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FORORD
Det har glædet mig at modtage meddelelse om, at Martins Forlag under titlen »Flåden
a jour ført 3. udgave af værket »Flåden
gennem 450 år«.
Forlagets beslutning er baseret på en efterspørgsel, der har gjort, at 2. udgaven, der udkom i 1970, allerede en tid har været udsolgt.
Dette - i forbindelse med en samtidig udsendelse af en ny udgave af »Flåden - Administration, Teknik og civile Opgaver« under titlen »Flåden 2den Del« - må uel tages som
udtryk for en positiv interesse for vort søværn i fortid og nutid - hvilket jeg kun kan hilse
med tilfredshed.
l forhold til første-udgaven er indholdet suppleret med en redegørelse for søværnets og
især flådens udvikling og tilstand i perioden 1961-74 - herunder den decade som forsvarsloven af 1960 kom til at dække - en periode der på mange områder er blevet præget af
såvel fremskridt som tilpasning. Også mange nye illustrationer, der belyser den seneste udvikling, er tilkommet.
Danmarks beliggenhed mellem Østerse og Nordsø samt mellem den skandinaviske halvø
og Tyskland har givet vort land en maritim position af stor strategisk betydning. Dette
har bevirket, at havet gennem århundreder ha~ haft afgørende indflydelse på vor skæbne..
og vor flådes historie afspejler dette forhold.
Nu som før er vort samfund afhængig af søværts handel, [or buis sikring der må drages omsorg. Nu som før vil hat/et i ufredstid kunne benyttes som en umådelig transportvej,
ad hvilken fjendtlig sindede magter kan fremføre militære styrker til vore farvande eller
mod vore kyster for at tiltage sig strategiske fordele. O g nu som før vil flådens beredskabsstyrker kunne bidrage til at sikre vore farvande samt forebygge eller afbøde angreb ad søveJen.
Derfor må vi - ml som før - være opmærksomme på den maritime situation i vor nærhed. Der har i de senere år indenfor Wat'zawapagt-landenes flåder i Østersoen vist sig
en aktitJ, maritim og stærk, teknologisk udvikling med [remkomst af nye skibstyper, nye
våben og nyt udstyr - og dermed nye brikker på det udenrigspolitiske skakbræt, som maner til stadig årvågenhed.
l »Flåden l ste Del- Flåden gennem 475 år« findes beretninger om flådens indsats for
Danmarks sikkerhed og maritime interesser under vekslende forhold og skiftende kår.
Det et' mit håb, at den nye udgave vil finde mange læsere, thi disse beretninger danner
gode og spændende bidrag til forståelse af nutidens maritime problematik.
l ste Del- Flåden gennem 475 år« vil udsende en

INDLEDNING

V

ore forfædre har fra de ældste tider færdedes på havet, der dannede den naturlige
forbindelse mellem de forskellige dele af det danske ørige.
Efterhånden som landets bebyggelse skred frem, og familier og slægter blev til samfund og nation, blev det landsdelens pligt at møde med mandskab og skibe, når der blev
budt op til leding, hvad enten en fjende truede den fælles sikkerhed, eller det var høvdinge og konger, der agtede sig på krigstogt i det fremmede.
Det var således oprindelig byerne og lenene, der skulle stille folk og udruste skibe.
Men de skibe, der dengang skulle tjene som krigsskibe, var de samme, som i fredens tid
fragtede købmændenes ladninger.
Dette var ganske naturligt, thi datidens søkampe blev - om man så må sige - ikke
ført med skibene. Det var alene besætningerne og krigsfolkene, der før og under og efter
entring kæmpede med hinanden om bord på samme måde og med de samme våben
som under en kamp til lands.
Fremkomsten af skydevåben ændrede dette forhold - ikke på een gang, men lidt efter
lidt - efterhånden som de nye ildvåben blev kraftigere, så de nu ikke alene kunne anvendes mod besætningerne, men også mod skibene. Dette medførte, at de skibe, der skulle
anvendes til orlog, måtte bygges af sværere tømmer og have en mere hensigtsmæssig konstruktion og kraftigere armering, ligesom de skulle kunne sejle og manøvrere bedre end
de hidtidige koffardiskibe.
Bygningen af sådanne skibe udelukkende beregnet til krigsbrug tog sin begyndelse for
godt 450 år siden, og hermed skabtes efterhånden en egentlig orlogsflåde - Rigets Flåde.
Vi kender ikke det nøjagtige årstal- endsige datoen - for, hvornår dette skete. Vi ved kun,
at det var under kong Hans, der således står som den, der har lagt grunden til vort nuværende søværn.

Flåden gennem 450 A1'~ der udsendes i anledning af, at vor flåde har bestået som orlogsflåde gennem disse år, er ikke opbygget som en søkrigshistorie i almindelig forstand,
selvom der som indledning og som baggrund for de senere afsnit gives en ret fyldig
orientering om de vigtigste søkrigsbegivenheder gennem de 450 år.
Det vil her sikkert være af interesse at påpege, hvorledes de mange krige, i hvilke
Danmark gennem årene har været indviklet, i hovedsagen kan inddeles i fire afgrænsede

Sovernets Tembourkorps.

faser, hvor vi alt efter den politiske og handelsmæssige udvikling i Norden og i vore
øvrige nabolande - enten tvunget af omstændighederne eller på eget initiativ - har måttet
vende front mod forskellige verdenshjørner: Syd, Venderne og Hansaen indtil 1535 ; øst,
Sverige 1500-1720; Vest, England 1801 og 1807-14, og atter mod Syd, Tyskland 184850, 1864 og 1940-45. Mod Nord har vi derimod haft ryggen fri i næsten tusind år.

Viceadmiral Tordenskiold ,
Maleri af Balthasar Demler på Frederiluborgmuseet,

UdkaSl til en illustration til Christian Winthers digt: >Matrosen4: (Ved Toldboden steg en Matros i Land). Blandt
de her gengivne søhelte omkring den siddende kong Christian IV ses fra venstre blanåt andre: Willemoes, Niels
luel, Cort Adeler, Herluf Tralle, Peder Skram, Bisp Absalon og Tordenskiold.
Kultegning af 0110 Bache i Soofficers-Foreningen. Tilhører See-Lieutenant-Selskabet.

Foruden en mere udførlig omtale af Søværnet gennem de sidste hundrede år er ho
vedvægten lagt på at give et indtryk af livet, som det levedes om bord 'og i land, om forplejning og retsvæsen, om skibene og deres våben, om dampens indførelse og de lange
togter ud i det fremmede. Desuden er emner som f.eks. Søværnets Flyvevæsen, Marinen
på Grønland, Kystdefensionen, Søværnets skoler, fiskeriinspektion og søopmåling behandlet i selvstændige artikler .
Det er i alle artikler søgt at give et så alsidigt billede som muligt af de forhold, hvorunder Søværnets personel har virket gennem tiderne. Ved.den valgte opdeling af det omfattende stof har det dog været nødvendigt i visse tilfælde at lade de forskellige afsnit
»over1appe« hinanden lidt.
En del af stoffet - navnlig i de søkrigshistoriske afsnit - er tidligere behandlet i ældre
værker, men i flere afsnit bringes stof, som er baseret på kildeforskning, og som kun
fragmentarisk eller slet ikke har været offentliggjort tidligere.
Man har lagt vægt på at fremskaffe et righoldigt og afvekslende billedstof. At en del
ældre billeder tidligere har været offentliggjort, har naturligvis ikke kunnet undgås, da
muligheden for fremskaffelse af hidtil ikke anvendt billedmateriale fra ældre tid er ret
begrænset. Til afsnittene fra den nyere tid er der i udstrakt grad anvendt fotografier, der
er optaget specielt til bogen.
Det har været redaktionen magtpåliggende blandt Søværnets personel at udvælge medarbejdere med specialkendskab til de forskellige emner. Det er redaktionen en glæde at
kunne takke medarbejderne for den interesse, de har udvist, ligesom man også gerne vil
rette en tak til Søværnskommandoen og Søværnets myndigheder og institutioner for den
velvillige indstilling og bistand, der er ydet under udarbejdelsen af Flåden gennem 450 Ar.
Redaktionen at 1. udga-ven.

I 1961 udsendtes førsteudgaven af Flåden gennem 450 år.
Udviklingen i årene siden da har såvel administrativt som teknisk medført forskellige
ændringer, hvorfor der i nærværende 3. udgave er tilføjet en del nyt stof, hvoraf især bemærkes afsnittet Søværnet 1961-74, ligesom der i forhold til førsteudgaven er tilkommet
over 50 nye illustrationer - dels sort-hvide i teksten og dels farveplancher.
Da Flåden i dag som Rigets Flåde kan se tilbage på en snart 475-årig historie, har man
for nærværende 3. udgave valgt titlen Flåden I med undertitlen Flåden gennem 475 år.
For de forfattere, hvis charge er ændret siden førsteudgaven, er den nye charge tilføjet
i parentes i indholdsfortegnelsen.
R. Steen Steensen

Kong Hans.

RIGETS FLÅDE
KONG HANS - CHRISTIAN II
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mkring år 1500 foregik der i vor kulturkreds en gennemgribende omvæltning
i vore begreber om Jordens form og i opfattelsen af vort verdensbillede, der hidtil kun
havde omfattet Europa og de nærmeste områder syd og øst for Middelhavet med meget
uklare forestillinger om lande og forhold i
Asien, hvis eventyrlige rigdomme af ædelmetaller og krydderier var kendt gennem den
nære Orients handelsforbindelser ad karavanevejene helt til det fjerne østen. Gennem
århundreder var disse eftertragtede varer blevet bragt til Europa på kamelryg, men i så
små mængder i forhold til efterspørgslen, at
deres pris nåede op i svimlende højder. Og
da den tyrkiske ekspansion i Asien yderligere
besværliggjorde og fordyrede disse varer,
meldte trangen sig til at finde en vej uden
om Afrika til Indiens rigdomme.
Opdagelsesrejserne tog fart. Dristige søfolk og energiske købmænd indledte kampen
mod det store hav. Stille og stuelærde videnskabsmænd fandt frem til, at kirkens hidtidige opfattelse af verdensbilledet ikke var
rigtig: Jorden var rund. Christoffer Columbus drog den dristige konsekvens heraf og
sejlede vest på for at finde en søvej til Indien
- og opdagede Amerika (de Vestindiske
Øer) i 1492, og seks år efter lykkedes det
Vasco da Gama at nå frem til Indien syd om
Afrika. I løbet af kort tid ændredes derefter
hele det europæiske livssyn. Havet var en

umådelig arbejdsplads for initiativ, mod og
dristighed. Lande, der hidtil havde ligget i
kulturens yderkreds, fik nu takket være havet
mulighed for at gøre sig gældende. Atlanterhavet blev den nye tids virkefelt, medens
Middelhavet blev reduceret til et sekundært
område uden afgørende vægt i den europæiske økonomi. De gamle handelsmagter i Italien og i de nordtyske byer måtte se deres
handelsmonopoler truet af helt nye konkurrenter, de fremvoksende nationalstater ved
Atlanterhavet, der nu var blevet selve døren
ud mod den store, nye verden. I dette vældige
spil, hvor nye tanker brød med gammel tradition og hævdvundne monopoler, måtte
Danmark i kraft af sin beliggenhed som en
centralmagt i det nordeuropæiske økonomiske
og politiske rum komme til at spille en fremtrædende rolle.
I Danmark har vi i kong Hans en personlighed, der fattede de nye tanker og ideer og som formede sin politik derefter. Danmark måtte blive Østersøens behersker, og
handelen måtte tvinges bort fra Hansestæderne og over på Nordens egne købmænd.
Her kom unionspolitiken til at spille en vigtig
rolle. Kong Hans havde den historiske tradition bag sig i unionstanken : et samlet Norden overfor den mægtige tyske Hansa.
Den tyske Hansa var på grund af udviklingen kommet ind i en kamp for sin eksistens. I Rusland var en moskovitisk national13

stat under dannelse, og også her ønskede man
at frigøre sig for de tyske købmænds indflydelse, samtidig med at der var et stigende
spændingsforhold til Svenge, hvor det store
og stærke nationalistparti, der var en modstander af unionen med Danmark, søgte samarbejde med Hansaen. Vi står således allerede
omkring år 1500 overfor en politisk kombination Danmark-Rusland i et modsætningsforhold til Sverige-Hansestæderne. Under en
konflikt mellem disse to grupper måtte herredømmet i Østersøen komme til at spille en
afgørende rolle. Havet omkring Danmark
måtte beherskes i enhver situation af den
danske kongemagt, en statsflåde måtte skabes.
Kampen til søs var hidtil foregået ved, at
man gennem nærkamp og entring søgte at
uskadeliggøre og erobre modparten. Det havde medført visse tilløb i skibskonstruktionen
til at gøre skibene bedre egnede til dette formål. Man havde således forsynet handelsskibene med platformlignende opbygninger i
for- og agterskibet (kasteller), hvorfra nærkampen kunne føres, fordi kampen til søs
endnu blev ført med landjordens våben og
taktik. Det var soldater, der skulle udkæmpe
søslaget, og det var derfor nødvendigt at
skaffe plads til de kæmpende på de ret små
skibe. Den, der havde mest mandskab, og
som kunne holde længst ud, vandt slaget. Der
var hen imod år 1500 en almindelig tendens
til at forsyne skibene med kasteller i så mange etager som muligt. På gamle billeder ser
man ofte store overbygninger for og agter,
ligesom kilderne fortæller om store mandskabsstyrker foruden søfolkene, der mest tog
sig af sejladsen og skibenes manøvrering. Ka.stellerne havde oprindelig været løse og ret
tilfældige overbygninger; men omkring år
1500 blev de en del af skibets konstruktion
Det har været besværligt at færdes mellem
kastellerne; man måtte helt ned i skibets bund
for at komme fra for til agter og omvendt.
Det var derfor almindeligt at spænde et
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svært net ud mellem kastellerne, så man kunne færdes hen over det. Dette net kunne
også gøre gavn under kamp, idet fjendtlige
våben kunne opfanges heri. Hen imod år
1500 synes det imidlertid at være blevet almindeligt at erstatte nettet med et dæk eller
en fast bro langs skibssiden, således at der
fremkom en stor åbning midtskibs, kaldet
kulen. Den faste bro langs skibssiden kaldtes
kobryggen; den blev efterhånden gjort så
bred, at der også her blev plads til det kæmpende mandskab - og da kanonerne kom i
brug, blev de anbragt her. Meget hurtigt gik
man derefter over til at forbinde næste etage
i kastellerne med et nyt dæk, idet skibssiden
samtidig blev forhøjet; derved fremkom en
skibstype med dobbelte dæk langs siderne og to lag kanoner langs skibssiden. Senere
gik man et skridt videre og forbandt endnu
en etage med dæk - og vi fik linieskibet med
de tre lag kanoner langs skibssiden.
Kastellerne blev oprindelig bygget som
huse med saddeltag, der havde den fordel,
at man kunne fjerne tagbeklædningen, når
der ikke var brug for den, mens mandskabet
under kamp var beskyttet af »taget« mod
kastevåben fra fjendens mastekurve.
De store skibe, mærsskibene, havde ofte
3 master, der alle havde mærs med mastekurve.
De svære overbygninger og de to dæk stillede store krav til skibets konstruktion. Den
gamle byggemåde, klinkbygningen, duede
ikke længere, idet de bærende elementer her
ligger i skibssiden. Der måtte en solidere
konstruktion til. Den kom fra Portugal, hvor
typen var udviklet under de dristige togter
langs Afrikas kyster. Den nye skibstype, »kravellen«, rummede betydelige fordele. Det
bærende i denne konstruktion ligger i de meget svære spanter og den solide køl. Skibssiderne kunne nu gøres så svære, at de kunne
modstå datidens nye våben: kanonerne. Da
entringen på den tid stadig var afgørende
under kamp, måtte den besværliggøres mest

-

Søkamp ca. 1220 (Kongespeilet},

muligt. Skibssiderne blev derfor trukket kraftigt ind foroven - og forsynet dels med lodrette og dels med vandrette bjælker, der kunne hindre forhaling langs skibssiden.
Omkring år 1500 rådede kong Hans over
en flåde, der blandt sine enheder talte flere
svære orlogsskibe. Da han i 1501 måtte drage hjem fra Stockholm med en flåde på 14
skibe, omtales således »to eller tre svære orlogsskibe«. I de følgende år skænkede han
Flåden og skibbyggeriet stor opmærksomhed, idet han dels lod bygge skibe flere steder her i landet og dels købte skibe i England og Skotland. I et brev til en borger i
London hedder det i 1508, at denne snarest
bedes levere det skib, han har lovet at bygge. Desuden ønskes et til, mere egnet til søkrig, 100 læster drægtigt. Han er ikke så
interesseret i kraveller, men mere i hurtigsejlende skibe. Et halvt år efter beder han i et
brev til Jacob IV af Skotland denne om at
meddele, hvor mange skibe med soldater
han kan levere til brug under en krig mod
de oprørske svenskere. Desuden ønskes et eller to skibe, som kan styres hurtigere og bedre ved sejl, at levere i København i begyndelsen af den kommende sommer, og næste
år 2 eller 3 skibe, som særlig egner sig til
søkrig. I et andet brev til den skotske konge
anmoder kong Hans om to krigsskibe med
sømandsbesætning - alt andet vil han selv

sørge for, idet han samtidig beder om, at der
må blive udrustet et eller to skibe for hans
regning. Der købes skibe af private købmænd. Skipper Tonnes på Maria van Sirieksee giver kvittering for, at kongen redeligt
har købt hans skib; en lignende kvittering
forefindes fra Bartuneren - en skotsk kaperkaptajn, der gik i dansk tjeneste.
Netop omkring år 1510 flyder kildematerialet rigeligere til belysning af den danske
flådes opbygning. Kong Hans ses her at lægge en utrættelig iver for dagen. Der købes
bøsser og tovværk, åretræ og 6 lispund kabelgarn i Holland til et nyt skib, der bygges
ved Sønderborg. I København bygges der
skibe på Slotsholmen, hvor skibbygmester
Johan har travlt - og der må ikke komme
standsninger i arbejdet. Således måtte de
Stevnsbønder hugge tømmer i julen 1512, for
at arbejdet på Holmen ikke skulle sinkes.Mester Johan må give anvisninger på hugning
af tømmeret, han må orientere en skibsfører,
der skal til Danzig, om længder og størrelser, så de kan tage tømmer til master med
hjem. Ja, 'mester Johan får selv besked om
at arbejde flittigt på det nye skib og i det
hele taget drage omsorg for, at kongens arbejde ikke forsømmes, hvorfor han skal holde savskærerne til arbejdet - og sørge for,
at arbejderne bestiller noget. Hvis der ikke
er nyt tømmer nok, skal de reparere et andet
15
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skib (Svanen), som i den anledning skal føres ind i havnen. Der kan også komme en
kongelig formaning til den flittige skibbygmester, da kongen har erfaret, at han har
solgt af tømmeret. Det måtte han ikke.
Som eksempel på kongens interesse for
skibbyggeriet gengives her et brev til lensmanden på Københavns Slot, Eske Bille, den
30. september 1511: »Vi bede dig, at du
skriver os til, hvor mange Bøssestokke, du
behøver til Kartover, Slanger og jernbøsser
til vort Behov, og hvor mange af hver Slags
og hvor store, tykke, lange og brede de skulle være. Og have vi tilskrevet Mester Hans
(Johan), vor Skibbygger udi København, at
han skal skrive os til, hvor mange, hvor store, tykke, lange og brede »bordt« vi behøve
til et Skib, Kravellen, paa 300 Læster, og
dertil med hvor store, lange og brede Bjælker
16

Model af en flamsk karrak
fra ca. 1480 .
The Science Museum,
London.
Modellen viser forbindelsen
mellem karrak og kravel.
Kanonerne er opstillet i kastellerne for og agter samt i
mastelmroene, RåJe;1 pd fokke- og stormast, latinerse;t
med mesansprya eller mesantue på mesanmasten.

derudi skulle være og desligest, hvor stort
og hvor meget Indholt være skal. Og have
vi derpaa intet Svar fanget af ham . . . at vi
nu straks faar Besked.«
Brevet afslører også kongens omsorg for
tidens moderne våben, kartover, slanger og
jernbøsser, datidens benævnelser på kanoner
af forskellig størrelse. En krudtmølle arbejdede i Rønnebæk, og kanonstøberier fandtes
i København og Helsingborg. I København
havde man netop støbt tre kanoner, hvoraf
en skød med kugler på 90 pund, en anden
med 60 punds og den tredie med 20 punds
kugler. Vi møder også en vogn med 2 hjul,
hvorpå der var anbragt 2 slanger (lange og
lette kanoner). Vi kan af de mange kvitteringer for både støbejern og smedejern slutte, at der må have været fremstillet et stort
antal kanoner. Under Christian II roser en

2 halve tønder krudt - 6 forme, store og

Hagebosse el/er mike anvendt som skibsskyts ca.
1510. Indgik formentlig tillige i armeringen på
Engelsborg. Midt på kanonløbet fandtes en "gat[el« med hage torneden til fastgørelse af kanonen på skibets lonning el/er en bjælke. De første
kanoner var således »rekylfrit« aftuteret. Bagtil
kammerstykket og en "styrestang« til kanonens
indstilling i højden og siden .

fransk udsending det gode og talrige danske
artilleri.
Datidens orlogsskibe var udrustet med en
samling meget uensartede ,krudtvåben. I efteråret 1511 meddeler en af kongens skibskaptajner (Claus Beck), der lå ved Riga, at
der på hans skib var følgende skyts:
2 halve messingkartover med kamre,

6
6
42
6

halve skærmbrækkere,
stenbøsser,
skerpetinere, små og store,
hagebøsser.

»Halve« hentyder til kaliberet, stenbøsser
var kanoner, der skød med stenkugler, skerpentinere = broncekanoner af meget lille
kaliber.
Gennem en kvittering i Sturearkivet i
Stockholm får vi oplysning om et andet
dansk orlogsskibs artillerigods. Beholdningen var følgende:
3 støbte hovedstykker med 6 kamre,
5 andre smedede hovedstykker med 9
kamre,
4 stenbøsser med 7 kamre,
12 skerpentinere med 64 kamre,
12 hagebøsser,
2

små (til støbning af kugler) - 3 støbte jernkugler til de største hovedstykker - 32 jernkugler, som tjener til de andre hovedstykker, halvslanger og stenbøsser - 8 store,
støbte blykugler - 1 balje halvt med skerpentinbly og hagebøssebly - 4 baljer fulde af
hugne sten, større og mindre - 4Vz dusin
fyrpile - 3 fyrlanser og 5 fyrbolte.• ) .
Kanonerne var dengang bagladekanoner,
og de omtalte kamre var kanonernes krudtkamre, der udgjorde aftagelige, løse støbejernsbeholdere, der fyldtes med krudt, tilproppedes og kiledes fast bag kanonrøret,
hvori kuglen var anbragt, når kanonen var
»ladt«. For at skydningen kunne ske så hurtigt som muligt, havde man flere kammerstykker til hver kanon.
Inventarielisterne viser også, at orlogsskibene havde så meget materiel om bord, at
det var nødvendigt at have et sted til opbevaring af godset om vinteren. Høvedsmanden på Københavns Slot blev det allerede under kong Hans pålagt at sørge for Flådens
skibe om vinteren, idet der skulle være en
mand om bord på hvert skib til at sørge for,
at disse kunne være klar om foråret. Takkel
og tovværk samt krudt fra de oplagte skibe
i havnen skulle opbevares forsvarligt. Vi har
her begyndelsen til Holmen og Flådens vinterleje.
Der måtte også skaffes mandskab til den
nu hurtigt voksende orlogsflåde. Det kom
fra lige så mange steder, som man fik skibene, og yderligere ved tvangsudskrivning af
mandskab fra købmandsskibene ved Krogen
(0resundstoldstedet); især fik man dog sødygtigt mandskab fra den store flåde af kaperskibe, der med kongens billigelse og på
hans opfordring havde gjort tilværelsen på

.) Betegnelse for tre forskellige slags projektiler til
»fyrværket« = kanonerne, iflg. meddelelse fra kaptajn L.
Tersmeden og major J. Hedberg, Forsvarstabens Krigshistoriska Avdelning, Stockholm.
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Engelsborg på Slote i Nakskov Fjord unde
ridgravning i 1940-erne. I midten borgtårne
og bag dette resterne af voldgraven . Engels
borg blev anlagt af kong Hans omkring å
1510 som en fremskridt , befæstet flådestatio )
tinder kampene i Østersoen med lybækkerm
På værftet , hvor beddingerne ses under ud
gravning, kunne der bygges og udrustes stor
orlogsskibe, idet eI1 sejlbar rende fra Stor
Bælt førte gennem [jorden forbi Slote,

OpmålingsskitJe fra udgravningerne af Engelsborg
på Slote i Nakskov Fjord foretaget af lekto :
Marius Hansen i 1940-erne. På skitsen er eotern,
i terrænet i nogen grad bestemt af det på opmå
lingstidspunktet opgravede materiale,

Den brolagte byggebedding på Eng elsborg er anlagt af Christian IV oven på den store bedding fra kOllg Hans'
tlær/t . Til begge sider ses ruiner af værkItedJbygninger.

havet usikker for svenskere og lybækkere og
de øvrige hanseatiske modstandere. Paulus
Eliæ stempler i Skibbykrøniken kapergasterne
som en »række sørøvere af den værste slags«.
Det var dygtige sømænd, men hårde halse
har det givetvis været; mest kendt er Didrick
Pinnink, Tile Giseler, Pothorst, Ræmmerkat,
Johannes og Georg Cocus og brødrene Bartun, hvoraf den ene pådrog sig kong Hans'
vrede, da han stak af med et af hans skibe
og begyndte for sig selv i Vesterhavet. Adskillige af disse mænd gik ind i Flåden og
blev grundstammen i den danske søofficersstand sammen med Søren Norby, Skipper
Klement, Otto Rud og Jens Holgersen Ulfstand , der lagde grunden til den danske orlogsflådes stolte traditioner.
På Slotø i Nakskov Fjord har vi i dag bevaret et synligt minde om kong Hans' flådebyggeri. I maj 1508 erhvervede han skøde

på øen, der dengang kaldtes Æbelø , efter
Niels Hackes arvinger, da »det var paa Tide
at komme i Gang med Byggeriet«. Anlæggelsen af dette formentlig Danmarks første
orlogsværft foregik imidlertid ikke uden vanskeligheder, idet odensebispen Jens Andersen
Beldenak, under hvem øen sorterede i gejstlig henseende, lod arbejdet bandlyse og forbød sine »Tjenere at arbejde paa den Bygning« (den 25. januar 1509). Hvad årsagen
til bispens vrede har været, ved vi ikke, men
konflikten blev bilagt og værftet fuldført.
Der findes nemlig et mageskiftedokument
fra samme år på »Æbelø i Lolland , hvor
Engelsborg nu er bygget«. Den 23. oktober
1511 har kong Hans selv besøgt sit flådeværft, idet der foreligger et kongebrev, der
er dateret herfra.
Slotø ligger godt skærmet inde i fjorden
med det naturlige og meget dybe sejlløb tæt
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ind til kysten. Der er kun få meter fra den
faste strandbred og ud til 20 fod vand. Stedet var ideelt til et træskibsværft. De lollandske egeskove gav det ønskede tømmer, og
den frugtbare lollandske jord var i stand til
at forsyne skibene med den nødvendige fetalje. Løbet gennem fjorden var vanskeligt at
besejle for fremmede; men der var en stor
ubehagelighed ved øens beliggenhed: på
halvøen Albuen havde Hansestæderne gennem århundreder haft sildemarked. Flådeværftet måtte derfor have karakter af en
fæstning samtidig med, at det var en arbejdsplads. Engelsborg, som kong Hans lod bygge i årene op til 1510, lå derimod godt for
operationer i Østersøen, idet skibene hurtigt
kunne gå herind efter forsyninger, og nødvendige reparationer kunne udføres i sikkerhed, men dog i nærheden af de steder, hvor
kamphandlinger kunne forventes. På dette
flådeværft byggedes de to store kraveller
Enge/en og Maria. Det var efter datidens
forhold 'meget store skibe på 400 læster hvert med en besætning på 500 skytter. De
omtales ikke alene i danske beretninger, men
også i udenlandske, på grund af den opsigt,
de vakte - og den respekt, de skabte hos
modstanderne. Begge skibe er formentlig
blevet afleveret i 1510., Engelen omtales i søslaget ved Bornholm »som ragende op over
de andre Skibe som en Høne blandt sine Kyllinger«. I 1514 blev Enge/en under Søren
Norbys kommando sendt til Nederlandene,
hvor skibet skulle bruges i kampen mod hertug Karl af Geldern og dennes forbundsfæller,
frieserne. Skibets ankomst gav anledning til
følgende hollandske beretning: »1 dette Aar
i Maj Maaned ankom til Havnen i Veer et
forfærdeligt stort Skib, som hed Enge/en,
hvis Lige og Størrelse aldrig havde været set
i Zeeland. Det kom fra Kong Christiern af
Danmark ... som havde ladet dette Skib udruste med Folk, Artilleri og alt, hvad der
tjener til Orlog. Paa dette Skib var der en
Kaptajn, som hed Søren Norby, og under
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ham var der 500 Mand, og de kom vor Fyrste til Tjeneste . ..« Christian II havde udlånt skibet som et led i de udenrigspolitiske
forhandlinger om støtte for sin politik. Han
krævede senere forgæves skibet tilbage, da
han fik brug for det. Ærkehertug Karl - den
senere kejser Karl V - ,benyttede Enge/en, da
han fra Nederlandene skulle rejse hjem til
Spanien for at blive konge der i 1517. Skibet
kom imidlertid aldrig mere under dansk
kommando. Enge/en var så kendt og frygtet,
at man i Sverige fandt det fornødent til stadighed at holde sig underrettet om dets opholdssted - og om man kunne vente det tilbage til Østersøen, Mån sagde, at Enge/en
under Søren Norbys kommando kunne jage
en hel flåde foran sig.
Christian II tog Maria med sig, da han
forlod Iandet i 1523 for at sejle til Nederlandene. Maria løb på grund ved indsejlingen til Arnemuiden og blev læk. Det blev
dog atter bragt flot og kom til Veer, hvor
det fristede en storpolitisk skæbne, da det
var et af kongens bedste aktiver. I et par år
lå det hen uden vedligeholdelse, hvorfor det
kom i dårlig stand. Christian II søgte at sælge det - første gang var det en ren pro forma-handel for at hindre kreditorerne i at beslaglægge skibet, men senere blev det alvor.
Kongen af England var imidlertid ikke interesseret - ikke engang som gave, da det
ville medføre forpligtelser. Skibbygmester
Hans havde vurderet Maria til den meget
betydelige sum af 50.000 gylden. Men skønt
flere var interesserede i køb, var de tilbud,
der fremkom, så langt fra vurderingssummen, at der ikke kom nogen handel i stand,
før kongens pengevanskeligheder var blevet
så store - og skibet så medtaget - at et salg
måtte finde sted. I 1525 blev det solgt til
købmand Auguste Centurion fra Genua for
4700 gylden. Købmanden måtte forpligte sig
til overfor regentinde Margrethe af Nederlandene at føre skibet til Genua eller andet
sted, således at det ikke kunne bruges af

Christian II's fjender. Da det rygtedes, at
Maria var solgt, skrev høvedsmanden på
Bergenshus, Jørgen Hansen: »Jeg håber ikke,
det er sandt, hvad der fortælles, at Maria
er solgt, sligt Skib, hvormed man kunde
tvinge en hel Sø; naar det kom i Søen, var
Eders Naades Fjender mere bange for Maria
end for 10 andre Skibe. Gud ved, at saa ofte
jeg hører, at det er solgt, da gør det mig ve
udi Hjerte.« Der er ingen tvivl om, at Christian II har næret samme følelser overfor
det stolte skib, men den hårde nød havde
tvunget ham til at sælge.
Kong Hans' nederlag i Ditmarsken i år
1500, der resulterede i det svenske oprør mod
unionens fortsættelse, medførte et betydeligt
prestigetab i de nordtyske handelsbyer - ikke
mindst Lybæk. Det lykkedes dog de danske
forhandlere at opnå lybsk neutralitet under
stridighederne med Sverige mod betydelige
indrømmelser på det danske marked. Men
prestigetabet gav sig udslag i en meget lempelig fortolkning af neutraliteten i Lybæk,
som stadig fortsatte handelen på Sverige,
hvad der atter gav anledning til mange diplomatiske stridigheder mellem Danmark og
Lybæk. Fjendtlighederne med Sverige udartede sig til grænsehærgninger og plyndringer langs de svenske kyster helt op i Finland. Kong Hans' nyskabte flåde gjorde sig
imidlertid herved så stærkt gældende i Østersøen, at det resulterede i en fred mellem
Danmark og Lybæk i Nykøbing F. i 1507.
Denne fredsslutning er bemærkelsesværdig,
idet det var Flåden, der havde gjort udslaget.
Lybæk måtte gå ind på helt at afbryde handelen med Sverige og anerkende den danske
konges ret til at visitere skibene i søen. Det
danske søherredømme i Østersøen var begyndt.
Lybæk havde således under indtryk af udviklingen fundet det klogest at give efter for
de danske krav, og Sverige var nu alene i
kampen, der efterhånden føltes meget generende, da kysthærgningerne blev af stedse

stigende omfang. En dansk flådeafdeling, der
i året 1509 under Otto Rud og Søren Norby
var i søen f.or at hindre handelen på Reval
og Stockholm, rettede pludselig et angreb
mod Abo i Finland. Byen blev taget med
storm og plyndret i fire dage. Domkirken
mistede sin alterkalk, der derefter prydede
alteret i Ejby Kirke på Stevns, indtil den i
1925 blev tilbagegivet til domkirken af den
danske stat. Byttet i Finland blev efter beretningen så stort, at det svarede til 20 gange
et års skat fra Sverige til den danske konge.
Mens dette togt foregik, forhandlede man i
København om våbenstilstand og fred, og
det lykkedes nu det svenske fredsparti at få
overtaget, hvorefter en fred kom i stand på
de danske betingelser. (Den foran nævnte
Otto Rud ikke at forveksle med sin i 1520
fødte slægtning og navne - den mere kendte
admiral O. R.) .
De foregående ti års udvikling havde i løbet af nogle få måneder skabt et omslag i
Lybæks politik overfor Danmark-Norge.
Nederlandenes konkurrence var blevet begunstiget af den danske konge, ligesom englændere og skotter nød fordele i det danske
monarki. Storhandelens veje var nu tydeligt
lagt over til Atlanterhavet, mens betydningen af de gamle traditionelle syd-nordgående ruter gennem Europa svandt ind på grund
af middelhavshandelens sammenbrud. Lybæks fremtid blev tillige truet af den danske
konges unions- og handelspolitik. Byen søgte
at genoplive det gamle Hanseforbund, men
der var uenighed blandt de forskellige hansestæder om den politiske kurs overfor de
nordiske lande. Kun nogle få af de vendiske
byer sluttede op bag den store hansestad.
Allerede i juli 1509 havde kong Hans anmodet den skotske konge om 2000 soldater
til en kommende krig mod Lybæk; og i et nyt
brev sidst på året hedder det: »Vi beder Eder
derfor, kære Nevø, ved vort gensidige Tillidsforhold, at alle de Lybækkere, som hændelsesvis findes i Eders Rige, arresteres og
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holdes fangen med Fratagelse af deres Skibe
og Gods, og at det ogsaa paa Eders omhyggelige Opfordring udvirkes hos Englands
Konge, at Lybækkerne paa ingen Maade behandles bedre i England end i Skotland.
Hvis der muligvis i Eders Rige skulle findes
Lejetropper, som for en passende Sold er villige til at efterstræbe Lybækkerne paa Havets Veje, saaledes at de i vort Navn ifølge
vort Brev deler alt Bytte, hvis Lykken skulde
give dem noget, og for hvilke omtalte Lejetropper, der er sikret Lejde, beder vi Eder
indtrængende, kære Nevø, at saadanne
Mænd, bevægede ved Eders Opfordring, i
Begyndelsen af næste Sommer staar til Søs
for at paaføre ofte omtalte Lybækkere al den
Skade, de kan, og at I venligst vil give os
Eders Raad i disse vore Sager. Desuden at
Eders Højheds Skib, som kaldes Margareta,
tillige med tre andre Skibe og Mandskab og
andre til Krigsførelse nødvendige Ting afsendes til at staa under vor Kommando, saaledes at de inden Paaske kan trække sig ind
i en Havn i vort Kongerige Norge ved Marstrand, idet der dog først er udstedt Eders
kongelige Befaling, at nævnte Soldater skal
adlyde vore eller i vort Sted vor Søn Christierns Befalinger. Vi beder ogsaa om, at Andreas Bartun og hans Brødre gennem Eder
lejes til at tilbringe den kommende Sommer
med deres Skibe i vore Sager ...« Samtidig
udstedte kong Hans et åbent brev til kaptajner og lejetropper, som kaldtes til søkrig ,
»naar de til næste Sommer vil føre Søkrig
i Østersøen og Vesterhavet ved at hærge og
plyndre hans Uvenner Lybæk og alle , der
yder dem Hjælp«. Kongen skulle til gengæld
have % af byttet. Der var altså i slutningen
af året 1509 og i begyndelsen af 1510 en
meget spændt situation, som resulterede i
krigserklæringerne.
I foråret 1')10 var den lybske flåde først i
søen. Den tog kurs mod Langeland, hvor
landsknægtene gik i land for at hærge, men
de blev drevet tilbage af bønderne. Derefter
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rettedes et angreb mod Stege og Møn. Lensmanden på Stegehus forsvarede imidlertid
byen så grundigt, at angriberne måtte trække
sig tilbage med svære tab. Den lybske flåde
skabte derefter stor uro i København, da den
pludselig viste sig i Sundet. Flådens skibe,
der lå på yderreden, blev halet ind i havnen,
mens lybækkerne fortsatte til Helsingør,
hvor en hollandsk handelsflåde ventede på
at komme ind i Østersøen. Det lykkedes lybækkerne at tage I l købmandsskibe, og med
dette bytte vendte de hjem til Traveflodens
sikre leje, hvortil også forbundsfællernes flåder var ankommet.
Dette overraskende og velgennemførte angreb på de danske kyster fik kong Hans til i
fasten 1510 at afholde en almindelig herredag i Kalundborg, hvortil også var indbudt
to rådmænd fra hver købstad. Det blev her
besluttet, at der skulle oprettes strandvagter
rundt om på øerne og organiseres en folkevæbning, ligesom der skulle anlægges fæstningsværker på de vigtigste kyster.
Den lybske flåde viste sig atter i begyndelsen af juli 1510 under Claus Hermelins kommando i Østersøen. Den bestod af 24 mærsskibe, 6 jagter og en del landgangsbåde. Målet var Bornholm, hvor Hammershus blev
erobret og brandskattet. Flåden fortsatte til
Kalmarsund, hvor en svensk flåde på ni skibe sluttede sig til. Efter plyndringer på Blekinges og Skånes kyster stod denne flåde
ind gennem Nakskov Fjord den 8. august
1510 følgende »Lybækkerrenden«, som ret
vest for Slotø drejer mod syd til Store Vejlø
og derefter ret øst på ind gennem fjorden,
sønden om Slotø og det befæstede skibsværft,
fra hvis tårn man har kunnet se den fjendtlige flåde stå ind mod den ret forsvarsløse
by og det frugtbare opland. Da Nakskov by
var blevet plyndret og afbrændt, fortsatte
flåden ind i fjorden til Avnede Kirke og Halsted Kloster. Klosteret blev plyndret og
brændt, hvorefter landsknægtene drog videre
ind i landet på plyndringstogter.

Kong Hans havde imidlertid Set. Laurentii
dag (den 10. august) i København udnævnt
Henrik Krummedige, lensmand på Laholm,
til øverste høvedsmand over hele rigets sømagt. Det er første gang, at Danmark får
en rigsadmira1. Han samlede i hast en betydelig flåde og ankom til Vestlolland, endnu
mens lybækkerne var i færd med plyndringerne i Sønder herred. Henrik Krummediges
angreb kom fuldstændig overraskende, og i
en voldsom træfning ved Arninge blev lybækkerne slået tilbage i vild flugt mod skibene, der måtte kappe ankertovene for at komme fri. Et gammelt anker, der nu findes på
Stiftsmuseet i Maribo , stammer formentlig
fra denne affære. Nederlaget havde været så
fuldstændigt, at landsknægtene forlangte at
komme hjem til Lybæk, og ikke engang ankomsten af en forsyningsflåde med yderligere ca. 1000 mand kunne sætte mod i dem.
En sværm af danske orlogsskibe under Søren Norby, Otto Rud, Jens Holgersen, Jørgen
Koch, Andreas Bartun og Tile Giseler med
flere rensede Østersøen for hanseatiske og
svenske handelsskibe, mens Henrik Krummedige med 8 skibe krydsede i hovedfarvandene. Næste forår genoptoges aktiviteten til
søs, og den danske flåde var nu, belært af
erfaringen, tidligt på færde. En stor hollandsk handelsflåde var kommet til København, hvorfra den til sikring mod lybske
overgreb skulle eskorteres gennem Østersøen
til Livland, medens Jens Holgersen med en
flådeafdeling på 20 skibe blokerede de vendiske byer for at forhindre en forening af
deres flåder . Et angreb på forsvarsværkerne
ved Traveflodens munding måtte imidlertid
opgives, hvorefter flåden gik til Wismar,
hvor dens tilsynekomst skabte så stor panik,
at man uden vanskelighed kunne bemægtige
sig 14 skibe, der lå her . Togtet gik derefter
mod Warnemiinde og Stralsund, ja, helt op
til Øland , hvorefter flåden vendte hjem til
København . Som resultat af årets kampe var
Wismar og Rostock sat ud af spillet, og Ly-

bæk stod nu ene sammen med Sverige, da
den gamle forbundsfælle Ditmarsken vægrede sig ved at give yderligere hjælp.
Lybæk samlede nu alle sine kræfter til en
storstilet indsats. 18 skibe med 4000 landsknægte gik efter mindre krydsninger for at
vente på forbundsfællerne atter mod Bornholm. Man var allerede i færd med at landsætte mandskab, da udkigsmanden meldte,
at en dansk flåde på 21 skibe nærmede sig.
Det var Jens Holgersens flådeafdeling med
flagskibet Engelen i spidsen. Begge flåder
gjorde klar til kamp. Jens Holgersen posterede de to store søsterskibe Engelen og Maria
på fløjene, mens de mindre enheder lå i midten. Den lybske flåde var ordnet på tilsvarende måde. Meget hurtigt udviklede slaget
sig til enkeltkamp mellem skibene - ikke
mindst mellem de to flagskibe. Det lybske
admiralskib Maria var et nyt, stort skib rimeligvis bygget med den danske Maria som
forbillede. Først mørket fik kampen til at
ebbe ud, hvorefter de to flåder i løbet af
natten drev fra hinanden; Jens Holgersen
ankrede ved Bornholm, mens lybækkerne
krydsede over til den preussiske kyst. Her
havde de det held den næste dag ved Hela
(Weichselflodens munding) at møde den
hollandske handelsflåde, der menes at have
talt op mod 250 skibe. Eskorteskibene tog
straks flugten, så lybækkerne uden vanskelighed kunne angribe handelsskibene. 18 skibe
blev besat med prisemandskab , 40 skibe løb
på grund, 60 blev stukket i brand, så havet
flød med honning, smeltet voks og olie m.v.
En hel del skibe lykkedes det dog i svært
beskadiget stand at nå ind til Weichselen ,
hvor skibe og ladninger solgtes med store
tab. Da eskorteskibene nåede op til den ved
Bornholm opankrede danske flådestyrke, lettede denne straks og stod ned mod Hela . Det
lykkedes at indhente den lybske flåde , der
imidlertid nødigt ville slippe sit gode bytte,
hvorfor en del af lybækkerne gjorde klar til
kamp, mens resten fortsatte med handelsski-
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bene mod Travefloden. Kampen blev kort,
men voldsom. Herunder fik det danske admiralskib forskellige havarier, bl.a. blev storsejlet skudt ned, ligesom roret led skade. Da
sejlet faldt, blev det af de danske skibe opfattet som signal til kampens ophør (det var
det gængse signal), og det lykkedes derved
lybækkerne at undslippe. Da misforståelsen
blev opklaret, var det for sent at sætte efter
fjenden, som nåede hjem bag Traveflodens
beskyttende fæstningsværker.
Den lybske flåde kom dog ikke mere j
søen, og da hollænderne nu indtog en truende holdning, var vejen klar til en fredsslutning, der kom i stand den 23. april 1512.
Krigen endte således med, at Hansestæderne
Lybæk, Hamborg, Wismar, Rostock, Stralsund og Lyneborg havde lidt nederlag overfor den nyskabte danske sømagt.
Den tyske kejser forsøgte nu en mægling,
hvorefter Lybæk skulle betale den danske
konge et årligt beløb mod en begrænsning
af den hollandske adgang til Østersøen; men
kong Hans svarede: »Strømmene i vore Lande er fri, og vi er ikke til Sinds til Skade for
Riget og til Fordel for Lybæk at lukke dem
for nogen søfarende Nation.« Lybæk måtte
betale en stor krigsskadeserstatning - og
anerkende kongens ret over strømmene. Selv
i tilfælde af krig mellem Lybæk og Holland
skulle begge parter have fri sejlads i de danske farvande. Hermed var hansestædernes
herredømme på havet brudt, og den nyskabte
danske rigsflåde havde løst sin første, historiske opgave.
Nederlaget føltes så fuldstændigt i Lybæk,
at man ikke vovede at offentliggøre fredsbetingelserne for byens borgere; de øvrige vendiske byer og Sverige sluttede samtidig fred
med Danmark.
Fredsslutningen var ikke ensbetydende
med, at kong Hans' aktivitet for den nyskabte flåde blev svækket. Orlogsværftet Engelsborg på Slotø i Nakskov Fjord var fortsat
Flådens betydeligste støttepunkt ud til Øster-
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søen og blev holdt i forsvarlig stand. Det
vidner de bevarede lensregnskaber og kvitteringer om. Men desuden fortsatte skibbyggeriet også andre steder i landet, og mester Johan Skibbygger fik i 1514 kongeligt brev
på en, årlig løn af »200 Mark danske og en
Klædning af min Herres Fadebur, saa længe
han levede, dog saaledes, at han skulde være
i Kongens Tjeneste, hvor Behov gøres«. Det
tyder på, at den unge kong Christian II har
vist skibbyggeriet samme interesse som faderen. Denne opfattelse styrkes af det øvrige
kildemateriale, som er bevaret om Flåden,
der utvivlsomt også er blevet holdt i god
stand efter 1513 med bygning af nye skibe i
stedet for dem, der har måttet udgå .
Den langvarige krigstilstand mellem Danmark og Sverige havde svækket de to lande
så meget, at der i de nærmest følgende år
ikke kunne være tale om at begynde nye
krigshandlinger, skønt der var stridsspørgsmål nok, som ikke var blevet løst ved fredsbestemmelserne. I 1517 følte Christian II sig
dog stærk nok til at gribe ind i de svenske
stridigheder mellem ærkebiskop Gustav Trolle, der var unionsvenlig, og Sten Sture, der
repræsenterede det svenske nationalist- og
selvstændighedsparti. De mange resultatløse
forhandlinger om stridsspørgsmålene havde
bragt Christian II' s tålmodighed til bristepunktet, og da den indre svenske uenighed
begunstigede hans planer, besluttede han sig
til at genoptage krigen mod Sverige, hvis
gamle forbundsfælle, Lybæk, imidlertid nu
ønskede fred i Norden. Lybæk gik derfor ind
på at afbryde handelen med Sverige i 2 år,
ligesom de øvrige østersøstæder, England,
Skotland og Rusland støttede den danske politik overfor Sverige, der således stod isoleret.
I sommeren 1517 plyndredes de svenske
kyster ubarmhjertigt helt op til Finland, og
i oktober lå Søren Norby med en flåde på 40
skibe foran Reval. Maria var atter admiralskib. Christian II havde også til denne krig
søgt at skaffe sig skibe i udlandet. En hen-
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Christian II' s flMe udfor Stockholm Slot 1521. I kravellen til venstre ses Eanonør opstillet i agterkant af forkastellet
for under entringskamp at kunne fe;e dækket rent, sd/remt f;enden var ved at få overtaget.

