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To gange sænket af egen besætning
Artilleriskibet NIELS (UEL i tysk tjeneste 1943-45

Søren Norby, stud.mag.

N/U .S lUE/. Me l' S{// pci grlll /tI .mul /000 meterfru It/ud. (Frihl'cl.mlllseet)

Forhistorien
Artilleriskibet NtELS tVEL må være et
af de at skibe i verden, der op levede
den tort to gange i dels levetid, al blive
sænket af egen besætning. Første gang
var den 29. august 1943. hvor de n dan
ske fl ådes største skib af ege n besæt-

ning blev sat på gru nd og de lvist ode 
lagt i Isefjorden. Målet var at hindre. al

skibet faldt i tyskernes hænder. og
gru ndsæt ningen fandt først Sled efter at
NIELS tVEL havde forsøgt at nå til
svensk territorium. El Iorsog, der var
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N/ELSJUEL slæbes fo rbi Hundested på "ej mod Tysklund. t Friltedsmuseeti

blevel hindret gennem tyske Ilyangreb,
der beskadigede skibe t, og kostede et
besætningsmed lem livet og sårede fire
andre.

NIELS IVEL bjerges
Allerede dagen efter grundsætningen
bad lyskerne del danske bjergningsfir
ma AIS Em. Z. Svit zers om at under
soge NIELS (VEL med henb lik på at

bringe det 1101.

Svizters bjergningsskib Garm ankom
til del grundstødte orlogsskib den 31.
august, og i de næste fire dage under
søgte dykkere skibet. Dykkerne kunne
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dog allerede den 31. august indsende
en rapport om NIELS (VELS tilstand. I
rappor ten beskrev de skibets skader så
ledes:
"På bagbo rd side tulfor niask inrum
II/el fil/ti es i plademl/gel under pal/ser
dækket I/ogie mindre bl/ler, og i pal/
serpladerne man gler I/ogiefå nagleho
vetler.
Ellers fandtes il/gen synlige skader på
skibets sider. stævne , skruer. ror eller
slingrekote.
Skibel slår på sal/tibuml og er ca. Tfod
Ilede i grunden."
Slutteligt tilføjede dykk erne , at NIELS

IVEL havde laget store mængder vand



D(' ajillollten'c/(' /50111111 kanoner b/el' efterfolgende ,, /C1ceret ved en række tyske batterier l'et!bl.a.
Lokken og Frederikshuvn. Her er batteriet i Frederikshavn fo tog ra f eret i starten cif /990'eme,
(S(ll'll'nl('ts Taktik - og Fåbt'I lskoldUFS)

ind . og "vandet st årfra fo r til agter i
skibet og er ca. 4-5 fo d II II der panser
dækket."

Dykkerne noterede sig også. at der
rundt om sk ibet lå de le fra sk ibets ka
noner . ammunition og andet udstyr,
der var smidt overbord af dets da nske
besætning den 29. august.

Efter at dykkerne havde indsendt deres
rapport ti l Svitzers hov edsæde fik de
besked på at vente, mens firmaet søg te
at forha ndle en bjergn ingsaftale P"

plads med de tyske myndi gheder.
Uvist af hvilken årsag lykkedes det
dog ikke partern e at komme overens.
og tyskern e måtte derfor se lv bjerge
NtELS tUEL.

Bjergningen blev gennemført i oktober
1943, hvorefter NtELS tUEL blev slæbt
til Kiel. Her blev det repareret, før det
i september 1944 kom i tjeneste i den
tyske n åde under navnet NORDLAND.

Under reparationen fik NIELS IUEL tjer
net dets hovedarmerin g ti 150mm

95



\

, .



•

NOJW L\ND IIIt ,d [yskt- kac/Cll t'r opstillet på [onktkkrt. ( Frihct!.mlll .'ll'('[}

kanoner - og blev istedet udstyret med
tre tyske 105mm kanoner, fire 37mm
og otte 20 mm antil uftsskyts.

NORDLAND fungerede derefter som ka
det skib med en stambesætning på 200
mand og ea . -l00 officers-uspiranter.

Tyskt· !.:tlc!t'" cr I'C; dækket f!( NORIJU NIJ.
(F uc!l.\", .\ . JJ8J

I resten af 1944 ltl skibet fast i havnen
ved Sto lpmunde i Pommern. Her tik
de nye kadetter deres uddan nelse.
men s de russiske tropper rykkede sta
dig tættere på. I j anuar 19-15 var rus
se rne ikke langt fra Stolpmunde. og
man besluttede at flytte NORDLAND

længere mod vest. Men da man ville
afsej le. opd agede man. at de n lange tid
ved havnekajen havde medfo rt. at sk i
bet havde sa t sig ganske fast på bun
den af havne n.
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Smlpmiinde hedder i dag Ustka og ligger i Polen, ca. 100 km vest for Gdvnia.

Man forsøgte først at få skibet frit ved
at lade besætning og kadetter møde på
øverste dæk, og her skiftevis bevæge
sig fra styrbord til bagbord og om
vendt, men uden succes. Man måtte
derfor tilkalde hjælp fra slæbebåde. Da
ingen vidste om slæbebådene ville nå
frem i tide, blev besætningen beordret
til at gøre klar til at forsvare skibet
mod de fremrykkende russiske tropper.

To slæbebåde nåede dog frem før rus
serne, og den 18. februar 1945 blev
NORDLAND slæbt fri og forlod derefter
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for egen kraft Stolpmunde. Kursen
blev sat mod vest og havnebyen Kiel,
som man nåede to duge senere.

Stolpmunde blev indtaget af russiske
styrker den 8. marts 1945.

