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Den danske flåde i 1700-tallet - En ny vinkel
Lars Nilsson..stud.mag .

Da eng læ nderne den 2 1. o ktober 180 7
va r draget a f s led med flåd en s sk ibe
ove npå bo mbardemente t a f Køb enhavn . lå den dans ke flådes lej e ød e hen
efter i årh und reder at have hu set rigets
fl åd e , Ener at Da nm ar k ige nne m fler e
hundrede år havde haft en sto r og betyd ning sfuld or logsfl åde, kom de nne
begive nhed til at markere et far ve l til
Danmark so m int ernati o nal fl ådemagt.
For eftertidens historieskrivning kom
de nne spe kta ku læ re episode til al bes te m me bill ed et a f Dan marks overgang fra e n interna tiona lt bet ydende
flådema gt til en ubetyd elig lillep utstat
- men er dell e bill ede nu ogs å korre kt?
Jeg vil i denne artikel red egøre for de
æn d ringer. der ske te i dansk flådepolitik fra afs lut ni ng e n a f S tore No rd iske
Krig og fre m tll ran et affl åde n i 180 7.
og her forsøge at kaste nyt lys o ve r
de nne periode ved bl.a. at unde rsøge.
o m begivenhed e n i 1807 ha vde de n
bet ydn ing for Da nm arks flådepolitik.
so m senere tide rs hi stori kere har till agt
den .
Forsk ninge n indenfor dansk fl ådepolitik i 1700- tall et er yde rst spa rso m . og

denn e periode e r man således hen vi st
lil H.G . Gardes værke r "D en danskno rs ke sø mag ts historie 1700- 18 14".
Udgivet i 1852 og "Efterretninger om
den danske So e rnag t". Di sse væ rker
ind eholder e n m ængde uundværlige
o plys ninge r. me n anal ysen i værkerne
er naturligvis præ get af datidens historieskrivn ing. Den efterfølgende peri ode fre m til 1807 er grun dig t behand let
af Ol e Fruntzen i værket "Dansk-norsk
Ilåd ep oliti k 1769-1 80 7" . I Ja n G le tes

"Navies and Nat ions" findes en omfattende kvantitativ opgøre lse over de europ æiske flåder. J . G le tes m ål er al

klarlægge de lange linier i den europæiske fl ådeudvik ling. og derfor er hoved væg ten naturligv is lagt på de store
euro pæi sk e fl ådemag ten En g land.
Frank rig og S panie n. hvorimod de
dan sk e forhold kun i mindre grad er
be lyst.
Fo rsk ning e n inde nfor dan s k udenrigspol itik i period en er hoved sage ligt foretaget af Ol e Feldbæ k, i hv is væ rker
der lindes grund ige anal yser af de
udenrigspol itiske for ho ld. me n hvor
flådens fo rho ld kun bel yses i beg ræn se t o mfang.

en egentlig undersøgelse af flådens
ro lle i uden rigspoliti k ken er ikke genne m for t fo r perioden 172 0-1 769. For

Grundet den sparsomme forskning er
billedet a f de n da nske flådepolitik i l1\lj

:I

grad præget af H.G. Gardes mere e nd
150 " r ga mle fremsti lling. Det har bl.a.
betydet. at tolkningen a f den dan ske
flådepolitik i væse ntlig gra d er ske t på

baggrund af den indenrigspolitiske situation. nærmere betegnet de danske

kongers regeringstid. De forskelli ge
flådepolitiske tiltag e r så lede s i høj
grad blevet se t so m udslag af de forskellige ko ngers int eresse for Flåd en .
Dette har bl.a . ført til. at man har me nt.
at Flåden ble v sted mode rligt beh andlet frem til Danneskj old-Sam søe s første tid so m Inte ndant for Flåden. hvor
den dan ske llåd e til gengæld blomstre-

de. Derudover harantagelsen været, at
for målet med at opretho lde e n llådestyrke i store træ k var at vare tage de n
sik ke rhedspolitiske opgave at forsvare
landet imod Sve rige . Udfø relse n a f andre opgave r var kun af underordnet betyd ning. og indv irkede ikke på flådens

større lse og sammensætning. Denne
arti kel er e t for søg på at kaste nyt lys
over den danske flådepolitik ved at tage udgan gspunkt i den ud enrigsp oliti ske situatio n. De centrale spø rgs mål i
de nne for binde lse e r: Hvad var den
danske regerings overordnede form ål
med Ilåden , og hvil ke opgaver øn skede regeringen , at den skulle kunne løse?
For at besvare disse spørgsmål. ha r jeg
va lgt at opdele 1700 -tallet s Ilådepo litik i fire perioder; "Den russiske llådetru ssel 1720-1 72 7". "Si kke rhedspo litik i skyggen af Rusland 1727-1766" ,
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"De n truen de na bo 1766-1 790" og
"Da nmark opgiver Ilåden 1790-1 807" ,
Denne period iserin g er sket ud fra en
o pfatte lse af. at den danske Ilådepolitik skiftede karakter llere gange i løb et
af det 18, århundrede, I begyn del sen
a f 1700-ta llet ses det. at de n danske
Ilåd e va r alll æn gig af enge lsk fl ådeslØ tte i forsvaret imo d Rusland , men i
løbet af den før ste hal vdel af 1700lalle t æ ndredes denne politik i retning
a f en mere se lvstæ nd ig kurs. I artik len
vises det. al dette bl.a. hang summen
med. at Ruslands flåde styr ke vari erede
kra ftigt. I sids te hal vde l af 1700-tall et
va lgte Danmark at indtræde i det ru s-

siske ulliancesystern, samtidig med at
Sverige på de tte tids pu nkt fremstod
so m Danmarks hovedmodstander. l artiklen vises det . hvordan de æ ndrede
udenrigspoliti ske forh old a fspej lede s i
ll ådep cl itikken. I den sidste periode op
til 1807 ses de t i artiklen, hvordan den
danske regering log konsek vensen af,
at den interna tionale flådeudvikling og
den e nge lske poli tik i højere og høje re
grad o verflødiggjorde opret ho lde lse n
a f e n dan sk Ilåd e.
En ce ntral del a f denne artike l e r vurderinge n a f den danske llåd es sty rke
og det styrke mæssige forho ld mell em
de fo rskellige mider i Østersøe n. En
såd an vurdering og en s ådan sammenligning af for skellige landes llåder og
dere s relativ e styrke er ga nske vanske lig, da ad skillige fakt orer sp iller ind.

Jan G lete har i væ rket "Navi es and Nation s" fors øgt at op gøre de fors ke llige
europ æiske land es fl ådestyrke, og her
tag er G lete udgan gspunkt i. at et skibs
styrke kan ang ives ud fra ski bets de placement. da et skibs deplacement afgerer, hvor mange og hvor store kanon er skibe t kan udru stes med. En
samme nligning mellem forske llige fl åders deplacement g iver således et rime ligt udtryk for flådernes styrke. J en
sammenligning af de forskellige lan-

des flåd esty rke vil det give det mest
retv isende bi lled e. hvi s man kun ind drag er linieskibc nc, da andre skibs typer ik ke var bygget til at deltage i
egentlige søslag. Deru dover vil en analyse a f. hv ilke andre skibstyper flåden
rådede over, tegne et billede af. hvilke
and re opgaver man enskede flåden
sk ulle ud føre .'

Ydermere var Gottorp-hertuge ns besidde lser i Slesvig, de r var blevet ero bret af Danmark und er krigen , blevet inko rporeret i den danske ko nges bes iddelser.' Det traditione lle modsæ tningsforhold me llem Danm ark og Sverige var så ledes e fter afs lutninge n på
kr ige n bleve t nedt onet , og Danmark
ha vde del vist fået løst Gott orp-problemet,
Da nmarks forho ld til Rusland va r derimod bleve t krit isk. A llerede i krigen s
afsluttende fase havde slutninge n af en
sæ rfred me llem Danmark og Sverige
dre ve t Danmark og Rusland fra hinanden . og forho ldet mell em de to lande
var ble vet yde rlige re for væ rret. da de n
russiske zar-familie i 1725 indgiftede
sig i Gottorp- slægten . Den spæ ndte
po litiske situat ion mellem de to stater
be tød . at Danmar k i pe riode n 172 2-27
hvert år udru stede en storre fl åde, som

skulle hindre russisk aggression. I

Den russiske fl ådetrusse l.
1720-1 727
Da nmar ks sikke rheds pol itiske situation var e fter Store No rd iske Krig forandret. Landets stilling va r b le vet væsentlig forbcdre t både i forhol d til den
trad ition elle fje nde . Sverige . da den

svenske økonomiske. militære og politiske sty rke var blevet reducere t, og i
fo rho ld til Gott orp. hvor den svenske
indllydel sc ifølge fredsafta len e fte r
Sto re Nord iske Krig var el imine ret .

1726 og 27 se ndte Eng land . som og så
Stl sine intere sser truet af den russi ske
ekspansion, en flåde til Øs tersøen. Den
enge lske flåde skulle sammen med den
danske forhi nd re e t russ isk angr eb på
Sverige og e n yde rlige re styrke lse af
zarrige t. Den planlagte fl ådeaktio n i
172 7 imo d Rusland blev dog ikke aktue l. da Katha rina l's dod betød en afspænding af den politi ske situation i
reg ionen.' Inden da havde Dan mar k.
som en sikkerhedspo litisk fora nsta ltning. indg ået allianceafta ler med Fran krig og Eng land . so m skulle sik re Dan -
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/ OSI('r.\w·('g;ol/t'lI havde Stort' Nordiske Krig I1It'tlj im store politiske f onmdringcr. S\'t'rigt'lltmlt·
mistet sin forende snagt position. l.andet huvde bt.o, måltel ajsui stort' dc/c afØs tcrso besiddclscrIlt' og l'a r ('ftt'r den lIllIgt' krigs periode t)kOfIOIII;.\I.~ svækket, Rus knul m l' i krigens lob blevet dvn
ilYt ' regionale stormagt sned t'l1 hn yde/;g j tW(lge/S(' afterritoriet . El ,'æ.H'm/ igl element ; den russiskr ckspansivn rur. (J/ Ruslund havde li/I"" l1gt'l sig adgallg til O.\"/er.\"ocll og etabl eret en fl ådebase ved del llyopfi1r/t'Skt. P(,tl'l"shorg .