vendeise til Nederlandene blev imidlertid
besvaret afvisende, men byen Campen svarede dog, at når de hollandske skibe passerede Sundet, kunne han gerne tage en part
af dem. Kongen har sikkert forstået dette
vink, og han benyttede sig deraf. Ejerne fik
dog erstatning, skønt kejser Karl V stadig
ikke betalte den lovede medgift for sin søster,
Christian H's dronning - og ej heller leverede Engelen tilbage, trods gentagne krav herom.
Da Christian H i 1517 fra søen rettede et
angreb mod Stockholm, bestod hans flåde
ifølge Roskildeårbogen af 120 skibe. Hæren
blev landsat, men slået af Sten Sture ved
Ved1a, og flåden måtte vende tilbage til København. Aret efter lå den danske flåde atter
foran Stockholm midt i juni måned, og en
belejring påbegyndtes. Sten Sture faldt imidlertid belejringshæren i ryggen, og efter et
kort, men blodigt slag ved Brånnkyrka i slut-

ningen af juli måtte Christian H trække sig
tilbage til sin lejr. Da Sten Sture ikke var i
stand til at tvinge be1ejringshæren ud af landet, indledtes forhandlinger om fred . Da den
danske hær og flåde manglede både krudt og
proviant, gjorde de fremmede landsknægte
mytteri, og kongen blev herved tvunget til at
drage hjem. Resultatet af de to års felttog
blev en våbenstilstand på to år; men en sådan pause ville i høj grad svække Christian
H's stilling og tære på hans hjælpemidler.
Han opsagde derfor allerede i oktober den
indgåede aftale. I løbet af året 1519 fandt
der kun mindre grænsetræfninger sted. Under meget store vanskeligheder lykkedes det
kongen at skaffe de nødvendige midler til
udrustning af en stor hærstyrke. Der er ingen
tvivl om, at han under disse vanskeligheder
i høj grad forsømte Flådens tarv. Det var dog
ikke ensbetydende med en svigtende interesse
for Flåden og dens muligheder.
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I 1520 anmodede kongen således Søren
Norby om at sejle til Grønland - det var
rimeligvis søvejen til Indien og håbet om at
finde en nordvestpassage, der havde optaget
hans tanker. Søren Norby svarede, at han
skulle have sat en ny mast i sin store kravel,
men når det var sket, og de andre skibe også
var sat i stand, da var han rede til at løbe til
Grønland eller andetsteds, hvor »Eders Naade vil have mig i Verden!«
Unionskrigen ændrede nu karakter; ad de
tilfrosne svenske elve og søer trængte den
danske hær under Otto Krumpens ledelse op
gennem Sverige og nåede efterhånden til
Stockholm, der måtte overgive sig, da en
dansk flåde i september 1520 samtidig indesluttede byen fra søsiden.
Men det Stockholmske Blodbad og Gustav
Vasas flugt fra Kalø over Lybæk tilbage til
Sverige ændrede helt situationen for unionsplanerne, idet det lykkedes Gustav Vasa at
rejse den svenske almue og adel til en national frihedskamp mod det danske styre. Et
dristigt og vidtskuende træk i dette spil var
hans energiske indsats for at fremskaffe og
skabe en svensk orlogsflåde. Grundlaget blev
gjort, da han i 1522 købte ti skibe i Lybæk
med alt tilbehør, landsknægte, proviant m.v.
Det lykkedes denne flåde at slippe igennem
til skærgården ved Stockholm i juni 1522.
Byens danske forsvarere var nu indesluttede
fra både land- og søsiden, og kapitulationen
var blot et spørgsmål om tid.
Søren Norby, der var admiral over Østersøen og havde Gotland og Kalmar samt hele
Finland som len, forsøgte forgæves at undsætte byen.
Lybæk og de øvrige hansestæder benyttede
lejligheden til at genoptage kampen imod
Christian II, da den to-årige våbenstilstand
udløb. Ikke mindst kongens planer om det
store nordisk-hollandske handelskompagni
måtte tvinge dem ud i en kamp for de hævdvundne handelsrettigheder. Allerede i august
1522 var en lybsk flåde løbet ud i Østersøen
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for at forene sig med den svenske flåde på
de 10 tidligere lybske skibe. Bornholm blev
atter plyndret og Hammershus ødelagt, hvorefter flåden stod op gennem Sundet. Helsingør blev skudt i brand; men man vovede
ikke at angribe København, der var blevet
sat i forsvarsberedskab. Efter plyndringer på
Møn og Ærø trak den lybsk-svenske flåde sig
tilbage til Travefloden, da Søren Norby nu
nærmede sig Sundet med sin flådestyrke. Han
vendte sig derefter atter mod den svenske
hovedstad, hvor de danske styrker ventede
undsætning, men vinteren satte ind - og hans
skibe frøs fast i isen. Ved åbent vand næste
forår måtte han trække sig tilbage, da den
lybsk-svenske flåde truede med at gå til angreb. Han placerede sine skibe således i indløbet til Stockholm, at kun et fjendtligt skib
ad gangen kunne angribe, og først da det
svære skyts var bragt i stilling på de nærliggende skær, måtte han forlade farvandet. I
juni 1523 overgav Stockholm sig, da al hjælp
var udelukket. Søren Norby fortsatte imidlertid den håbløse kamp i Østersøen, hvor han
i de følgende år var en meget generende forkæmper for Christian II, indtil det omsider
lykkedes en dansk-svensk-lybsk flåde at tilintetgøre hans styrker i 1526.
I Danmark begyndte oprøret mod Christian
II i januar 1523. Modløs og hæmmet af økonomiske vanskeligheder foretog kongen sig
dog intet, og i marts blev Frederik I hyldet
på Viborg Ting til Danmarks konge. Skønt
Christian II rådede over betydelige styrker,
ikke mindst en anselig flåde med en kongetro besætning, mente han sig ikke stærk nok
til at tage kampen op mod adelsoprøret; han
måtte skaffe hjælp udefra. Den 13. april 1523
gik han om bord i Løven, et af Flådens største skibe, og sejlede med en eskadre på 18
skibe bort fra hovedstaden. Samme dag førte
en anden flåde Frederik I's styrker over til
Fyn, og den 6. juni blev Gustav Vasa valgt
til konge i Sverige.
En ny tid var ved at bryde frem, og over-

alt gærede det. Men endnu kæmpede gamle
og nye tanker om magten. Martin Luther
havde med sin kritik af den katolske kirke
kastet en vældig brand ind i den gejstlige
verden. Den første jordomsejling var gennemført i 1521; den nye bogtrykkerkunst
blev taget i brug i kampen om mennesket og
magten.
Der var ikke meget tilbage af den danske
flåde, da Frederik I havde sikret sig den
danske trone. Kun få skibe holdt søen som
vagtskibe - og de skjulte sig for lybækkerne,
der nu helt dominerede Østersøen. I enkelte
havne lå skibe, så vel som i København, men
de var aftaklede og manglede vedligeholdelse. Der måtte begyndes på næsten bar
bund med at bygge Flåden op . Da Christian
II i Nederlandene var en konstant trusel mod
både Frederik I og Gustav Vasa, var det naturligt, at der kom et vist samarbejde i stand
mellem de to regenter. I august 1528 blev de
enige om, at der kunne opnås fred mellem
rigerne gennem forhandling. Hvis Christian
II eller hans tilhængere ville gøre »noget Anfald , Skade eller Fordærv paa nogen af de
trende Riger, da vil og skal begge Konger
den ene komme den anden til Hjælp med
600 Krigsfolk til Skibs med Bøsser, Krudt,
Bly, Proviant og med alt andet Krigsbehør
paa sin egen Sold i to samfulde Maaneder.
Behøves de længere, da skal den , der behøver
dem, forsørge dem med Mad, Øl ligesom sit
eget Krigsfolk til Søs . . . Hvis et Angreb
sætter ind, der kræver større H jælp, da skal
den anden komme til Hjælp med saa megen
Magt som muligt baade til Lands og til
Vands«,
Frygten for Christian II kulminerede i
1531 ved hans angreb på Norge, et angreb
der var muliggjort ved hjælp fra de nederlandske stæder. Lybæk forstod at udnytte den
heraf opståede strid mellem Danmark og Nederlandene. Nu skulle fremtiden sikres - og
de nederlandske handelsmænd lukkes ude fra
østersøhandelen. Et traktatudkast afslører

byens planer. Lybæk skulle være stabelplads
for hele østersøhandelen, alle varer skulle føres til byen og derfra fordeles til hele området. En forenet dansk-lybsk flåde på 25 skibe,
heraf 11 danske, sendtes til Norge for at sikre landet for den danske konge . Resultatet
er velkendt. Christian II førtes som fange til
Sønderborg.
I årene 1523-33 opnåede Lybæk at indtage en stormagts stilling i Norden. Det er blevet sagt om borgmester Tomas von Wickeden, at han havde skabt to nordiske konger
og fordrevet en. Byen havde sikret sig de
størst mulige handelsrettigheder ; men under
Grevefejden kom den ud for et storpolitisk
opgør, der endte med et nederlag, som byen
aldrig forvandt. Arsagerne hertil var mange.
Virkningerne af de nye handelsveje gjorde
sig nu stærkere gældende. Lissabon blev den
store stabelplads for indienshandelen - og
selvom de hanseatiske købmænd hurtigt
fandt vej dertil, formåede det løst sammenføjede købmandsforbund ikke at tage kampen op imod de fremvoksende nationalstater
i Nordeuropa. Byernes interesser var med tiden blevet for forskellige; Hamborg og Danzig kom i modsætningsforhold til Lybæk.
Hertil bidrog også, at de nordiske landes
statsdannelse var blevet så stærkt konsolideret, at en løsrivelse fra det lybske købmandsvælde var en naturlig ting. Hansestæderne
manglede en tilsvarende statsdannelse, der
blev modarbejdet af den habsburgske familie og de mange nordtyske fyrster. Ydermere
kom Lybæk ud for meget store brydninger.
Reformationen havde fremkaldt et stærkt demokratisk parti , som var imod det konservative købmandsaristokrati. Netop som vanskelighederne meldte sig, gennemtvang det
demokratiske parti en ændring i byens styrelse, hvori Jørgen Wullenwever kom til at
spille en fremtrædende og skæbnesvanger
rolle. Da Frederik I døde, var der store mod sætninger, som skulle forenes i et kongevalg.
Flertallet af adelen ønskede Frederik I's søn,
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hertug Christian, selvom han var protestant;
den danske gejstlighed ville derimod have
den yngre broder, som man kunne forvente
opdraget til katolik. Dette modsætningsforhold medførte en udsættelse af kongevalget,
hvad der gav udviklingen en helt anden retnmg.
Lybæk havde under Jørgen Wullenwevers
ledelse erklæret hollænderne krig; og mens
Herredagen foregik i København, lå han med
en flåde ude på reden. Han forsøgte at få
det danske rigsråd til at erklære Holland
krig, men forgæves. Rigsrådet sluttede tvært
imod de lybske interesser forbund med hollænderne i september 1533. I København og
Malmø var borgerskabet under ledelse af
borgmestrene Ambrosius Bogbinder og Jørgen Koch trådt i forbindelse med lybækkerne foranlediget af Herredagens katolske og
aristokratiske indstilling og stemning. Ændringen i Lybæks styrelse muliggjorde et
samarbejde mellem demokratierne i de tre
byer: Lybæk, København og Malmø. Jørgen
Wullenwever lagde sig imidlertid ud med
Gustav Vasa, hvorved der blev skabt grundlag for et samvirke mellem det danske rigsråd og den svenske konge. Lybæk spillede
højt; målet var herredømmet over Sundet,
men kampen måtte have en bannerfører, der
kunne samle det danske borgerskab i Christian U's navn. Grev Christoffer af Oldenborg blev derfor fører for den tyske hjælpehær, der skulle »befri« Danmark og genindsætte Christian II. Gustav Vasa var i nogen
tid i tvivl om målet for de lybske rustninger,
hvorfor han forberedte sig på enhver eventualitet. Den nyskabte svenske flåde blev udrustet og sendt syd på i Østersøen.
Den lybske flåde ankom i juni 1534 til
Øresund, og København og Malmø sluttede
sig omgående til grev Christoffers fane. Greven fik herved magten over den del af den
danske orlogsflåde, som lå i København. Inden månedens udgang' var hele Østdanmark
underlagt grevens herredømme i Christian
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II's navn. Skipper Clement førte en flådestyrke til Aalborg og begyndte herfra en »befrielseskrig« i Nordjylland. Imidlertid havde
den jyske og fynske adel samt gejstligheden
i Ry Kirke valgt hertug Christian til konge.
Den nyvalgte konge havde kampklare styrker at sætte ind mod det jyske oprør og Skipper Clement.
Johan Rantzau sendtes imod Aalborg, hvor
borger- og bondehæren blev slået og Skipper
Clement taget til fange og senere henrettet.
Christian III arbejdede kraftigt på at få samlet en flåde, der kunne tage kampen op mod
Lybæks overlegenhed på havet. Skibe blev
trukket sammen fra Danmark-Norge, ligesom der kom hjælp fra Sverige og Preussen.
Men Jørgen Wullenwever var, trods den
gunstige udvikling i hans planer, ikke tilfreds
med den støtte, som de øvrige vendiske byer
ydede til kampen. Han søgte derfor at skaffe
sig forbundsfæller ved ligefrem at handle
om den danske trone, som var det en anden
købmandsvare. Han tilbød den til flere tyske
fyrster, ja, endog til den engelske konge, men
forgæves. Det lykkedes dog i begyndelsen af
året 1535 at få gjort en ny, stor lybsk flåde
klar til operationer i de danske farvande, da
man måtte hindre Johan Rantzau i at komme over til Fyn. Lybækkerne delte deres flådestyrker, en afdeling skulle hindre overgangen til Fyn, mens en anden styrke opholdt
sig i Sundet for at hindre en forening af de
danske, svenske og preussiske flåder, hvilket
dog lykkedes under Gotland i maj 1535. Johan Rantzau kom over Lillebælt ved Helnæs,
og den lybske skanse ved Middelfart blev
taget med storm, hvorved vejen til det øvrige
Fyn lå åben.
Peder Skram var admiral for den danske
flåde, mens den svenske hjælpeflåde stod under ledelse af Måns Svensson på admiralskibet Elefanten, en stor kravel, som dengang
regnedes for at være det største skib i Østersøen. Den forenede flåde bestod af 20 danske, 11 svenske, 6 preussiske og 4 hollandske

skibe, der var blevet presset til dansk tjeneste. Peder Skrams stilling er ikke helt klar;
noget tyder på, at han har været den søkyndige leder, andet at han har været underlagt
Måns Svenssons chefkommando. Samarbejdet
mellem de to ledere synes imidlertid at have
været godt.
I begyndelsen af juni mødtes de to modstandere ved Bornholm. Styrkeforholdet var
meget ulige. Den lybske flåde bestod af 9
større og 14 mindre skibe - og det synes,
som om den fra første færd var indstillet på
at undgå kamp, idet den satte sejl og søgte
åben sø. Det lybske admiralskib var det tidligere danske, store mærsskib Michael, der
blev angrebet af Elefanten. Af frygt for
entring søgte de lybske skibe at undgå nærkamp, dog har vejret, der var hårdt, måske
også spillet ind. Elefantens svære kanoner
anrettede imidlertid stor skade på Michael,
der mistede stormasten og blev læk. Et andet lybsk skib kom den til undsætning,
hvorfor Elefanten vendte sig mod den nye
modstander, der også blev så ilde medtaget
af kampen, at den lod storsejlet løbe som
tegn på overgivelse; men før Elefanten kunne komme op på siden af den, fik den selv
et alvorligt havari på riggen, som gjorde den
manøvreudygtig, hvad flere lybske skibe benyttede sig af til et voldsomt angreb, der blev
modgået af et andet stort svensk skib Kampermannen under Jacob Bagges kommando.
Den lybske flåde fandt det herefter klogest
at trække sig tilbage mod København. Danske og svenske orlogsskibe havde i fællesskab
udkæmpet et betydningsfuldt søslag for Nordens frihed og eksistens mod en fælles fjende.
Den forenede dansk-svenske flåde fik efter
slaget ved Bornholm ordre til at gå syd om
øerne til Lillebælt for at hindre den der liggende lybske flåde i at komme til København. Det lykkedes den forenede flåde at nå
frem og spærre bæltet, skønt den var blevet
opholdt ved, at en hanseatisk handelsflåde

var blevet opbragt undervejs. Den lybske flåde kunne ikke komme nord ud gennem Lillebælt på grund af skanserne ved Middelfart
- og nu var tillige den sydlige udgang blevet
spærret. For sent opdagede lybækkerne den
forenede flådes tilsynekomst i bæltets sydlige
del. Der var nu kun en mulighed: den snævre og for sejlskibe meget vanskelige passage
gennem Svendborgsund. Tæt forfulgt af Peder Skram stod 4 store lybske mærsskibe og
9 mindre orlogsfartøjer ind i det smalle farvand, hvor nogle af de lybske skibe hurtigt
løb på grund. Mandskabet forlod skibene,
efter at de var stukket i brand. Peder Skram
havde ladet nogle skibe vogte den østlige del
af sundet, så den lybske flåde var blevet lukket inde i det smalle farvand, hvorefter bådangreb gjorde det af med resten af lybækkerne. Det lykkedes at slukke ilden på de
fleste af skibene, af hvilke 9 indgik i den
danske styrke. Peder Skram tog til admiralskib det største lybske skib Løven, et tidligere dansk skib, der havde skiftet flag under
fejden. Kun et enkelt lybsk skib lykkedes det
at slippe igennem Svendborgsund, men det
blev indhentet og taget helt nede ved den
tyske kyst. Nederlaget var dermed totalt.
Den forenede dansk-svensk-preussiske flåde havde således i løbet af en uge (9.-16.
juni) tilintetgjort den trusel, som den lybske
flåde havde været mod et selvstændigt Norden. Et par dage før kampen i Svendborgsund var grev Christoffer blevet slået på
Øksnebjerg af Johan Rantzau. Kampen kunne nu føres over til Sjælland og øerne. Peder
Skram handlede hurtigt. Langeland blev
erobret - og egnen omkring Korsør blev besat, således at et brohoved var etableret for
hærens overførsel til Sjælland. Den forenede
flåde fortsatte nedkæmpelsen af modstanden
på de sydlige øer, og Lolland-Falster samt
Møn blev hurtigt bragt under Christian Ifl's
styre. Øerne blev brandskattet, men ikke
plyndret efter tidens skik; det forbød Peder
Skram, og det havde nær kostet ham livet,
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Admiral Peder Skram (e. 1500-1581).
Deltog i svenskekrigene under Christian II og var derefter
i ndenlands]: tjeneste, 1535 uar hall leder af den dansk.
soensk-preussiske flåde og rensede Østersoen for lybæk kerne . Hans mange bedrifter i kampene for at befæste
Christ ian II!'s magt skaffede ham tilneonet »Danmarks
Vo uebals«, Blev optaget i Rigsrådet og overtog ledelsen
"f Flåden, indtil han efter deltagelsen i SyvårskrigelI trak
sig tilbage.

da de fremmede besætninger, der var misfornøjede med forbudet, i den anledning
gjorde forsøg på mytteri.
I begyndelsen af august lagde flåden sig
foran København, der herefter også var indesluttet fra søsiden, selvom blokaden ikke
var fuldstændig, da Amager ikke var omfattet heraf. Det lykkedes i november 1535 en
lybsk flåde at føre forsyninger frem til Amager, hvorfra de bragtes ind i byen. Peder
Skram måtte regne med, at den flåde, der
lå i København, kunne forsøge at slå sig
igennem samtidig med, at forsyningsflåden
gik til angreb. En storm hindrede i nogle
dage operationerne - og da stormen lagde
sig, var flådekommandoen gået over til den
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preussiske admiral Johan Peine, idet Peder
Skram var blevet såret. Da angrebet på den
lybske flåde indledtes, grundstødte admiralskibet, hvilket sinkede operationen så meget,
at den lybske flåde fik et stort forspring. Den
videre kamp indskrænkede sig derfor til kanonader mellem skibene, og den lybske flåde slap bort og kom hjem i god behold .
Den forenede flåde gik derefter i vinterleje i Landskrona, der havde overgivet sig til
Christian III; herfra holdt man hele vinteren
København under observation, så blokaden
kunne genoptages ved åbent vand næste forår. I løbet af vinteren erobrede Peder Skram
fæstningen Krogen (Helsingør) blandt andet med kanoner, der førtes frem over isen.
Kun København var nu tilbage, men her var
situationen efterhånden håbløs. Lybæk havde ikke længere kræfter eller mulighed for
at bryde blokaden, og kun en hurtig fred
med Danmark og Christian III kunne frelse
byen fra et totalt nederlag. I februar 1536
sluttedes freden mellem Danmark og Lybæk,
skønt Christian III havde lovet Gustav Vasa
ikke at gå ind på en separatfred med Hansestæderne. I Lybæk var Wullenwever blevet
styrtet - og det gamle købmandsaristokrati
var atter kommet til magten, idet den lybske
storpolitik havde fremkaldt megen modstand
blandt nordtyske byer og fyrster . I København modstod fanatismen hos Christian II's
tilhængere endnu en tid både belejring og
fredstilbud, indtil ethvert håb var ude; byen
kapitulerede den 28. juli 1537.
Christian III's nye kongemagt hvilede
endnu på et så svagt og usikkert grundlag,
at det ved fredsunderhandlingerne med Lybæk ikke var ham muligt at sætte kraft bag
sine ønsker .
Det lykkedes endnu engang for lybækkerne og de vendiske byer at få bekræftet deres
handelsprivilegier i Danmark-Norge samt
at beholde Bornholm som flådestation i 50
år. Lybæks hensigter var stadig de samme men den gamle hansestads kræfter var ud-

tømte; det lykkedes ikke at udnytte de opnåede handels privilegier til en genrejsning
af byens politiske stilling.
Nøglen til Østersøen kom ikke på fremmede hænder, hverken tyske, nederlandske
eller engelske, men »forblev i det danske riges hånd «. Herredømmet på havet havde

været det afgørende i den politiske kamp;
og det var den af kong Hans skabte danske
orlogsflåde, der havde været den nødvendige
forudsætning for genoprettelsen af rigets enhed og selvstændighed.

Marius Hamen.

SVENSKEKRIGENE
CHRISTIAN IV - CHRISTIAN V

ange begivenheder i Danmarks historie
er blevet kaldt skelsættende, men få
vel med så stor berettigelse som de, der fandt
sted i 1536. Katolicismens nederlag og hanseaternes fald kunne ikke andet end betyde
afgørende ændringer i hele samfundet, og
når dertil kom, at Kongen ikke alene stod
som sejrherre over Borger og Bonde, men at
han også stod stærkt overfor Adelen, skulle i
virkeligheden endnu større ændringer end de,
der faktisk skete, synes naturlige.
Hanseaternes handel blev dog ikke overtaget af danskerne, men af hollænderne, der
allerede havde den nødvendige kapital og de
egnede skibe. I halvandet hundrede år beholdt de denne magtstilling, indtil englænderne havde slået dem militært, og den danske borger - takket være Enevælden - fik
mulighed for at gøre sig gældende. Denne
periode i vor søhistorie, der falder sammen
med Hollands storhedstid, blev naturligvis på
flere områder påvirket af denne unge, store
sømagt. Også vor orlogsflåde fik således i
sin opbygning præg deraf.
Under Christian III fortsatte i storstilet
målestok udbygningen af Orlogsflåden og de
forskellige etablissementer, der nu knyttedes
til den. Af kong Hans' gamle flåde var der
imidlertid næppe meget tilbage i 1536. Den
havde dels været forsømt under Frederik I,
og dels var den faldet i grev Christoffers

M

32

hænder i 1534, således at Christian III måtte
nøjes med de handelsskibe, han havde kunnet
samle sig under krigen, samt nogle erobrede
orlogsskibe. Derfor var det praktisk talt en
helt ny flåde, han nu måtte bygge. Vi har
imidlertid ikke nøjagtige oplysninger om Flådens størrelse og dens udvikling i de første
år. Det nævnes ganske vist, at der i 1543 udrustedes en flåde på 40 skibe, hvoraf halvdelen omtales som orlogsskibe, men om man
med denne sidste benævnelse skal forstå skibe, der er byggede til eller ombyggede specielt til krigsbrug, er vanskeligt at afgøre.
Fra 1540-erne nævnes imidlertid større
skibe som Michel, der blev søsat 1539, og
som skal have haft en besætning på 849
mand. Den Lybske Admiral, vel et erobret
skib fra Grevens Fejde, David, Falken" Arken, Gribben, Gabriel, ~ngelen og Uglen.
Desuden var der en række\jagter, bojerter og
andre mindre fartøjer. Jævnt og støt øgedes
skibenes antal, så Flåden ved tronskiftet i
1559 har talt et halvt hundrede skibe, af hvilke dog en snes var ældre og først og fremmest anvendtes som transportfartøjer.
Størstedelen af de skibe, der byggedes i
Christian Hl's regeringtid, blev bygget på
Bremerholm, men også i Nyborg hos Frants
Brockenhuus, i Arhus, i Korsør og i Sølvitsborg byggedes der nye skibe. Desuden indkøbte kongen også en del. Skibene var almin-

deligvis kravelbyggede, havde 2 eller 3 master med råsejl og mærs, men havde forholdsvis ringe sejlføring til de store skrog. Skytset
var meget forskelligartet, idet der sammen
med de ældre, spinklere bagladekanoner nu
også fandtes grovere forladekanoner både af
støbejern og af bronce. Der var ikke nogen
ensartet kaliberstørrelse. da masseproduktion
i moderne forstand var ukendt, så hvert stykke havde så at sige sit særpræg.
Foruden ved genopbygningen af selve Flåden, skibene, gjorde Christian III sig især fortjent ved at bygge Tøjhuset, der skulle rumme alt skytset til skibene og til Københavns
befæstning, samt ved at flytte skibbyggeriet
fra Slotsholmen over til Bremerholm, der nu,
samtidig med byens befæstning på denne
kant, udstyredes med de nødvendige bygninger i forbindelse med værftet.
Den kgl. orlogsflåde med skibbyggeriet var
da så nært knyttet til Københavns forsvar, at
det fandtes ganske naturligt, at statholderen
eller lensmanden på Københavns Slot også
var Flådens øverste leder. Allerede under
kong Hans havde den unge Eske Bille haft
denne stilling, som han også bestred under
Christian III indtil sin død 1552. Når en
flådestyrke skulle på togt, blev den ikke ført
af lensmanden, men kongen udnævnte en
»admiral« til ekspeditionens leder, idet der
på den tid ikke fandtes nogen fast stilling
som admiral. De mest kendte admiraler under Christian III var Peder Skram og Christoffer Thrundsen.
Denne sidste fik i 1557 eller 1558 tillige
overdraget ledelsen af skibsværftet på Bremerholm og tilsynet med skibene og blev
således den første, der udøvede admiralsvirksomhed så vel til søs, som når skibene var
i havn. Selvom titlen endnu ikke anvendtes, var han således Danmarks rigsadrniral.
Omtrent samtidig - fra 1556 til 1558 - var
Peder Oxe statholder. Han afløstes af Mogens Gyldenstjerne, som havde større forudsætninger for at tage sig af Flådens anlig-

gender, idet han havde været flådefører i
1527, 1543 og 1555.
Statholderen havde blandt andet som opgave at skaffe den fornødne mængde kanoner, krudt og kugler, sørge for den fornødne
proviant, indkvartere mandskabet i »borgeleje«, når dette var nødvendigt, samt at udbetale bådsmændenes lønninger. Det var admiralens arbejde at lede forberedelserne ved
skibenes klargøring og foreslå deres fordeling tilorlogsbrug eller koffardifart, ligesom
han skulle udpege de adelige , der skulle tjene som skibshøvedsmænd.
Høvedsmændene, der førte befalingen i
kampen, der som regel var nærkamp, hvor
man bordede og entrede hinanden og derefter sloges som på landjorden, havde således
intet med skibenes navigering og manøvrering at gøre. Hertil krævedes naturligt folk
med en særlig uddannelse, og disse folk fandtes kun undtagelsesvis på denne tid blandt
de adelige. Skipperne var borgerlige og fulgte tidligere med de skibe, som købstæderne
stillede til kongens disposition .
Under den sidste del af Christian III's regering er resterne af den gamle ledingsordning endnu ikke afviklet. I 1555 havde man
for sidste gang søgt at beordre norske og
danske byer til at stille med skibe til Orlogsflåden, men efter denne tid nøjedes man
for det meste med kun at hverve mandskab.
Nogle af de største købstadsskibe blev endvidere opkøbt af kongen i årene inden Syvårskrigen (1563-70).
Det var i virkeligheden en imponerende
orlogsflåde, Christian III havde skabt, og det
var naturligt, at Jen vakte Europas respekt og
beundring. Den var moderne, og dens organisation var langsomt ved at finde sin rette
form. Undre kan det da ikke, at kongen var
særlig stolt af det vidtberømte flagskib Fortuna, Han gav endog i 1559 ordre til Christoffer Thrundsen om, at han skulle lade
bygge en to alen lang model, som til mindste
enkeltheder skulle være en tro kopi af skibet.
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Orlogsflådens modelsamling har således rødder 400 år tilbage i tiden.
Fortuna var armeret med et halvt hundrede stykker, der dog for størstedelens vedkommende kun har været af ringe kaliber.
Til dets sejlads og manøvrering var der 3
skippere, 4 styrmænd og 120 bådsmænd foruden 4 pøkere (bådsmandslærlinge ) og 3
tømmermænd, medens artilleriet betjentes af
31 bøsseskytter og 200 krigsfolk, der var bevæbnet med håndvåben til entring. Om bord
var der endvidere 5 kokke og kældersvende,
2 bartskærere, 4 pibere og trommeslagere
samt 1 prædikant.

Frederik II} havenes hersker.
Ligesom faderen, der genskabte den danske
orlogsflåde efter borgerkrigen og som nøje
havde fulgt og ledet dens opbygning, således
viste Frederik II straks fra sin tronbestigelse
stor interesse for Flåden. Allerede i de første
fire år inden Syvårskrigen forøgedes antallet
af skibe med omkring 50 70 - dels ved nybygninger og dels ved opkøb af købstadsskibe
fra danske og norske byer.
Kongen forstod sømagtens betydning og
gjorde, hvad han formåede for at betrygge
sejladsen gennem de danske farvande ved
udbygning af fyrvæsen og farvandsafmærkning. Således byggedes der nye fyr på Skagen, på Anholt og Kullen, så man nu med
det gamle fyr ved Falsterbo havde sikret vejen mellem Østersø og Vestersø, en af Europås vigtigste søhandelsveje. Desuden udgav
han i 1561 den såkaldte »Frederik II's 50ret«, hvor han som de danske haves behersker fastslog nøje retningslinier for retstilstanden til søs.
»Vi befinder, at vore riger og lande med
deres øer og søstæder strækker sig alle til det
store hav og er omringede af fjorde og
strømme fra øst og fra Vest, og at Vore indbyggere efter Guds skik og forsyn skulle have
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deres største underholdning og næring af søhandel med udførsel og indførsel, fiskeri og
anden sejlads' brug, hvorfor Vi er billige deraf at foranledige til at gøre god skik og orden herpå, således at den almægtige Gud kan
prises, vore kære undersåtter belæres og alting ske med tilbørligt agt og forsyn imellem
alle dem, som af sejladshandel sig nære og
underholde.«
Således begrundede Frederik II sin søret,
og for at forfægte sit herredømme over alle
tilgrænsende have lod han jævnligt sine orlogsskibe patruljere her.
Imidlertid havde Gustav Vasa under sin
lange regering fra 1523 til 1560 skabt en
svensk orlogsflåde, der efterhånden var ved
at blive Danmark en svær konkurrent i
Østersøen. Sverige, der var vokset op om de
store søer og ikke mindst Malaren. var nu
ved at brede sig i alle retninger. Det var derfor Frederik II's ønske at bremse dette voksende rige og genoprette unionen, inden det
blev for sent. Da også Erik XIV af Sverige
var ivrig efter at vise sin magt, kom krigen
allerede i 1563.
Til søs havde Danmark erfarne flådechefer, men til lands forsøgte man sig for første
gang med lejetropper, der var under anførsel
af grev Gunther. Ganske vist lykkedes det
ham at erobre Geteborg i 1563, men hans
iøvrigt svage krigsførelse og manglende forståelse for forholdene i Norden forårsagede
snart hans afskedigelse. I 1565 blev der herefter udskrevet 12.000 danske bønder til soldater, der under Daniel Rantzaus kommando
og i forbindelse med den danske flådes operationer fik bedre fremgang.
Det første år var Peder Skram flådefører.
Han udkæmpede i 1563 et søslag ved bland,
men den gamle admiral blev ved årets udgang fritaget for det hårde hverv og afløstes
i 1564 af Herluf Trolle, der førte flåden under de to søslag ved bland den 30.-31. maj
og den 14. august 1564. I begge tilfælde lykkedes det danskerne at forblive på valplad-

sen og således hævde det danske søherredømrne.
Vi kender fra Herluf Trolles hånd det
første eksempel på en marchorden og kamporden i kileformation. Herluf Trolle sejlede
selv i spidsen med admiralskibet Fortuna. og
derefter skulle de øvrige skibe følge som vist
nedenfor.
Endvidere havde han ' nogle skibe forude
til at varsle om fjendens komme.
Ordenen blev dog næppe holdt ret længe,
når flåderne først kom i kamp. Her var
man altfor vant til de gamle former for nærkamp med påfølgende entringer. Som teori
er denne flådeorden imidlertid af interesse
som led i den historiske udvikling af søtaktikken.
I 1565 var den svenske flåde under Klas
Horn i søen omtrent en måned før den danske. I denne tid opførte svenskerne sig som
herrer i Østersøen, opbragte danske og lybske skibe, gjorde strandhugst på de sydlige
danske øer, og den 27. maj sejlede Horn
endog op i Sundet og ankrede med sin store
flåde på 48 skibe udfor Dragør.
Det kan 'næppe undre, at svenskernes optræden vakte almindelig forfærdelse i København, hvor den danske flåde først nu var ved
at blive sejlklar. Den 1. juni afsejlede Herluf
Trolle på sit nye admiralskib Jægermester
med en flåde på 28 skibe. Svenskerne var da

igen stået ud i Østersøen, men trods sin underlegenhed i skibsantal søgte Herluf Tralle
med iver efter fjenden. Han fandt Horn den
4. juni ud for Bukow på Mecklenborgs kyst
og var selv selv den første til at indlede slaget.
Beretningerne viser tydeligt, at man ikke
fulgte nogen slagorden. Kampen foregik skib
mod skib, og Jægermester holdt ned på det
ene svenske skib efter det andet for at entre.
Først ved orlogsskibet Troilas fik han held
med sig. Ganske vist havde svenskerne udlagt
en svær bom agter for at hindre entringen ,
men da Herluf Trolles skib tørnede mod den,
kom Troilus til at krænge så meget over, at
vandet styrtede ind gennem kanonportene.
Dens mesanmast gik over bord, og da Herluf
Tralle blæste til angreb og fik haget sig fast
med et dræg, udviklede der sig en blodig
nærkamp. Han blev dog lidt efter nødt til at
kappe sit drægtov og måtte nøjes med at fortsætte sin kanonade , medens hån krydsede
frem og tilbage mellem svenskerne. Først
mørket skilte flåderne ad, og svenskerne benyttede sig heraf til skyndsomst at fjerne sig.
Kampen var således en sejr for Herluf
Trolle, men under nærkampen med Troilus
havde han fået haglskud i den ene arm og
det ene ben. Sårene syntes straks ikke så farlige, men muligvis har hans stædighed mod
en omhyggelig pleje forårsaget, at hans til-

Fortuna
Danske Christopher
Archen
David
Falck van Aalborg
Engelsk Ketze
Høgen
Normand

Mercurius
Løffuen
Kinds Gaades
legeren
Morian
Bjørnen

Lybske Christopher
Elephanten
Solen
Pappegoye
lonas
Griffen
Gjesthen
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stand efterhånden blev alvorligt forværret.
Flåden med den sårede admiral måtte vende
tilbage til København, og her lå han syg i
sin gård, til døden indhentede ham den 25.
Jun!.
Otto Rud overtog nu Herluf Trolles kommando og stod snart efter ud mod svenskerne, der i mellemtiden havde drevet deres spil
i Østersøen. Den danske flåde var nu på 36
skibe, og den 7. juli mødtes de to flåder mellem Bornholm og Rygen. Under den voldsomme kamp, der opstod, blev Jægermester
ulykkeligvis afskåret fra de øvrige danske
skibe. Det måtte udstå en meget hård kamp,
der vel bedst illustreres af, at kun 100 af den
1100 mand store besætning var kampdygtige,
da Otto Rud omsider måtte stryge flaget og
give sig i svensk fangenskab. Han døde af
pest i sit fængsel den 11. oktober 1565. Under slaget gik det hårdt ud over begge flåder, der dels mistede skibe og dels havde
stort mandefald. Da natten faldt på, søgte
flåderne til hver sin base.
I 1566 'Var svenskerne atter først i søen og
denne gang med en flåde på 68 skibe. Den
26. juni nåede Horn Sundet, hvor han forblev
en enkelt dag. Tre dage senere stod admiral
Hans Lauritsen Baden ud med sin flåde på
36 skibe, og den 26. juli mødte han Horn
ved bland. Dagen igennem manøvrerede flåderne mod hinanden, men nogen egentlig
nærkamp synes ikke at have fundet sted. Da
danskerne imidlertid senere ville begrave en
falden skibschef i land, ramtes de af en svær
ulykke. Medens flåden lå opankret ved Visby, rejste der sig en stærk pålandsstorm, der
kastede mange af skibene ind på klippekysten. 15 skibe strandede, og admiralen, 14
kaptajner og omkring 7000 mand druknede.
Dermed var Flåden atter dette år blevet hårdt
ramt.
Det så nu ud til, at herredømmet i Østersøen helt var ved at glide over på svenske
hænder, men da Klas Horn den 9. september
1566 døde af pest, var en af Danmarks far36

ligste modstandere faldet bort. Trods deres
overmagt udrettede svenskerne da heller intet
i Østersøen i de sidste krigsår. Deres flåde
var ganske vist en kort tid i søen i 1567, men
i 1568 og 1569 var den end ikke udrustet.
Fra begge sider sendtes i disse år kun mindre
eskadrer ud, og der forefaldt ingen væsentlige kamphandlinger til søs.
Krigen foregik hovedsagelig ved den norske grænse, og her støttedes operationerne til
lands af mindre eskadrer i Kattegat, men de
blodige og opslidende kampe forårsagede endelig fredsslutningen i 1570.
De følgende 40 fredsår var en lykkelig tid
for Danmark i kraft af landets politiske og
sømilitære styrke i forbindelse med en økonomisk fremgang. Den enorme guldmængde,
som spanierne slæbte til Europa, fandt omsider gennem prisstigningerne også vej til Danmark ved vor landbrugseksport. Men spaniernes og portugisernes oversøiske handel æggede også de nordlige sømagter i deres bestræbelser for en udvidelse af deres flåder. Var
mulighederne for at finde en søvej nord om
Amerika eller Asien end små, så måtte det
dog være en naturlig pligt for Frederik II at
sikre sig kontrollen her ved hævdelsen af sit
herredømme over Nordhavet. Et led i disse
bestræbelser var hans forsøg i 1579 på at genfinde Grønland.
Kongen havde dog nok at anvende sin flåde til også i de nærmere farvande, og hvert
år udsendtes eskadrer for at sikre sejladsen
fra Østersø til Vestersø. Flåden passedes med
den største omhu ved en stadig fornyelse af
skibsmateriellet og ved forbedringer på Bremerholm, hvor blandt andet flere nye bygninger rejstes.
Flåden blev efterhånden en solid grundpille i dansk politik. Vi ser det på statsudgifterne, hvoraf de 15-20
anvendtes til Flåden, når afdragene på krigsgælden er fratrukket. Det var gennemsnitlig for årene
1574-87 ca. 32.000 daler til Flåden. Heroverfor kan nævnes, at Frederik II efter Syv-
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Admiral Herluf Tralle, 1516-1565.
Efler afbildning på hans busalter.
Salli rigsråd trådte han 1559 ind i Flåden, hvor han trods
Si11 noget fremskredne alder lalle sig grundigt ind i forholdene til ses og med stor dyglighed ledede Flåden i
erigene mod Sverige. Til hans karaklerislik tjener [elgendi? ord af en af ham underanjorere: »V i har en god og
dyglig Admiral, som gor AI/e "el, og er der nogen Ting ,
vi e; [arstaar , der underviser ban os vel deri,«

De store byggearbejder på Krogeli Slot,
der nu fik navnet Kronborg, begyndle Frederik Il i 1577, og eflerhånden skables her
el af de skonneste renæssan ce-slotte, d er
samtidig som [æstning i de følgende år·
hundreder, som Sundels vogter, kom til al
spil/e en viglig rolle i d en hisloriske f/d.
vikling.
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Jakob Brokkenhuus' kamp fled
Bornholm den 30. mai 1563.
Efter et senere stik i Resens
Danske Atlas. Kampen, å'er
fandt sted 2 måneder, før krigen
ble« erklæret, indledtes fled en
ulykkelig hændelse, idet et fT/ de
tre skud, hvormed det danske
løsen blev «[gioet, flar skarpt og
gik gennem et af de soenske seibes mærssejl. For den svenske
admiral Jacob Bagge oar det en
kærkommen anledning til med
sine 19 skibe at angribe den
danske styrke, der kun bestod
af 9 skibe. Efter 4 timers heftig
kamp ble» 3 danske skibe - heriblandt BrokkenhllUs' admiralskib - erobret, medens det lykkedes de øvrige 6 at undslippe.
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Kort over København 1588.
Efter Resen: Danske Atlas.
For neden ses ooldgraoen,
Holmens Kanal, og udenfor
denne Bremerholm. Til venstre for slottet bastionen mod
Kalveboderne, boor senere
Christian IVs bryghus lå. Det
bleu opført i forbindelse med
Skibshavnen (nuv. bibliotekshaflen) for at forsyne
Flåden med de ikke ringe
mængder øl, som den salte
kost nødvendiu,;orde.

årskrigen afmønstrede sine hvervede styrker,
så Hæren indtil 1611 kun bestod af Kongens
Livgarde på 2-300 fremmede drabanter.
Flådens ledelse lå i hænderne på Christopher W alkendorf. Hans styre skabte ham
flere modstandere, og tilsyneladende har der
også været mislyd i forholdet mellem ham og
rigsadmiral Peder Munk, ligesom han senere
måtte bøde for sit fjendskab med Mogens
Heinesen, Færøernes nationalhelt.

Frederik II sikrede østersøhandelen ved
hjælp af sin flåde, og han kunne derfor med
god ret forhøje Øresundstolden. der kunne
betragtes som et naturligt bidrag til denne
sikring. Imidlertid satte han sig også et værdigt minde i disse bestræbelser ved at nedrive det gamle Krogen Slot og i stedet, med
433.000 daler fra tolden, at bygge det fornemme og frygtindgydende Kronborg.

Flådens konge, Christian IV.
Christian IV, der kom på tronen i 1588,
er en af de danske konger, der har haft den
nærmeste tilknytning til OrlogsfJ åden . Christian IV 's regeringstid blev derfor en stor tid
for sømagten, men den blev også en skæbnesvanger tid.
Kongen blev tidligt fortrolig med søen .
Hans opdragelse dels på Koldinghus og dels
på Skanderborg, hvor han i sin barndom morede sig med sejlbåde på søen, var med til at
give ham den kærlighed til søen, der sammen
med de kgl. rådgiveres indpodning af sømagtens betydning gav ham en særlig forståelse
af alle de problemer, der var knyttet til Orlogsflåden . Christian IV virkede frem i tiden
som Flådens personlige leder, selvom han
som regel sørgede for, at der sad en rigsadmiral. Det var indtil 1609 Peder Munk,
der afløstes af Mogens Ulfeldt, som døde
1616. Derefter var Albert Skeel rigsadmiral
fra 1616 til 1623, Claus Daa fra 1630 til
1641, Jørgen Vind fra 1643-1644 og Ove
Gjedde fra 1645.
Kongen greb selv ofte direkte ind i arbejder vedrørende Flåden. Han kom dagligt på
Bremerholm og fulgte skibbygningen i detailler. Ligeledes gav hans interesse sig, hvad der
var selvfølgeligt for den byggeglade konge,
udtryk i mange nye bygninger til gavn for
Flåden . På Bremerholm moderniserede han

således den gamle reberbane, byggede nye
srnedier, en ny bradbænk og lod i 1618 den
store smedie, der lå uden for porten til Bremerholm, ombygge til kirke for Holmens
folk. Den indviedes den 5. september 1619.
Han tog sig imidlertid også af Flådens folk
på anden måde. For at øge krig sberedsk abet
og sikre sig altid at have officerer og mandskab ved hånden, lod han lige uden for Bremerholm ved Admiralgården opbygge 34 boder til skibsofficerer, de såkaldte skipperboder , der var færdige i 1617, og desuden byggede han Nyboder til Flådens faste stok .
Af de mange bygningsværker og anlæg,
Christian IV lod opføre, står Tøjhuskomplekset som et fuldgyldigt tegn på den betydning,
han tillagde Flåden som værn for Danmarks
interesser. På et stik, der forestiller København 1611, har Christian IV's maler Johan
Classzen van Wijck givet et prospekt af København set fra søsiden, hvor skibshavnen
ved Tøjhuset tydeligt ses.
Tøjhuskomplekset blev bygget SE for
slottet. Først rejstes den vestlige længe, Tøjhuset, der påbegyndtes 1598 og stod færdigbygget 1604. Det er en godt 163 m lang og
24 m bred rød murstensbygning med 31;2 m
tykke, massive mure i det nederste stokværk.
Her opbevaredes alt til skibenes udrustning,
såsom kanoner og andre våben med tilbehør
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Christian IV 1595.
Stik af Crispian de Passe på
Det kgl. Bibliotek .

samt tovværk, sejl m.v. På østmuren sattes et
trappetårn, hvori kongen kunne opholde sig,
når han besøgte havnen . Desuden ses det, at
tagmønningen var affladet, så man beskyttet
af et rækværk kunne spadsere på bygningen
i hele dens længde.
Nærmest slottet er vist en nordfløj, der
imidlertid ikke nåede længere end til projektet. I 1611 fandtes her en tilfældig samling
bygninger, hvorimellem Christian III' s gamle
tøjhus, og tegningen var således på dette
punkt et fremtidssyn, der ikke blev indfriet.
Den østlige fløj var Proviantgården. Den løber parallelt med Tøjhuslængen og er meget
smallere, kun 17% m bred, men lige så lang
som denne. Her opbevaredes alt, der hørte
til mandskabets forplejning såsom brød, gryn
og flæsk, mel m.v. Bygningen har været færdig til brug i 1606, og i 1620 byggedes en
løngang herfra til slottet.
På den fjerde side lukkedes komplekset af
en mindre bygning, der stødte op til Tøjhu-

40

set, og en noget længere, der gik ud fra Provianthuset, og imellem disse var havneindløbet. Den mindste bygning var Svovlhuset, et
laboratorium for fyrværkeri, medens den
største var Galejhuset, hvor Flådens mindste
fartøjer kunne oplægges.
Mellem disse fire længer begyndte man i
1603 udgravningen til skibshavnen, der har
været tilendebragt 1610-11. Havnen havde
en dybde på 4,4 m, og den var omtrent kvadratisk med en side på 78,5 m. Her kunne
orlogsskibene i dække for nysgerrige blikke
udrustes og forsynes til togterne, og når de
stod ud af den lille beskyttede havn, passerede de udfor indløbet byens vartegn, en søjle
med Leda med svanen, der i 1611 var blevet
rejst midt i havnen.
Christian IV's flåde var stor og prægtig.
Den fik efterhånden gode og tidssvarende lokaliteter på land, men den var ikke bygget
for blot at tage sig ud. Christian IV var en af
de foregangsmænd, der bragte merkantilis-
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Danske orlogsskibe under fægtning .
Tegning af Christian IV som barn pt! et blaå i hans stilebog.

mens teorier og tanker ud i praksis, og her
var Orlogsflåden også et virksomt redskab.
Efter at hollænderen Cornelis Houtman i
1596 havde fundet den af portugiserne hemmeligholdte vej til Indien, var der åbnet for
de nordeuropæiske magters kolonisering i
Asien. Allerede 1616 oprettede Christian IV
Det dansk-ostindiske Kompagni, og to år senere afsendtes den kun 24-årige admiral Ove
Gjedde med skibene Elefanten, der var flagskib, København, Christian og David. Desuden var en hollandsk købmand, der var
kendt med forholdene derude, sendt i forvejen med kongens jagt Øresund. Det var et
spændende togt, ukendt som man var med
farvandene undervejs, ukendt med de vanskeligheder, besætningerne kunne komme ud
for og ukendt med de fjerne lande, man
skulle besøge. Man mødte da også både sørøvere og sygdomme undervejs samt vanskeligheder med handelen ved ankomsten til Indien. Målet havde været Ceylon, men det blev
på fastlandet i staten Tanjore, at Danmark

tilkøbte sig retten til handel og bygning af
fæstningen Dansborg. Herfra udvidedes senere den ostindiske handel til flere andre faktorier og kontorer i Indien og på de ostindiske øer. Efter sin bedrift nåede Ove Gjedde
tilbage til den norske havn Kobbervig den
6. februar 1622. Her forlod han skibet og nåede København den 4. marts efter sin næsten
fire år lange rejse.
Den handel, som de skiftende guvernører
i østen kom til at lede, havde kongens største
interesse. Han ofrede betydelige summer på
dens trivsel, og han lod gerne sin orlogsflåde hjælpe, når det trængtes. Derfor ser vi
ofte søofficerer på betydende poster i den
ostindiske handel.
Ligesom Frederik II søgte imidlertid også
Christian IV at finde en ny vej til Ostindien,
nemlig nord om Amerika. 1605, 06 og 07
sendte han ekspeditioner til Grønland, og den
16. maj 1619 afsejlede Jens Munk med Enhjørningen og jagten Lamprenen for at finde
Nordvestpassagen. Den lille ekspedition kom

41

ud for de største farer i de vanskelige farvande . Først troede man at have været heldig
med foretagendet og at være godt på vej,
indtil det viste sig, at man blot havde .nået
bunden af Hudsonbugten, hvor Munk den 7.
september søgte ind i Churchillflodens munding . Her slog han vinterlejr i det land, der
kaldtes N ova Dania, ved floden, som senere
en tid var kendt under navnet La Riuiere
Danoise, Sne og kulde gjorde opholdet frygteligt, og døden kom her til at gøre en rig
høst. Da isen omsider lettede, var kun Jens
Munk og to af besætningen i live. Disse tre
gik endelig den 26. juli under sejl med
Lamprenen og nåede efter atter at have udstået en række farer til Norge den 21. september 1620.
Det planlagdes, at Jens Munk igen i 1621
skulle tage afsted til Nova Dania, men af
en eller anden grund blev ekspeditionen opgivet, og det blev englænderne, der 50 år
senere kom til at udnytte disse egnes store
rigdom på kostbart pelsværk.
Også i andre egne udnyttede Christian IV
sin gode orlogsflåde og sine dygtige skibschefer. Således sendte han i 1607 en eskadre ind
i Middelhavet, ligesom der ofte afgik skibe
til Det nordlige Ishav, Nordsøen og Atlanterhavet for at sikre den danske handel. Christian IV havde selv som ung i 1599 været på
en ekspedition nord om Norge til den russiske grænse. I 1625 oprettede han et danskvestindisk kompagni, men nogen kolonisation kom dog ikke i stand i Christian IV's
tid. Også Guinea i Afrika interesserede ham,
men først i 1650-erne hører vi om de første
danske, der forsøgte sig her.
Kongens interesse for søfart og orlogsflåde gav sig også udslag i defensionsskibsord ningen. For at opmuntre handelen og for at
få en god reserve til sin orlogsfIåde lovede
han de købmænd, der lod bygge store skibe,
lettelser i told samt forskellige privilegier.
Skibene skulle være af en bestemt størrelse og
indrettes til at føre et passende antal kano-
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ner. Efter disse principper inddelte han defensionsskibene i klasser.
Defensionsskibsordningen mødte dog mange vanskeligheder. Dels var det ikke altid
lige let at lokke købmændene eller byerne tit
at bygge disse skibe, og dels var denne styrkelse af dansk søhandel en torn i øjet på
vore handelskonkurrenter, hollænderne. Derfor måtte ordningen senere flere gange suspenderes, når de udenrigspolitiske forhold
tvang os dertil.
I den første del af Christian IV's tid øgedes Flådens skibsantal væsentligt, og efterhånden byggedes ikke alene flere, men også
større skibe. De brugtes ikke blot i fredeligt
øjemed til at sikre og udvide den danske handel, men de kom også til at stå deres prøve
i krigstid.
Den første krig, Christian IV udkæmpede,
var i årene 1611-13. Kampen gjaldt retten til
den nordskandinaviske kalot, men begivenhederne om Kalmar tiltrak sig opmærksomheden, så krigens navn blev Kairnarkrigen. Den
danske strategi gik ud på først at sikre sig de
to nøgler til det sydlige Sverige, Kalrnar i øst
og Alvsborg i vest, og begge dele lykkedes i
1611 og 1612. Begge steder spillede den danske overlegenhed til søs en afgørende rolle
ved belejringen. Dernæst skulle stødet fra
disse udgangspunkter rettes mod Stockholm
samtidig med Flådens blokade fra søsiden.
Christian IV nåede i august 1612 at demonstrere sin sømagt, da han selv med en flåde
på 36 skibe trængte ind i den stockholmske
skærgård , men den 26. januar 1613 sluttedes
freden i Knærød. Sverige frafaldt alle krav
på Lapmarken, medens alt andet forblev
uændret.
Imidlertid var den stadige rivalisering mellem de nordiske lande ikke sluttet med denne
fred . I endnu godt 100 år skulle den indbyrdes broderstrid sønderslide landene i fem
krige, hvis endelige resultat kun blev svækkelse af begge parter på grund af fremmed
indblanding.

Kong Christian IV.
Efler maleri ca. 1612 af Peder lsaacsz, Rosenborg S/ol .

Slotsholmen (to .) og Bremerholm (tb.) med ankersmedien , Jer ombyggedes til kapel i den af
Christian IV opførte Holmens Kirke . Udsnit af
J. v. Wi;cks stik, Nationalmuseet.

Christian IV's nye anlæg på Slotsholmen med
Proviantgården og Teibuse« omsluttende Skibsbeonen tilorlogsskibenes Ildrustning og proviantering.
Udsnit af [, v. W'i;cks stik, Nationalmuseet,

Kampene mellem Bøhmen og den tyske
kejser, der begyndte i 1618, på grund af de
protestantiske fyrsters hjælp til Bøhmen, udviklede sig til det vældige livtag mellem protestantisme og katolicisme, der kaldes Trediveårskrigen. I denne krig, hvis sidste del
udkæmpedes med alt andet end religiøse motiver, blev Christian IV indblandet to gange .
Første gang i 1625, da kongen på grund af
sin stilling som de nordtyske protestantiske
landes kredsoberst måtte støtte sine trosfæller i kampen mod kejseren.
Christian IV rykkede i 1625 med sin lejetropper ned i Nordtyskland, men kunne, da
fyrsterne ikke ydede den lovede hjælp, ikke
stå sig mod kejserens berømte og trænede generaler. Den 17. august 1626 tabte han slaget ved Lutter om Barenberg, og i sommeren
1627 rykkede de kejserlige tropper op i Jyl-

land, hvorved Orlogsflåden kom til at spille
en afgørende rolle for den fortsatte krigsførelse. Kongen kunne med den ikke alene
spærre for fjendens overgang til øerne, men
også anvende den offensivt. Det hjalp ikke,
at den tyske kejser gav Wallenstein den fornemme titel af Det oceaniske og baltiske
Havs General. Christian IV benyttede sin
flåde til erobring af Femern og til landgange
ved Eckernførde og på Mecklenborgs kyster,
hvor tyske landgangsfartøjer blev erobrede
eller ødelagte og fjendtlige styrker angrebne.
Andre steder forsænkede han havneindløb og
blokerede byer, og til sidst i foråret 1629
gjorde han landgang på Sønderjyllands vestkyst og østkyst, så han pludselig med en hær
på op mod 10.000 mand afskar de kejserlige
tropper i Jylland.
Selvom Christian IV således i krigens sid-
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ste del havde vist sin styrke, kunne det dog
ikke opveje det almindelige indtryk af den
svaghed, hans hvervede hær havde udvist.
Men kongens dristige operationer i forbindelse med Gustav Adolfs forstærkede ønsker
om indblanding i krigen forårsagede, at freden nærmest blev status quo. Kongen skulle
blot love ikke mere at blande sig i krigen.
Krigsudrustningerne havde imidlertid været dyre, og Christian IV søgte at skaffe sig
penge ved høje afgifter på skibe , der passerede Gliickstadt ved Elben og ved gentagne
gange at hæve Øresundstolden. Ikke mindst
det sidste vakte uvilje hos Holland og England, og det fik afgørende betydning, da Holland, der hidtil i sin udenrigspolitik havde
vendt sig mod Sverige på grund af den pålagte told ved de polske floder, nu vendte
sig imod Danmark.
Sverige benyttede sig af denne nye situation og begyndte i 1643 krigen mod Danmark. Uden store vanskeligheder besatte
svenskerne de to danske halvøer, Jylland og
Skåne , og det var da flåderne, der skulle afgøre, om også øerne skulle gå tabt.
Christian IV 's flåde var stor og god, men
også svenskerne havde fået udviklet deres flåde betydeligt i antal og kvalitet. Blandt andet
havde de i 1632, da Wismar måtte kapitulere,
erhvervet Wallensteins kejserlige flåde på 13
middelstore og mindre skibe. Da Sverige herefter i foråret 1644 i Holland lejede 22 fuldt
udrustede skibe foruden transportskibe. under Maarten Thijssens kommando, så Christian IV det som sin første opgave at hindre
hjælpeflådens forening med den svenske hovedflåde i Østersøen. Med en eskadre på 9
skibe nåede han den 15. maj om aftenen til
indsejlingen ved Lister Dyb.
Farvandet var vanskeligt at navigere i for
de store danske skibe , hvorfor de kun kunne
nærme sig med forsigtighed . Da der desuden
var vindstille, af og til afbrudt af en let brise samt en rivende tidevandsstrøm, herskede
der ikke helt almindelige forhold under kam-
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pen den 16. maj. Der vankede drøje knubs
på begge sider, men selvom kongen ikke
kunne komme ind og få tag i hollænderne,
hindrede han dem dog i at fortsætte med
Torstenssons landgangsstyrker. En mindre
hollandsk eskadre på 7 skibe var forinden
kongens ankomst sendt ud for at rekognoscere mod danskerne. Da den den 17. maj nærmede sig Lister Dyb, optog kongen forfølgelsen af de 7 skibe. De velsejlende hollandske
skibe slap imidlertid fra ham, og skjult af
mørket fik de manøvreret sig fri af kongen,
så de uskadte kunne slippe ind til den øvrige
flåde, som de forenede sig med den 19. maj
om morgenen.
Da kongen opdagede, hvor langt han var
kommet til søs, satte han atter kursen mod
Norge, hvor han havde aftalt møde med admiral Pros Mund ved Flekkerø. Denne havde
dog forinden erfaret, at kongen var stået sydpå og havde lettet for at opsøge ham. Derfor kom de to eskadrer til at passere hinanden uden at vide det. Kongen har ligget for
nordgående langt til søs, og Pros Mund for
sydgående nærmere land. Den 19. maj nåede
Mund Lister Dyb, hvorefter den hollandske
hjælpeflåde atter var indespærret.
Efter forhandlinger med Torstensson besluttede Maarten Thijssen nu at søge gennem
spærringen, men så vidt muligt holde sig i
defensiven. Den 25. maj foregik den hollandske flådes udsejling, stærkt hjulpet af tidevandet. Pros Munds skibschefer viste ikke
alle lige stor energi ved forfølgelsen, men til
gengæld satte hollænderne alt, hvad skibene
kunne bære, så endog Campen sejlede sin
stormast overbord, da den sammen med andre, »der endnu havde skrækken siddende i
benene«, søgte mod Helgoland. Under den
tiltagende kuling, der nærmede sig storm,
undslap hollænderne, og den følgende nat
blev flåden helt adsplittet, så skibene enkeltvis måtte søge til Vlie i Holland, hvor de
atter var samlede den 2. juni.
Christian IV og efter ham Pros Mund sej-

lede derefter til Øresund for at høre nyt om
den svenske flåde. Denne havde den 15. maj
vist sig ved København og var herfra sejlet
til Femern. Den 29. juni stod kongen da atter til søs med en flåde på 39 skibe og mødte
den 1. juli den svenske hovedflåde under
kommando af Klas Fleming i Bæltsøen vest
for Femern. Under det følgende slag viste
Christian IV en beundringsværdig vitalitet og
et imponerende kampmod, der må ses på baggrund af hans efter datidens forhold ganske
høje alder af 67 år.
De to flåder fulgtes på sydvestlig kurs
parallelt med hinanden med svenskerne nærmest Femern og til luvart. Vinden var sydlig, men drejede i løbet af dagen vest over.
I spidsen for den danske flåde lå admiral
Vind på Patientia, der var det første skib,
som kom i kamp, da Fleming på Scepter omsider ved et-tiden lod holde ned på den danske admiral. Flere svenske og danske skibe
blev snart indviklet i striden, og også T1'efoldighed med kongen kom til. Det var på
dette tidspunkt, at en svensk kugle ramte
»delfinerne« på en af Trefoldigheds kanoner. Jernsplinterne føg til alle sider og dræbte flere af de omkringstående, heriblandt Ejler Ulfeld, der faldt ved kongens side, medens kongen selv blev ramt af adskillige
splinter og fik ødelagt sit ene øje.
Imedens var det gået hårdt ud over både
Patientia og Scepter, der begge en tid måtte
trække sig bort fra kampen for at lappe skaderne. Flåderne fortsatte dog i deres noget
uordentlige linier under stadige kampe, som
kongen flere gange deltog aktivt i, indtil
mørket faldt på og vanskeliggjorde yderligere fægtning. Ingen af parterne mistede skibe,
og på dansk side skal være dræbt 37 mand,
hvoraf alene 10 mand faldt på Patientia, medens svenskerne skal have mistet 32 mand.
Klas Fleming satte efter kampen kurs mod
Kielerfjorden, hvor han ankrede den 3. juli,
medens Christian IV reparerede sine skader
for anker ved Femern, sendte et af sine skibe

Rigsadmiral Ove Gjedde (1584-1660)
Han ledede 1618-22 ekspeditionen til Malaharkyslen og
Ceylon og grundede kolonien i Trankebar, hvor [æstningen Dansborg opjortes,

til København med de sårede og derefter atter opsøgte fjenden, som han fandt den 7.
juli.
Situationen var nu særdeles gunstig for
kongen. Det var lykkedes for Danmark at slutte forbund med den tyske kejser, og medens
danskerne spærrede den svenske flåde inde
fra søsiden , var den ligeledes ved at blive afskåret fra Torstenssons styrker i land, idet
den kejserlige feltmarskal Gallas netop på
denne tid nærmede sig Holsten. Christian IV
overlod da bevogtningen af den svenske flåde til admiral Peder Galt og tog selv til København for at forberede felttoget mod Skåne.
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Det var næsten for godt til at være sandt
- og så kom da også uheldene. Gallas kunne ikke klare Torstensson, og efter at Galt
et par gange med magt havde hindret den
svenske flådes udbrud, lykkededes det omsider svenskerne for en frisk SW-lig brise en
mørk nat at undslippe med indhalede kanoner, lukkede batteriporte og alt lys blændet.
Det-var denkun-åu-årige Karl GustavWrangel, der ledede den heldige flugt.
Det kan ikke undre, at Christian IV blev
yderst opbragt, da et tilsyneladende sikkert
bytte således undslap, og Peder Galt måtte
da også bøde derfor med livet. Hertil kom
endvidere, at Maarten Thijssen igen havde
fået udrustet en flåde i Holland og med denne, der bestod af 22 skibe, den 9. august passerede gennem Sundet, uden at Kronborgs
kanoner havde kunnet hindre gennemsejlingen, og før den danske flåde kunne nå Sundet i et forsøg på at standse den.
Krigslykken var nu vendt, og den hollandske hjælpeflåde var forenet med den svenske hovedflåde. Da efteråret kom, blev de fleste danske skibe oplagt, som man plejede det
hvert år på denne tid, og som også svenskerne plejede at gøre, inden efterårsstormene
og isen bragte for store vanskeligheder. Men
dette år gik det ikke som ellers, thi medens
Christian IV blot lod en eskadre under Pros
Mund krydse i farvandet mellem Femern og
Låland, så gjorde den svensk-hollandske flåde dette efterår et ekstra togt i Østersøen.
Det var en skæbnesvanger fejldisposition, fra
kongens side, selvom han har været dårligt
informeret, en fejl, der blev dyr for Danmark.
Den 13. oktober 1644 foregik den ulige
kamp mellem 15 orlogsskibe og.2 galioter på
dansk side og 35 orlogsskibe, 3 brandere og
3 galioter på svensk side. Nogen orden eller
liniesejlads var der ikke tale om. Hvert af
de danske skibe blev angrebet af flere svenske. Da W rangel nærmede sig den danske
flåde, søgte Pros Mund uforfærdet mod sven-
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skerne for med sine skibe at afskære hollænderne. Vinden ændrede sig imidlertid til
svenskernes fordel, og det synes nu, som om
Pros Mund med sine store skibe har søgt
striden for at give de mindre lejlighed til at
unddrage sig overmagten. Under nærkampen
om det danske flagskib Patentia blev i første
omgang Smålands Lejon med generalmajor
W-rangel om bord så stærkt skadet, at det
måtte trække sig ud af kampen. Imidlertid
kom andre svenske skibe til, og efter en hård
kamp med påfølgende entring blev Patientia
erobret og Pros Mund skudt ned, hvorefter
skibet blev indsat i kampen på svensk side.
Lindormen blev stukket i brand af en
hollandsk brander og sprang i luften, Oldenborg blev erobret, og også Tre Løver måtte
overgive sig, efter at det havde sænket et
svensk skib. Da de største danske skibe således var taget, søgte de mindre at komme bort
østpå forfulgt af den hollandske eskadre. Tre
blev erobret, medens fem sattes på land ved
Lålands sydkyst. Delmenhorst værgede sig til
det sidste, inden skibet blev forladt, og da
dette stod hårdere end de andre, stak svenskerne det i brand, så det sprang i luften.
Nogle galioter, der ligeledes var blevet jaget
på grund, blev dog ikke erobret, da det lykkedes for besætningerne fra stranden at holde hollænderne borte.
Kun to skibe undslap - Pelicanen (36) og
Lammet (16 kanoner).
Det knusende nederlag søgte Christian IV
ganske vist at råde bod på ved at få færdigbygget fire nye skibe i løbet af vinteren samtidig med, at seks andre blev indkøbt. Men
overmagten blev alligevel for stor, da Holland i foråret 1645 sendte en flåde på 47
skibe til Sundet for at kræve toldnedsættelser.
Danmark havde mistet søherredømmet i de
danske farvande, og da øerne således lå åbne
for en svensk invasion, måtte Christian IV gå
med til den hårde fred i Brømsebro. Tre år
senere døde han.

