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FLÅDEN S N Y E K O R V ETTER

Flåde ns nye korve tter af NI ELS J UEL-klassc:n er et led i de t genopbygnin gsprogram , som
blevfastl agt med for svarsforli get af 19 73 og som foruden ko rvetterne omfattede l a torpedob åde

af WILLEMOES-klasscn, 2 mineskibe af UNDORMEN·klas5cn, inspektionsskibe t BESKYTT EREN

ogG kuttere til pa tru ljetje nes te i dan ske farvande .
Forud for for svarsfo rliget af 1973 var forsvare ts materiel præget af frema dskridende for fald ,
som ikke midst tegnede mø rkt for søvæ rn et. Fo rsvaret s fre mtidige sam me nsætning og omfang var
imidlert id i denne peri od e genst and for man ge dr øftel ser. bl.a . i en forsvankom mission og i Folketinget s fo rsvarsudval g, der havde ct lovfo rslag om æ ndring af forsvarso rdn ingen til behandl ing.
So m led i drøftelserne frem kom debat oplæg fra Ilere p olit iske partier, og et .af de debatterede
spø rgsmål var, om flåden sku lle om fatte såkal dte storr e enheder. Deba tten rummede mange vidt
fo rskelli ge synspunkter, men da fo rsvarsforliget b lev indgået med et solidt Ilert al i fol ke tinget, omfatt ed e det den såkaldte Flådeplan-S2 og dermed også storr e e nheder, at hvilke t re skulle b ygges
som erstatning fo r æld re og 'udslid t mat eriel og som suppleme nt til de to frega tte r PEDER SKRAM

og HE RLUF TRO LLE.
Da nske farvandes kar akte r gor det nat urli gt at soge nåd e n sam me nsat af lette overflade farte je r og ub åde med vægt på udn ytt else af art illeri, torpedoer, mine r og missiler i tak t isk sammenspil. Vej r- og sigtbarheds for hold såvel som taktiske og tekno logiske faktorer gor del imid lerti d
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nødvendig t, at de lett e og specialise red e enheder sup p leres med og stet tcs af stø rre og alsidigt ud.
ru sted e skib e med god udholdenhed og so dygt ighed samt me d sto r var slingsræ kkevidde og -ka pacite t. En såda n sam mensæ tn ing e r forudsat i flåd epl anen og muligg ~r en fle ksibel anven delse af
flådens enhede r til uafbrudt overvågning, til sikring af dansk suve rænitet over søt erritorie t saml i
krigst ilfæ lde til . koncen treret og omgåend e ind sat s mo d søværts angreb p å landet. De tt e gor fl ii
de st yr ker t il et vigtigt krisest yrin gsværktoj for regeringen.

Beho vet for d isse enheder er i.Ft ådcplan cn først og fremm est be gru nd et med henvisnin g ti l Dan
ma rks m arit ime positio n og strukt ur, so m m ed for er. at landets sikkerh ed og interesser kan true s dl
rektc af fremm ede akt ivite ter t il sos. Ik ke mindst w arsz nwapagt -Jandcnes me get kraftige opb ygning al

Ilådestyr ker, som er gennem ført i de senere år, og di sse m agt er s stige nde ak t ivite t t il sos, trækker <Ilmaritime ko nturer skarpt o p . Vo re fl åde sty rke r skal fo rebygge eller mo dvirk e såda nne søværts t rusler , som må tt e kun ne ops tå, og flådens struktu r må u nd er hen syn til vo re ressourcer t ilpas ses loka ltfo rho ld såvel i Øste rsc e mr åde t som ved Grø nland og Fa- roe rne.

Kor net af NI ELS jUEL ·k lanrn under pa n agr af K ronb-org, hl'" rf ra da "fgil'rs salul
f or d en sp ansk." k on ge, juan Carlos, Mari s 198U.
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K ORVETTENS O PG A V ER

De opgayU, de r påh viler korv etten som op erat iv enhe d i det danske soværa og de rved t il
losning af Flådens samlede opga ver, danne r det væsent ligste gru ndlag fo r udda nn elsen og tjenest en om bor d. Disse op gaver om fa tter bl.a .:

J f redst id
"T"

Gennem deltagelse i den maritime overvågning af danske farvand e og sotc rrito rium med

tilstøde nde farvande at medvirke til kons tat ering af suverænl te ts kræ nkclser og varsling af
aggresive han dlin ger samt ved afvisning af krænkelser al hævde dansk su veræ nite t til sos.
- Ved samarb ejde med dan ske og allierede enhede r at fremm e og demonstre re flåd ens ope·

rative effekti vite t.
- Ved delt agelse i scredningstje nesten at fremme sikkerhed en t il ses.

- Ved del ragelse i repræsentativ e arran gemen ter inden for lan dets grænser al hævde: flådens
ry og omdø mm e sam l i udl and et al vise det da nske flag med æ re og værd ighed .

.~
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J spænd ingsperiode r
- Ge nne m intensiv ove rvågni ng af da nske' farva nde og fremskudt patrulje ring i OSlcTsocn al
bidrage ril a l ritvejebringe b illedet af de n m a rit im e situ at io n og den mi litæ re aktj,cit e r i
di sse o mrå der - og derve d grundlag fo r regeringens og Io rsva rscbefens ivæ rk sættelse af
beredskabsloranstakning er.
Ved o pe rativ indsa ts - om nedvendigt - af

krig sm a: ~ig

b rakt er ;11 medvirke til :

(l ) Hæ vdelse af danske re tt igbeder o g ejendom i interna tio nalt farvan d .

(2) afvisning af over lagte krænkelse r af dan sk t errit o rialt farvand ,
(3) forsvar af danske minelægning scperari cn er. og
(4) imc degåelsc af cgcntli g angreb på dansk områd e.
- Ved overvågnings-. såvel so m under ovrigc o pera noner ska l korv ett en kun ne sama rbejde
med Fl yve våbnets e nheder og allierede maritime sty rke r sam t væ re forb eredt på o verga ng
til NATO-kommando.