mark subsid ier og engelsk fl ådestøt-

skulle tilpasses den nye politiske situ-

te.-\

ation. Fra regerings side blev der

En svag og svække t Il åd e
Danmarks flåde var efter deltagelsen i
Store Nordiske Krig ga mmel. nedslidt
og stærkt redu ceret. Linieskib sflåden
var i krig ens løb blevet red ucer et fra

iværksat forske llige tiltag for at styrke
flåden, bl.a. forsøgte man at få ge nnem fø rt en ny indro lleringsforordning

for derved at undgå de dyre hvervede
troppe r. Der blev trods den økonomiske situa tion afsat penge til at opføre

39 til 24 fartøj er, og der var i krigs-

forskellige bygninger på Holmen, og

perioden kun bleve t bygget et enke lt
skib. l 1720 stod den rallige dan ske
stal således med en svækk et fl åde. der

der blev ligeledes gjo rt forsøg på at
færdi ggøre dokken på Gamm elho lm.
Dette overgik dog flådens økonomiske
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form åen, og projektet ble v o pgive t i

kerne viser. at den dansk e fl ådestyrke

172 8.' F lådens skibs byggeri var på
sa m me måde præget af den s tra m me
økono miske situatio n. og i en lan g periode e fte r kri gen var akti vite ten beskede n. fre m til 1730 bl ev der så lede s
kun bygget 6 linieski be .

sandsynligvis var i stand til at varetage

En sammenligning af Sveriges og
Danmarks flådernæssige styrke viser.
at fra at væ re jæv nby rdige i 1720 var
den dan ske flåd e i 1725 en tredj ed el
større og i 1730 godt halvanden gang
så stor som den sve nske modpart.
Um idde lbart udgj o rde den svens ke flåde så ledes ing en tru ssel for den danske
flåde. Anderledes det ud i fo rho ld til
den russiske fl åde, hvor de n da nske
flåde efter krige n var und erlege n. Både
anta ls nuess igt og større lsesmæssig t
ov ergik den ru ss is ke flåde i period en
både Danmark s og Sveriges fl ådest yrker. og på trod s af den tv ivlsomme
kval ile t a f så ve l det russ iske mandskab
so m de rus siske s kibe må de nne flåd e
ha ve fre ms tået so m en potentiel trussel
imod Danmark."

S"

De t sam lede bi llede af den danske flåde i den første peri od e efter Store No rdiske Krig viser. at den danske regering um idd elbart efter krige n fo rsøgte
at styrke den dan sk e fl åde. De n gen erell e ø ko no m iske situatio n Dg de mange fl ådeudrustninge r. so m yderlige re
be lastede budgenet. umuliggjorde dog
dette. Sammenl igningen af fl ådestyr-

de sikkerhedspo litiske opgaver i forhold til Sverige. særligt se t i lyset af. at
de t pol itiske fo rho ld mell em Danmark
og Sv erige i denne periode ikke var
kri tisk . I mo dsæ tning til dell e . viser
sam me nligninge n. at den danske flådesituation var kritis k i forh old til Ru sland . især set i lyset af, al det politiske
for ho ld til Ru sl an d fre m til 172 7 var
sæ rde les spæ ndt. Ud fra et fl ådernæssig t perspekt iv va r allia nce n med En glan d så led es nødvendig for at o pnå en
tilfredsst ille sikkerhedspo litisk situatio n i forh old til Ru sl and .

Sikkerhedspolitik i sky ggen
af Ru sland, 1727-1766
Efter Kathar ina I's død i 1727 afspæ nd tes de po litiske forh old i øs ter sø-re gio nen fo r e n peri ode . I 1734
bet ød den ind en rigsp oli tisk e situatio n
i Sverige. at svensk udenri gspolitik
æ ndrede karak ter i re tn ing af rev anchism e i for hold ti l Rusla nd . og af
sam me grund øn skede man tællere
for b inde lse til Danmark. Dell e resulterede i. at der samme år ble v sluttet e n
trakt at mell em de to lande .' Fra slutnin gen a f 173 0'e rne støttede m an fra

dansk side el svensk forslag 0111 et ang re b på Ru sland. og sa mme n med
Frankrig ov ervejede de to lande om-
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Fru omkrin,t: / 7·1(} [orsugtc den dun ske n 'gering 1lI åbne Mitld el/wl'l'l fo r danske handetsskibe
o.t:fra / 738 li/ / 753 blev da stnttet aftaler om fri passage fo r dan ske sl.:ibc nml f orskel/igl' Mid~
delhavsstater. Som stottc til disse forlunullinger blev da sendt dan ske jlådejcm ('ja til området,
for 1I1 disse skul/c /æggl' pres på s()rpl'cr.W(f{Cml·. D('" danske regerings hestræbeiser pd 1lI sl(llte
lunullen kom også til udt ryl: und er stormagtskrigen i / 755-63 , hvor dønske orlogsfortoj cr bl.u .
ydcde konvoj tj eneste til dallske handelssk ibe, og da l/ske orlogsskibe btcv ligeledes i perioder
sendt på patrulje i Mlddelhuvct og omkr ing vestind ten. Disse handelspolitiske lilla g helastede
de l danske statsbudget kraf tigt . lIIen blev gl'IIIH'lJtjim da de blev lil/se t sm il gUl'1llige fo r dansk
!wl/del . På billedet .H·S den dunske f regat FAl.STER. der brændte i ! 753, J(I Da l/IJII/rk l'.!terforg tl'~
" t' S at han' [ orsogt at OI'I'(' l1 l ' l 'lI hundelsstation i Sa.J}ia i Marokk o m elltt' befri (' II m 'kke du nske
gidsler. Da git/slem t' m l'forhu ndlet fri bod skibet i brand under dl' l1h" fi' l,r:l'lIde f l'sllig hl·da .
Dl" Kgl Bibl iotet:..

kr ing 1740 at angribe landet. Danmarks støtte ska l sands ynligvis ses på
bagg rund af den generelle dan ske utilfredshed med den ru ssiske dominan s i
ø stersøreg ionen . I 174 1 a ngr eb Sve-
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rige eg en hændigt Ru sland med et
sve nsk ned erlag som resul tat. I efterspillet forsøgte Rusland at gøre Sve rige til e n russisk lyd st at. og de t lykkedes bl.a. zare n al få placeret sin kan-

didat, go ttorpe ren Ado lf Fred erik, so m
tronfølge r i Sveri ge. Danmark fandt
denne situation så truende, at man ru-

kring 1760 for værred es den ud enrigspo litisk situa tio nen ige n for Danmark .
De n stige nde politi ske spæ ndi ng ble v
stede sig til krig. Den spændte situa- bl.a. for årsaget a f Ruslands øn ske om
tion mellem Danmar k og Sverige aftog at indtræde i ne utralitetsforbundet og
først i 1744 unde r pre s fra Eng land og den svenske regerings velvilje herFrankrig. l 1749/50 ly kked es det yd er- ov erfor. Lige led es vok sede frygten i
ligere Danmar k med fransk bistand at Danmark for, at Rusl and skulle styrk e
rå Ad ol f Frederik til at afstå sine arve- sin position i Østersoen yderligere som
krav på de gottorpske del e a f Slesvig, følge a f den russiske anneks ion af ø stog samme år fornyede lande ne trakta- preu ssen . Dette. sa mmen med ud sigten
ten fra 1734. ' l 1756 dan nede D an - til at hertu gen af Go ttorp, Carl Peter
mark og Sverige yderligere "Neutrali- Ulrich . inde n for en oversk uel ig fremtetsforbundet" til beskyttelse a f hand- tid vi lle blive ny zar. anstrengte kraftigt det dan sk-russiske forh o ld. Modlen under stormagtkrige n.
Det um iddelbare mo dsæ tningsfor ho ld sæ tningsforho lde t forværredes stærkt
mell em Danmar k og Rusland afs pæ nd- i 1761 . hvor Danmar k truede Rusland
tes i 1732 ved ind gåel sen af et for - med krig , hvis ikke russerne enten opbund. Danmark så sig tvun get til, for gavanneksionspl anerne for Østpreusikk e at stå iso leret , at indgå i dette for- sen. e ller tro nfø lgeren frafa ldt sine arbund . da England ikke ville torlænge verettighe de r ov er de sles vigs ke land traktaten fra 1727 . Det dan sk-russiske område r og samt id ig overl od Ho lste n
forho ld blev im idlertid kraftigt forvæ r- til den dan ske kon ge. Dette ud løste
ret i 1741, da Eli sabeth. der sa mme år åre t e fter, da Carl Pet er Ulric h under
var blevet reg ent i Rusland. udnævnte navn et Peter III Var blevet zar, en russin gottorpske nevø til tronarving.') sisk krig serklæring imod Danmark.
Efter den spæ ndte situation i forbi ndel- Krigen blev im idl ertid afsl uttet ind en
se med den sve nsk-russ is ke kr ig for- den var begyndt, da zare n b lev væltet
søg te Danmark igen at opn å et tåleligt af Kath arina II. Den nye hersker i Rusforho ld til Rusl and , og i 1746 indg ik land ønske de at sty rke Ruslands posi tiDanmar k og Rusland s åledes en ny on i Europa gennem oprette lse n a f et
forbundstrak tat . hvori landene til del s nord isk system, hvil ket kræ ved e en til-

garanterede hinandens territorier.
Traktaterne me llem Danm ark og Rusland løste do g ikk e det danske Gottorp-pr obl em . so m var en væs entlig
ans tødsste n me llem lan den e.'" Om-

nærmelse mellem Danmark og Rusland, og de tte udmø ntede sig i 1765 i
undertegnelsen af en traktat. II Fra

dansk side var baggrunden for tilnærmel se n. at de sikk erhe dspo litiske mål
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ikke længere kunne opnås igenn em
den alliance med Frankrig, som var
indgået i 1742. Ligeledes mente den
danske regering angiveligt. at det vig tige Go ttor p-spørgsmål ku n ku nne løses via en allia nce med Rusla nd.

