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DYKKERENS FORLIS.
En hidtil ukendt ojenvidneberetning

Saren NOl-by

P,i DR's hjemmeside kunne man
for nogle måneder siden hore serien
Radioklassikkere. En af klassikerne
havde titlen "Sofolk i Iortællerhjomet",
og her kan man bl.a. hore en eneståen
de ojenvidneberetning fra ubåden
DYKKEI<ENS forlis i 1916.

Interviewet bringes her i dets helhed
og med tilladelse fra DR. Det er
transskriberet og kommenteret af
Soren Norby, cand. mag. Speakerens
spørgsmål er skrevet i kursiv, mens N.
Christian Andersens svar står i normal
skrift. Interviewet er forsogt transskri-

beret ord-for-ord, men personnavne
er stavet ud fra en grov fonetisk
transskription.

Indledning
Det er en udsendelse, der har et halvt
århundrede på bagen. Dcn 8. april
1955 talte radioens Svend Alkjærsig
med torhenværende maskinmester
N. Christian Andersen om dengang i
19 16, da undervandsbåden DI"KKEI<EN
forliste i Øresund.

HI: Andersen. Her i denne lille
firk antede papæske del; ligger fi re

Underva ndsb åden DI" KKEJ< EN/ ologra(erel i Sominegra ven på Holmenfor Forste
Verdenskrig . (Statens Forsvarshistoriske Museum)
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ndmærkelsestegn. For mig at se så må
de jo markere hojdepunkterne i Deres
li/værelse. Det må vel s iges al hæng e
sådan sammen, ikke sandt'!
.J o ...

Hvis vi begynder ti! hojre . Så har vi
her mærkelig nok de italienskefarver?
Det er fra jordskæ lvet i Mess ina. I

begivenhed nu. Kan De ikke sige os
hvad der skele.
.J o... Der omkom så vidt jeg husker
var det 222.000 mennesker. Vi var
kun i land et sted. I en lille by på en
3000, tror jeg det var. Men der var
kun et par hundrede tilbage. De gik og
så sig forvi rre t omkring. Vi så nogle
operationer, der blev foretaget under

Krydseren HE JMDAL fotograferet Fl ådens leje . (S tatens Forsvarshistoriske
Muse um)

1908. Der lå vi nede ved Piræus med
krydseren I-IEJMDAL. Så blev vi sendt
til Mess ina med læger, lægemidler
- bedove lsesm idler og tæpper. Og det
manglede de alle sammen deroppe.

Se, nu må De ikke g lemme al
jordskælvet i Messina er en historisk
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åben himmel. På et par bukke med en
træp lade over. Uden bedoveise eller. ..
Og lægerne gik med cigaret i munden.
Det var de nod til for at stimu lere det.
Men vi var kun i land en enkelt gang,
fordi ruinerne blev ved med at ras le
ned . Dernede. Flere gange. Vi mærkede
navnlig en stor rystelse en nat. Det var



som om der stod en mand og tog med
en hånd i hve r ende af sk ibet. Altså en
mand - en kæmpe. Og ruskede .

I/-IEJMDAL'

Og så kunne vi hore rumerne rasle
derinde på land.
Men del ordensbånd og den solvinedal
j e, som ligger der?

Del er Kong Victor Emmanuel den
tredje.
Ja...

Og på den anden side slår der
MiIIdemedaljm .

Ja.. .

Så gå r vi hen til den næsten - del

Familien Anders en. Til hoj re N. Christian Andersen, og på hans bryst ses tydeligt
den store Medaljefor Ædel Daad. (Anders Sahra).

De fik vi et par år efter. Da blev del
sendt til alle dem. der havde være t med
på H EJ ~1DAL.

Vi fik del i 1911. Det er blot en
eri ndringsmedalje.

næste lille udmærkelsestegn i den lille
papæske. Og der er danskefarver.
Ja.

Der slår hare fo rtj ent.
Det er Holmens Hæderstegn .

s



DrKKEREN fotograferet ved Dokoen. Fotografiet er sandsynligvis taget ved
undervandsb ådens ankomst til Danniark i 1909. (Statens Forsvarsh istori ske
Muse um)

Det er Holmens Hæderstegn
Ja, det er for 25 års tj eneste.
Mari nen.

Og så går vi videre. Nummer tre fra
hojre . Det er igen de donskefarvet: Og
en ... oh... en meget stor medalje. Og
vender man den ser man, al der slå r
"For Ædel Daad". Den harjeg aldrig
setfo):

Næ h, der er heller ikke så forfærde lig
mange af dem.

De harfilet den aj"kollg Chris tian X
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Ja. Jeg tro r nok, at de t var numme r
37, der blev udstedt. De blev præget i
hvert enke lt tilfæ lde. De har dem ikke
på lager som andre. Så der gik jo et
stykke tid før j eg fik den. Men vi var
oppe - det var efter undervandsbådens
und ergang - altså DYKKEREN - at j eg
fik den tildelt.

Nu nævner De netop undervandsb åden
D YKKEREN, og del er jo den vi skal
snakke lidt 0111. Del var Danmarks
forste undervandsbåd.
Ja. Den var lavet i Itali en, og vi fik
den i 1910. Så vidt j eg husker var
de t til august, den kom. [Her husker



--:-

""
TeglIilIg ql DYKKEREN. (Soværnets Undervands- og FjernkendingsskolelUFS )

Andersen ikke helt korrekt. DYKKER EN
indgik i soværnet den 29. september
1909 og hejste kommando fø rste gang
5. oktober 1909. SN.]

Hvordan så dm Ild?
Ja . . . Den så ud. . . som en cigar.
Tilspidset i begge ender. Og så med
hvælvede dæk . Men dækket derop pe
det er kun til at gå på. Det var kun for at
give den skibsform. For det egent lige
skrog var fladt foroven - sådan
omtrent. Der er tankene, men det er en
betydelig sværere plade. Så det er en
tyndere plade , der laver skibs formen
ovenover.
Så er den inddelt i flere vandtælte
rum med vandtælte dore imellem.
Det forreste, der havde vi torpedoerne
og udskydningsrore ne. Og i det
næste rum det var komm andotår
net eller kommandorummet. Og så
kom motorrummet. Og så et luftak
kumulatorrum. hvor vi havde alle vore
luft flasker.

Hvud bes tilte De 0 11/ bord i Dykkeren .'

Jeg var første maskinmester der.

Del m r noget hel t nyt?
Ja, det var det, men vi lærte det jo
grundig t forst, for vi kom ud at sej le
med den .

Hvad ,'ar del for maskiner?
Det var kun elektromaskineri, der. Et
meget stort el akk umu latorbatteri. Det
var Iige så stort som Gothersgades
EMPR. [Hvad præcis dette er, ved jeg
ikke, SN]

Der kan 111an se, Altså Deres gamle
teorier om dampmaskiner og den slags
til/g. de m åtteforstfej es til side ?
Ja, ja, også fuldstænd ig. Men
undervandsbåde er jo næsten et
maskineri helt igen nem, så det 
motorerne - det var i virkeligheden det
mindste af det.

De ,'ar med lindre ord medlem i den
forste undervandsb ådsbesætning
Danmark'!
Næh, det var jeg ikke. Det her var jo i
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DYK KEREN 'S maskinrum. Bag delle luftakkumulatorrunnnet . (Statens
Forsvarshistoriske Museum)



OrKKERENS besætning fo tograferet .101' Forste Verdenskrig. Yderst t i] hojre slår
daværende lojtnant Reelmitzen (5. Eskadre)

1916. At vi sejlede ned. Men fra 1912
sej lede jeg med dem.

Der er noget særlig t ved steIJ1I1i11gel1
om bord i en undervandsb åd. Alle er
der i bogstaveligste fo rstand del' i
samme båd.
Ja. Der er vi lige stillede. For når
man sej ler som maskimnand sej lede
i en torpedobåd, så var man ligeså
godt nede under dækket, som i en
undervandsbåd, og det er låset af og
vi kan ikke komme op og vi skal sejle
med blændede lanterner, så er det slet
ikke så morsomt. Så vil jeg hellere
være i en undervandsbåd, hvor vi alle

sammen er på lige fod.

Der el' ingen officersafdeling. og del' er
ikke lIogell afdelingfor menige?
Nej , dårligt nok. Vi må opholde os
imellem hinanden, men det giver også
det bedste forhold.

Ja. Me n del der var den direkte
anledning til den store medalje. der
ligger der? Medaljenfor Ædel Daab.
Ja. Båden var jo ude på oveIse en dag.
Og var lige neddykket. Vi dykkede
klokken et og ti minutter over, så blev
vi påsejlet af en norsk damper. [Ifolge
den efterfølgende Havarirapport skete
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kolli ssionen kJ. 14.00].

l neddykket tilstand?
Ja. Vi lå nede på bunden , men der er jo
kun 9Y:! meter vand, så vi var ikke så
langt nede, men vi var nede ved bunden.
Og så sej lede damperne-vi lå isejlløbet
- og da damperen [dampskibet var det
norske SIS VESLA] kom der, så ramt e
den os ved lugen agten for tårnet. Den
almindelige nedgangsluge.

Vil det s ige at J inden i lx/den kunne
se den norske båds stævn skære sig

igennem ~

Nej , nej. Den kom ikke så langt ind.
Der blev ikke direkte hul i selve båden
på anden måde end at hængslerne
knæk kede af, så hele lugen log vand.
Båden ville lobe fuld i lobet af mellem
I y, og to minutter.
Ja, så skete der jo det at vi måtte j o
lukke vand tæt , så vidt muligt for vande t
væltede ind tilos i samme ojeblik som
vi mærkede påsejlin gen. Og båden blev
liggende med en 25 graders slags ide .
Det var jo et godt bevis på, at den lå
på bunden. Den kunne ikke selv rejse

DYKKERENS agterdæk fo tografe ret på Holm en efter kollisionen. Den lomme

lugekann ses tydeligt . I baggrunden logiskibel H EKLA og den britiske ub ådE.13.
(5. Eskadre).
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sIg Igen.
Så provede vi - j eg pro vede at slippe
faldkølen. Del er tø halvde le af en
blykøl, der sidder på hver sin side af
en stålkøl nede under bund en afbåden.
Og de kan udlø ses ved et håndtag op pe
fra motorrummet. Men det kunne ikke
lade sig gø re denne ga ng, fordi båden
lå med faldk elen nede i sandbunden.
På den ene side - den side, der vendte
nedad. Og den side, der vend te opad
der kunne halvde len jo heller ikke
falde fra. Så det kunne ikke lade
sig gøre. Så prove de vi på at lukke
vandtæt. Der var en fyrbøder, sammen
med mig, inde i motorrummet, og
han provede på at lukke døren ind
til luftakkumulatorrummet, men han
kunne ikke Ja den lukket. Der sej lede
en ledning fra en hånd lamp e - en
elektrisk ledning - imellem ...

l klemme?
Ja, og når han fik den væk med den ene
hånd , så kom der hjørn et af ærmet af
en stortrøje med lomm er ud ove r de t
hele i klemme, og da han kun havde to
hænd er, så kunne vi ikke få det væk,
det hele. Der va r ikke plads til en til
kom hen til døren.
Så sagde jeg at "jeg kan hell er ikke
slippe den her" - det var faldkø len.
so m jeg stod og arbejdede med, "gå
så ind i kommandorummet", sagdejeg
til ham. Så gik han deri nd og jeg brod
strommen på stromtavlen, og så log jeg
en akk umulatorlyg te, der var derinde,

og gik derind også. Der stod jeg i vand
til midt op på livet, på det tidsp unkt .
Så løb der jo noget vand med, dengan g
jeg gik deri nd, men vi lukk ede jo så
hurti gt so m muli gt, men ligegodt var
lasten - lasten var godt en Y, meter
haj - den var fuld af vand. Så det vi
om bord kalder dorken - altså gulve t
- det var træp lader, de sej lede der, så
man gik nede på se lve batt eriet. Da jeg
havde støvlerne fulde af vand var det
en ubehagelig elek trisk fornemmelse,
men det gjo rde jo ikke så meget i de t
ojeblik.