Orlogsftådens nedgang og genopbygning under Frederik III.
Af Flådens nedgang og fremgang afhang
Danmarks nedgang og fremgang, og da finansnød og mangeartede vanskeligheder resulterede i en forsømt flåde, blev landets
magt afgørende svækket. Jævnsides hermed
var den danske adel kommet ind i en krise.
Dels var den økonomiske fremgang, som de
store landbrugere havde nydt ved prisstigningerne efter de spanske guldlasters hjemførsel
fra Amerika, nu ved at være slut, og dels havde adelen fået en alvorlig konkurrent til de
store stillinger i den mere velhavende borgerstand. Det var blandt andet Christian IV's
merkantilistiske politik, der havde haft brug
for borgerne i handelen og i administrationen og ført borgerstanden frem til en betydelig magtstilling.
Rigsrådet håbede imidlertid på at kunne
sikre sin position ved en revanche mod Sverige. Da Karl X Gustav fra 1655 var indviklet i krig i Polen, regnede man med at kunne
få let spil overfor svenskerne, og uden at
være rustet til krig udstedte Danmark sin
krigserklæring den l. juni 1657. Den hvilede
udelukkende på spekulationer i de udenrigspolitiske konjunkturer, for militært var forholdene således, at medens de udrustede skibe var færre end de svenske, og hærstyrken
kun var godt en trediedel af den svenske, så
fik vi heller ingen militær hjælp fra Holland,
som vi havde afsluttet forsvarsforbund med,
da der her var tale om en dansk angrebskrig .
For Karl X Gustav var krigserklæringen
en velkommen lejlighed til at flytte sine operationer bort fra Polen til Danmark, og derfor viste han sig pludselig, ganske mod rigsrådets forventning, allerede i slutningen af
juli ved Holstens grænse. Hurtigt besatte han
Jylland, men derefter gik krigen i stå. Den
svenske konge lod da sin flåde gå til de danske farvande for at skaffe mulighed for hærens overgang til øerne.
Den 12. september 1657 mødtes de to flå-

der mellem Møn og Falsterbo. Svenskerne
under admiral Bjelkenstjerna havde 31 større
skibe, 7 mindre og 2 brandere, medens den
danske flåde under Henrik Bjelke havde 27
større og 1 mindre skib. I to dage kanonerede de to flåder mod hinanden på afstand fra
deres linier, og .selvom der skete forskel.lig
skade på begge parter, led ingen af flåderne
dog skibstab. Havarierne i forbindelse med
tiltagende vind og sø fik imidlertid begge
flådechefer til at søge bort for at reparere.
Slaget var således taktisk uafgjort, men det
strategiske resultat blev, at svenskerne ikke
nåede det mål, som Karl X Gustav havde angivet. Henrik Bjelke var hurtigt klar igen
med sin flåde , og den holdt søen indtil omkring den l. december.
For tredie gang i de sidste 30 år dannede
de danske farvande den spærring, der, så
længe Flåden havde søherredømmet, kunne
standse svenskernes fremmarch. Da skete der
det, at det, som den svenske flåde ikke kunne
udrette, ordnede kong Vinter for Karl X
Gustav.
Isen viste sig tidligt i farvandene, og allerede den 19. oktober og den l. december henledte W rangel svenskekongens opmærksomhed på dens eventuelle muligheder. Den 30.
januar 1658 gik han over isen fra Arnslet og
Hejls over Brandsø til Fyn ved Wedelsborg,
den 6. februar fra Langeland til Låland og
den 11. februar stod han ved Vordingborg,
hvor han mødte de danske underhandlere,
som han efter aftale skulle have forhandlet
med på Langeland .
De to modstandere var usikre overfor den
andens magt. På den ene side var det risikabelt, hvis tiden trak ud ved en belejring af
København, så isen brød op og svenskehæren
blev afskåret, men på den anden side var
danskerne klar over den dårlige befæstning
om København . Karl X Gustav stod dog
stærkt, og freden, som den 28. februar blev
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underskrevet i Roskilde, blev da også alvorlig
for Danmark. En trediedel af det gamle danske rige måtte afstås til Sverige, nemlig Skåne, Halland (som pant i 30 år) og Blekinge
samt Bornholm, medens der fra Norge skulle
afstås Bohuslen og Trondheim Len, og desuden blev afståelserne af jåmtland, Hårjedalen, Gotland og Øsel fra Brømsebrofreden
1645 stadfæstet.
I foråret 1658 var der den største travlhed
med at få de svenske styrker hurtigt væk fra
Sjælland, hvorefter Danmark søgte at vende
tilbage til fredens hverdag under de nye ændrede forhold.
Karl X Gustav følte sig imidlertid ikke sikker overfor nye danske planer om revanche,
og han fattede derfor beslutning om helt at
bryde landets magt, inden det havde nået at
sunde sig oven på det hårde slag, der var
tilføjet det. Den 7. august om aftenen stod
han atter på Sjælland med 4000 mand fodfolk og 1200 ryttere, som han havde indskibet i Kiel. Uden krigserklæring og derfor
uantastet af den danske flåde havde han passeret de farvande, der ellers altid havde hindret fremmede invasionsforsøg.
København blev belejret og med en utrolig ildhu deltog stadens borgere i forsvaret.
Denne gang trådte imidlertid den dansk-hollandske forsvarsalliance i virksomhed, og hollænderne, der ikke var interesseret i et svensk
herredømme på begge sider af Øresund, fik
hurtigt udrustet en hjælpeflåde med forsyningsskibe, der den 20. oktober passerede
Kronborg under ledelse af Jakob van Opdam,
herre til Wassenaer.
Forgæves drønede kanonerne fra Kronborg, der var på svenske hænder, og fra Helsingborg, og forgæves søgte den svenske flåde at standse de indtrængende, der pressede
på med en nordvestlig vind som hjælp. Striden var voldsom og blodig, og mange tapre
episoder kunne omtales, men ialt kan det
sammenfattes i de tørre tal, der viser, at den
5-6 timer lange kamp resulterede i, at sven-
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skerne mistede fem skibe, hvoraf de to sank,
medens hollænderne blot mistede et.
Den danske flåde havde dog ikke været
uvirksom under kampen, men nordvestenvinden og den sydgående strøm, der hjalp hollænderne ind, var danskerne imod. De nåede
kun at krydse op nær Hven, hvorfra de sikrede forsyningsskibenes videre sejlads til København. Der var både proviant, materiel og
mandskabsforstærkning, der med jubel blev
modtaget af byens befolkning.
Det følgende år, 1659, blev særdeles begivenhedsrigt både til lands og til søs. Den
10.-11. februar foregik svenskernes hovedangreb på København, og her øvede også Flådens officerer og mandskab en værdifuld indsats i forsvaret. Skønt København havde
holdt· stand, fortsatte belejringen, men de
vestlige stormagter viste nu det nordiske opgør en stigende interesse, og det endte med,
at de direkte blandede sig heri.
Den hollandske flåde havde ganske vist
kæmpet mod den svenske, men alligevel ønskede Holland ikke at støtte Danmark så effektivt, at Sverige ved en fred kunne blive
tvunget til at tilbagegive Skåne. Derfor viste
hollænderne sommeren igennem en meget
forsigtig optræden og optrådte nærmest som
vogtere af den danske flåde uden at medvirke for aktivt mod svenskerne. Desuden kom
i løbet af sommeren en engelsk flåde på 40
orlogsskibe til de danske farvande, for .at
ikke hollænderne alene skulle erhverve sig
nogen fordele, og da hollænderne ikke ville
stå tilbage for englænderne, sendtes under
Michael de Ruijters kommando endnu en hollandsk flåde på 39 orlogsskibe hertil. Det var
således et vældigt magtopbud af flåder, der
fra juni 1659 vogtede på hinandens bevægelser.
I marts havde Nicolaj Helt med en mindre
eskadre erobret et svensk skib, og den 30.
april udkæmpedes ved Rødsand en kamp
mellem den dansk-hollandske flåde og den
svenske. Nogen afgørende betydning fik sla-

get dog ikke. Desuden kan nævnes, at undsætningen af Nakskov mislykkedes på grund
af den træghed, der hele tiden prægede alle
operationer i juli måned, og endelig blev i
samme måned en dansk eskadre ødelagt ved
Ebeltoft.
Den engelske flåde afsejlede i august på
grund af indrepolitiske begivenheder i England, og derefter besluttede hollænderne at
hjemkalde Opdam, der under store æresbevisninger fra Frederik III og med kanonsalutter
fra København den 22. oktober tog afsked
med den by, som skyldte ham sin redning.
Tilbage var nu kun de Ruijter. Med sin flåde
hjalp han danskerne at overføre ca. 11.000
allierede tropper til Fyn, hvorefter øen i løbet af kort tid blev erobret. Den hollandske
admiral beklagede imidlertid herefter, at han
ikke kunne medvirke til troppernes videreoverførsel til Sjælland, idet han henviste til
skibenes proviantmangel og den fremrykkede årstid.
England, Holland og Frankrig havde i løbet af 1659 gentagne indbyrdes forhandlinger for at få genoprettet freden i de danske
farvande af hensyn til deres søhandel. I maj
havde de sluttet den første, i juli den anden
og i august den tredie Haagerkoncert, d.v.s
vestmagtaftaler, der søgte at definere fredsbetingelserne for Danmark og Sverige. De
nordiske konger var imidlertid meget fortørnede over disse indblandingsforsøg og ønskede ikke at rette sig efter dem. Først da Karl X
Gustav var død den 13. februar 1660, viste
Danmark og Sverige større forhandlingsvilje,
og den 27. maj sluttedes freden, hvor Danmark fik tilbagegivet Bornholm, der iøvrigt
selv havde tilkæmpet sig sin frihed, medens
Norge atter fik Trondheim Len.
Hollands indgriben i kampen mellem de
nordiske lande i tiden 1643-60 havde medvirket til den fuldstændige ændring af magtforholdene i Norden og ved Østersøen, Danmarks absolutte herskerstilling var for stedse
forbi, men Sverige var ikke trådt i dets sted.
4

De to stater var ved fremmed hjælp blevet
næsten jævnbyrdige.
Indenrigspolitisk gav krigen anledning til
Enevældens indførelse ved støtte fra Køberihavns borgere, medens den gamle danske
adel i de nærmest følgende generationer blev
behandlet med den største mistænksomhed af
de enevældige monarker. Dette forhold fik
også betydning for Søetatens stilling.
Flåden kom i disse år efter krigen, hvor
finansnød prægede så mange dispositioner,
ind i et trist dødvande. Den var formindsket
til kun at bestå af 14 orlogsskibe, og kongen
viste den kun ringe interesse. Frederik III
følte sin enevældige magt bedst sikret ved at
støtte sig til de fremmede officerer i Hæren
eller de borgere, der skyldte ham deres nye
adelskab . Imidlertid fik Hannibal Sehested
ved gentagne forestillinger omsider kongen
til at indse Flådens betydning, og Frederik III
så sig derfor om efter en leder, der ikke hørte til den gamle danske adel.
Med Enevælden indførtes det fra Frankrig
og Sverige kendte kollegiestyre, men som et
forsøg var allerede i 1655, altså inden Enevældens indførelse, oprettet et admiralitetskollegium. I dette sad den borgerlige Paul
Klingenberg, en særdeles virksom og initiativrig handelsmand. En bekendt af denne og
ligeledes bekendt af Frederik III's rentemester Christopher Gabel var Jonas Trellund,
hvis hustru var i familie med Cort Adelers
hollandske hustru. Cort Adeler var en norsk
borgerlig, der i 15 år havde været i venetiansk tjeneste og der i høj grad udmærket
sig i Venedigs krige mod tyrkerne. Han slog
sig i 1661 ned i Holland og kunne nu takket være sin glimrende sømilitære fortid og
sin borgerlige afstamning være anvendelig
for Frederik III. De officielle forhandlinger
med ham overlod kongen ikke til nogen søofficer, men til den øverstkommanderende i
Norge, general Claus Ahlefeldt, der i slutningen af 1662 rejste til Holland. Kontrakten med Cort Adeler gik i orden, og fra juni
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Admiral Cort Adeler (1622-75).
Maleri på Dragsholm Slot.
I venetiansk tjeneste havde han i kampene mod tyrkerne
indlagt sig så stor berømmelse, at såvel Venedig som
Danmark søgte at få ham til at modtage stillingen som
admiral.

1664 deltog han i admiralitetsmøderne i København. Samtidig var Jonas Trellund 1663
blevet admiralitetsråd.
Allerede fra de første måneder i 1663 begyndte en ny tid for Søetaten. Fra marts tog
man fat på Holmen med skibbygning og reparation af Flådens skibe. Selv en svensk udsending havde det året før pint at se Flådens
tilstand, da han berettede hjem: »Det er så
sandt Gud hjælpe mig beklageligt at se, hvorledes disse skibe skæmmes og rådner i grund.
De er grønne udvendig og forgår.« Men allerede i marts og april 1663 havde hans meldinger til Sverige en helt anden tone.
I spidsen for Søetaten stod da rigsadmiral
Henrik Bjelke, generaladmiralløjtnant Cort
Adeler samt admiral Niels Iuel, der var Holmens chef. Det var disse tre mænd, der kom
til at lede Flådens genopbygning i et godt
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samarbejde. Typisk for tiden kan det iøvrigt
nævnes, at admiralitetsseglet ændres, idet ordet regni erstattedes af regis, så der kom til
at stå: sigillum admiralitatis regis daniæ.
Det var kongens fremfor rigets magt, der
blev fæstnet.
Det så ud til, at den genskabte flåde snart
skulle få sin ilddåb. I marts 1665 var der
udbrudt krig mellem England og Holland,
og begge lande var - af hensyn til deres handel på Østersøen - ivrige efter at få Danmark som allieret. Frederik III var mest tilbøjelig til at fri sig for den nederlandske indflydelse, men det var svært at træffe beslutningen, da hans rådgivere ikke var enige, og
de fleste påvirkede ham i modsat retning.
Imidlertid kom meldingen om den engelske
sejr i Søslaget ved Lowestoft den 3. juni 1665
til at gøre udslaget.
De hollandske ostindiefarere ville snart
vende hjem og naturligt, for at undgå de
britiske øer, samles i en norsk havn, vel nok
Bergen, for derfra at blive konvojeret gennem Nordsøen. Hemmeligt aftalte Frederik
III nu med den engelske udsending, at en engelsk flådeafdeling skulle have tilladelse til
at angribe ostindiefarerne og sikre sig dem,
medens fæstningen skulle forholde sig passiv
for at undgå skader i byen. Bagefter skulle
byttet deles, og en engelsk-dansk krig mod
Holland ville blive resultatet.
Det var dog vanskeligt og langsomt at
sende hemmelige ordrer mellem København,
Bergen og London, og begivenhederne fik
derfor et ganske andet forløb. I Bergen samledes efterhånden 60 rigt ladede hollandske
returskibe fra de oversøiske lande. Den 2.
august 1665 fandt det engelske angreb sted,
men først den 7. august nåede brevene til
Bergen, så fæstningen havde blandet sig i
striden til fordel for hollænderne, og englænderne havde måttet trække sig tilbage.
Forholdet overfor England forværredes herefter, da Danmark nu også modtog hollandske subsidier til sine flådeudrustninger, og

det endte derfor med, at England i 1666 erklærede Danmark-Norge krig.
Det kom dog kun til nogle få mindre
skærmydsler med englænderne, og søkrigen
blev først og fremmest en handels krig. Man
forberedte ganske vist en ekspedition til generobring af de gamle norske øer Orkney-øerne, men afsendelsen trak af forskellige grunde ud, og inden sommeren var forbi, var freden atter sluttet.
Efter disse år med vældige genopbygningsplaner, oprustning og krig fulgte en reaktion. Det var kun få og små skibe, der ud-

rustedes i de følgende år, og nybyggeriet gik
kun langsomt. Orlogsskibene blev da sat ind
i nye søhandel smæssige opgaver. Svenskekrigene havde således afbrudt al forbindelse
med kolonierne, men da man i 1668 fik et
forholdsvis opmuntrende brev fra guvernøren i Trankebar, besluttedes det at afsende
fregatten Fere e. Samme år oprettedes et
kompagni for hvalfangst og et saltkompagni,
begge med søofficerer som participanter, og
særlig Cort Adeler er her en virksom kraft.
For Orlogsflåden blev Frederik III's sidste
år dog en stille tid.

En storhedstidfor Flåden under Christian V.
Kongeskiftet 1670 betød en omvæltning
på mange områder. En indadvendt, stuelærd
konge fik en ung, livsglad og ivrig efterfølger, og man stillede unægtelig store forventninger til den nye enevoldskonge . Christopher Gabel, der havde haft en afgørende
indflydelse på Frederik III, blev skubbet til
side af den unge generations repræsentanter
med Gyldenløve og Schumacher i spidsen. Da
begge forstod sømagtens betydning, kom
Christian V' s regering til at betyde en omvæltning for Søetaten.
Christian V var også selv interesseret i Flåden, og allerede fjorten dage efter faderens
død gav denne interesse sig udslag i hans ivrige forespørgsler om skibenes tilstand. Den
gamle admiralitetsinstruks fra 1655 blev
samme år moderniseret, og andre nye instruktioner blev udstedt.
Særlig interessant var det, at Christian V
i 1670 påbegyndte, hvad der senere udviklede sig til et fast kadetkorps. Tidligere havde
unge mænd, der ønskede at blive søofficerer,
haft vanskeligt ved at få den nødvendige
grundlæggende uddannelse. De mere velhavende havde måttet erhverve den på udenlandsrejser som f.eks. Niels luel. Den 15. august 1670 blev den første lærling ansat i Sø-

etaten . Kongen bevilgede denne dag velbårne Johan Schinkel 100 rdl. årligt i pension
i 3-4 år, for at han på fremmede steder kunne lade sig uddanne og opøve i søfarten. Ialt
skulle der ansættes 12 sådanne lærlinge.
Desuden genoplivedes i 1670 defensionsskibsordningen, og i det følgende år viste
man også kolonierne interesse ved at sende
orlogsskibe til både Ostindien og Vestindien,
ligesom der i 1672 oprettedes et kompagni
til besejling af Guldkysten i Afrika.
Politisk havde Christian V's tronbestigelse
betydet et utal af intriger for at opnå kongens velvilje, og disse urolige forhold synes
desværre også at have fundet vej til Søetatens
ledelse. Vi kender dog ikke nærmere til disse
vanskeligheder, men resultatet blev en forandring af ledelsen i 1673. En marinekommission fik til opgave at ændre styrelsen, så
den i fremtiden skulle ledes af »een fornemme rninistri« fremfor af et med »tit og ofte
differente meninger bestående collegii«, og
samme år udstedtes de nye instruktioner i
denne retning. Rigsadrniralens magt øgedes,
medens f.eks. stillingen som Holmens admiral helt ophævedes, og desuden foretoges en
nøje gennemgang af hele Søetatens personel.
Trods alt var der i årene siden 1663 sket
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en forbedring af Orlogsflåden, der i 1673
bestod af 41 orlogsskibe og fregatter, 34 mindre skibe og nogle såkaldte koffardiskibe.
Nogle af disse var dog forældede, men desuden måtte hertil nu føjes defensionsskibene, der allerede i 1673 nærmede sig en snes
i antal.
Europa prægedes i disse år af Louis XIV' s
magtstræb og aggression mod nabolandene,
d.v.s. mod Spanien, Nederlandene og Tyskland. Da krigen mod Holland begyndte i
1673, var begge parter interesseret i at trække de nordiske lande ind i dette opgør. Den
danske konge var heller ikke uvillig, da han
håbede på Skånes generobring, men hans
rådgivere var uenige om, hvilken af de krigsførende stater Danmark skulle støtte. Sverige havde ganske vist en traktat med Frankrig
og Danmark en med Holland, men Griffenfeld anså Frankrig for at være den magt, som
vi kunne få størst nytte af, hvorfor han ivrigt arbejdede for denne nyorientering. Det
var disse planer, der i 1676 nær havde kostet
ham hans hoved.
Imidlertid blev samarbejdet med Holland
stadig mere intimt, og i eftersommeren 1675
stod en fælles dansk-hollandsk flådeafdeling
ud i Østersøen under Cort Adelers ledelse.
Dens opgave var at hindre en overførsel af
svenske tropper til Pommern, men medens
flåden utålmodigt ventede på svenskernes
ankomst, greb en snigende og dødbringende
sygdom om sig blandt besætningerne.
Den 30. august havde flåden 30 syge, medens schoutbynacht Michelsen og 9 andre var
døde. En måned senere var der alene på Prins
Jø1'gen 14 døde og 60 syge, på Fredericas
T ettius 15 døde og 60 syge, på Charlotta
Amalia omkring 50 syge og ligesådan på
Christianus QUt1rtuJ. Sygdommen tiltog stadig i omfang, og den 1. oktober beskrev Cort
Adeler den således: »Det er en meget smitsom sygdom, der er så stærk, at når de blot
har ligget en dag, er de' så kraftesløse, at de
ikke kan røre nogen lemmer, og mange har
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en stor raseri.« Tallene på de syge steg imidlertid stadig, og til sidst blev Cort Adeler af
sygdommen i forbindelse med det urolige
vejr tvunget til at søge til Stevns for at få
nye folk til skibenes manøvrering. Men sygdommen gjorde ikke forskel på høj og lav,
og da han den 30. oktober berettede, at 699
lå syge, 73 var døde, foruden 2-300, der havde svage kræfter, var han også selv blevet
syg.
Den 5. november 1675 døde Cort Adeler i
København. Tre måneder senere blev han bisat i Holmens Kirke, og ved denne lejlighed
skrev den hollandske resident hjem, at man
til foråret burde sende de Ruijter eller Tramp
med hjælpeflåden, for efter Cort Adelers
død »er der kun blevet lidet af stof tilbage til
en erfaren søhelt og overanfører«.
Det var dog nu naturligt, at Niels luel fik
til opgave at føre hovedflåden, men udenrigspolitiske argumenter forårsagede, at han
ikke beholdt denne stilling. For at stå stærkt
i traktatforhandlingerne var det nødvendigt,
at en flådefører med et internationalt ry stod
i spidsen for den dansk-norske flåde, og derfor måtte den ukendte Niels luel atter vrages. Efter forskellige dramatiske forhandlinger sluttedes omsider kontrakt med hollænderen Cornelis Tramp, der trådte i kongens
tjeneste som generaladmiral. Først i maj nåede han dog til Danmark.
Medens Danmark i 1675 blot havde optrådt som de hollandske og brandenburgske
allieredes hjælpemagt uden nogen krigserklæring til Sverige, kom denne den 28. februar
1676 kort før Griffenfelds fald. På Holmen
arbejdede man i det tidlige forår energisk
på hurtigt at få skibene udrustet, og allerede
i marts afsendtes de første, medens Niels
luel kunne afsejle med en hel eskadre den
1. april. Efter at have krydset ved den pommerske og skånske kyst satte han i slutningen
af måneden kursen mod Gotland, hvor han
forholdsvis let den 1. maj erobrede Visby og
dermed hele øen. Han organiserede admini-

Niels Iuel. Maleri på Frederiesborgmnseet,

strationen med gotlænderen Thomas Wallenstein som commissarius over Gotland, indsatte forskellige nye embedsmænd og afsejlede derefter den 5. maj for at være rede til en
kamp mod den svenske flåde.
Den 19. maj stak svenskerne til søs under
anførsel af admiral Creutz, og den 25. maj
mødte de Niels luel i nærheden af Rygen .
Den danske flåde, der bestod af 27 orlogsskibe og fregatter foruden 7 mindre fartøjer,
var den svenske underlegen i antal. Svenskernes 52 orlogsskibe og fregatter foruden nogle
mindre fartøjer var imidlertid taktisk utrænede, og det lykkedes derfor Niels luel at foretage en prøve på sit senere berømte gennembrud under Slaget i Køge Bugt. Han fik afskåret en del af de svenske skibe, bragte uorden i den svenske linie og formåede i god
orden at afbryde kampen mod den stærkere
svenske flåde, da han fandt tiden inde.
Niels luel sejlede mod Sundet, hvor han
den 28. maj forenede sig med Tramps styrke.
To dage senere opnåedes atter kontakt med
svenskerne, og den 1. juni udkæmpedes Søslaget ved bland. Allerede under slagets første del mistede svenskerne de to admiralskibe
Cronan og Soiirdet, og under den påfølgende
flugt erobredes flere svenske skibe, medens
andre gik på grund og blev stukket i brand af
deres egne besætninger.
Den svenske søfiskal And. Gyllenspaak
sendte senere en indberetning om slaget til
kongen, og skrev heri bl.a .: »Hver og en af
vore gjorde sit bedste med alle sejl sat for at
slippe bort, og nogle sejlede deres stænger
overbord.« Men forfølgerne kneb ind mellem
svenskerne og land og tvang dem derved til
slag. »Da admiral Uggla skød et skud: »Jeg
vender,« svor Creutz (om bord i Cronan) en
ed og sagde: »Hwar tusan will han nu tage
vågen?« og befalede ligeledes at vende.«
»Der var vel en og anden derimod og især
den gamle kaptajn Peer Gabrie1sen, der sagde, at om vi vender i dette hårde vejr med
dette ranke skib, så sker os vist en ulykke.e

54

Gyllenspaak skildrer de følgende begivenheder, hvor vandet stod ind gennem de læ porte,
meget dramatisk, og han nævner: »Creutz
holdt i mesanvantet, indtil vandet gik over
ham, da befalede han sin sjæl i Guds hænder og slap. Jeg var med ham, og vi fulgtes
ad til bunden.«
Cronans forlis gik så hurtigt for sig, at
Trornp, der forfulgte det, end ikke nåede at
affyre et eneste skud mod det. Slaget foregik
iøvrigt under uordnede former fra først til
sidst, og i den kapsejlads, der indledte det,
var mange skibe sakket, så de ikke nåede op,
mens kampen rasede. Svenskernes tab var
stort, og det forekom svenskerne som et uheldigt varsel, at de ikke alene mistede Cronan
og Svardet under kampen, men også Riksapplet, der løb på en klippe i skærgården. De
tre svenske rigsinsignier var dermed gået tabt.
Den hollandske flåde krydsede herefter i
Østersøen resten af sommeren, medens en
eskadre under Marquor Rodsten opererede i
Kattegat. Allerede den 10. september ankrede Tromp i Køge Bugt, da hollænderne ville
hjem i god tid inden vinteren, og i slutningen
af måneden afsejlede da hjælpeflåden.
Krigslykken havde iøvrigt det meste af året
fulgt af de danske våben, men da Karl XI begyndte et angreb på Skåne, skete det netop,
som den hidtidige feltmarskal var død, hvorefter den danske hær på grund af udygtig
ledelse efterhånden blev udmanøvreret. Den
4. december udkæmpedes slaget ved Lund,
der medførte, at hæren måtte trække sig tilbage til fæstningerne og nøjes med at forstærke disse sidste bastioner i Skåne.
Vinteren lagde en dæmper på operationerne, og man forberedte sig på Holmen til igen
hurtigt at være klar med en flåde. Den 20.
maj lettede den svenske eskadre i Geteborg
for gennem Store Bælt at nå ind i Østersøen
og forene sig med hovedflåden. Niels luel
var imidlertid allerede klar med sin flåde, og
da han fik efterretninger om Goteborgeskadrens afsejling, stod han sydpå forbi Møn, og

Slaget ved ()/and den 1. [uni 1676.
Maleri af Claus Moinichen p(J Frederiksborgmuseet.

her mødte modstanderne hinanden den 30.
maj. Niels Iuel var med sine 13 orlogsskibe
og fregatter talmæssigt overlegen, idet admiral Sjoblads eskadre bestod af 9 orlogsskibe og fregatter samt 2 jagter.
For svenskerne gjaldt det om at komme
forbi danskerne, og da der kun var ringe
vind, søgte Sjoblad i løbet af den følgende
dag at bugsere sine skibe frem med både. Om
aftenen begyndte skududvekslingen, men
først den 1. juni kom slaget til udvikling. Efter et par timers fægtning måtte det svenske
admiralskib Admirant overgive sig til Niels
Iuel på Christianas Quintus. Den danske admiral havde givet signal til, at enhver skulle
gøre sit bedste mod svenskerne, så hele slaget blev da også en kamp skib mod skib
uden nogen samlet plan. Svenskerne mistede
5 orlogsskibe og fregatter samt begge jagterne, medens resten flygtede dels mod Goteborg og dels til Østersøen.
De danske skibe havde lidt nogen overlast, men intet skib var gået tabt, og efter slaget samledes flåden i Køge Bugt. Her afventede man dels flere skibe fra København,
og dels holdt man sig rede, medens mindre
skibe blev udsendt for at skaffe underretning
om den svenske hovedflåde. Niels Iuel var
ivrig efter at stå til søs igen, og det var kun

udrustningerne i København, der sinkede
ham. Adskillige breve afsendte han, og et
af dem til rigsadmiralen udtrykte tydeligt
hans irritation: »J eg har flere gange skrevet
om vores mangler på ammunition, tovværk,
planker og øl, men har kun fået nogle hængemåtter (d.v.s. køjer), hvormed dog lidet
kan hjælpes at modstå fjenden.«
Den 21. juni fik Niels Iuel endelig underretning om, at svenskerne var nær Bornholm,
hvorefter han afsendte melding til København, om at han nu ville lette med flåden .
Her var man imidlertid ikke videre glad for,
at den svenske hovedflåde skulle kæmpe mod
danskerne, før den dyrt betalte Tramp og
den hollandske hjælpeflåde var ankommet.
Henrik Horn var imedens nået til farvandet
syd for Møn med den svenske hovedflåde, og
den 30. juni stod han op mod Sundet, ivrig
efter at få slaget afgjort, inden hollænderne
viste sig.
De to flåder holdt natten igennem gående
for små sejl mellem Falsterbo og Stevns, og
ved daggry den 1. juli lå flåderne i slaglinie på parallelle kurser med danskerne
nordligst. Modstanderne søgte nærmere hinanden, og mellem kl. 5 og 6 begyndte den
første skudveksling. Krudtrøgen drev ned
over N iels luels flåde , og dækket af røgen
55

Slagel i Køge BI/gi
del/ 1. ;I/Ii 1677 .
I;eh<

N

r

Skitsen viser slageis gal/g,
således som del bidtil almm. ·M'STf~"O "UV ~
deligois har uæret gengi vet i
:. .... . ~>
.•...::., • • •.• .1
de sekrigsbistorisee værk er,
og som del i hovedlrækkene
må formodes al have :rd.viklet sig. Da kildemalerialet
imidlertid m.b.t, detaillerue
er temmelig mal/gefl/ldl, er
der bland: marinebi storieerne ikke fl/ld enigbed om
disse. De ls gøres del således
gældende, al del kl/I/ var
del/ forreste del af den svenske flåde - aram garden der stod nordpå langs kyslen
af St evns, hvorunder Draken
gik på grill/d, medens hovedflådC1l allerede drejede af og stod øst på eiter at have passeret Hojrup - dels al Marql/or Rodslen boldt
en mere nordlig kl/rs op mod Køge Bugt , hvor hall [orst nedkæmpede en del af Dr akens sekundanier under deres
flugl mod 'nord, boorejter hall stod SSE på og i rette lid nåede ned til den «ordnede melekamp ejter Niels
l uels gennembrud, Under selve kampen har flådernes farl kun oæret 2 el 3 enob ,

søgte svenskerne at sende brandere mod de
danske skibe, men dog uden held. Under
sejladsen mod Stevns kom det svenske orlogsskib Draken for nær og gik på grund, hvorefter Horn besluttede sig til at vende - og
Niels luel fulgte efter. De svenske skibe havde under den hidtidige kamp især rettet deres
ild mod de danske admiralskibe, som derfor
fik en hård medfart allerede tidligt i slaget.
Christianus Quintus havde således fået flere
grundskud, og Niels luel benyttede derfor
situationen under Stevns til at flytte sit flag
over på Fredericas T ertius.
Med dette skib deltog han selv aktivt i angrebet på Draeen og de 5 skibe, som Horn
havde efterladt her for at assistere. Efter at
vendingen var overstået, fortsatte de to flåder
på SE-lig kurs, idet den svenske linie dog var
kcmmet noget i uorden . Niels luel benyttede
sig heraf til at foretage slagets afgørende
manøvre, idet han udnyttede den vinddrej-
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ning, der var sket, og stolende på sine skibschefers dygtighed skar han op gennem en åbning i fjendens linie.
En trediedel af den svenske flåde blev derved afskåret, og der udviklede sig nu en
hårdnakket kamp. »På begge sider blev så
grummelig fægtet, at stykkerne gik som
trommestikker på 100 og flere trommer, thi
begge parter gav hinanden hele lag.« Resultatet blev, at svenskerne nu søgte at redde
sig ved flugt dels mod Østersøen og dels op
i Sundet. Under kampene her var Niels luels
flagskib atter så hårdt engageret og led så
store skader , at han for anden gang måtte
flytte sit flag, hvorpå han fortsatte ledelsen
af slagets sidste del om bord i Charlotta
Amalia.
Da Horn begyndte flugten, var det blæst
op til en hård kuling med regn. Dette i forbindelse med den almindel ige forvirring gjorde,
at navigationen blev vanskeliggjort, hvorfor

Slaget i Koge Bugt den 1. juli 1677.
Gobelin i Christiansborg Slots riddersal.

embedet forblev ubesat så længe Niels Iuel
levede.
Under krigen var imidlertid også høstet
forskellige erfaringer vedrørende Flådens
Leje. Man besluttede derfor, for at få bedre
forhold og bedre plads til den større flåde ,
at iværksætte udgravninger til en ny havn
nord for Christianshavn. Desuden havde det
vist sig, at man savnede en fremskudt base
ved Bornholm, og forholdene herovre blev
da nøje undersøgt. Særlig svenskernes tilsvarende planer om en base ved Blekinge satte
gang i disse overvejelser, og da svenskerne
anlagde Karlskrona, blev det danske modtræk flådehavnen ved Christiansø i 1684.
Samtidig udbyggedes flådestationen i Gliickstadt ved Elben, og mod nord oprettedes en
norsk flådestation ved Kristianssand.
Ligeledes foretoges i disse år under Jens
Sørensens ledelse en grundig opmåling af de
danske farvande, et opmålingsarbejde, der
strakte sig over den følgende snes år, men
aldrig blev til virkelig gavn for Flåden, da
kortene af militære sikkerhedsgrunde ikke
blev offentliggjort. Af direkte praktisk betydning blev derimod Ole Rømers reform i 1692
vedrørende kompassernes misvisning.
Også skibsmateriellet underkastedes en
stærk modernisering i disse år, og det er interessant at se, at man heller ikke viger tilbage for at forsøge sig med nye skibskonstruktioner, selvom disse ikke fik videre betydning. Dog sker der en afgørende ændring
derved, at der til Flåden knyttes en række
specialfartøjer samtidig med, at anvendelsen
af koffardiskibe i Orlogsflåden er i aftagende.
Med Niels luel arbejdede i disse år Christian Bjelke og Henrik Span i et frugtbart

samarbejde. Det gav sig udslag dels i deres
diskussioner vedrørende skibbygningen og
dels i de kendte konduitelister fra 1690, hvor
de tre herrer har givet korte karakteristikker
af alle faste søofficerer.
Personellet fik i denne periode en fast udformning i rang- og avancementslister. Officererne indordnedes som admiraler, kommandører, kaptajner af 1., 2. eller 3. klasse, kaptajnløjtnanter og løjtnanter, hvortil kom lærlingene. Kaptajnerne af 1. klasse kaldtes også
kaptajnkommandører. I denne forbindelse er
det interessant at se søofficerernes indrangering i kongens almindelige rangskala. idet de
indrepolitiske forhold her afspejles. I rangforordningen af 1680 stod generaler i 3.
rangklasse, admiraler i 7. klasse, oberster i
10. klasse, schoutbynachter (kontreadmiraler)
i 13. klasse, og i 15. klasse stod majorer og
kaptajnkommandører til søs - senere benævnt
kommandørkaptajner.
Den 13. januar 1694 døde Christian Bjelke og den 27. december samme år Henrik
Span, medens Nies luellevede til den 8. april
1697. I Christian V's sidste år var det da helt
nye mænd, der kom til at stå i spidsen for
Søetaten, idet Ulrik Christian Gyldenløve fra
1697 blev udnævnt til præsident i Admiralitetet og generaladmiralløjtnant.
I 1699 havde Søetaten 1 generaladmiralløjtnant, 5 admiraler, 3 kommandører, 13
kommandørkaptajner, 20 kaptajner, 13 kaptajnløjtnanter, 11 løjtnanter og 16 underløjtnanter - ialt 82 faste søofficerer, medens Flåden samme år bestod af 30 orlogsskibe med
over 50 kanoner, ' 15 fregatter og 46 jagter,
galejer og specialfartøjer.
Jørgen H. P. Bar/od.

DEN STORE
NORDISKE KRIG
TORDENSKIOLD

anmark- N orges indtræden i Den store
nordiske Krig i 1709 skyldtes håbet om
en generobring af de skånske provinser, som
Danmark havde måttet afstå ved freden i
Roskilde den 26. februar 1658. Tabet af
landsdelene øst for Sundet føltes som et stadig
sviende sår, ganske særligt af enevoldskongerne, der ikke kunne forlige sig med kun
at beherske den ene side af Sundet, idet man
frygtede, at der foranlediget heraf kunne opstå vanskeligheder med hensyn til Øresundstolden, der stadig var en ikke uvæsentlig
indtægtskilde for Danmark. En sådan toldspærring af et stærkt trafikeret farvand gennemført af en stat, der ikke beherskede begge farvandssiderne, måtte med rette synes
noget problematisk.
Den skånske Krig 1675-79 afsluttedes med
et forsvarsforbund mellem Danmark -Norge
og Sverige, men dette forbund skabte dog
ikke nogen dybere og langvarig fred mellem
de to konkurrerende østersømagter.
Sverige støttede, nær knyttet til hertugen
af Holsten-Gottorp, dennes krav overfor
Danmarks konge om suveræniteten i hertugdømmerne. Og med den dristige og kampivrige unge svenske kong Karl XII's overtagelse af regeringen og hans hurtige indblanding i grænsestridighederne med kongen af
Polen m.fl. fik kong Frederik IV af Dan-
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mark anledning til i 1700 med en hær at rykke ind i Holsten.
Overraskende støttet af England og Holland, der var interesseret i bevarelsen af en
vis status quo i 0stersøområdet, gennem udsendelse af flådestyrker til Sundet, vovede
svenskerne et efter datidens forhold dristigt
fremstød. De førte en flåde gennem Flinterenden, der den gang var uafmærket og betragtedes som ufarbar, for at slutte sig til de
britiske og nederlandske søstridskræfter i
Sundets nordlige del. I ly af denne kraftige
våbenmagt, der var den danske flåde under
generaladmiral, greve Ulrik Christian Gyldenløve, langt overlegen, landsattes den
svenske hær den 4. august 1700 ved Humlebæk i Nordsjælland. Det var en mønsterværdig landgang, der ikke mødte nævneværdig
modstand hverken fra sø- eller landsiden .
Krigen afsluttedes lige så brat, som den
var opstået, ved freden i Traventhai den 18.
august 1700. Karl XII gik kun ugerne med
til at slutte fred , men hans dristigt landsatte
hær på Sjælland savnede tungt artilleri og en
effektiv forsyningstjeneste. Med den danske
flåde i København var svenskernes søherredømme i Sundet temmelig usikkert, idet englænderne og hollænderne kun havde villet
øve et tryk på Danmark, men ikke ønskede
nogen svensk erobring vest for Sundet.
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Kommandør Iver Tønnesen Huitjeldt, f, 5/12 1665 på
Frederiessten i Norge, Bf ter udenlandsls tjeneste avancerede ban berbjemme til kommandør og chef for orlogsskibet Dannebroge; i Slaget i Køge Bugt kom skibet
red et "held i brand, da det som et af de første engagerede soenseerne. Det sprang i luften med hele sin 550
mand store besætning og kun nogle få af besætningen
Mel' [uudne som lig, herimellem Iver Huitieldt, del' biet'
genkendt P,1 sin fingerring, H'111 bisattes i Hurum kirke
ndeujor Oslo, bror en gmppe danske torpedobåde i august 1948 overbragte et silke-dannebrogsjlag til anbringelse sammen med et norsk orlogsflag oed Hniti eldts
kiJle i [amilielsapellet,

Kong Karl XII skiftede nu front ved at
vende sig mod Sachsen og Rusland, som under czar Peter den Store dukkede op som en
betydende magtfaktor i kampen om herredømmet i Østersøen, og som gennem opbygningen af en kraftig orlogsflåde erkendte og
forstod sømagtens betydning i en sådan strid.
Svenskekongens nederlag ved Poltava, hans
flugt til Tyrkiet og et som følge heraf indviklet rænkespil og en tvivlsom forbundspolitik
førte til, at Danmark-Norge i håb om at
kunne fiske i rørt vande under udnyttelse af
Sveriges afmagt atter meldte sig som aktiv
krigsdeltager i Den store nordiske Krigs andet afsnit (Elleveårskrigen, 1709-20).
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Det var dels de gottorpske forhold, dels
håbet om en tilbageerobring af de skånske
provinser, der atter fik den stadig ulmende
glød til at bryde ud i lys lue. Det var en udløsning for de årelange krigeriske tilnærmelser, der havde præget tiden efter Roskildefreden, hvor Danmark havde mistet Skåne,
Halland og Blekinge.
En betydelig hær overførtes sent på året
til Skåne. Hæren, der begyndte at rykke frem
mod Kristiansstad, blev imidlertid nødt til at
trække sig tilbage til Hålsingborg, hvor den
i 1710 led et alvorligt nederlag, så Flåden
måtte dække retræten over Sundet.
Søkrigen dette år drejede sig i hovedsagen
om at afskære Sveriges forbindelser med omverdenen, bekæmpe de talrige svenske kapere og hævde det danske herredømme i Østersøens vestlige del.
Støttet af russerne forberedte den danske
regering i 1710 et fornyet angreb mod Skåne
med en over søen overført hærstyrke. En
dansk flåde på 25 orlogsskibe under Gyldenløves kommando skulle i forbindelse hermed
sikre overførelsen af en russisk hær på 6000
mand fra Vestpreussen til Sjælland. Fra Køberthavn afsendtes en transportflåde, men såvel denne som orlogsflåden led svære havarier i det hårde vejr, således at kun en del af
transportflåden nåede frem til Danzig, medens orlogsflåden - dels på grund af vejret
og dels som følge af stor sygelighed blandt
besætningerne - vendte tilbage til Køge Bugt,
hvor skibene gik til ankers under Stevns med
transportskibene liggende længere inde, men
ganske uden sikring gennem udsendte forpostskibe. Den svenske flåde var imidlertid
løbet ud fra Karlskrona og stået vest på mod
Stevns, og de opdukkende svenske skibe, der
først blev antaget for at være den savnede del
af transportflåden, var derfor en stor overraskelse, der nødte Gyldenløve til at lette
ved i al hast at kappe ankertrosserne og stå
nordover under engagement med de svenske
skibe. Som et af de første kom Dannebrage

Slaget i Køge Bugt
den 4. oktober 1710.
De danske skibe er buide,
de svenske eskadrer sorte.
Skitsen viser den hidtidige
opfattelse af de [orseellig«
manøvrer under slaget. Efter de seneste undersøgelser synes det dog. som 0111
Dannebroge straks lettede
sammen med to andre orlogsskibe og i spidsen for
disse søgte over mod den
soenske linie, hvorved man
- på et tidligere tidspll1lkt
end vist på skitsen - tvang
svenseerne til at dreje <tf
mod NNE. Herved fik den
ollrige del af den dat/ske
flåde tid til at komme i
slagorden,
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med kommandør Iver Huitfeldt som chef
hurtigt i kamp, hvorunder der udbrød en
kraftig brand om bord. For ikke at bringe
den øvrige danske flåde i fare med sit brændende skib, ankrede Huitfeldt til luvart af
den danske hovedstyrke under stadig kamp
med de passerende svenske skibe i et forgæves håb om samtidig at kunne standse ilden,
der dog til slut antændte krudtkammeret,
hvorved skibet sprang i luften.
På grund af det hårde vejr ebbede kampen
ud, og flåderne fjernede sig fra hinanden, de
gik begge til ankers mellem Amager og
Stevns med svenskerne i en luv position, i virkeligheden en meget farlig situation for den
danske flåde. Denne fordel blev dog ikke udnyttet af svenskerne, der få dage efter forlod
valpladsen fulgt af de danske skibe, men det
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kom ikke til flere fjendtligheder, da begge
parter gik i havn.
Under den fortsatte krig dukker der pludselig en ung søkriger op, en yngling, som i et
kort, men begivenhedsrigt liv kom til at stå
som typen på en modig og dristig dansknorsk sømand, en søofficer, der i en lynkarriere indenfor et tiår sprang mod tinderne
fra sekondløjtnint til viceadmiral.
Peter Jansen Wessel- senere adlet Tordenskiold - var denne store søhelts navn, et
navn, der vil blive mindet så længe dansk
og norsk sømagt består. Dristig, lynsnar og
hurtig til at udføre sine vovelige planer ved
en efter datidens skik ganske ukonventionel
form for krigsførelse. Folket begejstredes og
hans mandskab beundrede ham, og dog anglede han ikke efter popularitet, men han hav61

Samtidigt bill ede af kam pen mellem Femern og Lolla nd den 24 .-25. april 1715, i hvilken
Peter lI7euel m ed fregatten Lowendahls Galley indlagde sig stor hæder. Ef ter kampen blev
han chef for den af ham erobrede svenske fregat Hvita Orn, der i de nærmeste dr lind er navnet
Hvide Ørn uar linder hans kommando.

de ganske naturligt sine medkæmperes tillid
og tiltro. Altid var han selv i forgrunden og
tog de farligste tørner selv, men han forstod
også gennem anerkendelse og ros at presse
sine folk til at yde det yderste.
Givetvis måtte en sådan ungdommelig vovehals også møde mange fjender på sin strålende livsbane. Misundere og bagtalere blandt
ældre og forbisprungne kammerater lagde
ondt for ham, og Kollegiets høje rådsherrer
forstod ikke altid hans ligefremme optræden
og hans til tider noget hasarderede indsats.
- Men beo som intet vover, intet vinder, kunne med rette betegnes som Wessels motto.
Når dertil kom en bevågenhed fra enevoldskongen, der følte sig tiltalt af den unge djærve søkrigers livsmod og handlekraft - måske
set på baggrund af mange smidskeride hofsinder og -råder, så forstår man bedre den
eventyrlige løbebane, der blev den unge nord-
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mand til del i den dansk-norske sømagt, og
som førte ham til en af dens højeste poster
og skabte ham en eventyrglorie og en folkeyndest, som vel ingen anden krigerskikkelse
har haft i det dansk-norske monarkis historie.
Peter Wessel var først og fremmest den
fødte krydserchef. Hans øje og øre var hos
fjenden, han forstod at holde føling med
ham, at skaffe oplysende meldinger om ham
samt i en given situation at handle dristigt
og snarrådigt.
Født i 1690 i Trondhjem kom han som
14-årig til København, idet han betaget af
pragten og stærkt interesseret i de mange orlogsskibe under det kongelige besøg i Norge
1704 havde fået lov til at følge med til residensstaden. Her kom han i huset som page
hos hofpræsten dr. Peter Jespersen, der var
i slægt med hans moder, og herfra skrev han
en egenhændig ansøgning til kongen om at

Efter en voldsom kamp i hård sø med et svensk orlogsskib og en fregat i Østerseen den
1. oktober 1715 forfulgte Peter WeJJel dem med sin efterhånden næsten afmastede fregat

Hvide Ørn og gav her bevis på sin dygtighed både som krydserchef og som sømand.

blive ansat som søkadet, men da svaret trak
ud, drog han til søs med en ostindiefarer for
at skaffe sig sømandsuddannelse. Ved hjemkomsten fik han meddelelse om, at han fra
11. januar 1709 var antaget som søkadet, Det
var dog kun kort tid, den unge Peter Wessel
frekventerede ' det nyoprettede søkadetakademi, i foråret 1711 blev han antaget som månedsløjtnant og fik samme år udnævnelse til
sekondløjtnant.
Wessel havde forstået at vinde bevågenhed hos den kommanderende general og statholder i Norge, baron Løvendal, og fik derigennem kommandoen over den lille snau Ormen, om bord i hvilken han vandt sine første
sporer i kampen med de svenske kapere. Senere fik kan kommandoen over fregatten Lewendahls Galley på 18 kanoner, og med dette
skib udmærkede han sig på mange måder i
konvojtjenesten.

I Slaget ved Femern den 24.-25. april
1715 var Wessels dristige og beslutsomme

indsats så betydningsfuld, at han, der året
før var udnævnt til kaptajn, fik den af ham
selv erobrede svenske fregat Hvita Orn at
føre.
I året 1715 var Hvide Ørn en flittig deltager i kamphandlingerne i Østersøen, og fra
sine dristige spejdertogter hjembragte Wessel
gode oplysninger, ligesom hans forfølgelse af
de to svenske linieskibe Gotland og Oset efter Affæren ved Rugen den 7. august s.å, var
et godt eksempel på hans sømandsskab og
dygtighed som fregatchef, og i februar 1716
blev han adlet under navnet T ordenskio/d.
Til en folkehelts skikkelse af Tordenskiolds format knytter der sig altid et utal af
vandrehistorier, der som en slags overleveret
folkeyndest er svære for en lægmand at skille
ud fra det strengt historiske.
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Skolebørn taler med begejstring om Tordenskiolds affære med de svenske dragoner,
om hans optræden forklædt som fisker i Marstrand o.s.v. - det er typiske eksempler på en
art berømmelighedens mytedannelser, der
hurtigt vokser op omkring folkekære personligheder.
Helt anderledes tager de tørre, nøgterne
og kontrollable begivenheder i en sådan søhelts liv sig ud ved en nøjere, faglig vurdering. Omhyggeligt gennemgået og belyst fra
forskellige sider toner hans skikkelse klart og
lysende frem, og som et levende eksempel på
en modig og rådsnar søkriger af stort format
har Tordenskields liv og gerninger været beundret i to mariners historie.
Senere historikere og taktikere har især fæstnet sig ved hans årvågenhed og ved hans åbne
blik for modstanderens svage sider. Kampen
i Dynekilen den 8. juli 1716 røber hans forudseende blik for, hvilket betydeligt strategisk resultat der kunne opnås ved den totale
tilintetgørelse af den svenske transport- og
forsyningsflåde. Ødelæggelsen ville her være
af ganske særlig betydning for landkrigen i
det uvejsomme og besværlige terræn.
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Dynekilen er en fredelig og frodig, lidt afsides svensk fjordarm. Men den fred og ro,
der i dag hviler over dette historiske sted, er
så modsat som noget fra hin betydningsfulde
dag, den 8. juli 1716, da krudtrøg og kanontorden bølgede blandt klipper og holme. Her
på den sidste etape inden transportflådens
mål: den svenske arme foran Frederiessten.
grænsefæstningen mellem Norge og Sverige,
greb Tordenskiold afgørende ind, langt videre end hans ordre befalede, og hans mod og
koldblodighed førte her til en afgørende sejr.
Gennem transportflådens ødelæggelse brød
hele den svenske forsyningstjeneste sammen
og nødte Karl XI~ til for denne gang at hæve
belejringen af Prederikssten, nøglen til Norge.
Store styrker blev nu koncentreret mod
Sverige uden dog at medføre noget positivt
resultat. Fra dansk side søgte man at stoppe
de svenske søværts forbindelser langs Kattegatskysten, og Tordenskields eskadre blev
forstærket i den hensigt at blokere Geteborg.
For en aktiv chef som Tordenskiold måtte en
omstændelig og træg blokadetjeneste synes lidet tiltalende. I 1717 angreb han Geteborg

Danske orlogsskibe under Del/ store uordisee Krrg.

Orlogsseibet tilleIIstre er Prins Christian og [regatten i midten Løwendahls Galey, der i begyndelsen af krigel1
[ortes ,tf Peter 1/7essel, Skibet var således trods sit nat n ikke en galej . Det blå flag, der u/jer fra campagIlen.
er den eommanderendes signal for letning. Dette flag indgik i forskellige signallzombinatroner, således at man ud
samtidig at gore bestemte sejl los, hl/le skoder for, rise orlogsilaget fra en mastetop el. lign. kunne tilkendeg;"e,
brilbe» eseadre eller bt.illeet skib signalet gjaldt, og over ht 'ilken bat' der skulle sejles. Signalet gel/toges af del/
eller de [lagmænd, der modtog ordren . Signalet vajede således klin fra flagskibe . På Prins Christian ses det nedhalede
orlogsjlag ligge 1 ed flagspillets rod, medens det b/,i flag er hejst.
Ml/leri af senere kOlllmandorkl/ptajl1 Bernhard H. Grodtscbilliug . See-Lieurenant-Selseabet,

Modstående side: Samtidigt stik, der viser begitjenhederne i Dynekilen den 8. juli 1716. Længst
tilbage selve kampell inderst i fjorden med Tordenskiolds dristige al/greb på de svenske orlogsfartøjer og transportjlåden. I [orgrunden gel/gives
udsetlingen med de erobrede svenske skibe linder
kraftig beskydning fra de soensee mus eeterer
langs kysten. For anslucelighedens skyld er den
smalle Dynekilen her gjort uforholdsmæssig bred.

