoldighed ski rken . Hovdale Herregård
og afsl uttende med Beredskabsmuseet ved Helsingborg.

Torsdag smoderne startede i oktober med et foredrag af kommnndor Henrik Kusk om
ubåde i den danske flåde. efterfulgt af Poul Bec k's fored rag om bygning af modellen af
ubåden "Delfi nen ".
I november for talte Chri slian Lemce om midde lalderfartøjer fundet ved udgravninger på
Christianshavn . og Per Jessen fortalte om dan ske galejer.
Decembermedet er jo julekomsammen ifolge tradi tionen. og der var god tilslutning og
humoret var høj t.
Januarmodet har også sin trudition. her viser man sine egne modelle r frem. og der er også
snart tradi tion for. at Kim Christensen holder et foredrag 0 111 et slag i Stillehavskrigen
støttet a r en flot computerg rafik .
I februar forta lte Peter Mauck om modellen af "Hvide Ørn" og om fabrikmeste r F.C.H.
Hoblenberg. Mogens Anthon fortalte om den svenske kønstrukror Chapman og hans tid.
I mart s var det igen Poul Beck. som bidrog denne gang med et foredrag om dioramaet
"Holmen 68" . efterfulgt af Ole Lisbergs foredrag om danske krigsskibe i perioden 186-1
1920.
Ti rsdagsmøderne hver tirsdag i vintersæsonen var de lt således op. at den første tirsdag
i hver måned koncen trerede sig om projektet "Holmen 68" . medens vi på de andre tirs
dage startede e t stort opmålings- og tegneprojekt af en af museets gam le mode ller.

På Kult urnatten i ok tober måned var Modelbyggerlanget igen med. og der blev snakket
meget "Holmen 68" den aften. men der var også rigningsdemonstration ved Mogens
Zieglcr og mere traditionel mod elbygnin g ved Finn Knudsen .

Der er i årets lob bleve t udført en del arbejde for museet. Mogens Ziegler har fremstillet
sej l til en kanonchalup i en usædvanlig stor skala. Kim Kan strup har arbejdet på en
model af minelæggeren "Fa lster". Finn Knudsen arbejder fortsat på modellen af "Prins
Christian Frederik". Peter Maack har afleveret mod ellen af "H vide Ørn " og er på basis
af Niels Prob sr tegninger begyndt bygnin gen ar "Ma ria" fra 1510.
Poul Beck har afleveret en model af ubåden "Delfinen" i skala I:50 og han arbejder nu
på mode llen af flådens nyeste ubåd "Kronborg".
Det store "Holmen 68" projekt skrider godt frem. og for få dage siden er den første 3. del
af dio rarnae t n yttet fra den fore løb ige montre til den store permanente mo ntre på 6 x 3
meter. Montren er teg net af Per Jessen , og Flemming Petersen har været behjælpelig ved
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projekt styringen. Gert Gray Andersen har stået for flyt ning og genopstilling af 1: meget
specielle ure , som museet har modt aget fra Kort - og Matrikelstyrel sen.
Der har været arrangeret 2 udflugter i løbet af efteråret til henh oldsvi s Hjemmeværnets
museum for håndvåben og til Tojhusmuseet.

I sæsonen har Nie ls Prob st, som laugets repræsentant. de ltaget i 1 af Or logsmuscc ts
bestyrelsesmøder.

Modelbyggerl augels permanen te montrer . som nu er opst illet i museets forhal. husede
i efte råret modellern e af linieskibet "Chr. VII" fra 1767 og krydseren "Valkyrien" fra
1888 fremstillet af Frank Wilqui n i skalaforho ldet I: 100. I øjeblikket indeholder mont
rerne 1 modeller af renæssanceskibe fundet ved udgravninger på Chri stianshavn og op
målt og rekon strueret af Chri stian Lernee,
Den anden montre vise r udstil lingen ''To generationer til sus" med genstande og mod el
ler fra Sigfred og Robert Poulsens liv til sos.

l sæso nens løb har lauget arrange ret 3 udstill inger på biblioteker i Københavns omegn .
Først i året 2002 på Gladsaxe Hovedbibliotek og i viniere ns 1[lb på Birkerød Bibliotek.
hvor der tillige blev boldt el foredrag . og aktuelt på Gentofte Bibl iotek i Hellerup, Det
har været morsomt at arrangere udstillingerne. og det har være t en god rek lame for både
lauger og Or logsmuscct.