Nej, der var storre interesser på sp ild.
Så kom chefen - de havde alle sammen
taget fat på deres redn ingsapparater 
de, der havde kunnet l1i nogen , men de
to fyrbøder og jeg, vi kunne ingen - vi
vidste at vi ikke kunne få nogen, for de
var øde lagte af va nd med det samme.
Vi havde tolv apparater med, og vi var
ni menn esker om bord , så det skulle jo
være nok, men de seks af apparaterne
var blevet øde lag te ved al der var
komm et vand i Kali-patronerne. Så de
lo fyrbøder og jeg, vi havde ikke nogen
apparat.

Vil det sige heller ikke noget lu/b 0 11I al

blive reddet?
Naj h, det er så meget at sige, fordi det
spekulerede vi ikke i så tidli gt. Del var
lige først i.. . Der kom en fyrbøder 
Frederiksen hed han - og ville have
en ves t - cl redningsap parat. Så sagde
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Ub ådseskadren begyn dte allerede i 19 /2 al udstyre ub ådsbesætningerne med
Drager-veste. De il/de/IO/dl ih til mellem 30 ag 60 minutten ogfungerede ved,
at man åndede ind og Ild gelll/elll et mnndstykke, hvor del/ farlige kultveilte blev
fj erne tfra udåndings luften gennem e11 kalipatron. Bag patronen sad el/ ilttank.
der indeholdt ilt under ca, 180 annosfæres tryk. Ub ådsgas ten skil /le se/I' sarge
f or al lukke ilten Ild of tanke n, og kom de til al give for meget tryk. skele del,
al mundstykket simpelthen fioj Ild af gas /ens mund. KOlli so/m IIId derved i
forbinde lse med kalipatronen. blev Drager-vesten giftig, og kunne ikke benyt tes
igen,fo r den var blevet renset. Her ses besætningsmedlemmer/hl BnLoNA ifon
de I'igtige veste omkring 1920,

jeg "find et. så skal de få det".
"Jeg vil have en vest", sagde han.
"Ja. men gå forud. ,,1 skal de nok få en
vest". Så gik han.
Der var chefen ved at spænde sit
apparat på.
Så siger han. "Spænd det her spænde" .
"Ja" . siger jeg. Så spændte jeg det.
Så s iger jeg. "hvor meget vand har vi
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over?"
Ja. så gik underbådsmanden [Janus
Sørensen] op i tårnet og så efter, og
han mente. der var en meter vand over
tårnet.
Så siger jeg "Jeg vil gerne se det". Så
gik jeg op og kiggede - der var sådan
ruder i t årne t, så man kunne se skråt op

til vandove rfladen,



Så siger jeg 'Jeg tror nu nok at der er
mere, men det er Iige meget. Det kan
lade sig gøre".

"Hvad for noget?", siger han så.
che fen.

Så siger jeg: "At gå den vej op" .

Ja, så begyndte han at gå den vej op. Så
siger jeg "vil chefen op nu?"

"Ja"

"Nu med det første hold?", siger jeg.
Det var meningen vi skulle deles i
hold .

"Ja"

"Jamen de der ingen redningsapparat
havde, de skulle gerne op først."
Så siger underbådsmanden. "Så afgiver
jeg mit apparat". Han stod deroppe den
gang.
Så tog jeg imod det, og så siger jeg "Så
tager jeg det, men vent nu lidt for de lo
fyrbøder, de har ingen".

Så kom .. . der jeg så gik ind i
torpedorummet. hvor resten var, så
kom han farende og log apparatet fra
mig. Så sagde jeg: "De må godt have
del, men De kan også komme op nu".

Ja, så ville han det.
"Ja, men det er uden apparat", sagde
jeg, og så tager jeg apparatet igen.

Efter D rKKERENS fo rlis har der været
nogen debat 0111 hvorvidt chefen, S.
A. Christensen, havde tænkt sig at
fo rlade ubåden sammen med fo rste

hold. eller om han ville være ble vet i
tårnet og tømt det fo r vand. så resten
af besætningen kunne komme Ild den
vej. lv/ens N. Christensen her beretter
afS. A. Christensen ville op medforste
hold, fas tholdt underbaadsmandJanus
Sarensenfrem til sin dodsdag al del var
chefens agt at blive i t årnet og hjælp e
resten (?l DH,:KHRJ::NS besætning Ild.

Så gik han og så den anden fyrboder
også derop. I tårnet . Så lige før jeg
lukkede den underste luge, så siger jeg
til dem .
"Jeg vil sige jer IllI engang, at de, der
ingen redningsapparater har, de skal op
først."

13



Sil blev che fen stilende neden for neden
og de andre g ik hojere op i tårnet.

Sil forsvan dt jeg ind i lorpedorummet
ogs å. Til de fire . der var derinde. Sil gik
der j o nogen tid, sil sil vi vandet vælte
ned i ge nne m bu nden af tårnet. Det var
pakn ingen, der har ikke været helt tæ l,
så det kunne drive igennem . Men sil
kunne vi ogs å fors tå, at de havde lukket
tårnlugen op, men de havde ikke lukket
igen . Og der havde j eg sagt til chefen
at han skulle lukke lugen igen, og sil
signalere ned til os.

Det gjorde de altså ikke, sil vi kun ne
jo dårligt gå saru rne vej . Fordi vi ikke
vid ste og der var sket. Så talte vi lidt om
det og de ville j o gerne op. at vi skulle
gå sa mme vej op igennem tårnet, sil
s ige r jeg: "De kan vi også godt, men så

må enten mask inist Mejldahl e ller jeg
gå lim esl og den anden gå bagerst. "

For hvis man skal gå forrest - for det
kan godt være, at der sidder nogen af
de andre oppe i tårnet og er kommet
noget til og ikke er komme t derfra .
Dem ska l vi j o hav e til side forst.
Ja, S3 bad de mig om at gå torst.
" De t ska l jeg nok ", sagde j eg. " men
hvis jeg se lv må bestemme tiden. sil
venler vi lidt endnu " .

Og sil sagde de . at det målte jeg
se lvfo lgelig bestemme, hvornår vi
skulle gå.
Sil sagde jeg: "me n sil sætter vi os til ro
igen. og snakke r lidt om de t".

14

Nu var der kun gåe t en halv limes lid
e lie r p åsej lingen. Da kunne vi hore

a l der ko m en dykker ned. Del var
kaptajn Juel-Brockdorff Han va r ude i
el vagtskib. der lige i nærheden afhvor
vi var blevel påsejl et. Og de r sejlede
ledsagerbilden hen og meldte det. Så
tog han et dyk kerapparat på og gik ned
og sig nale rede til os. Vi kunne hore at
han spurgte om kom mandorumm er. Så
sagde vi lorpe dorummet. Vi gik ud fra
han vilte vide hvor vi va r. Og de r var
en af matroserne. Det var ham, der var

Tungdykker i dragt af cirka samme
udseende som den Juel-Brockdorff
benyttede i /9/6. Dragten vejede co.
70 kilo. (Statens Forsvarshistoriske
Mu seum)



med for første ga ng. Han havde været
signa lgast i HERl ur TROllE, og jeg
lavede lidt vrøv l til at begy nde med,
dengang chefen og underbådsmanden.
de vilie gå op. Det var de eneste, der
havde lært at signalere. Jeg kunne nok ,
me n jeg havde lært det ved frivi lligt at
gå hen på rad iosko len.
Så fik jeg ham til at afgive signaler,
for han var ked af det. Han sku lie
forsørge sin gam le mor, og når nu han
druknede, så havde hun ingen. Så siger
jeg: " Hvem siger de gal' det?", "Ja, det
her kommer vi da ikke godt fra"

"Det gor vi jo nok" svarede jeg. Så
tog jeg en skråtobak op, og så fik vi en
skråtobak, og så gik det igen. Vi havde
jo vores drikkevandsbehold der. J det
rum. Det varogså meget rart. Ja,der var
vist ikke andre end mig, der var særlig
torstig, men jeg havde brugt munden så
meget, og derved at klorgassen havde
ode lagt stemmebåndet, delvist, sagde
lægen bagefter. Men der kunne ikke
gores noget ved det. Det va r hver gang
når jeg taler meget, så bliver jeg hæs.
Men det generer ellers ikke. Nå, men
så satte vi os til ro, og så varede det
ikke så længe for vi kunne hore, at de
signalerede fra en anden båd . Det var
ledsagerbåden. Der gik en bådsmand
Boil[navnet er stavet ud fra dets
lo netiske lyd] nede i bunden af den
og med en hammer på skibssiden og
spurgte ril os, "I-Ivar mange vi var?"
Vi sagde "vi er fem. I torpedorummet".

"I-Ivar mange er i live" sagde de.
"Fem" . "Hvem Cl' ikke i live", spurgte
de så.

Så svarede vi at chefen,
underbådsmanden og de to fyrboder
var gået op igennem tårnet , så dem
vidste vi ikke noget om . Men da de
havde fået ordet chefen, og de andre
tre var kom met op, og reddet af en
red ningsbåd deroppe. Så regnet de jo
med at chefen var dod , Det var han
også, men vi vidste det bare ikke .

Nå, så slog vi os til ro igen og tal te
sammen engang i mellem.

Om hvad!
Vi spurgte hvor længe det vilie vare,
og det fik vi aldr ig svar på. Og så
spurgte de ti! hvordan vi havde det, og
vi havde det stadig godt, selvfolgelig,
Men der gik ligegodt seks timer la l' vi
fik frisk luft, Der er i ethvert rum i en
sådan undervandsbåde - de r er en studs
- man kan komme til oppe på dækket
og spænde en luftslange på og pumpe
luft ned. Men det varede seks timer
for dykkeren kunne få fat på den ne
her studs . Det var tømmermanden.
N u blæste det noget, og der var noget
strøm, så det var ikke let af finde.
Den tredje gang da han gik ned, sagde
kaptajn Rech nitzer - han var jo chef
lal' undervandsbådene - sagde han at
"n u må de se at finde det , for de kan
ikke blive ved at holde det ud". Så
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fandt han det og så kom der luft, og
de l gjo rde godt. Men del var lidt koldt.
Nu var jeg den eneste, der var våd,
men - og jeg var våd op til bæltestedet
- men jeg sad med benene i vand og
vandet blev lunket efterhånden af
batteriets korts lutning, så kom der
samtidig en giftig mg op, så vi måtte
tage vores indåndingsapparater i
munden og ånde lidt for at rense luften.
Vi kunne se. når vi skulle havde disse
her iltåndingsapparater i. Kunne vi se
på hinanden at vi blev kor tåndede. Vi
mærkede egentligt ikke noge t se lv,
men de blev kor tåndede og sovnige.
Men det var forbi dengang vi fik frisk
luft ned. Men kold var den.
Så sagde vi igen, ja vi sludrede 0111

så de t ene, så det andet og til klokken
den var halv tolv om aftenen, så fik
de lugen lukket op . Da havde de fået
båden hævet til en halv meter nær
vandoverfladen , og højere kunne de
ikke lofte den. Ja, Svi tzer loftede den
op med de res dam pspil, men de kunne
ikke få den hojere op. Så lukkede de
lugen op og havde lagt nogle barriere
omkring - fendere, tovværk - så vandet
ikke - så der var en hul selvom der lob
vand ned, og så gik vi op der og kom
om bord i KATTEGAT.

Og De var redde!...

Ja, så siger kaptajn Rechnitzer det
tørste "Gudske lov der er de Andersen" .
Jeg var den sidste . der kom op. Så er vi
her alle sammen.

" Hvordan vidste de at chefen var
død?"

" Er han dodT'

"Ja, det sagde de selv til os,"

Næ h, så har I ikke ventet til vi fik givet
rigtig besk ed. Det havde de heller
ikke.

Se m l sad de fem mænd dernede i den
sunkne båd...
Ja .. .