I krigst id
Udov er de fo r spænd ingsperio der pålagt e op gaver ska l ko rvet ten :
- I til fæld e a f angreb med kort varsel kunne o ptag e kampen i henh old til forh old sordren
fa f det m ilitæ re for svar ved angreb p å landel eller i krig saml umiddelbart kunne iværksæ tte opera t ione r i henhold t il gæ ldende for svarspl an er .
_ Kunn e sama rbej de med dan ske enhede r a f alle tr e værn og med allierede styr ker o g væ re
rede til at overvåge ledel sen af o pe rationer til ses sam t til at indgå under NATO - ko mma ndo .
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KORVETTENS KONSTRUKTION
Ge ne r e lt
Korvetterne af NJEL S'J UEL .k lasscn er bygg et til al dqgc fordel af de sæ rlige Inrvan dsgec gra fiske forhold i soo mrå det omkri ng Danmark . Dette gæ lder således for dep lacem en t. d ybga ng.
mas tehcj de, fartegen skabe r m.m .
Korve tterne er ko nstrue ret til at kunne hold e soen under ajle fo reko m mende vind- og vejr-

forho ld i operat ionsomraderne i Oste rsoen . indre dan ske furvande . Skagerak og Nordsoe n og er
bl.a . ved anvend else af stabi lisatorer og gastæt luk ning ko nstrueret sålede s, at der opnås sto rst
mulig sikkerhed fo r effekt iv tilstedeværelse i områderne, herunder for effekti v våbe nindsat s.

Skrogets form. der ba sere r sig på den nugældende praks is ved bygnin g af fregatt er og ko rvener, har dybe V-formede sekt ioner i forskibct og flade U-formede sekt ioner i agterskibet.
Fonkibet har samtid igt knækspant fo r b edst muli gt a t un dgå " gront" vand på for d ække t i
svær so.
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[le t er iovrigt ke nde te gne nde for de nne korvet t ype . a l al p lads om bord er udnvu et fuldt ud
ti l valgte o pera tivt'

Ud 5 1 ~T

og våbe nsysterner m.v. , ril hoved. og hj ;l' lpcmiukincri sam l til o pf vld cl-

se af de n kræ vede sta nda rd fo r beb oelse og o phol dsom råder.
De

\'i l;lig slt'

op erarive rum e r grupperet på brodækker og hoveddæ kke r med let adga n ~

II!;

ku mmu n ikat iu n.

Ko rvett en e r kon stru eret på gru ndhlg af So væmet s ~I a l c r id k o m m a nd o 's speci fikati on er ud a rbejde t af firm aet Yarrow Admirah v Resea rch Division i S ko tland. og bygn ingen hlev på gru nd .
lag af indkomne tilb ud overdrage t t il Aalborg Væ rft i Dece mb er 1975.
Sovæ mets spec ifi ka tio ner ind eho ldt meget stre nge krav t il såvel p rojektcringsfirma ~ m byg gevæft , og opgavens losning har for begge finnaer "æret en stor udfordring .
Skibet s ma ksimale længde er 84 m. dets bred de 10 ,3 m, og de t ha r god t 3 m dybgående .
Deplace mentet (sk ihets "ægt) er 1320 tons , og so m Ire md rivni ngsmeskine r i har skibet e n kom IIi·

nation af gasturbine og diesel , som give r en ma ksimums ran på o p mod 30 knob . mede ns sej lads
fo r diesel alene kan gores m ed o p til ca. 20 kno b . Hjæ lpemas kinerie t u d gøres af Flere m oto rer .
so m lever er elektrisk kraft ti l skibets omfnnend c u dst yr og vabeosvsterner . og der er t ilstræ b,
en hoj grad af auto mat iser ing. b l.a . fo r at holde besæ tnin gen på en forholdsvis begræ nset sto rrel sc, 26 befalingsm ænd og 65 menige mod gamle . væsc mhg sim plc rc

o~

mind re korcert ers i

alt 110 mand.

Våbensystemer
Korve tt erne af Niels juel-klassen er de Iorst e da nske stø rre enhede r. der fra begynd e lsen er
udstyret med mi ssiler som ho veda rme ring.

S urfac e-to -surfac e

(~SM)

Surfac e-to-surface (SSM) - so m ålsrnissi tsyst emc t , udgø res af to lau nch crc (affyri ngsramper )
med hver 4 HAR POO N.m issiler med tilh ør ende ko ntrolud styr.
De to launche re er place re t på bådedækket ved sko rstenen og affyri ngen for etages fr a opera·
rion srumme t om læ m od overrlade m åt, hvi s posit ion ken des Ira skibe ts egne eller Ira eks te rne (and re.skibes e ller luftfartoj ers) sensorer. Nå r e t missil er aHy;ct, vil del sd\' " home " Ild målet Isoge måle t} i el fo ru d in dst illet områ de.
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Surface-to-Air (SAM)
Su rface-to-Air

(SA ~ I)

- luftm ålsm issilsyst emet , der udg øres af NATO SE A SPAR ROW mis-

siler, har e n launcher med 8 missiler pla ceret på agte rdæ kke t, og de
bragt på

IO

lo

t ilhore nde rudars

C'T

an-

stubmaster. en på brobygn ingen foran tåmmastcn og en agten for skorstenen. Artille-

ri (d ier missilcerural] me d komrcludsrvr finde s om læ.

SEA SPAR ROW er cl såka ld t semi-aktivt " ha rning" miss il, der betyde r. at målet "b elyses"
af en af de to omtalt e radars, hvorefte r en medtageradar med ti lhørende ko ntro ludsty r i selve
. missilet dirigerer missilet mod målet. Missilet er - i modsæ tni ng t il HARPOON·missilcl - således

afhængigt af skibe t efter affy ring.

76 mm kan on
Skibets kanonarmer ing består af en 76 mm auto mat isk pje ce (DTa lIoJEL-\RA ) frems tillet i
Italie n. som kan anvendes både mod sc rnål og lu ftm ål. Kanon en er plac eret på rordækket og
rett es fra skibets arti llerice m rul via art illeri sigte og Tv-udsty r over broen . Under klo ds-holds nedsit uationer rettes kan o nen direkt e Fra målud pcgningssigte r. ct på hver side a r br oen .