Den danske flåde styr kes
Fra beg yndelsen af l730'ern e iværksatte den danske regering en lang række reformer og initiativer for at sty rke
flåden. I 1735 blev Dann eskjold-Samsoe ansat so m oversekretær for Søetaten, se nere samme år SO I11 Intendant
for flåden, og unde r han s ledelse ble v
der foretage t e n lang række ændringer
af flådens forhold. Fl ådens faci liteter
på Holmen blev udb ygget . bl.a. blev
cler i perio de n 1735- 39 a nlagt en ny
dok. der blev et vig tigt element i styrkelsen af flåden. " I 1737 blev der vedlaget en ny fl ådeplan . hvoraf det fremgik . at flåden s styrke skulle ud vides til
at omfatte 40 liniesk ibe. Dette ambitiøse mål blev dog i e n ny flådep lan fra
1745 redu ceret til 30 liniesk ibe og 15
•
11
fregatter. .
I 1746 blev flådelede lsen udski ftet.
Dett e bunde de i et ønske fra regeringen 0111 besparelser. og den nye fl ådelede lse lovede at kunne opretholde den
samme styrke billigere. Flåde ns økonomiske ress ourcer gjorde dog . at man
i 1747 så sig nødsaget lil at red ucere
flådens større lse. og det ble v vedtaget.
at de nne fremo ver skulle best å af 27
linieskibe og 12 fregatter. Fra 1747

IO

stabilisere des størr elsen af den dan ske
flåde omkring 27 linieskibe. og i åre ne
frem til 1766 blev der ikke gjort forsøg
på at ændre dette.
Ændringe rne for de n dan ske flåde i
forhold til tidlige re er tydelige. Byggeak tiviteten var i peri oden høj. fra
1730-46 blev der således bygget 20 liniesk ibe. Dette tyder sammen med udvidelse n af Ho lmen og de ambitiøse
flådeplaner på . at man fra dansk side
ønskede at forøge sin fl ådennessige
magt. At det i denn e periode. i modsætning til tidligere. ly kkedes den dan ske regering at få styrket flåden, hænger sandsynligvis samme n med de n
afspændte polit iske situati on i Østersøe n. Flådens ressourcer skulle ikke
længere benyttes til flådeudrustninger.
me n ku nne efter 172 7 anve nde s til at
op bygg e flådestyrken.
Når man vender blikket mod de øv rige
flåder i Østersoen kan man konstatere.
at Danmark fastho ldt en flådestyrke
der var ca , en halv gang større end den
svenske modpart. For Ruslands flåde
gja ldt, at den fre m til den kraftige reduktion i 1740 var den størs te i Østersøe n. Herefter ændredes situationen,
og fra dette tidspu nkl og frem til midten af 1780'erne indt og den dan ske
mide pladsen som de n største i Østersøen.

Dansk fl ådepolitik og d en ny e
alliance
For at for klare den omskiftelige danske n ådepolitik er det nødvendig t at
kaste et blik på den da nske a llia nce po litik. I tiden fra St ore Nordiske Krig
og frem til 1742 indgik Dan m ark i det
e nge lske alliancesyste m." Muli gh ede n fo r engelsk flådes tøtte var essentiel for Danmarks sikkerhed, me n samtid ig betød det, at Danm arks age re n
var stæ rkt begrænset af en til tider besvæ rlig se nio rpa rtner. Den projekterede fo røgelse af de n danske fl ådes tyrk e
i 173 7 s ka l antage ligt ses i lyse t af, at
Dan marks tra ktat med Eng lan d udl øb
på dette tids punkt. Et vigtigt resultat af
173 7-plan en vi lle bli ve , at Danmark
ville mi nd ske sin afhæ ngighed af den
engelsk flåd estotte. Ved at s tyrke sin
tl åde ville den danske reg er ing så ledes få mu ligh ed for at soge and re a lliancepartnere i forfølge lse n af sine sikke rhedspoli tiske mål , so m det netop
skete i 1740- 4 2. F låde pla ne n fra 1737
baned e suledes veje n for de t markant e
s kifte i dans k alliance po litik, hvor den
engelske a llianc cpa nner blev ud skiftet
me d e n fra nsk a lliance. Det ka n dog
ikk e endeligt klarlægges. o m det allerede i forbi ndelse med ved tage lse n af
tlådeplan en i 1737 b lev o vervej et at
skifte til de t fran ske alliance system. eIler o m dett e først blev be slutte t se nere.
Et vigtigt spørgsmål i fo rb indel se med
de dan sk e flådeplaner er, o m Danmark
dime ns io ne rede sin fl åde efter den

sve nske e ller de n russi ske modp art.
Hvis man sammenholder styrkemålene
i de n danske fl ådep lan fra 1737 med
den sve ns ke og de n russiske flåde kan
man ko nstatere, at en gen nemføre lse af
plan en ville have betyd et, at Danmark
i forhold til de n svenske llåde ville
ha ve opn ået e n bet yd eli g overlege nhed. Det samme gø r sig gælde nde med
I745- planen og I747-planen. so m s tort
se t blev opfy ldt. Samtidig var de t po litiske forhold me llem Sver ige og Danma rk p å da værende tidspu nkt ikke kritisk. Op fyldelse af 1737- fl ådep lane ns
styrkernål ville sa mtidig have bet yd et.
at den dan ske flåde var blevet den russis ke flåde jæv nbyrd ig . Li geledes betø d fl ådepl an erne fra 174 5 og 1747, al
den danske og de n russis ke flåde blev
jævnbyrdige pu d isse tidspu nkter.
N år ma n suledes ser på ostersøfl ådernes indbyrdes styrke fo rho ld. må man
ko nstatere, at den dans ke fl ådes sty rkem ul fra 1737 dårl igt kan fo rklares ud
fra den svens ke fl ådes styrke . Det virker derimod mere sa ndsy nligt, at den
russiske nåde var den egentlige målestok for den da ns ke tl åde plan i 1737.
Både ud fra den davæ rende russisk e
flådestyrke og ud fra det po liti ske forhold mellem de to lande. virker det ri-

meligtal antage. at Danmarks mål med
fl ådepolitikke n var j æ vnbyrd igh ed
me d den russiske tlåde. At den danske
fl ådes større lse va r dimen sion er et e fte r
de n russi sk e ka n lige led es forklare ,
hvorfor man i 1740/42. pil trods a f at
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den danske mide ikke var b levet væsentlig forstærket. valgte at skifte alli ancepartner. På dell e tidspun kt var den
russiske Ilåde blevet kruft igt reduceret
og udgjorde ingen trussel. Dan mark
kunne derfor risikofrit afskrive sig den
e nge lske flådestøtte og und er skive
trakt ate rne med Frankrig.
Dett e billede af den danske Ilådepolitik som tilpasset Ruslands flåde og politik skal dog nuanceres. I den politisk
spændte situa tion mell em Danmark og
Sverige i perioden 1742-49 vedtog den
danske regeri ng at supplere den sogåen de flåde med galejenheder" • og ligeled es blev der bygget en styrke af

ha nd lingsobj ekt ved fremtidige allianceforhand linge r og udenrigspoliti ske
tiltag. fx på det hand elspolit iske område . At regeringe n øn skede at be nytte
fl åden til hande lspolitiske form ål underbygges af. at opprioriteringe n af
byggeriet af fregat tern e faldt sa mme n
med ud videlsen af de n da nske handel.
b l.a. i forb inde lse med åbningen af
M idde lhavet. " Det stige nde behov for
aktiv handelspolitik ga v sig så ledes
udslag i den dan ske flådepolitik. Det er
dog værd at bemærke. at opprioriteringe n af de handelspolitiske mål ikke
ske te på bekostni ng af de sikkerhedspo lit iske hen syn.

bombarderskibe 16, Disse skibe var
sandsynligv is udelu kkende beregnet til
krigshand linge r imod Sve rige . Dele af
den dan ske flådepol itik var dermed
specifi kt rettet imod en eventuel kri g
med Sverige. hvor bygningen af bom-

barderskibene kan tyde på. at Danm ark
ha vde offensi ve planer.
Flåden og de ha nd els polilis ke
opgaver
I perioden fra 174 7 fast ho ldt Danm ark
sin fl ådernæ ssige styrke på trod s af. at
den i forhold til de andre Ø sterscrnagter blev relativt stærkere. og at det politiske klima i perioden frem til 1760
var afspæ ndt. En sandsynlig fork lari ng
på dette ka n være. at en formi ndske lse
af den søgåe nde fl åde ville ri! udenrigs po litiske konsekve nser. da fl åden
he rmed ville mis te sin værdi so m for12

Den truende nabo,
1766-1 790
Tilnærmelse mellem Rusland og Danmark fort satte og i 1767 lykkedes det
for Danmark at indgå en fore løbig ma ge skiftetrak tat mell em de gottorpske

dele af hertugdømmerne og nogle af
de n dan ske konges tyske besiddel ser.
Samme år undertegnedes yderl igere en
forb und stmktat me llem de to lande.
de r skulle fastholde Rusland som part ne r imod Sv erige. Et cent mit element
i di sse bestræbelse r var opretholdelsen
af det svenske forfatn ingssyste m. En
styrkelse af den sve nske kongemagt
ville så ledes ifølge traktate n bli ve betragtet so m casus bell i. 'H

I 1772 foransta llede Gustav 1II et kup
i Sve rige. Delle forøgedes spændingerne i Østersc omr åde t kraftigt. og satte
samtidig fart i de dansk-russiske forhand linger. der blev afsluttet året efter
med undertegn el sen af e n endelig mage sk iftetrak tat og e n yde rlige re skæ rpelse af allianceforpligtige lserne i forho ld til S ve rige." S tutso mvæ ltningerne i Sverige sammen med den svenske
konges aggressive udenrigspolitik
gjorde, at dansk udenrigs- og sikkerhed spolitik eft er 1772 i høj ere grad
end lidiigere blev defin eret i forhold til
S verige, og frem til udb ruddet af Revolutionskrigen i 1793 udgjorde S verige det enes te væsentlige sikkerheds politiske problem for Danmark . Delle
betød. at Danmark var afhæ ngig af
russisk stotte. me n samt id ig betød del
også. at Danmark var traktatmæssigt
bundet til Rusland. hvilket senere skulle vise s ig at g ive Danm ark sto re pro blemer.
Flå depoliti k ken under forundring
I 1766 til 1767 blev Danneskjold-Samsoc genindsat so m den lede nde fi gur
for Ilåden . Delle kom til al betyde. al
planerne om etab lering af en galej fl åde
ble v opgi vet. Samtidig blev der udarbejdet en fl ådep lan. hvori del blev 1'0reslået at ud vide Ilåden til 33 linieskibe. Dette blev do g opgivet efter Danneskjold-S am soes afsked igelse. og
planen fra 174 7 på '27linieskibe og 12
fregatt er blev tustho ldr."