Og på et vis! tidspunkt igennem de
mange timer vidste de ikke om de vill e
overleve ...
Næ h...
Hvordan reagerer mænd så i en sådan
situation?
Ja. jeg kan huske at j eg sad og ærgrede
mig ove r at jeg havde kobt en ny
uniform om sommeren. Den havde
koster 160 kr. og de kunne have været
sparet.
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En beretning fra glemmebogen
"O r logsminder - Skild r inger fra danske Orlogstogter 1878-1919"

af E. Wesscl (1926)

Folgeride gengives en lille morsom
historie om en hændelse i 1897. Man
kan fri stes til a t spekulere på om
samme resolutte handlemåde kunne
bru ges i 2007.

) krjg med tyske poisemagere
I året 1897 varetog kanonbåden G RON

SUND tjenesten som liskeriinspek
tionsskib i Nordsoen med Esbjerg som
station.
Kanonbåden afgik til Nordsoen i be-

•
/O

gyndelsen af marts og vendte forst
tilbage (til Holrnen-red.) ved Juletid.
dog var skibet oplagt i august-sep
tember. hvor der intet nævneværdigt
fi skeri fandt sted under land .
Tjenesten bestod i al holde soler rito
riet rent for trawlere og varetage de
danske fiskeres interesser.

To store. engelske Marine-kuttere, som
midlertidigt udforte inspektionstjeneste
i Nordsoen. kom en dag ind til

Kanonb ådene G RONSUN/) og G ULlJBORGSUN/) mr hygger på Orlogsværftet i årene
/882-80/. De m r i konstruktion nærlig CIIS med er deplacement på 233 og 262
IOJl.\'. Kanonbådene hm'de oprindeligt en bevæbning på lu s/k. 12cIJI kanoner: og

ro stk. niaskinskyts. De 0/00 installerede hes tekræfter glll' b ådene enfart på ClI.

// .5 klio/J. (Staten s Forsvarshistoriske Museum)
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Esbjerg.
Under Landlov kom de engelske
malroser i strid med tyske slag
tersvende. der arbejdede paa en
pølsefabrik. Striden opstod paa en
obskur Beværtning i Havnekvarteret
og endte med. at slagterne brugte

Politimesteren sendte derfor Bud
om Bord i Inspektionsskibet. der
lan tortejet i Dokken, og udbad sig
assistance afVæbnet Mandskab.
Begivenheden fandt Sted senlom
aftenen. GRONSUND's Besætning blev
straks purret ud. Dg Mandskabet

Kanonb åden G UI.DROIIGSUND. De to kanonb åde b/el' brugt tilfiskeriinspektion
"udenfor Skagen" , som ovelsesskibefor kadetter og til soopmåling. G ULDBORG

SUND udgik affl åden i / 922 /IIeI/s G RONSU;I'D stadig "(/1' i tjeneste i / 932.
(Statens Forsvarshi stori ske Museum)

Knivene . To engelske Malroser fik
alvorlige Saar og maatte indlægges paa
Hospitalet.
Da Politiet kom til. var kampen i fuld
gang. og Politiet var ude af stand til at
ska ffe Ro til Veje.

forsynet med Vaaben (Sabel og Gevær) .
Styrken blev formeret i to Afdeling er.
hver under Kommand o af en Officer,
Officererne modtog Instruktioner
unganende Styrkens Anvendelse og fik
Ordre til at melde sig til Politimesteren
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eller dennes Sted fortræde r,
Med Spænding imod esaa Mand skabet
en natlig Kamp og glædede sig
til - hvis det sku lle komme til
Haandgribeligheder - at tage de tyske
Slagtere under Behandling.
I Overenss lemmeise med Napo leons
Taktik marcherede de to afde linger
ad forskellige Veje til Kamppl adsen
og havde Ord re til at mode paa Stedet
samtidigt.

Ved Ankomsten til Krigsskuepladsen
var alt ro ligt. De tyske slaglersvende
havde absenteret sig, da det rygtedes,
at Militæret var under Fremrykning.
For at forebygge nye Uroligheder
patrou illerede mind re Styrker i
Gaderne til noget over Midnat.
Alt var imidl ertid omsonst: Slagterne
havde laget Billet til Hamburg med
Nattoget.

Slagskibel USS AUD.·l.IIA ligger som museumsskib i Mobile. Alabama. USA har
som del eneste land i l'erden bevaret en lang række slagskibe SOIllIlI/lSeUIIISskibe.
Del er enfantastisk oplevelse al l'ære ombord i disse mastodonter : (Tom Wis
mann 2004)
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Fil-e orlogsskibe til Christian 4.
Christoffer Gojes skibsbyggeri ved Arendal

Niels M. Probst

Arendal ligger i det sydos tlige Norge.
I sids te ha lvdel af ISOO-ta llet va r der
her en betydel ig værftsi nd ustri me n at
der tidligere også er bygget krigssk ibe
på eg ne n synes kun at være ke ndt af
få. A llerede i 1565, a ltså midt under
syvårskrigen. sendtes skibsbygger
Frederik Bauck til Nedenæs Len hvor
han sk ulle 'opsætte' d .v.s. bygge et
(o rlogs) skib. Ti l byggeriet antog
han skibstomrcrc i Ho lland, der har
åbenbart ikke været ti lstrækkelig
loka l arbej ds kra ft. Navnet på Baucks
skib Cl' ikke ken dt. og i de følgende
mange år hores der ikke om kongeligt
skibsbyggeri i Nedenæs Len, mcn i
1630'cl11c b lev der bygget mind st fire
orlogssk ibe nær Arenda l. de t e r dette
byggeri der her skal be han dles .

Grundelementet i fl ådeformationerne
var fra syvårskrigens tid tre-skibsgrup
pe r hve r best åend e afct stor t sk ib og to

mindre sekunda nter. Dct kan da og så
p åvises at dc n egent lige kampstyrke
i Christian 4 .s flåde udgjordes af en.
cn trediede l 'store orlogsskibe , med
et deplacement på 600- 1200 ton s
eller mere, og to tred iedele 'sm å'
orlogss kibe på 100-500 tons. Egcntlig
var denne sammcnsætning betyd eligt
mere prakt isk anvendelig end 1700-

-tals fl ådens bestand af mange
ensartede linieskibe. for i fredst id.
hvor de store linieskibe kun havde
begrænset anvendelighed, var de 'små'
orlogsski be gl imrende egnet til at
var etage patrulje- og ko nvoj opgaver,
og de b lev da også flitt igt brugt.

Konstruktionen af dc 's må ' orlogsskibe
der blev bygget i begyndelsen af
Christian 4 .s rege rings tid synes ikke
at have på ka ldt sig storre adm inis trat iv
opmærkso mhed, mcn i efteråret
16 I3 finder vi kongen i færd med at
konst ruere hvad der må have været
en ny typ e. Udformn ing en blev til i
samarbejde med en privat ho llandsk
bygme ster, Petcr Michelsen. de r boede
i Jtzch oe i Holsten , og result atet blev
ct lavtstikkende. men særdeles stærkt
bygget orlogsskib på en, 400 tons med
et enkelt lukket batteri af 18-pundigc
kanoner, såkaldte halvkanover, cn
usædvanligt kraftig annering for ct
skib af dcn storre lsc. Man ka n se
dc nnc kons truktion, jeg har valgt a t
ben ævne typen det Ic tte orlogsski b for
at differentiere dcn fra de ovrige små
orlogsskibe, som det første udslag
a f Christian 4. s ændrede politiske
interess er, der efte r Kalmarkrigcn
vendte sig mere mod syd. Et skib
af denne type var j o optimeret til at
operere langs den læge tyskc kys t og på
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Iloderne Elben og Weser, vel at mærke
mod en tjende der ikke besad egentlige
orlogss kibe.
Det første skib af typen. FIIJES,må have
været vellykket. for kort eller al det var
leveret fik Peter Miehelsen kontrakt
på at bygge et magen tiI, IJg dette
skib, NELDEBLAIJET, fik ord for at være
flådens bedste sej ler! Endnu et skib
af FIIJES-eeI1en, SVA NEN, blev leveret i
1624 , og det forlod da, at kongen ville
have Peter Miehelsen til at bygge seks
til så hurtigt som muligt, men sådan
kom det ikke til al gå. Omtrent samtidig
havde den kongelige bygmester David
Balt our neml ig leveret sin udgave af
det le tte orlogsskib, HUM~l EREN, der
var af nærlig samme SIO ITcJSC som
Fides -certen, men havde endnu mindre
dybgående. Og det blev Balfours
konstruktion, der med visse ændringer
kom til at danne forbillede for de i alt
oue lette orlogsskibe, der tilgik flåden

over de næste 20 år. Dc torste fire
blev kontraheret i 1628, to med David
Balfour og to med Daniel Sine Iair, der
også var kongelig bygmester, De skulle
være ' i alle Mander som Kongens
skib Hummeren' , men fik dog alle en
kol der var to alen (1.26 ml længere.
Bal tour byggede sine skibe på sil
private værft på Christianshavn, de
fi k navnene TRE LOVER og To LOVER,
Sinc1air byggede på Sloto-værftet
ved Nakskov, hans skibe kom til al
hedde LAMM ET og KRONEl SKEN. Ingen
af dem nåede al blive tærdige inden
Kejserkrigens afslutning i 1629, mcn
HU~l ~ l EREN blev tlittigt anve ndt, bl.a. af
kongen se lv, undcr de nordtyske raids
og landgangsop erationer i 1628-29 .

DEl,M r.~ 1I0 11ST

I 163 I blev endnu et skib kontraheret,
og nu er vi nået til vort hovedemne. del
skulle nemlig bygges i Nedenæs Len

D(II 'id Balfonrs tegning li/ HUMMERENviser det /elle orlogsskih i sin oprindelige
form. Som del ses, er skibet meget lavtstikkende . og all artilleri er anbragt på del
lukkeile batteridæk. Sil i hårdt vejr; hvor portene ikke kunn e åbnes, ville skib el
værefors varslost overfor sto rre orlogsskibe. RA SoE K& T E 9.
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på den tid lige re lensmand Chris toffer
Gojes foransta ltning . Christoffer Goje
( 1584- 1652) havde væ ret lensmand
i Nedenes i per ioden 16 19-29, og
han havde også tidligere optrådt som
leverandor lil flåden. Fra 1625 til
1628 havde han leveret mindst 54
sk ibsjoller og i 1629 leverede han
fem sk ibsladninger egetammer til
Bremerholm. Han havde som lensmand
opa rbejdet en gæ ld på 35.000 da ler til
kongen l , der her så en mulighed for at

få nedbragt denne gæld samtidig med
at han fi k tilført flåden nye skibe uden
om Rigsrådet. Kontrakten for det nye
sk ib blev slutte t med Christoffer Gøje
den 23 . marts og sk ibet sk ulle denne
gang være som Balfours TRE LOVER,
altså med den forlæ ngede ka I. De
loreskrevne dimens ione r var: Længde
afkøl 42 alen, bjæ lkerne, d.v.s. bredde n
13 alen, fald af forstavn I I y, alen, fald
af agterstavn 2 alen, hækbjæl ken skulle
være 7 3/4 alen, 'skørtingen (d.v.s.
rejsn ing afbundstoklinien) agter 4 alen,
ime llem 'overlobet' (batteridækket)
og kobryggen sku lle der være 3 alen
og dybden i rummet me llem foringe n
og underkanten af overløbsbjælkerne
sk ulle ligeledes være 3 alen. Konge n
ville levere alt j ernværk og mastetræer,
og desuden bekoste ga lion, sta fiering og
billedskærerarbejde ink lusive' Kronens
Yaaben bag på Skibet', men selvom det
ikke nævnes direkte, må man gå ud fra,
at Goje se lv sku lle skalle tøm mer og
alle øvrige materialer. Noget skibsværft
synes Goje ikke at have rådet ove r, for

han skulle på egen bekostning opsætte
en sinedie på det ' bequern me sted huor
skibbet opbygges', og indrette den
med ambo lt, bælge og andet redskab
som behøvedes til ' en fuldkommen
smedie. Desuden sku lle han se lv
skaffe de nødvendige arbejdsfolk,
de ls til at ' lo tte og lette, slæbe og
bære' de ls savskærere og borere. Med
hensyn til det faglige. Gøje var jo ikke
skibsbygger, skulle han accordere med
mester Daniel Sinc lair, der ve l så skulle
skaffe de nodvendige håndværkere,
skibstømrere, mastermagere. smede
o.s. v., der ikke er nævnt i kontrakten .
Til ge ngæ ld tilsagde kongen Christoffer
Gøjc 6700 spec ieda ler. som vel at
mærke ville blive trukket fra de skatter,
som Goje va r blevet kronen sky ldig i
1628, da han var lensmand i Mandal.
Lister og Nedenes len'.
Nu havde Daniel Sinclai r allerede ti
dage forinden, den 13. marts, forpligtet
sig til at bygge et stort skib på Sloto ,
så han har næppe kunnet overkomme
sam tidig at have tilsy n med et
byggeri i Norge. Men det fremgår af
Slotøværftets regnskaber, at der her
i lobet af sommeren blev fremstillet
'skabe loner', d.v.s . bræddeforme til
spanterne , ti l det skib kongen ville
bygge i Norge . Og der er næp pe tvivl
om, at det blev Sine lairs tidligere
mestersve nd, Sve nd Anderse n. der
kom til at l orest å Gojes skibsbyggeri.