Kort fra C. P. Rothes bog: Den danske Vice-admiral Tordenskiolds Levnet og Bedrifters Beskrivelse, II. del, 1749, visende det danske angreb
på Siromsted den 17. jllli 1717. Som det ofte el'
tilfældet med datidens tegninger, fremstiller tegningen flere [orshellige momenter af angrebet.

den 14. maj og derefter Stromstad den 17.
juli. Beklageligvis gik overraskelsesmomentet
tabt gennem interne vanskeligheder ved angrebet på Geteborg. Der blev kæmpet tappert på begge sider, men efter 5 timers hård
kamp måtte danskerne trække sig tilbage.
Karl XII havde nu udset sig Stromstad, der
var forsvaret af en kraftig garnison, som basishavn for et fornyet angreb på Norge. Det
dansk-norske angreb var modigt og dristigt
udført, men ovennagten var for stor. Tordenskiold måtte erkende nederlaget og trække
sig tilbage med store tab og selv såret for
første gang.
I 1718 rettede Karl XII et nyt angreb mod
Norge, men under belejringen af Frederiks5

sten fandt han selv døden for en kugle uvist hvorfra - foran fæstningen.
I forståelse af denne betydningsfulde nyheds vigtighed sejlede Tordenskiold - efter
først at have skaffet sig sikkerhed for rigtigheden af meddelelsen om svenskekongens
død - alt hvad takkel og tov kunne holde
mod København for at være den første til at
overbringe kong Frederik meddelelsen og ved
denne lejlighed modtog kommandør Tordenskiold udnævnelse til schoutbynacht (kontreadmiral). Men herudover blæste der en tid
ingen gunstig vind for den dansk-norske vovehals. Kritikken overfor ham var hård, om
end nok i visse tilfælde i nogen grad berettiget. Et uheldigt sammenspil af modstand,
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Samtidigt kobber.rtik af det danske angreb på Marstrand
i iuJi 1719.
I [orgrundeu ses Koeen, hvorfra byen blev nedkæmpet
til ouergioelse: I baggrunden hæver sig den stærke soenske fæstning Karlsteen. som efter Marstrands fald kom i
Tordensliiolds hænder ved list.

chikane og uheld førte til en sag ved søkrigsretten, hvor Tordenskiold dog frikendtes og
atter senere fik selvstændig kommando.
Fra Norge rykkede Hæren nu sydpå og besatte Stromstad, hvorved Geteborg blev afskåret fra søen. Efter at have modtaget forstærkning besluttede Tordenskiold at angribe
Marstrand, der var beskyttet af den stærke,
højtbeliggende fæstning Karlsten. Efter omhyggelig rekognoscering iværksattes et vel
forberedt angreb den 22. juli 1719, og efter
en kraftig artillerikamp lykkedes det for Tordenskiold at forcere det NW-lige indløb til
havnen ved en dristig storm på strandbatterierne, hvorpå Marstrand by blev besat uden
nævneværdig modstand. Den i havnen liggende svenske eskadre, som delvis havde deltaget i kampen, blev for størsteparten sænket
af svenskerne selv, medens resten blev erobret.
Efter således at have sikret sig herredøm-
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met over Marstrand og derved indesluttet
fæstningen Karlsten, lykkedes det for Tordenskiold ved list og skræmmende oplysninger at svække moralen og modstandsviljen
hos fæstningens tyske kommandant, og efter
forskellige trusler - her erindrer man historien om Tordenskiolds soldater - fremtvang
han den 26. juli 1719 dette stærke forsvarsanlægs kapitulation, en overgivelse, der senere kostede den svage kommandant livet for
»slet ført soldaterskab«.
I begyndelsen af august 1719 forsøgte Tordenskiold at tage fæstningen Nya Elfsborg
ved indsejlingen til Goteborg, men denne
stærke fortification modstod angrebet, og
politiske forhold standsede nu i nogen grad
krigshandlingerne. En aktion af svenske galejer mod nogle af Tordenskiolds skibe, der
var for hjemgående efter styrkens reduktion,
resulterede i erobringen af nogle danske skibe. Denne episode fik Tordenskiold til at
iværksætte sin sidste krigshandling: et fra
Marstrand udgående dristigt angreb mod
Geteborg med lettere fartøjer, hvorunder det
lykkedes at sætte ild på det af fæstningen
dækkede orlogsværfts bygninger og forskellige skibe. Under kraftig svensk beskydning
lykkedes det danskerne at returnere til Marstrand uden tab og medførende en erobret
svensk galej.
I det påfølgende år sluttedes så den endelige fred i Fredensborg. Selvom fredsforhandlingerne kun bød Danmark få fordele efter
den langvarige krig, så indeholdt freden dog
bestemmelser om stormagternes garanti for
den danske konges besiddelsesret til Slesvig,
men Sverige måtte tillige afgive løfte om aldrig at optræde til skade for Danmark - en
bestemmelse af overordentlig stor og vidtrækkende betydning.
For Tordenskiold, den aktive og urolige
søkriger, oprandt nu en stille og ensformig
fredsperiode, en for ham ganske uvant situation, som vel næppe heller kunne tilfredsstille
en så ærgerrig natur som den unge vicead-
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Tegning af spejlornamenteringen pd

orlogsskibe: Dannebroge, søsat 1692 som det første skib
pd Nyholm, sprunget i luften 4. oktober 1710 i Slaget i Køge Bugt under Iver Huitfelåts
kommando. Dette Dannebroge uar navngivet efter Dannebrogsordenen, hvilket fremgdr af ornamenteringen. De 5 efterfølgende danske skibe med navnet Dannebrog - herunder det nUfltlJf'ende
kongeskib - er derimod opkaldt efter flaget, hflad der ligeledes spores i disse skibes ornamentering.

mira!. Han havde sikkert ikke fremover kunnet affinde sig med fredsmæssige administrationsopgaver, dertil havde hans eventyrlige livsbane for tydeligt klarlagt hans initiativ og foretagsomhed.
Efter et lystigt år i hovedstaden København, hvor man endnu i dag påviser søhel-

,.

tens bolig i Strandgade på Christianshavn,
drog Tordenskiold ud på en rejse til England. Her havde han den romantiske hensigt
at træffe en ung engelsk adelsfrøken, der
beundrede den tapre søhelt.
I Hamburg hørte Tordenskiold om, hvorledes falskspillere lokkede penge fra unge
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Tegning <4 orlogsskibet Elephantens (1703) agterspe;t set på baggrund af middelspantet. Man bem~rker især den store
bredde i oandlinie« og det stærkt indtrukne skrog over vandlinien . Datidens rigt forsirede agterskibs udsmykning stod
altid i relation til skibenes naone - her den under kongerne Christian I og Frederik II oprettede Elefantorden. Ligesom
pd tegmnge» her er de dækkenklædte elefanter og de runde borgtdrne stadig at finde i Elefantordenens kæde.
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Orlogsskibet Elephantens speilarnamenterings a/Jlutning på
låringen, Man bemærker, hvorlede! elefanterne og tårnene danner rækværk i et udenbords galleri samt det meget smalle ror,
som man brugte i datidens seibe, der for en stor del styredes
ved hjælp af sejlene. Elephanten
blev i 1728 - som omtalt i afsnittet om Holmens historie grundsa: oest for det senere batteri S i x t 11J til beJkytteIJe af
de oplagte seibe i Flåden! Leje
mod isgang.

studenter - herunder også flere danske af
hans bekendtskab - og ved et selskab hos
kammerpræsidenten i Hannover, baron
G6rtz, udtalte Tordenskiold sig så skarpt
mod falskspilleri og hvad dertil hører, at en
tysk-svensk-baltisk oberst Stael von Holstein
følte sig truffet. Efter et ordskifte, der endte

med håndgemæng, udfordrede han admiralen til duel på pistoler. Dette våben blev senere ændret til kårde, i hvis brug søkrigeren
var uvant og den fægteerfarne oberst langt
underlegen.
Duellen fandt sted tidligt om morgenen
den 12. november 1720. Efter sit første ud69

Tordenskiolds smukke og stilrene sarkofag under søheltens marmorrelief i Holmens Kirke i København. Begge
er udført af marmorresterne fra det i 1807 under Københavns bombardement ødelagte alter i Frue Kirke. Beklageligvis er her søheltens fornavn stavet forkert og fødselsåret ligeledes angivet forkert.

fald segnede Tordenskiold for et livsfarligt
kårdestød og udåndede kort efter.
Tordenskields tjener, Kold, der stod ene
og forladt i den kolde novembermorgen med
sin herres afsjælede legeme og havde besvær
med at få det bragt under lægeligt tilsyn og
retslig beskyttelse, har givet en omhyggelig
beretning om denne begivenhed, som igen
er refereret af forskellige historikere, men
selve dødsstedet var dog ikke angivet nøjere
for efterverdenen.
Talrige historikere har i eftertiden beskæftiget sig med vor store søhelts liv og levned,
og ikke mindst har begivenhederne omkring
viceadmiralens alt for tidlige, tragiske død
under duel givet anledning til mange udlæggelser og antagelser. Spørgsmålene er i
første række, hvorfor våbnene blev ændret
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fra pistoler til kårder, og endvidere om oberst
Stael von Holstein virkelig benyttede en lang,
svensk rytterkårde, medens Tordenskield
fægtede med en »liden galanterikårde«.
I Historisk Tidsskrift, 1960, har museumsinspektør H. D. Schepelern søgt at rehabilitere obersten med henvisning til datiden....
strenge duelbestemmelser, som det måtte
være utænkeligt for samtidens standspersoner at bryde. Myten om den lange kårde og
om en eventuel sammensværgelse tillægges
udelukkende at have udviklet sig fra samtidig folkesnak. Det var ganske naturligt, at
almenheden vendte sin animositet mod »folkeheltens« banemand, rygterne voksede og
tilslørede sandheden, således at det nu snart
250 år senere er svært at skifte sol og vind
lige - kun et står fast, udledt af søheltens

egen lommebog på Det nationalhistoriske
Museum på Frederiksborg Slot. Heri har de
læger, der foretog ligsynet i værtshuset i
Rehten, hvortil Tordenskiolds tjener bragte
sin herres afsjælede legeme, givet en beskrivelse af det dødelige kårdestik, hvilket i forbindelse med Kolds beretning om duellens
indledning tydeligt viser, at her stod en ældre, dreven fægter overfor en i fægtekunsten ganske ukyndig.
Beretningen om hjemførelsen af søheltens
lig og den dulgte hensættelse heraf under
Holmens Kirkes kapel i København uden
gejstlig medvirken - afstedkommet som den
var af smålig nid og misundelse - har virket
beskæmmende gennem mange år. I 1819 sørgede kong Frederik VI dog for, at Tordenskiolds kiste fik en smuk og værdig plads i

kapellet i Holmens Kirke, hvor en anden
navnkundig dansk søhelt, Niels Iuel, er bisat
ved den ene endevæg. Tordenskiolds kiste
blev her hensat i en stilren og skøn marmorsarkofag udført af resterne af det ved Frue
Kirkes brand under bombardementet i 1807
ødelagte alter.
Beklageligvis herskede der i dette århundredes begyndelse nogen meningsforskel i
visse danske og norske kredse om vor fælles
nationalhelts sidste hvilested m.m., og desværre er altfor mange bitre ord faldet i denne sag. Netop derfor må man med glæde
hilse alle de forskellige bestræbelser, der i de
senere år fra begge nationers side er gjort
for i fællesskab at værne om vor berømte søhelts minde og efterladenskaber.
Uden for Trondheim er der således etable-

Kontreadmiral Aa. Linde bringer en bilsen
fra det danske søværn ved afsJøringen af
mindestenen på TordenskioJds dødssted i
Jandsbyen Gleidingen, syd for Hannouer,
p" 238-årsdagen for sebeltens tragiske død.
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ret et Tordenskioldmuseum på Ringvegård,
søheltens barndomshjem. Her er fra nær og
fjern samlet et stort antal minder om Wessels slægt og dens berømte søn.
På Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot findes Denners skønne og
meget værdifulde portræt af viceadmiral Peter Tordenskiold, der giver beskueren det
smukkeste indtryk af den djærve dansk-norske nationalhelt.
Ved bekransningen af Tordenskioldstatuen
foran Oslo Rådhus den 17. maj 1960 udtalte
Norsk Tordenskield-Forbunds formand, minister Finn Koren:
»Vi har overhovedet all grunn til at
være stolte av Tordenskiold, og det gjør
intet skår i denne vår følelse, at vi må dele
ham med vårt kjære sydlige broderland,
tvert om, han blir ikke mindre, men bare
større av den dobbelte ære, som han således er gjenstand for. Ut fra den tankegang
er det meg en virkelig gIede her å stå side
om side med den Kgl. Danske Marines representant i felles øyemed. Det stykke hav,
som er mellem oss, og som i første rekke
var Tordenskiolds virkefelt, danner ikke
noe skille mellem vore to folk, men tjener
tvert om som bro, en samdræktighetens bro
mellem oss -«
Som før nævnt havde man ikke tidligere
nøjere kendskab til Tordenskioids dødssted,
men vidste kun, at det lå et sted ved landsbyen Gleidingen i Hildesheim, tæt ved grænsen mellem Harmover og Hildeshe im, idet
dueller på den tid var forbudt i det stærkt
engelsk-orienterede Hannover.

Fra norsk og dansk side toges der i 1957
i fællesskab initiativ til et nøjere samarbejde
for at søge Tordenskiolds dødssted i Tyskland fastslået for her at kunne sætte vor
fælles nationalhelt et varigt og værdigt minde. Efter mange arkivundersøgelser fandt
man omsider ind til så nøjagtige oplysninger,
bogstavelig talt på basis af øjenvidners samtidig afgivne retslige forklaringer, at duelstedet i Sehlwiese ved landsbyen Gleidingen
med sikkerhed kunne fastslås.
I et forbilledligt samarbejde mellem Norges Orlogsforbund og Danmarks Marineforening, stærkt støttet af den norske skibsreder
R. R. J. Halle, Carlsbergs Mindelegat og
Danmarkssamfundet samt forskellige lokale tyske myndigheder lykkedes det på 238årsdagen for Tordenskiolds tragiske død den
12. november 1720 at afsløre en smuk og
enkel granitsten ved engen »Sehlwiese«. Stenen var ført ned fra Norge, og dens korte
og klare inskription vil til sene tider minde
om, at her faldt Danmarks og Norges tapre
søhelt på en tilsyneladende meningsløs måde. Men - som præsidenten for Norges Orlogsforbund, lodsdirektør B. Gilhuus-Moe så
betegnende udtrykte det, da han sammen med
formanden for Marineforeningen, kommandør G. de Lichtenberg, afslørede stenen:
Tordenskiold var dræbt, men han kunne
aldrig dø - i folkets bevidsthed lever nationalhelten fremdeles.

G. Hannens de Lichtenberg.

DEN LANGE
FREDSPERIODE
1720 -1801

E

fter freden i Frederiksborg den 3. juli
1720 gik Danmark-Norge ind i den
hidtil længste fredsperiode i dobbeltmonarkiets historie. Samtidig indledtes den lange
periode, i hvilken Danmark efter det 17. århundredes forbund med Holland og Den
store nordiske Krigs forbund, bl.a. med Rusland, holdt sig fri af alle alliancer med offensivt og defensivt ,formål. En alliancefrihedens politik, der - bortset fra Det væbnede
Neutralitetsforbund, der førte til 1801, og
Krigen 1807-14 - fortsattes helt op til vore
dage og først ophørte ved Danmarks tilslutning til NATO i 1949.
Det var ikke, fordi denne periode i og
for sig var særlig fredelig ude i Europa. Fra
omkring midten af århundredet rasede store
og omfattende krige, og kun takket være en
kraftig og smidig udenrigspolitik - støttet
af store flåderustninger - lykkedes det at styre Danmark-Norge igennem disse forviklinger, uden at riget blev indblandet i dem. Der
var flere optræk til krig endda med den efter
Den store nordiske Krig stærkeste magt ved
Østersøen, Rusland, og der var således al
mulig grund til at holde vore værn i den
bedst mulige stand. Heldigvis blev dette også
gjort, om end med større eller mindre dygtighed og effektivitet, afhængig af hvilke mænd
der stod i spidsen, og med hvilken interesse
den enevældige konge omfattede det enkelte
værn.

Flådens ledelse.
Umiddelbart efter Den store nordiske
Krigs afslutning kom Flådens anliggender
under viceadmiral Gabels ledelse. I samarbejde med Holmens chef, viceadmiral ]udichær ,
lykkedes det i nogen grad at råde bod på de
brist, der rådede, navnlig med hensyn til Flådens bestand af egentlige kampskibe, de såkaldte linieskibe. Sådanne var ikke bygget siden 1711, idet man i krigens senere år havde
koncentreret sig om mindre skibe og skibe til
særlige formål , hvilket kun havde været muligt på grund af tilstedeværelsen af det allierede Ruslands linieskibstyrker.
Men de vanskelige økonomiske forhold,
der kun langsomt bedredes efter krigen,
trods handelens og søfartens genopblomstring, medførte megen indbyrdes strid imellem de ledende officerer. Hofintriger og misundelse fjernede hurtigt både Gabel og Judichær, og først da Frederik greve Danneskiold-Samsøe i 1735 udnævntes til oversekretær eller intendant for Marinen, begyndte en
virkelig opgangstid for Flåden. - Ganske vist
var Danneskiold-Samsøe ikke uddannet som
søofficer, men han havde interesseret sig levende for alt, hvad der havde med maritime
forhold at gøre, og havde efter sin hjemkomst
bl.a. i nogen tid forrettet tjeneste i Hæren,
således at han havde nogen indsigt i spørgsmål vedrørende militær administration.
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Og det var da også gennem en effektiv sanering af Flådens administration og et grundlæggende planlægningsarbejde for Flådens
fremtid, at han igennem 11 år kom til at gøre
en indsats, der på mange områder var så skelsættende, at dens virkninger på nogle af disse
går helt frem til vore dage.
Det er selvfølgelig først og fremmest bygningsværkerne fra denne tid, der minder om
Danneskiolds virksomhed, og blandt dem
frem for alle Holmens vartegn : Mastekranen
og Hovedvagten.
Nyholms Mastekran, der så ofte fejlagtigt
betegnes som Christian IV' s, påbegyndtes i
året 1746, d.v.s. Christian VI's dødsår, med
det formål, der fremgår af navnet, at anbringe de svære underrnaster i de større skibe.
Disse og mange andre bygningsværker og
anlæg m.v., som Danneskiold skabte - Spanteloftsbygningen på Nyholm, Arsenalet, dokken på Christianshavn, batteriet Sixtus, opmudringen af Holmens vandarealer og uddybningen af Nyt Løb eller Fregatløbet, der
nu er hovedindsejlingen til Holmen - findes
omtalt i afsnittet Holmen.
Også på personelområdet fik Danneskiaids styre stor indflydelse . Indrulleringen
af værnepligtigt mandskab blev genoptaget
efter en pause på 13 år, søkadetternes uddannelse blev forbedret bl.a. ved indførelse af
officerseksamen og årlig udrustning af et kadet-skoleskib. Da - i modsætning til hvad
der endnu i mange år var tilfældet i flere andre mariner , bl.a. den engelske - de danske
søofficerer nu blev uddannet som navigatører, afskaffedes de for skibets navigation hidtil ansvarlige skippere.
Signalsystemer og reglementer revideredes,
og opmålingsarbejdet i danske farvande fortsattes i øget tempo.
Det er også omkring denne tid, at man
for alvor begynder at anvende uniformer,
dog foreløbig kun for officerer og andre faste befalingsmænd og for elever under uddannelse til disse stillinger. Uniformerne var
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oprindelig grå med rødt faer, men farven
ændredes ret hurtigt til mørkeblå.
Sammenfattende kan det siges, at der under Danneskields styre af Flådens anliggender skabtes det grundlag, hvorpå man i resten af århundredet kunne arbejde videre
trods skiftende chefer og systemer.
Efter kong Christian VI' s død i 1746 forandredes dog alt. Hans søn og efterfølger,
Frederik V, fandt åbenbart, at det var vigtigere at spare nogle penge end at have en
effektiv flådeledelse, og erstattede Danneskiold med admiral Rosenpalm, der havde
lovet at opretholde en flåde af samme omfang som hidtil, men for mindre bekostning,
et løfte han ikke var i stand til at holde, hvilket fremgår af, at han ret snart måtte foreslå
Danneskields flådeplan på 30 linieskibe og
15 fregatter, et mål der næsten var nået i
1746,' reduceret til 24 linieskibe og 12 fregatter.
Kort efter kong Christian VIn tronbestigelse i 1766 kom Danneskiold i en meget
kort periode igen i spidsen for Flåden . Ganske vist ikke længe nok til at få varig indfl ydelse på mere end et område, men til gengæld et meget vigtigt: Christian VII havde
bestemt, at hær og flåde skulle styres af et
fælles kollegium i lighed med det allerede
under Frederik IV indførte system, som Danneskiold ved sin første tiltræden havde fået
afskaffet.
Heroverfor gjorde Danneskiold gældende,
at der var så dårlige erfaringer fra denne
tidligere periode, at det burde afskrække fra
et nyt forsøg. Han vandt gehør for sine tanker, men allerede efter 3 måneders forløb
blev han afskediget og forvist til sine godser
i Jylland, således at han, bortset fra denne
for organisationen grundlæggende og indtil
1951 fortsat gældende bestemmelse, i denne
sidste omgang ikke opnåede at udrette væsentligt for Flåden.
I den efterfølgende tid, der prægedes af
begivenhederne omkring Struensees hastige

stigen og fald og hans efterfølgeres strid om
magten, havde Flåden også meget skiftende
vilkår, og først ved kronprinsregenten, den
senere Frederik VI's personlige overtagelse
af regeringens førelse i 1784, kom den ind
under kollegiestyret, der varede til 1848.
Fra 1792 overtog kronprinsen selv forsædet i Admiralitetet og beholdt dette til sin
død. Under dette styre udviklede Flåden sig
under rolige forhold, og kronprins Frederiks
retsindighed og personlige flid kom til at
præge mange forhold, bl.a. også uddannelsen, som under den højt ansete, mangeårige
kadetchef H. C. Sneedorff kom til at kunne
stå mål med de bedste i udlandet.
En mand, der i denne periode uden at tilhøre Flådens styrelse fik stor indflydelse på
dens virksomhed, dels fordi han gennem sin
politik skabte baggrunden for denne virksomhed, dels igennem sin indflydelse på kronprinsen, var rigets udenrigsminister i to perioder A. P. Bernstorff.
Hans kraftige og målbevidste fastholden
af princippet om havenes frihed og den neutrale handels ukrænkelighed. udtrykt ved
sætningen om at »Flaget dækker Ladningen«,
kunne kun praktiseres, fordi han havde forståelsen af, at der måtte kunne sættes magt
bag denne politik.
Allerede hans onkel, J. H. E. Bernstorff,
havde i tiden 1756-60 under Den store Kolonikrig i forbund med Sverige og Rusland
gennemført en tilsvarende politik med held.
Sammen med Sverige og Rusland dannede Danmark-Norge i 1779-83 i A. P. Bernstorffs første udenrigsministerperiode igen
den væbnede neutralitets forbund. De tre
stater udrustede i fællesskab flådestyrker og
var herigennem i stand til at beskytte vor efterhånden meget betydelige søhandel under
Den nordamerikanske Frihedskrig.
I 1794 under Revolutionskrigene genoplivede A. P. Bernstorff neutralitetsforbundet
med Sverige, men Rusland ville ikke være
med denne gang. Baggrunden for forbundets

virksomhed var dog denne gang mindre god,
idet England i denne krig, på grund af den
franske flådes svækkelse ved revolutionen,
var langt mere overlegen til søs end under den
forrige. Han undlod derfor at irritere England ved at konvojere, d.v.s. lade handelsskibe ledsage af krigsskibe, men foretog udrustninger, der tilkendegav viljen til at gribe
kraftigt ind mod alvorlige overgreb.
Ved A. P. Bernstorffs død og franskmændenes nederlag ved Aboukir, begge dele i
1797, indlededes imidlertid en ny tid.

Skibbygningen .
I løbet af det 18. århundrede foregik på
skibbygningens område en betydelig udvikling indenfor vor flåde, selvom typer og metoder stort set var de samme århundredet
Igennem.
Et problem, der gennem hele sejlkrigsskibstiden prægede de danske skibe, var kravet om, at de ikke måtte have større dybgående end, at de fuldt udrustede kunne pas-

Model af orlogsskibet Elephantens gallion, 1741.
Orlogsmuseet,
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»Se etatens Arsenal« på Arsenaleen. opført 1742-46.
tinder opfyldning foran bygningerne er den senere Christiansholm .
Maleriet tilhører See-Lieutenant-Selslsabet,

sere gennem Drogden, det snævre løb i Sundet mellem Amager og Saltholm.
Dette forårsagede, at man i den danske
flåde kun sjældent byggede skibe svarende
til de større flåders største kampskibe, tredækkerne med 100-130 kanoner.
Disse skibe var sammen med todækkerne
med 50-84 kanoner de egentlige kampskibe,
linieskibe kaldet, fordi de skulle kunne indgå
i kamplinien . I Danmark anvendte man dog
sjældent betegnelsen linieskibet idet disse skibe officielt kaldtes orlogsskibe.
De mindre skibe, der også havde 3 master
med råsejl og kun et fuldt, lukket batteridæk,
kaldtes fregatter. De var flådens øjne, kunne
sendes ud som spejdere, fordi de var mere
velsejlende, men også svagere bygget.
2-mastede fartøjer kaldtes brigger, hvis de
havde råsejl og begge master var tredelte, ellers skonnerter.
Diskussionen om skibenes størrelse og deres sejlegenskaber medførte mange uoverensstemmelser og var bl.a. medvirkende årsag
til, at Danneskiold var blevet sat i spidsen
for Marinen.
Da de danske skibbygmestre i nogle tilfælde ikke opnåede tilfredsstillende resultater
og iøvrigt også blev udsat for en del uberet-
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tiget kritik, indkaldtes en franskmand, Barbe,
der konstruerede flere særdeles gode og anvendelige skibe ved bl.a. at forøge størrelsen
noget. Men også Barbe havde uheld med
nogle af sine konstruktioner og ved ombygningen af ældre skibe.
Samtidig med denne strid om linieskibstypen mødte man også på denne tid den anskuelse, at Flåden overvejende skulle bestå
af småskibe, dengang galejer, d.v.s. rokrigsskibe, der ganske vist havde den fordel, at
de var uafhængige af vinden, men til gengæld var lidet sødygtige og derfor mindre
anvendelige i åbent farvand.
Danneskiold var modstander af galejerne,
og formentlig var det derfor, at man efter
hans fald i 1746 gik kraftigt i gang med at
bygge galejer, ja endog anlagde en særlig
havn til dem ved Nivå og et galejværft ved
Frederiksværn ved Oslofjorden i Norge.
Både vedligeholdelses- og personelmæssigt
var galejerne meget kostbare og ikke mindst
på det sidstnævnte område ret uegnede til
danske forhold, da der ikke i den danske flåde anvendtes slaver eller fanger til det hårde
arbejde med de svære årer.
Efter nogle års forløb nedlagdes galejhavnen i Nivå, og allerede 1788 var galejerne er-

stattet af de noget mindre kanonchalupper
og kanonbåde, der skulle komme til at spille
så stor en rolle i årene 1807-14, at deres deltagelse i denne krig ligefrem gav den navnet
Kanonbådskrigen.
Flådens ovenfor nævnte anvendelse under
den væbnede neutralitets periode var imidlertid betinget af, at den var søgående. Heldigvis fik vi i 1772 da også i Henrik Gerner
den dygtigste fabrikmester (skibbygger), vi
vel nogensinde har haft.
Denne mand var både en fremragende
teoretiker og en dygtig praktiker. Hans pumpeværk til tørdokken på Christianshavn var
i funktion lige til dokkens nedlæggelse, d.v.s.
i over 100 år, og i de 15 år, han virkede,
indførtes talrige forbedringer med hensyn til
så vel skibenes bygning og udrustning som
deres vedligeholdelse.
Således var det på hans initiativ, at de
oplagte skibe i Flådens Leje i stedet for som
hidtil at ligge øst-vest blev drejet til at ligge
nord-syd, hvorved de i langt mindre grad bidrog til havnens tilmudring.
Henrik Gerner forbedrede også beboelsesforholdene om bord. Ganske vist var banjerdæk, d.v.s. et særligt dæk under nederste batteridæk til mandskabets underbringelse, allerede blevet indført i 1731, idet besætningen
indtil da havde sovet i lasten, men på det
hygiejniske område var der endnu meget at
udrette. Man begyndte imidlertid nu at få
øjnene op for, hvad gode underbringelsesforhold og god ernæring betød for sundheden
og derigennem for besætningens og skibenes
kampkraft.
Henrik Gerner var også medstifter af SøeLieutenant-Selskabet, søofficerernes søkrigsvidenskabelige selskab, der siden 1784 i vintermånederne har samlet søofficererne til
møder, på hvilke alle faglige problemer har
kunnet fremlægges og drøftes på lige fod
mellem officerer af alle grader.
I flere år efter Gerners død i 1787 blev
hans tegninger og konstruktioner benyttet,

men også hans efterfølgere var dygtige konstruktører. Særlig bør fremhæves F. C. Hoh lenberg, hvis konstruktioner var så gode, at
de i nogle tilfælde blev anvendt som model
for skibbygningen i den engelske flåde efter
Flådens ran i 1807.

Udrustningerne.
De første år efter Den store nordiske Krigs
afslutning var ikke særlig begivenhedsrige.
Kun en vis nervøsitet i forholdet overfor Rusland, der igennem denne krig var nået frem
til Østersøen, og hvis regerende fyrstehus
gennem giftermål med huset Holsten-Gottorp var kommet i modsætningsforhold til
Danmark, gav anledning til udrustninger i
årene 1722-26, hvert år omkring et dusin
linieskibe, der det meste af udrustningsperioden holdtes i beredskab på Københavns red.
l 1726 var England opmærksom på faren
for et krigsudbrud i Østersøen og sendte derfor en flåde på 20 linieskibe og et par fregatter til de danske farvande. Danske skibe
forhindrede i samarbejde med englænderne
den russiske flåde, der havde taget et betydeligt landgangskorps om bord, i at løbe ud.
Den slette tilstand, hvori nogle af de danske
skibe var, medvirkede til at danne baggrund
for de intriger, der medførte admiral Judichærs afgang som Holmens chef.
Med kejserinde Catharina I's død i 1727
ophørte denne periode af udenrigspolitisk
spænding og de deraf følgende udrustninger.
I den foran nævnte opbygnings- og blomstringstid for Flåden under Christian VI og
Danneskiold var der kun få udrustninger udover de rutinemæssige. Vagtskibe, øvelsesskibe og besejlingstogter med nye skibe skabte de væsentlige opgaver. I 1743 udrustedes
dog en betydelig flåde i anledning af tronfølgeproblemet i Sverige, men denne flåde
blev holdt samlet i Sundet, indtil en fredelig
løsning var nået.
Den stadig voksende danske søfart og
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Prospekt af Københavns havn fra Christiansholm til Bommens Vagt. Til hø;re Artillerierane» pd Christiansholm
og langs Hønsebroen oplagte orlogsskibe i Flådens Leje.
Skibene ligger her med stævnene i ost-vest og tværs pd
strømmen i havnen, hvorved der dannedes mudderbanker, der ofte fik skibene til at sidde fast. Henrik Gerner
ændrede oplægningen, sd skibene kom til al ligge strømret. Originalen tilhører Det kongelige Bibliotek.

Henrik Gerner,
søofficer og skibskonstruktør 1741-87.
Fabrikmester pd Holmen 1772, en ypperlig organisator
af skibbyggeriet og praktisk opfinder indenfo r sit fag.
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Admiral Steen Andersen Bille,
1751-1833.
Som chef for Middelhavseskadren uærnede han, ved magt og forhandling,
dm danske koffardifart mod de nordaf·
rikanske stater, der, når de ikke ligefrem drev sørøveri, forlangte tribut for
besejlingen i Middelhavet. Fra 1803
var han deputeret i Admiralitetet og
fra 1831 gebeimestatsminister. 1829
blev han admiral.

udenrigshandel og den genoplivede interesse
for danske kolonier i Ost- og Vestindien samt
i Afrika medvirkede også til at skabe nye opgaver.
Al søfart i Nordafrikas nærhed foregik
dengang under trusel om overfald af sørøvere. De tyrkiske fyrster i Nordafrikas kyststater og byer havde en væsentlig del af deres
indkomst gennem organiseret sørøveri. Alle
europæiske sømagter beskyttede sig på denne
tid herimod ved at afslutte traktater med de
forskellige fyrster om betaling af en årlig
afgift (tribut) for derved at undgå plyndring, og forhandlinger herom og overvågen
af traktaternes overholdelse medførte adskillige udrustninger til Middelhavet. Særlig i
den nærmest følgende periode under kong
Frederik V blev dette tilfældet, og også for"
bindelserne til vore fjerne kolonier måtte ofte
sikres ved udsendelse af orlogsskibe, togter
der let kunne blive af langt over et års varighed.
Fra 1756 medførte vor deltagelse i det
væbnede neutralitetsforbund årlig udrustning

af 8 linieskibe (!)g fregatter, et antal der i
1759 var forøget til 12 linieskibe og 6 fregatter.
Den russiske czar Peter III's tronbestigelse
i vinteren 1762 var nær ved at føre til krig
mellem Danmark og Rusland, idet han ønskede at gøre sin indflydelse gældende til
fordel for hertugen af Holsten, hvis fuldstændige suverænitet Danmark skulle tvinges
til at anerkende, samtidig med at de hertugelige dele af Sønderjylland skulle tilbagegives.
Ikke mindre end 14 linieskibe og 8 fregatter
udsendtes tilØstersøen under viceadmiral de
Fontenay, men selvom landet derved var
dækket mod et angreb ad søvejen, var det
med stor lettelse, at man i København modtog meddelelse om, at ezaren var blevet afsat
af sin gemalinde, Catharina II, idet en stor
russisk hær allerede var på vej gennem Nordtyskland .mod Danmark.
Herefter indledtes en lang periode af udpræget russiskvenlig dansk udenrigspolitik,
en periode, der fortrinsvis prægedes af de
to Bernstorff'er.
I 1763 sluttede Syvårskrigen og Kolonikri
gen, hvorved søfarten igen fik en roligere periode, men allerede i 1770 måtte der igen
sendes en større styrke (4 linieskibe og 2 fregatter) til Middelhavet, da deyen af Algier
havde brudt den i 1746 indgåede traktat.
Schoutbynacht (kontreadmiral) Kaas, der
havde ordre til med magt at gennemtvinge
deyens anerkendelse af de hidtidige overenskomstforhold, havde ikke fået den tilstrækkelige styrke til rådighed til at kunne nedkæmpe de stærke forsvarsværker ved Algiers
havn og var desuden hæmmet af vanskelige
vejrforhold og megen sygelighed blandt besætningerne.
Struensee, der var meget misfornøjet her"
med, benyttede dette som påskud til personskifter i Flådens hjemlige ledelse, men blev
selv styrtet, inden større forstærkninger kunne afsendes. Hans efterfølger, Guldberg, ville hellere betale end føre krig, og Kaas' af-
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løser, schoutbynacht Hooglant, der kun fik en
forstærkning på et linieskib og 3 fregatter,
måtte derfor under de følgende forhandlinger bøje sig for de fleste af deyens krav.
Det under Den nordamerikanske Frihedskrig (1776-83) fornyede neutralitetsforbund
medførte påny betydelige udrustninger. Arligt holdtes en eskadre på 9-10 linieskibe og
4-6 fregatter samlet i Sundet, hvor tiden tilhagtes med uddannelse af besætningerne,
evolutioner og meget andet afbrudt af kortere togter i Nord- og Østersøen.
Herudover var der talrige udrustninger til
konvojtjeneste og handelsbeskyttelse, så vel
i de europæiske farvande som på ruterne til
kolonierne. Skellet mellem kaperi og sørøveri var under denne store søkrig svært at
drage, men de danske orlogsskibes tilstedeværelse og den respekt, som kendskabet til
den udrustede flåde vakte hos de krigsførende, medvirkede til at beskytte dansk skibsfart
mod de fleste overgreb, og store penge kunne tjenes, fordi den neutrale handel kunne
florere på de krigsførendes bekostning.
1788-89 stillede Danmark skibe til rådighed for Ruslands krigsførelse mod Sverige,
uden at disse dog kom til anvendelse imod
den svenske flåde.

Men nu nærmede denne, den danske marines glansperiode sig sin afslutning.
Som tidligere nævnt medførte en ændring
i magtbalancen mellem stormagternes flåder
til fordel for England, at de mindre, neutrale
magters flåder ikke i samme omfang som
hidtil kunne gøre sig gældende.
Det må imidlertid være lærerigt for alle
tider at se, hvorledes udenrigs- og forsvarspolitik dengang kunne gå hånd i hånd og
føre landet til velstand og anseelse.
Flådens betydning fandt på denne tid fuld
forståelse så vel hos landets ledelse som hos
befolkningen. Som en naturlig følge heraf
rådede man derfor også over et dygtigt og
højt kvalificeret officerskorps, et veluddannet og pålideligt stampersonel og et materiel,
der skib for skib fuldt ud kunne måle sig
med de bedste i andre mariner.
Med en efter vor udenrigspolitik afpasset
sømagt lykkedes det os at gennemføre en aktiv og kraftig hævdelse af landets suverænitet, en neutralitetspolitik, der står i et skarpt
modsætningsforhold til den, der har præget
dansk neutralitet i dette århundrede.

R.-R. Wesche.

DEN
VÆBNEDE NEUTRALITET
SLAGET PÅ REDEN
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slutningen af det 18. århundrede nærmede Napoleonskrigenes dønninger sig i
betænkelig grad de danske kyster.
Det var lykkedes A. P. Bernstorff med stor
dygtighed at styre det danske statsskib gennem adskillige farlige strømfarvande. Ved en
på samme tid tilbageholdende og bestemt anvendelse af Flåden havde han formået at give
søhandelen fremragende muligheder og tillige at skabe respekt for de danske krav.
Det var derfor en tung arv, hans søn, Christian Bernstorff, skulle løfte, da han ved faderens død 1797 overtog posten som udenrigsminister.
Frankrigs vældige ekspansion under Napoleon bragte England i en lignende situation
som i 1940: Europas fastland lukket og søherredømmet den nødvendige betingelse for
at modstå det voksende tryk.
Englands kamp var dengang i lige så høj
grad som i 1940 en eksistenskarnp, og britiske statsmænd så klart, at herredømmet på
havet måtte under ingen omstændigheder
overlades til andre og kun yderst nødigt deles
med andre.
Det var med den største uvilje, at England betragtede konvojeringen af danske handelsskibe, og de af Danmark og Sverige i forening håndhævede bestemmelser vedrørende
skibe, som ikke befordrede krigskontrabande,
6

kunne under krigens voksende bitterhed ikke
accepteres fra britisk side. Begrebet kontrabande omfattede på den tid kun egentligt
krigsmateriel, altså våben, ammunition og udrustning, men England forlangte nu skærpede regler indført, således at kontrabande ville
komme til at omfatte råmaterialer, fødemidler, træ, o.s.v., altså samme opfattelse som
blev gjort gældende under de to verdenskrige.
Englænderne forlangte ligeledes ret til at
visitere danske handelsskibe i søen, og da
Danmark ikke ville bøje sig for dette krav,
forværredes forholdet mellem de to lande alvorligt, og konvojsystemet, som i begyndelsen
havde bragt så megen velstand til vort land,
blev indirekte årsag til vor ulykke.
Den 25. juli 1800 mødte en dansk konvoj
ledsaget af fregatten Freja, kaptajn Peter
Krabbe, i Kanalen en britisk styrke på 3 fregatter, 1 korvet og et par mindre skibe. Da
Krabbe nægtede at lade konvojen visitere,
kom det til en kamp, hvori Krabbe blev tvunget til at bøje sig for overmagten. Hele konvojen blev bragt til engelsk havn, og der
fulgte nu en lang, hårdnakket og indviklet
diplomatisk strid mellem de to regeringer angående konvojens frigivelse. Englænderne
understøttede deres krav ved større flådedemonstrationer i danske farvande. Under dette
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Den 25. [uli 1800 mødte en dansk konvoj, der var linder ledsagelse af fregatten Freja,
i Kanalen en engelsk styrk e på 3 fregatter og 3 mindre skibe, der begyndte at visitere
konvojen . 1 henhold til sine ordrer modsatte kaptajn Peter Krabbe sig dette , og det kom
til kamp , der en time senere endte med, at Freja måtte stryge for overmagten ,

pres afsluttedes en overenskomst med England, ifølge hvilken Danmark måtte indrømme England visitationsret.
Ved at give efter for England kom Danmark imidlertid til at stå i et uheldigt lys
overfor Rusland, ·som på dette tidspunkt var
Englands modstander. Den danske politik
udviklede sig nu til et farligt dobbeltspil,
hvor man forsøgte at stille begge stormagter-

ne tilfreds, men England gennemskuede vor
hensigt, som jo i virkeligheden var at tilslutte 'os et væbnet neutralitetsforbund med
Rusland.
Dette skete den 16. januar 1801, og Englands svar var beslaglæggelse af alle danske
skibe i britiske havne.
Senere fulgte besættelsen af de danske
oversøiske besiddelser.

Slaget på Reden.
Da faren således nærmere sig mere og mere,
var man i Danmark begyndt at forberede
Flådens udrustning og hovedstadens forsvar.
Flådens klargøring forsinkedes dog stærkt
derved, at de fleste af de befarne, som udgjorde skibsbesætningerne, var til søs med
danske eller norske skibe. Endvidere foregik
indkaldelsen af de norske matroser i et meget langsomt tempo dels på grund af årstiden, dels fordi rejsen måtte foretages over
land af frygt for opbringelse på søen.
Men selvom det uddannede mandskab således for en stor del måtte undværes, virkede
regeringens opråb om frivillige over al forventning; fiskere, håndværkere og landmænd
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strømmede til hovedstaden for at melde sig
til forsvaret. Omkring den 1. marts påbegyndtes udrustningen af 10 linieskibe, Kronborg
blev gjort krigsberedt, og de frivillige korps
mødte til tjeneste.
Forinden var den såkaldte defensionslinie
udlagt langs Kongedybets vestside fra Trekroner til resterne af det i 1713 ved grundsætningen af nogle ældre orlogsskibe oprettede søfort Prøvestenen, der var blevet nedlagt
i 1767 (hvor Benzinhavnen nu er anlagt).
Lidt nord for disse vragrester lå det gamle
orlogsskib Christian VII, der efter at være
blevet reduceret til blokskib havde fået navnet Prøvestenen. Indløbet til København for-

Linieskibet Christian VII.
Dallmarks sidste tredækker. søsat 1767, og tillige et a/ de sidste orlogsskibe med latinermesan.
Raseret til b/okskib og med narnet Prøvestenen Ild/agt sydligst i den danske dejensionslinie 1801.

Da England i 1801 havde besluttet sig til al tvinge Danmark Ild af det væbnede neutralitetsforblind, fandt de første kamp e mel/em danske og engelske skibe sted i Ves/indien, hvor
briggen Lougen, 18 kanoner, d en 3. marts kæmpede med kaperskibene Arab, 26, og
Experiment, 18 kanoner. Eft er en hård kamp med overmagten nåede lougen ind til St.
Thom as. I slutn ingen af mart! måtte øerne overgive sig, hvorved lougen og nogle mindr e
skibe faldl i englændernes hænd er. Øerne og skibene blev dog tilbagelever et, efter at
freden var genoprett et.

svaredes af Citadellet samt batterierne Sixtus
og Trekroner.
Defensionslinien syd for Trekroner bestod
af 2 linieskibe. 7 blokskibe, 3 stykpramme,
3 kavaleripramme, 1 flådebatteri og 2 fregatter; skibene var fortøjet med 4 ankre,
nogle dog kun med 2. Centrum i linien var
det som blokskib udlagte linieskib Dannebroge, hvorfra den højstbefalende, kommandør
Olfert Fisehers stander vajede.
Næsten alle skibene var gamle og udrangerede, flere endog temmelig rådne og kun
nogle få havde rejsning.
England havde til hensigt at tilintetgøre
ethvert forsøg på modstand fra dansk side
og agtede derpå at fortsætte til Østersøen for
at tvinge Rusland til at opgive den væbnede
neutralitets principper.
Dette forehavende krævede betydelig styrke, og det var da også en imponerende flåde,
der den 12. marts forlod England under kommando af admiral Sir Hyde Parker. Den bestod af 53 skibe, hvoraf 21 linieskibe. Vice-

admiral Lord Nelson og kontreadmiral ,Thomas Graves var eskadrechefer.
Den britiske regering havde nøje overvejet
valget af admiralerne til denne betydningsfulde ekspedition, idet man forudså, at der
kunne blive brug for både en vis diplomatisk
tilbageholdenhed og den højeste grad af beslutsomhed. Sir Hyde Parker skulle garantere forsigtigheden, Nelson dristigheden.
Den store flådestyrke havde en meget hård
tur over Nordsøen, idet modvind og svær sø
sinkede sejladsen, og først den 21. marts ankrede englænderne nord for Lappegrunden.
Admiral Parker nærede en betydelig respekt for Kronborgs kanoner og forsøgte ved
en skriftlig henvendelse til kommandanten at
sikre sig, at skibene ikke ville blive beskudt
under passagen sydpå. Dette blev afslået, og
Parker overvejede nu at gå gennem Storebælt. Under rådslagningen herom udtalte
Nelson bl.a.: »Gå gennem Sundet eller gennem Storebælt, spild blot ikke en tirne.«
Resultatet blev, at Parker lettede den 30.
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Skibene, der pJ Eortet er betegnet med de to eller tre
[erste bogsteser i navnet, er
i [ortegnelsen opført efter
placeringen fra Reden og
udefter. Engelske Jkibe sorte, dansl:« hvide. Følgende
typebetegnelser er anført i
fortegnelsen over de danske
skibe på modJtJende side :
Typebetegnelser:
BL = Blolukib
BR = Brig
DF = DefenJionsfregat
FR = Fregat
KP = Kavalleripram
LI = LinieJkib
(orlogsskib )
KV = Korvet (mindre
fregat)
SP = Stykpram

...
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ype
R
I
I
I
I
I
l

Skib
Amazon
Defiance
Monarch
Ganges
Elephant
Glatton
Edgar

Kanon . Besætn.
280
38
650
74
650
74
650
74
650
74
420
54
500
74

Type
LI
LI
LI
LI
LI
FR

Skib
Ardent
Bellona
RusselI
Isis
Polyphemus
Desiree

Kanon. Besætn,
500
64
74
650
74
650
400
50
64
500
250
40

"'-.

\

Agamemnon, Nelsons tolote linieskib, der havde mJllet
ankre SE for Middelgrunden, deltog ikke i kampen. Kun
enkelte af de engelske fregaller m.fl. er angivet med naun,

Slaget på Reden d. 2. april 1801
Type Skib og chef Kanon. Besætn.
FR
LI
LI

BR
BR
BL
BL
DF
BL
LI

SP
BL

Iris
40
336
Kapt . P. C. WeJIel Brown
Trekroner
74
567
Kmdkapt. P. Riegelsen
Dann emark
600
74
Kmdkapt. St. A . Bille
Nidelven
18
84
Kaptlit . J. Gether
Sarpen
18
85
Kapti. C. P. v. T engnagel
Elephanten
70
419
Kapt . Ph. G. v. Thun
Mars
64
364
Kapt . N . S. Gyldenfeldt
Hjælperen
16
269
Prl. P. C. Li//ienskiold
Indfødsretten
64
394
Kapt, A . de Thurah
Holsteen
60
400
Kapt . J. Arenjeldt
Søhesten
18
178
Prl. B . U. Middelboe
Charlotte Amalia 26
241
Kapt. H . H . Kofoed

Type Skib og chef Kanon. Besætn.
LI

KP
BL
KV
SP
BL
SP
BL
KP
KP
BL
BL

Sjælland
74
Kapt . Fr. C. L. Harboe
Flaadebatteri Nr . l 20
Sekl. P. Willemoes
Aggershus
20
Prl. Th . Fasting
Dannebrage
60
Kapt . F. A . Bra/III
Elven
10
Kapti. H . Holsten
Hayen
18
Sekl. J. Nic. Muller
Kronborg
22
Prl. J. E. Hauch
Sværdfisken
18
Sekl . S. S. Sommerfeldt
Jylland
54
Kapt . E. O. Brandt
Nyborg
20
Kapti. C. A. Rothe
Rendsborg
20
Kapsl. Cbr. Egede
Wagrien
52
Kapt . Pr. Chr. Risbrich
Prøvestenen
58
Kapt. L.F. Lassen

marts kl. 0530, da vinden efter at have været
sydlig i flere dage, pludselig sprang til NW.
Englænderne holdt godt over mod den svenske kyst, og skydningen fra Kronborg var
uden virkning. Også skibenes ild var uden
større betydning - dog blev den engelske konsuls hus ved havnen i Helsingør truffet af
en bombe.
Ved middagstid ankrede den britiske flåde
på linie ud for Tårbæk , og i København regnede man med, at angrebet straks ville blive
sat ind; generalmarchen lød i gaderne, og
alle ilede til deres poster. Der skete dog ikke
noget den dag, englænderne blev roligt liggende. Den 31. marts holdtes et krigsråd om
bord i Parkers flagskib, og Nelson tilbød ved
denne lejlighed at tilintetgøre den danske
styrke i løbet af en time, såfremt han fik 10
linieskibe og fregatdivisionen til sin rådighed.
Det var Nelsons agt at angribe syd fra,

533
129
214
357
88
175
223
176
425
221
211
300
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Kommandør Olf ert Piseber.
chef for den danske styrke under
Slaget på Reden.

idet han derved undgik den farlige passage
af fortet Trekroner. Med sin sædvanlige omhu og dygtighed forberedte Nelson sig nu på
sin opgave. Han foretog personlig en rekognoscering af farvandet omkring Middelgrunden og lod dennes øst- og sydside afmærke
med bøjer, således at linieskibene kunne stå
sikkert syd på gennem Hollænderdybet og
derpå videre op i Kongedybet.
Dette forberedende arbejde foregik ganske
uforstyrret fra dansk side, og den 1. april
kunne Nelson melde klar. Hele den engelske
styrke lettede nu og stod ned mod Middelgrunden, tæt nord for hvilken der ankredes.
Kl. 1530 lettede Nelson med angrebsstyrken, som den forsigtige Parker havde forstærkct til 12 linieskibe, 7 fregatter og korvetter
samt brigger, bombefartøjer, mJI. Denne
styrke medførte ialt 1206 kanoner, 14 morterer og 8885 mand, overfor hvilke den danske
liniemed de gamle udrangerede blokskibemed
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Samtidig tegning af den engelske parlamentær, der gJr i land pJ Langelinie.

deres ca. 900 kanoner ikke syntes at være
nogen frygtindgydende modstander.
Nelson kom for en NNW-lig brise sikkert
gennem Hollænderdybet og ankrede før mørkets frembrud syd for Middelgrunden. Batterierne på Amager begyndte en beskydning
med bomber, men ophørte snart, da man på
batterierne skønnede, at ilden var virkningsløs. Det vides nu, at flere bomber faldt mellem de fjendtlige skibe, så det var derfor
uheldigt, at skydningen indstilledes. Alene
den moralske virkning kunne have haft betydning, idet en stadig fare for at blive truffet ville holde de engelske styrker i højt beredskab og derved berøve dem natteroen. Da
der nu faldt ro over farvandet, foretog Nelsons flagkaptajn, captain Hardy, personlig
fra et rofartøj en opmåling med lod og loddestage helt op til de sydligste skibe i den
danske linie. Skønt natten var mørk, er det
dog ubegribeligt, at dette forehavende ikke
blev opdaget og forpurret, idet de danske
skibe havde ordre til hvert for sig at sørge
for fartøjspatrulje i en passende cirkel rundt
om skibet.
Nelson selv tilbragte natten i stærk uro og
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lod hvert øjeblik sende bud for at høre vindretningen. Før daggry gik vinden om i SE, og
kl. 0600 var Nelson påklædt på dækket. Der
blev dog først blæst reveille kl. 0700, for at
besætningerne kunne være udhvilede til den
forestående kamp.
På dansk side purredes ud allerede kl.
0500, hvorefter der straks blev blæst: »Klart
skib«. Da alle var mødt på posterne, holdtes
kanoneksercits for at give de mange uøvede
folk en sidste overhaling.
Kl. 0800 mødte skibscheferne hos Nelson
om bord i Blephant, hvor der opstod en kritisk situation, da det viste sig, at de lodser,
som flåden medførte, og hvis kendskab til
det snævre farvand kun hidrørte fra sejlads
med små handelsskibe, ikke turde påtage sig
ansvaret for at tage de svære linieskibe op i
Kongedybet, hvis afmærkning var inddraget
af de danske. Nelson var fortvivlet. Vinden
var gunstig, og tiden gik til spilde. - Endelig påtog »rnasteren« (): skipperen) på Bellona sig ansvaret, og kl. 0930 gik signalet for
letning tilvejrs i Elephant. Snart efter formeredes kølvandsorden, og for en god SSE-lig
vind stod flåden N på i Kongedybet. Nelsons

plan gik ud på, at hvert skib skulle ankre
med sværanker agter ud for den danske linie
efter en nøje udarbejdet kortskitse. Til trods
for de britiske skibschefers fremragende S0mandsrnæssige dygtighed skete opmarchen
dog ikke uden uheld. Agamemnon kunne således ikke klare sig fri af Middelgrundens
sydspids og måtte ankre. Bel/ona og Russell
tog grunden på Middelgrundens vestside,
men kunne dog fra deres plads deltage i kampen på lang afstand. Kun Nelsons personlige
indgriben forhindrede, at Elephant løb på
grund, idet dette skibs »master« først ville
gå øst om den grundstødte Bellona. - De øvrige skibe sluttede op, og allerede kl. 1030
var slaget i fuld gang. De britiske skibe udførte ankringsmanøvren med beundringsværdig præcision, omend linien som helhed kom
til at ligge lidt østligere end påtænkt.
I den påfølgende kamp udvistes fra dansk
side et sandt heltemod og en glimrende disciplin til trods for den ringe uddannelse, besætningerne havde.
Særligt udmærkede sig den 17-årige sekondløjtnant Peter Willemoes, som med
Flaadebatteri Nr. 1 havde post lige overfor
Nelsons flagskib. Efter at batteriet var sønderskudt og halvdelen af besætningen ukampdygtig, lykkedes det ham at kappe ankrene
og få fartøjet manøvreret i sikkerhed på inderreden.
Det sydligste danske skib Prøvestenen, kaptajn Lassen, måtte udholde ilden fra alle de
forbipasserende fjendtlige skibe samt fra den
grundstødte Rassell, en fregat og en brig. Efter at hans skib havde fået over 1000 kugler i
skroget og alle kanoner ødelagt, lykkedes det
Lassen med en del af besætningen at komme
i land.
Det vil her føre for vidt at gennemgå hvert
enkelt af de danske skibes skæbne - det kan
siges, at der kæmpedes med glimrende tapperhed, og snart var den time gået, som Nelson havde beregnet til defensionsliniens ødelæggelse.

r .

l

L.__.
Blandt de mange helte fra 2. april stod den unge Peter
Willemoes, der som sekondløjtnant var chef for Flaadebatteri Nr. 1, med en særlig glans for samtiden. Med
sit flådebalteri lå han tæt inde under Nelsons flagskib
Elephant, og da musketilden herfra gjorde lyst blandt kanonbesætningen. deltog Willemoes selv i betjeningen af
. kanonerne, samtidig med at han ledede ilden. Tilsidst
blev han dog, da flådebalteriet nærmest var et vrag, nødt
til at kappe sine ankertove. Det lykkedes ham at fd
varpet batteriet ind i havnen.