NORDLAND ankrede op i havnen og ka
detternes uddannelse blev fortsat. En
række kilder nævner, at skibet den I.
april blev beskadiget af allierede tly
styrker, men ifølge et af skibets davæ
rende besætningsmedlemmer er dette
ikke korrekt. Skibet var stadig tlyden-



3 7111111 (1IIIil /lj r.nkYls Plj NORDL·\NIJ. BCII/muh" ug klar li l kllll/p. ( Fuch'i. S. /23)

de i starten af maj . hvor det b lev be
slutte t at flytte det til Eckernforde. Den
3. maj forlod NORDLAND Kiel.

Und er forl ægningen ud af Kie lerfjor
den blev NORDLANDs besætning vidn e
til a llie rede bombeflys angreb på de
mange tyske skibe. der be fandt sig i
Kie lerl]orden . NORDLAND blev gen
tagne gange angrebet. og besætninger-

ne ved arni luftssky tse t havde en tra vl
dag. Modsat mange andre skibe i om
rådet. nåede NORDLAND ube skadiget
ud af fjor de n og vide re til Eckernfor
de.

T idli gt pr. efte rm iddagen den 3. maj
lagde NORDLAND til i havnen i Eckern
fOrde . Her blev hovedpan en af besæt
ninge n beordret fra bo rde . Chefen for
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NORDLAND holdt en kort tale, og med
delt e , at han havde besluttet at sænke
skibet Derefter forl od NORDLAND hur
tig t igen havnen med kurs ud mod
bugten.

Ved aftenstid blev ialt otte bomber
bragt til sprængning langs skibets styr
bord side , Sa mtidig var søventilerne
bleve t åbnet og ca. en time efter at
bom berne var sprunge t. kræ ngede
NORDtAND styrbord over og fors vandt
fra havets overflade .
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Sm dla ndIjar'lJo n

p v.",

For anden gang i sin karriere blev
NORDLAND/NIELS tUEL sæ nke t af ege n
besæ tning .

NIELS IUELS skæbne ukendt
Efter krigen s afslutning var der ingen
i den dan ske flåde . der vidste, hvad der
var skel med NIELS IUEL efter 29 , au
gust 1943. Søværnet blev der for noget
overrask et. da Svitzer i marts 195 1
konta ktede dem for at høre nærmere
om mul igh ederne for at bjerge vraget
Svitzer selv var blevel kontaktet af de t
tyske lirma "Bugsier-, Reedere i- IIl1d



FraK"1af N/LLS JUEl-liKKI.· r på 59" 29.00 ' Nord . OOY' 58.00 ' O SI_

Fra 1I'\I 'I\ '.Im bbl('I I -a Icher.lld, iordltil ICI.1t III/l

Bergnngs-Akt iengesellschaft" i Ham
borg. De havde meddelt Sv itzer vra
gets position og mente, at det kunne
hæves. De indbød samtidig til sam
arbejde om entrepr isen. og bad Svitzer
om at tage kon takt til det danske sø
værn for at få en bjergningsaftale i
stand.

I Sv itzers første skrive lse til søv ærnet
me nte firmaet, at en evt. bjergn ing
kun ne påhegyndes allerede I. maj
195 1. Dette skulle vise sig at være
endog meget optimis tisk .

Vraget
Inden en bjergning overhovedet kunne
komme i gang. måtte man finde ud af.
hvem vraget eg entlig t tilhø rte . Der
blev derfor indledt forh andlinger med
de enge lske milit ærm ynd igheder i
Nordtys kland. men de meldte hur tigt
tilbage. at skibet var dansk ejendom.
Med dette på plads kunne søværnet
indlede for handlinger med inte resse
rede købere af vraget.

Svit sze r kom hurtigt med et tilbud på
en bjergni ng af vraget. Firmaet lagde
ud med al tilbyde søværnet al hæve
skibet og "aflevere dCI i Ilydende til-
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stand i dansk havn" . Selv forventede
Svitzer at vraget havde en værdi på 7
800.000 tyske mark , men dett e tilbud
var uden megen reali sme , da det faldt
førend Svitzer havde nogen sikre in
formationer om vraget s tilstand.

Dykkere fra det førnæ vnte tyske bjerg
ningsfirrna fandt e fter et par dage s ef
tersøgn ing vraget på 27 meters dybd e.
Efter beretnin gen om skibets sænkning
blev ingen overraske t over, at linde det
liggende på styrbord side med en slag
side på små 90 grade r. Vægten af ski
bet havde trykket det ca . 8 meter ned i
havbunden , og da NIELS IUELlNORD
LAND var 16 meter bredt , betød det at
halvdelen af skibet var trykket ned i
den bløde havbund. Dette skulle vise
sig at umuliggøre en bjergning af hele
skibet.

Efter at have undersøgt vraget med
delte det tyske firma i april 195 1, at de
ikke mente at en bjergning var risikoen
værd. I stedet fores log de at man skul
le skrot te skibet som det I"på havbun
den. Såfremt man valgte den løsnin g
mente firmaet , at den kræve de pris på
100.000 kr. for rettighederne til vrage t
var så høj at arbejdet ikke kunne betale
sig. og de bad derfor Sv itzer om at for
handl e prisen ned.
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Forhandlingerne trækker Ild
Der var P"dette tidspu nkt mangel på
stål i Danmark, og i samspil med Han 
delsministeri et lagde søværne t derfor
en klausul på salget af vraget af NtELS
tUEL. Alt stålet skulle hjem til Dan
mark og genbruges her. Forhandlinger
ne mell em Søværnet, Svitzer og Han
delsministeriet blev lange og seje, og
selvom Sv itzer afleverede dets ende
lige tilbud den 6. juni 1951 , blev kon
trakten først indgået 19. marts 1952.

Her betalte Sv itzer 30 .000 kr. for
bjergningsrettighederne til vraget. De
forpligtede sig samtidig til at tj erne
vraget fra havbunden indenfor 18 m å

neder. So m modydelse skulle Svi tzer
levere 1050 tons stålskrot til Stålvalse
værket i Frederiksværk . Betalingen lød
på 250 kr. pr. tons. Skro ttet, der ikke
nødvendigvis skulle stamme fra NtELS
IUEL, skulle leve res P" kaje n i enten
Eckcrnfordc, Kiel eller i en dan sk
havn.