SEA SPAR RO W.miuil ef ter affyring.
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O p era t io ns - o g ildl ed else
I operat ionsru mmerombord samles og bearbejdes a lle oplysninger ved rorende de n tak tiskro
situation i områder og Farvand safsnit af in teresse, modtaget fra skibe ts egne eller fra eksterne sensorer . passive som aktive. Fra operat ionsru mme t vider egives de ned vendige opl ysninger og måldata t il skib ets våben systemer for umiddelbar ind sats mod skibe, fly og ub åde.
Denn e p roces kræver hurt ighed, hvorfor ope rationsrum me t er udrustet med alle sine våbe nkontrolpaneler umiddelbart arrangere t omkring skibets co mpute ruds tyrede tak tiske kam p inf orm ationssystem. Dett e syste rn er ud styret med he nbli k på momentant at kun ne mod tage, bearbejde
og præ sentere de data, de r er nedv en dige fo r sk.ibschefens beslutning om våbenindsats og ledelse

af eget og underl agte en hede r.
Dc modtagne bearb ejdede data modt ages og præ sent eres på sto re radar- og dataskærme. der
samti digt er i sta nd t il at

vis~ skib ets position i operat ionsområ det.

Alle supplerende oplysninge r som Leks. målenes ku rs og fart, pejlin g og afstand , supple rende oplysn inger m.v. pr æ sem ejes på mindr e dat askærme i nærheden af skibe ts rada rbil lede r.
Som et led i de n mo derne krigsforel se, hvor udveksling af egne op lysni nger o m fjendens posit ioner og bevægelser samt ordre om våbenindsat s skal kunne afgives momenta nt, er installeret
data-link, de r gø r det muligt at overfore et oversk ueligt b illede af hele den taktiske sit uat io n fra
skib til skib. Det samme datasyst em mu liggor ind sat s af skibe ts v åben baseret på andre e nhe derskibe ,

nyog ub ådcs . oplysninger.
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Fo rud en da ralink e r korvette n ud r ustet med de normale kornmuni ka ric nssvstc mer fur skihv
af Ircgat stc rrctse , saml et integre ret internt ko rnm unikatjon ssvstem - forb indende "lk u p er.ll in ..
posit ioner i skibet og nedvendig for hurtigt våbe nin dsat s.
T il egen varstingstjcneste er korvet te n udstyr er med 3 radars - en lu ft varslin gsradar med a nte nne n placere t pa lu pp en af tårnmast en fora n fo r sko rste nen, enrada r til overfladevarsling med
.uuc nnc 11.1 pla tf ur m pa forkant af rummaste n og en navigationsra dar med

lu

a nte nner , pa " 1I1I5u l

P" hver side af sa m me mast.
Ovcm i nimmasten er indb ygget udst yr t il passiv varsling - elek tronisk krigsfor ulsc,

Ma sk ine r i
I/oved maskineriet
Ho vedma skineriet bestå r af en en ke lt Gen e ral Elccrric gast urbine til hoj fan lig en enkelt
;\ITU dieselmore r ti l krydsfart . Begge hovedm otorer t ræ kker alter nat ivt PJ. skibets tn skruea ks.
ler genne m et fæ lles gear .
Maskin ko ntro lru mmet , he ru nder havaric ent ral. e r placere r over de egen tlige maskinrum på
ho veddækk er. a t hvilke det fo rreste m askinrum med gast ur bine og reduktio nsgear - se: Skitse - er
de t s tc rsrc.

~"
'.

o
o

"

E?1"

D

De t agte rste muskinru m indeho lder dieselm ot or ti l krydsfan samt IO hjælpemot orer.
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Stramforsyningen
Strømfersyningen levere s af 3 hjælpemot or er i forb indel se med gen erat o rer og med indbygget auto mat isk spæ ndingsregul ering. I ti lfælde a f st ro msvigt tr æ der en nedgen era ror i d rift og lever er spæ nd ing til bl.a. nodlys og lant ern e r.

Kontrol og overvågning
Ko ntrol og overvågning af maskin eriet kan for et ages ente n fra broen (kon tro l af mask ink ra fl og skruesugni ng) eller fra skibet s mn skin ko nt rolrum, hvo r man yderlige re kont ro lle re r sta rt
og sto p sam l o ms kift ning a f die sel/gasturbine. Fjernhetjening, sta rt og sto p a f visse dele af hjæl pe-

mas kineriet og die sclgen eratorerne finder ligeledes ste d fra m askinkont rolrumm c t. Ilerudover ka n
hoved maskineriet betj en es lok alt fra de enkelt e ma skin ru r n.
Fo r a t minds ke skib e ts ru ln inger væ sentlig i hå rdt vejr , er skib et for syn et med a kt ive stabilisa to rc r.

Ap te r ing m. v .
Ko rvettens plad s er ud n ytt et fuld t ud t il de valgte våb ensy ste me r og maskine ri sa mt t il den
påkrævede dansk e st andard for beboelse og o pholdsrum. De vigt igste o pe r ative ru m er grup peret
på brodæ kke t og ho ved dæ kket me d let indbyrd es adga ng og kommu nika ti on . Apt e ringen til skibe ts be sætning er indren et på brodækket samt o m læ med toiletter og budeforhold i umi ddelba r
nærhed a f de pågæ ldende p ersonel kate gorie rs beboelse so mråd er.
Et ven tila tions- og lu ftk o nd iti oneringsanlæg be tjener alle bema nd ede rum, der de suden ha r
individuel varm e. Særli ge ventilationsenhede r er her ud o ver installe ret i fo rsk ellige våbe n- og tele· '
kommu ni ka tio ns ru m.
Kab yssen er placeret mid t skibs me llem korvettens ca fet eria og sergeru mess e. Officersme ssen
er placeret fo ran he rfor . En sæ rlig ophold sbanj e er indrett et fo r den meni ge he sæ tni ng o ver de nnes beboel se.
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Skibs led elsen
Skibslede lsen i korve tre n ud gøres af Ch efen, Næstkomm anderende, og skilu-rs fin.. division sof ficere r: Opeea rion sof ficere n, V åbenof ficer en. Teknikofficeren og Forvaltningsoffi cer en .