Admiral Parker var fra Londons dæk med
stigende bekymring vidne til, at endnu 211
time efter slagets begyndelse tordnede kanonerne med uformindsket heftighed. - I erkendelse af, at han ikke havde råd til at miste ret mange af sine kostbare linieskibe, såfremt togtets hovedformål - at tvinge Rusland til at opgive neutralitetsforbundet .skulle nås, besluttede han at lade kampen
afbryde.
Efter en rådslagning med sin flagkaptajn,
der forøvrigt var uenig med admiralen, lod
Parker kJ. 1300 sætte signal for afbrydelse af
kampen.
Det var ved denne lejlighed, at Nelson
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M ind estøtte - i form af en knækket mast rejst på S i x t u s for kaptajn Scbred ersee,
der efter at chefen for blokskibet Indfødsretten , kaptajn A . de Thurah, var faldet, med kronp rins Frederiks minde gik om
bord for at overtage kommandoen. Idet
kaptajn Scbrodersee gik ind over Indfødsrettens faldereb, blev han dræbt af en engelsk kugl e.

satte kikkerten for det blinde øje og undlod
at besvare signalet.
Den danske linie var efterhånden hårdt
medtaget, kommandoskibet Dannebroge var
ødelagt , og Olfert Fischer måtte skifte sin
stander til H olsteen ; men også dette skib blev
stærkt medtaget, hvorfor han nedhalede standeren her og lod sig sætte over til Trekroner.
Han var på dette tidspunkt såret i hovedet,
men vedblev at føre kommandoen .
Men også på engelsk side var situationen
ved at blive kritisk, flere skibe var meget ilde
tilredt. Monarch og Ganges var raget uklar
af hinanden og kommet i drift ned mod Trekroner tillige med Defiance.
Nelson så klart situationens alvor og benyttede lejligheden til i humanitetens navn at
afbryde kampen. Han udfærdigede nu det
bekendte brev til kronprinsen, hvori han meddeler, at såfremt ilden ikke ophører fra dansk
side, ser han sig nødsaget til at brænde de
erobrede danske skibe uden at kunne redde
deres besætninger.
Brevet må med rette betegnes som en
krigslist, og er som sådan blevet fordømt af
eftertiden. For en genera tion, der har oplevet
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krigsførelsen i den 2. Verdenskrig, forekommer Nelsons fremgangsmåde næppe så skændig, som samtiden ville gøre den til. Han tog
en chance og regnede rigtigt med hensyn til
kronprinsens reaktion.
Når listen overhovedet kunne lykkes,
skyldtes det i høj grad den uheldige ordning
af kommandoforholdene på dansk side.
Kronprinsen havde overkommandoen, men
havde ikke samtidig overblikket. Olfert Fischers stander var ikke blevet hejst på Trekroner, så den engelske parlamentær blev af
vagtskibet på inderreden henvist til kronprinsen selv, og denne tog alene ansvaret for slagets afbrydelse uden at forhandle med den
kommanderende på kamppladsen.
Nu, da det hele er kommet på afstand, og
historien kan fælde en velovervejet dom over
begivenhederne, kan følgende fastslås:
Selvom Nelson var i en meget ubehagel ig
situation - omend ikke overhængende - så
kunne selvet tab af flere linieskibe ikke have
ændret det endelige resultat, thi forholdet
var det, at medens den danske defensionslinie
'V ar totalt nedkæmpet, havde englænderne en
betydelig flådestyrke i fuldt kampdygtig stand

"

Slagel på Reden den 2. april 1801.
Efter maleri af C. A . Lorentzen på Frederihsborgmnseet ,
Prospektet e l' set tra Christiansbarn mod nord. l billedets forgrund broen , der forte fra Christiansholm ti l porten
mellem Ars enalets to [lo]e , l [lugt med diss e ligger lidt nordtigere de Io takkelloftsb)'gningel' på Lan goen med
Ankeroen vestenior, Under flaget p" Sixtus ses orlogsskibe p" bedd ing pd Nyh olm .

KANONBÅDSKRIGEN
1807-1814

s:
o

1807 oprandt med tunge uvejrsskyer
på den europæiske himmel.
Ved freden i Tilsit havde Napoleon skaffet sig en mægtig allieret i Rusland, og hans
forsøg på at true England økonomisk gennem »Fastlandsspærringen« havde derved
fået større chancer for at kunne gennemføres. Det engelske herredømme på havet kunne ligeledes trues, såfremt Napoleon kunne
få de endnu neutrale sønationer , Portugal og
Danmark-Norge, på sin side.
I Danmark var kronprinsen og udenrigsminister Bernstorff stærkt engelskorienterede,
selvom de nærede det for danske senere
sædvanlige optimistiske håb, at landet kunne
forblive neutralt under store europæiske opgør . Deres engelske sympatier viste de tydeligt ved at koncentrere hæren i Jylland med
tyngden mod sydgrænsen og med øerne næsten blottet for landmilitære enheder. Ville
man have forberedt et forsvar mod englænderne, måtte slagkraftige sømilitære styrker
være forlagt til Norge, hvorfra et flankeangreb kunne sættes ind - men styrken i Norge,
som normalt bestod af et linieskib, en fregat
og nogle mindre enheder, var ved årets begyndelse tværtimod svækket ved, at fregatten
i maj sendtes til København, hvorfra dens afløser endnu ikke var afgået i august. Linieskibet var det 24 år gamle Prinsesse Lovisa
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Augusta, der var i en meget mådelig forfatning efter at have ligget oplagt i Christianssand 'siden 1804.
Sverige var gået ind i krigen på Englands
side i 1805, Danmark-Norge havde derimod
tidligere sammen med Rusland deltaget i
»Den bevæbnede Neutralitet«, men England
turde ikke stole på, at den dansk-norske flåde ikke en skønne dag var at finde på fjendens side. På denne baggrund må det engelske kup mod København i august 1807 ses.
Det havde dog ikke manglet på advarsler.
Efter at korvetten Fylla havde været i Marokko - hvortil den havde bragt gaver, der traktatmæssigt skulle afleveres, for at danske skibe til gengæld skulle skånes for opbringelse
af marokkanske korsarer - og derefter havde
haft station i Vestindien, anløb den på hjemvejen Portsmouth. Skibet havde på grund af
en epidemi mistet omtrent en fjerdedel af sin
besætning - heriblandt chefen og de to ældste af officererne - hvorfor det var den unge
sekondløjtnant Hedemann, der som interimschef aflagde tjenstligt besøg hos admiral
Gambier . Denne, der senere blev chef for
den flådestyrke , der blev sendt mod København, udtalte ved løjtnant Hedemanns besøg:
»Hvad vil De her, unge mand? Skynd Dem
hjem, i morgen får jeg måske befaling til at
arrestere Dem .« De engelske aviser gav også

advarende meddelelser, ligesom rapporter af
lignende alvorlig art modtoges fra andet
hold .
Den 3. august ankrede den engelske hovedstyrke op på Helsingørs red. Selv dette i
forbindelse med, at en engelsk gesandt ankom til København for i Udenrigscancelliet
at kræve Danmarks stilling overfor Frankrig
oplyst, rev ikke .regeringen ud af neutralitetens tornerosesøvn. Man slog sig til tåls med,
at tropperne, der fulgte med, var bestemt til
at forøge det korps på over 8000 mand, der
tidligere på året var landsat på Rugen, en
opfattelse, der bestyrkedes ved, at englænderne betalte sundtold for de civile skibe. Man
tillod også eskadren at proviantere i Helsingør.
Først det af en ny gesandt, Sir Francis
Jackson, den 7. august i Kiel overrakte ultimatum overbeviste kronprinsen om situationens alvor.
Forbindelsen med Sjælland var nu allerede
delvis afbrudt, da en engelsk eskadre var
detacheret til Storebælt. Den 11. august faldt
de første skud. Vagtskibet i Sundet, fregatten
Prederiksoærn, hvis chef, kaptajn H . S. Gerner, var klar over, hvad der var i gære, lettede i ly af mørket natten før og stod N på i
Kattegat for at gå til Norge. Vinden var sydlig, og på højde med Marstrand blev Frederiksværn indhentet af den engelske fregat Comus, der med linieskibet Defence var sendt
efter den, og som opfordrede den til at dreje
bi, hvilket afvistes. Den første salve fra Comus kom langskibs ind, hvorved Frederiksværns ratline blev overskudt. Den danske fregat var gammel og i mådelig stand, og besætningen bestod mest af lærlinge og usøvante, så kampen var ulige, og efter en times
forløb erobredes den ved entring og førtes
tilbage til Helsingør, dog stadig med dansk
flag og vimpel vajende.
De direkte fjendtligheder indledtes med
landgang ved Vedbæk den 16. august. I
1801 havde englænderne nemlig lært, at Kø-

benhavn ikke var så let at tage fra søsiden.
Under hovedstadens påfølgende belejring
blev de skibe og flådebatterier, der kunne
klargøres , lagt ud i defensionslinien, mens
det blev overladt til kanon- og morterfartøjer
at deltage i de aktive krigshandlinger. De
var flankestøtte under udfald fra byen og afviste en engelsk specialeskadre, der søgte ind
på bombardementsafstand, hvorimod de ikke
kunne forh indre, at der blev opkastet landbatterier nærmere og nærmere den belejrede
by. 3 engelske transportskibe blev erobret den
17. august, og den 31. blevet armeret transportskib sprængt i luften og en brig sænket.
De danske fartøjer havde her relativt få og
små tab. Dog mistedes kanonbåden Stubbekøbing, der den 21. ramtes af en bombe og
sprang i luften.
Efter bombardementet blev kapitulationen
underskrevet den 7. september, hvorefter flåden med alt dertil hørende materiel skulle
overgives til englænderne. Kommandør Steen
Bille, der havde kommandoen over Sødefeusionen, havde gjort klar til at ødelægge skibene ved sænkning, idet en opbrænding ville
kunne få skæbnesvangre følger for byen. En
kurer fra kronprinsen, løjtnant Steffensen,
der medførte samme ordre , blev imidlertid
taget til fange, og dette i forbindelse med
kapitulationsbetingelsernes skarphed gjorde,
at planen om skibenes sænkning ikke kunne
iværksættes.
Flådens ran blev grundigt udført. Alle skibe, der kunne sejle eller slæbes, blev ført bort
- ialt 17 linieskibe, 16 fregatter, 9 brigger og
skonnerter, 4 skytpramme, 23 kanon- og morterfartøjer og en del mindre enheder. Skibe
i dok og på bedding ødelagdes totalt, tømmer, sejldug, tovværk, ja selv papirknive og
arbejdernes private værktøj blev taget af englænderne, og hvad der ikke kunne medføres,
blev ødelagt. Tilbage blev mærkeligt nok ca.
1000 brugbare kanoner samt en lystfregat,
der i 1780'erne var skænket kronprinsen af
den engelske konge, men selv i den var møb91

Kanonbådene angriber den 31. august' 1807 de enge/ske slyrker udfor København, hvorved en
engelsk brig sænkes og el engelsk transportskib sprænges i lujte», Til beire ses nogle af de til
Københavns sejorsvar udlagle blokskibe m.jl.

ler og inventar ødelagt. Da admiral Gambier
trods dansk krav herom ikke ville tage fregatten med, blev den medio november bemandet med 18 engelske krigsfanger og
sendt til England.
Danmark-Norge var nu i krig med England, og til at føre krigen havde vor før så
stærke sømagt kun få enheder . Linieskibet
Prins Christian Frederik og briggen Lougen
var efter endt kadettogt gået ind til Norge,
linieskibet for at blive oplagt til afløsning af
det ældre linieskib Prinsesse Lovisa Augusta,
der med den omskiftede besætning om bord
var klar til at gå til København . Kun modvind hindrede disse to skibe i at dele skæbne
med den øvrige flåde. Nu blev alle enheder i
Norge bemandet og foreløbig stationeret i
Frederiksstad og Christianssand, hvilke byer
sattes i forsvarsstand. Fregatten Diana, der
var undervejs til Vestindien, gik efter at have
afleveret »presenter« til deyen af Algier og
efter at have fået underretning om begivenhederne i København ind til Cartagena, hvor
den derefter henlå, til den i 1809 blev be-
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slaglagt af spanierne, der nu var englændernes allierede .
Herudover havde der kun været enkelte
småskibe ude i farvandene, og da Holmens
kapacitet var betydeligt nedsat, var det ikke
muligt indenfor en årrække at genopbygge
en flåde, der kunne true det engelske herredømme i vore farvande. Et linieskib, der løb
af stabelen 1810, blev bygget af de på Holmen efterladte materialer. Det fik det symbolske navn Phønix, men blev aldrig udrustet. I årene 1807-14 byggedes desuden 4 fregatter, hvoraf dog kun en kom i aktiv tjeneste, 7 brigger og 4 skytpramme. Man måtte
koncentrere sig om fartøjer, hvis bygning
fordrede mindst tid, bekostning og bemanding, og allerede i 1808 byggedes 96 kanonbåde, 16 morterchalupper og 13 kanonjoller.
En stor del af disse fartøjer blev bekostet af
byer, landsdele eller private, en kanonjolle,
Sejr eller Død, således ved indsamling blandt
unge søofficerer. Dronning Marie skænkede
halvdelen af sine nålepenge, og selv de fattigste i landet gav deres skærv. Havde de

»Den Engelske Nations Skiens el udøvet paa Nyholm den 17. October 1807< lyder den originale tekst til dette stik,
der var »Tilegnet det nærværende Engelske Ministerium<. I billedets midte bag det faldende orlogsshibs stævn ses
[ardins afløbningspavillon.

De under bygning værende orlogsskibe væltedes af stabelen og ode.
lagdes under englændernes besættelse af Holm en. Stik efter tegning af
Echersberg.
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ikke rede penge, bortgav de forskellige brugsgenstande eller tilbød at arbejde uden løn
som f.eks, sejlmagerne på Holmen, der syede
sejl til en kanonbåd i deres fritid.
Desuden udrustedes handelsskibe som defensionsskibe, og der byggedes en halv snes
flådebatterier, ligesom et stort antal småfartøjer blev armeret for at anvendes til begrænsede opgaver, kanonbarkasser, snekker, jagter, luggerbåde, lodsbåde, færgebåde m.fl.
og på Elben 5 skytbåde.
Da englænderne stod op igennem Sundet
med den ranede flåde, grundstødte og sank
nogle af skibene, og af disse blev bl.a. 3
skytpramme senere bjerget og repareret.
De to linieskibe i Norge havde for størstedelen holdt sig inde i skærgården og på fjordene, da englænderne lagde vægt på også at
få denne sidste rest af den danske flåde sat
ud af spillet, Bl.a. søgte de medio september
at få Prins Christian Frederik, der lå i Christianssand, til at overgive sig ved at true med
repressalier mod byen. Byens befolkning
drog derfor et lettelsens suk, da skibet i slutningen af måneden, løvrigt uobserveret, gik
til Frederiksværn, hvor det andet linieskib
lå. Begge gik de senere til Frederiksstad, hvor
mulighederne for at afslå angreb var større.
Enkelte gange stod skibene ud i rum sø, men
hver gang måtte Lovisa Augusta returnere
med havarier.
Den 30. november gik skibene efter ordre
til Sundet for at rense dette for fjendtlige
krigsfartøjer. Prins Christian Frederik sendtes herfra på kryds i bornholmske farvande,
mens Lovisa Augusta efter en ny række havarier blev oplagt for godt på Holmen.
For at søge at tvinge Sverige til fred sendte Napoleon et fransk-spansk troppekorps på
ca. 20.000 mand under marskal Bernadotte
op til Danmark. Korpset skulle overføres fra
Fyn, hvorfor Storebælt først måtte renses for
engelske krigsskibe, og for at gøre dette fik
Prins Christian Frede;'ik ordre til at afgå
hertil. Skibet havde ved afsejlingen fra Nor-
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ge haft en udmærket besætning, for en stor
del bestående af søvante nordmænd; men ved
en tyfusepidemi mistede man næsten halvdelen, der måtte erstattes med nye, uøvede folk.
Da skibet den 21. marts 1808 afgik fra Helsingør, havde det i stedet for sin oprindelige
besætning på 625 mand kun 576, hvoraf de
170 var kommet om bord to dage før, og
36 var syge.
Skibet havde ordre til at forjage en engelsk
fregat fra Storebælt. Få timer efter at skibet
var lettet, ankrede 3 engelske linieskibe nord
for Hornbæk, hvor de straks fik meddelelse
om det danske linieskibs bevægelser. De to
linieskibe Stately og Nassau, af hvilke det
sidstnævnte var det tidligere danske Holsteen,
som englænderne havde erobret i 1801, lettede straks, hvilket blev observeret af nogle fiskere fra Hornbæk. De søgte at indhente det
danske skib, hvilket dog ikke lykkedes, hvorfor kaptajn Jessen uvidende om de engelske
linieskibes ankomst fortsatte ud på sin sidste
sejlads.
Ved passage af Sjællands Rev sås to fjendtlige fregatter i Storebælt. Alle tre skibe ankrede for natten, og næste morgen søgte Jessen
at trække fjenden nordover, bort fra bæltet,
for at optage kampen i rum sø. Ved middagstid stødte en tredie engelsk fregat til, og 2
timer senere dukkede de to linieskibe op.
For ikke at føre fjenden ned i bæltet, søgte
Jessen nu at gå nord 0!I\ revet, tilbage til
Kronborg. Kl. 1900 begyndte kampen med
de to linieskibe, og det danske skib klarede
sig i første omgang så godt, at de fjendtlige
skibe kl. 21 midlertidig måtte trække sig ud
af kampen for at reparere. Heller ikke Prins
Christian Frederik var dog uden skrammer,
blandt andet var ratlinen skudt over og rorstammen gennemskudt, så styringen var vanskeliggjort. Flere kanoner var ødelagt, og
mange af besætningen var allerede faldet eller sårede. Efter en lille halv times stilstand
blussede kampen atter op, og da fregatterne
nu også var ved at nå frem, besluttede Jessen
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Kampen ved Sjæl/ands Odde den 22. marts 1808. På billedet, der viser kampens første fase, ses orlogsskibet Prins
Christian Frederik til bojre, i midten det engelske linieskib Stately og til venstre Nassau .

Billedet viser kampens sidste fase i det øjeblik , hvor Prins Christian Frederik kl. 2215 efter at have taget grunden
tv inges til at stryg« flaget.
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at sætte skibet på land nord for Odden Kir- ellers byggedes der batterier og opkastedes
ke og udfor den nuværende Odden Havn. skanser overalt. Således ialt på Sjælland,
Samtidig med, at skibet kl. ca. 2215 tog grun- Møn, Lolland og Falster 49, på Fyn og Landen, måtte flaget stryges. Linieskibet stod så geland 15, i Jylland og på Samsø 30, i Slesvig
fast, at det ikke kunne bjerges, hvorfor det 15 og i Holsten 9 samt i Norge ca. 100 skanblev stukkket i brand og sprang i luften næ- ser med ca. 1000 kanoner. Et antal flådebatste aften. T abet på dansk side var 64 faldne terier udlagdes, og handelsskibe blev armeog 129 sårede - ca. 1/3 af besætningen. Chef, ret og lagt udfor danske og norske byer som
næstkommanderende og trediekommanderen- defensionsskibe. Kystbatterierne var for en
de var blandt de sårede, og tre løjtnanter: stor del bemandet med den stedlige milits.
Militsen i Norge, alle våbenføre mænd
Willemoes, W. Dahlerup og Soland faldet.
Det engelske tab var 55 døde og sårede. Men mellem 16 og 56 år indenfor 1 kvartmil. fra
Stately var så forskudt, at det måtte gå til kysten, var på 53.000 mand, hvortil kom byEngland for reparation. Selvom englænder- ernes borgervæbninger mJI. Det kneb dog
ne for en kort tid var blevet hindret i at have med våben, således i Nordlandet, hvor kun
et tilstrækkeligt antal skibe i Storebælt til at . 10 % havde gevær, de øvrige kun sabler,
holde det fuldt blokeret, blev troppeover- spyd. o. lign. Her var bispen divisionschef.
førslen til Sjælland og dermed det planlagte Kanoner måtte nordmændene også selv støangreb på Skåne dog opgivet.
be med det sørgelige resultat, at de ofte
De spanske tropper i Danmark var til in- sprængtes ved første skud. Der blev holdt
gen nytte - tværtimod - og da Spanien i for- konstant vagt, og lodsernes signalbåker foråret 1808 rejste sig mod Napoleon, gjorde øgedes i antal, hvorved der etableredes en
tropperne her også oprør. Hovedstyrken meget effektiv efterretningstjeneste.
samledes på Langeland og ved Nyborg, og
At småøerne ikke ville give sig uden
udfor denne by ankrede en engelsk eskadre sværdslag ses bl.a. af begivenhederne på Anfor at indskibe tropperne. Premierløjtnant holt. Peter Justesen, der havde deltaget som
Rasch med briggen Fa112a og kongebåden månedsløjtnant i Slaget på Reden, havde sat
Søormen·) nægtede at udlevere de i havnen sig i spidsen for øens milits. Han havde flere
liggende skibe til dette formål, og efter en gange i 1807 og 08 tilbagevist mindre anhård kamp, hvori de af spanierne besatte grebsforsøg med barkasser fra fjendtlige
landbatterier gjorde fælles sag med englæn
krigsskibe. Den 13. august 1808 strandede en
derne, måtte de danske skibe bukke under. engelsk kutter, som for at komme flot måtte
Englænderne beslaglagde alt skibsmateriel og kaste 7 karronader over bord. Disse blev
hentede derefter den på Langeland værende bjerget og bl.a. placeret ved fyret, hvor de
styrke.
blev brugt mod barkasser fra fregatten ProseDer arbejdedes nu med fuld kraft på dels lyte den 4. november samme år. Angriberne
at kunne forsvare kysterne, dels at bemande blev tvunget til at vende om, skønt anholterde småfartøjer, der i de kommende år skulle ne i mangel af kugler havde måttet lade med
tvinge fjenden til i stedse stigende grad at sten. Øen blev dog taget den 18. maj 1809,
bruge flådeenheder til konvojbeskyttelse.Små- da et større, organiseret angreb blev sat ind.
øerne og den ydre norske skærgård kunne
Een stor opgave trængte sig på. De danske
ikke beskyttes mod engelske overgreb; men landsdele kunne til dels klare sig, da den indbyrdes forbindelse ikke kunne afbrydes per.) En kongebåd var et mindre skib - også benævnt
manent, men derimod var Norge ilde stillet,
»Iukt båd«. Soormen var armeret med 8 stk. 4-pundige
isoleret til begge sider og helt afhængig af
kanoner og 4 haubitsere,
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Ved en festforestilling i Det kgl. Teater den 26. januar 1811 til fordel for de danske krigsfanger i England fremsagde sluæspilleren Hans Cbr. Knudsen en patriotisk deklamation om Flåden, der som FlIgI Fenix atter skulle
rejse sig af asken. Allerede i marts 1801, da den engelske flåde lå i Sundet, baode han flere aftener fra Det kgl.
Teaters scene [oredraget fædrelandssange, hvorved han i høj grad var medvireende til at skabe den stemning, der
herskede den 2. april. Efter 1807 genoptog han sin patriotiske virksomhed, og ved rejser og forestillinger rundt om
i Danmark og Norge lykkedes det ham at indsamle ca. 300.000 rdl, til fordel for danske krigsfanger, sårede
og de faldnes ejterladte. Billedets baggrund er en allegorisk fremstilling af søsætningen af orlogsskibet Phoenix
i 1810 - Danmarks første linieskib efter Flådens ran. Trods sit navn led skibet den kranke skæbne at henligge hele
sin levetid i oplagt tilstand. Det blev aldrig udrustet.

provianttilførsler fra Jylland, ligesom også
mundering og våben måtte tilføres herfra.
»Norges Providering« krævede en meget stor
indsats, og et stort antal fartøjer med de for
Norge så kostbare ladninger blev opbragt.
Briggerne i Norge og de jyske kanonbåde assisterede bedst muligt, men på en stor del af
sejladsen måtte proviantskibene stole på heldet. De sidste krigsår var man i Norge nærmest på sulteration; men den norske sejghed lod sig ikke overvinde, og landet holdt
ud til den bitre ende.
Selvom man ikke skulle bemande store
skibe, stillede de mange opgaver så store krav
til personel, at det kneb med at skaffe besæt7

ninger og da især befalingsmænd, der bl.a.
også anvendtes som transportofficerer i havnene. De ældste kadetter fra linieskibet Prins
Christian Frederik, der som omtalt havde været kadetskib, da det gik ind til Norge for at
afløse Prinsesse Lovisa Augusta, var straks
blevet udnævnt til månedsløjtnanter, de næstældste blev fordelt på skibene, og for de yngste hold oprettedes en midlertidig skole i Kristiania, til de efter 1/2 års forløb kunne komme tilbage til København. Handelsmarinens
navigatører måtte træde til, og der tjenstgjorde årlig mellem 200 og 400 rnånedsløjtnanter.
Et andet sted, hvor handelsmarinens office-
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rer sattes ind, var ikaperfarten. Kaperiet blev
officielt tilladt i oktober 1807, idet et kaperreglement blev udstedt, og kapervæsenet blev
hurtigt udviklet, idet alle større byer udrustede letsejlende skibe til dette formål. Kaperiet var til en vis grad under militær kontrol,
ingen kunne drive kaperi uden at have fået
udstedt kaperbrev og betalt kaution, og enhver sag skulle behandles af priseretten, der
også behandlede sager vedrørende priser, taget af orlogsfartøjer. De idømte prisepenge
var et velkomment bidrag til de lave lønninger, som staten gav de folk, der risikerede liv
og lemmer under de - for at sige det mildt noget ubekvemme forhold, der blev budt dem
i de for størstedelen åbne både. Månedsløjtnanternes løn svarede til sekondløjtnanternes
- 16 rdl. mdl. - og de blev oven i købet i
vid udstrækning hjemsendt uden løn eller
transpo-rtvederlag i de vintermåneder, hvor
fartøjerne måtte lægges op. At lønningerne
udbetaltes i papirpenge, forværrede sagen
yderligere, idet lønningerne derved faldt til
ca. 1/3 af førkrigstidens værdi.
Det var forståeligt, at prisepengene særlig
lokkede kaperne til at søge at undgå kamphandlinger med engelske orlogsskibe, hvorfor man til slut måtte indstille, at der skulle
gives tilsvarende dusører for opbringelse af
armerede skibe som for handelsskibe - et krav
som man dog havde vanskelighed ved at gennemføre, da finanserne både i Danmark og
Norge var i en så ynkelig forfatning, at lønningerne ofte var indtil 'il år bagud.
For at skaffe det tilstrækkelige antal styrmænd og søfolk fik konsulerne ordre til at
sende folk hjem fra danske og norske skibe.
Transporten var ikke den mest bekvemme, da
den foregik til fods, og der var eksempler på,
at folk har måttet gå på deres ben fra Genua
til Vliesingen. Indkaldte styrker havde det ikke bedre, besætningerne til skibene på Schelden gik derned, og folk, der hjempermitteredes om vinteren, kunne ofte knapt nå hjem,
før de måtte tiltræde tilbageturen. De norma-
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le transporter af indkaldte fra Norge til Danmark pr. skib blev strøget i krigens tid, hvor
hver landsdel i det store og hele måtte sørge
for besætninger til skibene gennem hvervningsofficererne.
Medens kaperkrigen var en indsats mod
fjendens handelsskibe, hvorved der bragtes
mange for landet værdifulde skibsladninger
til havnene, var der for kanonbådene tillige
kampen med de fjendtlige orlogsmænd, af
hvilke 9 orlogsbrigger og 2 kuttere foruden
en del kanonbåde og armerede barkasser
erobredes. Heraf blev 6 brigger solgt, enten
fordi de ikke var velsejlende nok eller af
andre, i dag uforklarlige grunde.
Kanonbådene havde 30 årer, en besætning
på 64 mand og var armeret med 2 stk. 18pundige kanoner, en for og en agter, og 2
stk. 4-pundige haubitzere, kanonjollerne, der
kun havde 24 mands besætning, førte 1 stk.
18-pundig kanon agter og en haubitzer, de
erobrede engelske barkasser fik 29 mands
.besætning. Morterchalupperne havde 24 årer,
50 mands besætning og var med enkelte undtagelser armeret med 1 stk. 100-pundig morter og 2 stk. 4-pundige haubitzere. Fartøjerne havde sejl, men under kamp benyttedes
kun årerne. Bådene optrådte sjældent alene,
2 både udgjorde en peleton, 2 peletoner en
division og 3 divisioner en bataillon. Bådene
fordeltes i flotiller af en eller flere divisioners størrelse.
Under kamphandlinger måtte de små fartøjer af og til søge ind under beskyttelse af
kystbatteriernes kanoner, og når galt skulle
være, løb de endda op i strandkanten og blev
her assisteret af landmilitæret, der gik i stilling på stranden.
Den 4. juni 1808 gik 4 kanonbåde fra Langelandsflotillen under premierløjtnant Christian Wulff ud i bæltet for at angribe den
engelske brig Tickler, som havde standset
posttrafikken mellem Taars og Langeland.
Kl. 1530 var man 3 sømil fra briggen, og da
det løjede, bjergedes sejl, og man roede mod

fjenden. Flotillen blev samtidig forstærket
med 2 kanonbåde fra Taars. Kl. 1730 var de
4 første kanonbåde indenfor skudvidde, og
til trods for, at en fjendtlig fregat nu blev
observeret 2-3 sømil sydligere, angreb kanonbådene.
Briggen manøvrerede med sejl og årer for
at få sit artilleri til at bære - den var armeret
med 2 stk. 18-pundige kanoner og 12 stk. 18pundige karronader og havde en besætning
på 50 mand. Der stod en ret stærk dønning,
hvorfor skudvirkningen mod briggen ikke
var særlig effektiv, og man besluttede at entre. Da fartøjerne var på geværskuds afstand,
blev flaget strøget i briggen. Den engelske
chef var faldet og 7 mand såret. Kanonbådene havde kun fået enkelte træffere og kun en
mand såret, sekondløjtnant G. J. Grodtschilling. Prisen blev bragt ind til Nakskov.
Englænderne tog revanche ved natten mellem den 11. og 12. juni med armerede fartøjer at angribe Taars, hvor en af de 2 kanonbåde, E 3, lå fortøjet. Angrebet kom overraskende, så båden kun nåede at affyre et
enkelt skud, før den blev entret, bl.a. fordi
2/ 3 af besætningen var sendt til køjs i logiskibene til trods for, at fjenden var observeret. Logiskibene, 2 jagter, blev brændt og E 3
taget som prise.
Allerede den 9. juni blev atter en brig,
Turbulent, erobret. En engelsk konvoj på
73 skibe, beskyttet af en fregat, 4 brigger og
en del andre armerede skibe, gik sydover fra
Malmø Red og blev angrebet af roflotillen
fra København under kommandør Krieger
med 21 kanonbåde og 7 morterchalupper
samt en division stykpramme. Morterchalupperne indledte kampen med at kaste bomber
mod konvojen. Kl. 1500 var konvojen gået
under sejl, men først kl. 1800 nåede kanonbådene ind på skudafstand, liggende på
frontlinie. En bataillon gik mod konvojen, en
division mod briggen Turbulent og en anden
division mod de øvrige armerede skibe. Konvojen havde nu fået så megen vind, at både-

ne måtte koncentrere sig om de sidste koffardiskibe, hvoraf 11 blev afskåret. Briggen
måtte stryge flaget kl. 2000, og samtidig gik
8 kanonbåde i angreb på fregatten, der søgte
sydover mod konvojen. Forfølgelsen blev
imidlertid opgivet, dels på grund af mørke,
dels fordi man nu kunne risikere et angreb
fra svenske'kanonbåde. Da angrebet blev afblæst, havde besætningerne roet i 8 timer.
På dansk side var ingen tab. Kommandør
Krieger fik ved den lejlighed 24.000 rbd. i
prisepenge.
Den 19. juni blev briggen Seagull erobret
udfor Norges kyst af briggen Lougen. premierløjtnant P. F. Wulff, der efter en times
kamp fik assistance af 4 kanonbåde fra Christianssand under premierløjtnant Fønss. Kort
efter overgivelsen kæntrede dog briggen, og
af dens 96 mand store besætning reddedes
kun en trediedel. Lougens tab var 1 død og
13 sårede, kanonbådene havde intet tab. Sejrherrerne gik straks i gang med at hæve prisen, hvilket lykkedes, og den indgik derefter
i de dansk-norske styrker. Den gjorde sig hurtigt gældende og kunne den 25. november
samme år melde om en sejr, idet den med
premierløjtnant Budde som chef tvang den
svenske kutter Gribben til efter en kort kamp
at overgive sig. Den svenske kutter førte iøvrigt dansk flag så vel før som under størstedelen af kampen.
Den 1. august blev briggen Tigress taget
ved Agersø af kanonbåde til trods for, at et
linieskib lå i nærheden. Den anvendtes i
1809-10 som øvelsesskib for kadetterne.
Den 5. september angreb 21 kanonbåde
udfor Nyborg en styrke på 2 brigger og 1 kanonbåd. Den sidste blev erobret, og kun en
opstående kuling reddede de 2 brigger, der
i ilde tilredt stand måtte søge ind under et
linieskibs kanoner.
At kanonbådene ikke gik af vejen for at
tage kampen op mod linieskibe viste sig, da
Københavns roflotille den 20. oktober angreb Africa, der var for indgående mod
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Den engelske brig Tickler angribes og erobres af kanonbdde i
Langelandsbæltet den 4. juni 1808. Briggen stryger flaget, da
kanonbådene går frem for at entre.

Fra Kanonbådskrigens dage, 4 samtidige stik af N. Tresleo
efter tegninger af c. lIV. Eckersberg.

Den engelske brig Turbulent og 11 engelske koffardiskibe
erobres under affæren i Plinterenden den 9. juni 1808 .
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Den erobrede engelske brig Seagul1 slæbes af briggen Lougen ind til Christianssand den 19. [uni 1808. Efter at
Seagul1 var kommet oel ind i skærgården, krængede den over og begyndte at synke. Det lykkedes dog at få den
ind på lægt vand, så den senere kunne bjerges.
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Det engelske linieskib Dictator, der fire år senere ødelagde fregatten Najaden i Lyngør, havde
i [uni 1808 i Køge Bugt en affære med 6 kanonbåde. Da vinden begyndte at leie af, foretrak
Dictator at retirere.
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Model f4/ en kanonjolle. 1809. Par at det lille
fartø; skI/lie kunne bære vægten af den svære
kanon agter uden at ligge »pd bælen«, var kanonen anbragt et stykke fra agterenden, idet agterskibet dannede en ponton, heno ver hvilken kanonen skød. Sigtet måtte tages med fartøjet, idet
kanonen kun havde ringe sideretningsjribed, Angreb måtte foretages med agterenden mod modstanderen, buoroed Eanonjollen havde den fordel
at kunne skyde under en eventuel retræte.

Malmø. Flotillen afgik fra Dragør kl. 1200, len at indhente den, og da den var på kaog linieskibet vendte straks og stod sydover. nonskuds afstand, formeredes frontorden,
Kampen fandt sted fra kl. 1600 til 1830, idet der blev afgivet et varselsskud. Først nu
hvorefter flotillen på grund af mørket stod tonede briggen engelsk flag, og kampen betilbage til Dragør, hvortil den ankom kl. gyndte. Bille med kanonbådene Harald Haar2300. Kampen havde været hård - roflotillen fager og Frederiksværn søgte nu at gå foran
havde 28 faldne og 36 sårede, hvoriblandt 2 om briggen, mens resten af flotillen dirigeremånedsløjtnanter ; men også linieskibet hav- des agtenom. Efter en times heftig kamp, og
de lidt meget og var ifølge engelsk beretning før bådene endnu var kommet på klos hold,
nærmest et vrag. Det blev sendt til England blev flaget strøget, og Allart blev bugseret
for at blive repareret, men måtte kasseres. ind til Frederiksværn. Den havde kun 1 død
og 4 sårede og flotillen nøjagtig det samme
Dets tab var 20 faldne og 41 sårede.
En engelsk brig, Minx, var i 1809 - til tab.
Den 12. september 1810 fik premierløjtbrug for de engelske konvojer - blevet udlagt
som fyrskib udfor Skagen, hvorfra en dansk nant de Falsen i Hals meddelelse om, at en
styrke på 3 tidligere engelske kanonbåde og engelsk orlogskutter lå ved et strandet skib
3 kanonjoller den 2. september gik i angreb nord for Læsø. Han gik straks under sejl med
og efter knap tre timers kamp tvang den til 2 kanonbåde og nåede over til kutteren kl.
overgivelse. Flotillen havde intet tab, hvori- 1430. Trods kutterens overlegne armering, 12
mod briggen var »endel forskudt« og havde stk. 18-pundigere mod 4, hvoraf højst 2 ad
gangen kunne bære, lykkedes det efter 3 ti2 dræbte og 10 sårede.
En særlig triumf var det, da Frederiksværn mers kamp at få den til at stryge. Det må
flotille under kaptajnløjtnant S. A. Bille den dog tilføjes, at flotillens øvrige 4 kanonjoller
10. august samme år generobrede den tidli- netop på det tidspunkt var nået frem og havgere danske brig Allart, et søsterskib til Lou - de afgivet deres første salve. Kutterens chef
og 5 mand var faldet , de danske fartøjer havgen, taget ved Flådens ran 1807.
Briggen stod ind mod kysten for en laber de derimod intet tab. Kutteren, Alban, blev
sydlig kuling. Da flotillen roende i kølvands- indbragt til Fladstrand og blev efter endt reorden med 6 kanonbåde og 2 kanonjoller ob- paration anvendt der. Den blev tilbageerobret
serveredes kommende ud fra skærgården, af englænderne, da den var på vej til Norge
vendte briggen, der ikke førte flag eller vim- den 18. maj 1811.
pel, og stod udefter; men det lykkedes flotilSom følge af de danske kanonbådes og ka102

peres virksomhed måtte konvojernes eskorter
efterhånden gøres stærkere og stærkere. Som
modtræk herimod fik flotillerne i efteråret
1810 en værdifuld forøgelse. De tungtroende og sletsejlende både havde svært ved at
nå ind i konvojerne, når det ikke netop var
vindstille. Der skulle handles hurtigt, når
prisemandskab skulle sættes om bord i priserne, og så vel disse som kanonbådene måtte sørge for at komme væk, før de sværere
eskorteskibe kunne nå at gribe ind. Til den
ende fik de nu tildelt et antalletsejlende barkasser eller mellembåde, ligesom de selv skaffede sig små armerede sejlbåde til rekognosceringstjeneste. Disse lette fartøjer arbejdede i forbindelse med kanonbådene; men
ofte angreb de også på egen hånd konvojerne og tog priser.
I 1811 lykkedes det kommandør Liitken at
få indført, at der efter en hård kamp blev
givet »hvad dette Slags Folk kalder en Lystighed«. Faldt der prisepenge, blev dog udgiften til »Lystigheden« trukket fra disse.
løvrigt var det ikke alene roflotillerne, der
foruroligede konvojerne. Således gav den
kommanderende søofficer i Norge, admiral
Fisker, i juni 1810 sine brigger ordre til at
angribe en konvoj, som han havde fået meddelelse om ville stå Skagerak ud. 5 brigger
under kaptajn Krieger stod sydover under
den svenske kyst og sørgede for at blive observeret af fiskerne der. Som forudset sendte
den engelske admiral Saumarez derfor sine
fregatter mod briggernes forventede position,
mens disse i ly af mørket stod vestover mod
Jylland, hvor de undervejs mødte konvojen,
kun beskyttet af en brig, jog denne på flugt
og erobrede hele konvojen på 50 skibe, som
blev bragt ind til Christianssand-området.
Konvojens værdi blev anslået til 71f2 million
rdl.
Alle danske foretagender faldt dog ikke
lige heldigt ud. Som før nævnt blev øen Anholt erobret i maj 1809. Øen var på grund
af sin beliggenhed af stor betydning for eng-

lænderne, der havde befæstet den og givet
den en garnison på 500 mand. Denne betydning var yderligere steget, efter at Sverige i
november 1810 havde erklæret England krig.
I februar 1811 gav kongen ordre til, at en
ekspedition skulle udrustes under major Melsted og premierløjtnant de Falsen for at generobre øen. Hærens ekspeditionskorps på 650
mand blev ret hurtigt samlet, hvorimod de
Falsens opgave var mere vanskelig. Kanonbådene var lagt op for vinteren, mange lå endnu indefrosne i de jyske fjorde, og besætningerne var hjempermitterede, hvorfor ekspeditionen først kunne starte fra Gjerrildbugten
den 26. marts. En forudgående rekognoscering havde givet indtryk af, at der ikke var
fjendtlige fartøjer i farvandet, og vejret var
nu gunstigt. Den beordrede hemmeligholdelse af ekspeditionen havde dog ikke været mulig, så englænderne var vel forberedt. Falsen
afgik med en styrke på 12 kanonbåde, og
landgangskorpset var taget om bord i 12
transportfartøjer. Kl. 1430 ankrede fartøjerne i Pakhusbugten på øens sydside, og kl.
1600 var styrken sat i land ..Foruden de 650
soldater deltog 120 mand af flotillens soldatesque under kaptajn Prytz og 200 matroser
under premierløjtnant C. A. Holsten. Matroserne var avantgarde og mødte en kavalleripatrulje, som det ikke lykkedes at afskære.
Da foretagendet således var røbet, gik Holsten straks til angreb på det befæstede fyranlæg, som englænderne havde givet navnet
Fort York, men blev slået tilbage med store
tab. Nu stødte hovedstyrken til, og da fortet
samtidig blev taget under ild fra kanonbådene, syntes foretagendet at skulle krones
med held. Men netop da observeredes nogle
fjendtlige enheder, der stod ind mod øen, en
fregat, en brig og en skonnert, hvorfor kanonbådene måtte trække sig ud af kampen.
Falsens forsøg på straks at få tropperne om
bord mislykkedes, tværtimod forsøgtes endnu en generalstorm, hvorunder så vel Melsted som Holsten faldt, og Prytz blev hårdt
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såret, hvorefter tropperne, der havde mistet
deres ledere, i mindre god orden trak ned
mod stranden, hvor så mange som muligt
blev taget om bord . Falsen sendte nu transportfartøjerne mod Isefjorden og gav kanon bådene ordre til at søge mod land efter de
enkelte chefers bedste skøn, idet vejret var
blevet af en sådan karakter, at bådene, der
havde svært nok ved blot at klare søen, ikke
kunne optage en kamp. Fregatten stod efter
transportflåden, briggen og skonnerten mod
kanonbådene. Det lykkedes først Falsen, senere sekondløjtnant Buhl at opholde briggen
så meget, at de fleste af bådene fik et så
stort forspring, at de kunne undvige. Falsen
kom også under ild fra skonnerten, men slap
til København. Derimod lykkedes det ikke
Buhl at klare briggen, og efter ca. % times
kamp måtte han stryge flaget; men han nægtede at gå, på siden af briggen, skønt den søgte at tvinge ham til det ved at fyre mod båden med geværer. Han gav besætningen ordre til at lægge sig under tofterne, mens han
selv blev stående ved masten. Til sidst måtte
briggen sætte fartøjer i vandet. Trods dette
lykkedes det dog briggen senere at indhente
to både, der søgte mod Sverige. Den ene under sekondløjtnant Miihlenstedt blev erobret,
men sank umiddelbart efter. For fregatten
lykkedes det at erobre et transport- og et proviantfartøj. Personeltabene var ved den samlede aktion for flotillen 121 fanger, 47 faldne og 38 sårede, for hærstyrken 408 fanger,
heraf 13 officerer, 22 faldne og 35 sårede.
Det engelske personeltab var kun ringe. Det
kan ikke undre, at det sørgelige resultat gav
anledning til en skriftlig meningsudveksling,
hvor især general Tellequist, der havde ansvaret for den landmilitære tilrettelæggelse,
søgte at lægge skylden over på den unge søofficer. Da Falsen et par år senere søgte at
få sagen retsligt undersøgt, blev dette afslået,
og da den ca. 30 år efter påny blev taget op,
gav den intet endeligt resultat, selvom den
nærmest faldt ud til Falsens fordel.
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Premierloitnant J. C. de Falsen, 1785 -1849,
udmærkede Jig ved mange lejligbeder som
chef for kallonbådJ/lotiller i kampet1 mod
englænderne 1810-1813. MeJt kendt er han
dog for det dristig) gennemførte, omend uheldige angreb i 1811 på det af englænderne
besatte Anholt.

Den 29. juni 1811 erobrede 4 kanonbåde
fra Grenå under premierløjtnant Wigelsen
briggen Safeguat'd. Briggen blev efter at være bragt ind til Udbyhøj solgt.
I samme farvand fandt en større kamphandling sted kort efter. Falsen fik ved sin
ankomst til Grenå den 2. juli signal om, at en
fjendtlig, beskyttet konvoj var ankret mellem
Sejrø og Hjelm, og stod straks derned med
7 kanonbåde og 10 kanonjoller. Af kanonbådene var tre tidligere engelske. Konvojen
- ialt ca. 160 skibe - var beskyttet af 4 linieskibe, 2 fregatter, 2 brigger og 1 kutter og
lå opankret 1112 sømil SE for Hjelm. I forventning om angreb fra Storebælts-flotillerne
lå de fleste orlogsmænd S for og kun en fregat og kutteren N for konvojen. Den 4. juli
om aftenen var vejret gunstigt, hvorfor bådene roede fra Hjelm kl. 2200. Kl. 0115 begyndte angrebet, og kl. 3 var fregatten næsten skudt til vrag og havde givet tegn til

En engelsk brig erobres. Episode [ra Kanonb ådserigen 1807-N.
Maleri af Cbr. Molsled. Tilhører Hans kongelige Højhed A neprinsen.

Sekondløjtnalll Peter Bubl - [ed) 1789. Som søkadet
mistede han den venstre arm under et angreb på et
engelsk batteri under Kebenbaons forsvar 1807. Udnævntes til lø;tnant »[or si! raske og modige forbold«, Var kanonbåduhef under krigen og udmærkede sig flere gange. Blev Io gange taget til fange af
den engelske kapta;n Steuiart, men blev begge gange
udvekslet. I 1812 var han om bord i [regatten Najaden. Da denne lå i Lyngør, mødte han for tredie gang
kapta;n Stewart, der dristigt førte linieskibet Dictator
ind gennem det smalle indløb til Najadens ankerplads.
Under den påfølgende kamp faldt Bubl sammen med
en stor del af fregallens besætning. Det var karakteri-stisk for 'datidens avancementsforhold, at han - skønt
han i 1809 blev Ridder af Dannebrog og i ;anuar
1812 endog Dannebrogsmand, sjældne udmærkelser
for en ung office,' - vedblev at være seeondlejtnant,
Hans ;ævnaldrende blev først premierlejtnanter i 1815.

Som før nævnt byggedes udover småfartøjer også enkelte større skibe. Af disse var
fregatten Najaden med 26 stk. 18-pundige
og 4 stk. 6-pundige kanoner samt 6 stk. 18pundige karronader løbet af stabelen den 26.
oktober 1811 for at hejse kommando den 27.
februar 1812 med kaptajn H. P. Holm som
chef. Skibet afsejlede dagen efter til Norge,
hvor det gik på et skær, så det måtte begynde sin korte løbebane med kølhaling i Christianssand.
Englænderne var underrettet om Najadens
forlægning og havde derfor forøget styrkerne ved den norske kyst. Fregatten krydsede i
farvandet, oftest sammen med en eller flere
brigger.
Når fregatten var i havn, sås altid fjendtlige fregatter i farvandet udenfor, og den 6.
juli, hvor den sammen med briggerne Lolland, Samsø og Kiel lå til ankers i skærgården øst for Arendal, observeredes et linieskib
og 3 brigger. Den nærliggende Lyngør havn
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var af lodserne blevet beskrevet som utilgængelig for et linieskib, hvorfor den danske styrke, da man om eftermiddagen så de engelske
skibe stå ind i skærgården, trak sig ind i denne havn, hvor der befandt sig 2 kanonjoller.
Sejladsen foregik under skudveksling, og de
danske skibe måtte ankre, hvor de bedst kunne finde plads for to koffardiskibe, der allerede lå opankret i havnen. De kom derfor i
en meget dårlig forsvarsposition. Fregatten
kunne ikke bruge hele sit styrbords batteri,
Lolland kun sine forreste kanoner, Kiel kun
en kanon og Samsø ingen. Trods det snævre
og vanskeligt navigable farvand dristede linieskibet Dietalar sig alligevel til at gå ind
og sætte forskibet på grund således, at det
kunne give de danske skibe hele bredsiden.
En af de engelske brigger gik på grund under indsejlingen, og en anden blev efterladt
til dens assistance. Kun den tredie, Calypso,
nåede ind til linieskibet - om end lidt sent,
da den også havde taget grunden under indsejlingen.

Kampen varede fra kl. 0900 til 1030, da
Najaden nærmest var et brændende vrag.
Briggerne fik nu orde til at afgå gennem det
østre løb, hvilken ordre dog kun kunne efterkommes af Samsø. Lolland blev stukket i
brand, og besætningerne fra de 3 skibe søgte
at redde sig i land, fra Najaden med den største vanskelighed, da intet fartøj kunne gå på
siden. Da kaptajn Holm var kommet i land,
søgte han at få samlet kanonbådene til modangreb. Styrken var allerede da forøget med
3 kanonjoller fra Øster-Risør.
Dietator havde sat parlamentærflag og
søgte efter engelsk skik - jfr. 2. april! - at
slippe billigst muligt ved at tilbyde at sætte
samtlige fanger i land imod, at angreb fra
kanonjollerne blev opgivet. Tilbudet blev afslået, og jollerne gik derefter i angreb under
Holms kommando. Det lykkedes imidlertid
de engelske skibe at sætte sejl og undslippe,
og da jollerne ikke kunne ro dem op, vendte
de om for at generobre de danske brigger.
Dette var dog allerede udført af kaptajnløjtnant Rasch. Under kampen sprang en af kanonjollerne læk og sank, da kanonen blev affyret. Den blev senere bjerget og repareret.
Udfaldet af kampen kunne måske være
vendt til dansk fordel , da en kanonbåd og
3 joller fra Arendal og Tromø var på vej for
at angribe fjenden vestfra; de optog imidlertid kampen med de to engelske brigger, som
det kun lykkedes at undslippe, da vinden friskede, men med tydelige mindelser om norske søkrigere. Kanonbådene fortsatte derefter
til Lyngør, hvortil de først nåede kort efter,
at de engelske skibe var afsejlet.
De danske tab under denne kamp var 335
faldne og sårede, alene i Najaden ca. 70 %
af besætningen.
Den 2. september 1812 lå to små »provideringsskonnerter« under sekondløjtnant BoNævnte Tromø ved Arendal ikke at forveksle med
Tromsø i Nordnorge.

denhoff med tilsammen 52 mands besætning
og armeret med 3-pundige kanoner udfor
Tromsø, da de blev angrebet af 4 armerede
barkasser fra en engelsk fregat. Skonnerterne
kunne være undsluppet; men de optog kampen og overgav sig først efter, at skibene var
entret. Begge chefer var såret og kun få us årede var tilbage. Det var formentlig krigens
blodigste nærkamp. Kampen var dog ikke
forgæves, thi englænderne måtte på grund
af det store personeltab - 23 døde og sårede, hvoriblandt 6 officerer - opgive det 'p lanlagte angreb på Tromsø og ødelæggelsen af
fæstningen Vardøhus.
Arene 1813-14 var rige på småtræfninger
både med engelske konvojer og med svenskerne. På Elben lykkedes det flotillen i 1813
at få næsten alle de oplagte både reddet til
Føhr og jyske havne, da Carl Johan og general Tatterborn slog de danske styrker tilbage.
Kanonbådene ved Gliickstadt blev dog oplagt, da denne by blev belejret, og besætningerne deltog her i forsvaret til lands, hvor
de gjorde sig fordelagtigt bemærket. Ved
fæstningens overgivelse den 5. januar 1814
blev briggen Femern, 6 kanonbåde, 2 skytbåde og nogle småfartøjer svensk krigsbytte.
Flåden havde også afgivet styrker til kampen i Holsten, hvor et kompagni søfolk indgik i et auxiliærkorps under prins Frederik af
Hessen. Kompagniet var på ca. 200 mand under kaptajnløjtnant F. Holsten og bestod for
størstedelen af frivillige. Det deltog bl.a. i
slaget ved Sehested den 23. februar 1814.
Korpset var afgivet efter overenskomst med
Napoleon - der også tidligere havde stillet
krav til den danske marine. Da han i 1808
følte sig truet af den engelske blokade, lod
han udruste en eskadre af linieskibe på Schelden med hovedbase i Vlissingen. T o af disse
skibe krævede han bemandet med dansk-norske besætninger.
Skibene kom aldrig i kamp, de holdt sig
som en »fleet in being« på floden. De små
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afstikkere til søs foregik aldrig længere end
til indenfor revlerne, men besætningerne fik
dog en kærkommen lejlighed til at afholde
skydeøvelser mod virkelige mål, selvom de
engelske skibe aldrig kom indenfor virksom
skudvidde.
Forholdet til de franske var dog ikke altid
det bedste. Så vel kost som lønninger fik man
fra Frankrig, og man mærkede tydeligt, at
også her havde statskassen svært ved at klare
krigens byrder. Lønningerne var som oftest
meget bagud og kosten ikke tilstrækkelig til
at holde liv i de i forhold til franskmændene
forvænte danskere, der i særlig grad savnede
deres grødmåltider. Forholdene bedredes, efter at kommandørkaptajn van Dockum i 1809
havde overtaget kommandoen. Hans smidige
diplomati i forbindelse med, at de danske
skibe skabte sig respekt ved altid at være de
første og bedstmanøvrerende, skaffede good will og dermed forbedringer. Men populær
blev tjenesten ikke, og mange ansøgte om at
komme hjem for at kunne være med til at
gøre en effektiv indsats til landets forsvar.
Linieskibene blev flere gange inspiceret af
Napoleon, og han blev så begejstret over de
danske skibsbesætningers holdning, at van
Dockum under sine vinterophold i Paris var
en hyppig og agtet gæst ved det kejserlige
hof.
Skibene, der hed PulttISk og Dantzig, var
bemandet med danske besætninger til maj
1813.
Som før nævnt spillede kaperne en stor
rolle. Kanonbådene kunne ikke gå ret langt
ud i farvandet undtagen i stille vejr. Af briggerne var nogle få på Elben, andre på den
udsatte norske kyst; men de var få i antal,
og det var mest kaperne, der i frit farvand
var til gene for den engelske handelsskibsfart. Det var store værdier, der ved kaperiet
blev bragt til danske og norske havne, og kaperne og deres redere tjente store penge. Kaperkrigen kostede England mere så vel i penge som personel end krigen mod de regulære
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dansk-norske styrker. Tydeligst sås deres betydning og den respekt, englænderne havde
for de små fartøjer, ved, at der måtte sættes
store styrker ind til konvojering. Således blev
der i 1812 i de dansk-norske farvande bundet
ialt 96 krigsskibe, heraf 16 linieskibe, med
en samlet besætning på 30.000 mand. Den
2. august 1809 blev kaperi forbudt undtagen
i farvandet ved Helgoland, men herved blev
et stort antal engelske krigsskibe frigjort til
indsætning i blokadetjenesten. Dette tryk på
den interne sejlads tvang derfor regeringen
til atter at give kaperlet fri allerede den 28.
marts 1810.
Ikke alene tog kaperne priser, så vel enkeltsejlende som konvojerede skibe, men ofte
greb de tillige ind i kampe mellem orlogsfartøjer, ligesom selvstændige angreb på engelske orlogsskibe også fandt sted. Den 7. juni
1809 blev således to små kapere forfulgt af
en engelsk kanonbåd i Kattegat. En kendt kaperfører, Wulffsen, hørte lyden af kanonskud og gik til assistance, angreb kanonbåden
og tvang den efter tre kvarters kamp til at
stryge flaget.
Mange kapere blev taget, og mange kapergaster måtte vandre i prisonen. Der er dog
også eksempler på, at besætninger så vel i
kapere som i koffardiskibe - efter at være
opbragt - har generobret deres skibe ved at
overmande prisebesætningerne, ofte ved brug
af brændevin som forbundsfælle.
Krigsførelsen dengang kunne på visse
punkter have en i nutidens øjne besynderlig
form. Som man så det den 2. april 1801 og
i Lyngør 1812, var det ikke ualmindeligt, at
der midt under en krigshandling fandt underhandling sted, tit i form af formfuldendte breve. Som krigspuds blev falsk flag ofte
brugt. Den 5. april 1809 sås en fregat udfor
Fladstrand (Frederikshavn), som, da den
passerede fortet på Deget, »satte dansk Kongef1ag og Vimpel«. Den ankrede under fortets kanoner, og man respekterede det danske

Model af et orlogsskib bygget af danske krigsfanger i »prisonen« i England. Materialet er
kødben. Modellen blev ved krigsfangernes h;emkomst overrakt kong Frederik VI og findes
nu på Rosenborg.

flag, skønt der vitterligt ikke fandtes danske
fregatter! Fregatten satte nu 4 barkasser i
vandet for at tage nogle opankrede proviantskibe, men det blev dog hindret af danske kanonbåde, der kom til. Først da kampen havde varet en time, tonede fregatten engelsk
flag.
Den 4. oktober 1812 overhalede en kanonjolle en jagt, der med dansk flag sat stod
nordpå under land udfor Grenå. Da jollen
gik op på siden, dukkede pludselig et stort
antal engelske marinere op på jagten, og efter en længere kamp bukkede kanonjollens
besætning under for overmagten. Under hele
kampen førte jagten dansk flag.
Når der blev taget fanger, fandt udveksling ofte sted umiddelbart efter, og officerer
kunne løslades på æresord og først komme i

tjeneste igen, når modstanderen fik en tilsvarende fanget officer frigjort. Engelske
fanger sendtes ved flere lejligheder med
dansk skib til fjendtlig havn, og skibet havde da frit lejde. Det gik dog ikke altid godt.
I september 1809 afsejlede sekondløjtnant R.
Bull med en galease fra Frederiksværn for at
aflevere 82 fanger i Geteborg. Det lykkedes
de menige englændere, der troede, de skulle
til dansk havn, at overmande besætningen,
og de afgik trods deres officerers protest til
England. Ved ankomsten til Sheerness fik galeasen 100 danske fanger med tilbage, og admiral Wills lovede at straffe oprørerne, lige
som de sårede danske blev behandlet i admiralskibet. Ved sin hjemkomst blev Bull imidlertid ikendt tab af 2 måneders gage.
Den engelske behandling af krigsfangerne
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var meget hård. Mens officererne havde ret
behagelige forhold, blev underofficerer og
menige sat om bord i de berygtede prisonskibe, hvor de led under manglende motion og
beskæftigelse, dårlig ernæring, hård behandling og ikke mindst dårlige beboelsesforhold,
der gav næring for epidemier og sygdomme.
Mange, især af soldatesquen, lod sig heraf
lokke til at gå i engelsk tjeneste - men endnu flere holdt ud og blev på skibene i op til
7 år.
Da den danske orlogsflåde var ribbet for
større enheder, var det umuligt at forsvare
landets fjerntliggende dele og besiddelser.
De vestindiske Øer blev hurtigt besat, og for
Islands vedkommende indtraf der en episode
af sørøveragtig karakter . En kaperfører, jiirgen Jiirgensen, der var faldet i engelsk fangenskab i 1808, opholdt sig på æresord i London og slog sig der sammen med en englænder, Phe1ps, med hvem han sejlede til Island.
Her arresterede han stiftamtmand, grev
Trampe, og opkastede sig som hersker i landet. Hans regeringstid varede dog kun 2 måneder, hvorefter han blev ført tilbage til England på et engelsk krigsskib og straffet. Siden

har han som »Kong Jørgensen« været kendt
blandt islændinge.
Danmark, som til sidst var Napoleons eneste forbundsfælle , bukkede omsider under for
overmagten og måtte ved freden i Kiel den
14. januar 1814 afstå Norge til Sverige. I
mange hundrede år havde den dansk-norske
flåde været bemandet med søfolk fra de to
lande, norskfødte søofficerer havde på den
smukkeste måde indskrevet deres navne i dobbeltmonarkiets søkrigshistorie, og de norske
styrker havde kæmpet loyalt under den sidste
sørgelige krig. En selvstændig norsk flåde
skulle nu bygges op, baseret på de skibe, der
havde kæmpet i de norske farvande. Mange
officerer, nogle af dansk oprindelse, overgik
til den norske flåde og dannede grundstammen'i det nye norske søofficerskorps.
Flådens ledelse og personel havde under
denne krig ikke gjort traditionerne til skamme, og det var ikke deres skyld, at det gik så
galt. Det skyldtes dengang som så ofte før
og senere en kortsynet og usmidig udenrigspolitik - en politik, hvor midlerne ikke var
afpasset efter målet.
J. Teisen.