Den lange forhandlings periode med
førte, at det oprinde lige tyske bjerg
ningsfirma. "Bugsie r-, Reederei- und
Bergungs-Aktiengesellscha]t" i Ham
borg, fik kolde fødde r og bakkede ud
af bjergningen. Firmaets ledelse var
bange for at de n stige nde inflation i
Tysk land ville gøre bjergni ngsoperati
onen til en tabstorretning. Deres for
pligtelser blev dog overtaget af et an
det tysk firma: "Eisen unt! Merall



Knnnnanditgeseltschaft", derogså hav
de hovedsæde i Hamborg.

Eisen II lI d MeTaI/ Kommanditgesell
schuft fik del tyske Wasserst rassen 
umter til at give dispensation fra be
slemme lsen om. at de skulle fje rne he
le vrage t fra havbunden. Det danske
søværn krævede og fik her et skr ift ligt
tils agn fra Wasserstrnssenamt er om, at
de ikke i fremtid en ville bli ve stille t
overfo r krav om at fjerne resterne af
vraget.

Reslen af 1951 g ik med forha ndlinger
mell em Svitze r og Eisen und Metull,
og se lve bjergn ingsoperation en kom
to rst igang den IO. marts 1952.

Den -l. j uni 195 2 meldte Eise n und
Meta ll at de for s te 200 to ns stå lskrot
va r klar til afhen tning. 2, oktober 1952
varden første bje rgn ingsoperation fær
dig. og Svitzer kunne nu levere resten
af de 1050 tons stålskrot.

Del tyske bjergningsfi rma ind stillede
dog først del endelige bjergningsar
bejde i 1954. Da havde linnaet hævet
cu . 1300 ton s stålskrot. 250 ton s pan

ser og 25 tons metaller. I 1961 und er
søgte firmaet igen vraget. men fast
slog. at der ikke var mere at komme
efter.

G enstande af h is tor isk interesse
I den kontrakt. der blev indgået me l
lem Svitzer og søv ærne t. stod det klart
og lydelig t i *5 at såfremt de r blev
bje rge t ting af histori sk interesse - ski
bels klokke. navn epl ade o. lign. - skul
le så danne ting stra ks og uden yderli
ge re betal ing overgå til del da nske sø
værn.

Allerede i december 195 1 var NORD
LAND blevet besøgt al vragdykkere .
der havde fjerne t den ene af skibets to
skruer. Da den var lavet af kobber,
kunne den sælges for hele 30.000 d
mark. Sælgeme blev dog se ne re arre
steret og anklage t for tyveri fra vrage t,
der på daværende tidspunkt stadig hav
de været dansk ejendo m.

NtELS tUELs klokke var også blevet
fjernet fra vrage t, men blev i 1961 for
æret til lo da nske kade tter. der var med
depotski be t ÆGlR i Kiel. Her var de.
ifølge histori en , til fældigt ko mme l i
snak med en ældre tysker , der bød ka
delle rne på middag . Efte rfølgende vi
ste han dem en ræk ke genstande. han
havde samlet op fra de mange vrag i
området omkr ing Kiel. Heriblandt var
og så en klokke med inskrip tionen
"Nie ls Ju el I n 3". Da kadeuerne sent
på aftenen log en taxi ti lbage mod hav
nen og ÆGtR fik de klokken me d. og
de n endte side n på Orlog sm usee t. hvor
den lindes den dag i dag.
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Vraget i dag - fra krigsskib til ud
flugtsmål
En nordtysk dykkerklub har vraget af
NOROLANO/NIELS IUEL som el af dets
dykkerm ål. På klubbens hjemmeside
kan man læse en beskri velse ar vruget,
som det ser ud i dag:
''AI skibet .'10111 s ådan er intet genken
deligt tilbage. Skibet ble v a] bjerg
nings fin naet skåret hel/ned ti! vand
linien. Alt Ol'er denne linie blevfjernet,
s å ic/ag eks iste rer kun den nedeste del
af skroget - kolen og skibsbunden op
til ca. tre meters hojde. Selve skroget
er næsten tomt: maskineri m. I'. ble v alt
sammen fjernet a] det tyske bje rg
I/ ing .\ji1'111(1 ",

Vraget er præget af megen bevoks
ning, men skulle absolut være et besøg
væ rd. hvis man skulle have muli ghed
for at dykke i Eckernforde -fjorden.
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Eksplosionen i Flensborg 14. juni 1945
Ødelæggelsen afdefire dall ske torpedob åde aIDRAGEN- og GLENJEN-k/assell

øtlt'il1g/ c skibe i Fh'lIshorg havn. I haggrlll/(!t'11 den kmurcdc tender lJONt\U. Fm l orgen Strange

Lorenzen.

Marinehi stori sk Tid sskrift nr. 4, No
vember 2002 . bragte en artike l af un
de rteg nede . der omhandlede de torpe
dobåde, som i februar 1941 blev ud
leveret til Tyskland. I artiklen beskrev
jeg bl.a. hvo rdan lire af bådene blev
stærkt beskadiget ved en ammunit i
onseksplosion ombord på tenderen DO

NAU i Flensborg havn den 14. juni
1945 . Jeg har siden via pensioneret
orlogskaptajn Jørgen Strange Lorensen
fået en længere beskrivelse af begi-

vcnhcclerne i Flensborg, og har konsta
teret. at min version af begivenhederne
ikke var hel t korrekt. Jeg vil der for de
le de nye op lysninge r med tidsskri ftets
læsere.
Beretningen er skrevet af nu afdøde ty
ske kaptaj nløj tnant Gerhard O. Rich
ter. hvis firma efter krigen deltog i
oprydningen efter eksplos ionen. der
spredte ammunition ud over store de le
af Flensborg havn.
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Opankrede skibe i Flensborg fjord. .vommeren 19-15. Fm Jørgen Strange Lorenzen.