Det er i år. som i de tidligere år når jeg har arbejdet med fonnandsberetningen. at alle de
gode kont akter. jeg i årets lob har haft med laugets med lemmer. dukker op i eri ndringen.
Ofte er del kun gennem telefonsamtaler. bre ve og e-mails at vi kender hinanden. da
mange af laugsmedlem mcrne bor uden for Storkobe nhavn. Jeg håber. at disse lidt
Ij crnere boende medlemm er også har han glæde af Modelbyggcrl auget. En tak til a lle
j eg har været i kontakt med i den forgangne sæson!
Der skal også rettes en tak til de medlemmer. som har bygget eller bygger på modeller
og diorarnaer til museet. ligesom til de m. der har yde t deres indsa ts ved udstillinger.
arrangementer og foredrag i den forløbn e sæson.
Sluueligt vil jeg gerne takke Orlogsrnuscct s direktør og persona le for el godt samarbejde
i sæso nen der gik.

Per Jes sen
Fonnand
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Dioranutet "Holmen 68" i sin nye pen nanente 11I0Iltr e. Foto: Søren Norbv.

Dioramaet "Holmen 68" .

Så er endnu en hurdle i projektet "Holm en 68" blevet overvu ndet. Den del af diorarnaet.
som viser Frederiksholm og Dokøen. er nu blevet flyttet fra den foreløbige montre til den
ende lige opstill ing i den permanente montre. Den nye mont re består, som de t fremgår
af bill edet, af en sokke lkonstruktio n. der er indrettet med mange døre. så rummet kan
udnyttes til opbevaring. Oven på soklen findes en let kons truktion af aluminiumsprofiler.
som indrammer lx 1,5 ro store ruder. Toppen af mo ntren afdækkes med alumi niumsla
meller med indsatte halogen spots. Armaturerne giver et jæ vnt lys over hele den store
flade på 6x3 m. Senere vil et lyd- og lyssystem blive opbygget med forklarende tekster
om Holmen og dens bygninger suppleret med en spo tbelysning af bygninger og skibe ,
der fø lger lydbåndet.
Der er endnu meget arbejde al udføre. og der vil gå flere år før diorarnaet af Holmen.
som den så ud i sin storhedstid. er endelig færdigt.
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FRA ORLOGSMUSEETS BILLEDARKIV...

Løsning på opgave n i MT nr. 312002: Krydserkorvenen VALKYRIEN (1888-1923)
fotograferet i Venedig under togtet 1/11 1913-14/2 1914, hvor man besøgte en række
byer i Middelhavsområdet. Den heldige vinder blev .lørgen Østergaard, Nordarnvej
2, 9632 Moldrup, som har modtaget sin præmie.

; ,
, .

Vi vil gerne have oplyst skibets navn.
Svar til Orlogsmuseet senest l . juli 2003.



MARINEHISTORISKE SKRIFTER.

MAR INEHISTO RISKE SKRIFfER har nu udsendt sit skrift nr. 30. og vi indbyde r derfor
med lemmern e til tegu ing af abonnement.

Ved at udfylde nedens tående blanket kan De dels bestille det nye skrift og dels tegne
abonnement for de komm ende skrifter. hvilket sikrer Dem. at De får skrifterne tilsendt
straks. når de udkommer.
Desud en kan De kobe de hidtil udsendt e skrifter. som der endnu er eksemplarer af til
særde les lave priser:

3. Georg Norregaard: Fregatten Falster ved Marokko 1753 ( J956). 17 kr.
7. Jørgen H. Barfod . O rlogsfl åden p:i Niels Jucl s lid 16.t8-99 ( 1963 ). 20 kr.

14. Jørgen H. Barfod: Niels Ju cl. A Danish Admira l o f the 171h Century (1977). 20 kr.
17. Fregatten Bellena's togt til Syda r nerika IS..J.O-41.