DE SLESVIGSKE KRIGE
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f ter freden i Kiel, der medførte opløsningen af unionen med Norge, var den
danske flåde reduceret som aldrig før, ikke
mindst som følge af Flådens ran i 1807, men
også som følge af tabene senere under krigen
mod England.
Unionsopløsningen medførte en yderligere
reduktion, idet dels en del materiel, men
især meget personel, overgik til den nyoprettede norske marine.
Da man samtidig indså, at et fremtidigt
dansk søværn aldrig ville få tilsvarende opgaver som den dansk-norske marine havde
haft, gennemførtes en betydelig reduktion af
Marinens personel, særlig af officerskorpset,
også fordi man var klar over, at det ville vare
længe, før et passende materiel var bygget
op.
Flåden bestod i 1815 efter bortsalg af
ubrugeligt materiel i hovedsagen af 2 orlogsskibe, 5 fregatter, 3 brigger, 6 mindre skibe
og 82 rokanonfartøjer, men allerede den 1.
september 1815 fastsattes ved kongelig reskript en flådeplan af følgende omfang:
6 orlogsskibe, 8 fregatter, 8 korvetter og
brigger, 86 rokanonfartøjer
Denne plan var i det store og hele opfyldt
i 1833. Men det var sket på bekostning af
udrustninger, idet disse i denne periode var
blevet holdt på et absolut minimum.
I 1840 besluttedes det at bygge 2 damp-

skibe, og efterhånden øgedes disses antal, således at Flåden i 1848 rådede over ialt 6
dampskibe, alle hjuldampere og derfor mere
egnede til transport- og bugseringsopgaver
end til egentlig krigstjeneste.
Herudover bestod flåden ved årsskiftet
1848 af
6 linieskibe i alderen fra 7-30 år,
8 fregatter
4-32 år
4 korvetter 1-27 år
9-23 år
4 brigger
3 skonnerter og 87 rokanonfartøjer.

1848 -1850.
Da vore modstandere, i første omgang op rørerne i Slesvig-Holsten, ikke rådede over
flådestyrker, da begivenhederne i foråret
1848 udviklede sig truende, var det kun en
mindre del af Flåden, der i foråret 1848 blev
udrustet, nemlig: 3 korvetter, 3 brigger, 4
dampskibe og 16 rokanonbåde samt nogle
lokale fartøjer (toldkrydsere 0.1.) til forsvar
af Vesterhavsøerne.
Denne styrke fandtes tilstrækkelig til at
hævde Danmarks herredømme til søs og sikre
den transport af Hæren til Sønderjylland, der
blev Flådens væsentligste bidrag til krigsførelsen i krigens første år. Søtransportvæsenet
lededes af kaptajn P. W. Tegner og havde
navnlig god anvendelse for dampskibene.
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Fregatten Nymfen ved Christiansø 1849. Maleri af C. F. Sørensen i Seojjicers-Poreningen.
Christiansø, blev i 1684, som modtræk mod den kort forinden anlagte svenske flådehavn
Karlserona. befæstet som fremskudt base i Østersoen og kom derved under Flådens administration. Sammen med Hirsholmene har Christiansø været tinder Marine1lS bestyrelse indtil
1950, da forsvarslovene henlagde de to øgrupper under Forsvarsministeriet.

Et af disse gjorde tjeneste som standerskib
for eskadrechefen i de sønderjyske farvande,
kommandørkaptajn F. Paludan. En væsentlig
del af dennes styrker deltog i Slaget ved Bov
den 9. april 1848 ved beskydning af de retirerende oprørsstyrker på disses vej langs kysten af Flensborg fjord.
Da oprørsstyrkerne som bekendt i b~de
lig grad bestod af tidligere danske tropper
fra Rendsborg, der af deres chef, prinsen af
Nor, var blevet overtalt til at gøre fælles sag
med oprørerne, er det forståeligt, at en del
af de forfølgende danske tropper, der ikke
ud fra deres uniformering lod sig skelne fra
oprørsstyrkerne, også blev udsat for beskydning, heldigvis dog uden at de led væsentlig
overlast.
Eskadrens dampskibe bugserede derefter
kanonbåde ind i Flensborg havn og bidrog
herved til byens erobring.
Med Det tyske Forbunds indgriben i krigen på oprørernes side udvidedes søkrigens
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mål og opgaver betydeligt. Hidtil havde kun
Holstens og Sydslesvigs kyster været blokeret. Nu blokeredes også østersøbyerne Swinemunde, Wolgast og Cammin ved Stettin. En
del tyske skibe blev opbragt til søs, og alle,
der lå i danske havne, blev beslaglagt.
Indenfor Det tyske Forbund var dette medvirkende til at skabe uoverensstemmelser, således ville f.eks. Hamburg ikke foretage
modforanstaltninger overfor danske skibe for
ikke at blive udsat for dansk blokade.
Til lands medførte forbundets indgriben,
at hele Jylland efter Påskeslaget ved Slesvig
og den danske hærs tilbagetog til Sundeved
blev besat, herunder også fæstningen Fredericia. Flådens opgave, at beskytte øerne, kom
derfor nu også til at omfatte bevogtning af
Lillebælt, og her kom det til en resultatløs,
men ret blodig fægtning mellem de kanonbåde, der havde fået tildelt denne opgave, og
fæstningen den 8. maj.
Under russisk tryk så Det tyske Forbund

Dampskibet Hekla og
danske kanonbåde i
aktion på Flensborg
F;ord den 9. april 1848.
Maleri i SøofficersForeningen .

sig tvunget til at rømme Nørrejylland, og
derefter overførtes væsentlige dele af den
danske hær fra Fyn til Als, hvad der dannede
grundlaget for de blodige kampe ved Sundeved (den 28. maj og 5. juni), som Flåden
støttede gennem flankeoperationer i Vemmingbund og Nybøl Nor.
For at fremme de igangværende, men meget træge våbenstilstandsforhandlinger, der
var kommet i stand på svensk initiativ, men
med stærk støtte fra England og Rusland, udsendte Danmark i begyndelsen af august 4
ny-udrustede fregatter under kommandørkaptajn Steen Bille til Nordsøen, hvor deres optræden virkede stærkt til at fremme forhandlingsviljen på tysk side.
Men alt i alt synes det, som om Danmark
ikke i 1848 og heller ikke senere i krigen fik
nok ud af sin overlegenhed til søs. Det må
dog huskes, at hensynet til den neutrale søfart, først og fremmest den engelske, måtte
spille en betydelig rolle, da en velvillig holdning fra denne side var meget værd.
Vinterens videre forhandlinger førte ikke
til fred, og i foråret 1849 var man fra dansk
side forberedt på at genoptage fjendtlighederne ved våbenstilstandens udløb den 3.april.
Til søs udrustedes noget større styrker end
8

året før: 1 linieskib, 7 fregatter, 3 korvetter,
4 brigger, 5 dampskibe foruden adskillige
kanonbåde og andre mindre fartøjer.
Styrken deltes i 3 eskadrer, to af disse, i hovedsagen bestående af 3 og 4 fregatter, skulle blokere de tyske havne henholdsvis i .Østersøen og Nordsøen, mens hovedeskadren, der
under kommandør H. G. Garde skulle operere sammen med Hæren ved Sønderjyllands
kyst, derfor var underlagt den kommanderende general Krogh .
Også oprørerne havde nu skaffet sig noget skibsmateriel. I Kielerfjord rådede de
over 11 rokanonbåde og 2 armerede dampskibe, ligesom Det tyske Forbund havde styrker af lignende omfang på Elben og Weseren. Skønt ingen af disse styrker var i stand
til at bestride det danske søherredømme, blev
det dog til søs, at Danmark skulle lide et af
de smerteligste nederlag i denne krig umiddelbart efter kampens genoptagelse i april
1849.

Kampen ved Eckernforde.
Efter de bedste offensive principper var
man fra dansk 'Side indstillet på at indlede
fjendtlighederne med et samtidigt angreb ind
i Sønderjylland fra nord og øst. I forbindelse
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hermed skulle Flåden dels foretage mindre
demonstrationer mod Flensborg og Aabenraa, dels foranstalte en større demonstration
mod Eckernforde for at binde tyskernes opmærksomhed ved denne trusel mod deres forbindelseslinier.
Denne opgave skulle løses af linieskibet
Christian VIII, 84 kanoner, chef kommandørkaptajn Paludan, fregatten Gefion, 48 kanoner, hjuldampskibene Hekla og Gejser, hver
8 kanoner. Hensigten var at sætte tropper i
land fra nogle jagter og eventuelt ødelægge
batterierne, der dækkede indløbet til byen, og
i det hele give indtryk af, at en større landgang på stedet forberedtes. Dampskibene
skulle dog så vidt muligt skånes for batteriernes ild. Det blev i eskadrechefens ordre understreget, at det var af vigtighed, at tidspunktet for angrebet blev nøje overholdt, således at meddelelsen om angrebet nåede
Flensborg den 5. april om morgenen.
I overensstemmelse' med planen begyndte
hærens angreb den 3. april, men i løbet af da-
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gen greb krigsministeren, der opholdt sig i
Sønderborg, ind og beordrede på grundlag
af nogle iøvrigt fejlagtige politiske efterretninger, som han mente manede til forsigtighed, hæren tilbage til dens udgangsstillinger.
Da eskadrechefen skønnede, at et angreb ved
Eckemforde stadig havde betydning, blev
kommandørkaptajn Paludan ikke underrettet
om de ændrede planer, hvad der skulle blive
skæbnesvangert.
Den 4. april om eftermiddagen lå den til
angrebet på Eckemforde bestemte danske
flådestyrke til ankers i Eckernforde fjord
udenfor skudvidde af batterierne. Vejret var
ugunstigt, idet en stiv østlig kuling dels forhindrede landgang, dels vanskeliggjorde sejlmanøvrer tæt under land og derfor berøvede
skibene deres bevægelighed, der ville være
deres væsentlige beskyttelse i kamp med landbatterier. Tropperne om bord i jagterne var
yderligere på grund af søsyge helt uegnede
til landgang.
Kl. 4 næste morgen besluttedes i et krigs-

Kampen ved Eckernforde. Fregatten Gefion har strøget flaget, og linieskibet Christian VIII
sætter sejl og forsøger forgæves at krydse ud af fjorden, men driver på grund. Efter maleri
af premierlejtnant Vilhelm Pedersen.

Modstående side:
Kampen ved Eceerniorde den 5. april 1849. Dampskibet Gejser
ses i færd med at give en slæbetrosse over i fregatten Gefion
for at kunne slæbe fregattens agterende op mod vinden, så dens
bredside kunne bringes til at bære. Kort efter blev trossen
imidlertid skudt over, og dampskibet fik et skud i maskineriet,
så det måtte trække sig ud af kampen. Efter maleri af premierløjtnant Vilhelm Pedersen.

Premierløjtnant Thomas Vilhelm Pedersen, 1820-59, der deltog
i kampen ved Eclsernjårde om bord i fregatten Gefion. Vilhelm
Pedersen er især kendt som illustrator af H. C. Andersens et/entyr. 1842-46 gennemgik han Kunstakademiet, og i 1847-48
offentliggjordes bans første tegninger til eventyrene. Han var
foruden at være en højt begave: kunstner tillige en særdeles
dygtig officer, men blev tidligt brystsyg og døde kun 39 år
gammel.
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råd at foretage en beskydning, uanset at vin- ville medføre unyttige tab af menneskeliv,
den, der ganske vist var flovet noget, stadig uden at der blev øget mulighed for at bringe
var ugunstig. Man tillagde herved operations- skibet i sikkerhed.
Linieskibet forsøgte derefter at lette og
tidspunktets overholdelse stor vægt.
krydse
sig ud, men blev under indhivning af
Under indsejlingen blev det nordlige batteri beskudt, derefter skulle linieskibet og fre- ankeret beskudt langskibs, hvorved riggen
ganen ankre midt imellem de to batterier. tog en del skade, og da linieskibet omsider
Dampskibene skulle holde sig klar af det var let, kunne det ikke komme gennem vinnordlige batteri og være parat til at assistere den og drev på grund . Skibet var under kampen blevet beskudt med glødende kugler og
sejlskibene.
Beskydningen under indsejlingen var vel- var kommet i brand flere steder, og som sirettet, men ankringen blev mindre vellykket. tuationen var, så skibschefen sig nødsaget til
Fregatten ankrede med »spring i røringen«, at overgive skibet, hvorefter man forsøgte
d.v.s. at en trosse fra agterenden var gjort dels at slukke ilden og dels at sikre skibet ved
fast i ankeret for derved at kunne holde bred- at kaste krudtet overbord.
Dette sidste blev imidlertid standset efter
siden mod det sydlige batteri. Metoden viste
sig mindre effektiv, da det blæste op. Derfor tysk ordre, og to timer efter overgivelsen, da
blev fregatten udsat for langskibs beskyd- størsteparten af besætningen var bragt i land,
ning, hvad der for trækrigsskibe var særlig sprang linieskibet i luften med ca. 100 mand,
farligt, idet siderne var stærkere end stævn deriblandt næstkommanderende og tredieog hæk. Gejser forsøgte at slæbe agterenden kommanderende, kaptajnløjtnanterne Krieop mod vinden, men slæbetrossen blev skudt ger og Marstrand.
over.
Dette uheldige nederlag medførte afskediDa der var betydelige fjendtlige styrker på gelse af overgeneralen og hans stabschef og
kysten, var det ikke muligt at tage batteriet anklage ved krigsret mod kommandør Garde
ved landgang, og da begge dampskibe kort og kommandørkaptajn Paludan. Sagen endte
efter at være beordret til at slæbe sejlskibene med arreststraffe for begge. Særlig dommen
ud fik havarier henholdsvis på ror og maski- over Garde synes hård, men der krævedes
ne ved fjendtlig ild, besluttede kommandør- utvivlsomt en syndebuk.
N ederlagets årsager vil stort set være fremkaptajn Paludan at standse kampen ved at
gået af fremstillingen. Det bør dog tilføjes,
sende en parlamentær i land.
I en medsendt skrivelse truede han med at at den anvendte »lagskydning«, d.v.s. affyskyde Eckernforde by i brand.
ring af hele batteriet på en gang, var meget
Tidspunktet for kampens standsning var uheldig ved skydning mod et landbatteri, da
uheldigt valgt, da sydbatteriet netop da var den langsomme salvetakt tillod dettes betjenærlig ukampdygtigt og manglede ammuni- ningsmandskab i ro og mag at søge dæktion. Ganske vist forsøgte fregatten at udnyt- ning, inden næste salve faldt.
te kamppausen til at varpe sig udefter, men
mod vinden gjordes kun ubetydelige fremskridt. Linieskibet blev liggende for at beskytte Gefion.
Fredericia.
Efter 4 timers forløb modtog Paludan et
Herefter blev Hærens hovedstyrke lagt
afvisende svar på sit brev, og Ih time efter over på Fyn, et mindre korps forblev på Sunkampens genoptagelse måtte fregatten stry- deved og Als, mens et andet under general
ge, da chefen skønnede, at fortsat kamp kun Rye kæmpende trak sig nord på i Jylland. I
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modsætning til året før blev også fæstningen
Fredericia forsvaret, og dette lod sig så meget
lettere gøre, som man under hele dens belejring, takket være søherredømmet, var i
stand til at holde den forsynet og efter behov
kunne udskifte besætningen.
Den nye overgeneral, Biilow, var klar over,
at han - ligeledes takket være søherredømmet - kunne operere på de indre forbindelseslinier, og i løbet af juni koncentrerede han
så vel styrker fra Als-Sundeved 'Som hele general Ryes korps på Fyn. Sidstnævnte kom
fra Helgenæs, og dets preussiske forfølgere,
der ikke var klar over, at det var væk, havde
derfor ingen mulighed for over land at nå til
Fredericia på samme tid.
Udfaldet fra Fredericia den 6. juli blev
derfor en strålende sejr. På begge fløje blev
Flådens enheder sat ind og navnlig på den
nordlige, ved Randsfjord, medvirkede de til
at genere de fjendtlige styrker under tilbagetrækningen.
Allerede 4 dage senere blev der sluttet en
våbenstilstand, der efter omtrent et års forløb fulgtes af en fred mellem Preussen og
Danmark, hvilket gjorde, at Flådens opgaver
i forbindelse med den endelige nedkæmpelse
af oprørsstyrkerne i Sydslesvig blev meget
begrænsede.

1850.

Følgelig udrustedes dette år kun l linieskib, 2 fregatter, 2 korvetter, l brig, 5 dampskibe og 12 rokanonbåde, skønt oprørerne nu
rådede over 3 dampskibe, 1 skonnert samt en
del kanonbåde, bl.a. skruekanonbåden von
der Yann.
Den første krigshandling blev besættelsen
af Femern den 17. juli. Få dage efter kom
det på Neustadtbugten til en fægtning mellem Hekla og von der Yann. Oprørernes kanonbåd søgte tilflugt i Traverniinde. hvor
dens nærværelse dog var uønsket . Næste nat
forsøgte den derfor at komme tilbage til Neustadt, men blev igen passet op af H ekla, løb
på grund og blev stukket i brand for derefter
at blive forladt. Chef for Hekla under denne
fægtning var kaptajn E. Suenson.
Efter Slaget ved Isted var krigen, bortset
fra angrebet på Frederiksstad i september-oktober, slut. Også på Vesterhavskysten, hvor
kommandørkaptajn Ellbrecht på tredie år
havde kommandoen, havde de danske 'Styrker
haft fremgang i løbet af efteråret, idet efterhånden alle øerne var blevet besat af danske
styrker.
Under russisk tryk blev Preussen nu nødt
til at gribe ind overfor oprørsstyrkerne i Holsten, hvor danske tropper af hensyn til Det
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Orlogsskibet Valdemar, søsat 1828, i Flådens Leje som fangeskib under Krigen 1848-50.

tyske Forbund ikke kunne komme, og den l.
januar 1851 blev oprørshæren endeligt opløst.

1864.
I tiden efter fredsslutningen 1850 fortsattes arbejdet med Flådens modernisering. De
14 år mellem de to Slesvigske Krige var præget af overgangen fra sejl til damp.
Men også våbnenes udvikling satte et nyt
præg på skibstyperne. Ikke mindst søkrigsbegivenhederne under Den nordamerikanske
Borgerkrig 1861-65 medvirkede hertil. Kampen mellem granat og panser indledtes, og
her var den danske flåde blandt de første i
Europa til at anskaffe det mest moderne materiel. Allerede i 1862 havde Flåden fået de
to i England byggede panserskonnerter Absalon og Esbern Snare, og i efteråret 1863 ankom det i Skotland byggede panserbatteri
Rolf Krake. Endvidere var det i 1850 søsatte
orlogsskib Dannebrog - Danmarks sidste linieskib - i årene 1862-64 blevet raseret og
ombygget til panserskib.
Men udover disse moderne enheder råde118

de Flåden over et højst uensartet materiel
ved krigens udbrud 1864:
Af sejlkrigsskibe: 2 linieskibe, 2 fregatter,
2 korvetter og 2 brigger. Endvidere ca. 50
rokanonbåde.
Af træskibe med sejl og skrue: 1 linieskib
(Skjold), 4 fregatter (heriblandt Jyl/and),
3 korvetter, 2 skonnerter og 7 kanonbåde.
Endvidere en del hjuldampskibe.
Personellet var nogenlunde rigeligt og uddannelsen god, idet man dog med hensyn til
det nye materiel endnu ikke kunne have nogen større erfaring for dettes rette anvendelse. Det bør bemærkes, at der mellem de to
krige i 1857 var indført en ændret titulatur
for søofficerer, stort set således at kommandører og kommandørkaptajner nu benævntes
orlogskaptajner, og kaptajner kaptajnløjtnanter.
Det ville føre for vidt her nærmere at komme ind på de uheldige forfatnings-, forsvarsog udenrigspolitiske forhold, der førte til
Krigen i 1864 og dens ulykkelige forløb. Kun
må det nævnes, at den national-liberale regerings gennemtrumfen af en fælles forfatning
for Kongeriget og Hertugdømmet Slesvig

medførte, at Preussen og Østrig som garantmagter for at noget sådant ikke måtte ske,
erklærede Danmark krig. Denne udvikling
havde været let at forudse - og var også blevet det - men i tillid til hjælp fra England,
Rusland og Sverige havde man alligevel håbet at kunne undgå krigen, uden dog at have
truffet de militære forberedelser til lands, der
måtte være en naturlig og ufravigelig forud sætning for at kunne føre en så dristig politik.
Vore modstandere havde meget forskellige
forudsætninger for at føre krig til søs.
Preussen, der lå nærmest, havde trods
ihærdige anstrengelser siden 1850 kun i meget begrænset omfang nået at udvikle sin
flåde.
De skibe, der under den i den nye preussiske flåde rådende personelmangellod sig udruste, var følgende: 3 skruekorvetter og en
avisodamper stationeret i Swinemiinde, en
operationsflotille af dampkanonbåde i Stralsund og en defensionsflotille af mindre fartøjer fordelt i de forskellige havne. Desuden
var 3 damp-kanonbåde ved krigsudbruddet
på togt i Middelhavet, de nåede hjem i maj
og deltog i Slaget ved Helgoland.
Den fjernere beliggende modstander, østrig, havde en langt stærkere flåde, reorganiseret i årene omkring 1850 af den danske
kommandør, østrigsk admiral H. B. Dahlerup. Den bestod af 44 dampdrevne skibe,
heraf 5 panserfregatter, og 24 sejlskibe med
et veluddannet personel. Men dens baser befandt sig i Adriaterhavet, og det kunne forudses at ville vare noget, før den kunne gribe
ind i de danske farvande.
Den danske flådes opgave blev derfor som
i 1848-50 dels at hævde søherredømmet ved
handelsblokade af de tyske havne i Nord- og
Østersøen, hvorved man samtidig afskar de
preussiske skibe fra offensiv optræden, dels
at samarbejde med Hæren ved flankeoperationer langs den sønderjyske kyst.
Søtransportopgaven blev på grund af dår-

lig planlægning ikke gennemført så effektivt som i 1848-50, idet Hæren i krigens begyndelse selv forsøgte at løse en del af denne
opgave. Der gik derfor nogen tid, inden man
nåede frem til en rationel ordning.
For at løse de nævnte operative opgaver
udrustedes der 3 eskadrer, hvis operationer
indtil våbenstilstanden i maj i det følgende
vil blive behandlet hver for sig.
Eskadren i Østerseens østlige del, bestående af fregatterne Jylland og Sjælland samt 2
korvetter, blev formeret den 18. februar under kommando af kontreadmiral van Dockum. Korvetterne havde allerede før krigsudbruddet rekognosceret øst for Rugen for
at »vise flaget« , men først midt i marts begyndte eskadren handelsblokaden.
Dennes effektivitet blev som følge af, at
ikke mindre end seks havne skulle spærres
med kun 4 skibe, så som så, og preusserne
besluttede sig til at demonstrere dens mangelfuldhed ved et fremstød fra Swinerniinde
den 16.-17. marts 1864, der førte til Træfningen ved Rugen.
Den preussiske styrke bestod af de to
skruekorvetter Arcona og Nymphe, avisoen
Lorelev og 6 dampkanonbåde, der alle på
frontorden stod nordpå i bugten.
Den danske styrke, i hvilken linieskibet
Skjold havde erstattet fregatten Jylland, lå
til ankers ESE for Sassnitz. Da preusserne
blev observeret, lettede eskadren og stod i
kølvandsorden sydpå med flagskibet Sjælland, der også var det hurtigste, forrest . Arcona, der var østligst, var i fare for at blive
afskåret fra land og fra de øvrige tyske skibe
af Sjælland, men da dette skib mindskede,
for at de øvrige skibe kunne nå op, gik denne chance tabt, og det kom kun til en løbende
fægtning, hvorunder ingen af parterne led afgørende tab.
Det tyske udbrudsforsøg var mislykkedes
og blokadens effektivitet for så vidt bevist,
men alligevel var der i den unge preussiske
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denne service forventedes det så, at messen
ville være behjælpelig med opkvikkende mid ler til de syge, dersom skibets egne beholdninger af sygekost skulle slippe op. Det var
nu efterhånden på togterne blevet lettere at
komplettere skibets beholdninger, og alle
regnskabsførere var instrueret om straks ved
ankomst til havn at melde næstkommanderende, hvad de mente, der burde anskaffes.
Chefen tog derefter stilling til hvad og hvor
meget, der måtte købes.
Arbejdet om bord med at skaffe mandskabet de daglige fornødenheder foregik etter
følgende program: Fra kl. 4 til 5 om morgenen afgaves mandskab til at være kreaturrøgterne behjælpelige med rensning af kreaturpark og hønsehuse, og kokken anmodede
vagtchefen om tilladelse til at tænde op i
kabyssen . Underofficerer og helbefarne havde efter tur det job at overvåge udleveringen
af provisioner fra proviantforvalteren til kokken, og de kontrollerede dennes udvejning til
bakkerne. Der sattes derpå skildvagt ved kabyssen. Kl. 0530 blev der pebet til frokost under den inspektionshavende officers tilsyn.
Kl. 11 blev der skejet ud overalt, og ved et
signal på tre pibestød lod vagtchefen uddelingen tage sin begyndelse. Mandskabet hentede ølkanderne og begav sig til underste batteri, hvor udskænkningen fandt sted. Kokken
bragte prøve af maden til vagtchefen, og det
afmærkede kød blev derpå optaget af kogekarrene og placeret i baljer: om styrbord til
kongens kvarter og om bagbord til dronningens kvarter. Derefter blev der pebet til op hængning af borde og bænke, og madbakkerne og de øvrige skafferedskaber toges
frem . En mand fra hver bakke afsendtes til
kabyssen for at modtage kødrationen, som
folkene siden delte imellem sig ved lodkastning. Kl. 12 meldte vagtchefen søurenes optrækning, og efter indhentet tilladelse lod
han slå 8 glas og pibe til skafning. To mand
fra hver bakke mødte nu op ved kabyssen og
modtog den øvrige del af maden. Bakkerne
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skiftedes til at få først, og efter skafning var
der baksvis rengøring. Kl. 14 udvejedes salte
provisioner til næste dag. Proviantforvalteren
udvejede til hele mandskabet, og kokken igen
til hver bakke. Disse portioner kom i sejlgarnsnet, som var forsynede med bakkernes mærke. Kødet placeredes i ferskefadene, som aflåstes, hvorpå nøglerne afleveredes til vagtchefen. Efter at der kl . 18 på trommesignal
havde været klartskibsmønstring, blev der
pebet til aftensmåltid. Den inspektionshavende officer havde tilsyn med brændevinsuddelingen, og hvis det var mørkt eller dårligt
vejr, blev der skaffet på batterierne. Efter
aftensmåltidet og rengøringen fjernedes borde og bænke, og afhængig af årstiden inspiceredes der for ild og lys kl. 21 eller 22. Om
mandagen fra kl. 4 til 8 om morgenen var der
tøjvask for hele mandskabet. Hver mand tilkom ugentlig tre lod hård, hvid sæbe, og han
skulle hermed ikke alene vaske sit tøj, men
desuden skulle sæben række til køjevask, som
blev foretaget den første og tredie tirsdag i
hver måned.
Forsyningstjenesten i 1860 svarede i det
store og hele til tiden. Den havde i mellemkrigsårene klaret sine opgaver, skønt organisationen på mange områder var den samme
som i 1760. Med den tekniske udvikling følger i de kommende år en tilpasning, som
gradvis ændrer forholdene, indtil der en halv
snes år efter den 2. Verdenskrig - ligesom på
så mange andre områder i Søværnet - begynder en fuldstændig omvæltning indenfor forsyningtjenesten.

1960.
Ved årsskiftet 1959-60 befandt Søværnet
sig på tærskelen til en helt ny forsyningsmæssig administrationsform.
Igennem 450 år har København været
centret for Flådens udrustninger og forsyninger, men i de to nye flådestationer, som er
under færdiggørelse i Frederikshavn og

Artilleriskibet Herluf Tralle en mandag formiddag i 1930. At billedet er taget en mandag, ses af oesketeiet, der er
hængt til terre på »oasketejsjolleme«, der er strakt fra bakken og op til fokkeråen. I Niels luel og de større,
senere byggede skibe blev der installeret vaskeri, men i de ældre skibe bibeholdt man den gamle ordning, hvor
besætningen selv vaskede tøj brer mandag morgen.

Korsør, er man klar til at starte de nye forsyningsafdelinger, som i løbet af 1960 skal
modtage, magasinere, udlevere og holde regnskab med materiel, som udflyttes fra samtlige
Søværnets tekniske institutioner. I København
varetages disse funktioner allerede for så vidt
angår intendanturens materiel af den herværende forsyningsafdeling, som har overtaget
17 magasinområder omfattende intendanturog dæksinventar, forbrugsgods, proviant, beklædning og gasbeskyttelsesgrej.
Den store omvæltning af materieladministrationen og dermed forsyningstjenesten er
nødvendiggjort af mange faktorer. De nye
våbentyper og Danmarks geografiske placering i den nuværende storpolitiske situation
har skærpet kravet til beredskabet og medført ønsket om spredning af Flåden på tre
baser. Den voldsomme tekniske udvikling har
endvidere forårsaget, at forsyningsopgaverne
er blevet så komplicerede, at de tidligere anvendte administrationsformer ikke mere er

anvendelige. I Søværnet forvaltes der nu omkring 220.000 forskellige forsyningsgenstande, og at udviklingen har været eksplosiv ses
f.eks. af den omstændighed, at medens en
minestryger af Sø-klassen i 1939 havde ca. 50
forskellige elektroniske reservedele om bord,
medførte en minestryger af Sund-klassen, da
den i 1955 blev modtaget som våbenhjælp,
mere end 5.000 sådanne forskellige reservedele.
Flådens materiel var tidligere hovedsagelig
af dansk oprindelse, men nu stammer det meste fra op imod en halv snes forskellige nationer, hvorfor genanskaffelsesproblemerne
er vokset. Hertil kommer, at ensartet materiel
efterhånden blev administreret af flere forskellige tekniske institutioner, og det viste sig,
at samme forsyningsgenstand kunne findes
under mere end tyve forskellige materielnumre og -navne, Den kommende fordeling af
Søværnets enheder på tre flådestationer har
dog først og fremmest medført, at de forsy303

Tøjtlask p,l fordækket af en torpedobåd af Springerenelassen i 1930-eme.

ningsmæssige opgaver har fået en ny karakter, og derfor må administreres efter nye principper.
For at finde frem til de mest rationelle og
effektive retningslinier, udarbejdede Søværnskommandoen derfor allerede i 1954 i samarbejde med eksperter fra U.S.A. et skitseforslag, og efter en yderligere behandling af
spørgsmålet i samarbejde med Forsvarets Rationaliseringsudvalg, forelå der i 1956 det
grundlag, efter hvilket reorganiseringen skulle foregå.
Søværnskommandoen udpegede derpå en
arbejdsgruppe - SAOMlI ) - som skulle forestå omlægningen af materieladrninistrationen, og det blev samtidig bestemt, at arbejdet først skulle koncentreres om Søværnskommandointendanturens materiel, der dels
var teknisk ukompliceret og omfattede et forholdsvis begrænset antal - ca. 12.000 - for• ) Søværnskommandoens arbejdsgruppe vedr. omlægning af materieladministrationen i Søværnet.
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skellige forsyningsgenstande, dels var et rnaterielområde, som med det store antal daglige
udleveringer og den heraf følgende hyppige
genforsyning ville være egnet til afprøvning
af det nye systems effektivitet.
Nu fulgte et stort forberedende arbejde,
idet alt materiellet inden overtagelsen måtte
kodificeres, d.v.s. navn- og nummergives. For
at nationerne indenfor NATO skulle blive i
stand til at arbejde sammen i forsyningsmæssig henseende, havde også Danmark godkendt, at kodificeringen skulle foretages efter et fælles NATO-system, og arbejdet hermed blev påbegyndt indenfor alle tekniske
institutioners områder. De mangeartede papirer, som de forskellige materielforvaltende
myndigheder hidtil havde anvendt ved udog indlevering af materiel, blev afløst af
standardiserede blanketter. Kartotekskort til
brug i den første forsyningsafdelings beholdningsregnskab blev trykt, og for at man på
et hvilket som helst tidspunkt kunne oplyse
størrelsen af den disponible beholdning, blev
regnskabsmæssig postering foretaget, før udlevering fandt sted. Etapevis blev magasinerne overtaget af forsyningsafdelingen, og
mange erfaringer er allerede indhøstet.
Om bord i skibene er begrebet forsyningsofficer indført. Alle forsyningsanmodninger
går via ham til forsyningsafdelingerne, og
han fordeler det modtagne materiel til de faglige regnskabsførere. Medens skibene tidligere var henvist til at afhente materiellet på
magasinerne, leveres nu alt på det sted og
det tidspunkt, som rekvirenten har anført på
sin udleveringsseddel.
Fastsættelsen af de rigtige materielbeholdninger om bord i skibene har altid været af
den største forsynings- og beredskabsmæssige
betydning, men aldrig har opgaven været så
vanskelig som i 1960. Indenfor alle materielområder arbejdes der med denne opgave, og i
løbet af året bliver der også på dette område
indført et uniformt system.
For at skabe overblik over de beholdnin-

/

bindeise med en systematisk afmærkning af
hver reol, hylde og skuffe, at man til enhver
tid kan finde selv den mindste genstand på
de store depotområder.
Også magasinerne til opbevaring af proviant bliver nu helt tidssvarende. Ved de nye
depoter opføres køle- og frysemagasiner således, at dybfrosne provisioner kan indgå i
skibenes provianteringer, og forsøgene hermed vil snart give sig udtryk i yderligere forbedrede bespisningsforhold for personellet
om bord i skibene. Bespisningen i 1960 minder ikke meget om den spartanske saltmad,
som har været omtalt i de foranstående afsnit. Kosten er nu med assistance af videnskabelige eksperter blevet afstemt under hensyntagen til vitamin- og kalorieindhold, og
der er foruden de sæsonmæssige ændringer
taget højde for en passende daglig variation.
Foruden de egentlige retter indeholder reglementet bl.a. beskrivelse af 15 forskellige tyUnder togter til Færøerne og Grønland medgives der som
regel skibene rødspæJJegarn og grejer til lorskepilkning
for lied fiskeri af kunne skaffe aflleksling i besætningens
kast, Af og til kan der også komme nogle sterre friskfangede fisk på menuen.

ger, Søværnet råder over, og til brug for de
anskaffende myndigheders budgettering og
indkøb skal flådestationernes forsyningsafdelinger ved hjælp af periodevise rapporter give
oplysning om bl.a. forhåndenværende beholdning og forbrug. Disse rapporter vil ved
hjælp af moderne mekaniske hjælpemidler
blive konsolideret på en sådan måde, at så vel
den enkelte flådestations som Søværnets samlede status for hver enkelt forsyningsgenstand umiddelbart vil kunne aflæses.
Forsyningsafdelingernes magasiner er indrettet efter tidens krav, og mekaniske transportmidler er taget i anvendelse. Rørpost og
fjernskrivere vil hjælpe med til at sikre, at de
operative enheder så hurtigt og effektivt som
muligt modtager det materiel, der er behov
for, og et særligt kartotek sikrer i denne for20

Værnepligtig orlogsgast som bevogtningspost.

Oversergent af
Seuæm et.
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per sovse og 34 arter pålæg, og tomatketchup, engelsk sovs, asier og rødbeder hjælper
med til at få den ellers veltillavede og appetitlige skibskost til at glide lettere ned. Medens sygekosten tidligere var den mest varierede, er dette ikke mere tilfældet, selvom
den nu omfatter langt over 100 forskellige
retter.
Opgaverne og kravene til Flådens forsyninger har igennem årene gennemgået en
stor udvikling, men medens man tidligere selv med IOD-årige intervaller - kunne støde
på stort set de samme materielforvaltningsbestemmelser, er situationen i 1960 den, at

forsyningsproblemerne opstår og udvikler sig
med en sådan hast, at udsendelse og vedligeholdelse af administrationsbestemmelser er
blevet et stort problem.
For en gammel traditionsrig flåde kan det
være svært at følge med i en udvikling, som •
i flere henseender vender op og ned på eksisterende begreber. Imidlertid har Danmark
som medlem af NATO påtaget sig at bære
sin del af det fælles beredskab, og dette i forbindelse med den tekniske og militære udvikling stiller store krav til Flådens forsyningstjeneste i 1960.

Ib Jørgensen.

N yholms Hovedvagt
Omgivet af det dekorative lille anlæg med geværfouchetterne og med Mastekranen som baggrund er Nyholms Hovedvagt - trods sit meget karakteristiske kobbertækkede tårn med kongekronen øverst oppe - en typisk ældre,
militær oagt- og retsbygning. Nedlæggelsen af værftet på Gammelholm medførte, at »Seetatens combinerede Ret«
blev overflyttet fra Gammelholms til Nyholms Hovedvagt, hvor denne særlige retsinstans for Søværnets militære og
civile personel havde sit sæde, indtil den blev ophævet med retsreformen af 1919, hvorved Søværnets retssager
overgik til behandling ved de civile domstole. Det er dog først og fremmest som Hovedvagt på Nyholm - senere
for hele Holmen .- med sine herfra Ildgående randerings- og brandpatruljer og andre nødvendige inspeetionsjoranstaltninger, at Philip de Langes smukke bygningsværk har haft en betydningsfuld position i vor Orlogsflådes
daglige liv gennem mere end 250 år. Efter mellemkrigsårenes stilstandsperiode har Nyholms Hovedvagt, der beklageligvis i dag ikke længere har sit særprægede pladsanlæg foran indgangens arkadeportal, atter fået en central placering i livet på Holmen, efter 2. Verdenskrig som sæde for chefen for Flådestation København.

TRÆK AF

FLÅDENS RETSVÆSEN
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ikingefl ådernes disciplin fortaber sig i
mørket, og den har formentlig i begyndelsen alene bestået i den villighed til sammenhold og samvirke, der naturnødvendigt
måtte eksistere, hvis et vikingetogt skulle
have nogen udsigt til at lykkes. Således berettes det, at en fransk fyrstes udsending, der
spurgte nogle vikinger om, hvem der var deres herre, fik det svar: »Vi er alle lige, og
ingen byder over osl«
Allerede tidligt viste der sig imidlertid behov for retsregler.
Den mest kendte af de forskellige kongelige bestemmelser, der tilsigter opretholdelsen af disciplinen i en vikingehær, er sikkert
kong Knud den Stores Witherlagsret.
Et fællestræk for disse bestemmelser er
imidlertid, at de alle taler om Hæren, og indtil 1536 søger man forgæves efter tilsvarende
bestemmelser for Flåden. Christian III' s
Skibs-Artikler, udgivet i Roskilde St. Ægides
dag ( 1. september) 1536, må således anses
som det ældste bevarede Søkrigsartikelbrev.
Det fremgår ikke af brevet, til hvem disse
artikler har været udstedt, men det forekommer utvivlsomt, at de har været bestemt til
brug i den flåde, der stod under Peder
Skrams kommando, og som opererede under
Grevens Fejde, og det.forekommer tvivlsomt,
om man her står over for skibsartikler, der
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har været bestemt til brug over en længere
periode, eller som skulle være gældende for
andre skibe end de, der er indgået i den flåde, hvis »Amiral« artiklerne er udstedt til.
Dette synes at fremgå af, at der »tiirsdagen
post Lucæ Evangelistæ« (18. oktober) 1536
af den norske statholder Eske Biilde udgives
skibsartikler for de skibe, der er underlagt
hans kommando.
Eske Biildes skibs-artikler er interessante
derved, at de henviser til, at de er udstedt
»effter gammill sedvanlig Kriigishandel«. I
de kongelige skibs-artikler af 1536 findes
ikke nogen tilsvarende henvisning til gammel
sædvane. Derimod siges det i indledningen til
de af Christian III til Magnus Gyldenstierne
udstedte skibs-artikler fra 1555: })- Tha
haffuer wii ther fore, ephter gammell sedvane ladett schriffue og forfatte thisse
ephterschreffne article ...«
Vi står altså her overfor to udfærdigelser,
der med 19 års mellemrum begge henviser
til, at der foreligger en gammel sædvane for
at udstede skibsartikler, men det er tillige et
faktum, at sådanne artikler ikke findes bevaret i Rigsarkivet.
Forklaringen herpå kan måske søges i, at
skibsartikler i begyndelsen er udstedt af den
flåde- eller skibschef, der fik tildelt kommando og kongelig bemyndigelse til at udstede

skibsartikler, således at man i realiteten bør
betragte skibsartiklerne som forløbere for nutidens chefsordrebøger. Den omstændighed,
at det er Eske Biilde, der i 1536 udsteder
skibsartikler for de skibe, der var underlagt
ham, kan tydes som en reminiscens fra de tider, da det som et led i hvervningen fastsattes, hvilke bestemmelser der skulle være gældende inden borde.
Man bør ved betragtningen af disse gamle
bestemmelser erindre, at det ikke ensidigt var
straffebestemmelser. Skibsartiklerne af 1536
foreskriver ikke alene, hvilke pligter der påhviler mandskabet, men beskæftiger sig også
indgående med, hvilke rettigheder der tilkom
dem. 2 af de 4 kvartermestre, der efter bestemmelserne skulle være om bord i de skibe,
der havde en besætning på mere end 120
mand, skulle således tildeles mandskabet,
d.v.s. disse to kvartermestre skulle utvivlsomt
tage sig af mandskabets sager, medens de to
andre skulle varetage chefens interesser. Ligeledes fastsættes det, hvor meget øl, der
skulle tilkomme hver mand (25 mand om en
tønde øl i etmålet), men navnlig de meget
detaillerede regler for byttedeling har utvivlsomt udgjort en meget betydningsfuld del af
hvervekontrakten.
Betragter man skibsartikelbrevene ud fra
denne synsvinkel, er det også forståeligt, at
de er indgået i skibenes arkiver og er gået
til grunde med disse.
I de i 1536 udstedte skibsartikler foreskrives, at der skulle holdes ret hver mandag, såfremt det var nødvendigt, og at »Ammeralen,
Høffuitzmendt, som ther tillstede ere, met
Skippere, Quarther Mestere, Bøsseskytther,
met andre wore Skiibs Faa1ch, skulde sidde
Reth offuer thennom, som sig ubørlig hollde«.
Det synes således at have været en ganske
bred forsamling, der i de første år af Flådens eksistens har holdt ret, ikke meget ulig
det huskarlestævne, der omtales i Witherlagsloven.

Også på anden måde er der lighedspunkter mellem vilkårene på den kongelige flåde
og på de kongelige slotte. Således foreskriver skibsartiklerne, at der skulle holdes samme ret - d.v.s. der skulle anvendes samme
retspleje, som der blev anvendt på de kongelige slotte og gårde, "ligesom det senere i brevet ligefrem foreskrives, at den kongelige
gårdsrets bestemmelser skulle være anvendelige om bord. Dette var så meget mere naturligt, når man betænker, at adskillige af de
ombordværende, f.eks. bøsseskytterne og soldatesquen, snart gjorde tjeneste om bord og
snart på de kongelige slotte.
I de følgende år er der jævnlig udstedt
kongelige skibsartikler, således i 1561 til Herluf Trolle og i 1563 til Peder Skram. Begge
disse artikelsbreve synes at være udarbejdet
på grundlag af Mogens Gyldenstiernes, medens det formentlig i 1563 til Jakob Brokkenhus udstedte brev indeholder væsentlige
ændringer og udvidelser. I 1564 og i 1565
udstedes der skibsartikler til Herluf Trolle,
i 1568 til Peder Munk og den 5. april 1582
artikelsbrev til Erik Munk.
Hermed var skibsartiklerne nået til en sådan udvikling, at der i de kommende år kun
skete få ændringer af betydning. Helt til
1625 kan man se, at de forskellige artikelsbreve er afskrifter af Erik Munks artikler,
selvom der forekommer redaktionelle afvigelser.
Artiklernes straffetrusler var iøvrigt drakoniske. Drog en mand f.eks. sin kniv eller
sit værge mod en anden, skulle kniven jages
gennem hans hånd ind i stormasten, og han
skulle da selv trække den ud. Gjorde han
skade, risikerede han at miste hånden, og
dræbte han nogen, skulle han bindes til liget
og kastes over bord sammen med dette. Livsstraf truede også den, der sov på sin post,
og ligeledes den, der søgte i land, efter at
skibet var halet ud på strømmen. For mindre
forseelser anvendtes kølhaling eller springen
fra råen, eventuelt tamp eller hensidden i jern,
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men man ved i virkeligheden kun lidet om,
hvorledes straffepraksis var. De enkelte artikler foreskriver ofte kun, at gerningsmanden skulle straffes på sin hals eller efter
høfuitsmandens eller rådets tykke, eller der
anvendtes udtryk som »straffes efter retten.«
Islændingen Jon Olafsson har imidlertid i
sin beretning om sine oplevelser som bøsseskytte under Christian IV enkelte beretninger om straffesager på datidens orlogsskibe.
Han fortæller bl.a. at en bøsseskytte, der var
taget i land fra et skib, der lå sejlklar på
strømmen, måtte danse 9 gange fra storråen
ned i søen for denne forseelse, men han reddede sit liv denne gang. Det var dog kun en
stakket frist, idet han senere under en rejse
til Spanien dræbte en skibskammerat, hvorfor
han efter skibsartiklerne blev kastet i søen
bundet til den dræbte. Endvidere overværede
han, at man i 1616 hængte hovmesteren på
Enhjørningen i bovsprydet, fordi han under
en storm havde forrettet sin nødtørft i skibets brødforrådskammer.
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Selvom straffene således var rigoristiske,
så tilkom der skibenes befalingsmænd en
vidtgående benådningsret, og det var ikke
usædvanligt, at man afstod fra at eksekvere
straffe, der ville medføre lemlæstelse af delinkventen. Ikke mindst på de lange togter, hvor
mandskabets antal ofte formindskedes i betydelig grad på grund af sygdom, har denne
praksis utvivlsomt haft sin betydning. Således
fortæller Jon Olafsson om, hvorledes en sømand, der havde trukket sin kniv, og som
havde hensiddet i jern - d.v.s. lænket med
det ene ben til en bøjle i dækket - på besætningens anråb om benådning fik ændret straffen til et slag tamp pr. mand om bord. Denne behandling forskaffede iøvrigt Jon Olafsson og tre andre af mandskabet 4 slag tamp
hver, idet det var blevet bemærket, at disse
fire ikke havde slået til, da de skulle levere
deres slag på delinkventen. De blev derfor af
kaptajnen overgivet til profossen, der netop
havde modtaget den ca. 1 favn lange, flettede tamp, ført til stormasten og afstraffet på
stedet.
Man står her overfor et tilfælde, hvor
skibschefen uden videre dikterer en straf, der
ganske vist efter datidens forhold må betragtes som ringe, men som netop på grund af
sin øjeblikkelige ikendelse må antages at have
haft en ikke ringe disciplinær virkning. Alvorligere sager blev imidlertid behandlet af
skibsrådet, der afholdtes under skibschefens
forsæde og iøvrigt bestod af skibets øvrige
officerer og embedsmænd samt de ældste
kvartermestre. Retten blev efter gammel sædvane sat hver mandag, når vejret tillod det,
og det var da tilladt enhver, der havde noget
at klage over, at fremføre sin klage. Retsmødet indledtes med, at hele besætningen blev
kaldt på dækket, hvorefter skibsartiklerne
blev læst op.
Som allerede nævnt, havde skibsartiklerne
i 1582 nået en form, der stod sin prøve gennem en årrække, og der blev med disse artikler som forbillede udstedt en halv snes

Straffe ombord på en orlogsmand
omkring 1550. En forbryder styrtes
i søen, en anden kølhales, en tredie
får hånden naglet til masten med
sin kniv. Forude en sømand der
søger et fristed ved at flygte hen i
stævnen . - Træsnit i Olaus Magnus'
historie om de nordiske folk . 1555.

skibsartikelbreve. Det var altså langtfra enhver flådechef eller selvstændig skibschef,
der fik udstedt kongelige skibsartikler, men
man har i vid udstrækning henholdt sig til
de senest udstedte. I Christian IV's første regeringsår ses der dog flere gange udstedt
skibsartikler til enkelte skibe, der fik selvstændige opgaver, således udstedtes der den
14. april 1605 skibsartikler til Hans Konnich
og Godske Lindenov, der skulle til Grønland, og Godske Lindenov fik også året efter, da han atter sejlede til Grønland, nye
skibsartikler. Alle disse breve var imidlertid
håndskrevne, men Christian IV's organisatoriske talent skulle også sætte sit præg på Flådens retsvæsen. Den 8. maj 1625 udstedtes
de første trykte skibsartikler. Samme dato udstedtes desuden »Holm och arsenalartichle«
indeholdende bestemmelser, der er forløbere
for krigsartikelbrevene for landtjenesten ved
Søetaten, der senere udstedtes af Frederik V.
For at fuldstændiggøre billedet af datidens
militære retsvæsen bør vel derhos nævnes, at
der den 29. april 1625 var udstedt »Instruks
for skippere i kongens tjæneste«.
Det vil formentlig være rigtigt først at kaste et blik på forholdene på Holmen.
Holm- og arsenalartiklerne foreskriver,
at »hvo nogen hafver til at tale, som paa vor
Holm eller Arsenal udi Tieneste eller Be-

stilling er, den skal gifve sig an och søge
Retten ofver den, som anklagis, paa Holmen
eller Arsenalit som rette Verneting«. Holmens admiral skulle drage omsorg for, at de,
der blev anklagede, mødte for retten, idet
han selv kunne straffe mindre forseelser. Dog
var det således, at den, der forså sig på arsenalet, måtte svare for arsenal retten, og det
var endvidere foreskrevet, at dersom nogen
»holm- eller tøighustiener paagribis i byen
for trolddom, gudsbespottelse, hoer, mord eller deslige utvilachtige lifsager, de nyde deris
domb samme steds« . Blev de derimod pågrebet for mindre forseelser, da skulle byfogeden straks meddele dette til Holmens admi ral, så denne kunne lade profossen overtage
misdæderen, for at han kunne stå til rette for
Holmens ret, der beklædtes af Holmens admiral med nærværende kaptajner og de fornemste skippere. Ret holdtes hver den 1. og
den 15. i måneden, hvis disse dage var søgnedage, ellers den følgende dag. Det var dog
c rerladt til Holmens admiral, om han ville
forlange misdæderen udleveret. Hvis dette
ikke straks skete, blev sagen behandlet ved
byens ret. Det var endvidere forordnet, at
vidtløftige sager, specielt sager som angik
ejendom, gæld eller drab, kunne afvises fra
Holmens ret og henvises til byernes ret. Til
forståelse af en sådan bestemmelse må det
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Desværre synes der ikke bevaret nogen af
anføres, at det i hine tider ikke alene var
straffesager, der blev behandlet ved de mi- disse protokoller her i landet, og man har sålitære retter, men også rent civilretlige sager. ledes alene den svigtende krigslykke, der den
Vender vi os derefter til skibsartiklerne, 13. oktober 1644 ramte Pros Mund, da hans
vil vi se, at Christian IV havde ladet disse un- flåde blev ødelagt under Låland og hans
dergå en gennemgribende revision, der for- flagskib Pattentia erobret af svenskerne, at
mentlig er foretaget af kansleren Kristian . takke for, at et eneste eksemplar er bevaret
Friis. Pietismens indflydelse har sat sit ty- i det svenske rigsarkiv.
Protokollen betegner sig som:
delige spor i artiklerne. Vel havde det allerede tidligere været belagt med straf at føre
Protocol
ugudelig tale og at bande, men sådan adfærd
Paa Kong. Maij. Orlougs Skibe
var dog tidligere først blevet omtalt, efter at
nemblig
troskabseden til den øverste krigsherre var
Anno 1638
foreskrevet. Nu derimod indeholder de tre Nellebladet .. .. .. .. ... .. .. .. . ..
1639
første artikler bestemmelser »om Guds ords Haubesten
1640
hørsomhed«. Den, der forsømmer at møde til Patientia
1641
prædiken eller til corum, skulle straffes »før- Item paa Pattentia
1642
ste gang på sit måltid, anden gang desfor- Paa Graa Ulf ................... ... .
uden til masten - d.v.s. med tamp - tredie Paa den første store ny Pram 1642 og 164gang til masten og i jern een dag eller fleProtokollen indeholder forskellige forhør
re«. Den; der »føre nogen disputats mod voris kristne troe och kirkens bekiendelse«, eller over skibschefer , der har været under mistanden, der bander, straffes »til masten eller i ke for ikke at have gjort deres pligt under
jern til vand og brød«. De højere officerer forskellige søslag, men der gives ikke nærkunne dog afvikle deres synder i denne hen- mere oplysninger om resultatet heraf.
Derimod omtales forskellige mindre sager,
seende med erlæggelse af bøder. Gudsbespottelse straffedes med fortabelse af liv og ære. således dømtes en skibstyv. der havde stjålet
Efter disse bestemmelser, der utvivlsomt langt over de 4 skillings værdi, som omhandhar fremmet fromheden om bord, kommer ledes i skibsartiklernes milde tyveribestembestemmelser om huldskab og hørsomhed, melse, og som derfor i hvert fald stod til kølhvori bl.a. foreskrives, at enhver skal rette sig haling, til at springe 9 gange fra råen, hvorogså efter »Holmens och arsenalartic'hlerne« efter han »straks efter springene gives 9 måog efter de særlige befalinger og instruktio- neders sold for masten«. Dette sidste udtryk
ner, der gives dem i tjenesten , og herefter er ikke umiddelbart forståeligt, men Jon
følger de mere almindelige bestemmelser, Olafsson oplyser herom, at 4 slag tamp kaldialt 100 punkter.
tes månedssold. Dommen, der er afsagt af
Artiklerne foreskriver, som alle tidligere, admiral Kan Joachim Grabow som formand
at der skulle holdes ret hver mandag, eller og med kaptajner og styrmænd som meddomnår det er fornødent, dog at artiklerne og mere, slutter med at true delinkventen med,
eden altid skulle forkyndes først, om vigtige at han, såfremt han forser sig yderligere i
sager var til behandling. Som noget nyt fore- fremtiden, vil blive straffet som tyv uden
skrives det imidlertid, at der af skriveren nåde.
skulle føres bog bl.a. over, hvor tit artiklerne
En kvartermester, der havde undladt at pålæses, og over, hvor ofte der holdes ret og se, at nogle folk, der var sendt i land efter
over, hvad der måtte passere i retten.
vand, ikke hentede dette ved byens vandpost,
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men i stedet tillod, at de tog vandet fra stadsgraven, hvor alskens uhumskheder og urenligheder flød, som havde forsømt sin vagt, og
tilladt mandskabet at gøre tummel på dækket, således at en mand faldt over bord, og
som havde truet profossen til at undlade at
sætte sig i jern i gallionen, 'som det var beordret, men i stedet havde formået profossen
til at slutte sig i jern ved fokkemasten, blev
af en domstol, der bestod af en underskipper,
en styrmand, en højbådsmand, en gefreiter
og to mand af besætningen, dømt til at blive
kølhalet tre gange. Set med moderne øjne var
kølhaling jo en næsten barbarisk straf med
den tilstand, skibsbunden ofte har været i
med begroning og skaller, og ikke mindst når
man betænker, at delinkventen blev halet under bunden med en line til hvert håndled og
en line til hver ankel, således at han var afskåret fra at holde sig fri af skibets bund.
At han derefter blev afsat fra sin befalingsmandsstilling. var efter forseelsernes art mere forståeligt.
En løjtnant, der i drukken tilstand havde
udskældt sin chef og forulempet ham groft
midt om natten, ja, måske endog havde lagt
hånd på ham, blev af en ret, der beklædtes
af 16 officerer, skibshøvedsmænd og skippere, fradømt sin bestalling.
En bådsmand, der havde trukket sin kniv
mod en værtshusholder, da denne forlangte
betaling for øl, og som havde søgt at tiltvinge sig adgang til værtshuset, efter at han
var kommet uden for døren, blev dømt til at
arbejde i jern på Bremerholm i Ih år, medens
en anden bådsmand, der havde søgt at hjælpe
førstnævnte med at tiltvinge sig adgang til
værtshuset, blev dømt til at springe 9 gange
fra råen og derefter 3 måneders sold - d.v.s.
12 slag tamp - for masten.
Endelig skal nævnes, at der den 1. juni
1642 blev holdt ret på Den Graa Ulf, hvor
skibschefen forbød, at man som hidtil drak
(): røg) tobak eller gik med gløder neden
under (om læ). De, der ville »drikke tobak«,