Forhistorien
Efter Ty sk lands overgivelse i maj
1945 samlede de britiske besættelses
styrker mange af de tilbageværende ty
ske krigsskibe i Flensborg havn. Bri
terne gav de tyske besæ tninge r ordre
til, i samarbejde med en gr uppe tidl i
gere tyske soldater , nu krigsfanger, at
afvæbne skibene. Al ombo rdværende
am munitio n - fra torpedoer, dybde
bom ber og art ille riammunition til ge
vær-, pistol- og signalammunition 
skulle transporteres i land, hvor briti
ske tropper ville skaffe del af vejen.
Ty skerne var meget effektive, og
transporterede ammunitionen i land
hurtigere end de brit iske tropper kunne
bortskaffe det. og i løbet af få uger var
der oparbejdet et stø rre lager af ammu
nition i en række barakker ved havnen.
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Eksplosionen
Ifølge Richters beretni ng skete første
eksplosion kl. ti minutter over one om
morgenen den l4.juni 1945. En barak,
hvori man opbevare de 10mm ammuni
tion sprang i luften og eksplode ren de
ammunition og brændende dele af ba
rakke n regnede ned over et stor om
råde af havnen . Små ti minutt er senere
fulgte de n næste og langt kraftigere
eksplosion. Denne gang var det en
nærliggende barak, der indeholdt mel
lem 100 og 150 dybdebomber, der røg
i luften. Den mest almindelige tyske
dybdebomber indeholdt ca. 115 kg.
sprængstof. så derer ingen tviv l om. at
der har været tale om en meget kraftig
de tonation. Eksplosionen startede en
kædereak tion. der fik resten af de
omkri ngligge nde barakker til, i hurtig



Billedet ha og ['å siderne IOS og 109 viser skuderne. fagt'f efter af skibene var btevct slæbt til
bagl' fil Holmen i Kobenhovn. Fm Orlogsnutseets arkiv.

rækkefolge, også at springe i luften,
Trykbølgen fra eksplosionen bredte sig
hurtigt ud over området , og jævnede
både bygn inger i havneområdet med
jorden og væltede skibe i havnen. Eks
plosionen var så kraftig, at lage blev
revet af i Flensborg by, og ruder blev
smadret hele 1Okilometer væk!

Udfor de eksploderende barakker lå
tenderen DONAU og i nærheden af den
ne, fire af de danske torpedobåde, der
var blevet udleveret i 1941 ; TFA I, 2,
5 og 6 (HØGEN, ORNEN, HVALEN og
LA XEN). De to sidste både, GLENTEN

og DRAGEN, var gået tabt i foråret
1945 .
Trykbølgen fra eksplosionen fik den
4620 tons tunge DONAU til at springe
læk og kæntre.

De danske torpedobåde tik totalraseret
deres overbygning. og fik svære ska
der på selve skroget.

Torpedobådene fo rblev dog flydend e,
men var så ødelagte, at del danske sø
værn efterfølgende opgav al reparere
dem.
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De britiske styrker i Flensborg troede
først. at der var tale om el tysk mylle
riforsøg og/e ller sabotage. og g ik der
for straks i alarmberedska b. men de
fandt hurt igt ud af. al der var tale om
en kata strofe af stort omfang. Britiske
styrker rykkede derfor hurtigt ind og
hjalp de tyske brandfo lk og friv illige
med at slukke brandene. Et arbejde.
der blev hæmmet af de store mængder
ueksploderet amm unition. der var
spredt over havneom rådet.

Hvad gik ga l!'!
Englænderne nedsatte efterfølgende en
undersøgelseskommission . de r skulle
linde årsagen til katastrofen. Kommis-
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sionen interviewede alle ov erlevende
fra ulykken. og kom frem til følgende
mulige forklaring: Den 14. juni var
den briti ske Konges fødselsdag. og
derfor en britisk helligdag. Del betød
at den opsa mlede ammunition ikke
bleva lhentet den ne dag. men det var
der ikke nogen. der havde fortalt ty
skerne. De fortsalle derfor arbejdet
med at indsamle og opmagasinere arn
munitioncn fra skibene i havnen. og
derfor Ifl derekstra meget ammunition
i barakk erne denne dag. Ricluers muli
ge forklaring på. hvad der ske te lever
fuldlap til Murphys lov om. at "alt
hvad del' kali gå galt, går galt".
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Ødelagte torpedob åde ved Doknen i /9-15. Fot ograf: Jorgvn Strange Lorenzen.

U nder en gennemgang af. hvordan de
tyske arbejdere skulle omgås den ind
samlede ammu nition . kom en af arbej
derne til. ved et uheld. at aktivere
tændsatsen på en håndgranat. Han gik
derefter i panik. og smed granaten fra
sig - og den landede midt i en bunke
med ammuni tion fra signalpisto ler og
ligne nde små håndvåben . Den ledende
officer kommanderede straks alle ud af
bygningen. hvorefter han forsøgte at
afværge eksplosionen. Det mislykke
des og han døde i forsøget. Eksplosio
nen fra signalammunitionen bredte sig
derfra til 20 mm granaterne. og det sat
le kædereaktionen i gang.
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Eksplosionen krævede umiddelbart 60
dødsofre . hvoraf langt hovedpanen var
tyskere. Derudover blev over 200 så
ret. hvoraf en række senere afg ik ved
døden. I alt skulle 88 personer have
mistet livet.

Den dag i dag hænder det. at sports
dykkere støder på ammunition i hav
neontråde t. men om det stammer fra
ammunitionseksplosio nen eller fra de
voldsomme allierede flyangreb, som
Flensborg blev udsat for i krigens sid
ste år, det er ikke altid til at afgøre . . ..



Tre danske orlogsskibe, hjemvendt fra lysk tjene ste, ligg er ha odelagte pti Holmen. Fra Ortogs 
mIlJt ' I! I .\' arkiv.