Denne Svend Ande rsen var nordmand,
han stammede fra Båhus, og han
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havde kort forinden , den 25. januar
163 1, fået bestalling som kongel ig
sk ibsby gmester. Hans årsIon var
her sal til 200 daler, del halve af den
Ion de gamle bygme stre Balto ur og
Sinc lair fik. Ande rsens vej til embedet
som bygmester havde ikke været heil
let. I-Ian nævnes som skibsloml'er
på Bremerholm i 1619, og i 1621
blev han forfremmet til mestersvend.
I 1625 blev han for fremmet Iii
underskibsbyg mester og sendt til Sloto
for at ass istere Danie l Sinc1air ved
bygningen afhovedskibet Ser. SOI'II IA.
Del kom imidl ertid til et sam menstod
mellem And ersen og den stolte skotte .
og i første omga ng vandt Sinc lair,
I apri l blev Anderse n sat i jern, og i
august blev begge skibsbyggerne kaldt
til Kobe nhavn. hvor prins Christian, der
rege rede i kongen s fravæ r, ville dom
me i striden, Her blev Andersen dom t
til at gå ' i jern på Bremerholm ' , alts å
hårdt slavearbejde, en ydmygende straf
for den forhenvæ rende mestersvend.
Noget tyder imidlertid på, at domm en
var fo rhastet, for i november 1627
blev Sve nd Andersen benådet og sat
på fri fod. I et åbent brev blev de t
bekendtgjort , at han skulle have sin
tidligere pension igen. 'saalænge han
opholdt s ig udenlands' , hvor han dog
ikke måtte gå i fremmed tjeneste.
Den over ham afsagte dom måtte ikke
komme ham til forklejrun g på hans
ære. gode navn og rygte ' , Der er vel
ikke noge t at sige til. hvis And ersen
trængte tilluftforandring eller den om-
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gang, men hans udlandsophold blev
ikke langtvarigt. Hans udnævnelse
til bygm ester i 1631 var neml ig med
tilbagev irkende kraft fra 29 . september
1629.

Trods striden med Sinclair, har
Svend Andersen sikkert modtaget
den undervisning i ' alle cirklens
delinger' , som Balfour og Sinc1air i
1625 havde forpligtet sig til at give ' de
skarps indigste ' a f deres skibsbyggere,
men spauteskabe lonerne til skibet
i No rge, hans Iorste selvstændige
arbejde, har man ikke turdel bet ro ham
at konstruere på egen hånd, her måtte
Sinclair give en hånd med.

For selvom der eksist erer en tegnin g til
i-IUMMEREN-CERTEN, så er de l ikke noget
man umidd elbarl kan bygge et skib
efter, der mangler bl.a, et spanterids.
Tegninger fungerede på den tid først og
fremm est som kommunikationsmidde l
mellem bygmester og bygherre. men
når skibe l skulle bygges, konstruerede
man det i fuld slorrelse ved hjælp af
cirke lslag. der blev delt på torskellig
måde , således al de angav de kurver
såsom lange cirkelslag. ellipsedele
og sinuskurver. der definerer skibets
spring, bund stokl inie. bredelini e etc ..
Disse hjælpelin ier brugtes så til at kon
struere spanterne, hvis omrids bestod
afen kombination afcirke lslag og rette
linier.
Metoden kald tes i Eng land ' whole
mould ing' og selvom der ikke kende s



noget navn på kont inentet, benyt tede
sk ibsbyggere her lignende metoder.
I forh old til nutidigt skibsbyggeri,
indebar disse ren t geo metri ske metoder
den forde l, at skrogets linier automatisk
'trak ' , der var ingen grund til at ' faire ',
som det hedder, ve l at mærke hvis
ops lagningen var gjort omhygge ligt
og kva lificeret, for arbejde t kræver
betydelig erfa ring ' .

Tilbage til Gojes kontrakt fra 1631.
Goje forpligtede sig til at levere
skibet 'Bartholomæ i Dag ' (24. august)
1632, altså godt halvandet år efte r
underskrivelsen, men hvad så grunden
har været, blev det først sejlk lart åre t
efter. Under byggeriet ses det, at i
november 1632 var bill edskæ rer N iels
Krag fra Bergen beskæftiget med
ga lionen på ' Kgl. M. Skib Delmenhors t.
som opb ygges ved Nedenæs . Det
er fø rste gang skibet nævn es ved
navn, et sådant måtte det have inden
bill edskæreren kunne gå i gang , en
del af hans arbejde bestod jo bl.a. i at
sy mbolisere navnet. I j uni var arbejdet
så vidt Iremsk redet, at Sve nd And ersen
kunn e sætte ma stern e i, og den 13.
september 1633 kvitterede skipper
Anders Pedersen Læssoe for brænd e
og lys til DEL~IEN IIORST . Skibe t må da
have væ ret sej lklart, og sidst i oktober
var det ankommet til Kobenhav n. I-ler
får vi at vide, at jernværket til dette og
det fo lgende skib blev leveret af Gunde
Lange , lensmand en iTonsberg. der blev
betalt af rcntckamme ret i Købe nhav n' ,

Det er næv nt, at de lette orlogsskibe
i deres oprinde lige form ikke egnede
sig til kamp mod en fj end e der rådede
over ege ntlige orlogssk ibe. Efter
Kejserkrigen var det imidl ertid blevet
klart, at den mest sandsyn lige Ijende
igen var Sverige, hvis flåde var omtrent
jævnb yrd ig med fællesmona rkiets.
Allerede i 1630 var FIIJLS unde r en
hovedreparat ion bleve t bygget om. Det
fik højere ove rbygn inge r med plads
til flere kanoner på ove rste dæk . Og i
1634 blev også DELMENIIORST bygget
om. Derblev lagt et 'fordæk til Maste n '
(ka mpagnedæk) , og et forkaste I. så
det kun ne fore seks eller otte kanoner
ove npå". Og skont kontrak terne for
de følgende to lette orlogsskibe var
stort set ens lydende med den for
DELMENIIORST, er der ingen tvivl om,
at de dels blev større end kontrahere t,
dels fik de samme mod ifikationer fra
'fø dslen".

DELMENIIORSTS tjenstet id i fællesflåden
kom til at strække sig over ti år, og den
blev ganske aktiv. I somre ne 1635 og
1636 pat rulj erede det i Skagerrak mod
sørøvere og ulovlig handel. I november
1636 var det under admira l Stenze l von
Jasmund flagskib i en esk adre på fire
sk ibe, der sattes ind mod de polske
fo rsøg på at tage told ved Danzig. På
dette togt blev to polske krigsskibe
overmandet og lo rt til Københav n. I
1639 blev kap taj n Mikkel Mortensen
på DELMENIIORST beord ret til Trond
heim for at opbringe nogle fr iby ttere ,
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der va r rapporteret i områd et. Året efter
deltog det sammen med NORS KE LOVE i
en rej se til Sp anien med en ambassade.
og i 164 2 var det aller i Spa nien, de nne
gang som del a f eskorten for en fl åde
af sa ltskibe. hero m mere ned enfor.
Å re t e lie r blev det. sa mme n med SORTE
R YTTER. brugt til at fore prins Valdemar
til Dan zig. I februar 1644, kort efter
udbruddet af Torstenssonfejden . b lev
det som flagsk ib fo r en eskadre på fem
skibe sendt til den vest lige Øs tcrso ,
for at opbringe e ller od elægge svens ke
skibe ved Slesvig og Holsten, Ko rt
e fter blev eskadren ka ldt tilbage til
Ko be nhavn. hvo r DEL'lENHORst indgik
i den eskadre. der den 25 . maj under
Pros Mund på Sr . SOPIII ,\ udkæmped e
det andet slag ved Lister Dyb. Delle
slag lo rte som bekend t til, at den
hjælpefl åde. som svenske rn e havde
lej et i Ho lland. blev slået på flug t, men
desværre ikk e odelagt. Kaptajnen på
DEL~l ENHORST blev. sammen med tre
an dre skibsche fe r, bagelier anklaget a f
Pros Mund for ikke at have fu lgt ham
mod tj enden . I s laget på Ko lberg Heide
de n I , j uli indgik DEL" ENIIORST unde r
se houtby naeht (trediekommanderende)
Han s Knudsen i tjerde eskadre, de r
fortes af Pros Mund på ST, SOPIIIA,
Skont Pros Mu nd tog meget akt iv
de l i ka mpe n. ST. SOPH IA var det skib
i fl åden der havde de sto rste tabs tal.
sy nes DEL~IEN IIORST ikke at have m istet
nogen tolk i delle slag, Men den 13.
oktober 1644 stod slaget i Femern
Bælt. Her indgik DELMENIIORST under
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Hans Knudsen aller i en eskadre unde r
Pros Mund, der denne gang lorte sit
flag på PATI ENTlA, Slaget forte som
be kendt til et katas trofal t nederlag
for tællesflåden. Sammen med de n
holl andske hj æl pefl åde. som nu havde
haft he ld til at trænge ind i Ostersoen.
udgjorde den svenske sty rke her en
vo ldsom overmagt. 42 skibe mod Pros
Munds 17. Ikke desto mindre lykkedes
de t Pros Mund at hold e s in styrke
sam let i hen ved fire timer, men så gik
det ga lt. De fire s tors te skibe, deriblandt
flådefl agskibet . blev e fter hånde n
isoleret og nedkæmpet, og nu tog
de mindre skibe flug ten. En del b lev
ero bret a f fjenden, me n Han s Knudsen
nægtede at overgive sit skib. Ha n satte
DELMENIIORST på grund på Lollands
kys t, hvor besæt ningen hugged e hul i
bu nden af skibet. Derefter torsvarede
de sig mod de angribende hollæn dere.
og forst da de r kun var 30 us årede
mænd tilbage. bjergede besætningen
sig i land . Fjenden kunne ikke bj erge
D ELMENIIORST. og sendte i stedet en
brander imod det, så det blev sat i
brand og ode lag t.