Chefen har kommand oen over skib et, dets ledel se og sej lads. Næ stkomma nde rende er chefens
stedfor træder og er

O\ 'Cf

for che fen ansva rlig fo r korve tt en s effck rlvitet , herunder for ko ord inari-

o n af de en kelte divi sio ners virk somhed og indsats. Ihvi sicnsofficercmc er an svarlige fo r de enk e lte divi sioners om r åde og er som s åda nne chefens r ådgivere ind en fo r deres tje neste o mr åder.
Ko rven en og det s mat eriel og

Ud SI ~"T

m.v. er med ovennævnte o rgani snion som gru nd tag

indde lt i cl antal se kt io ner og o mråder , so m henho rer un der divis io nerne ng ledes af skihc15 O\-rige
o fficerer og bef alingsmænd .
Korvenens tjenesrcorn r åder, or ganisation og daglige: administ rurive fur hu ld er specificere t i
korve nens "C hef- og Skib so rganisarionsbog ".
Af be redska bs- og vagtmæ ssigc grun de er bcs.e rmn gen udover divis ionsin dd eling e n o pde lt i
kvarte rer :
- Kon gen s kvan er og Dronningens kvart er , som yde rligere er u nd erindde lt i :

- 1.• 2. og 3. skift e.
Hvert besætningsmed lem (officerer, befalingsmæ nd og meni ge) er af adm inist rat ive hensyn
t ildelt cl skibsnumm er. so m refererer t il ovennæ vnte division s-, kvart ers- og skiftcinddcling.
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Navngivning af PETER TORDE NSKI OLD
19 januar 1981

,.,.-- •..
-

. Dcn 19 jan uar 1981 foret og Ha ns Ko ngelige Hejh ed Kro nprins Frederik i Aalbo rg den offi cielle
navngivnin g af korv e tt e n PET ER TO RDENSK IOL D - den sidst e af flådens 3 nye ko rvet t er.
Korve tt en var und er navngivningen forhal et fra Aa lbo rg Væ r ft A IS. hvo r ke lla-gningen randt
ste d i december 197 9. til kajen ud for Aalbo rg Slo t. hvor også ko rve tte rne XIE1.S J UEt. ug

OLF ERT FISCHER i sam me serie lå Iort ojet.
Ved navngivningen ble,"de t af H.K.B . Prins Henrik udt alt , al det var med re n e, at den ne af Ila.
dens nye korvelter fik navn et PETER TORDENSK.lOLD so m et udt ry k fo r skibets gude ma novreegenskabe r og hu rt ige reakt io nsevn e kombi neret med skibets ud holdenhed og mod ern e ,·ahensYSHo.
mcr .
Der ble,' sam tidigt udt alt orrske t o m, at skulle ko rve t t en rET tR TOR IH·: :"SKIO l. ll no.L;cmillllc
kom me i kamp . at skibet da - m~ d eh ef og besæ tn ing - villeve nI' til de stolt e evn e r, (k ul' navn er
et udtry k fo r.

Ko rve tr en hl ev a fleverer til so væ m et 2 r nan e 19 M1 ug hcj~ l l' J"." IlHll.tlIl!l, ~ upri l I ! IH ~ .
2 1 a Ub'lISI J 982 ble v korvet te n adn p ll: rl'1 a r Kol d inJ.: _
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PETER TORDENSKIOLD VABENSKJOLD

Vicead mi ral Peter Tor denskie lds våbenskjold er anvendt uæ ndret fra adm iralens
adelspa te nt af 2-1 februar 171 6.

Ko rvettens

skibsvåben med

skjolde t

hvilen de på et an ker, hvo rover de r er anbragt
e n kon gekr on e. er udarbejdet af sovæ m cts
hera ldiske arb ejdsgruppe på fo ranled ning af
daværend e che f for søvæ rnet. Viceadmiral
S.S.Thostrup og godkendl af

1 1. ~ 1.

Dronnin-

gen .

l d el I. felt

( ~l\'C rSI

lil venstre] fremstilles navnet TordcnskioJd med lynild og to rdenst en p å

blå bu nd (Sveriges farve) .
~.

felt viser den hvi de orn på rod bund ( fregatt en HV IDE OR..\1, der blev erobre t af Torden-

skio ld i dan sk farva nd ).
3. felt (nederst til venstr e) frem still er to gyldne kan on lob med tr e kanonsk ud - det dan skn o rske 105en .

4 . Ich for estille r de n norske Ion : i de danske våbenfarver.
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Viceadmiral PETER TORDENSKIOLD

(1690 -1720)

Baltheuar Drnn er$ berøm te billed e u/PETER TORDENSKIOLD malel i 1 719, og
de rfor form entlig komm er pOTtru'lligheden nCZ'rmert.

Peter Wesset, adlet Peter Tordenskioid, blev rødt i Norge som tiende son af Rådmand J an
\Vesscl og hustru Maren f. Schollcr den 28 oktober 1690 i Trondhjem.
I historien er Peter Wcsscl blevet karakteriseret som "cl adfærdsvanskeligt barn". Alle kender
historien om, hvorledes Peter Wcsscl skaffede sig af med et par skindbukser. han ikke kunne lide ,
ved at sætte sig p å en slibesten og lad e en kammerat dreje p å stenen - med "et lag hovl t il folgc" af
sin st renge far.