I 1769 blev der nedsal en flåde kommission. som skulle overveje muli ghedern e for at ud vid e flådestyrken. og i
1770 blev det vedt aget at styrke flåden
til 36 linieskibe og 15 fregat ter. Efter
at St ruensee blev væ ltet fra mag ten i
1772 opgav man at bygg e en række
bombarderskibe til en aktion imod
A lgier. Samme år fandt regeringen det
nød vendig t at udruste e n stor flåde
som reaktion på Gusta v lIl 's kup i Sverige . J 1774 var flådens økonom i blevet så anstrengt af de foregående års
udrustninger og skibsbyggeri, at den
planlagte udvidelse fra 1770 blev opgivel, og en ny flåde kommi ssion blev
neds at. Af komm issoriet fre mgår del ,
at regeringen ønskede at fastho lde flådens styr ke på 30 linieskibe. men kommissionen anbefalede pga. de økonomiske forhold , at styrke n fre mover
blev reduceret til al omfa tte '27 linieskibe og 14 frega tte r. og dell e forsla g
blev samme år vedtage t.
I 1777 blev der nedsat en sødefens ions ko mmission, der skulle udarbej de
et forslag til beskyttelse af Københav n.
I 1784 kom dens første betænkning om
etablering af et fasl so forsvar af Købe nhavn." Lignende forsla g var tidli gere fremko mmet under Dann eskjoldSam søe i han s tø rste ansæ ttelsesperi ode. men først på delle tidsp unkt udmontedes betænkningsarbejde t i e n
stø rre plan fo r et fast so forsvar af København.
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lift er Snuensces mag tovertagelse i J770 blev det I'et/tager111 brug e store del e af fl ådens resso urcer P(f ur udruste en nyjlddcck spedition til Middclhu vct cf trr dm mislykketle jlådeakrioll i 1769
imod Algier. Delte projekt iml/}(1cltredt' bt.a. byg ningen af 8 bowbllrdt'l'skibt,.::! 18 ygnill,f.:t'llaf disse!a rt"j('r og udrustningen a] ekspeditio nen snedfo rte. at det IJlallla,~ ((' linieskibsbygeri, som \'(Ir
blevet iværksat som f(llge af 1770-planclI , bte v sar i .mi. I fo rbindelse med regeringsskiftet j / 771
blev eksped itionsplanen igen opgive t, Her den sunuidige mm/d af es af dt' projekterede bomb arderf artoj er, K OMETEN , som a ll .ni a ldr ig htcv hygge/ oOrln gsmnsect.

På trods af nedskæringen af antallet af
linieskibe i 1774 forblev tlåden s økonomi ske forhold anstrengt. og i 1781
blev der vedtaget en plan for flåden .
som betød , at tlåden s økonomiske
forhold blev bragt i orden . Ligeledes
ble v det vedtaget at armere tlåd ens
skib e med kraftigere kanone r. Samt idig blev de t bestemt, at de fregatter.
som endnu på dette tidspunkt manglede ifølge flådeplanen. hurtigt skulle
bygges."
Den svenske flådeoprustnin g i 1780'
erne medførte, at den danske regering
besluttede at nedsætte en hemm elig
fl åde kommi ssio n. Denne kommission
skulle følge de t svenske tlådebyggeri
14

og udarb ejde en fl ådepl an. som skulle
sikre. at den danske tlåde kunne bevare søherredømmet i en eve ntuel krigssituation. Arbejd et udmøntedes aldrig
i nogen fl ådepl an. da den svenske flådetrussel blev elimineret i forbindelse
med den svensk- russiske krig i 178890.
En sammenligning mellem den danske
og svenske flåde i period en frem til
1780'erne viser, at den danske tlåde
var den svenske betydeligt overlegen.
Situationen ændredes i begyndelsen af
I780' erne, hvor Sverige foretog en
kraftig tlådeopru stning. og de to tlåder
var på de tte tidspunkt blevet stort set
jævnbyrdige. I 1790. efter at den sven-

ske fl åd e var bleve l kra ftig reduceret .
ble v de n d unsk e fl åde igen la ngt den
sio rste. Forholdet me lle m den dan ske
og den russiske flåde foranuredes draSlisk i period en. Danmarks relati ve
siyrke formi ndskedes i forhold til den
russiske og fra midten af l 780'erne ,
hvor Ru sla nd ha vd e opbygget en SiDr
linieskibsst yrke. ind tog den russiske
flåd e plad sen som den s tørste i Østersoen.
F lådens ro lle i uden ri gs poli tik ken forsvaret hund Sverige
Umidde lbart er del vanske lig t al be grunde ønsket 0 111 al udvide den danske flåde i 1766 og i 1769 med fora nuringer i Danmark s sikkerhe ds po litiske
s ituation e ller flådeudviklinge n i
Østersoe n. Den dan s ke flåde plan i
1769 skal sa ndsy nligvis i stedet ses
so m led i de dansk-russiske a lliance forhandlinger. Ruslan d øn s kede al
for slæ rke l den dan sk e flåde for derige nne m at styrke s it no rdiske alliancesystem, og under forhandlingerne
med Danma rk gav Ruslan d de rfor udtryk for al vill e stoue e n krafti g da ns k
flådeudvidelse. For Dan mar k var det
lige ledes attraktivt al få udv ide t flåd en.
Be sidde lsen af e n stæ rk flåde ville i
forbinde lse med indgåe lsen a f a llia nce n be tyde. at Dan mar k ville blive en
mere ligeværdig partner med Rusland.
da man ville ko m me til at fungere som
all ianeens flådemagt . De e rterfolge nde
politi ske begivenheder og den okono-
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ru lsk e situa tion med fort e dog. at den
projekterede udvidelse af flåden ikke
ble v gennem fort.
Del spændte po litis ke forhold til Sve rige e fte r 1772 sandsy nligg e r. at den
dan ske flåde i de nne per iode i hoj grad
b le v indrettet etter den sve ns ke tl åde.Beslutn ingen om anlæggelsen af en
fast sødefe nsio n ved Kob enha vn og
iværksætt el se af dell e ar bejde s kal
sandsynlig vis ses som e n reaktion på
den forøged e sve ns ke tru ssel. so m på
ridspun ktet for vedlage isen var yder ligere skærpet. Antagelsen om. at Sverige ble v regnet som den væsentligste
flåde modsta nder og dermed spillede
en afgørende rolle i plan lægningen.
und erstøt tes ar. at nedsæt tel se n a f den
hemmeli ge ko m miss ion i 178 0'erne
havde til form ål al fas ls lå den s vens ke
fl ådes størrelse og derud fra ud arbejde
fo rslag til en e ven tue l udbygning af
den danske flåd e ,
Det æ nd rede dan sk e tru ssel sbillcde
kom yde rlige re til udtry k i flådepo litikken omkring 1785 . hvor styrkelsen
a f den russiske flåde betød , al den dan s ke flåde ikke læn ger e var den stærkestc flådemagt i Østersoen. Den russiske oprustnin g medførte ikke so m tidlige re. at de r fra dansk side blev gj ort
forsog P'l at æ ndre den ne fl ådern æ ssige situation. D elte peger i retning af. at

Danmark ikke P'l dell e tid spun kt fandt

det nødvendigt eller muligt at være
de n russi ske Ilåde ov erlegen . Sam me nholdt med de n politi sk e ud vikling i
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Øste rsoe n og den danske uden rigspolitik virker det derfor rimel igt at antage . at Danmark fra allia nceskiftet i
1760'erne æ nd rede fl ådepolitikke n.
Rusland fre mstod ikke længe re so m en
tru ssel fo r Danmark . og derfo r va r det
ikke læn gere et sikkerheds po litisk kra v
at ov erg å den russiske fl åde . Sv erige
fre m stod derimod e fter 177 2 so m e n
sandsy nlig og aggressiv modstander.
og de rfo r ind re ttede den da nske reg ering i hoj g rad flåden efter at imødeg å
den sve ns ke trusse l.
F lå d ens støu e til dansk h andel
Bi lled et af den dan ske fl ådepolitik kan
yderlige re nuancere s. hvi s man kaste r
e t blik på den da ns ke handel sp olit ik.
Sam men lign inge n me llem den danske
flåde og den sa ndsy nlige mod stander
S veriges flåde vi ser. at de n da nske flåde i en lang periode frem til den s vens ke flådeopr ustning i m idte n af 1780'
erne o vergik de n svenske modpart med
o mkr ing 70 %. Eft er som intet peg er i
retning af. at målet var at matche de n
russi sk e flådes ty rke . kan fl ådes tø rre lse n tolkes så ledes. at den dan s ke regerin g. so m tid ligere. ø ns kede at op re tholde en i internatio nal sa m menhæ ng
betyd ende fl åde, Den da nske søgående
fl åde va r så ledes ikke direkte d imensio neret e fte r de um idde lbare sikkerhedspol itiske kra v. me n skulle so m
tidli ger e indgå so m led i den da nske
hand el spoliti k. Fler e af de flådepolitis ke tiltag tyder på, at bes ky ttelse og
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ud videlse af den da ns ke søfa rt i perioden blev o pprio riteret. F.ek s. ble v e kspe di tio nerne til Mi dde lha vet so gt gen nem fort på tro ds af. at det kræved e
store økonomi sk e ressou rcer . og at det
be tød e n forsi nk e lse a f linies kibsb yggeriet. Igennem sto rm ag ts krigen i
177 8-83 ku nn e Da nma rk udn ytt e sin
neutrale status til at fre m me da nsk
hande l og sofart. da Eng la nd und er
den ne krig var fl åde miessigt presse t af
sine modstan de re. Dette forte til, at
de n dansk e regeri ng fand t de t forsv ar lig t at yd e ko nv oj tje nest e til den dan s ke han delsfl åde på trods af. at dett e
stod i modsæ tni ng til de enge lske øns ker. Flådeplanen fra 1781. h vor flåden s økon o mi ske for ho ld ble v forbedre t. ska l sands ynlig vis så ledes ses so m
et forsog P'I at s ikre e n ar bejdsd ue lig
ælde til be skytte lse af den dan s ke neu tra litetsha nd e l under stormagtskrigen.
Antageligt blev det af sa m me årsag besluttet at o pprioritere bygge riet af de

manglende fregatter. Igen må man dog
ko nstatere. at den dan ske (låde på dette
tids punk t var den sven ske bet yde lig
o verlegen. Dette viser. at opprioriteringe n af de hande lsp o litiske tiltag . so m
tid ligere. ske te i lyset af e n acceptab el
sik kerhe dspol itisk situatio n. hvad flåden angik. Der er således ingen tegn
på , at de sikkerhedspolitiske ove rvejel-

ser blev negligeret.
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Indbydelse til den 16. Danske Marltimhistorlske Konfer ence
på Marinehjemmeværnsskolen Slipshavn
30. april - 2. maj 2004
Herved hur vi fornojcl scn ut indbyde til konference, denne gang i Sli pshavn . h vor vi har filel
mulighed for at leje Mar inehj emm eværnets nat ursk ønt beliggende skole.
Slipshavn har dybe maritimhistoriske rødder. Stedet ligger lidt syd for Knudshoved. ved indsejlingen til Nybo rg Fjord. ca. 6 km ost for Nyb org.
Med sin strategiske beligge nhed midtvej s j Store Bæ lt. beskyllet bag en odde. har Sfipxhavn va-re t
del ideel le sted for overvåg ninge n af Nyborg Fjord og indsej lingen til byen. Her har være t en
skanse fra kanonbåds krigen og kanonbåd sstati on . anløbsp lads for vagtskibet og senere lod sstatio n. Marinens mind re skibe har kunn et lægge til her. hvor vanddybde n i havnen er 3 meter. J
1900-t allets begyndel se var her station for Flyvebåde. og selve Marinehjemmeværnssko len anvender stadigvæk bl.a. en hangar o pfort til Mar inen s Flyvevie sen . Som Hjemme værnsskole er her
fremdeles en livlig kursusaktivi tet .