Litteratur:

Grå ner, Erich:
"Die Deutschcn Kricgsschiffc 1815-1945".
Bernard & Graefe Vor lag. 1993. Bind 4 &
5.

Richier. Gerhard O.:
"Das Muniti onsungluck aru l-kjuni 19..15
in Flensburg - Kiclseng". Findes i Orlogs
musee ts arkiv.

Artikel af Gerh ard O. Ricluer i Flensborg
Avis, 16. j uni 1995. Findes i Orlogs muse
cts arkiv.

Søren Norby, stud.mug.
Noc rby @orlogs museculk

111



-- - - - - - - - ---- - -----_.

Orlogsmuseet og fremtiden

Som det er fremgået af pressen, har Orlogsmuseet det sidste halvår været gen
stand for megen opmærksomhed. Omtalen har berørt museets dårlige økonomi
og handlet om museets fremtid i dansk museumsverden.
Årsagen til den megen tumult kan spores tilbage til 200 I, hvor Orlogsmuseets
bygning, Søkvæsthusets Bådsmandsstrædefløj. fik en administrator, nemlig
Slots- og Ejendomsstyrelsen. Dette som et led i statens bestræbelser på at gøre
udgifter til statens bygninger synlige samt at men realistisk markedspris sal på
bygningsmassen. Det sidste formentlig for at evt. kunne afhænde ejendom til en
markedsnuessig realistisk pris, hvis lejligheden opstod. Orlogsmuseels bygning
blev således bedømt af flere uafhængige ejendomsmæglere, og lejeudgiften blev
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sat til 3.2 mio. kr. år ligt. Der blev udlovet fuld kompensation på et tid ligt stad i
um og så kunne alle jo være tilfredse. I slutningen af 200 I kom realiteterne på
bordet. Fuld kompensation betod, at den sum man fores tillede sig al museet be
talte til vagtmester og adm inistration af huset. ca. 300.000 kr. årligt. nu måtte af
gives til den nye admi nistrator. Lige netop på delte punkt blev museet hårdt
ramt. fordi vor vagtmester jo ikke brugte hele sin arbejdstid på husets funktion er.
men også havde en lang række andre opgaver at passe i museet. Som administra
tionsudgift medgik 45 .000 kr.. der langt overgik museets tidligere omkostninger
på itdminislralion af huset. men såda n var beslu tningen. Det skal lige tilføjes. at
det var den formelle ejer af huset. Kulturminis teriet. der godkendte de økonomi
ske forhold bag selve lejekontrakten. Museet fi k blot besked på at skrive under.
hvilket skete i januar 2002 efter megen løven. Som følge af det nye huslejetil 
skud forøgedes museets budge t fra cu. 4.5 mio. kr. til 7.7 mio. kr.
Det næste blindskær kom så med statens sparekrav i 2002. der pålagde § lo-mu
seerne. hvortil Orlogsmusee t hører. procentuelle sparekrav på 1.5%. 3,3%. 5%
og 7% på driftsbudgenet i årene 2002- 03- 04- 05 . For at stå imod denne forrin
gelse blev en inspektorstilling ikke genbesat i 2002. En sekretærstilling blev ikke
gen besat i apri l 2003 og en vagtmester blev opsagt til september 2003. En føl
gende videre udhuling af økonomien ville være umulig at dæmme op for ifølge
de af museet udarbejdede S-års budgetter.

På denne baggrund besluttede bestyre lsen i foråret 2003 ikke at tillade llere ned
skæringer. men hellere nedlægge den selvejende institut ion Orlogsmusee t, hv is
Kulturminis ter iet ikke kunne anvise en løsning af de økonomiske prob lemer.
Den II . september skrev bestyrelsen til Kulturministeriet. at den havde besluttet
at nedlægge den selveje nde institution pr. 3 1.12.2003 og bad om anv isninger for.
hvad der videre skulle ske .
Den 17. septem ber blev musee t indbudt til et møde i Kulturm inisteri et. hvor de
partemcntchefen bekendtgjorde. at man havde taget bestyrelsens skrivelse om
ophør til etterretning. og at Kulturmini steriet som følge heraf helt ville ove rtage
Orlogsmu see t fra den 1.1.2004.
Min isteriet havde beslutt et at Orlog smuseet skulle lægges sarrimen med Tøjhus
museet. dog sådan at man skulle forblive i bygningen . Admi nistrationen skulle
derefter overgå til Tejhusmu seet. Der ville ikke ske yderligere afs kedigelser.
men hele personalet ville blive overført til Tøjhusmu seet s administration. selv
om de fleste s arbejdssted ville forbliv e i Orlo gsrnusee t.
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Der er siden hen nedsat en arbejdsg ruppe med direktør i Kulturarvss tyrelse n.
Steen Hvass som formand og delta gere fra Kul turarvsstyrelsen. Tøjhusmu seet
og Orlogsmu seet for at få udført de prak tiske detaljer ved gennemførelsen af
samme nsme ltninge n.
Det er allerede nu bes luttet, at museumsdire ktør Ole Louis Frantzen fra Tøjhus
museet bliver den fælle s institutions chef fra nytåret. Orlogsmuseets direktør
siden 1984, Ole Lisberg Jensen , der allige vel har ønsket at træde tilbage fra 15.
sep tember 2004, vil frem til sin aftræde lse forske og skrive bogen om flådens
historie fra 1864 til 1920.