Nihalet kat, et af fortidens bdrde strafferedskaber, der almindeligvis anvendtes på delinkventens
blottede ryg med et vist antal
slag efter forbrydelsens art, efter
at han var spændt fast til masten
eller udover en kanon. Denne
nihalede kat, det eneste
herhjemme eksisterende
eksemplar, er erobret UIIder en kamp mellem
skonnerten Vigilant, ført
af sekondløjtnant C. L.
C. Irminger, og det colflmbianske
sørøverskib
Adolpho. Skibet blev
opbragt ved Culebra i de
dansk-vestindiske farvande 1825.

måtte ' gøre det ved en lunte ved fokkemasten. Forbudet står i ejendommelig modstrid
til skibsartiklernes pkt. 91, der bl.a. siger:
»Tobak skal aldelis nu ogh herefter at hafvis
eller brugis aldelis vere forbuddet og afskaffet.«
Selv for Christian IV har det øjensynligt
været svært at kæmpe mod tobakshungeren.
Christian IV' s skibsartikler forblev i kraft
indtil den 27. marts 1683, da Christian V udstedte nye samt en krigsinstruktion, der dog
ikke var i kraft længere end til 1700, da der
udstedtes nye »sø-artikler«, som forblev i
kraft til den 8. januar 1752, da Frederik V's
søkrigsartikler udgaves.
Da disse søkrigsartikler sammen med de
den 29. juli 1756 udstedte krigs-artikler for
landtjenesten ved Søe-etaten, var i kraft ind313

Hånd- og fodjern til kmmslutning, der bestod i,
at delinkventens håndled og ankler lænkedes sammen med kun ringe bevægelsesfrihed. Straffe11
kunne udstrækkes til flere døgn, idet jernene kun
blev åbnet rinder korte spisepauser.

til 1881 for så vidt angår straffebestemmelser og helt op til 1919 for så vidt angår retsplejebestemmelserne, skal der her gøres nogle
bemærkninger om dem.
Fra St. Ægidebrevets halve snes håndskrevne foliosider er søkrigsartiklerne svulmet op til en bog på 328 trykte sider, hvortil
slutter sig en omfattende formularsamling og
et betydeligt register over de 979 paragraffer,
der indeholder et fuldstændigt tjenestereglement med detaillerede forskrifter for hver
enkelt militærpersons tjenesteområde, lige fra
flådechefen til den yngste matros. Spredt ud
over alt dette findes så straffebestemmelser
af mere eller mindre drakonisk art. I registeret fylder straffebestemmelserne ialt 7 sider.
Straffebestemmelserne samles dog hovedsagelig i kap. LIlI: »Om Skik og Orden«, hvis
første paragraf, § 531, lyder: »Sorn alle Ting
begynde med Gud, og eethvert Menneske bevise ham, som sin Skaber og Herre, al Ære
og Hæder, og hans Guddommelige Villie all
Hørighed og Lydighed, om ellers det, som
foretages, skal nyde Hans Velsignelse, og fra
Ham Held og Lykke: Saa bør eenhver inden
Skibs Borde Hannem med al Hjertens Oprigtighed dyrke, og Hans hellige Villie i alle
sine Gjerninger stræbe at efterkomme, og
ikke paa nogen Maade være saa ugudelig, at
han i Ord eller Gjerning vilde vise nogen
Vanære, eller Foragt, mod Ham, Hans hellige Væsen og Villie.
Er nogen saa ublu, og Guds forgjætten, da
314

skal Tungen hannem levende af hans Mund
udskæres, og hans Hoved afslaas med Øxe.«
Talte nogen foragteligt om Guds lære, da
skulle han straffes med 3 gange 27 slag kat
i 3 dage og hensidde i bøjen sluttet ved en
ringe-bolt på øverste dæk på vand og brød i
8 dage. Officerer og betjente kunne dog slippe med at blive arresteret i en vis tid.
Opsætsighed mod skibschefens befaling
straffedes med katning 3 gange 27 slag i 3
dage samt arbejde i jern på en vis tid, men
skete det under anvendelse af ukvemsord eller trusler, forhøjedes straffen til, at delinkventen skulle kattes for hvert skib i flåden
eller eskadren, ialt enten 3 gange 27, eller
med 150 slag og arbejde i jern på livstid.
Mytteri medførte hængning ved rånokken
for menige og underofficerer, medens officererne og betjente nød den fordel i så tilfælde
at miste deres hoved ved et sværd.
Forræderi medførte hudstrygning med 3
gange 27 slag med koste og derefter halshuglllng.
Blev en mand agterudsejlet, skulle han
springe fra råen, i tre dage bankes for kanonen med 27 slag af de små tampe og sluttes i
bøjen på vand og brød i nogle dage, men
hvis det sker forsætligt, skærpes straffen til
katning i tre dage med 27 slag og eventuelt
arbejde i jern i nogen tid.
Rømning medførte hængning for menige
og underofficerer, mens officererne havde det
privilegium at blive skudt; men rømte man-

den til fjenden, skulle han hudstryges og halshugges med en økse - en officer blev i så
tilfælde skudt bagfra (arkebuseret) .
Vagtforseelser afgjordes alt efter deres
grovhed med springen fra råen, tampning
eller katning.
Tyveri, der ikke oversteg 2 rigsdalers værdi, kunne straffes efter skibschefens skøn,
dog ikke over 27 slag kat, medens grovere
tyveri medførte 3 dages katning med 27 slag
første gang, medens anden gang tyveri medførte hudstrygning med koste og brændemærkning på ryggen samt arbejde i jern på
livstid, dog at den mand, der opbrød eller
opdirkede gemmer, skulle brændemærkes i
panden. Drejede tyveriet sig om skibets ting,
skulle gerningsmanden hudstryges og brændemærkes i panden og arbejde i jern på livstid, men hvis han havde forskaffet sig adgang til kosterne ved indbrud, skulle han
hænges i rånokken.
Som det vil ses, var det voldsomme straffe,
og det forbavser derfor ikke, at de mildere
revselsesformer, der oprindelig var foreskrevet for mindre forseelser, efterhånden bredte
sig, således at man i slutningen af søkrigsartiklerries gyldighedsperiode kunne høre beklagelser over, at de i artiklerne foreskrevne
straffe ikke var forståelige. Man måtte derfor foretage et uddrag af artiklerne, når disse skulle oplæses for mandskabet, og det har
derfor utvivlsomt været en lettelse i tjenesten,
da artiklerne i 1881 blev afløst af Straffelov

for Krigsmagten.
Vender vi os derefter til Frederik V's
Krigsartikler for Landtjenesten ved See-etaten, der blev udgivet den 29. juli 1756, så
møder der os det samme billede af voldsom
udvikling, som vi mødte ved søkrigsartiklerne. Christian IV's 73 Holm- og arsenalartikler er blevet til 782 paragraffer, der fylder
275 sider. Hertil kommer så ligesom ved søkrigsartiklerne et omfattende register og en
formularsamling. Artiklerne indeholder som søkrigsartiklerne - et detailleret tjeneste-

reglement for høj og lav og så mange straffebestemmelser, at de fylder 8 sider i registeret.
Straffebestemmelserne findes i hovedsagen i
kapitel L, der omhandler »Skik og Orden«,
og straffene ligger i det store og hele på linie
med søkrigsartiklerne.
Krigsartiklernes § 736 omhandler den
fremgangsmåde, der skulle følges, når flere
skulle spille om deres liv. Dette var f.eks. efter § 630 tilfældet, hvis flere bevæbnede havde plyndret. I så fald skulle hver tredie spille
om galgen. Dette foregik på den måde, at
delinkventerne kastede terninger på en tromme, medens auditøren noterede værdien af
kastene, der foretoges med 2 terninger. Den,
der fik laveste antal, havde tabt sit liv. Fik
to lige lave antal øjne i første kast, skulle de
spille om indbyrdes. Sådant terningspil brugtes også ved den såkaldte decimering - d.v.s.
udtagelse af hver 10. mand af en styrke, der
havde gjort mytteri el. lign. - jfr. sølerigsartiklernes § 552.
Også disse straffebestemmelser var i kraft,
indtil de i 1881 blev afløst af Straffelov for
Krigsmagten. Det må dog bemærkes, at der i
tidens løb blev gennemført forskellige ændringer, hvoraf her kun skal nævnes »Reglement for Anvendelse af Disciplinarstraffe
om bord i de kongelige Krigsskibe af 1849«.
Hovedformålet med dette reglement var at
begrænse anvendelsen af legemlige straffe, og
det blev her bl.a. foreskrevet, at tamp normalt kun måtte anvendes på de menige, der i
forvejen var nedsat i strafferoden, hvor en
mand for en enkelt forseelse kun kunne forblive i indtil 2 måneder, såfremt han opførte
sig vel. Antallet af slag måtte ikke overstige
27 og skulle tildeles med en 24 tommer lang,
utjæret tovende, som for voksne skulle være
1% tomme i omfang og for drenge en 9 garns
line. Delinkventen skulle have skjorte og trøje
og eventuelt en tynd vest på. Skulle der gives
mere end 6 slag, skulle han stå på dækket
hvilende mod en køje, der blev surret til en
mast, et spil eller til et vant.
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Vej Straffelov for Krigsmagten af 11. maj
1881 afskaffedes den legemlige straf helt, og
artiklernes aldeles utidssvarende straffeformer erstattedes med arrest- og fængselsstraffe, idet dog livsstraf bevaredes.
Ved Den militære Straffelov af 7. maj
1937 blev de strengere arrestformer såsom arrest i bøjen og mørk arrest afskaffet, og ved
Jen seneste revision i 1954 afskaffedes også
streng arrest, d.v.s. arrest med kostindskrænkning, således at den strengeste militære straf
i dag i fredstid - bortset fra egentlig fængselsstraf - er vagtarrest, svarende til den civile hæftestraf. Det vil herefter næppe være
muligt at lempe den militære straffelovs restriktioner yderligere, i hvert fald ikke uden
at tilføje disciplinen alvorlig skade.
Medens således straffebestemmelserne faldt
forholdsvis hurtigt, efter at Enevælden var
ophørt, bevaredes retsplejebestemmelserne
gennem betydelig længere tid, indtil de i 1919
blev afløst af den nugældende ordning. Ind316

til da var alvorligere straffesager om bord i
Flådens skibe blevet behandlet ved krigsretter, der sammensattes af militært personel.
Fandt en forbrydelse sted, blev der anordnet
et krigsforhør. Retten beklædtes her af 3 personer, hvoraf formanden skulle være en officer, medens de to andre kunne udtages blandt
de fornemste underofficerer, hvis man ikke
havde officerer nok. I krigsforhøret forbe redtes sagen, og det beroede derefter på den
sigtedes charge, om der skulle nedsættes en
krigsret (til og med kaptajnløjtnant) eller en
overkrigsret, dog at overkrigsret også skulle
behandle de særdeles alvorlige sager og de
sager, hvor man ikke kunne forvente, at
krigsretten kunne være upartisk. Krigsretten
beklædtes af 7 personer, hvoraf størstedelen
skulle være officerer, overkrigsretten af 13
officerer, den kommanderende chef som formand , 2 flagmænd og de resterende blandt
skibschefer og flagofficerer. Dommenes fuld byrdelse beordredes af den kommanderende,
dog at sager, der angik nogens liv, ære eller
evigt fængsel eller nogen officers eller betjents charge, skulle indsendes til generalauditøren til forelæggelse for kongen.
Ved land tjenesten etableredes den såkaldte
Kombinerede Ret, der havde sæde i Nyholms
Hovedvagt, og som behandlede alle ordinære
sager mod militært personel , dog at sager
mod stabsofficerer rn.fl. samt en række grove
forseelser skulle behandles ved over- eller generalkrigsretten.
I den kombinerede ret præsiderede en kommandørkaptajn (senere en kommandør), medens retten iøvrigt bestod af 2 kaptajner, 2
kaptajnløjtnanter, 2 premierløjtnanter og 2
sekondløjtnanter samt en auditør. Officererne
skiftede hver måned, hvilket ikke var hensigtsmæssigt, da en officer derved kunne
komme til at dømme i en sag, som han ikke
havde været med til at behandle fra begyndelsen , men nogen større ulempe har det
næppe voldt, da de fleste sager her blev hurtigt afgjort. Auditøren ledede processen og

affattede dommen, der underskreves af præsidenten.
Over- eller generalkrigsretten beklædtes af
general-admiralen eller general-admiralløjtnanten og generalauditøren med så mange
flagmænd, kommandører og kommandørkaptajner, at der i det mindste var 13 medlemmer.
Den kombinerede rets domme kunne i civile sager indankes for overadmiralitetsretten, men der var ingen adgang til anke i militære straffesager.
I 1908 blev de civile sager som hovedregel
henlagt til de borgerlige domstole, og efter at
den borgerlige retsplejelov var revideret i

1916 og trådt i kraft i 1919, var vejen også
åben for en revision af den militære retspleje. Denne revision medførte, at krigsretterne afskaffedes, således at de borgerlige
domstole overtog behandlingen også af de
militære straffesager. Ordningen har i de forløbne år vist sig at virke tilfredsstillende i
fredstid, men det er almindelig anerkendt, at
den ikke kan bringes til at funktionere i
krigstid. Dette faktum er 'Senest fastslået af
den militære straffelovskommission i 1954,
uden at man dog til dato har truffet foranstaltninger til afhjælpning af manglerne.
G. Bent Piirscbel.

SKIBE OG VÅBEN

ra den første anvendelse af skydevåben
i Norden omkring år 1372 til kanonen
efterhånden blev søkrigens dominerende våben, skulle der. gå mere end hundrede år.
Den almindelige taktik til søs inden skydevåbnenes indførelse var under nærmelsen
til modstanderen at indlede kampen med armbrøst, bue og pil, før man ved den påfølgende entring overgik til almindeligt håndgemæng mand mod mand med lanser, huggerter, økser og morgenstjerner. I begyndelsen blev derfor de første primitive, småkalibrede skydevåben om bord i skibene anvendt som et naturligt supplement til armbrøst, bue og pil, der endnu holdt sig i næsten to hundrede år, før de helt måtte vige
for de nu efterhånden kraftigere ildvåben.
Skibsartilleriets mål var således i begyndelsen hovedsagelig mandskabet og ikke skibene, hvis sider ydede en god beskyttelsemod
det datidige skyts, der var bagladekanoner af
let kaliber. Til hver kanon hørte der som regel flere kamre eller bagstykker, som hurtigt
kunne omskiftes og lades påny, hvorfor skudhastigheden var forholdsvis stor.
Som skarp brugtes foruden kugler af jern,
bly eller sten tillige skråsække, hvis indhold
bestod af mindre kugler, metaldele og skærver af flintesten, som spyedes ud af kanon-

F
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mundingen og spredtes som en sværm af
svære hagl :
Til afløsning af hanseaternes plumpe kogger indførtes efterhånden de noget mere velsejlende mærsskibe eller karrakker, fra hvis
mærs og høje kasteller for og agter man inden entringen søgte at feje modstanderens
dæk rent. Kanonerne var anbragt i bredsiderne og i kastellerne for og agter, men meget
ofte var der tillige kanonporte i agterkant af
forkastellet og i forkant al: agterkastellet. I
nødsfald kunne nogle af kanonerne fra bredsiderne anbringes i disse indre kanonporte
for med skrå at kunne feje sit eget mellemliggende dæk rent, hvis skibet var entret, og
angriberne var ved at få overtaget.
De mindre skibe havde to eller tre - de
større som regel tre, sjældnere fire master
med råsejl. På Christian IV's tid blev tre master det almindelige for større skibe, der var
godt 40 m lange i kølen og op til 15 m brede. Deres deplacement var 4 a 500 læster eller op til 1000 tons. Sejlføringen var undersejl (fok og storsejl), mærssejl og bramsejl
på fokke- og stormasten og krydssejl og mesan på agterste mast (kryds- eller mesanmasten) samt blinde og eventuelt bovenblinde
på blindemasten på bovsprydet. Stagsejl førtes ikke, og skibene var ikke gode sejlere. De

.......
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Skibskanon fra 1400·årene. Godt 2 m lang, b;ælk eflnderlaget 3 m , Kali ber 13,5 cm. Ov er den
vensire underst erning JeS ka1l1merslykkel .

kunne oprindelig ikke krydse og måtte, hvis
vejret var kontrært, vente på gunstig vind.
Kanonantallet om bord kunne variere fra
skib til skib, selvom disse var lige store. Der
var således ikke noget bestemt forhold mellem skibets størrelse og dets bestykning. Lidt
efter lidt blev kanonerne dog sværere og nåede derved op på dimensioner, hvor kamrene
ikke længere kunne holde til de kraftige påvirkninger under skuddet, hvorfor man blev
nødt til at gå over til forladekanoner. Som
følge af kaliberforøgelsen reduceredes nu kanonantallet, der fra midten af 1500-årene til
midten af 1600-årene gik ned til det halve.
Ved kaliberets stigning blev kanonernes
mål nu efterhånden i mindre grad mandskabet direkte, men i højere grad skibene - såvel
rejsningen som skroget. Det var dog entring,
der endnu i lang tid - ja, næsten lige til sejlkrigsskibstidens slutning - afgjorde kampen.
For at kunne sinke eller standse en overlegen
modstander, som halede ind på et langsommere skib - eller for at et større kunne komme på klos hold af et hurtigere og mindre,
som var ved at undslippe, gjaldt det om at
ødelægge den hurtigere modstanders rejsning. Hertil hjalp almindelige kugler ikke
synderligt, hvorfor man brugte knipler og
lænkekugler. Kniplerne var jernstænger,
der var tykkest i enderne, medens lænkekug ler var to kugler forbundet med en kæde.
Når disse knipler og lænkekugler fa' r hvirv-

lende ind i rejsningen, flængede og flænsede
de i sejlene og overrev stag og barduner, fald
og skøder, hvorved rejsningen blev skadet og skibets fart sat ned.
Under skydning med knipler og lænkekugler måtte man for at opnå den ønskede virkning give kanonerne en vis elevation, men
rækningen af sådanne »flugtskud«, hvor
skarpet gik fra kanonmundingen i direkte
flugt mod målet var ikke stor.
Ved almindelig skydning med kugler kunne man også give kanonerne elevation for
ved et »kerneskud«, som det her hed, at ramme målet direkte. Afstanden, hvor sådanne
kerneskud var mulige, var i begyndelsen kun
nogle få hundrede meter og med en terrimelig ringe chance for træfning. Man benyttede
derfor almindeligvis »rikochetskydning«, der
vedblev at være den gængse skydemetode på
større afstande, så længe man brugte kugler
og glatløbede kanoner.
Rikochetskydningen foregik ved at stille
kanonen i vaterpas eller med en elevation på
blot 1 a 2°. Når kuglen nåede et vist stykke
ud, var den dalet så meget, at den ramte
vandoverfladen. I sø kunne den vinkel, hvorunder anslaget skete, naturligvis være så
uheldig, at kuglen stoppedes og gik til bunds,
men som oftest sprang den op og rikochetterede flere gange, som om der blev slået smut
med den. Kraften blev selvfølgelig mindre,
desto flere gange den rikochetterede. Ved
319
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Spanlesektioner og linietegning til orlogsskibet Dannebroge, der som det første skib bygget på Nyholm søsalles den
6. oktober 1692. Allen år senere - på nær to dage - den 4. oktober 1710 sprang Dannebroge med kommandør Ivar
Hf/itfeldl som chef i IlIften under Gyldenløves slag i Koge Bugt.

Orlogsskibet Friderich, bygget i
Neustadt 1649. Skibet, der hav·
de 86 kanoner og 434 mands
besætning, var af samme størrelse som det på farveplancherne
viste Sophia Amalia og fører li·
gesom delle på flagspillet agter
flaget for »Den væbnede Arms
Ordene. Man bemærker, buorledes fokkemasten er staget forefter, stormasten og mesanma·
sten agterefter.

denne skydning gjaldt det kun om, at sidesigtet var rigtigt, der var ikke - som ved
kerneskud - tale om afstand og højderetning.
Kanonbetjeningen foregik på følgende
måde: Ved skuddet sprang kanonen tilbagerekylerede - indtil den sammen med rap erten, hvori den stod, ved forskellige bremseanordninger blev bragt til standsning med
kanonmundingen indenfor skibssiden. Bremseanordningen var i lange tider blot en brog,
der gik gennem »druen«, den store knop i
den bageste ende af kanonen. Med en våd
visker på en lang stang, hvis anden ende blev
stukket udenfor kanonporten, rensedes kanonløbet for gløder og ulmende kardusrester
og blev derefter tørret efter med en tør visker. Krudtet indførtes i begyndelsen løst
med en ladeskuffe af kobber, senere i karduser. Derefter kom der eventuelt en mellemladning af værk, blår eller lignende og til
sidst kuglen, der nu var af jern. Mellem kuglen og kanonløbet var der et »spillerum« på
som regel 1/32 af kuglens diameter. For at
holde kuglen på plads indførtes en forladning - ligeledes af værk eller blår. I sine
taljer blev kanonen derefter halet ud i skudstilling med mundingen udenfor kanonpotten. Med krudt i fænghullet var kanonen nu
klar til affyring - enten ved at »brænde på«
med en lunte eller som senere ved hjælp af
en flintelås.
Skudhastigheden var - afhængig af kaliberet - op til 7-8 minutter for de sværeste kanoner. På Christian IV' s tid blev der under
en kamp som regel ikke skudt mere end en
halv snes skud med de svære og 20-30 med
de lettere kanoner. Man havde iøvrigt dengang sjældent kugler og krudt til mere end
ca. 30 skud pr. kanon.
Da der ikke anvendtes højderetning ved
rikochetskydning, var rækningen - bortset fra
sø og vind - alene afhængig af ladningen.
Ved lange skud og hvor det ellers gjordes ønskeligt, kunne man derfor anvende dobbelt
ladning. Kanonsprængninger under sådanne
21

forhold var dog ikke ualmindelige. løvrigt
regnede man indtil begyndelsen af 1700-årene ikke med en blot nogenlunde virksom
skydning udover 1000 m.
Ved skydning på kortere afstande kunne
man også lade med 2 a 3 kugler. Her brugte
man dog altid reduceret ladning. Gloende
kugler blev nu og da anvendt, og ved entring
og angreb af kanonbåde eller åbne fartøjer,
hvor besætningerne var ubeskyttede, skød
man fortrinsvis med skrå i stedet for kugler.
Det var en fordel at kunne beskyde sin
modstander langskibs ind. Dels havde han
kun nogle få kanoner som stævn- og hækskyts, og dels var skibene svagere i stævnene end i bredsiderne. Endvidere havde en kugle, når den rikochetterede, større chance for
at blive en træffer, når den kom langskibs
ind, end hvis den kom tværs ind, hvor den
måske i rikochetten kunne »hoppe« over
skroget uden at gøre nogen skade. At målet,
når det blev beskudt langskibs ind, var mindre, end når det havde bredsiden til, var af
underordnet betydning, da sidesigtet ikke var
vanskeligt i hine tider, hvor skibets fart var
ringe.
Muligheden for at kunne beskydemodstanderen langskibs ind var en af de fordele, man
havde ved at foretage et gennembrud af den
fjendtlige linie. Da skibene her kom hinanden på ret klos hold, ladede man derfor ofte
sine kanoner med 2 a 3 kugler og brændte
kanonerne af under passagen. En anden fordel ved et gennembrud var, at man derefter
kunne engagere modstanderen fra begge sider, idet skibene ofte kun havde kanonbesætninger til den ene bredside.
For at kunne gennembryde den fjendtlige
linie måtte der imidlertid være en passende
åbning i denne, da man ellers under nærmelsen selv ville være udsat for langskibs beskydning. Under kamp mellem flåder og
eskadrer gjaldt det derfor om at holde sin
skibslinie tæt sluttet for at undgå et gennembrud.
321

Danske orlogsskibe under Den store nordiske Krig. Havfruen (1701-38), tredækkeren Elephanten (1703-28), der
sænkedes som bradbænk ved Nyholm 1728, og Prins Christian (1697-1739). Samtidig stiliseret tegning, hvor
masternes forskellige stagning ikke er vist.

I slutningen af 1500-årene benævntes de
sværeste kanoner kartover - halve, trekvarte
og hele. Det var 24- til 48-pundige, 211 til
4V2 m lange kanoner med en ladning fra 10
til 20 pund krudt. Slanger var kanoner af
mindre kaliber - 12- til 15-pundige - men,
som navnet antyder, i forhold til kaliberet af
betydelig længde - indtil 5 m. De mindste
kanoner benævntes falkuner, falkonetter,
skerpentinere og skærbrækkere.
Også morterer var i brug om bord i skibene på denne tid - mest dog til udskydning
af gloende kugler ved bombardement af byer
og fæstninger.
Ved entring var den 'Svagere dog ikke helt
uden midler til at søge at unddrage sig entringen. Dels kunne rejsningen i et angribende skib som nævnt skades ved beskydning
med knipler og lænkekugler - og dels kunne
entringen besværliggøres ved entrenet og udlægning af svære bomme. Endvidere havde
man den mulighed at kunne ødelægge en
stærkere modstander ved brand. Hertil anvendtes ikke alene gloende kugler, men tillige kunne der med bue-eller armbrøst udskydes [yrboller, fyrkranse og fyrpile, en slags
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fyrværkerisager. Ja, man gik endda så vidt,
at man anvendte særlige skibe, de 'Såkaldte
brandere, der under deres opbrænding skulle
antænde et fjendtligt skib, som man ikke regnede med at kunne tage ved entring. Branderne var som regel ældre handelsskibe, der
var lastet med tjæretønder og forskelligt kasseret, brandbart gods, fyrværkerisager og ofte
tillige krudt. Lange lunter blev umiddelbart
inden angrebet ført ned i lasten, hvis luger
åbnedes, og op i rejsningen. Ved antændingen bredte ilden sig gennem lunterne som en
løbeild, så branderen hurtigt stod i lys lue.
Branderen måtte nødvendigvis sejles klos op
til det skib, der skulle angribes. Her skulle
der fra branderen kastes entredræg med kæder om bord i det angrebne skib, hvorpå
branderen antændtes, og besætningen gik fra
borde i et fartøj, der slæbtes agter. Ofte var
der tillige anbragt entredræg på rånokkerne
for på den måde at få indfiltret skibenes rejsninger i hinanden.
Et branderangreb sattes så godt som altid
ind fra luvart - dels kom branderen herved
hurtigere i kontakt med sit mål, og dels kunne ilden herved lettere springe over på dette.

Endnu så sent som i 1808 blev herhjemme
seks handelsskibe apteret som brandere. Der
blev dog ikke brug for dem under krigen.
Branderne var altid en farlig trusel, hvorfor alle mistænkelige skibe, som nærmede sig
en flåde, i tide måtte afvises af de skibe eller
fartøjer, der som brandvagt holdt gående i en
vis afstand fra flåden. Når branderne gennem tiderne kun i ret få tilfælde har haft
held til at gennemføre deres forehavende,
skyldes det, at besætningerne var tilbøjelige
til at antænde branderne for tidligt og derefter stikke af for ikke at blive gjort til fanger.
Selvom alle nationer anvendte brandere, brev
branderbesætninger, der blev taget til fange,
nemlig behandlet som sørøvere og uden videre klynget op under rånokken. Meget ofte
lykkedes det derfor det angrebne skib at unddrage sig angrebet - enten ved i tide selv at
manøvrere eller ved at lade et fartøj bugsere
branderen af vejen.
Foruden et større fartøj - en slup, senere
en barkasse - der stod i skibets kule midtskibs, havde skibene 'som regel et andet, en
såkaldt »esping«, slæbende agter. Dette fartøj anvendtes tilordreoverførelse under
kamp, til bugsering af skibet - bl.a. under
vending i løjt vejr - og som nævnt også til
bortslæbning af eventuelle brandere. Sidefartøjer kom først i brug omkring år 1800.
Under Christian IV blev omkring 1630 de
mindre orlogsskibe med tre master og et fuldt
batteri benævnt fregatter, medens de større
med tre master og to fulde batterier - svarende til udlandets linieskibe - vedblivende
benævntes orlogsskibe.
Af mindre skibe fandtes tillige skonnertriggede pinker, og rundgattede, jagtriggede
galioter, bojerte« og jagter, der anvendtes til
opklaring og kommunikation. Senere optræder også hukkerter med en fuldrigget mast
og som regel en mindre mast agter. Som rokrigsskibe havde man indført galejer med indtil 30 årer. De indgik bl.a. i det norske kystforsvar.

Arkeli, der er det gamle navn for artilleri,
gik efterhånden over til at betegne den agterste del af et orlogsskibs underste batteri. Arkeliet var oprindelig adskilt fra den øvrige
del af batteriet ved et sejldugsforhæng - senere et træskodt. Det anvendtes til våbenkammer og opholdssted (messe) for skibets officerer.
For besætningerne var underbringelsesforholdene endnu mere primitive. Provianten
stuvedes fra gammel tid direkte i lasten med
et lag løse planker lagt ovenover. Her havde mandskabet opholdsrum. Først i 1731 fik
skibene fast banjerdæk, hvorunder provianten, der nu som regel var emballeret i fade
og tønder, blev anbragt.
Mod slutningen af 1600-årene udskilles
der flere nye skibstyper. Dels får enkelte af
de største orlogsskibe nu tre fulde batteridæk
- de såkaldte tredækkere med 8-900 mands
besætning - og dels bygges adskillige af de
mindre fregatter som snauer (snov'erJ. Benævnelsen snau, der indførtes omkring 1680,
kom af den franske typebenævnelse senau
(udt. s'no) for et skib, hvor den agterste mast
var en snaumast, der bedst kan forklares som
en mast med to tætstående undermaster,
hvoraf den agterste havde . en diameter, der
aldrig overskred 20 tommer. På denne agterste undermast kunne kloen til en gaffel og
masteringene til et gaffelsejl (mesanen) frit
glide op og ned. Det store og uhandige,
skråtstillede mesanspryd (mesanruen) var
her i denne lettere skibstype blevet til den under vendinger mere handige gaffel, og rnesanruens upraktiske latinersejl (latinermesanen) til den mere praktiske mesan. Mesanruen og dens latinersejl holdt sig - trods deres uhandighed - helt op til 1780-erne i vore
større skibe, idet dog den forreste trekant af
sejlet - d.v.s. foran for krydsrnasten - blev
bortskåret og erstattet af et stagsejl i denne
rignings seneste år.
Snauerne var i begyndelsen tomastede skibe, der blev forløbere for de senere brigger,
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men der kom efterhånden tillige tremastede
snauer, der nærmest var en slags letfregatter,
hvilken benævnelse ofte ses anvendt.
Fregatterne var i midten af 1700-årene dels
store skibe som f.eks. Falster, der brændte på
Saffias red i 1753 (40 stk. 18- og 8-pundige
kanoner, ca. 320 mands besætning), og dels
mindre som Blaa Heyren (18 stk. 4-pundige
kanoner, ca. 80 mand). De større med et lukket, fuldt batteri og et delvis åbent ovenover
vedblev at beholde benævnelsen fregatter,
medens de mindre letfregatter med et som
regel åbent batteri fra omkring århundredskiftet 1800 benævntes korvetter.
En særlig skibsklasse, der fremstod lidt før
Den store nordiske Krig, var skytskibene og
skytprammene. De var fuldriggede som fregatterne og lignede i det ydre disse noget,
men resjningen var mindre og lavere - især
i skytprammene - og de var fladbundede.
Deres sødygtighed og sejlevne var derfor kun
ringe, og når de skulle sejle længere stræk,
måtte kanonerne lægges i lasten, hvilket kaldtes at sejle armeret »en flute«, Det var derfor
under sådanne forhold nødvendigt at lade
dem konvojere af orlogsskibe. Hensigten med
disse skibe var, at de med deres ringe dybgå-

324

Orlogsskib fra Christian VI' s
tid. - Formentlig Delmenhorst, bygget på Nyholm
1734-1735. Vore orlogsskibes skrog har gennem perioder af 1700·åre1le haft et lysere overskib Ufr. billederne
side 78 og 86). I århrmdredets slutning og lidt ind i
1800-å,'ene var der malet to
hvide striber mellem batterierne (side 93, 97 og 214). I
England indforte man i 1798
gule Eanongauge - tbe Nelson [asbion - som omkring
1830 også ses i danske skibe, inden vi gik over til hvide, Periodevis synes disse
dog - som bl.a. billedet af
Delrnenhorst viser - allerede
tidligere at have været i brug
i Danmark,

ende skulle kunne gå tæt ind under land og
her med deres svære armering - hvoriblandt
der ofte også var morterer - angribe fæstningsværker.
Galejerne, der havde været anvendt siden
1570, viste sig i den korte svensk-danske krig
i 1788 at være de af den fremragende svenske
skibskonstruktør H. F. af Chapman byggede kanonchalupper underlegne både m.h.t.
armering og sødygtighed, hvorfor galejerne
blev afskaffet og kanonfartøjer indført - dels
den større 20Jh m lange kanonchalup (38
årer, 2 stk. 24-pundige kanoner, ca. 80
mand) og dels den mindre l1Jh m lange kanonjolle (18 årer, 1 stk. 24-pundig kanon,
ca. 25 mand). Under sejlads kunne i kanonchaluppen den forreste kanon som en slags
ballast slidskes ned i bunden af fartøjet, og
først når der blev gjort klar til kamp, blev
den anbragt i stilling. Kanonjollernes kanon
var anbragt agter - de måtte således angribe
med agterenden vendt mod fjenden - men
havde derved den fordel, at de kunne benytte
kanonen under forfølgelse. Da man efter
Flådens Ran ikke havde tilstrækkelig mange
24-pundige kanoner, måtte en del af kanonbådene armeres med 18-pundige.

Til angreb på landbatterier byggedes i slutningen af 1700-årene særlig bombarderjartøjer, der efter det uheldige togt til Algier fik
en solidere konstruktion og sværere armering.
Orlogsskibene var fra gammel tid tjæret
med en meget mørkebrun, næsten sort lød.
Omkring 1780 blev de malet sorte og ret hurtigt derefter med to hvide striber mellem batterierne, men fik ca. 1830 gule, senere hvide
batterilinier (kanongange), mens fregatterne
og briggerne allerede før 1800 havde fået
hvid batterilinie. Masterne var gule, ræerne
sorte og indenbords var malingen først grålig-rød, senere helt rød - for at blodet ikke
skulle ses - og endnu senere grøn eller hvid.
Agter førtes i orlogsskibene på hakkebrædtet
over skansen indtil den sidste halvdel af 1700årene tre store, såkaldte »campagnelanterner«, og såvel disse som spejlet og gallionsfiguren var rigt forsiret med billedskærerarbejde, forgyldning og farver, indtil Hohlenberg i slutningen af 1700-årene indførte en
mere spartansk og hensigtsmæssig udsmykning.
Kanonerne var affuteret i 4-hjulsraperter,
og skydernetoden var omkring år 1800 stadig
rikochetskydning på afstande over 5-600 m.
Den største effektive skudafstand var ca.
2000 m. De større kanoner kunne ganske vist
række noget længere, men virkningen af en
træffer mod orlogsskibenes svære sider var
kun ringe på de store afstande.
De korte carronader, der var af samme
kaliber som de sværere kanoner (18-20-pundige) blev ført på øverste dæk eller på skansen i de større skibe i 1790-erne og bibeholdtes her indtil 1830 - en tid var de endda hovedarmering i fregatterne. De kunne ikke
række så langt som de længere kanoner, men
var lettere at betjene og havde som følge heraf en betydelig større skudhastighed.
I de større orlogsskibe på 80-90 kanoner
var de 30- og 36-pundige kanoner stadig hovedarmering - i de mindre den 24-pundige.
Til påtænding anvendtes en lunte på en

stok, der havde en pig i enden, så stokken
kunne hugges ned i dækket, når den ikke
brugtes. Anvendelsen af løst fængkrudt bortfaldt i 1780-erne, og i stedet for benyttedes
en kort tid et i fænghullet nedsat fængrør,
indtil dette nogle år senere blev erstattet af
flintelåsen. Til karduserne, der tidligere havde været- af pergament, anvendtes nu papir,
og de fyldtes umiddelbart før - eller under kampen fra krudttønderne i lasten. Krudtladningens vægt var som regel lidt mindre
end den halve vægt af kuglen.
Med hensyn til vore sejlkrigsskibes længde over stævnene gjaldt i perioden 1815-50
følgende gennemsnitlige mål:
Orlogsskibe
Fregatter
Korvetter
Brigger

. 52-58 m
. 45-48 . 36-38 . 30-32 -

Ved overgangen til skrueskibe øgedes
længderne imidlertid betydeligt - således var
skruekorvetten Thor (1851) 53 m og skruefregatten Jylland (1860) ca. 64 m lang.
Indførelsen af hjuldampskibene ændrede
ikke opfattelsen af sejlkrigsskibene som de
egentlige kampskibe. Hjulene var meget sårbare, og de optog næsten hele den plads i
skibets bredside, hvor kanonerne skulle stå.
Dertil kom, at de store skovlhjul i betydelig
grad reducerede farten, når skibene var under sejl. Og endelig var der dampskibenes
»kulsmerter«. Med datidens uøkonomiske
maskinerier kunne skibene kun medføre kul
og kedelvand til forholdsvis korte rejser, medens derimod sejlskibene var i stand til at
holde søen, så længe der var drikkevand og
proviant om bord. Hjuldampskibene var heller ikke synderlig velegnede til sejlads i dårligt vejr, medens sejlskibene efterhånden kunne klare sig, hvordan vejret end var og komme frem, blot der var vind.
Danmarks sidste linieskib, orlogsskibet
Dannebrog, søsat 1850, kan i alle måder stå
som den ypperste repræsentant for Flådens
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Snit gennem bombarderhukkerten Dristigheden med en af mortererne stillet til at kaste tværs.
Artilleritegning udført af søkadet L. M . Hoffgaard 1776 som et led i kadetternes artilleriundervisning.

Middelspant til et 70·kanoners orlogsskib krænget til 6° og visende batterierne i vaterpas til
rikoc-hetskydning. Under batteridækkene ses banjerdækket. Artilleritegning udført af s"kadet L. M.
Hoffgaard 1776.
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Model af fregatten Rota
(1822-64) med underseiJene
givet op. Latinermesanen er
erstattet af et gaffelsejl
med bom som mesan, og som
[orsejl føres stagsejl. Fokkemasten er i hele sejlkrigsskibstiden staget [orejter. I
1838 førte Rota Thorvaldsen
og en stor del af hans
kunstværker til København.

18-plmdig carronade. Navnets oprindelse skyldes den engelske by Carron, hvor denne korte kan011type først fremstilledes. Disse korte kanoner af svært og mellemsvært kaliber indgik som regel
ikke i batteriet, men opstilledes pd bak og skanse. Som følge af deres korte løb var skudafstanden
kun ringe, men til gengæld var de lette at håndtere, hvorfor de havde en stor skudhastighed.
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Orlogsskibet Christian VII, søsat 1803, 90 kanoner med 36pundige ptl underste balteri, 850
mands besætning. Tegnet af fabrikmester F. C. Hoblenberg.
Skib et, der blev røvet af englænderne 1807, var så vell ykket,
at man i England lod bygge fem
lini eskibe efler de samme tegIling er. Dej indsnæ vrede og rundede agterskib, der var Hoblen bergs ide, gaven aget bækarmering, en konstruktion som englænd erne i lidt ændr et form anvendte i alle deres senere linieskib e. Lidt mindre (66 kanoner)
- men af samme konstruktion
som Christian VII - var orlogsskibet Prins Christian Frederik,
der blev ødelagt under kampen
ved Sjællands Odde den 22.
marts 1808 .
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sejlkrigsskibe. Det var et særdeles velsejlende skib, som med vinden imod kunne krydse
selv gennem smalle farvande - bl.a. ind til
Karlskrona, hvor det, så vidt vides, var forbudt de svenske linieskibe at gå ind under
kryds.
Efter indførelsen af drivskruen ændredes
den hidtidige opfattelse af dampskibene. I
begyndelsen nærede det engelske admiralitet
ganske vist ikke synderlig tiltro til skruen,
idet man mente, at den ikke ville være i stand
til at yde tilstrækkelig kraft til fremdrivningen. Dengang stolede -man ikke på teorier og for at få spørgsmålet løst ad praktisk vej,
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blev der bygget to lige store dampskibe med
samme maskinkraft - et skrueskib og et hjulskib. Efter at deres agterender var blevet forbundet med en lang slæber, lod man dem -ligesom ved en tovtrækning - gå frem for at
konstatere, hvilket af dem der kunne trække
afsted med det andet. Forgæves padlede hjulskibets skovlhjul rundt og piskede vandet til
skum, mens skrueskibet roligt og støt slæbte
hjulskibet efter sig - og dermed beviste skruens overlegenhed over hjulene.
Hertil kom, at kedler og maskineri i et
skrueskib kunne anbringes beskyttet under
vandlinien - og bredsiden var nu atter fri, så

der kunne opstilles kanoner her. Skrueskibet
var således i modsætning til hjulskibet et velegnet batailleskib,
Da man indså disse fordele ved skrueski .
bene, blev en skruekorvet - Thor - sat på
stabelen den 21. marts 1850 som Flådens første skrueskib. Et år efter - den 10. april 1851
- fandt søsætningen sted. Alligevel ulmede
der også her i landet en lille tvivl om skrueskibets overlegenhed over sejlskibet, thi den
15. juni 1851 - godt to måneder efter Thors
søsætning - blev kølen lagt til sejlkorvetten
Najaden. Prøverne med Thor forløb imidlertid særdeles tilfredsstillende - og Najaden
blev Flådens sidste sejlkrigsskib.
Omtrent samtidig med dampens indførelse begyndte jernet at tage kampen op med
træet som skibbygningsmateriale. Flådens
første jemskib var hjuldampskibet Ægir, der
blev købt i England og ankom til København i oktober 1841. Men først i den sidste
halvdel af 1850-erne fik Flåden sine næste
jernskibe - nogle mindre skruekanonbåde og i 1860-erne gik man - til dels i forbindelse med panserets indførelse - også over til
at anvende jern til bygning af de større skibe.
Flådens sidste større træskib var krydserkorvetten (senere skonnerten) St. Thomas fra
1871. Ved at anvende jern i stedet for træ
opnåedes en vægtbesparelse på 25-30 % af
skibbygningsmaterialet. Ved den senere overgang til stål i 1880-erne opnåedes yderligere
en besparelse på 10-15 %.
I de senere år har træ dog fået en slags renaissance som skibbygningsmateriale i mindre skibe. Efter indførelsen af de magnetiske
miner under 2. Verdenskrig anvender man
nu overalt træ i minestrygere for at gøre dem
umagnetiske, ligesom man til motortorpedobade benytter træsorter med særlige egenskaber som f.eks. afrikansk og Honduras mahogni, canadisk klippe-elm og birkekrydsfiner. Ofte bygges tillige orlogskuttere og mindre patruljefartøjer m.v. af træ.
Kanonernes kaliber angaves efter vægten

af den jernkugle, som passede til løbet, medens det nu angives ved kanonløbets diameter. For at man kan danne sig et skøn over
forholdet mellem kuglernes vægt og kanonløbenes diameter er de dertil svarende tal for
de vigtigste kanonstørrelser fra midten af
1800-årene angivet i følgende tabel.
Pundighed
60-pundig
36· 30241812-

Diameter af kanon/øb
ca. 20,5 cm
17,4
16,2
15,2

13,8

2-

12,2
10,7
9,7
8,5
7,6
6,8

1-

',3

8-

643-

Efter opfindelsen af bombekanonen i
1820·erne fremkom der flere forslag om at
beskytte skibene med et jernpanser. Der skulle imidlertid en krig til, før man for alvor
indså nødvendigheden heraf, og som et resultat af Krimkrigen 1853-55, hvor franskmæn dene med held satte pansrede skibe ind for at
bekæmpe de russiske kystbatterier, indledtes
nu panserskibenes æra.
Panseret havde i begyndelsen et forspring,
idet det ikke kunne knuses, endsige gennembrydes af kuglerne fra de datidige glatløbede
kanoner. Gjorde man kanonerne sværere,
kunne panseret foreløbig svare med forøgede
pansertykkelser. For at kunne gennembryde
panseret blev det derfor nødvendigt at overgå til spidsprojektiler. Men for at kunne holde spidsen af disse fremefter i deres bane,
måtte man give dem en passende rotation,
hvilket opnåedes ved at rifle skytset. Bortset
fra nogle enkelte, mindre heldige bagladekonstruktioner var det første riflede skyts forladekanoner. Man skar med lige stor indbyrdes afstand to, tre eller flere riffelgange med
en let stigende snoning ind i kanonløbet og
forsynede projektilerne med et tilsvarende
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antal »knaster«. Projektilet blev således
»skruet« baglæns ind i kanonen, efter at ladningen var ført ind. For med nogenlunde lethed og hurtighed at kunne skrue projektilet
ind, var et vist »spillerum« mellem kanonløb og projektil nødvendigt .
Rikochetskydning var ikke mulig med riflet skyts, idet rotationen fik projektilet til ved
anslag mod vandet at springe op og til siden
og ud af sin oprindelige retning. Kanonerne måtte derfor nu indstilles både i siden og
i højden, således at skydningen foregik ved
»kerneskud«.
Efterhånden som artilleriet ved sværere kalibre og riflede kanoner fik overtaget, kunne skibene ikke mere bære vægten af et panser, der dækkede hele skibssiden og samtidig
var tykt nok til at holde projektilerne ude.
Det var desuden heller ikke muligt for skibene at bære et større antal svære kanoner.
Man blev derfor nødt til at reducere antallet
til nogle få, men til gengæld meget svære
kanoner. For at give disse større skydefrihed
og bedre beskyttelse end bredsideopstillingen i de første batteriskibe muliggjorde, opstillede man dem i drejetårne eller pansrede
kasematter, ligesom pansringen i det væsentlige indskrænkedes til at beskytte artilleriet
og vandlinien - ofte endda kun midtskibs og senere tillige kommandotårnet.
Kampen mellem artilleri og panser stod
på i mange år - snart havde panseret, snart
artilleriet overtaget - panseret ved bedre materialer (stål, nikkel- og chromstål, cementeret overflade) eller nye pansringsmetoder artilleriet ved panserbrydende projektiler og
brandrør med forsinkelse, nye kanonkonstruktioner og indførelse af røgsvagt, kraftigere krudt m.v. Selvom artilleriet nu i adskillige år har haft føringen, er pansringen stadig blevet forbedret.
Ideen til tårnskibene opstod omkring 1860
omtrent samtidig i England hos captain Coles
og i USA hos den svensk-amerikanske ingeniør John Ericsson.
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Det voldte i begyndelsen Coles nogen vanskelighed at få det engelske admiralitet overbevistom fordelene ved at anvende hans tårnkonstruktion i søgående skibe. I Danmark
indså man imidlertid, at et skib bygget efter
hans planer ville være særdeles velegnet til
optræden i danske farvande. Der blev derfor
i 1862 afsluttet kontrakt med det skotske firma Napier & Sons i Glasgow om bygning af
et panserskib på 1350 tons med 4 stk. 60pundige 88 centners glatløbede kanoner i to
drejetårne efter Coles' tegninger. Senere blev
de glatløbede kanoner ombyttet med riflede .
Som foregangsskib for tårnskibe af denne
konstruktion vakte skibet, der fik navnet
Rolf Krake, den største interesse i maritime
kredse og kan da også ses omtalt i alle betydelige værker, der omhandler panserskibenes historie, som et vigtigt led i deres udvikling.
Omtrent samtidig vakte John Ericsson under Den nordamerikanske Borgerkrig endnu
større opsigt med sit panserskib Monitor, idet
dette, der var bygget til Nordstaterne, ved sin
- ganske vist uafgjorte - kamp med Sydstaternes frygtede Virginia (ex U.S.S. Merrimack)
viste tårnskibenes jævnbyrdighed med selv
større og kraftigere armerede kasematskibe.
Rolf Krake, der ankom til København i
juli 1863, var imidlertid ikke vort første pansrede skib. Allerede året i forvejen havde Flåden fået de to små panserskonnerter Absalon
og Esbern Snare på knap 600 tons. De var
bygget af jern, men da deres sidepanser kun
var 64 mm tykt, regnedes de ikke for at være
egentlige panserskibe. Rolf Krake var derimod pansret med 114 mm jernpanser på siden og på tårnene.
Også i Danmark fulgte man udlandets
eksempel med ombygning og pansring af træskibe. Det første af disse batteriskibe var det
til panserskib ombyggede sejllinieskib Dannebrog. I maj 1862 gik dette smukke skib,
der var vor flådes stolthed, ind i Nyholms
dok. Her raseredes det - fik isat maskineri

iWodel af lårnskibet Rolf Krake, Danmarks første egentlige panserskib. Ved sin fremkomst vakte
det berettiget opsigt i internationale maritime kredse, idet det var langt mere sødygtigt end de
samtidige monitorer. Vandlinien var i hele sin længde beskyttet af et 114 mm tykt smedejernspanser, og armeringen var opstillet i to drejelig» pansertårne på dækket, hvis lonning blev
slået ned, når skibet gjorde klar til kamp . Pansertårnene havde ikke tag, men var åbne foroven
af hensyn til ventilationen . For at beskytte besætningen mod eventuelt nedfaldende dele af
rejsningen var tårnene foraoen forsynet med et ristværk af [ernstænger.

fra Baumgarten & Burmeister - klædtes med
114 mm sidepanser og armeredes med 14 stk.
60-pundige glatløbede og 3 stk. 18-pundige
riflede kanoner. Halvandet år senere - i november 1863 - gik Dannebrog ud af dokken
som panserfregat. Den 30. marts 1864 hejstes kommandoen, og under krigen rådede
Flåden således over to efter datidens forhold
kraftige og helt moderne panserskibe samt to
små panserskonnerter.
Den gamle vædringstaktik, som havde været anvendt under oldtidens søkampe i Middelhavet, fik efter fremkomsten af skrueskibene og panserskibene en renaissance.
Under Borgerkrigen i Amerika og i Søslaget ved Lissa i 1866 mellem østrigerne og italienerne forekom der talrige forsøg på vædring, som i adskillige tilfælde endte med
sænkning af det vædrede skib. I lighed med
galejerne i Roms og Kartagos flåder, som i
sin tid var udstyret med en jernspore eller
snabel, der under vandet stak frem fra stævnen, og hvormed en modstander kunne tildeles et tilintetgørende stød under vandlinien,
fik de fleste panserskibe nu en vædderstævn.

Det første danske skib, der var udrustet
med en sådan regulær spore, var kasematskibet Odin. Skønt kampafstandene efterhånden
forøgedes i takt med artilleriets udvikling, og
mulighederne for nærkamp og vædderangreb
derved blev mindre, bibeholdt man dog så vel
i udlandet som herhjemme vædderen som et
chancevåben endnu helt ind i den 1. Verdenskrig.
Kanonbådene havde under Krigen 180714 været det eneste virksomme kampmateriel,
som vi dengang med vore små midler kunne
stille op mod den overlegne engelske sømagt.
De mange heltemodige kampe, som disse små
fartøjer havde udkæmpet, stod stadig med en
særlig glans i den almindelige bevidsthed, og
da de små fartøjer tillige var et »billigt« våben, er det forståeligt, at vi med den defensive indstilling, som adskillelsen fra Norge
havde medført, fortsatte med at bygge rokanonbåde.
De allerede omtalte kanonchaluppef og
kanonjoller afløstes efterhånden af følgende
nye typer: mortercbalupper, bombekanonchalupper og bombekanonjoller,
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Panserskibene Dannebrog og Peder Skram var pansrede træskib« og hørte med deres armering, der var opstillet
i bredsiden som i de tidligere linieskibe og fregatter, til batteriskibene. Dannebrog var det tidligere linieskib [ra
18.50, der i drene 1862-64 raseredes, panserklædtes og fik isat fuldkraftsmaskine. Peder Skam blev i 18.59 sat på
stabelen som fuldkraftsfregat - et lidt større søsterskib til fregatten Jylland. Under bygningen ændredes imidlertid
tegningerne, og skibet blev i efteråret 1864 søsat som panserfregat. Da disse to skibe kun baod» eet batteridæk,
kalI man (Jf!.så se dem benævnt panserkorvetter. Dannebrog var barkrigget, Peder Skram fuldrigget. De to panserfregatter udgik af Flådens tal henholdsvis i 187.5 og 188.5, men anvendtes derefter som kaserneskibe og skydemdl til
Jrhlllldredets slutning. Efter at panseret Val' aftaget, blev det anvendt til [orstærening af Kebenbauns sø· og landbejæstning.

Kanonbåden Drogden, bygget i 1872 i
Prenerig efter den franske konstruktør
Farey": sys/em. Det rar et helt åbent
far/øj uden nogen bekvemmeligheder
for besætningen, boorjor kanonbåden da
ogs,i kllll uar bestemt for Kebenbauns
sejorsrar. Forude ses den svære 23 cm
forladekanon, der kun havde ringe
skydefrihed i siden, hvorfor kanonbåden under skydning - ligesom roeanenbådene - måtle vende stævnen mod målet. Straks efter Drogdens ankomst fik
den af det maritime vid egenaonet' »Den
frallSke Træsbo«.