Konferencen går som sædva nlig fra fredag aften den 30. april kl. 1600 . hvor der er indkv arteri ng
og god tid til det egentlige prog ram begynder . således at de. der komme r langvej s fra. kan nå at
indfi nde sig. Efter vel komst og afte nsmåltid vil hovedfured raget af komm andor kaptujn Peder
Ellegaa rd Larsen handle om Sl ipshavns historie. So m sæd vanlig t vil de ind ividuel le ind læg blive
afhol dt lurdag og sondag fo rmiddag og udflugt en le rdag eftermiddag. Vi regner med konfe rence ns afslutning sondag kl. 1..\.00.
Afhentning ved stationen i Nyborg bedes afta lt med Ole Lisberg Jen sen tlf. 57 52 88 l:!.

Pris pr, deltager 95lJ dkr. i -l-scn gs lukafer
Antal enkel trum og dobbe ltrum er begrænset. men kan bestilles ved særlig hen vendelse til Ole
Lisberg Je nsen tlf. 57 52 88 12. T illæg pr. dd tage r for enke ltrum er I SO kr. og for do bbeltrum
50 kr. Fcr sr til molle-princi ppet gæ lder.
Deltagelse i konferencen uden ove rnat ning kosler 650 kr. På Sli pshavn er der plads til 7 1 over nat rende de ltagere.
Prisen inkluderer :! x overn atning , varmt måltid freda g aften . 2. X morgenmad. 2. x frokost. formiddagskaffe lerdug og sø ndag samt festmiddag lurdag afte n. Drikkevarer er eksklusive.
Ti lmeld ing senest mand<l{! den 5. april "">00-1- ved indbetaling til Mar itimt Kontaktudvalg. BGbank. reg .nr. 1551 konto ~25l)(J 11 og indsendel se <Il' o mstående brevkort.
OBS ! Deltagere fra Norge og Sverige bedes tilmelde sig pr. tele fon til Ole Lisberg Je nsen tlf.
O().:l-5 57 52 H8 12 og aftale betali ng ved ankom sten.
Med venlig hilsen og pil gensyn
Ole Lisb erg Je nsen
For mand for Kon taktud valget for Dansk Maritim Historie- og Sumfunds forsk ning.

Fo retohlgt p ro gram for den 16. Dan ske l\la ritim histo ris ke Konferen ce
F re dag d en 30. ap ril til so n da g den 2. m aj 200-1
på Ma r inehj emmeværnsskolen Slipsha vn
F re dag den 30. april 200-1
1600 - 1730
A nko mst og indkvartering på Mari nehjemmevæ rnsskolen Slipshavn .
1800 - :!OO()
Velkom st og middag.
2030 - 2 130
Fore drag ar Pede r Ellegaard Lursen om Slips havn.
Lørdag den l. maj 200-1
0730 - OS30
Mor genmad.
Indl æg fra deltagerne,
0830 - I 1-15
1200 - 1245
Frokost.
1300 - 1700
Udflugt. Rundvi snin g. Slipshav n med omgive lser og Nyborg Slot.
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historie- og samfundsforskning
Kåre Lauring
Brøndsteds Alle 2, 4. sal
1803 Freder iksberg C

Danmark opgiv er flåden,
1790-1807
Den svenske krigstrusse l formindskede s efter mordet på Gusta v III i 1792.
men Sverige blev dog stadig betragtet

som en farlig nabo. og Danmark var
derfor stad ig alllængig af Rusland som

garant imod svenskeaspirationer. Efter
ud bruddet af stormagtskrige ne i 1793

voksede bekymringen 0 111 Frankrigs
landmilitære operatio ner, og de flåd emæssige probleme r trådte frem til om kring 1800 i baggru nden i dan sk sikkerhedspo litik.
Fra udbruddet af Revolutionskrigen og
frem til kr isen i 1800 og krigen i 180 I
med England fors øg te Danmark på ny
at udnytte sin status so m neut ralt land .
Efter 1798 skete dette bl.a, ved . at den
danske flåde ydede konvoj tjeneste til
da nske handelsskibe. Dette medførte
imid lertid. at forh old et til Eng land forvæ rredes, og i modsæt ning til tidligere
besad Eng land på dette tids punkt de t
ab solutte søherredomme." Modsætningsforhodet m ellem Danmark og
Eng land førte til flere mind re sa mmenstod mellem de to landes krigss kibe .
og i 1800 før te de n dan ske po litik til
enge lske trusler om krig . I 180 I forværredes forho ldet mellem Danmark
og England yderligere. del s so m følg e
af de handelspolitiske modsætninger.
og dels som fø lge af. at Rus land og
denned De t væb nede ne utrali tetsforbund. som Danmark var medlem af.

alli e red e sig med Fra nkrig og e rklære de England krig. Herved ko m Dan mark til at indg å i alliancen imod Eng-

land. England svarede igen med en
krig serklæring. som ledt e til slaget på
Køben havns red i 180 I. Som en følge
af nederl aget blev den dan ske han de lspo litik efterfølge nde æ ndret fra e n offensiv neutral itctsud nyu el se til en defensivt orienteret strategi ."

p" det sikke rhe dspoli tis ke o mrå de var
det primære mål e fte r 1800/0 I som
tidli gere at forhin dre et sve nsk angre b.
me n det dan ske fjen deb illede var blevet me re uk lart. Da nmark havde tidli gere sandsynligvis kun regnet Sverige

og Rusland som egentlige potentielle
so krigsrnods ta ndere. men med krigen
mod England havde dette ændret sig.
og nu måtte England lages med i de
sikkerhedspolitiske betragtninger. Erfaringerne fra 180 I viste. at den e nge lske regering havde viljen til og nåde nne ss ig mul ighe d for at angribe
Da nma rk. Sa mtidig stod det sa ndsy nligvis klart for den danske rege ring, at

del var en umulig opgave al hamle op
med de n enge lske flådestyrke.
Den danske Ilådemagt opgives
I 1790 nedsatte den danske regering to
kommissioner. so m skulle pla nlægge
etableringen af et nor sk og dansk kystforsvar best ående af kystflotiller. Ned sættelsen af kommissionerne skete
samtidig med . at store de le af de sve nske kys tflo tiller e fter nederl aget til
17

Rusland i 1790 blev statio neret på den stud t. Krigen i 180 I ændrede so m
svenske vestkyst." og den dans ke po - næv nt det da nske truss elsb illede . T idlitik skal sandsynligvis ses som e n ligere havde den danske regering sandreaktio n på de lle . I 1791 blev der udar- sy nlig vis kun regn et med fl åde rnæssibejdet og ved taget en fl ådep lan. der ge konfroru ationer med de andre
bestem te. al fl ådens øk on omiske m id- Østerso ntugter. men dette havde kon ler skulle reduceres. og sa mtidig bebu- fro ntatio ne n med Eng land æ nd ret. Det
dede de n en nedskæring af flåde ns sø- må dog samtidigt have stået klart for
gå ende s tyrke til 22 linieskibe og IO den danske regering. al det var umuligt
fregatter. da den danske regering on- at planlægge sin flådepolitik ud fra en
skede . at de form inds kede øk on o miske ny kon front at ion med Eng land. og derressource r sk ulle bruges til al opbygge for forte krigen imod Englan d ikke ti l
kys tflotil lerne . Den afspæ ndt e s ituati - en dan sk fl ådeoprustning.
o n e fte r Gu stav III's dod 1792 medfo r- Den fl ådern æssige ud vik ling på eurote imidlertid . at bygningen af fartøjer- pæisk plan be tød . at de store landes
ne til kystflotillerne i 1795 blev sIOP- flåder var blevet grad vist større. mens
pet og byggeriet udsku d l. indtil den de n danske fl åde stort set havde besikkerheds po litis ke situa tio n kræ ved e ho ldt en ko nstant stø rre lse . De nne redet. I stede t blev o pbyg ninge n af den lative sv æ kke lse betød sa ndsy nlig vis
so g ående n åde igen o ppriori te re t."
samme n med ko nfro ntatio ne n med
En dramatisk æ nd ring i dansk Ilådepo- Engla nd. der havde vist. at de n danske
litik skete i 1806. hvo r Kron prins Fre- fl åde ikke kunne for hindre et engelsk
derik urlstak nogle retningslinier for. fl ådeangreb. at den danske rege ring
hvordan den fremtidige danske nåde o m kring dette tid spun kt erke ndte, at
sk ulle sam me ns æ ttes. Af d isse ret- del ikke længere var muligt al opretning slinier fremgår del. al for det I'r)r- holde en betydende flådestyrk e i euros re sk ulle o rlogs fl åde n dime ns io neres pæi sk sammenhæng. Dell e bet ød bl.a..
e fte r al være den s ve nske n åde over- at Danmark måtte give afkald på at belegen. og for det andet sk ulle kystfl o- nytt e tlåden i handel spo litisk samme ntille rne kraft igt udb yg ges." Det kon- hæng. og d iss e forho ld medforte sålekrete forslag be tød . at den søgående des en markant omlægning af dansk
fl åde sku lle red uceres til at o mfatte 12 fl ådepo litik. Muligv is kan de n æ ndrelinies kibe og 12 frega tter. Samtidig de poli tis ke o pfa tte lse allerede ses af
s kulle der ko nstruer es go d t 300 farto - o m læg ninge n af tl ådcn i 1790-91. men
j er til kystfloti llerne . og di sse skulle se nes t med 1806-p lanen o mfor m ulere placeres i Norge, ved København, ved des de n dan ske flådepolitik endeligt.
Frederiksstud ved Ejdere n og i Gl uck - Fra dett e tidspu nkt skulle den søg åen-
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Den danske regt'l"ing.\· besl utning 0 11I nedskæring af den sl)gål'IIl/t' f ktdes sto rrcts v og opprioriteringen af kystj1otil/l'l"IIl', som dl't blev n'dtagl't IIIl',1j7cidl'plal/l'nll' i 1790 og / 79/ . skal antageligt
.\'( 'J i sunnnenhæng lIJed den sikkerhedspolitiske sintutio n i for hold til Sverige, Omstrukturering en
af den danske jlådl' var sundsynlig vis C'/1 reak tion pci den ændrede Sl'C'II.'iI.':l'flådesummensætning ,
hvor storretsen af de" s(lgliclICle flåde m l' blevet kraftigt fo rmindsket og den S\'l'IISkl' trussel imod
Danmark ho vedsageligt bestod i angreb med kanonrobåde . Tegni ng afC. W. Eck ersberg , (Ha1l
dets- og Sofa rismuseet pti Kr onborg }
4

de n åde udelukken de bru ges til forsvar
im od Sverige. Samtidig tyder stationeringen af nottillee nhed er i de n sydlige
de l af rige t på, at trusler fra kontine ntet
blev bet rag tet so m sands ynlige og at
dette påv irkede dansk fl ådepolitik.