Peter Wesse! kom Jorst i skræ dde rlæ re - so m i datidens sociale lag var under guldsmede, ban.
skærcrc, bagere og skomagere og langt under faderens profession, der havde rettigheder som doktorer i filosofi og retskyndighed. Han ble" sen ere barberlærling - et ringe avancement , men dug en
læreplads i kirurgi, som han senere skulle fa ga"n af.
Miljoet var datidens patriarkalske hjem og b y, hvor hans lyst til havet formentlig er opstået pa
ha vnen og ved at folge faderens forretninger med skibs fart p å udlandet. I Katedralskolen underviste s
han strengt i religion. latin, lidt filosofi og græ sk saml hebraisk .
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Kong Frederik den IV 's bcsog i Trondhjem bicven mi lepæl i Peter wessels liv. Han rum med e
sim pe lthen med ko ngens folge for at ankomm e til hovedstaden i septem ber 1704. Helt alene i Ko -

bcnhav~ fik han en beskytt er i Pe ter Jespersen (kl assekammer: ' t il hans far ), tid ligere ved Katedrals kole n i Tron dhjem nu Kg!' Kon fession ariu s i Kob enh avn . I-Jans opho ld her vare de i

lo

iir og den ne

1TI:lIl US indflydelse p.i Pe ter Wesscl b icvenorm, ligesom han fik in"dnydclsc p il d en u nge w csscls mu -

lighede r fo r at blive so kadc t. De l blev han efter furst al have sejle t i cl ars lid i 1707 m ed sta tio nss kibet CIIR ISTL \;\lUS QUI:":TUS bl.a . fo r at "p crfe ctionerc sig udi navigatio n " ,
Uddan nel sen på sckadcta kad e rniet blev fulgt so m ulcnner "frivillig" m ed unde rvisning i navigution , fægtn ing. dans , tegnin g, regnin g og skrin ku nst samt i fagen e engelsk og fransk.
Eft er al han' deh aget -i skolens und ervisning et stykke tid. spiller hans utr oli ge evne lil al scen e
sig ud ove r sin l ids bundne tan kesæt og dogm er ind - ved a l anmode om at matte komm e på langfart med en os t indiefa rer fo r kade tundervisningen var afslutt et. Dell e fik han lo v t il, og da udnn-vnelsen endelig for t-ligger i januar 1709, er han allerede p å sin and en tur til

S(l S

ng p;! vej mod Tra nkc -

bar, mens hans kumme rat er fort sa t g:lf i skole på Holm en .
Den snart :W·årige kad et Pe ter Wcssel havde mange arnhi tio ner og spe cie lt om snureet muligt at
hlive skibsc hef. Il et b lev han ikke i forst c o mgang_Det blev ril tjeneste so m næ st ko mm an der e nde p å
snaue n POST IL LlOil.:EN, hvor han udnæ vntes t il m ånedsl ojtnant og Iwa r han fø rste gang gjord e sin
ent re på det nordlige krigsteater.
Krigen mellem Danmark -N orge og Sverige var bru dt ud i 1709 på fo ra nled ni ng af Frederi k de n
IV' s ambi tioner om at vind e de t abte provinser Skåne. Halland og Blekin ge tilb age eft er krigene i det
17. år hundrede , Krigen p å lan d indledtes med felt to get i Skåne 17 10j resul ta te t b levet knu send e ne-

de rlag for Danmark -No rge i slage t ved Helsingborg.
I'Norge fik Pet er w esscl sin chance. Den ovcrst kornmandcrcnd e, Ilaran Waldem ar Lovendahl.
enskede at ud rust e en lille Flåde af hurtige skærgårdssejlere til obs erva tio nstje neste og ti l a l dæ m me
o p fo r det svenske kapervælde i farvande ne in d m od Svcriege. I oktober 1711 Irakommanderes
Peter Wcsscl de rfor POSTILLIONEN og opnår ko mm ando over snauen OR..\IEN ; e t he lt ny byg ge t
skib . Et velsejlende sk ib med 5 ka no ner. 36

gev~re r,

15 sæ t pistol er og 19 hugg ert er . Na vnet

O RME:\' blev gjort berom t af \\'essel.

l 'iH t t yp t, af skibt i fl ådt" j btrY" d t h t " af aOO·talltt_
Til t'tn JI " t n jrrgat _rr1td ttl batrrridalc overfo r lini eJkibtt mtd to t Ut , [lt ,t dæk og til hoj" Jlylcp ,cmmt n
"'d flåd nu H>:r't art illtri. Førre st t ...ch alup .
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Med skibe t O RMEN og sine und erlagte små enheder nåede PETE R WESSEL hurtigt "at
skræmme: godt fo k på Bohus-l en ky ste n " og tillige at erobre et betragtcl}gt an tal priser ligesom han s
efterr et ningstje nest e kom den øverst komma nderende ti l stor gavn. Flåde n var iovrigt i d isse år af en
bet ydelig standard som følge af ind sats en af store mænd som Griffcn fcldt, Nicis Jud og Cor t Adler,
ligesom skibsbyg ningskunst en var bedr e en d nogensinde, præ get af admiral Ole judiehær. DanmarkNorge havde ved krigens

~ dbrud

4 1 linieskib e, 9 fregatt er og 30 mindre fart ej er over for en lidt stor-

re svensk flåd e.

Det var i denne flåde: under den St ore Nordiske Krig 1709 • 1720 Peter Wcsscl, senere adlet
Tor denskield. fik sin enest ående karriere.
Il januar

1709

Kade t

17 juli

1 711

Løjtnan t

14 okto ber

1712

Kapt ajnl øjtnant

28 december 1714

Kap tajn

24 februar

171 6

Ophcjct i ade lssta nden under navnet TO RllENS KIO LD

19 juli

1716

1-1. no vemb er 1 716

Komman do r
Øverstk ommand erende over den norske se -dcfension og
Nordso-eskadren.