SORTE R YTT ER

Den 25 . apri l 1633. altså inden
afleveringen af D ELMENI IOf{ST. havde
Christo fler Goje påtaget sig at bygge
endnu et skib. Kon tra kten' er so m
nævnt sto rt set enslyde nde me d den
første. dog er pri sen den gang sat til
7000 rigsdaler. Også disse penge skulle
afdrages på Gojes lensgæld. de r som



nævnt var ganske betydelig. Denn e
ga ng skulle Goje akkord ere med 'voris
Schibsbygmes ter suend", alt så Sve nd
Andersen. Igen var leveringsdatoen
sa l til 'Bartho lomæi Dag ' åre t efter,
og igen kan vi konstatere. at bygg eriet,
uvist a f hvi lken grund, trak læn gere ud.
Forst i begyndelse n a f november 1636
altså ov er to år for se nt, fik skipper
Mons Eriksen Skare brænde til SORTE
RVTTER, der kort ener blev lods et ud
gennem skærerne". Den voldsomme
for sinkel se har forl edt adskillige
fo rskere (ink lus ive for fatterenl) til at
mene, at Goje ind til da havde bygget
flere orl ogsskibe end de to hidtil
omtalt e, bl. a . e t FONIx, der i 1635, da
det var næste n nyt, blev bortbytt et for
et defensionsskib i Christiania. Men
del s op træder dette skib overhovede t
ikke i de ganske ve lbevarede
regn skaber for Ne de nes len (de rimod i
dem for Akershus len) , dels afleverede
bygningsskriver Michel Mull i 1638
noget jern værk lil Bremerh olm, der
va r blevet tilovers fra byggeri et af
Dn wl ENIlORST og SORTE RYTTER"'. Det
må fortolkes så ledes , at der indtil da
kun va r bygget disse to orlogsskibe på
Gojes værn .
SORTERYTTERfik den læn gste tjenstetid
a f Goj es orl ogsskibe, og i beg yn delsen
var den sæ rde les ak tiv. Allerede i marts
1637, altså få måneder efter afleve
ringen , blev det udrustet so m flagskib
for den norsk-fodte holmadmiral Erik
Ottese n Orning i en eskadre på lo sk ibe
og fire ga lejer, der sk ulle patrulj ere

mod friby ttere og ulovligt fiskeri
og handel udfor den nor ske kys t fra
Stavange r til Vardehus. Admira len
skulle desuden soge at opbr inge de
hamborgske skibe han mødt e, og de m
han ikke kunne opbringe , skulle han
' tilrcde sanledes med stykke rne, at de
ikke kommer vidt' ! På togtet opb ragtes
fire hollandske sk ibe , men uheldigvis
lykkedes det dem at gore sig fri med
magt. Togtet blev langvari gt, for i maj
og september kv itterede O ttesen for
diverse fo rsyninge r i Bergen . I 1638,
fra juni til december, va r SORTE RYTTER
atte r Erik Ottesens flagskib. Denne
ga ng i Øs tersoen. i en es kadre, der lå
og kon voj erede hand elsskibe til og fra
Dan zig, hvor polakkern e, som nævnt
ovenfor, var begyn dt at opkræve told.
I hver t af årene 1639-41 va r sk ibe t
udrustet ca. ni måneder på forskelli ge
togter i østersoen og Kattegat. I 1642
var SORTE RYTTERad miral Kon Joachim
Grabows flagskib i en es kor tes tyrke på
ia lt fire lett e orlogsskibe , deriblandt
DELMENIlORST, de r konvojerede en

sa ltflåde til Cadiz eller St. Lucar. De
sø folk. der måtte have glædet sig til
landl ov i det spanske, blev sk uffe de, ve l

ankommet skulle orlogsskibene holde
søe n, kun sa ltsk ibene måtte gå i havn!
Eskadren afsej lede i begyndelsen a f maj
og var tilbage i oktobe r. Året e fter var
SORTE R YTTER, som nævntovenfor, atter

på togt sammen med D EUvlENIIORST. I
krigså re t 1644 fort es SORTE RVTTER a f
kapt ajn Chris to ffer Morma nd. I fo r året

indgik det i Christian 4. s eskadre,
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de r fors t blokerede Go teborg, side n
udkæmpede det fors te slag ved Lis ler
Dyb. herom mere nedenfor. I slaget
på Kelberg Heide den I. j ul i lå skibet
atte r i ko nge ns eskadre. Dets tab i
slaget va r besked ne: en dræbt og to
så rede. I aug ust ble v SOI<TE R YTTER

oplagt sa mme n med stors te purten af
flåden. Del undg ik så ledes katastrofen

L ~ J _ ,

af billedskærerarbejdet fornye t, I
august 1652 lå SORTE R YTTER i en lille
eskadre, der, under Lucas Henriksen på
H ANNIBAL. var stationeretvedHelsinger.
for at beskytte koffardifa rten mod
kapere, An led ningen va r ud bru ddel
af den første engelsk-holl andske
krig, en konflikt Danmark-Norge kort
etter ne dtvun gent blev involveret i

SORTE R 17Tffl antagelig portrætteret 'Ir Willcm \'Oll de Velde i 165 8. Her ses d CII

ultimative udformning afde lette orlogsskibe. Udover de/lukkede batte ri er der
111 / kanoner under både baks- og skansedæk. Skibel blev de n senere så herom/e
Niels Jnelsforste kommando. National Muse inn ol' m iles. Card iff.

i Femern Bæ lt. I foråret 164 5 deltog
skibet i Ove Gjeddes uheldige togt
mod Go ieborg. der so m bekend t end te
med, ni flagskibet ST. SOPHIA linder
en kraftig sto rm drev på et skær og
forliste . i de st ille år der fulgte etter
Torstenssonf ejd en . va r SORTE R YTT ER

ikke udrustet, men i årene 164 7-50
blev de l hovedrepareret og fik en del
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på holl andsk side . I 165 3 var SORTE

R YTTER således krigsudrustet. Under
kaptaj n Niko laj Jansen lå de t i j uli og
august på vagttjeneste ved Helsingø r.
hvore tter del frem til november indgik
i adm iral Henri k Bielk es eskadre, der
konvojerede hol land ske ko ffardi skibe
mellem Øres und og Skagen . i 1655 og 
56 var ski be t atte r ud rustet . s ids tnævnte



år under en ung nyudnævnt kaptaj n,
Niels Jue l. SORTE RYTTER var hermed
den se ne re så beromte so helt s forste
ko mmando i tællesflåden.

Svenskekrigene 1657-60 ind led tes med
al Frede rik 3. den I.jun i 1657 er klærede
Sve rige krig. Sarrime dag blev Lauriis
Nie lsen på SORTE RYTrER med en
eskadre på tre skibe se ndt til Giileborg
for at blokere indsej lingen. Inde i
havnen Inde r en min dre svensk styrke
på fem skibe, som det midt i september
lykkedes sve nskerne at udru ste og
bemande. Kongen opfordrede La urits
Nielsen at overveje e t angreb. men
Nielse n var ingen Torden skj old. Skont
hans eskadre nu bestod af otte skibe,
blev det kun til fortsat blokade tjeneste
indtil vejret i december tvang ham til at
vende tilbage til Kobenhavn.

Den 29. ok tober 1658 stod del beromle
slag i Øresund, hvor det lykkedes
den holl andske undsætningsflåde
at slå sig igennem til det belej rede
Kobenhavn. Kampen var hård og

mange afde holl andske skibe fik svære
beskadige lser. Et af de m var STAVOREN.
der und er kapt ajn Jori s Coullerye
havde haft den kendte hollandske
marinemaler Will em van de Velde med
so m passager. Coullerye fik eller sla gel
ordre til at overgå til SORTE RYTrER, og
det portræt som kan hen fores til dette
skib. har måske været marinemalerens
tak for kaptajnen s gæ stfrihed under
rej se n. Under de Io sids te krigsår var

SOltTE RYTrER udrust et på vagttjeneste
ved Kobenhavn. og det ser ud til, al
også resten a f skibets tjenestetid blev
tilbrag t som vag tskib . Iltl nedrigget og
fast fortej et ved 'bomme n' altså ved
indsejl ingen til Koben havns havn.
und er kommando a f ski ftende kaptaj
ner. I 1680 var der planer om at sloj fe
det s overbygning så det kunne bruges
som kølhalingspram. men det blev ikke
ti l noget. SORTE RYTTER In fortsat som
vagtskib i 1684, men året eller blev det
sænket på stedet som ' isbryder ' , og
så sent som i 1730 rapporteredes det,
at vraget, der lå to fod under dagligt
vande, udgjorde en fare tor sej ladsen.
Det blev det sids te a f Ch risti an 4.s i
alt trett en lette orl ogsskibe i flådens
tjeneste , de ov rige var gåe t tab t enten
ved fo rlis i 1630'eme eller som folge
af krig shandlinger i 1644 og 165 8-59.

TIlE LO\'F.1l
I 1620'em e havde Peter Michelsen i
Itzehoe bygget tre store skibe, der var
vide reudviklinge r af Fun. s-ce rtcn, og
den 22 . august 1638 påtog Christo ffer
Goje sig at bygge et stort skib, hvis
grundlag var H U~I ~ I E R EN-certen .

lfo lge kontrakten skulle kolen være
47 It, alen . bjælkerne 15 alen, fald af
to rstavn 13 1/2 alen. fald af agterstavn
2 1/4 a len , dybden i rummet 5 alen
etc .", hvil ket give r et de placement
på ca. 700 tons. Denne ga ng skulle
Goj e akkordere med bygm ester Jo han
Brandt, atter en af'B allours og Sinclairs
elever. Jernværket. hvis værdi var sat
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til 4000 rigsdaler, skulle Goje have
betaling for. men de 10.000 rigsda ler
de t vi lle koste at bygge skibet. skulle
igen tag es af hans lensgæld. Denne
gang var leveringsdatoen sat til
pin sedag 1640, a ltså næsten to år efter
kontraktens indgåel se, men igen blev
den overskrede t med over to år. Det
ka n til de ls torklares med al sk ibet.
de r fik na vn et T RE LOVER (Balfours
T Il E LOVEIl var forlist i 1637), må være
blevet noget storre end kontraheret.
Når Christian 4. i 1641 sk rev at det 'Er
fast storre end ded skiib, som bigg is i
Niistadt" (Tre fold ighed på ca. 1300
ton s) overdrev han ganske vist, men
de sej l der blev leveret til TRE LOVER
passer til et skib på en, 900 tons. det blev
alt så 200 ton s storre end kontraheret.
Billedskærerarbejdet blev udfort af
Claus Rei nholt fra Manda l. og sid st i
okt ober 1642 betaltes lodspenge for a l
' udsej le Tre Lover fra Byggepl adsen
Hissetangen til Natv ig Stromb! ' .

Det er det eneste sleda ngive lse der e r
tundet for værftet, men til ge ngæld gor
de n del muligt at fastslå præcis hvor
det lå . Jeg citerer Øyv ind Rosen vinge:
' Stedet heter Tangen den dag i dag.
Hvis ma n går ut fra a l e lve lejet ikke har
endret sig og at de den gang valgte det
mest gunstige sted - heilende terreng,
kort ve i ut til dypt vand - er det mu lig
å peke på .stedet +/- 10- 20 meter ' . ' 1
dag er der anlag t gressp lan på ste de t.
Tangen fikk sene re i 1740 årene stedets
første industriel le anlegg da det ble
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anlagten reperb anc so m sto til etter siste
krig' . ' 1 dag ligger det en fabrikk som
producerer tele foncentraler Ericsson
- der hvor reperbanen lå. Dersom en
sier al bygging a f orlogski p var 16- og
1700 tallets form for boyteknologi . er
det morsomt at vi der i dag frem deles
har en bedri ft som neuopp produserer
hoyteknologi t! ' .

T ilbage til T RELOVEIl. Men s det var lidt
vanskeligt al få sal de Io foregående
sk ibe i forbindel se med de respekti ve
kontrakter, er der til gengæld inge n

tvivl her. lfol gc ren tekamme rets
kvi tlancebog leverede Chris totTer
Goje neml ig den 17. decem ber 1642
på Bremerholm 'det nye orlogsskib
kaldet 3 Lover. som han havde bygget
efte r kontrakt for 14000 rigsda ler in
specie ' . Han havde da modlaget 4000
rigsdaler i fire rater, den første den 21 .
august 1638.