Opsamling: Den danske flåde
1710- 1807
Jeg har i denne artikel for søgt at kaste
nyt lys over de n da nske fl ådepolitik i
1700-tallet. Særl igt tre punk ter adski l-

ler sig Fra den traditio ne lle Fremsti lling . For det før ste tyder und ersøg el sen på, at de n da nske regering i periode n Frem til midt i 1760'e rne på det
sikke rhe dspolitiske omr åde i høj gra d
d ime nsionerede styrken a f n åden efter
den russiske fl ådestyrke . Delte ses især
a f de markante skift i Ilådeambitionerne i per iod en 1737-47 og af all ianceskiftet i 1740/4 2. Igen ne m he le de nne
periode betød op fy lde lse n a f målen e i
fl ådeplanern e. at den danske n åde var
den russiske n åd e jævnbyrd ig. På det
pol itiske pla n anto g det da nsk- ru ssiske For ho ld fre m til e fte r 1762 en
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spæ nd t karak ter a f vari er ende inten silet. o m e nd med et overvejende afspænd t forho ld i periode n 174 6-60 .
Dett e sa nd synligger. al Danmarks flådepoliti ske initiali ver i høj grad siglede
mod at kunne forsvare sig ov erfo r russiske aggressioner. Ydermere vi ser
sam me nlig ning en mell em den dansk e
og den s ve ns ke flåde , at de n dansk e
Ilåde var den s ve ns ke kraft igt ov erl egen i peri od en fra 1737
1780'em e .
og sa mtid ig var de t politiske for hold
mell em de 10 lan de frem til 177 2 afspæ nd t. hvi s der se s bo rl fra dele a f
I740'eme. Det sy nes derfor ikk e rim eligt. so m man traditi on elt har gj ort. at
antage. al den svens ke flåd e spille de
en hov ed roll e i den dansk e regerings
truss e lsbillede . Und er søg elsen tyd er
på. at dett e først var tilfældet fra a llia nceskiftetmidt i I760'erne og magtskiftet i Sverige i 1772. Indt il da var det
kun de flådern æ ssige tilt ag i 1740'eme
der direkte kan tils kri ves det dan sksvenske forhold. Her lyd er sam men sæ tninge n a f den danske fl ådestyrke,
hvori der indgik bombefurtøjer. til
gengæ ld pil. at Da nmark opererede
med muligheden fo r at angribe Sv erige.
For de t andet peger de flåde po lit iske
tilta g i re tning a f. at man i pe rioder
ø ns ke de al a nve nde flåden i handel spolitikk en . Dette er før blevel påvist.
men jeg mener dog. at det i denne ar tikel er blev et vist, al dan sk fl ådepolitik i høj ere grad end tidli gere antaget

in
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va r på virk et af andre uden rigsp olitiske
he nsy n end de sikkerhedspo litis ke.
Dette se s isæ r a f. at nybyg ni ngen af
fregatte r og forøge lse n af frega tsty rken
faldt sa mme n med åbninge n af Mi dde lhavelog de n større sats ning på handel sfrem stød fra omkring midten af
1700-tallel. I sam me retning peger
bygnin gen af bombard er skiben e i 1771
og de flådernæssige tiltag o m kr ing
1780. Sa mt idig skal det dog unde rstrege s, at opprioriteringen af de handelspolitiske tiltag kun fa ndt ste d i perioder . hvor Danmark ikke va r und er pres
på det sikkerhedspo litiske o m råde .
Fra om krin g 1760 ses de t. at den dan ske regering valgte al opretholde en

stø rre flådestyrke end de sikkerhe ds politis ke kra v til sa gd e. Dett e pe ger i
retning af, at den danske regering onsk ede en flåde, som var betydende i
europæisk sammenhæ ng . Bilde i handels- og alliancepo litisk sa mme nhæng
øns kede den dan sk e regering sandsynligvi s at ben ytte flåden so m instrume nt
e ller forhand lingsobjekt . Målet med at
opretholde en flåd estyrke var således
bredere end blot at vare tage de sikke rhed spolitis ke krav. Dett e ænd redes fra
1806. hvor de n dans ke fl ådepolitik
skiftede markant. Fra dette tidspu nkt
lyder under søgel sen på. at de n dan ske
søgående Ilåde ud e lu kke nd e va r bereg ne t ti l al sikre im od a ngreb fra den
sve ns ke Ilåde. Denne o m læg ning kom
tyde ligt ti l udtryk i Ilådeplanen i 1806 .
men omprioriteringer som de kom til

ud tryk i begynd else n af I790'erne var
måske et forvarsel om delle og ska l
formodentligt ses som en reaktion på
den flådemæssige udv ikling på europæi sk plan . Antageligt er ændringen i
den danske flådep ol itik et udt ryk for.
at den dan ske regeri ng på delle tidspunkt havde indset, at Danmark ikke
havde de nødvendige øko no miske ressourcer til at gøre sig gældende på det
tl ådern æ ssige område og derfor måtte
o mlægge sø forsva ret radikalt.
Fo r det tredje ses det i artik len, al antullet af nybyggede linieskibe storr set
var konstant igennem perioden. Fra
periode n 1 7 ~ 6-30 og frem til per iode n
179 6-1800 blev der i alle 5-års perioderne bygget ca . 5 linieskibe . Den næsten konstante byggea ktivitet peger i
retning af. at de skiftende danske rege ri nger ikke i længere perioder i væsem lig grad nedprioriterede flåde n.
Først i slutninge n af 1700-lallet ændrede dansk flådepolit ik væse ntligt karakler. Bemærkelsesværtlig er perioden
1731- 35 hvor de r blev ko nstrueret 9
linieskibe. Om delle berettige r til at
betragte perioden SOI11 et egentlig brud
i da nsk fl ådepolitik. som H.G. Ga rde
gø r del. er tvivlso mt. I art iklen ses del.
al der op til 1730 blev gjort forske llige
forsøg P" at styrke flåden, og derudover ændrede den udenrigspoliti ske situation karakter efter 1727. hvor store
dele af flåden s res sourcer frem til
Kathari na l's død blev brugt til udrustninger. Dette lyder på. al grunden til .

at flåden først fra en. 1730 blev styrket. var de n forandrede uden rigspo litiske situation og de ændrede økonomiske muligheder. Styrkelsen af den
danske fl åde var således ikke et resu ltal af magtpolitiske forand ringer om kring den danske regering. som det er
blevel fremført af H.G . Ga rde.
Dansk flåde po lilik i 1700-lallel var således langt mere ko mp leks end hidtil
antage t, og væse ntlige dele af politikken var relateret til den udenrigspolitiske udviklin g. Derm ed kan man dog
ikke udel ukke. al indenri gspolit iske
forho ld. fx mag tka mpe omkri ng ho ffet, har haft indfl yde lse på tlåd epolitikk en . En undersogelse af de indenrigspolitiske forhold vil således yderli gere kunne nuancere vores vide n om

den danske flådepolitik i 1700-tallet.
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Ta beller
Tabel l : Linieskibe i Østersøen
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Talmaterial e t Cf . hvis and et
I. G arde s . 16.2. Dan ma rk
, Gard e s. .2 15. Da nmark
J. Tallene i parent es er fra

ikke er nævnt. hent et fru Glc tc ( 19( 3 ) side 596 -tl7-1.
r ådede i 17·Hl ove r 29 linje skibe hvor a f -I va r mere e nd J O tJr.
r åded e i 1766 o ve r 3 1 linie skibe hvoru f 7 va r mere e nd 30 år.
Frnntzcn ( 19 76). Bilag IV. Del forne tal ungive r "S kibe MIm regn e... i fl åden s 1;.1".

DCI under tal "I ah".
·L Sterre lscu af linie skibe ne fo røgede ... i dl' europæl.. k flåde r igen nem period en o g dcn c mon :...ter fulgte Ul'
danske Huleskibe og så. Fra en gcnncmvnirlig deplaccmc r n pii 1580 to n i 17:!0 forøged e s de da nske linieskibe til :!J 80 lun i 1SOO. Den forøgede depla ce rne m so m tabe l I viser kan således ikke direkte tol ke... som
en ege rulig opru stnin g af Fl ådestyrke rne .
5- 10: Tallene i parerue s er Cm Fra ntze n ( 11)76 ). Tal ma te rialet hns Pre ntze n fur den sve nske tlå dc
korrespon derer SOI11 de t Ircmg.lr ikke helt medtalmaterialet bos Glc tc. da der er afvige lser i tidspunktet
fo r angi vels e rne.
5. 7 fuldt tj enestedygtige. I l be hov ede re par atio n• ..J utjc ncs tedyg tigc.
6. 9 fuld t tjene stedy gtige . 7 genne mr åd ne e ller pil ande n måde utjcn c stcd ygti gc.
7. T il tul let bor læggcs lallet for de sro rste sven ske Ircguner. so m kUlIlIC indgå i lini e fon nationen (Glc tc
( IY93 ) s. :\l).... "O·l) . Den svensk e linieflåde var såle des pol ca. 66.nOO ton s.
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R.
9.
IO.
II .

3 mjcn estcdygugc.
5 utjencstcdygtigc.
I utjcncstcdygtl gt.
Tallene er justeret i Glctc (199-1- ) s. 2H og e r hent e t he rfra.