30 december 17 18
17 august

1 719

Scho utbynac ht .
Viceadmiral

En un g mand, der på 8 år nåen de at avance re op gennem grade rne fra m åncdsl ojm ant til viceadmiral og hvor ad miralsti tl en blev nået i en alder af ku n 29 år.
Unde r Store No rdiske Krig var Torde nskie ld alle vegne. Hans for tri nlige tj enest e som kryd ser chef, hvor han alt id for og bedr e end nogen anden fo rstod at ska ffe sig nojagtigc efte rretninge r om
fje nde ns bevægelser og skibe, var af uvurderlig værd i ved mange lejligheder. Således i slaget ved Kulbe rg llei de den 2·1 ap ril 1715, hvor han del tog med LØVEN DAHLS GALEJ og sene re samme ar i
augu st med fregatt en HVID E Ø RJ-.J i slaget ved RUgen. Begi venh eder, der var medvirke nd e lil
det hurtige avance ment til kaptaj nlojmant. Han gjorde i de nne periode den lille hurtigsej ler LOVE N·
DAHLS GALEJ bero mt, hV,?f hans fabelagt ige somandsskab mange gange reddede skib og besa:t lling
fra en kompakt fjendt lig mod stand og ove rmagt. Efter slaget ved Ketberg Il eide fik han den svcnsk e
fregat HV ITA

OR.~ EN

i bclonning - et skib pa :W st k. 12-pundiAc kano ner og med en besæ tnin g p.i

170 mand.
Eft er op hojc lsc i ade lsstunde n 2·1 februar 171 G finder man Tordcnskio ld i spidsen for en Ihldc sty r ke af fregatter, sty kpramme og galejer i slaget ved Dynekilden 8 ju li I 7 1ti, der hlcv et knusende
nederlag fo r svenskerne og dermed For hele fe lttoget mod Norge. Tabet af skærgards b.idc og art illeri.
materiel bet od. at der skulle gå år For sve nsk erne igen men te sig i sta nd til at erobre :"'orge.
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En ande n bero rur begive nhed for Tor denskioIds karr iere blev slagel om fæstn ingen Carlsten i
b yen ålars t rand nor d for Got cborg i ju li 171 7. hvo r by og fæ stn ing ble v erobre t sam tidigt med at
den svens ke es kadre beståend e af 4 lin iesk ihe, I fregat . 2 galeaser. l jagt og I brander blev sæ nke t i
ha vnen og 1 Hnieskib, I fregat . J galease og l sty kpra m blev erob ret og sejlet ti l Ko ben bavn .

T(lrd ~nJ l!iold

lil fæstn ing~n CARL STEN 's k o mmll ndant Danltwllrt:
"1/vød Djrr v~Irn nø /.tr t cfte rl"

Fæst ningen Carlste n faldt ved en list . hvo r man kender de befa m le - ik ke heh hærorisk sa nde
- historier o m bru gen af "Tor denakiold's soldate r" til at imponere fæst ningens komman dan t - hvor
To rde nskield Iort e sine soldater fra gad e til gade for at få sve nskern e til at tr o. at der var 1000 mand
i byen og ik ke ku n 2-300 ma nd, samt histori en , hvor ordene falder fra Tordenskield t il ko mman danten , de r love r med at overgive sig: "H vad Djævelen no ler I ef t er!"
Den sids te fægt ning i krigen mod Sverige blev aktione n ved .\Jvborg 7 o kto ber 1719, hvor Tu rdenskiold mcd held overrumpler det svenske fo rsvar af fæs mi ngen og br ænder Flere svenske skibe.
Så man ge, al Torden skield i sin skibsjourn al kan skrive : " Dc nd gandskc Svenske Sne

~ I ag t

u di Nord-

So en bestuac r nu ikkun af , , , 5 Snlaae Gallev er , , , " ,
Ved fredsslutningen j 1720 udn a-vncs Terdenskield l il viceadmiral i e n alder af klin 29 <Ir.
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Viceadmiral To rden skie ld mødte sin skæbne ikke på havet men i en duel den 12 november
1720 mod den svenske oberst Stad von Holetein under en udenlandsrejse gennem Ty skland til En gland . Hans skæbne at do i en duel i de n lille by GIddingen ved Harmover i Tyskland be red, at ham
lig af de danske myndigheder b lev nægtet enhver form fo r ære og en kristen begravelse. Loven kunne have været orng ået , men To rdenskield havde haft mang e fjend er . menn esker. der ikke havde akceptcrct hans lynkarriere og derfor helle r ikk e ville hjælpe ham ef ter hans dod . Hans lig blev således
- ef ter at væ re bra gt til Kobenhavn - i al st ilhed den 3. januar 1721 sejlet til Holmens Kirke i en
chalup roe t af underofficerer fra flåd en og i st orstc hemmelighed ned sat i kirkens gravkammer.

Forst i 1819 blev TordenskioId s kiste, på foranledning af Kong Frederi k den VI. placeret i et
sargofag i Holmens Kirkes kapel efter at have stå et up åagtet i kirken i mang e år.
Peter Tordenskie lds minde er endnu lysen de i Norderi og hans bc dri fte r velke ndte. Han s taktiske evner var st ore og et vidnesb yrd om hans geniale fo rståelse for overraskelsesmomen te ts bet yd ning , som det gælder i dag. Han for stod til fuldc at udn ytt e fordelene vcd hurtige angreb og ved at
tage initiativet. Det må heller aldri g glemmes, hvorledes han mestrede at beh andle sine undergivne
og få dem til at Iclge sig. Mest af alt vandt han sine slag ved at mestre datidens manovretaktik korrekt og at forst å, at måle t var fjend ens t ilint et gorelse - tak tikken ku n midle t. Han besad forerens
egen skaber i selvtillid, initiativ og mod, kom bineret med en åben , frejdig og humorfyldt natur. Endel ig ke ndte hans loyalit et og dybe fædrelandskærlighed aldrig til svig.
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TORDENSKIOLDS SARGOFAG
I HOLMENS KIRKE

To rdenskio ids kiste sto d i ma nge år i ligkælderen i Holmens kirke. Fc rst i januar 1759 blev kisten ind sat i ligkammeret under kirkens alter i ko ret og endelig den 28 maj 1817 resolverede Kong
Frederik den VI at Torclcns kiolds lig skulle nedlægges i en bedre kiste og Fl yttes til kirk ens sto re kapd. hvor de r skulle op sættes et epitafium over marmorsargofaget, der blev bygget af den gamle mar mo r fra al terb ord er i den nedbræ ndte Fru e Kirk e.

11 81 9 fan dt afslo ringen af monumentet ned i kon gen s nærvæ relse. Der skull e således gå næ sten IOD år , fo r m an skænkede Tordenskioids jor disk e Test er den æ re han m ere end nogen anden
kun ne tilkom me.