Fordelene ved den nye organisation er, at Orlogsmuseet bliver statsligt, hvad der
er logi sk, alt taget i betragtnin g. Den selveje nde institution Orlo gsmu seet har til
huse i et af Kulturministeriet eje t hus, den overvejende del af samlingerne tilhø
rer Søværnet (staten) og 4/5 af driftsgrun dlaget kommer fra Kulturministeriet.
Således har der ikke været særlig mange andre muli gheder for alternati ver med
hensyn til løsnin gen af de økonomiske problemer.
Orlogsmu seets virksomh ed er at skildre Sø værnets historie med udgangspunkt
i Den historiske Modelsamlin g, der gennem åre ne i Søkvæsthu set er blevet ud
bygget og forbedret. Orlogsmusee t er et åbent hus for maritimt interesse rede in
divider og foren inger, og nyder stor interesse hos fagfolk både i ind- og udland.
Med en stærkere statslig organisation vil denne udvikling sikkert kunne bibehol
des og forstærkes. Ikke mindst har det været muligt at forny udstillinger og sam
linger ved hjælp af en stærk støtteforening, Orlog smuseets Venner/M arinehisto
risk Selskab, der gennem årene har ydet betydelige beløb til aktiviteterne. Sam ti
dig har Orlogsmuseets Modelb ygge rlaug været et enes tående aktiv for museet
og være t med til at pop ularisere kendskabet til llådens skibe gennem en sag lig
og komp etent virksomhed samt vigtigst af alt , uden vederlag at bidrage med mo
deller til samlingerne. Der er ikke mange søfartsnutioner i verden med lignende
kapaci tet. Denne frivillige store støtte til Orlogsmu seet har været uvurderlig, og
det er håbet, at den komm er til at fortsætte med fuld kraft også efter den I.
j anuar 2004.

Ole Lisberg Jensen
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MALERI AF DEN HVIDE KONGECHALUP

Ir -

I oktober har Orlogsmu sects Ven ner/Marineh istori sk Selskab erhvervet et maleri. malet
1890 af Chri stia n Mel sted . forestillende Den hvide Kongechalup medbringen de del dan
ske kongepar og den russiske zarfamilie i Københavns havn. I baggrunden ses den rus
siske kejserjagt DERSJAVA(Rigsæbl ct ) og nogle or logsskibe. der afgiver salut. Ma leriet
er det ene ste bedre ma leri af netop den 12-årers kongec ha lup. der er udst illet i Orlogs
museet ,

I chaluppen sidde r fra ven stre zarinaen Maria Fco dorovna (Dagma r) med hvid parasol,
derefter dronning Louise. zar Alexander III og kong Chri stian IX. Ko ngen . der tik til
navnet Europas svigerfa r. havd e ofte besøg af sine døtre og svigersønner. og særlig Alex
ander III må have fundet opholdet i Danm ark berol igende. da den politiske tilstand i Rus
land på han s tid var eksplosiv. Han blev myrde t i 1894 .
Der er ikke fundet dokumentation for Den hvide Chalups alde r og oprindelse. men man
amager. al den er bygget i slutningen af 1700-lalleL Den var i brug for sids te ga ng i for
bindelse med søsætninge n af art illeriskibet NIELSIUEL i 191S.
Ma leriet er ikke tidligere kendt. da det har været i privat eje . Det vil snarest muligt blive
udstillet i forbindelse med chalu ppen. OrIo gsmuseet er derfor meget taknemmelig for
denne væ rdifu lde gave fra Vcn ncsc lskabet.

Ole Lisberg Je nsen
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MARIA 1514

Niels M. Probst

Orlogsmuseet rummer en af verdens
fornemste modelsamlinger. men
grundstammen, Den Historiske Mo
delsamling. er tidsmæssigt meget ulige
fordelt. Krige og den store brand i
1795 har medført, at lange perioder
ikke er repræsenteret her. Takket være
Modelbyggerlaugets indsats er det
imidlertid lykkedes at tilføje museet
modeller der udfylder nogle af lunker
ne. F.eks. sidste halvdel af l700-tallet,
Skånske Krig og Christian 4.s tid.
Eksempler på tidligere skibe har muse
et dog ikke hidtil kunnet vise.
Det bliver der nu rådet bod på. Peter
Maack tog for et års tid siden fat på
bygningen af en model af Christian 2.s
flagskib MARIA fra lS14. Skalaen er
I:36 og det er den største model Peter
indtil nu har bygget. Den er langt fra
færdig, men er nu så vidt fremskreden,
at den kan præsenteres for læserne.
MARIA var med sine 1760 tons et af sin
tids største skibe. Lignende storskibe
blev i begyndelsen af ISOO-tallet byg
get i England og Skotland. der hver
byggede et. men i Danmark byggedes
der hele to. ENGELEN IS Il og MARIA.

Disse storskibe betegner kulminatio
nen af den udvikling, der foregik i sid
ste halvdel af l400-tallet. hvor man i
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Modellen S(JIII denfremst år i skrivende still/d.

Agter,'pe)!el er udsmykket med Christian 2..1"

kongeviiben.

Nordeuropa gik fra små klinkbyggede
erimastere til flermnstede kraveller.
MARIA blev bygget i København af
"mester Hans" og det deltog i Christi
an 2.s togter mod Stockholm i IS 17 og
IS18. På hjemrejsen i september l518
kom det ud i en voldsom storm. Ma
sterne gik over bord og skibet måtte
bringes ind til Reval, hvor det blev re-



pareret nødt ørfti gt inden det kunne
returne re til København. Indtil for ny
lig var den enes te kendte dim en sions
opgivelse en oplysning i Arild Huit
Ields krøn ike fra 1599 om at ENGELEN
og MARIA hver var på 40 0 læster , hvis
lige "icke tilforn haffd e verit udi Øs ter
SØen", men havariet i IS IS res ulterede
i en fyldig korrespondance, der ikke
før havde været kendt. Man fik nemlig
i IS 19 probl emer med indenrigs at
fremskaffe ma stetræer af fornø den
længde, og endte med at bestill e dem i
Dan zig. Af bestillingen fremgår det , at
stormas ten var 120 fod lang og fokke
masten IOS fod. Disse oplysninge r til
lader en direkte sammenligning med
andre ISOO-tals storskibe i Østersø
om rådet. hvis dim ensioner er kendt i
detalj er. Det gælder det svenske STORA
KRAFVEL fra 1532 og de to søs terskibe
ADLER og FORTUNA fra 1565 . En kal
kulation udfra disse skibes dim en sio
ner resulterer i e t sæt mål for MARIAs
skrog og rundholter. Det vise r sig her,
at Huit felds 400 læster må have været
store saltlæste r. Med hensyn til sk ibets
udseend e findes der i Nørrejyske kir
ker hele tre kalkmalerier af meget store
skibe fra samtiden. Det bedste og mest
sag lige findes i Ebe lto ft kirke. Det vi
ser et sk ib der varpes ud efter at være
gået på grun d og er dateret 1521. Bil 
led et er ganske nøgternt uden antyd
ning af symbolik. det har ingen forbin
delse med de n øvrige udsmykning af
kirken, der imid lertid ligger med ud-