Modsat SOIlTE RVTTEIl synes der stadig
al have værel en del arbej de al go re
tærdi gt på TRE LOVEIl , og forst i marts
1644 va r sned ke rarbej det fuldfort. Men
den l .ap ril stodskibet, underkommando
a f rigs admiral Jorgen Vind. til sos med
kurs mod Gereborg i Chris tian 4.s
eskadre. En måned e fte r blev Jorgen
Vind dog beordret til Kobenhavn for
at forest å udrustningen afhovedfl åden.
Kommandoen blev overtaget af
viceadm ira l Sta lle r Kaas, og det blev
ham der kom tiI at fore TIlELOVERbåde
i de l forste slag ved Lister Dyb og i



Ko lbe rg He ide slaget. Her mistede del,
ligesom SORTE RYTTER, en dræbt og to
sårede. Da de n holl andske hjælpeflåde
i august foretog sit gen nembrud ind i
Østersøen. lå TRE LOVER i C hristian
4.s es ka dre , der forgæves forsøgte at
stoppe dem. Her va r Sta ller Kaas så
uhe ld ig, al en IJendllig kugle overskod
TRE LaVERS mersefald, så sej let fa ldt
ned. Det tog naturl igvis tid at udbed re
skaden, ti l kongens store irri tation , og
bagefter blev der afho ldt forhor for
at konstatere 0 111 de r var sket nogen
forsomme lighed. Her svor sk ippe ren,
at 'dersom Boddelen havde med draget
Sværd staaet over ham, da havde han
ikke gjort det snarere færd igt , e nd han
gjorde' . Kaptajnen på SORTE RYTTER,
C hr istoffer Monnand. der havde ligget
tæt agten for TRE LOVER, kunne da også
bevidne, at besætningen havde gjorl s it
bedsle for at forfø lge fjenden, hvore fter

a lle a nk lager blev frafa lde t" .

Da TRE LOVER i efteråret indgi k som
viceadm ira lsski b i Pros Munds eskadre
var det dog unde r Ko rfits Ulfe ldt , en
(ælter til rigsholinesteren af sa mme
navn. Og samme n med Pros Munds
forsvar med draget sværd af PATlENTIA

og Hans Knudsens ødelæggelse af
DELMENlIORST, horer U lfe ldts indsats
under slaget i Femern Bælt de n 13.
oktober til de få beu ndringsværd ige
momenter i de nne beklagelige kamp.
TRE LOVER var det sidste af de lire store
skibe de r blev nedkæ m pet, de l må altså
have hold stand i mind st fire time r, da

de t blev angrebet af tre holl an dske
ski be . Det ene, SIVARTE ARENDT, b lev

sendt til bunds med en bredside på
klos ho ld, de t ande l, de n holl andske
flådechef T hiessens JUPITER, fik skudt
mesanen ned, så det målte holde af.
Det endte dog med, al TI,,, LOVER, der
ligesom de ov rige da nsk-norske sk ibe
var stærkt underbemandet, overgav
sig til det tredi e holl andske sk ib.
Måske fordi Korfi ts Ulfe ldt var blevet
hårdt såret, han fik skudt det ene ben
af og do de to dage efter. En Iransk
branderkaptajn. Banos, fremhæve de
bagefter i sin rapport, at TRE LOVER
havde holdt sig godt.

Den svenske flådechef, K.G . Wra nge l,
var begejstret for sin prise der jo
var et næsten nyt skib, og va lgte
'TRE LEJa N' so m sit flagskib de
følgende år. I sommeren 164 5 lå han
i de n svenske hovedfl åde i Koge
Bugt mens e n holl and ske statsfl åde

lå udfor Kobenhavn. Marine ma leren
Willem van de Velde sy nes ikke al
have overværet s laget i Femern Bæ lt,
men meget tyd er på, at han va r med
den ho llandske flåde i 164 5. Her, i
Sundet, kan han have fået kontakt
med K.G. Wrangel, på hvis besti lling
han udførte de tegn inger a f slaget ved
Femern der den dag i dag befi nde r sig
på Wrange ls slot, Skokloster. Næsten
alle de dan ske pr iser befandt sig da
i den svenske flåde, og mange af de
søfo lk. de r ha vde de ltaget i s laget, har
utviv lsomt også væ ret med her. Van
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de Veldes tilstedeværelse i Øresund
i 1645 kan forklare den mærkelige
overe nsstemmelse der er mellem hans
tegninge r og de samtidige rappo rter om
slaget, og den sandsy nliggor, at en de l
af hans skibsge ngivelser. ikke mind st
af TRE LOVEI' , er regulære portrætter.

Svenskerne fik nu ikke megen
fornojelse af TRE LEJON, I en stor
fl ådeudrustning i 1655 havde \Vrangel
igen valgt skibet som sit flagskib, men
skont det jo nu blot var 13 år gam melt ,
måtte han snart sende de t tilbage til
Stockholm, fordi dæksbjælk em e var
så rådne, at man ikke kunne skyde
skarpt med kanonerne! Og i 165S
besluttede admiralitetet, trods gentagne
opfo rdringer fra Carl X Gustavs side
om reparere TRE Lr~ON, at lade skibet
ophugge, Hvorvidt Goje havde brugt
dårl igt tommer eller skibet simpelthen
dode a f ska m, må nok stå hen!

STORl\IARN

Når det tog så lang tid at få TRE LOV ER
færdigt, har det nok også noget al
gore med, al Christo tTer Goje i 1639
havde påtaget sig at bygge endnu
et or logsski b" . Det var igen et let
orlogsskib, og kon traktdimens ioneme
var enslydende med dem i kontrakte rne
tor DEL~IEN IIORST og SORTE RYTIER.

Men i ovrigt indeholder denne kontrakt
el par vigt ige forskelle. Bygmester
Johan Brandt skulle for lærdige skibet
'eflter den sa mme sehabilon effte r
Sll1 storreise som det sehib blifluer,

forne Chri stopher Gioe den 22 . august
sidstforleden hand med os handl it at
lade opbygge ' , Det må fors tås sådan,
at nybygn ingen skulle have samme
overbygningersom Tre Lover,derjovar
et stort skib med kanon er i to lag, omend
det overste ikke var fuldt. Goje skulle
selv skaffe jernværket, til gengæld var
prisen forhojet til 9000 rigsda ler mod
7000 for SORTE RYTIER, Og her ser det
ud til, at Goje er ved at komme ud af
sin gæld til kongen, Han ska l neml ig
have kontant betal ing i tre rater a 3000
rigsd aler. Den første erlægges når
bygger iet påbegyndes, den anden når
skibet er ' all' Banehestoehen sehudt i
Vandit' , alts å efter stabeiaflobningen
og den sidste når skibet er klar til
optakling, en opgave der udfortes
af flådens egne folk under ledel se a f
skippere n. Dog var den sidste rate
bet inget af om Goje på det tidspunkt
stadig skyldte kongen penge, de skulle
i så fald trækk es fra, Kontrakten er
dateret S.juni 1639, og leverin gsdatoen
er sat til pinsedag 164 1, men igen ser
del ud til, at den blev overskredet
ganske betydeli gt. Forst i efteråret
1643 melder Nedenes Lensregnskaber
igen om en udlods ning, idet en Niels
Andersen, boende på 'H itterceri ' . af
ombuds mande n blev beordre t til Nat
vig Strom for at ' udpilotcre ' STOR" ,IRN
fra bank estokken . Udlodsninge n må
have givet vanskelighede r, tor den 6.
december havde Nie ls Andersen været
borte fra hjemmel i to måneder, og da
han fremdeles skulle være sty rmand



på skibet til Kobenhavn. og det nu lå
oplagt i Natvig Strøm, fik han udbetalt
16 rigsda ler til den lange rejse . I løbet
af foråret må det være lykkedes at få
skibet bragt til Gr imstad. hvor det ser
ud til, al skibet blev heil tærdiggjort.
Her kvitterede bygmester Johan Brandt
nemlig i marts 1644 for forskelligt
jernfang. bl.a. 82 ringbolte til
kanonerne , til kongens skib STORMARN.
Det fik proviant midt i april, og må
kort ener være sejlet til Kobenhav n.
hvor det straks indg ik i flåden" . Igen
har den lange byggetid forvirret , og
igen er det et skib ved navn FONIX der
er blevet sal i forbindelse med - 1639
kontrakten". Dette FONIX dukkede op
i 1642, hvor det ankom til Kobenhavn
med en last tommer, hvorener det
indgik i flåden'", men der er intet der
forbinder bygningen af dette skib med
Norge endsige Nedenes. Forvirringen
bliver ikke mindre af, at både STORMARN
og et skib ved navn PAPEGOJEN begge
optræder som ' mindste nye Skib i
Norge' i Bremerholms regnskaber for
1643. Men da navnet PAPEGOJEN ikke
foreko mmer senere, må det formodes,
at de to skibe var identiske",

STOR'IARN blev krigsudrustet straks
ene r ankomsten til Kobenhavn.
Under schoutbynacht Henrik Mund
indgik det i rigsadmiral Jørgen Vinds
eskad re i slagel på Kolberg Heide, og
det er et a f de få skibe, der nævnes
ved navn i rappor len om slaget. Det
ses ofte anfort, at Christian 4. anfor te

nåde n på Kelberg Heide, men det er
en misforståelse . Såvel den bevarede
nagordre som omta lte rapport levner
ingen tvivl om, at det var rigsad miralen,
der forte nåden såve l famle It som reelt,
og at det ikke mindst var hans resolutte
optræden, der var årsag til at opgoret
med den numer isk betyde ligt overlegne
svenske nåde endte uafgj ort. Det var
Jorgen Vind på PAT lENTIA der indledte
den forste vend ing ved at gå lige imod
den svenske admira l på SCEPTER, og
også i anden vending angreb han
SCEPTER, men denne gang var det ved at

gå galt. Vind vendte først da han var på
klos hold af det svenske adm iralsskib,
og da befandt han sig midt inde i den
fjendtlige flåde, kun understottet af
sin schoutbynacht, altså Henrik Mund
på STORMARN, og Pros Mund på ST.
SOPHIA . Takket være deres indsats og
PArIENTlAS gode sejlegenskaber og
præcise skydning, lykkedes det dog
Vind at trække sig fri igen, hvorener
begge admiralsskibe måtte ligge en tid
for at reparere. STORMARNS tab i dette
slag var tre dræbte og 15 sårede. I
Femern Bælt slaget deltog STORMARN
atter under Henrik Mund, også her
som sehoutbynacht for PATI ENTlA,
der nu fortes af Pros Mund. Ligesom
Hans Knudsen på DELMENIIORST satte
også Henrik Mund sit skib på.grund
på Lollands kyst, men i dette tilfælde
flygtede besætningen straks i land,
så fjenden i ro og mag kunne bjerge
STORMARN. Det indgik i den svenske
flåde. men igen fik svenskerne ikke
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1639
164 3/4

STOR~IARN

1638
1642

TRE L ØVER

1631
1633

Bygmester

Kontrahere t
Lev eret

megen fomojelse af prisen. A lle- egentlige s lag flåder.
rede året efter, i jul i 1645. sprang det
næsten nye skib læk og m åtte sælles So m de t her er påv ist, le verede
på grund på Pommerus kyst. hvor de t Christoffer Goje i lobe t a f ti-året
blev ode lagt. STORMARN blev det s idste 1633-43 fire sk ibe til kronen, tre lette
lette orlogssk ib fæ lles flåde n mod tog, orlogsski be, DEI.MENHORST, SORTE
for s laget i Femern Bælt ble v en klar RvTTER og STORMARN og de t s tore
demon strat ion af typen s begræn s- orlog sskib T RE LOVER. I tabelle n
ninger. I Pros Munds flåde indgik i a lt nedenfor er den kontraherede længde
otte le Ile or logsskibe. og af dem gik over stævne opnået ved al ad de re
de seks tab t! I det genopbygningspro- kel længde med fald a f for- og
gram. der blev ge nnem fa rt umiddelbart agtersta vn. Det ska l be mærkes, at SORTE
efter Torstensson fejden. indg ik kun RYTTERS arme ring og bemanding blev
sto re sk ibe . De ski be af størreIse som en de l foroget ge nne m ski be ts lange
de lette orlogsskibe, der se nere blev tje nes tetid . Under Torstenssonfejden
bygget. var kla ss ificeret: som fregaller. var tallene nogenlunde ens for de tre
de var alts å ikke be regnet til at indgå i let te orlogsskibe.