Tabel 2: Danske fregatler
Danmark :
A nta l

An tal

Tabel 3: Danske bombard erskibe
Depl.
i I ()()()

skibe

skibe
0-5 ,"ir

to ns

1720

16

4'

X

1725

13

O

1730

9

1735

År

År

Antal

1720

3

1730

O

1740

O

7

1750

4

O

5

1760

.1

9

0 ( 1/

5

1770

0 (7 )1

1740

7

O

4

1775

iu (5 11

17-1-5

R

I

5

1780

fJ (5)1

1750

11

4

S

17X5

6( 5/

1755

9

3

7

1790

2 (2/

1760

12

4

9

1765

12

2

9

1770

14 (15 )1

.1

IO

1775

15 ( 15)1

3

11

17RO

16

( I X) I

.1

13

17X5

18 ( 17 )1

5

16

179()

16 ( 15)1

3

15

1795

lJ (\5 )1

2

14

IROO

y ( JO) I

3

IO

IH05

II ( IR)l

4

13

Ta lmate rialet er , hvis a nde t ikke er næv nt. hen te t fra
Gk te ( 1993) sid e 596 -6 74 .
I. Frnmzcn ( 1976). Bilag IV,
') Alle svenske priser.
3. G ank s opl yvningcr.

Talma teriale t e r. hvis and et ikke er n.cvm . hent et fra
Glc te ( 1993 ) side 596-674 .
io. ikke op lys t hos Glctc
l. Fran tzens (1976 ). Bilag IV,

Tabel 4: Kanonbåde. galejer og stykpram\TIC i Østersøen.
Danmark'

Sverige

Ru s land

172 1

19

32

171

1730

14

30

122

76

1740

2

42

1750

.1

87

102

1770

16

62

56

17X7

30

76

13ti

1790

28

277

300

IR07

24

25R

258

Talmateria let e r hent et fra Glcrc (1993 ) side 706-9.
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l . Tall e ne indeholder c l sumle t a llla l af kano npram me. g ulejer og kanon både. Fur de danske la l gæ lder. a l de fl este a f kunon prununcu c va r fl ydende
banener til beskvucl sc a f havn e.
" De sve ns ke enh~Jer vur de ls ret tet imod Rustand
ug til dels rener imod Danmark. Der fordigger
inge n o ply sni nge n o m hvor sto re styrke r der var
rener imod Danmark.
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FRANTZEN .

OLE L. IRed.):

Se tabet I - -l
Fcld bæk ( 1982) s. 25fl
Foldbæk ( 199-l1 s. 26 1
Feldbæk09lQl s. 2&1
Garde s. 138-9
Se tabel 1
Peld b.ek ( 19821 !'..263· -l
Peklbæk ( 1981) !'.. 2(15
Foldbæ k (199-1) s. 26 1
Feld bæk ( 198.2 ) s. 165
Feh.lbæk ( 199-l 1s. 263

hel2 .
18.

Fcldh:ck I198 :! ) ~. 268-7 1 .

Feldh:ck (I 982b . 27n.
2n. Garuc s. ~"'8.
2 1. Fnuuzen ( 1976 ) s. 29.
22. Franl7.c nI1 976 I s . 39--II .
23. Frumzc n ( 1976 ) s. -lY.
2·t Feldb.ck (1 982) s.lX2 .
25. Fcldb.ck (19:52) s. 2X6.
26. Fruntzen ( 1976) s. 67-7 1.
27. Pramzen (\976) s. 72-77.
2:5. Pramzen (1976) s. 89.
19.

TRÆFNINGEN VED RUGEN DEN 17. MARTS
1864 OG ORLOGSMUSEETS MALERI
Niels M. Probst
Ved krigsudbruddet i februar 1864 fik flåden til opgave at etablere en blokade
a f de tyske havne. Der blev udrustet tre eskadre r, en i Nordsø en, en i den ves tlige
Øste rsø og en i de n østlige Østersø, hvor de eneste tyske søs trids kræ fter, enheder
i den nyetablerede preussi ske fl åde, ha vde ba se .
Den sidstnæv nte es kadre blev formeret sidst i februar under kommando af ko ntre admiral va n Doc ku rn. Den bestod da af s kruefregatterne JYLLAND og SJÆLLAND samt sk ruekorve tterne T HOR og H Et ~ tDAL. Preu sserne rådede o ver en
eskad re under Ka piran zur See Jachtman n, der, da den ble v ka m pk lar i mi dte n
a f mart s, bestod af den lukkede s kruekorve t ARCONA, ~6 kanoner, 1 ~.4 knob, og
den åbne skruekorvet NYMPHE, 13 kanon er, l ~ knob , med stat ion i Ste uin/Swi nemiinde samt e n Ilotille beståe nde af hj uld amperen LORELEY, 4 ka noner, 10,5
knob, 18 damp kanonbåd e og fire kan onj oll er med base i Stralsund .
Den 16. marts observerede Jachun ann at den danske eskadre, der lå for a nke r ~
NM osa for Sass ni tz, nu ku n var på tre sk ibe. Fregatte n J YLLAND va r nemlig
ble ve t se nd t til København me d mas ki ns kade så tilbage var kun SJÆLLAND, 4~
ka noner, IO knob , og de to ko rve tte r. Jac htman be sl uttede derfor at for søge at
bryde den da ns ke blokade dage n efter med de oven næ vnte styrker.
Da han nærruede sig sydfra ved midda gstid den 17. mart s havde billed et imidlertid æ ndre t sig tot alt. Flagski bet SJÆLLAND lå der stad ig, men i stede t for de to
korve tter havde de t nu fåe t selska b af skrue linieskibe t S KJ OLD, 64 kan on er, 9,7
kno b, der var stød t til om form iddagen . og nordfra nærmede der sig desuden en
s krue freg at. Van Doc kum havde håbet , at de t var J YLLAND, 44 ka no ne r. I ~
knob. men da det viste sig al være den m indr e og langsom mere T ORDENSKJOLO,

38 ka no ner , 8 kno b. satte han kurs sy dove r mod de ang ribe nde preussis ke s kibe
uden at afv ente fors tæ rkn ingen . Ved tre -lide n var man kommet på skudhold og
efter at ha ve udve kslet et par bredsider drejede fjende n sydove r og de e fte rfølge nde kna p to timer s ka mp formed e sig so m e n retræ te fæg tnin g. hvor til sidst
ku n de da nsk e bovkan on er og det preussiske hæ ks kyts kom i anvendelse. De
preussiske skibes furtoversk ud P" en. to knob med førte, at afsta nden e fterhånden
øg edes til y, sø mil hvo reft er skydninge n mått e indstill es. Hen und er aft en slap
pre usserne ind til Sw inemii nde i god beho ld. Kanonb ådsflotillen kom ikke til at
sp ille noge n ro lle.
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Den 17. ma rts 186-1 m r vejret " uk letcs stille" ij<llge \"ClII Dackums rapport, M ala it'l viser da ognærmest hu vblik og ingen af skiben e forer .nojl. Centralt pkmrct Sl'S skrulin 'gll ltc'lI SJÆLL·\ND ,
da afj)'/"('" sine hovkano ner mod C'II flyg lcndc'fjeJU/l'. antagelig l aclnnmnns AHCONA, der .n'arer
sned sit luet...skyts. Tit højre .H'S skrue linieskibet SA"Jow.da vel iU l' hl'lIgC'r<' er pli skudho ld. D a
Cl' ingen tvivl (Jm, al kunstneren har arbejdet tæt Sl l11/11/( ' 11 IIIc'd øjenvidnet, dcuc a således det
net test e vi kali kom me på et /t u·"l.'fo/Ogruji af fm i llingc'lI! Moleri et har ikkefor "({Tl'f gcngiJ'c'l i
~·ti

[arve r.

Tabene begrænsede sig til tre dræbte og 19 sårede i SJÆLLAND, preusserne mistede fem dræbte og otte sårede.
Det var den unge preussiske fl åde s ilddåb, og kort efter træ fningen forfremme des Jachtmann til kontreadmiral. Me n forsøge t på at bryde de n danske blokade
var mislykkedes og skønt den preussiske Ilåde modtog nogle forstærkninger i de
følgende måneder blev det ikke gentaget. Den danske llåde bibeholdt såvel i den
østlige Østersø som i de to andre operationsområder søberredømmer under resten
af krigen,
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Orlogsm usee ts maler i, de r e r signere t Chr. Blac kc 1864 , ko m i musee ts besiddelse i foråre t 2002 so m en de l af testam entarisk gave fra fro Miriam Grove,
He lleru p. Den øvrige del af gav en bestod af en kårde af embedsmandstype saml
e n stor ornamentere t ski bskiste. vel sagten s et østasiatisk arbejde . Der var ingen
prove niensoplysninger. men det foreko mmer ri me ligt at de tre gen sta nde alle
hidrører fra en enkelt person , velsagtens en søo ffi cer af slægten Grove. Her viser
det sig. at fl agka ptaj nen på SJÆLLA ND under træfningen den 17. mart s var or logska ptaj n Hans Herm an Step hen Gro ve, 18 14 -66. Va n Doeku m sluttede sin
rappo rt med at ta kke ministeriel for Groves ud nævn else til llagski bets c hef og
året e fter ble v Gro ve udn ævnt til Marinem inister i ministeri et Frij s. I 184 2 fik
den daværend e prem ierl øjt nan t H.H.S . G rove permi ssion til i 11/ 2 - 2 år at føre
kotfard ibriggcn JOHAN FREDERIK til Barnvi a og Ostindien , ror på regeringens
vegne at und er søge mulig heden for at gøre Bali til dans k besiddel se. Han kom
til København året efter. men tog endnu engang til Ba tavia med briggen og
ven d te til bage i 1844.
H.H .S. Grove har således haft rig lejl ighed til at anskaffe sig den næv nte østasiatiske kiste. kården kan have været e n del af hans min isteruni form og maleri et
har sikkert pryd et del marin em inisterielle kontor, hvor det har kunn et vidne om,
al de ts indehaver havde været i kam p.
Hen visni nger :
Fæg tninge n ved Rugen den 17. marts I86..L O fficiel rapport . TfS J 8M p.
488-490.
Grener. Erich:
German W arships 18 15-19-1 5. Couway 1990 . M ax rart ror de preussiske
skibe
Steensen. R. Steen: Vore Panserskibe IS63-Jl)·B . Murinehistorisk Selskab 1983. Max fart for
de danske skibe.
Thiede. Sven Eigil: Dansk Snartilleri IS60-2000 . Manuskript under udgivelse. Art illeri for såvel J ~ dans ke so m de preussiske skibe .
Topsne-Jensen. T .A.
og Murquard . E.:
Office rer i den danske Snetut 1S 1J- 193::!.