sigt til vandet. Måske har kunstn eren
foreviget en virkelig begivenhed. Et
ande l ka lkmaleri, i Udbyneder kirke
dateret 1520- 23, viser udsmyknin g af
overby gnin gerne og interessante rig
ningsdctaljer samt noget der kan tolkes
so m en ellipso id bundstoklinj e. Også
her er der tale om et stor t sk ib i nød.
En konge ses midtskibs anrå be nde St.
Nikolaj.
Dette er i store træk grundlage t for den
rekonstruerede opstalt, der blev frem
lagt i de tte tid sskrift 199012. Den er
senere ble vet bek ræft et af oplysn inger
der ikke var kendt dengang. MARtA var
med, da Chri stian 2. i 1523 flygtede til
Holland med størs tede len af flåde n. I
1525 blev det so lgt til en ge nuesisk
købmand, og i forbindelse med hand e
len blev der udfærdiget et inventarium
ove r skibets udstyr bl.a. armeringen.
Heraf frem går det , at det var bestykket
med 12 svære kanoner og et større an
tal mindre sky ts "op de rnaur" altså
placeret i ove rbyg ningen. (M ichae l
Mortensen: Dansk Artilleri indtil 1600.
Kbh. 1999, p.5(9 ) Og på Ebe ltoft ma
leriet ses fem kanonp or te i se lve skro
ge t plus velsagtens to hækp orte. alt,,]
port e til at fø re netop 12 stykker svæ rt
skyts .
For cirka ti år side n besluttede Søvær
nets Museumskommi ssion at lude Or
logsværft ets mod elbygger . Erik Løf
quist, bygge en model af MARIA i ska la
l :4S. På de t tid spunkt var den enes te
tegning af skibet den føromta lte op-
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stalt . Den er tegnet i lille skala, I: 152,
så den egnede sig ikke som egentlig
arbejdstegning, og så manglede der jo
både plan og spanterids. Jeg blev der
for bedt om at levere en arbejdsteg
ning i modellens skala. Her var det så
heldigt, at jeg netop da arbejdede med
noget materiale fra omkring 1700, Ole
Judiehærs tid, som viser de metoder
man da brugte til at slå spanter op ef
ter kontinentale ("hollandske") linier.
Bundstokbredden blev kalkuleret udfra
et mål på det førnævnte storskib FOR
TUNA og udfra den ovenfor omtalte
bundstokrejsningslinje var det en for
holdsvis enkel sag at konstruere et
plausibelt spanterids til MARIA. Det vi
ste sig i øvrigt at være næsten identisk
med v ASAs spanterids.
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En analyse foretaget af Skibsteknisk
Laboratorium viste dog at stabiliteten
i MARtAs rekonstruktion absolut var på
den sikre side! (Fremlagt i Maritim
Kontakt XVI 1993).
Desværre blev Orlogsværftets Model
værksted lukket længe før denne mo
del blev færdig. Den står i dag på Or
logsmuseets magasin og venter på at
nogen tilbyder at færdiggøre den.
Men da Peter Maack blev opfordret til
at bygge MARIA forelå der således et
komplet tegningssæt. der blot skulle
forstørres. Som det fremgår af billedet
bliver Peter Maacks model et impone
rende og farverigt stykke, som vi kan
glæde os til at se udstillet i Orlogsmu
seet.



MEDDELELSER FRA
ORLOGSMUSEETSMODELBYGGERLAUG

Billedet viser el/ mincire del afafde udstillede mode ller, og i bagg runde n[orsamtingcn. som pci
hejrer et afurrang ententet sforedrag..

En vellykket udstilling i det jyske.

I weekenden den] 1.-12. oktober arrang ered e rnodelbyggcrlnuget en udstilling i Bræd
strup i Midtjylland. Det er første gang laugel har el arrangement uden for københavns
området, og vi var glade for at kunne imødekomme et ønske fra vore medlemmer vest
for Storebælt. På udstillingen deltog 12 udstillere med ca. 35 modell er. Her var alt repræ-
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senteret, en flaskesk ibsmodel af Columbus' SANTAMARIA, dan ske jagter og galeaser, de
store windjumme rc, sejlkrigsskibe fra 16-17-1 8- og 1900-tallct , moderne krigs- og han
delsskibe samt maritim e ny .
Udstillingen var ve lbes øgt , se lvo m vi ha vde det uheld, at J er netop var avi sstr ejk e i
denne wee kend. De to foredrag om henholdsvis bygningen af diorarnaet "ser . GEORGEs
stranding ved Thorsminde" og "Bygningen af linieskibet DANN EBROG til Nationalmuse 
et" var særdeles velbesøgte med cu. 40 tilhørere begge de to dage. Ved arrangementer
af denne type har vi det store held , at man ge af udstillerne er til stede i en stor del af åb
ningstid en, og det giver anledning til langvarige og gru ndige sa mtaler laugsmedlernrn er
ne imellem. Vi håber det også fremover vil bli ve muli gt al arrangere udstillinger uden
for Københ avn.