Skibslægen J.H. l orchs dagbog ( 1980). :!O kr.
19. Hans Chr. Bj erg Iudg. ]: Lex Rech nitzer . Opteg ne lse r af viceadmiral H. Wenck.

kor uread miral H. Rechnitzer og ko mrnandor A. G. To psoc-Jenscn.
Om tilblivelsen <IrLov om Sova-rner 1931 (1985) . 68 kr.

2 1. Ole L. Fruritzen (red.): Linieskibe t Holsten 1772-1814 ( 1988) . 60 kr.
22. Jørgen 1-1 . Barfod: Flåden s Fødsel ( 1990). 100 kr.
23. Per Wcssel -Tolvig (rcd.): Flådens opror ( 1993) . 48 kr.
14 . Pou l Erik Pedersen : Signalering til ses ( 1995). Flagsig nalering i den da nske

o rlogsflåde i peri oden 1720-1 800 . 98 kr.
25. Jo rucn H. Barf od : Ch rislian 3.s flåde ( 1995 ). 220 kr.
26. Nici s M. Probst: Chrislia n 4 .s flåde ( 1996). 220 kr .
27. Jørgen H. Barfod: "Nici s Jucl s Fl:lde" ( 1997). 120 kr.
28. G unnar Olsen og Svenn Storg aard: Flådens skibe og furtoj er 1945- 1995 ( 1998) . 149 kr.
29. Jakob Scc rup : So kade takude rniet i Oplysningstiden (200 1).1 50 kr.
30. Jep pe Bjørn Høj : FC-H. Hoblenberg. Flådens fabrikm ester 1796-1803. (2003). 150 kr.

Evt. forsendel sesomko stninger skal tillægges.

------------ kIiP ------------------------------------------------------------------------ lJ iP --------
(udfyldes venli gst med blokbogstaver)

Underteg nede:

Adresse:

Sæt kryds ...... Tegner hermed abo nnement på Marineh istoriske Skrifter fra og med
skrift nr. 30. "F.C.H . Hoblenberg . Flåde ns fab rikm ester 1796-1803" .

Sæ t kryds Bestiller skrift nr.: .

(underskrift)

Indse ndes til Orlogsmu scct. Overgaden ove n Vande t 58. 1415 Kbh. K.
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MEDDELELSER FRA ORLOGSMUSEETS VENNER!
MAIUNEHISTORISK SELSKAB

Planlagte arrangementer for sæsonen 2003-200.t

Lure-sen . 27.-28. september 2003
Ekskurs ion (i) vcstjylland med besøg j Fiskeri- og Sofurtsmuseet i Es
bjerg. Artilleri museet i Varde. Strandingsmusee t i Thorsmi nde og Besøgs
centret Jcllinge. Ovem alning og middag lørdag att en i Nymi ndcgablcj ren.

Onsdag den 8. oktober 2003.
Foredrag . To m Wisma nn: Den tyske handelskrydser Atlantis.

Onsdag den 12. novemb er 2003.
Foredrag. CI<IUSNielsen: Flådens indsats for udfaldet fru Fredericia 18...J.9.

Onsdag den 4. februar 2004.
Foredrae . Orlogskaptajn Per L. Nielsen og Gerner Thalsoc-M adsen: Red
ningsakt ionen på Apostlens Tomm elfinger den 9. august 197 1. en dram a
tisk ep isode i Sovu-rnets Flyvetjenestes histori e.

Onsdag den 3. marts 2004.
Foredra g. Poul Grooss: Del strateg iske op læg til invasion en i Nonnandiet
den 6. ju ni 19+t.

Onsdag den 3. april 2004.
Gene ralforsamling med film.

Alle onsdagsmoderne begynder k\. 19.30 og foregår i Orlogsrnuseet.
Efter onsdagsm oderne vil der være mulighed for ut f:i 2 stk. smo rrebrod
med ol og kaffe for ialt 80 kr. Tilmeldin g hertil skal ske senes t mandagen
for mødet til:

Orlo gsmu sect ur, 32 54 63 63.