Dockum . C. van:

Desuden diverse ove rsigtsværker deriblandt Barfod. Halfd an: Vor Flaadc i Fortid og Nutid. 19-1 2.
hvori Blucke s maleri ses gengi vet for ste gang.
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Nekrolog
Modelbyggerl augets fonnand genne m
ma nge år. Per Juul Jes sen . døde i sil hjem
den 25 . januar. Per so v stille ind efter en
længere tids alvo rligog uhelbredelig kræft sygdom.
Per var tunge rs ande n fon nand side n star ten i 1989. Med sto r energi og hj æl psom-

hed drev han Orlogsmuseets Modelbygge rlang frem til det høje akti vitetsnivea u
og den standard. vi ser i dag. DCI var uden
tvivl hans dybe indsig t j de t teoretisk e
skibs byg ge ri j forbindelse med hans gamle
j ob som s kibs ingeniør ved Dan sk Marit imt
Institut i Lundtofte. der gav ham den store
fors tåe lse og inspiration til mod elbyggeriet på en videnskabelig baggru nd i samarbej de med Or log s museet.
Mange mod e lbygge re sidder med deres
hobbyarbej de uden sy nderlige ko ntakter
ud enfor familien. Det var de rfor en stor
opgave for Per at få kont akt med mange af
disse menn esker, der mere eller mindre bevidst ø nskede kon takt med ligesi ndede for
m fri tek niske og teoretiske råd i forbindclse med model byggerie t. Pc rs utroli ge
hjæ lpsomhed med forslag til losning af
prob lemer. anvisning a f tegn ingsmater iale
eller he lt enke lt gode råd. åb nede forbi ndel se til et god t ko ntak tnet. og for Pe r blev
det til utallige sa mta ler i åre nes løb. Modclbygg erlaugct voksede og har nu 175
medl emmer spred t over hele land et. Per
ha vd e o mtanke ogs;.1 for de med lemmer.
der boed e ves t for S to rebæ lt. der jo ikke
k un ne tage del i med lem smøde r og foredr agsaft ener i O rlogxmus cc t. For at ko mpe nsere de m. rejste Per selv rund t i Jyll and
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med e n flyttebil og lånte mod ell er hos
[jcrmboende med lem mer til de store rnodelbyggeruds tillinger i O rlog srnuscct hvert
5. år.
Pers utrættelige ene rgi og omhyg ge lige arbejde med laugets årlige ukrivitetsprogra m. de r ind eho ldt et månedli g t fo redrag
samt tegne- og instru ktio nsa fte ner hve r
tirsda g hele vinte rha lvåre t. ga v medl em mern e sto r inspirat ion og skabte god t sammen ho ld og kamme ratsk ab .
På ge neralfors amlinge n i foråret 2003 vidste Per. hvo r det ba r hen. og han afsagde
sig forma ndsposten, idet sygdo msbehandlingen trætted e ham kolo ssalt. Dog ikke i
den grad al han ophørte med arbej de t i rnode lbyg gerluugets reg i.
Pers sids te sto re proj ekt. udst illi ngen "El
krigss kib bli ver til . Skibsdesign i 100 år".
der åbnes de n 7. febru ar :!004 . er planlagt
i det aljer af Per. Han gjo rde . hvad han
ku nne for at hold e sig i live frem til åbninge n. men på trod s af gode kam mera ters
hj ælp med tra nsport ind til mu seet for at
væ re med og give anvi sninger i udstill ingens op bygn ing. så rakte kræft erne alligeve l ikke heil til. Per var sej g til del sids te.

Vi er man ge . der vil savne han s venlige
sind. hans nid og m ålrettede arbej ds måde
og det gode kammera tskab. For O rlogsmuseers Mod clby ggerl aug og for Orl ogsmuscc t har hans uegen nytti ge ind sats væ ret a f
afgøre nde betyd ni ng .

O le Lisb erg Jen sen

MEDDELELSER FRA
ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG

Der indkaldes herved til ge neralforsamli ng iflg . vedt ægtern e
i Orlogsmuseets Mod elb yggerl aug

Torsdag den 1. april 2004 kl. 19.00 i Orlog smuseet
Dagso rde n ifølge vedtægterne:

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Va lg a f dirigent
Formandsbere tning
Regn skabsaflæggel se
Fastsættelse af kon tinge nt
Ind ko mne forslag
Valg af bestyrelse og revisor
Eve ntue l!

Resterende arrangementer i vintersæsonen 2003-2004
T orsdag den 4. Marts 2004 kl. 19.00
Peter Mauck og Niels Probst fortæ ller
ho ved skibet MAR IA fra 1514 .

UI11

projektet med bygn ingen af mode llen af

T orsdag den I. April 2004 Id. 19.00
Gcncra lforsuml iug med e fte rfølge nde foredrag.

TIRSD AGSTRtEF. A LLE TIRSDAG E
KLo 19.00 TIL 21.30 FRE M TI L TIRSD AG DEN 30. ~ IA RTS 2004
Me d lemme r a r Marlnc hlstor lsk Selska b er. so m altid. velkomne
til alle vore a rra nge me nte r.
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Fra opf'ygnillgt'l/ afsumulstillingen "Et krigsskib btive til, SkihstkJi.~'1 i

J()()

år",

Ny særudstilling i Orlogsmuseet

Et krigsskib bliver til. Skibsdesign i 100 år
Særudstilliugcn . so m åbner for pub likum den 7. februar 200..J.. kan ses indtil 6. mart s
2005.
Udstilli ngen koncen trerer sig o m den periode i el nyt krigsskibs tilbli vel se. so m kan
ka ldes designfa se n d.v.s. arbej de t med al få o pstillet kravene til skibet. at få disse af vejet
mod hinand en og e ndelig at få de m indbygget i cl skibss krog.
Der er ud valgt 3 skibe fra periode n fra de sids te 100 [tr. De t er panserskibet PEDER
SKRAt-.I fra 1906. Frcguuc n PEDER SKRMvl fru 1968 og endel ig de nyc fleksible ste neskibe.
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Før ste afdelin g af udstillingen viser de 3 skibe og deres histori e sa ml hvad vore naboer.
mod standere og alli ancepartnere i samme periode bygg ede af sk ibe .
Ande n afd elin g af udstillingen er meget foku seret på mod elforsøg ge nerelt. Fo r alle
krigsskibes vedko m mende bliver der udført en lan g række for skelli ge mod el forsøg for
at kunne fastl ægge skibets ege nskaber.
T redj e afd elin g af udstillin gen konc entrerer sig om de fleksibl e xreucs kibc og deres konstru ktion. Hele kon struktion surbcjdet foregår i vore dage på co mputer og dette give r helt
nye mulighed er i designarbejdet . Her vises e kse mpler på de man ge muli gheder i tegnin gs- og beregnin gsa rbejd et. Der vises og så e kse mpler på de num eri ske bere gnin ger.
so m vil komm e til at erstatte en de l af de prakti ske for søg.
Per Je ssen

Medlemsliste og kontingent.
Nye medlemslister og giroko rt til indb etaling af kon tingent for 2004 -20 05 blev uds endt
i januar mån ed, Fr isten for indb etaling af kontingent vil snart være ov erskre det, og har
du endnu ikk e fåe t foreta get denn e indb etaling bed es du gø re det snares t. Har du ikke
modtaget for send el sen e ller har der været andre uregelmæssigh eder bedes du kont akt e
Poul H. Beck.

Modelbyggerkonkurrence.
Orl ogsmus eet s Mod elb yggerlaug afh oldt sidste gang e n modelbyggerk on kur rence april
2000. T iden er nu inde til at forberede den næste. der vil blive afholdt e fteråret 2005. Der
er ganske vist hal vand et år til kon kurr encens afhold else, men skal man i gang med et helt
nyt proje kt. er det ikk e for lideli gt at starte. Der vil bli ve muli gh ed for at deltage med
næsten alle typer af modeller. I.cks . ældre og nyere sk ibe, bygget helt fra bund en. byggesæt i træ og plast, diorarnaer og tabl eauer, mod el figur er, mari tim e model fly og skibsdet alj er ,
Er du i tvivl om din model er eg net til delta gelse i konkurrencen så ring og tal med os o m
det. Det er dog en betingel se for deltagelse i se lve konk urrence n. at de tilmeldte modeller
ikke har delt age t i !auget s mod elb yggerkonkurrence i 2000 - "Model skib 200 0".
Konkurrence n bliver åbe n for alle, alt så ogs å for modelhygg ere. der ikke er medlemmer
af lauger. Konkurren ce regier og tilm eldingspro cedure vil bli ve medd elt se nere. Har du
selv, e ller nogle af din e bekendt e noget på bedding, så sørg for at det er færdi gt til e fter-

',rcl 2005.
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"Holmen 68".

Sidste gang vi berette de om "Ho lmen 68" var i majnummeret af MHT, hvor vi havd e anledn ing til at g læde os ove r den netop ops tillede pennane nte montre på 6 x 3 me ler, som
betød. al det var mu ligt al udføre el dioruma. de r vise r Holm e n i sin helhed. d.v.s. fra
flagbatteriet Sixtus i nord til vagten ved Prinsessegade i syd. Siden foråret 2003 er alle
vand flade rne blevet færd iggjort, og alle (l e r og holm e er lagt på plads. ligeso m de første
af de ma ng e skibe er begy ndt al dukke op. Med alle skibe og fartøjer vil der i all bli ve
tale o m lid t o ver 50 enheder. Tegningsrruu erialet til de mange bygninger på Nyholm. Ar-

senaloen. Margrethe holm og øvrige område r er fremskaffet med stor hj ælpsomhed og
engag ement fra Forsv are ts Bygnings tjeneste i Viborg, lige som Københa vns Ko m munes
Byg ningsar kiv ligeledes har være t til sto r hj ælp og støu e med hensyn til de bygni nger.
der ge nne m de sids te IO år er afhændet a f Forsvaret. På nu væ rende tidspunkt arbejd er
byggeholdel med tre hovedo mråde r. - nemlig terræ no verfl aderne med veje. stie r. grøn ne
o mråde r m.v., samt de meget forskell ige bol væ rks-, vo ld- og ste nkonstruktio ner mod
van darealerne. - endv ide re modelle r af de mange og meget forskellige bygn inger. - og
ende lig de mange forsk ellige skibe og fartøjer. Mode llern e a f de forske llig e skibe og
fartøjer er i sig se lv en spæ ndende historie o m Ircm stillings tek nikker• .s0 111 spæ nder fra
støbte modelle r al" de man ge motortorpedob åde til mere tradit io nell e byggem elod er ved
fremstillingen af de stø rre sk ibe. F.ek s. bygges begge flåde ns lo davæ rende fregatter PEDER SKRAM og HERLUF T ROLLE. hvoruf mode llen af PEDER SKRAM er planlagt "ud lån t"
til Orl ogsrnu seet s sæ ruds tilling "Et krig ss kib bliber til, s kibsdesign i 100 år ", der åbnes
6. februar 2004. På di orarnaet vil den ene fregat blive fort øjet ved Brudb æn ke n og den
anden vist und er ind løb i Fregatløbet.
Pou l H. Beck