SO RTE
DELM ENIIORST

RYTTER
1633
1636

Sv. Andersen Sv. Johan Brandt Johan Brandt
Andersen

Udgået af
n åden

1644 1685 1644 1644

Kontraktdimcnsioner:
Længde over stæ vne 34 ,96 m 34,96 m 39,84 m 34.96 m
Bredde 8,19m 8, 19 m 9,45 m 8. 19m
Dybde 1,89 m 1,89 m 3.15 Ul 1.89 m

Færdige dimensioner:
Læ ngde over stæ vne 35,75 m
Bredde 8,9 1 m
Dybd e 3, 15 m
Depl acement 500 tons ca . 900 tons
Kanoner 28-3 0 32 -40 36-48 20-32
Artillerieffe kt 284 440 676 356
Besætning 100- 140 110-195 194 100- 144
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Fire skibe lyder måske ikke af så
meget , men det var præcis hal vdelen a f
de egentlige orlogsskibe, fællesflåden
modlog som nybygninger i denne
ganske pengeknapp e periode. Sloto
væ rliet leverede i 1634 Sin cia irs
NORSKE LOVE, hvis bygger i vi kor t har
berørt, og Nenstadt-væ rftet leverede
i 1642 det beromte TREFOLDIGIlEO
og de to lette orlogsskibe GRAA ULV
og PELI KA NEN. Derudover blev der
kun byg get et par små orlogsskibe,
samt et anta l jagter og ga lej er. Norge
leverede så ledes et betyde ligt tilskud
til opretholdelsen af en slagkra ftig
fællesfl åde. Også i årene efter Torstens
so nfejden leverede Norge et betyde ligt
tilskud af orlogsskibe til fl åden, de nne
gan g gennem statholderen Hannibal
Sehes ted. men det er en anden
histor ie.

Noter
Art iklen er en let omarbejdet udgave
af fo rfatterens artike l i Arendal
Histo rielags årbog nr. 3. 1997. l ovrigt
hen vises til Niels M. Probst, Christian
4.s flåde, Kbh . 1996, dog suppleret
med de nedenfor anforte noter.

I. Øj vind Rosenvinge i Are nda l
Historielags årbog Nr.3, 1997.
2. Kancelliets Brevb oger (KB B) 23.
marts 163 I.
3. Prinsen s indstæ vning, KBB 15.
august 1626. Åbent brev, KBB 24.
nove mber 1627.
4. Niels Probst. Nordeuropæisk
spanteopslagning i 1500- og 1600-

tallet i Maritim Kon takt XV I, 1993.
5. Billedskærer Krag, Nedenes
Lensregnskab. Master. Norske
Rigsreg istranter 19. j uni 1633 . 1633.
Ankomst Kbh ., KBB 26. okt. 1633.
6. KBB 23. febr. 1634.
7. Axe l Liliefalk i Tidsskr ift for
So væsen (TfS) 1910 p. 32 1 og 345 .
S. Kont rakt en er ge ngivet hos Ch r.
Bruun, Curt Sivert sen Ade laer. Kbh .
IS71, p.4 I4 tf.
9. Nedene s Lensregn skab 2. og 6.

november 1636.
IO. Rigsarki vet , Danske Kance lli B
225 litra K fol 58.
II . Danske Kancelli B 164 IX 06 læg
7 og NRR 22. aug. 163S
12. Kong Chri stian den Ijerdes
ege nhæ ndige Breve V, p. 15.
13. Nedenes Lensregnskab 30. okto ber
1642.
14. Venligs t meddelt for f i brev af 2.
juni 1997.
15. ns 1910 P 343-44 .
16. Kontakten gengivet hos Chr.
Bruun, Curt SivertsenAdelaer, p
.4 1611'.
17. Nedenes Lensregnskab 6. dec .
1643,6. og 30. marts og 13. ap ril
1644 .
IS. Se f.eks Olav Bergersen. Fra
Henrik Bielke til Iver Huitfeldt I p.
300.
19. Chr. -l.s egenh ænd ige breve V p.
279.
20. Rigsarkivet, Marinearkive t for
1655, Materiaiskr iverens regnskaber.
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Boganmeldelser

" H UIT FELlH & \VI LLE~IOES"

afTom lVismCIIIII. Bogen erudgivet som
el hæjie i A4,/iJrlllal i december 2006
afforlaget Steel & Stone, Degnelodden
5. Valby. 3200 Helsinge. 48 sider: rigl
forsynet med illustra tioner: Pris kr:
100.00 incl. moms ogforsendelse. Kan
ogs åbest illes på www.flaadensskibe.
dk eller på /If.' 48 79 70 28.

Hæ ftet er nummer to i serien om flådens
sk ibe, og det omhandler de to kystjagere
HUITfELDT og WILLEMOES i per ioden fra
1938 til 1966. ( I j uli 2006 udkom forste
nummer om " Æ GIR" ). Forfa tteren har
taget et meget prisværdigt init iati v
ved at samle en lang rækk e tekniske
og operative info rmati oner om de to
kystjagere. Han har tillige gennemgået
en stor mængde fotografier fra Ma
rinen s Bibliotek og Slatens Forsvars
historiske Museum, ligesom han
har han adga ng til en de l private
fotografier. Desuden er der or iginale
skibsteg ninger og "Orlogsværftets
datablad over Wru.o aors-klassen fra
195 1".

HUITFELDT og WILLEMOES er nok de to
smukkeste sk ibe søværnet nogensinde
har ha Ii . Tom Wismann giver en
udmærket beskri velse af baggrunden
for bev illingen til skibene, deres
oprindelige navne og betegnelser,
samt de navne, betegnelser og skrog-
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numre, som de efter folge nde fik.
De blev designet inden bes ætte lsen,
og lob af stabelen lige inden den 29.
august 1943. Elie r besættelsen blev
de færdi gbygget og kunn e begge
hej se kommando i sommeren 1947.
Tilsvarend e oplyser forfatt eren om
den planlag te bevæbning, og hvad
det udviklede sig til genn em sk ibenes
lange levetid.

Forfatteren har væ ret i stand til al g ive
en teknisk bes krivels e af skibene med
maskinarrangementet og bevæbning
saml at skildre deres operative mulig-



heder og begrænsninger. Man kan
således læse om kedelarrangementet,
og om hvorledes de to gearede høj- og
lavtryksturbiner virkede. Herudover
fortæller han også om dagliglivet om
bord for besætningen, og en række
private fotos understøtter teksten.
Endelig har han drøftet skibene med
kommandør S. S. v. F. Kieler, der sej
lede med skibene som ung officer og
som senere blev Wru.rx-ons-klassens
sidste skibschef.

Det er et godt hætte, som efter min

mening vil kunne glæde mange af
medlemmerne iMarinehistorisk
Selskab/Orlogsmuseets Venner og
Modelbyggerlauget samt de mange,
som i tidens løb har gjort tjeneste
på HUITFELDT og WILLEMOES. Som
kadet i ældste klasse blev jeg selv
udkommanderet med WILLEMOES på
skibets sidste togt, så jeg måtte jo torre
øjne under læsningen.

Poul Grooss, kommandør,
Center for Militærhistorie.
Forsvarsakademiet.

- som fotograferne så den -

KÅRE LAURING

Københavns Havn 1840-1940

beskrivelse er forsynet med farvelagte
kort og illustrationer. Det er en meget
flot bog, som passende tager sit
udgangspunkt i Osvald Helmuths vise
om havnen fra 1937, hvor Osvald spiller
en mand, der hver dag ved fyraften lige
cykler ned til havnen, inden han skal

Forfatteren er uddannet reklamefo
tograf samt cand. phi!. i historie. Han
har blandt andet tidligere udgivet
"Mellem bomber og torpedoer" om
kaptajn Martin Bantzs erindringer fra
sej ladser under Den anden Verdenskrig.
Forfatteren har samlet 150 fotografier i
sortlhvid fra fotografiets barndom og
frem til 1940. Med de mange, dejlige
fotos og den meget detaljerede og
oplysende tekst kan læseren sætte sig
ind i havnens udvikling. Der er desuden
en særdeles grundig beskrivelse afhav
nens historie og udvikling fra biskop
Absalons tid og frem til i dag. Denne

"Københavns Havn 1840 -1940 - som fotograferne så den"
afKåre Lauring. Bogen er udgivet dm
/8. september 2006 på Gyldendals
For/ag, Kobenhavn. med stolle Fa
m række fonde, herunder Dronning
MG/grethes og Prins Henriks Fond.
/80 sider illustreret. Pris kr: 299,00.
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hjem. Han har haft et monotont og
kede ligt arbejds liv. men han har hele
tiden dro mt om oplevelser i de t fjerne.
og det får han her i Frihavnen. hvor han
drommer om sk ibene fra hele verden.
som losser deres ekso tiske laster.
Bogen er opdelt i kapi tler om de
forskellige havneområder så som
Gammel Strand. Christianshavn.
broerne. Nyhavn etc. Den oprinde lige
havn lå omkr ing Slotsholmen og
Gammel Stra nd. og herfra folger man
så havnens udvikling mod nord forbi
Kvæsth usbroen og Larsens Plads
og senere Langelinie og Frihavnen.
Tilsvarende arbejder han sig igenn em
området på den ostlige side af
havnelobet. Holmen er ikke beskrevet
som se lvstændigt område, men der
er særdeles megen omtale af flådens
tilstedevære lse i Kobenhavn helt
frem til den ende lige udflytning fra
Bremerh olm . Et særligt kapitel handl er
om havnea rbejderne og deres forho ld.
Forfa tteren har stor indsigt i bygn ing
af skibe, redernes forho ld, økonomi .
" handling" af laster, arbejdsforhold,
opr inde lige gadenavne og meget andel.
Det har slået mig med forbavselse.
hvor rige detaljer forfatteren kan
formidie via sine billeder. Han ved ,
hvornår den ene bygning er revet ned.
og den næste bygget op. så han kan
indsnævre optage lsest idspunkterne
ti! korte per ioder. Intet undg år hans
opmærksomh ed. Porcelæn sknopper på
gav len betyder, at en bygning har fået
install eret teleIon. Om en hestevogn
ude i siden a f billede t op lyses det. at
38

firmaets adresse er Vingaardsstræde
nr. 6, og at telefonnummeret er 126,
Når man ved de l. kan man også godt
se del. Han ved også. hvor mange
havnearbejdere der indgår i et "sjak",
og hvad hver enkelt laver, Billederne a f
det meget varierede gods i uprakti ske
emballager tydeliggores for læseren.
Der vises smor i dritle r, maskindele i
kasser, levende kvæg, ægeksport tiI
Storbritannien etc. Der trækkes også
paralleller til nutiden . hvor næsten alt
transporteres i containere.
Boge n fortæller således meget mere
end blot om selve havnen. Den
fortæ ller om hovedsta dens udvikling
og befo lkningens forhold på såvel
so l- som skyggesiden af tilvære lsen.
Man kan læse om skibsbygning.
arkitektur, påklædning. dagligvarer,
transportforhold. fiskeri, badn ing,
fædre. de r drikker. og hvorfor de
drikker og meget andel. Alt det Osvald
Helmuths lille funkti onær drommer
om, får læseren en deta ljeret viden om.
De fleste af folkene om kring havnen har
levet et hårdt liv, men de har haft lidt
mere ku lor på tilværel sen end de fleste.
For fatteren drager paralleller frem til
nutiden. hvor sofolkene har kede lige
funkt ionærj ob. De kommer næsten
aldr ig i land på eksotiske stede r.Alt i alt
en fantastisk spændende og inform ativ
bog. De fleste af de mange billeder
er i sort/hvid, men bogen i sig selv er
særdeles farverig og spændende.
Poul Grooss, k UIll/11Gl1dOJ:

Centerfor Mi litærhistorie.
Forsvarsa kade miet,



Kommentarer til artikler i
Marinehistorisk Tidsskrift Nr. 4 - 2006

Redaktionen takker for modtagelsen
af Claus Topsoe-Jensens kommentarer
til de to artikler i november-nummeret
af Marinehistorisk Tidsskrift, Per
Jacobsens om Zeebrugge 1918 og
Jakob Seerups om soolliceren Peter
Schonning.