PETER TORDENSKlOLD
- et historisk skibsnavn

21

Flåden har kn yttet søhelt en To rclenskiold t il man ge af sine skibe . Forst finde r man navnet
TORDENSKlOLD på 2 norske kane nsbalopper - TORDENSKIOLD (180 8 -1814) og PET ER
TOR DENS KlO LD (1 809 · 1814), der eft erfolges af fre gatten TO RDE NSKlO LO i 1852, fonn cntlig
de t sidste st orr c rene sej lskib. som blev bygget til den dan ske n åde.
l 1880 moder man igen navn et givet til torpedoskibet (panse rsk ibet ) TORDENSKIOLD
(1880 · 19081.
100 år sene re moder vi att er navner, nu givend e navn til Dådens nyest e ko rvet af NIE LS J UELklassen.

Ved at gennemgå de skibes hist o rie, der fik navnet Tc rden skiold , vil man folge den ud vikling
nåden har gennemiobet siden kanonc haJuppe m cs og sej lskibenes tid til vo re dages moderne missilbevæb nede ko rvetter.

Kane nchaluppe rne TORDENSKJOLD (1808. 1814) og
PETE R TO RDENS KJOLD (1 809 - 18 14)

Køno nd øfup ønvmdt i kr igt'n / 8 0 7 - 18 14.

Under ka nonb åds krigen mo d England 1809 - H byggedes i alt 15 7 farteje r af typen ka nonchalup . Farr ejer

V31'

normalt armeret med en svær ka no n i hve r en de i slæbende rekylaffutager og til

at under bri nges i ch alup pe ns bund u_nde r sejlads.
Kano nchal upperne med navnet Tu rdenskield blev bygget i ;-';orgc ug gjor de krigen med i norske
far vand e. Der skulle 30 mands besæ tn ing til at ro Ian ej et . n.ir det ikke: sejlede fo r vinden. Kanonbådskrigen ru mmer ikke store navn kund ige ses tag. men talrige -;'guerilla.slag"" b le" udk æ mpet mu d
den engelske nåde , hvor chalupperne med helte mod van dt mange priser t il den d;Jm k·nunkc nilt!t-.
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Fregatten TORDENSKIOLD
( 1852 - 18 72)

De fors te 10 år af perioden 1850 ti l 1900 bct od int et mindre end en revolution p å krigsskibs-

bygni ngens om råde. Dampmaskinens og skibsskruens indforelse medforte måske ikke væsentl ige ændrin ger j de hidtidige t yper, men a nvendelsen af sprænggranatcr forte t il by gnin gen af jern - og stål panserskibe, som hurtigt gjorde de t e ksist erende skibsm atcricl uanvendeligt . I sidst e halvdel af århundredet fort satte ud viklingen i et st edse st igend e tempo , der kan kendetegne s ved kapl obc t mel lem kan onens skud virkning o g pan seret s modstandsevne samt kra ve t til sto rrc o g st orrc far t, hvortil

kom torpedoens indforelse, som særligt satt e sit præ g på de mindre skibe .
Fregatten TORDENSKlOLD sosar tes i 1852 i begyndelsen af denne p erio de. Skibet blev byg'
get på Orlog sværft et. so m det sidst e st orre rene sej lskib , bygget til marinen . Al le de Iolgcnde skibe
var skru efregat te r. såsom SJÆLL-\ND ( l B58), jY LLAND (1860 ) og PEDER SKRAM (1861 ).
Al lerede ef te r 7 år blev TORDENSKIOLD omb ygget ved bl.a. at få installere t en svensk-bygget
hjælpedamp maskin e på 200 HK - ik ke meget samme nlignet med de 26.0 00 HK man finde r i korvetten PETER TORDENSKlOLD i dag.
Som sejlfregat var TORDENSKIOLD i 1854: ud ru ste t under krigsberedskab sammen med den
ovrigc nå de, da for holde t til Preu ssen (i Tyskland) dette år var kritisk over for Danmark p å grund af
det sonderjyske spørgsmål. Efter krigsber edskabet fo rt satt es med togt til de dan sk-vestin diske oer og
herunder med besøg i :-;"ew Yu rk. Umid delbart efte r omb ygnin gen var skibet ige n udru stet i krigsbe red skab i 1861.
Under krigen 186·1 indgik skru efregatt en i eskadren i de n østlige del af Øsrc rsoen, hvoreft er
skibet blev lagt o p indtil 1870, hvor de t blev udrustet til 'tog t til Østasien (mar ts 1870 - j anu ar 18 72).
Skibet skulle udl ægge te legra fkubler for Det sto re nordi ske Telegra fsclskub og sa mt idigt vise n aget i
Kina og { apun . TORDENSKI OLD passered e således Suezk analen [j uli 18 70 ) som det forst c danske
skib og som de t st orste skib , der hidt il havde sej let igennnern kanalen.
Udov er at lægge i alt ca. 750 sml kabler havde besæ tnin gen , der var på 112 mand , lejligh ed ti l
at vise naget i Vladivo stok, Yuko hamu, Nagasaki , Foodhow, Arnoy, Ho ngkong og Singap ore .
Kort tid ef te r dette togts afslu tnin g ud gik TORDENSKlOLD af flåd ens t al i 1872 .
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Frt!gdlt~"

TORDENSKJOLD i S Ul':-4:anø/cn 18 10.

To rpedeskibe t (panserskib et) TOR DENSK IOLD
(1880 .1908)
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Fu r I IHSU 'crn e h avd e ma n ko ncentrere t sig om b ygni ng ol f Baneriskib e - sto re skibe b yggel a f

t ræ med sme dejems pa nser (go dt

fI

cm t y kt ). Skibene bl ev o gs å kal d t "s krue ski be med pans er" rig-

ge t enten som hark - d ier fuldriggere med be sætn inger på o mkring 400 mand. såso m DANNE BROG
( 186 4 )

jlå 3. 0 5 7 Ion s, PED ER SK RA~I (186-1 ) på 3.3i9 ton s o g DAN!\IA RK [ I 864) på -1 .77 0 Ions.