Ny særudstilling på Orlogsmuseet.
Den 6. februar 2004 åbner en særudstilling med titlen "Et krigsskibs fødsel" - Skibs
design i IOD år. Uds tillinge n vil være åben til I. augu st 2004.

Tanken med udstillingen er, ved hjælp af tek ster , bill eder , genstande og modeller , at be
skrive et krigsskibs tilbli velse fra proj ektet s start til det øjeblik, hvor kølen bli ver lagt.
Uds tillinge n vil Iorxøgc at beskri ve e n del af krigsskibets tilblivels e. so m kun sjældent
bliver beh andlet , og som, så vidt jeg er orienteret, aldri g tidli gere har været gens tand for
en udstill ing her i land et.

Perioden , som beskriv es, Cl' de sids te 100 år, altsti det 20. århundrede. Foku s vil blive sat
på tre typi ske skibe fra per ioden, nemli g: panserskibet PEDER SKRMvI fra 1906, fregatt en
PEDER SKRA M fra 1968 og de nye støtteskibe fra 2002. For de to første skibes vedkom
mend e vil der være et righoldigt histori sk mat erial e at trække på, og det vil bli ve vist,
hvorfor skibe ne netop fik den udformnin g de fik. Ud fra hvilke opgave r de skulle løse,
hvad bygged e andre mariner på det givne tidspunkt og hvilke politiske og økonomiske
muligheder var der. For de nye støttes kibes vedkommende er der jo af gode gru nde ikke
noget histori sk ma teri ale at træ kke på . Til gengæ ld har vi fået stor hjælp fra SMK med
beskri velser af såvel den teoretiske baggrund som den praktiske udformning af skibene.
De trc skibes dat a, ombygninger og især de res arme ring vil bli ve beskrevet . ligesom
skiben e som inspiration skilde for marinemul ere vil frem gå af udstillingen.

En vigtig del a f skibsdes ignet er mod elfor søg. og disse vil blive grundigt behandl et. Alle
nybyggede sk ibe har været alp rove t i model skala. og især for krigsskibe e r der man ge
design probl em er. som kan løses ved hjæl p af forsøg. En stribe ar modelfo rsøg bliver
gennemfon inden krigsskib et Illr sin endelige udformning, og som eksempe l kan nævnes,
fersøg til bestemmelse af søegcnsk ubcr. styreforsøg til brug for styres imulering. kavita-
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tionsforsøg til brug for propellernes rette udformning, og vindtunnelforsøg til beskrivelse
af vindmodstand og røgne dslag . Alle disse forsøg vil blive beskrevet gennem effekter,
mode ller og billeder hentet fra forsogene med de tre skibe .

Det er lykkedes at samle en del filmk lip, videooptagelser og animationer, som viser de
tre skibe i funktion i deres ende lige udformning, og klippene vil blive vist løbende i hele
udstillingsperioden.

Modelbyggerlauget vil blive bedt om at yde praktisk hjælp med opbygn ingen af udsti llin
gen, ogjeg håber at møde den sædvanlige velvilje fra medlemmernes side.

Sku lle der være medlemmer, som kan bidrage med effek ter eller oplysni nger til
brug for udstillingen, horer jeg meget gerne fra jer.

I
iP

\ U

Per Jessen

Bøger og tegninger.
I sidste nummer af MHT oriente rede vi om de bøger og tegninger lauget kan tilbyde
medlemmerne og som en del aflaugets nye medlemmer muligvis ikke har kendskab til.
Bøgerne og tegningerne er specielt tilrettelagt for mode lbyggere . Det drejer sig om:

Tegninger og byggevejledning til en fransk orlogsskonnert LA JACINTHE

Tegninger til en engelsk orlogsskonnert BIRB ICE
Lærebog i træskibsbygning (A4-format, -udskiftelige blade)
Modelbyggerhåndbogen (A4-format, -udskiftelige blade)

75 kr.
50 kr.
75 kr.

150 kr.
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Bøgerne og tegningerne kan bestilles ved laugets formand, Poul Beck, tIl'. 43 90 33
29. For hver postforsendelse beregner lauget sig et ekspeditionsgebyr på 30 % af
rorsendelsens samlede værdi.

Laugets økonomi har nu gjort det muligt at udsende et planlagt supplementsbind og et
antal rettelsesblade til Modelbyggerhåndbogen i begyndelsen a1'2004. Fordelings- og ud
sendeisesmåden for supplementsbindet og rettels esbladene vil blive oply st i næste nUlTI

merafMHT.

Håndbogen er opbygget med alfabetisk emneopdeling og forsynet med et omfattende
stikordsregister, der i forbindels e med supplementsbindet vil blive ajourført. Foruden
mange afsnit og emner fra ind- og udenland ske bøger og tidsskrifter indebold er den også
store og fyldige afsnit udarbejdet af laugets mest erfarne og vidende medlemmer, der
også vil bidrage til supplementsbindet med nye afsnit og emner.

Håndbogen indeholder også en oversigt over et stort antal bygningstegninger. som
også kan erhverves gennem lauget. I håndbogen beskrives tegningsmaterialets art, kva
litet og omfang. Tegningerne omh andler danske og udenlandske, ældre og nyere krigs
og handel sskibe. Nærmere oplysning er fås ved henvendelse til laugets formand, Poul
Beck. tlf. 43 90 3329. Prisen for dette tegningsmateriale bestemmes af reproduk
tionsprisen, hvortil kommer lauguts ekspeditionsgebyr på 30% af den samlede vær
di.

Medlemsliste.
Den nye medlemslist e er på trupperne. Er der medlemm er, som ønsker ændringer e ller
tilføjelser til sidste års medlemsli ste, må delte snarest meddeles til laugets formand på
tlf. 43 90 33 29 eJler på E-mail info @orlogsmuseet.dk. Det kan f.eks. være oplysninger
om E-mail adres ser eller supplerende informationer om interesser eller aktiviteter m. v..

Formanden