"Artiklen om planlægningen og
udførelsen af et kommandoraid på
Zeebrugge-kanalen i apriI 1918 er
meget interessant. Den handler dels
om en meget omhyggelig planlægning
af et næsten umulig raid, dels om hvor
store tab England havde til sos i første
verdenskrig på grund af en uhyre
inkompetent ledelse. der alt for længe
stolede blindt på sin talmæssige styrke.
og var alt for længe 0 111 a l reagere
på fakta og endda ikke magtede at
konstruere effektive miner. Allerede
Jyllandsslaget burde indlysende have
medfort en udskiftning af den britiske
fl ådeledelse.
De kilder, som artiklen bygger på.

afslorer åbenba rt ikke, hvor længe
blokeringen af Zeebrugge kanalen
faktisk var effektiv, Måske har de ikke
onsket det, fordi de var bange for. at det
ville vise sig, at dcn effektive blokering
kun blev kortvarig. Og i modsat fald
ville sikkert også have været vanskeligt
for dem at opklare i tiden efter I.

verdenskrig, dels fordi den tyskc flådes
arkiver sikkert har været utilgængelige,
dels fordi den tyske fl åde sikkert ikke
har onskct at indremme. hvis delte
Kommandoraid laktisk blev effektiv
i længere tid, uanset at den tyske
efterretningstjeneste og dcn tyske
modstand åbenbart var både energisk
og optimal.
Men i dag, 88 år eller kom

mandoraiden, må del antagelig være
muligt al få adgang til den lyske
fl ådes arkiver og opklare. hvor lang
tid det tog al rydde kanalmundingen
for dc blokerende skibe, Da der blev
udsendt ct radiosignal (72) om, al
kanalindgangen "indtil videre" var
blokeret. og al U-både skulle benyltc
andre havne. så må der nodvendigvis
senere være udsendt et signal eller
anden forholdsordre om. at man igen
kunne benytte kanalindgangen. Og
det ville være interessant så at sige
at rå afslutningen på historien. hvis
forfatteren eller nogen af læserne kan
skalle oplysninger fra delte arkiv."

Med venlig hilsen
Claus Topsoe-Jcnsen

Per Jacobsen har ikke onsket al besvare
Topsoe-Jensens kommentar.
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Del har Jukob See r u p derimod, hans
sva r er her a nfor l i kursiv.

" I 1762 blev der ud rustet en eskad re
til a t sej le i de t nordtyske farvand
for at holde oje med russiske troppe
bevægelser. De t nordtys ke farv and
må ve l være lang s østersoens sydkyst
fra Kie l til Ko nigsberg, Men hvorfor
kun i det nordtyske farva nd og ikke
langs hele kysten til St. Petersborg '}
Og hvi s der foregik russiske troppebe
væ gelser inden for denne kyst. hvordan
ku nne man så observere dem fra
havet - gik hoved vej en fra Sankt
Petersborg langs stranden'?"

Del er ikke så ulogisk , .1'0111 j eg
m åske skrev del. De russiske trop
pebevæ ge lsei: der blev overvåge t F a
de danske skibe. val' primært russ iske
troppetransportskibe. der bragte heste
og mændfremtttdenSlesvig-Holstenske
grænse. Del \'01' mere interessant end at
mode dem nærmere russisk /UI\ 'I1. især
da krigen ikke \'(Jr - og ikke nåede al

blive - erklæret,

" I 1780 blev Schionning s konvoj
beskudt af tre fregatter so m han an tog
varengelske orlogsmæ nd . Episoden var
jo ikke usæ dv anlig på den tid, fo rdi i
hvert fald Eng land ikke altid anerkend
te den væ bnede neu trali tet. men
Schio nning handl ede til syneladende
ikke opti mal t i s ituationen. Ved man
hvilken for ho ldsordre han havde for
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dett e tilfælde. Og er det senere blevet
opklaret. om freg atterne faktisk var
engelske . e ller kan de have været
and et'?"

Del er el omdiskuteret og meget
interessant spo rgsm ål. som jo j

/781 blev underkastet både en 1111

dersogelsesko mmission og en krigsret.
Erik Gobel har skrevet en grumlig
artikel 0111 del i Maritim Kontakt 111 ;

13. Sk ibene \'(Ir heil åbenlyst engelske
kapere, somformodentlig handlede på
den britiske admira l Rodne ys ordre.
Så vidt j eg kan vurdere handlede
Schionnning j overensstemmelse med
sine fo rholdsordrer og ydede al rime
lig modstand. Men hovedanken \'ln; (I{

1/(/ 11 strogflaget. Del \'{Ir imidlertid ik
ke imod Sokrigsartiklerne, og der blev
efterfolgende lave ten "Lex Schionning "
.1'0111 indskærpede. al fl aget under
ingen omstændigheder måtte stryges
andet end som signalfor overgivelse .

" Den såka ldte " forrå dnelsesfeber'

gjorde stort indhug i besæ tn inge rne
- har man nogen formodni ng om.
hvad den ne febe r var. Det lyder so m
lungebetændelse. der vel kunne
væ re stor risiko for i de uopvarme de.
tætpakke de og sikke rt ret snavsede
mandskabsrum."

Jeg er ikke læge. 111('11 lungebetændel
se lyder ikke urimeligt. Til gengæld
trorjeg ikke, del el'underbringelsesfor-



holdene, der var baggrunden. men
snarere mangelsymptomer på grund af
for lidtji'lIgl og gront kombinerermedde
ringe indkvarteringsforhold1111der dæk.

"Symptomerne hos den alt for fede
søofficer Gotthilf'Wilhelm Becker, der
var ved al dø af kvælning, når han sov
for længe i træk, lyder umiddelbart
som symptomerne på søvnsygdommen
apnø (apnoea). Indtil for en snes år
siden ansås denne tilstand blot for at
være en kraftig tendens til snorken hos
fede mennesker, hvilket jo er plagsomt
nok, men ikke regnedes for farligt.
Men i de senere år har det vist sig, at

tilstanden faktisk er livsfarlig, fordi
patienten får ret lange intervaller med
regulær iltmangel. Så Becker havde
sandsynligvis god grund til at være
bange for at sove uden konstant tilsyn,
selvom nogle afhans samtidige måske
har anset ham for paranoid."

Tak for denne kommentar: Jeg havde
selv påfornemmelsen, af de/nok kunne

være delle. En afmine gode venner har
lignende symptomer; men i mangel af
chaluproere har han en maskine, der
hjælper ham med at ånde om natten.

MVH Jakob Seerup

Den græske panserkrydser GEORGIOS A VEROF ligger i Piræus som museumsskib.
Skibet var i aktiv tjeneste i den græskeflådefra 1911-1952, og er den meste
panserkrydser der er bevaretfor eftertiden. (Tom Wismann 2005)
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Per Wessel-Tolvig 16.8 1924 - 20.11 2006.
In memoriam.

Ko mmandor Per Wessel - Tolvig
dode uvent et den 20. november 2006
i en alder a f 82 år. Henned mistede
Orlogsm usect en af sine kraftigste og
mest trofaste stotter gennem mange
år. Hans tid ligt vakte interesse for
soværn ets historie dyrkede han bl.a.
i Marinehistori sk Se lskab, hvor han
va r torm and i perioden 1977-2002.
Det var som se lskabets rep ræse ntant
Wessel-Tolvig blev med lem af den
sel vejende institution Orl ogsmuseets
bestyrelse. Han blev dens 3. form and
i årene 1987 til 1994 efter kom mander
Ebbe Wolfhage n og vicead miral A. H.
Vedel.
Wessel-Tolvig gjorde en stor indsa ts i
arbejdet med at etablere Or logsmuse
et i Sokvæsthuset. hvor hovedopgaven
var restaureringen af Bådsmandstræ
deflojen og udstilling af soværne ts
histor iske sam linge r, der alt i alt blev en
proces på 3 år, afsluttende med museets
åbning i ok tobe r 1989. Wessel-Tolvig
havde en gedigen karriere i soværnet.
Efter matemat isk stude ntereksamen
begyndte han som kadetlærling un
der krige n i 1943 og blev sammen
det ovrige personel interneret efter
flådens sæ nkning den 29 . august. Efter
frigive lsen i november sarrun e år blev
han akt iv i modstandsbevægelsen.
Efter krigen lo rtsatte Wessel-Tolvi g
sin officersuddannelsen og blev
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solojtnan t i 1948, orlogskaptajn i
1960 og kommand ør i 1978. Hans
speciale blev scrni nevæsenet. hvo r han
i per ioder var chef for minelæggerne
FALSTER og SJ..ELLAND. Han afsluttede

sin karr iere som chef for Flådest ation
Kobenhavn i årene 1982 - 86. Wessel
Tolvigs historiske interesse affodre i
årenes lob en række artikle r og bager
med mari nehistorisk indhold , bl.a, om
minelægnin g i de danske stræder og
om flådens sænkning i august 1943.
Wessel-Tolvigs interesse for Orl ogs
museets ve og ve l var altoverskyggen
de og han var i sin formandsperi ode
i tæt sam arbejde med museet s



administration vedrørende de vigtige
fondskontakter. talrige byggemøder,
budgetter m.m. i perioden, for museet
kunne åbne dørene for publikum,
Museets sårbare og spinkle økonomi
gav i årenes lob anledning til man
ge møder og drøneiser bl.a. i
Kulturministeriet, hvor Wessel-Tol
vigs indsigt i statens sagsbehandling
kom til nytte før museet.

Per Wessel-Tolvig var en dygtig
administrator, et belæst og dannet
menneske, en venlig, pligtopfyldende
og behagelig mand, der i sin for
mandstid altid var nærværende ved
selskabetsarrangementer. Vi er mange,
der vil savne ha111.

Ole Lisberg Jensen

Minelæggeren SU LLIND var el afde skibe SOI11 Per Wessel-Tolvig var cheffor i
sin lange tjenestetid i Soværnet. (Marinens Biblioteks Arkiv)
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ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG

Aktiv itete r 2006 - 2007
Laugets vinteraktiviteter start ede den 4. Oktober 2006 . hvor Niels Probst lagde
ud med et spændende og interessant foredrag om Niels Juel og soslagene under
den skånske krig .
Siden er der gennemto rt følgende arra ngem enter:
Onsdag den 8. novem ber 2006 besog på TOL D og SKAT museet . Lange linie
Alle 2 1. Kobenhavn O. hvor der blandt andet var lej lighed til al se modeller af
de gamle toldfartejer.
Fredag den I . december 2006 det tradit ionsrige j ulearra ngement. der blev en
ualm indelig hyggelig alten med musik. sang og bankospil.
Onsdag den 3. januar 2007. nytårsmodet med fremvisning af egne modeller
og foredrag om slaget ved Trafalgar oktobe r 1805 set med tegnerens og
modelbyggerens ojne.

Det resterende program om fatter :
O nsdag den 7. februa r 2007 kl. 1900. Rekonstruktion af historiske skibe som
model og i fuld stoneise baseret på forskn ing og arkiv studier. Foredraget ved
Niels Probst, Peter Maack og Poul Beck vil bl.a . omhandle danske, svenske og
hollandske projekter.

O nsdag den 7. marts 2007 Id. 1900. Tojh usmuseet bag murene med mulighed
for at se nærm ere på hvad der gemmer sig af ting og sager i museets magasiner.
Mødested: Gå rden ved Frederiksholms Kanal 2 1.

Torsd ag den 12. april 2007 Id. 1900 Generalforsamling og foredrag.

T irs dags aftenerne sta r tede den 10. oktober 2006 kl. 1900, og fortsætter til
omkring I. april 2007 . Som tidl igere bes luttet arbejdes der med el projektforlob.
herunder bog- og arkivstudier vedrorende et "kukkassediorama" i I : IO, der skal
vise kanonbetjeningen på et dansk orlogsskib omkring 1807. Det er samt idig
meningen at proje ktet skal ud formes, så det kan anvende s som et standardkoncept
tor tilsvare nde "kukkassedioramacr" af andre funktioner pil et skib. et værksted
eller andet med relation til flåden eller marinehistorien. Alle interesserede er
selvfølgelig fortsat velko mne.

44