I de nne pe riode moder man sam tid ig n ådens Iorste egentlige panserskibe kald et pa nserbatt erie r - ROLF KRAKE (186 3),

LI~D O R.\I EN

(1868) og GOR.\I (J8 GS) alle by gget af jern med damp

so m ho vedf rem d rivnin gsmid d el og med "råmkano ner" .
Med begyndelsen af I SBO'c m e o p h ø rte man med

al

kunne skelne mellem de sejldrevne skru e-

frega tter og de egen t lige panserskibe med t årn kan o ner. Vo r egen Flåde såvel so m udlandets var inde i

e n ek spe rimenterende udv ikling, der gjorde, at t id ens man ge pansersk ibe alle var fo rskell ige, således

ODIN ( 18 72) på 3.23 2 ton s. HELGOL-\ND (18 78) p å 5A 80 to ns og TORDENSKIOLD (18 80) p å
~ . 60 0

to ns.

TO RDENSKIOLD blev b ygget p å Or logsværfte t p å Ho lmen i år ene 18 80 . 82 . Kel en hlev lagt
~6

sept e mb er 1879 . o g 30 septe mb er 1880 lo b skibet af sta blen. Sk ibet havd e en læ ngde p å

73, . 1, mel er o g e n b redde på 1..1, ,8 meter. Dyb ga ngen var 5,0 m eter. Altså m eget lig vo n skib i da g
med und tagelse af bred den . TORDENS KlO LO, der fra 188 5 ble v kaldt pa nserskib, blev armeret
m ed Norden s st o rste skibska no n . en 35 c m kan on i et pan sret ba rbenetårn . Ammu nition sbeho ldn ingen var p å 52 sk ud, me d et skud hver 10 'cnde min ut . Herudov er fand tes de r -l x 12 cm batterikanoner o g 8 srk 3 7 mm rek ylkanoner ombo rd samt 3 stk 35,5 c m lOrp cdo udsk ydn ingsk an on cr p å agte r·
dæ kk el ud o ver et torpedostæ vnr or .

........

Sidd..g nmg og dtd $plan af p øn$n$Jt. ib.-r TORDE.vSK JOLD 1890.
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Som felge af de moderne nye torpedokanoner p å agterdækket og da det kunne medføre to små
torpedobåde ombord, fik skib et forst betegnelsen torpedoskib, for det i 1885 blev betegnet panserskib.
Skibet fik en besætning på 229 mand, der dog red uceredes til 206 mand i Fredsberedskab.
TORDENSKlOLD blev - som det første skib i flåden - bygget af stål, idet man dog fortsat an vendte jern enkelte steder som f.eks. i stævnen og til klædningen under vandet. Selve panserdækket
var overalt af stål udfort i pladctykkclser fra 4 cm til 9,5 cm med et teaktræsunderlag fra 8 - 16 cm.
Sammenlignet med nutidens automatkanoner og missilsystemer, der næsten udelukkende kræver besætning til vedligeholdelse, skulle der 16 mand til betjeningen af skibets kanon (kaldet: Lange
Tom). Kanonen var betjent hydraulisk med dampkraft og med håndkraft som reserve. Rækningen
på 9 km var efter datidens forhold meget betragtelig. Skudhastigheden var ikke betydelig - til gengæld gik skuddet af med et kæmpebrag, der gennemrystede hele skibet.
TORDENSKIOLD var foregangsskib på andre områder end brugen af stål i skroget, kanonsterrelse og torpedoudskydningskanoner. TORDENSKJOLD var det første skib i nåden, de r fra begyn delsen havdc installeret fuldstændig indenbords elektrisk belysning og det førs te skib med elektriske
spejlprojektorer. Til opvarmning var indført nogct så moderne som kakkelovne.
Byggepris 2.670.000 mio kr.

I'mlJer Ikib .·t TORDENSKIOLD på t'ej ud f ru flål le ,lJ Iq'e ge" f1 "'1IEitjafll/" b",.
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l 1882 var TORDENSKJOLD.på sit fø rste prøvet ogt (fra 29 septem ber til 18 o kt ober) under
Kommando af kommandør L.C.Braag . Her efter udforres forskellige supplere nde arbejd er på Holmen

for

s k i~ c t5

and et togt i 1883.

I 1884 og 1887 fin der man igen TORDENSKlOLO udrust et på to gt og i 1891 anlc bcs ud lan det fo r forst e gang - so m esko rt e fo r kongeskib e t und er bescg i Tra vemllnde. I 1894 besøges Karlskrona og i 189 7 Stockho lm. Det sidst e besøg i a nledning af Hans Majes tæt Ko ng Oscar s 25 år s Tegeringsju bi læum .
Efter sto rre ombygningsarbejder i 1898 - 99 ud fore s selvst æ ndige eksercertogte r i Østersoen. i

1899 sammen med p anserskibene IVER HVITF ELDT, GEJSER og et stø rre aritul torpedobåde. Unde r de tte to gt anl øbes Reval i Ru sland, hvor skibe t s of ficere r og mand skab del tog ved begravelse n af
Storfyrsu ro nfolgc rens (kejserens brors) bisæ tt else.
Aret 1901 var skibets sids t e togt bl.a. i eskadre med panserskibet SKIO LD for TO RDEi\SKJOLD o p lægges i Fl åden s leje til 1908 . hvor de t udgik af Fl åd ens tal 28

ar gam m elt.

Til sidst ska l nævn es. at navnet Tord ens kie ld også ha r væ ret anven dt i den nor ske n åde. ide t et
kystp ansersk ib ( 189 7 . 19 -1 0) bar dette navn . Sid en er de n nors ke mari nes spec ialskoleko mpleks på
n ådebasen H åkonsverri ved Bergen blevet opkaldt efter Pete r To rdemkie ld og bæ rer i dag navn et

KNM TORDENSKJOLD.

o No rdhav. Glimt af Wessel br ød
Din mørk e skye
Da t yed e kiemper til dit skiød;
Th i med ham lyn te Skrek og Død.
Fra Vallen hørt es Vraal, som br ød
Den tykk e Skye
Fra Dan mark lyn er To rde nskio id;
li ver give sig i lI iml ens Vold.
Og nye.

J ohannes Ewald
(1778)
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