Tårnskibel, også klauificerel som panserbatteriet Gorm (1870), Disse panserbatteriers sødyglighed var ikke så
meget bevendt, men med deres kraflige armerilig og pansring, deres ringe dybgåellde og del ringe mål, de frembød,
var de særdeles velegnede til optræden i vore farvande . De to 25,4 cm [orladelsanoner i pansertårnet blev red ,11'hlllldredeskiftel ombyttet med Io 15 cm bagladekalloller. Lindormen fra 1868 var et lidt mindre sostershib til Gorm,
som blev udrangere: i 1912.

De sidste 1 Danmark byggede rokanonbåde blev søsat i 1845. Så vel i 1848-50 som i
1864 var der udrustet kanonbåde, og først så
sent som i begyndelsen af 1880-erne udgik de
sidste rokanonbåde af Flådens tal.
Ved dampens indførelse blev »kanonbådsideen« naturligvis overført til dampskibene,
men det var dog først efter fremkomsten af
skrueskibene, at dampkanonbådene slog igennem. I årene fra 1857 til 1862 byggedes der
syv små skruekanonbåde - alle opkaldt efter
søofficerer, der var faldet under krigene 1807
-14 og 1848-50.
I IO-året 1862-72 blev der ikke bygget kanonbåde, idet man i denne periode foruden
skibe til oversøisk stationstjeneste udelukkende koncentrerede sig om panserskibe. I disse
ti år fik vi tårnskibene Rolf Kralee (1863),
Lindormen (1868) og Gorm (1870), batteriskibene Dannebrog (ombygget 1862-64) ,
Danmark og Peder Skram (begge 1864) samt
kasematskibet Odin (1872) - syv efter datidens forhold særdeles respektable og til vore
farvande velegnede panserskibe. I de skibe,
der var bygget efter 1864, fandtes ingen sejl-

rejsning. Til gengæld havde de to maskiner
og dobbeltskruer. Rolf Krake og Danmark
var bygget i Skotland - de øvrige og alle senere panserskibe og krydsere byggedes af Orlogsværftet.
Men panserskibene var kostbare, og i begyndelsen af 1870-erne vendte man atter tilbage til »kanonbådsideen«.
Den første og mest »primitive« af disse
dampkanonbåde var Drogden} der var et helt
åbent fartøj på 50 tons med en mere frygtindgydende end egentlig farlig vædderstævn.
Drogden var i 1872 blevet bygget i Frankrig
og havde som armering en 23 cm riflet forladekanon. Med sin ringe sødygtighed og sine
manglende bekvemmeligheder for besætningen var den udelukkende bestemt til Københavns søforsvar. I de følgende år fulgte de
noget større kanonbåde Falster og Møen (ca.
400 tons) og Øresund} Store Bælt og Lille
Bælt (ca. 245 tons) - hver armeret med en
25.4 cm riflet forladekanon.
Efter denne kanonbådsperiode overgik
man atter til panserskibe af forskellige størrelser og forskellig militær værdi - først
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Dej pansrede dobbelte drejetårn i Gorm . T årnet gik ned
gennem dækket og bevægedes sammen med kanonerne og
deres affutager. Man ser rullebanen på det underste dæk.
De to kanoner var 25,4 cm forladekanoner af Armstrangs
konstruktion. Ladningen af ka'lOnerne foregik , når disse
efter rekylen stod i deres bageste stil/ing. Kanonkommandøren - i b.t, det maritime vid benævnt »tårnuglen« ledede sk)'dningen fra den lille panserkupppel i bagkant
af tårnet .

Helgoland (1878), der med sine 5480 tons
i hele sin levetid var Nordens største panserskib. H elgoland, der ligesom Rolf Krake kan
ses omtalt i de fleste værker, der omhandler
panserskibenes historie, var et betydeligt
fremskridt i forhold til vore tidligere panserskibe, idet alle de svære kanoner - 1 stk. 30,5
cm og 4 stk. 26 cm - var bagladere, leveret
af Krupp.
Bagladekanoner gav større skudhastighed
og skudsikkerhed. Der var nu ikke længere
noget spillerum mellem kanonløb og projektil, idet dette havde et bælte af bly, i hvilket
riffelgangene skar furer under projektilets
udskydning gennem løbet, således at krudtgassen ikke kunne pine sig ud og forårsage
udbrændinger i kanonløbet.Krudtgassens tryk
og projektilets mundingshastighed blev derfor ens fra skud til skud - den første betingelse for en ensartet skydning.
Såvel i Gorm som i Helgoland anvendtes
slædeaffutager. Ved rekylen gled kanonerne
med deres raperter op ad et skråplan. I forbindelse med bremseanordninger optoges
herved rekylens levende kraft. Skråplanet
muliggjorde endvidere kanonsystemets frem-
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løb. Man bemærker endvidere forskellen i kanonernes tykkelse og længde. Det ældre
krudt brændte hurtigt, således at maximumstrykket straks opnåedes, hvorfor datidens kanoner måtte gøres tykke. Under projektilets
bevægelse frem gennem løbet begyndte trykket at falde, og man gjorde derfor løbet kort,
idet et længere løb ikke ville give en større
mundingshastighed. Senere anvendtes mere
langsomt brændende krudt, hvorfor kun en
del af krudtet var brændt, når projektilet begyndte at sætte sig i gang, og trykket voksede således stadig, efterhånden som projektilet bevægede sig frem. Man kom derved ikke op på det samme store maximumstryk som
ved det hurtigt brændende krudt og behøvede ikke at gøre kanonløbene så tykke, men
kunne til gengæld gøre dem længere og få
det højeste tryk ved kanonmundingen, hvorved mundingshastigheden blev betydelig
større. Medens løblængden i Gorms kanoner
var 14 gange kaliberet (U14), voksede den
i Helgoland til U22 for tilsidst i Peder Skram
(1908) at komme op på U45 for de 24 og
U50 for de 15 cm kanoner. For lettere skyts
er løblængden i dag endda betydelig større.
Helgoland var en kombination af et kasemat- og et barbettetårnskib. Oven på dækket var der i midten af skibet en pansret kasemat med en 26 cm kanon i hvert hjørne, men
kasematten var ikke - som i Odin - rektangulær, idet den i forkant gik frem i en bue, der
med en bagvæg dannede barbettetårnet for
den 30,5 cm kanon.
I modsætning til drejetårnet, hvor det
pansrede tårn og kanonen bevæges 'SOffi et
hele, var barbettetårnet fast, idet det kun dannede beskyttelse for ammunitionstilførslen og
den drejeskive, hvorpå kanonen stod. Kanonen skød således »over bænk«, som det kaldtes, og var ikke selv beskyttet af panser. Nogle barbettetårnskanoner stod helt frit, så hele
kanonen var synlig, men som oftest var den
dog - som i Helgoland - overdækket af en
ca. 4 cm tyk stålskærm, der drejede sammen

med kanonen, men som mest var af moralsk
betydning, idet den foruden at beskytte kanonbesætningen mod ilden fra lettere maskinskyts tillige ydede læ og ly mod vind og
vejr.
Stålskærmen havde som regel kuppelform,
men kunne også have lodrette sider og fladt
tag, således at det udefra ikke var muligt at
afgøre, om der var et skib med barbettetårne
eller med regulære, pansrede drejetårne.
Helgoland havde smedejernspanser, der
som maximum i vandlinien midtskibs havde
en tykkelse af 305 mm.
På endnu et felt var Helgoland et efter
datidens forhold fuldt moderne skib. Som det
første skib i Flåden var det armeret med selvbevægende torpedoer. I stævnen fandtes to
faste 38 an undervandsudskydningsapparater
og på dækket to 35,5 »torpedokanoner« til
overvandsudskydning.
I sin tid klassificeredes panserskibe over
5000 tons som slagskibe. Med sine 5480
tons var H elgoland således egentlig et slagskib efter den internationale klassificering.
Efter Helgoland fulgte i 1880 det mærkelige skib Tordenskjold. Det havde ikke sidepanser, men blot et hvælvet panserdæk af
stål med en tykkelse af fra 41 til 95 mm. Skibets beskyttelsevar således af samme art som
i de senere panserdæks- eller beskyttede krydsere. Forude fandtes i barbetteopstilling en
35,5 cm kanon - det sværeste kaliber, der
har været anvendt i Norden. Barbettens tykkelse var 203 mm. Skudhastigheden var et
skud ca. hvert 10. minut, og når den svære kanon, der havde fået kælenavnet »Lange
Tom«, gik af, gennemrystedes skibet, så det
dirrede og sitrede i alle nagler og nåd. Skibet var som type en fejlkonstruktion, idet et
skib med svær armering må være konstrueret
til også selv at kunne tåle beskydning. Man
kunne måske bedst karakterisere T ordenskjold som en stor, beskyttet kanonbåd, men
den savnede i så fald den fordel, som ka-

Barbettetårnet i Helgoland var fast. Til venstre ses dets

forkant - agter gik det over i den store kasemat, i hvis
bjemer de fire 26 cm bagladekanoner var opstillet . Rul.
lebanen ses her i underkant af affutagen. Den 30,.5 cm
bagladekanon var af Krtipps fabrikat, og ladning og al
øvrig betjening foregik under den tynde, tårnlignende
stålskærm. Foruden i kaliber blev datidens kanoner tillige angivet ved kanonens vægt i centner, idet to kano·
ner med samme kaliber kunne have forskellig vægt alt
efter løbenes længde.

nonbådene havde i det ringe mål, de frembød ved beskydning.
Tordenskjold var således ikke noget egentligt panserskib - og dets første officielle klassificering var da også: torpedoskib, idet det
foruden sin svære kanon og en lettere ' armering tillige var udrustet med et 38 an torpedoapparat i stævnen til undervandsskydning
og 3 stk. 35,5 »torpedokanoner« agter.
To år senere fulgte krydserfregatten Fyen
- et fuldrigget fregatskib bygget af stål og
jern - armeret med 18 stk. 15 cm kanoner, de
14 i bredsideopstilling på batteriet og de 4,
der havde et længere kanonløb, i udbygninger på øverste dæk. Desuden fandtes i stævnen to 35,5 cm torpedorør til overvandsudskydning. Bortset fra et let 38 mm panserdæk
over kedler og maskiner var skibet upansret.
Det var en enkelt mand - marineministeren,
daværende kommandør, senere viceadmiral
N . F. Ravn - der mod sagkundskaben egenrådigt havde gennemtrumfet dette iøvrigt
særdeles smukke skib, der trods sit gode artilleri og andre moderniteter med sin sejlrejsning og sit ubeskyttede skrog var kommet en
snes år for sent til verden.
Men skæbnen er ofte lunefuld. Medens
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Kanonbdden Øresund, bygget på Orlogsværftet 1874, var - i forhold til Drogden - en betydelig forbedring med en
25 cm forl<Uiekanon i stævnen som bouedarmering. Typen, der også blev anvendt i England, benævntes her »ilairon« .:... d.o.s, strygejern. Omkring århundredskiftet blev den på dette tidspunkt forældede forl<Uiekanon udtaget og
erstattet af let maskinskyts. Sammen med sine to søsterskibe Store Bælt og Lille Bælt og den lidt sterre Falster
var Øresund udrustet under Sikringsstyrken 1914-18.

Panserskibet He1goland - den danske fJddes største krigsskib - i sin oprindelige skikkelse med den
fl<Uie stå/skærm over den 30,5 cm bagl<Uiekanon på fordækket. l forreste bagbords hjørne af kasematten ses den ene af de fire 26 cm bagl<Uiekanoner. I mærsene revolverkanoner og maskinskyts.
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Panserski bet Helgoland i 1897. Den 30,5 cm kanon har her fået en kuppelformet stålskærm. Under og lidt agten
for sko rstenen ses kasematten til de 26 cm kanoner.

Krydserjregatten Fyen med barkrejsnitlg. På overste dæk ses de to styrbords »sualered er« til de lange 15 cm kanoner Ll35 , I hver bredside på batteridækket stod syv 15 cm Ll22. Alle bredsidens ti porte var således ikke besat, .
men man kUlwe med transportaksler flytte nogle af kano lierne fra een port til en anden . Udgået som krydserfregat
1907, dereft er kaserneskib til 1962.

l

alle datidens øvrige skibe - ja, alle indtil 2.
Verdenskrig byggede danske krigsskibe - allerede for mange år siden, et efter et, efterhånden er gået al jernets og stålets gang over
ophugningsværfterne til stålværkernes ovne,
eksisterede Fyen endnu til begyndelsen af
1960-erne. Forlængst lettet for sine kanoner
og sit maskineri og berøvet sin høje, smukke
rejsning lå den som reservekaserneskib fortøjet ved Elefanten ovre på Holmen med sit
sorte, tagdækkede skrog og sin hvide batterilinie ragende op over kajen tæt ved Sixtus
og Nyholms Hovedvagt.
Som det vil være fremgået af de nævnte
data for Helgoland, Tordenskjold og Fyen,
var der i disse skibes armering indgået et nyt
våben - torpedoen.
Ved en torpedo forstår vi i dag et selvbevægende, undersøisk våben. Men sådan har
det ikke altid været tidligere. De af David
Bushnell' i 1770-erne under Den nordamerikanske Frihedskrig konstruerede og senere
af Robert Fulton forbedrede søminer benævntes således torpedoer. H vis minen førtes på
en stang foran for båden, benævntes den
stangtorpedo, og blev minen slæbt, kaldtes
den slæbetorpedo.
Man begyndte nu at skelne mellem passive
torpedoer (forankrede, drivende og på bunden nedsænkede søminer) og aktive torpedoer (stang- og slæbetorpedoer), og da det,
vi nu forstår ved torpedoen, fremstod omkring 1870, blev den naturligvis også henført
til de aktive torpedoer. Sprogbrugen var i
mange år vaklende, men efterhånden er torpedo blevet den internationale betegnelse for
et undersøisk selvbevægende våben i modsætning til den ikke selvbevægende sømine.
I Danmark begyndte Ingeniørregimentets
Sømineafdeling i 1868 forskellige forsøg
med stangtorpedoer anbragt i rofartøjer, der
skulle anvendes til patruljetjeneste ved Københavns Søbefæstning, der dengang sammen
med minespærringerne-ved København hørte
ind under Hæren.
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Da man her havde konstrueret et brugbart
stangtorpedoapparat, indrettedes forskellige
private bugserbåde til at kunne føre stangtorpedoer, idet disse primitive »stangtorpedobåde« skulle afløse rofartøjerne som patruljebåde ved Københavns minespærringer.
I 1869 beordrede Marineministeriet personel fra Søartilleriet til at gennemgå et kursus for at sætte sig ind i fabrikation og anvendelse af stangtorpedoer, idet det var hensigten, at disse nu også skulle benyttes i Flådens fartøjer, og for at indøve brugen af det
nye våben blev nogle rofartøjer og dampbarkasser indrettet som stangtorpedobåde. Kort
tid efter blev det bestemt, at et ato rofartøjer
i hvert af Flådens skibe skulle have installeret stangtorpedoapparater.
Da: der imidlertid i de kommende år blev
bygget en del dampbarkasser til skibene til
afløsning af de store og tunge rofartøjer, udstedte Marineministeriet den 17. marts 1879
følgende kundgørelse: »Anvendelse af Rofartøjer som Torpedobåde til Krigsbrug ophører.«
Medens slæbetorpedoen aldrig blev til noget, holdt stangtorpedoen sig i mange år som
våben i mindre patruljebåde og var endnu under 1. Verdenskrig reglementeret i Flåden.
Først så sent som i 1919 udgik den som krigsmateriel i h.t. en bestemmelse i Marineministeriets kundgørelse A 19 af den 31. oktober
o
s.a.
Den engelske ingeniør Whitehead havde i
midten af 1860-erne begyndt sine eksperimenter med den selvbevægende torpedo - eller fiske-torpedoen, som den også benævntes
i de første år. Drivkraften var komprimeret
luft. Vanskeligheden var at få torpedoen til
at gå i en bestemt dybde. Whitehead løste
problemet ved at benytte vandtrykket, således
at større tryk fik torpedoen til at søge højere
op, og kom torpedoen for højt op, skulle det
mindre tryk lægge dybderoret ned. Herved
fik torpedoen imidlertid en ujævn gang - den
»galopperede«. Dette modvirkedes ved et
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Del [erste forsøg med sprængning af en stangtorpedo forelagel ca, 1875 gf Ingenie rtroppernes Søminegfåeling.
Sprængningen fandl sled i Ærteeedelgraoen på Holmen. Parte jet, [ormentlig en udrangerel rokanonbåd, ses [ortejet
med stævnen mod D ellebangen på Prederiksbolm, del nuværende MOlortorpeåobåds-anlæg og med agterenden mod
»Halotolv« på A rsenaleen. I baggrunden ti ] vensire krudllårnel i Carls bastion og til hø;re den gamle polilivagl på
Rejsbeleoe]. Ejter tegning gf Carl Baagoe.

pendul , som, når det gik i forkant - d.v.s. at
torpedoen havde hældning nedefter - lagde
roret op - og modsat når pendulet gik i agterkant. Denne dybdereguleringsmekanisme,
der, efterhånden som den forbedredes, gav
torpedoen en rolig gang i dybden, var i begyndelsen en hemmelighed, hvorfor det rum i
torpedoen, hvori den fandtes, kaldtes det
hemmelige rum. De første torpedoer havde
kun en skrue, hvorfor torpedoen krængede
over under sit løb, hvilket bevirkede, at dybderorene tillige virkede som sideror og bragte
torpedoen ud af sin bane. Løsningen blev to
modsatgående skruer, der gennem en konisk
tandhjulsudveksling blev drevet af maskinen.
De første torpedoer havde ingen sidestyring. Med de efterhånden forøgede distancer
blev dette problem løst ved hjælp af et gyroskop, som startedes i skudøjeblikket, medens
torpedoen endnu befandt sig i udskydningsrøret. Endvidere begyndte man omkring år

1900 at eksperimentere med »varmluftstorpedoer« - en slags damptorpedoer - der dog
først blev udeksperimenteret til praktisk anvendelse nogle få år før 1. Verdenskrig.
Kaliberet var oprindelig 35,5 cm, men kom
hurtigt op på 38 cm. I 1890-erne indførtes 45
cm torpedoer - og herhjemme gik vi efter 2.
Verdenskrig over til 53,3 cm.
Distancerne og farten var:
1872
360 m - 8 knob
1881
760 - - 21
1920
12.000 - - 30 - eller
4000 - - 40
Siden 1920 er farterne yderligere forøget.
Foruden Whitehead eksperimenterede forskellige andre opfindere som f.eks. Lay, Edison, Ericsson og Brennan med torpedoer. Det
blev imidlertid Whiteheads konstruktion, der
efterhånden vandt indpas i de forskellige
mariner, som derefter selv arbejdede videre
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Minek ran Nr . 2 (1876-1 922) ved udlobet af Somin egraoen 1878. Besætningen bestod af soldater fra Ingenierregimentet, som dengang afgav personel til Sem inekorpsets 1. afdeling, der omjattede det passive somin evæsen.
Minerne var ~ylindrisk e og udlagd es og optoges lIed h;ælp af kranen.

og indførte deres egne forbedringer. Whiteheads første torpedoer var helt af stål og derfor udsat for rustdannelse. Kuriøst nok skulle
det være en mand ved navn Schwarzkopf, der
ved at anvende en broncelegering til torpedoens indvendige organer og mekanismer indførte den forbedrede type, som kaldtes den
komposite torpedo.
Efter en halv snes års arbejde var Whiteheads torpedo så vidt udeksperimenteret, at
den begyndte at vinde indpas i de forskellige
mariner. Men med sit hemmelige rum var
den et kostbart våben, da der foruden prisen
for den enkelte torpedo af hver marine ved
det første køb skulle betales en større sum
penge (ca. 100.000 kr.) en gang for alle for
hemmeligheden ved dybdestyringen, som
man selvfølgelig måtte forpligte sig til ikke
at røbe. Her viste det sig imidlertid, at sagen
kunne ordnes på en lempelig måde ved et
nordisk samarbejde, idet man opnåede at få
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hemmeligheden betydeligt billigere, ved at
købet ordnedes under et ved et samtidigt køb
til Danmark, Norge og Sverige.
Den første Whitehead-torpedo kom til
Danmark i 1875. Den kostede i h.t. købekontrakten .e. 400 + .e. 50 for hver knob, farten
oversteg 18 knob. I foråret 1876 fik vi 25
og det følgende år endnu 25, der var af en
betydelig forbedret konstruktion og til en pris
af .e. 300 pr. stk.
Den 1. april 1878 oprettedes Søminevæsenet med to afdelinger - hvoraf 1. afdeling
omfattede det passive søminevæsen, der betjentes af 1. Ingeniørbataillons Sømineafdeling - medens 2. afdeling omfattede det aktive søminevæsen med stang-, slæbe- og selvbevægende torpedoer. Ved lov om Søværnets
ordning af 1880 oprettedes Søminekorpset,
hvorved samtidig bestemtes, at 1. afdeling efterhånden skulle overtages af Søværnet.
Den 17. september 1878 hejste den første

danske torpedobådsdeling kommando for
at afholde torpedoøvelser. Delingen bestod
af 3 større dampchalupper - Nr. 5, 10 og 11
- og 3 dampbarkasser armeret med slæbe- og
stangtorpedoer. Selvom den selvbevægende
torpedo allerede var indført, havde man således dengang mere tiltro til slæbe- og stangtorpedoerne som våben for torpedobåde og
mente, at den selvbevægende bedre egnede
sig for de større skibe, som det vil ses af
Helgoland og Tordenskjolds armering med
disse torpedoer, idet det bemærkes, at tegningerne til Tordenshjold. var blevet til allerede i
1877-78.
Efter de tre nævnte dampchaluppper, der
i 1879 blev kaldt Torpedobåd Nr. 1, 2 og 3,
fik Flåden s.å. sin første egentlige torpedobåd - oprindelig benævnt Nr. 4 - men i 1882
navngivet Hajen. Den var bygget af Thornycroft i England og havde følgende data: 33
tons, 27,8 m lang, 350 HK, 20,2 knob og et
stk. 35,5 cm stævnrør.
I det følgende IO-år fik vi 8 1. kl. og 10
2. kl. torpedobåde. Af 1. klasses bådene var
en bygget i Frankrig, medens de øvrige 17
leveredes af Thornycroft. De første 8 af de
2. kl. torpedobåde (15-17 tons, 15,5 knob,
2 stk. 35,5 cm stævnapparater) var oprindelig bestemt til parvis at blive medgivet panserskibene Tordenskjold, Helgoland og Iver
Hoitjeldt samt krydseren Valkyrien.
I 1890-erne begyndte Orlogsværftet at bygge torpedobåde - af hvilke de første dog fik
maskiner fra Thornyetoft. Størrelse, fart og
armering steg nu gradvis i de følgende år til
142 tons, 23,4 knob og 4 torpedorør - 2 i
stævnen og 2 dæksapparater - samt maskinskyts (1898).
I 1886 var panserskibet Iver Hoitjeldt blevet søsat, 3450 tons og 2 stk. 26 cm kanoner.
Det var et barbettetårnskib, der foruden et
panserdæk over hele skibets længde kun havde sidepanser over den midterste trediedel til
beskyttelse af maskineri og kedler.
Derefter kom der et IO-år, hvor Flåden i

stedet for panserskibe byggede krydsere dels den større Valkyrien (1888) og dels i
årene 1890, 92 og 94 de tre mindre - Hekla,
Gejser og Hejmdal. Det var - kan man sigeen moderniseret variation af kanonbådsideen,
hvor man efter udenlandsk mønster søgte at
tilføre Flåden kampkraft på en billigere måde end gennem panserskibe. Ganske 'vist var
Valkyrien et velarmeret skib, men da de hurtigskydende kanoner og brisantgranaterne
kort efter fremkom, var dens skrog, der kun
var beskyttet af et panserdæk og ikke havde
sidepanser, særdeles sårbart.
I de mindre krydsere søgte man at bøde
herpå ved at beskytte skibssiderne med cellulosefyldte celler, idet det indstrømmende vand,
hvis skibet fik en træffer, skulle få cellulosen
til at bulne ud og stoppe lækagen. For at undersøge, hvorvidt denne teori holdt stik, afholdtes der i 1891 et realistisk skydeforsøg
mod H ekla, der lå opankret som »skydeskive«, På kort afstand blev der fra panserskonnerten Absalon affyret en 15 cm uladt granat
mod Heklas vandlinie nogle meter agten for
stævnen. Granaten gik tværs gennem skibet,
der umiddelbart efter lettede og løb maximumsfart i en time, hvorved gennembruddene på begge sider af stævnen kom under
vand. I begyndelsen virkede cellulosen efter
sin bestemmelse, idet den udvidede sig og
lukkede hullerne, så kun en ubetydelighed
vand trængte ind. Men ved slutningen af
prøven havde bovvandet skyllet så meget af
cellulosen bort, at vandet nu begyndte at
trænge ind i større mængder.
Det viste sig yderligere, at cellulosens evne
til at bulne ud svandt ind, efterhånden som
den blev ældre og havde ligget nogen tid i
cellerne. Da cellulosen unægtelig også var
uhensigtsmæssig i tilfælde af brand, blev den
derfor senere fjernet.
Under forsøgsskydning med brisantgranater indtraf i september 1901 et alvorligt
uheld, der dog - takket være de trufne sikkerhedsforanstaltninger - ikke medførte per341
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Panserskibet Tordenskjold (1880) Ildrustet i 1884 med de to 2. klasses torpedob3de Nr. 4 og Nr. 5 om bord henholdsvis om bagbord og styrbord. Den svære rd mellem skorstenene anvendtes til torpedob3denes ind. og udsætning.

sonskade. Skydningen foretoges med den 10"
(25,4 cm) forladekanon i kanonbåden Møen,
der lå opankret med varp på den nordlige del
af Saltholmsflakket. Et kabel til elektrisk affyring var ført over til panserskibet Skjold,
der lå ca. 400 m nordenfor. Efter kanonens
ladning og klargøring blev alt personel overført til Skjold før hvert skud. Ved det første
og andet skud sprang granaten i nedslaget
med en voldsom eksplosion fulgt af nedslag
af sprængstykker rundt om sprængpunktet.
Men ved det tredie skud indtraf der om bord
i Møen en kraftig eksplosion under stærk
røgudvikling, og større og mindre sprængstykker faldt ned i nærheden af Skjold. Omtrent 4 sekunder efter den første kom der en
ny voldsom eksplosion, og da den tætte, hvide røg, der ledsagede denne, trak bort, var
Møen forsvundet. Formentlig skyldtes katastrofen en sprængning af brisantgranaten i
kanonløbet under udskydningen, hvorved kanonen er blevet sprængt, hvilket atter har be342

virket brand og eksplosion af den ombordværende ammunition, hvorved kanonbåden gik
tabt.
Efter krydserperioden 1888-94 vendte vi i
1896 atter tilbage til bygning af panserskibe.
Det første af disse var Skjold, der nærmest
var en moderniseret udgave af Gorm fra
1870. Hoveddata var 2195 tons, 13 knob, 1
stk. 24 cm og 3 stk. 12 cm - alle i pansrede
drejetårne. På grund af sin ringe størrelse og
sødygtighed var skibet hovedsagelig beregnet
til optræden i Sundet. Til den 24 cm kanon
anvendtes for sidste gang slædeaffutage, hvor
kanonen med sin slæde under rekylen gled
op ad et skråplan. Kanonen havde vandret
kilernekanisme og var vor sidste kanon leveret af Krupp.
Hidtil havde så godt som alle vore panserskibe været af vidt forskellig konstruktion og
størrelse og med varierende fart og højst
uensartet armering. Arsagerne hertil må søges i den daværende marinerninisters egenrå-

Panserskibet Iver Hvitfeldt (l886) nd rustet i 1890 med torpedonet og de to 2. klasses torpedobåde Nr. 8 og
Nr. 9 om bord - henholdsvis om bagbord og styrbord. Ind- og udsætning foregik ved hjælp af en svær fartøjsbom på forkant af stormasten.

dighed og trang til at eksperimentere - jfr.
viceadmiral Kofoed-Hansens andetsteds gengivne memorandum - i forbindelse med de
vekslende og ofte sparsomme bevillinger, der
ikke tillod at bygge skibene med korte mellemrum - endsige i samtidige serier. At den
taktiske føring af en eskadre sammensat af
sådanne heterogene enheder var vanskelig, siger sig selv. I modsætning hertil ville en
eskadre med skibe af nærlig samme størrelse
og med ensartet artilleri, fart, drejningseirkel
og øvrige manøvreegenskaber have alle fordele på sin side. Man kan her blot pege på
det faktum, at det er det langsomste skib, der
bestemmer en eskadres fart.
Med Herluf Trolle - søsat 1899 - fandt
man frem til en kystpanserskibstype, der viste
sig at være særdeles velegnet til vore farvande. Et deplacement på 3600 tons betingede
et ønskeligt dybgående på lidt mindre end
5 m, og en svær armering på 2 stk. 24 cm
kanoner i pansrede drejetårne for og agter i
forbindelse med 4 stk. 15 cm i hver sit kase-

mathjørne af overbygningen gav skibet en respektabel ildkraft. Da en fart over 16 "knob
ikke skønnedes at være af så stor vigtighed
som en god beskyttelse, ofrede man mere på
pansringen, der som maximum kom op på
200 mm hærdet chrom-nikkelstål. I forhold
til udlandets panserskibe var Herluf Trolle
vel ikke imponerende, men havde til gengæld med sit ringe fribord og sin lave overbygning en fordel i det ringe mål, som skibet
frembød.
I 1903 søsattes Olfert Fiseher og i 1908
Peder Skram, der kan betragtes som søsterskibe til Herla] Trolle. Ganske vist havde de
mellemliggende år medført en voldsom udvikling, hvilket måske bedst vil fremgå af, at
medens skudhastigheden for den 24 cm kanon i Herluf Trolle (Canet, Frankrig) var
1, og i Olfert Fiseher (Bofors, Sverige) lV2
nåede man i Peder Skram (Bofors ) op på 3
skud pr. minut. Det var Orlogsværftets fortjeneste, at samtidig med, at den mellemliggende periodes udvikling således fuldt ud
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blev tilgodeset, bibeholdt man samme størrelse, fart og manøvreevne, hvorved de tre
skibe dannede en homogen taktisk enhed.
Skønt vort torpedobådsmateriel nu efterhånden begyndte at blive kendelig forældet,
blev der i denne panserskibsperiode kun bygget en enkelt mindre båd - Ormen (1907) hvortil tegningerne var indkøbt fra Frankrig.
I samme periode var undervandsbådene
ved at komme ud over det eksperimentale stade. Undervandsbådene var ikke noget nyt våben. Den første ubåd, der - ganske vist uden
held, bortset fra en vis moralsk virkning blev anvendt under krigsforhold, var i 1770erne blevet bygget af amerikaneren David
Bushnell under Den nordamerikanske Frihedskrig. Senere fortsatte Robert Fulton med
en forbedret udgave, som han tilbød Napoleon. Første gang en ubåd angreb og sænkede et skib, var i 1864 under Borgerkrigen
i Nordamerika, hvor en af Sydstaternes hånd-

drevne ubåde med en stangmine sænkede en
af Nordstaternes korvetter. Ubåden blev dog
selv ødelagt ved minens eksplosion.
Den danske søofficer, daværende premierløjtnant G. W. Hovgaard, vakte i 1880erne opsigt ved at fremkomme med forskellige ubådsprojekter. Da Hovgaard imidlertid
ikke rådede over de nødvendige midler, blev
der ikke bygget nogen ubåd efter hans tegninger, men udenlandske konstruktører anvendte i de følgende år flere af hans ideer og
forslag.
Kort efter århundredeskiftet satte daværende premierløjtnant O. Aarestrup sig grundigt ind i ubådsproblemet og ivrede i de følgende år så kraftigt for indførelse af ubåde,
at det skyldes ham, at Flåden i 1909 fik sin
første ubåd, Dykkeren.. der blev bygget i Spezia i Italien. Kontraktprisen var 460.000 kr.
Det var en elektrisk ubåd - uden dieselmotorer - hvis akkumulatorer måtte oplades fra
land. Båden, der var på 105 tons i overfla-

Krydseren Gejser. Et at de tå større skibe i Flåden, der havde to skorstene.
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Kanonbåden Møen (1875), der i 1901 gik tabt ved skydetorsøg med brisantgranate r i Sundet, Under forsøgene var
personellet før hvert sktld bragt fra borde, således at der ktlll skete materielt tab, de r var tide n betydning, da Møen
på det tidspunkt var et umoderne skib . Møen var sammen med søsterskibet Falster en forbedret og storre fldgave af
Øresund-åørres. - I baggrunden panserskibet Tordenskjold med torpedonet.

den, 132 neddykket, havde to stævntorpedorør og 9 mands besætning. Som omtalt i afsnittet om Sikringsstyrken sank Dykkeren i
Sundet efter en påsejling den 9. oktober
1916.
Forsvarsloven af 1909 afsatte nu - under
indtryk af den urolige politiske situation i
Europa - rigeligere midler til Flåden, således
at der kunne anskaffes 9 store torpedobåde
- hvoraf de seks var turbinedrevne - og 6
ubåde (Havmanden-kl.) . De tre af denne
klasse, der var noget større end Dykkeren, og
som fik dieselmotorer til overfladesejlads og
opladning, blev i 1911-13 bygget af Whitehead i Fiume i det daværende Østrig, medens
de tre andre samtidig byggedes af Orlogsværftet efter Whiteheads tegninger . Den ene
af de i Fiume byggede både, der havde fået
navnet Triton, blev købt for 750.000 kr., som
var stillet til disposition af Forsvarsindsam-

tingen af 1913. Den skiftede' efter købet navn
til 2den April - ikke alene til erindring om
selve Slaget på Reden, men også til minde om
den forsvarsvilje, for hvilken Skærtorsdagskampen i Kongedybet er blevet et nationalt
symbol.
Under Sikringsstyrken øgedes antallet af
ubåde til 11, og i de første år efter krigen
kom der yderligere 5 til. De største af disse
havde 6 torpedorør - 4 i stævnen og 2 agter.
Vore ubåde nåede således i vinteren 1927-28
op på det for vore forhold anselige antal af
16. Men denne glansperiode varede ikke længe. Allerede i foråret 1928 begyndte udrangeringen af de ældste, således at antallet i begyndelsen af 30-erne var reduceret til 8.
Men det var ikke alene torpedo- og undervandsbåde, som 1909-1oven hjemlede midler
til. Også et mineskib - Lossen fra 1910 - og
et nyt kystforsvarsskib stod på programmet.
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Typebetegnelsen panserskib , der skurrede
slemt i visse personers øren, var nemlig nu
blevet ændret til det politisk mere facile: kystforsvarsskib. Nu er der jo dertil det at sige,
at så vel vore torpedo- og undervandsbåde
som vore mineskibe i lige så høj grad som
panserskibene skulle deltage i forsvaret af
vore kyster. Typebetegnelsen blev da også i
1922 ændret til orlogsskib og i 1932 til artilleriskib.
Det nye kystforsvarsskib. som fik navnet
Niels luel, skulle være en moderniseret og
lidt større udgave af Peder Skram. Efter forskellige forslag - bl.a. 4 stk. 24 cm i to dobbelttårne - bestemte man sig for en hovedarmering på 2 stk. 30,5 cm kanoner i enkelttårne, og i september 1914 sattes skibet på
stabelen på Orlogsværftet. De svære kanoner
var blevet bestilt hos Krupp, og panseret skulle leveres fra Bethlehem - dog ikke i Palæstina, men i USA, hvor der i byen af dette
navn i sin tid var grundlagt et stålværk, der
senere blev en af USA's største leverandører
af krigsmateriel og krigsskibe.
Krigen forsinkede imidlertid bygningen,
idet Orlogsværftet var travlt beskæftiget med
vedligeholdelse af de udrustede skibe og erstatningsbygning for de hurtigt udslidte torpedo- og patrul jebåde fra 1880-erne. Omsider blev Niels Iuel søsat den 3. juli 1918, men
da Krupp efter Våbenstilstanden ikke måtte
levere krigsmateriel, og da skibet af politiske
grunde heller ikke måtte få svært skyts, blev
armeringen som omtalt under afsnittet De
lang e Togter ændret til 10 stk. 15 cm, der leveredes af Bofors i Sverige. Som Niels luel
fremtrådte, da den var færdigbygget, var
den hverken et panserskib eller en krydser.
Med pansring og fart som et panserskib og
armering som en krydser var skibet af en type,
der var noget for sig selv, og blev da også
udsat for stærk kritik , der dog i mangt og
meget skød over målet.
Det er indlysende. at med sin meIIemsvære
armer ing kunne N iels luel ikke løse de sam346

me opgaver som et skib med svær armering,
men til gengæld var der situationer - som
f.eks. imødegåelse af torpedobådsangreb og
måske også kamp med lette krydsere - hvor
netop de mange mellemsvære kanoner med
en betydeligt større skudhastighed ville være
at foretrække for færre sværere kanoner.
Det vil måske her være på sin plads at gøre
rede for, hvilken rolle panserskibene i sin tid
spillede i vort søforsvar, og hvorfor de i dag
ikke mere findes blandt Flådens skibsmateriel.
Tidligere kunne man ofte høre den opfattelse gjort gældende, at vore panserskibe var
altfor små til at kunne klare sig overfor udlandets store panserskibe, slagskibene, og at
miner og torpedoer ville være meget mere
virksomme overfor disse skibe. De 8-9 rnill.
kr., som et sådant panserskib dengang kostede, burde i stedet for anvendes til en halv
snes torpedo- og undervandsbåde og nogle
miner. Man rystede på hovedet ad den sømilitære sagkundskab, og selv blandt forsvarsvenlige kunne man træffe den anskuelse, at
det kun var af traditionshensyn, at søofficererne holdt på »de store skibe«.
Hertil er der at sige, at det ikke var vore
panserskibes opgave at kæmpe med fjendtlige slagskibe.Tværtimod var det en kamp, som
de med alle midler skulle søge at undgå. At
de under ugunstige forhold - f.eks. på vej
mellem Sundet og Store Bælt - kunne blive
tvunget til en sådan kamp, måtte man se i
øjnene - og her havde de takket være deres
svære artilleri og pansring og det lille mål,
de frembød , dog en vis chance for at føre en
henholdende kamp, indtil de med deres ringe dybgående kunne komme ind under land
eller løbe ind på en fjord.
Det er naturligvis rigtigt, at miner og torpedoer er den svagere flådes hovedvåben
overfor angreb af sværere søstridskræfter.
Men et søforsvar udelukkende bygget på disse lette våben vil meget hurtigt kunne løbes
over ende. Minestrygere vil uden større van-

I årene 1899 til 1909 byggede Seuæmet tre i booedtrælæene ens panserskibe - Herluf Tralle (1899), Olfert
Fiseher (1903) og Peder Skram (1908). Armeringen bestod af 2 stk . 24 cm kanoner i drejetårne fol' og agter og
4 slk . 15 cm i kasemat/er i overbygningens hjørner. Demden [andtes el antal 57 og 75 mm AL- og AT-skyls saml
torpedoapparater til l/11dervandmdskydning . Kanonerne i Herluf Trolle og dens søslerskibe var affulerede i kappeaffulager, d.o.s. kanonen rekylerede inden i en kappe, der var Jagt om kanonens bageste dej, og som gennem hydrauliske bremseanordninger var forblindet med kanonen. Øverst ses Peder Skram, nederst Herluf Tralle. Efter
1909 til 1922 benæontes vore panserskibe kystforsvarsskibe, fra 1922 til 1932 orlogsskibe, og fra 1932 artilleriskibe.

Danmarks første undervandsbJd Dykkeren fortøjet i Sominegraven efter ankomsten fra Italien i efteråret 1909,
buor den var bygget på Fiat-San Giorgioværjtet i Spezia . Det tlar en elektrisk båd - d .u.s, den havde ikke dieselmotorer, men gik såtlel i overfladen som neddykket med elektricitet fra sine akkumulatorer, der efter afladning
måtte oplades fra land eller et skib med generatorer. Den havde to torpedoror i stævnen, men intet artilleri. Besætningen bestod af 9 mand.

Frisk tlejr i Kattegat en septembermorgen 1925. UbJden Rota forcerer frem til sit dykkefelt under eskadreøtlelserne.
Rota byggedes sammen med sosterbJdene Bellona og Flora i årene 1918-20 som de første danskbyggede undertlandsbJde med dobbeltskrue.

Inde n torpedoern e kommer om bord
i skibene, blive r de indIkudl og
[usteret på torpedostationen . Før 2.
Verdenskrig var del Bramsnæsvig i
lsejiordens Inderbredning - ejter
krigen Kongsere ved Y derbrednin gen, hvor torpedoerne nu kan ind skydeI på distancer over 12.000 m.

skelighed kunne stryge minerne, jagere vil
jage torpedobådene og slå dem ud - det er
derfor, de er større, hurtigere og kraftigere
end torpedobådene - og ubådsjagere med
lytteapparater og sonar vil lokalisere ubådene
og ødelægge dem med dybdebomber. Det ville kunne gøres på kort tid - måske kun nogle
få timer. Der var intet, der kunne forhindre
det. Ubådene kunne måske have held til at
torpedere en jager eller to, inden de blev lokaliseret og sænket. Overfor de små og letmanøvrerende ubådsjagere havde de ingen
chancer, og selvom der skulle gå et par minestrygere med i løbet, så var de lette at er-

statte. Når der var strøget render i minespærringerne, og de torpedobærende danske fa rtøjer var forjaget eller slået ud, kunne modstanderen roligt komme med sine slagskibe,
krydsere og transportskibe.
Søforsvaret måtte derfor have et våben, der
kunne beskytte torpedobådene og holde jagerne på afstand, som kunne sørge for, at
ubådene bevaredes og nedskyde eventuelle
ubådsjagere - og holde minespærringerne intakte. Et sådant våben var skibe med kraftigt
artilleri. Opgaven kunne i sin tid dårligt løses
af kystbefæstninger. I mørke og usigtbart vejr
var de ude af stand til at yde virksom be-

Torpedoen afblæses ombord
i undervandIbåden Flora. Efler lorpedoskydning er den
kOIlbare ,>slå/fiIk~ biergel
om bord. Hængende i indbiergningskranen bliver den,
inden den kommer ned i båden til sil torpedoror. ,>afb/ælt" - d.o.s. maskineriel
bliver sat i gallg for Imå
omdre jninger for al få vand
og olie blæst tid af maskinen .
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Såfremt ubMe linder moderne krigsforhold skal yde en
indsats, er det nødvendigt, at besætningen - og da først
og [remm estcbejen - er øvet under omstændigheder, der
ligger de virkelige forhold så nær JOm muligt. Alle rimelige sikkerhedsregler må naturligvis iagttages, og ingen
unedig risiko må løbes, men en IItilstrækkelig krigsmænig
færdighed vil kunn e medføre alvorlige farer under virkelige forhold . Under euelser kan det naturligvis ikke
ulldgås, at der af og til indtræffer kritiske situationer og
»narrow escapes«. Bill edet viser ubåden Bellona, som
neddykket har fået sine periskop er bøiet ved kollision
med et overfladeskib under en eskadreøvelse.

skyttelse for styrker ude på søen. Der måtte
kystpanserskibe til. Hvis disse skibe dannede
søforsvarets rygrad, blev modstanderen tvunget til at sende sine krydsere og eventuelt sine
slagskibe frem på et tidspunkt, hvor minerne
og torpedoerne endnu var helt intakte og således kunne få deres store chance. Der opstod
derved den dobbe1tvirkning, at torpedobåde,
ubåde og miner skulle tage sig af modstanderens større skibe og om muligt alene ved deres truse1 holde dem på tilbørlig afstand, medens kystpanserskibene skulle tage sig af
modstanderens lettere styrker, såfremt disse
søgte at bane vej for de efterfølgende større
skibe. Man har her et godt eksempel på,
hvorledes den enkelte skibstype. hvis den er
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henvist til selvstændig optræden, let kan komme til kort, medens derimod den rigtige sammensætning af skibstyperne og det rette samarbejde imellem dem indebærer de bedste
muligheder for et heldigt resultat. Det vil
ikke være for meget at sige, at i august 1914
havde de danske kystpanserskibe deres store
andel i, at Danmark ikke blev inddraget i
Verdenskrigen, da Tyskland tilstillede os et
»ultimatum« om spærring af Store Bælt med
miner. Danske minespærringer uden støtte af
artilleriskibe ville tyskerne ikke have haft tillid til.
Dansk søforsvar regner som bekendt stadig med miner og torpedoer som hovedvåben. Men - vil man spørge - hvorfor har vor
flåde da ikke kystpanserskibe i dag?
Svaret på dette spørgsmål er, at tiden og
udviklingen nu er løbet fra denne skibstype.
r tidligere tider kunne man sejle i nogenlunde sikkerhed bag sine egne minespærringer men i dag er man ingen steder sikker for
miner udlagt fra luftfartøjer. Det betyder, at
et moderne kystpanserskib må kunne tåle en
mine eller to uden at gå ned - ligesom et
slagskib på samme måde bør kunne klare
flere miner og torpedoer. Men en sådan sikring mod virkningerne af undervandseksplosioner kræver deplacement. Rammes et skib
af en mine forude om styrbord og tager det
f.eks. 1000 tons vand ind, får det krængning
til styrbord og kommer til at ligge på næsen.
Det må da rettes op ved, at man fylder modsvarende rum agter om bagbord med andre
1000 tons vand. Slagskibe på 35.000 eller
45 .000 tons har her noget at tage af - men
for mindre skibe bliver situationen vanskeligere. Som minimum må der i hvert fald kræves et deplacement på 8000 - eller måske
endda 10.000 tons - for at et skib skal kunne
tåle en »minetræffer« med en rimelig chance
for at kunne holde sig flydende med endnu
en væsentlig del af sin kampkraft i behold.
Den moderne trinpansring med en tyndere
panservæg bagved til at opfange eksplode-

rende granaters sprængstykker kræver en
dybde på ca. 6 m af bredden i hver side. Vore
tidligere kystpanserskibe havde en bredde på
kun 16 m, medens den samlede bredde af et
moderne kystpanserskib skønsmæssigt må
sættes til mindst 28 m. Trinpansringen vil
således også kræve en ganske væsentlig forøgelse af deplacementet.
Men et kystpanserskib på 10.000 tons vil i
dag koste langt over 100 mill. kr. Der ville
ikke kunne blive råd til mange sådanne skibe
på Søværnets budget. Een eller to enheder
ville være for lidt, idet tabet af en enkelt eller
blot et havari ville være en katastrofe.
Men medens udviklingen nu har slået kystpanserskibet ud, har den - om end af andre
årsager - tillige slået slagskibene ud og er
efterhånden også godt på vej til at gøre det
af med krydserne. Samtidig med at jagerne
således er ved at blive de stærkeste artilleri skibe, har udviklingen givet søforsvaret andre
våben i hænde. Kystbefæstningerne har fået
en renaissance, idet radar nu muliggør skydning så vel i mørke som i usigtbar t vejr. Også luf tvåbnet må der i allerhøjeste grad regnes med. Jagere så vel som minestrygere og
ubådsjagere kan generes meget alvorligt og
ofte helt holdes borte ved hjælp af jagerfly
og slagluftfartøjer. Spørgsmålet er så blot,
hvem der har luftherredømmet.

Den danske flåde består derfor i dag udelukkende af lette enheder . Motortorpedobåde
og ubåde er søforsvarets offensive kraft med
patrulj ejagere, fregatter, minespærringer og
kystbefæstningsværker som rygstød.
Hertil kommer endvidere som et helt nyt
våben i Flåden missilet »Sea-Sparrow«, der i
midten af 1970'erne dels skal installeres i
fregatterne Peder Skram og Herluf Trolle og
dels i de otte nye torpedobåde, der er under
bygning. »Sea-Sparrow« er et overlydsmissil
med hastighed 3.5 mach, der anvendes fra
skib mod fly.
Herredømmet på søen er dog som lige
nævnt ikke alene betinget af skibe og far tøjer på og under - men i høj grad tillige af
styrker over vandet . Som konsekvens heraf
skabte og udviklede Flåden i sin tid sit eget
flyvevæsen med flyvere, der havde kendskab
til, hvad der foregik på havet, og fuld forståelse af betydningen af samarbejdet mellem
styrker i luften og på søen. De resultater, et
dansk forsvar kan opnå, såfremt det en dag
bliver sat på prøve, vil derfor i allerhøjeste
grad afhænge af, om en sådan forståelse og
et sådant samarbejde stadig er til stede, efter
at luftstridskræfterne er blevet udskilt fra
Søværnet.

R. Steen Steensen.

Forsøg med 3-dimensional camouflagemaling i
torpedobåden HAMMER
Camouflering af skibe kan ske enten ved at give

dre, og den anden farve, som bliver tilbage som

dem en farve, så de falder sammen med baggrun-

mere synlig, skal da danne et mønster, ved hjælp

den og er vanskelige at få øje på (mimicry), eller

af hvilket identificeringen (fjernkendingen) van-

- hvis det er umuligt at skjule skibene - ved at

skelig- eller umuliggøres. At der er noget, kan

male i et mønster, der gør det vanskeligt at iden-

man nok se, men ikke hvad det er. Af dazzle

tificere dem og bestemme deres kurs og fart (dazz-

painting vil den 3-dimensionale ofte - og navnlig

le painting). Det første princip, som der er talrige

med en lidt broget baggrund - give den observe-

eksempler på i dyreverdenen, anvendes bl.a. i Sve-

rende det mest forvirrede indtryk.

rige, hvor man giver skibene, der hovedsagelig bevæger sig i skærgårde og under høje fjeldkyster,
samme farve og lette tegning som baggrunden -

Når skibet ses på så ringe afstand som på hos-

jfr. billedet side 176. Det andet princip går ud på,

stående billeder, der skal vise detaillerne, vil man

at visse farver lettere fortoner sig i visse belysnin-

selvsagt ikke opnå den camouflageeffekt, som

ger, og andre farver dårligt ses under andre lys-

fremkommer på de større afstande. Alligevel vil

forhold. I de fleste situationer vil den ene farve

man lægge mærke til, hvor forskelligt det samme

derfor på større afstande forsvinde mere eller min-

skib ser ud under forskellige synsvinkler.
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Artilleriskibet Niels lud under fægtningsskydning. Af skibets 10 stk . 15 cm's kanoner kunne de 6 bære i bredsiden.
Fra centralsigtet i mærset ledede artilleriofficeren ilden ved indstilling og affyring af kanonerne.

Torpedobåde udlægger røgslør. I mellemkrigsperioden indgik kunstig tåge og røgslør som et vigtigt taktisk moment
i eskadreøvelserne, især til sløring af torpedobådsangreb og manøvrer under en artillerikamp. Efter fremkomsten
og udviklingen af radar er betydningen af kunstig røg og tåge vel blevet noget mindre, men disse sk;ul og slør indgår dog stadig i øvelserne i forskellige mariner. Billedet, der er fra slutningen af 193O'erne, viser torpedobåden
Hvalen af Dragen-klassen under røgudvikling, som i oliefJ'rede skibe sker ved en passende indstilling af olie- og
lufltilførslen i kedlerne.

DAMPENS INDFØRELSE

D

a James Watt i året 1765 konstruerede
den første egentlige dampmaskine, indledtes den epoke i verdenshistorien, hvor den
tekniske udvikling for alvor begyndte at tage
fart.
Skønt der allerede sidst i 1700-årene var
blevet bygget flere skibe med et primitivt
dampmaskineri, er det amerikaneren Robert
Fulton, der i almindelighed har fået tillagt
æren for at være dampskibets opfinder, idet
han i 1807 med sit skib Clermont dampede
op ad Hudsonfloden fra New York til Albany og retur, en strækning på ialt 240 km, med
en hastighed af mellem 4 og 5 knob.
I året 1819 fik Danmark sit første dampskib, hjuldamperen Caledania. Skibet, der
var på ca. 70 Cornmerce-Læster"}, blev indkøbt i England og indsattes på ruten København-Kiel. Caledonia var således et koffardiskib, men havde den tilknytning til Flåden,
at skibet var blevet indkøbt af daværende
commandeurcaptain Michael Bille, der førte
det på dets første rejse under dansk flag.
Også dengang gjaldt det, at alt nyt blev
modtaget med en blanding af nysgerrighed
og mistro og hvad deraf følger.
Et københavnsk dagblad ville således vide,

=

• ) 1 Commeree-Læst
ca. 2 register tons, som ikke
kan omregnes til deplacementtons. der i dag anvendes til
angivelse af krigsskibes tonnage.

354

at Caledonia var ført til Danmark af tre englændere, hvoraf de to var maskinister. Denne
avismeddelelse foranledigede et svar fra
commandeurcaptainen, der j meget ironiske
og nedladende vendinger imødegik bladets
påstande.
Man kan således sige, at Danmarks første
maskinfremdrevne skib bl.a. også medførte
den senere ikke ualmindelige jalousi mellem
dæk og maskine - et forhold, som tiden dog
heldigvis er ved at løbe fra.
Som et eksempel på den mistro, hvormed
man betragtede disse ildskibe, kan anføres,
at Caledonia, som det hed sig, på grund af
brandfare ikke måtte lægge ind til Toldboden med fyr under kedlen . Fyret skulle trækkes allerede ude på reden, og skibet måtte
derpå varpe eller bugseres ind til kajen af rofartøjer. Dette forbud mod at have fyr under kedlen i dampskibe indenfor Toldboden
blev opretholdt lige indtil 1842.
Caledonias maskineri bestod af en kedel,
der gav damp til to »balancemaskiner«
på tilsammen 32 nominelle hestekræfter
(NHK)·), som gav skibet en fart af ca. 7
knob.
.) Den nominelle hestekraft (NHK) er i det væsentlige et ældre udtryk for maskineriets størrelse, men kun
til dels for dets ydeevne og har ingen reel teknisk værdi .
Den kan således ikke omregnes til indiceret hestekraft
(IHK) eller for turbinemaskineriernes vedkommende til
akselhestekraft (AHK), hvilke angivelser nu anvendes.

Danmarks første dampskib Caledonia, som i 1819 blev købt i England. Caledonia var det første dampskib, som
uden sejlrejsning - bortset fra støttesejl - fra den engelske kyst vovede sig ud på åbent hav - alene stolende på sin
maskine.

Folks begreb om teknik var yderst ringe
i hine dage. 1. C. Weber beretter således i
sit værk »Fra Hjulskibenes Dage« følgende
lille træk:
»Efter Caledenias Ankomst paa Kjøbenhavns Rhed, blev det beset af Fæstningens
Commandant Grev S., der var ledsaget af
sin Søn, den 18-aarige Cavallerilieutemant

S.
Da denne blev spurgt om, hvad han syntes om Skibet, svarede han: »]o, det er et
mærkværdigt Skib; men hvad er dette med
disse 32 Hestes Kraft - Jeg har været nede
overalt i Rummet, men ikke set en eneste
Hest.«
Sammesteds berettes, at da de gamle skippere på Fejø, der intet anede om Caledenias
eksistens, for første gang så røgen vælte ud

af skorstenen, troede de, at der var ild i skibet, og at »nu faldt masten snart«.
Hvorledes store dele af offentligheden betragtede det nye vidunder, ses måske bedst
af, at skibet med sine »pjaskende« skovlhjul
i folkemunde fik tildelt det lidet glorværdige
navn Pjaskemalene.
Udviklingen lod sifS imidlertid ikke standse, selvom der endnu skulle gå nogle år, før
Danmark fik sit næste dampskib.
Den danske flådeledelse havde på afstand
fulgt dampskibenes udvikling, og allerede
omkring 1820 begyndte man for alvor at gøre
sig sine tanker om dampmaskinens anvendelse som fremdrivningsmiddel i Flådens skibe.
Man ønskede nu at gøre et forsøg. På den anden side ville man dog ikke på daværende
tidspunkt anskaffe et regulært maskinfremdrevet orlogsskib.
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Disse overvejelser resulterede i, at Collegiet indstillede til kong Frederik VI, at der
anskaffedes et skib, der skulle tjene som kongeskib og, som der stod i indstillingen, med
majestætens tilladelse
»ogsaa kunne bruges i andet Øjemed, saasom bugsere Fartøjer, der formedelst Beskadigelse eller andre Aarsager ikke kunde
komme frem og til hurtigt at bringe Efterretninger fra Sted til Sted, naar saadant
skulde ønskes«.
Kongen approberede denne indstilling og
bestemte samtidig, at udgifterne skulle afholdes af flådebudgettet. Som resultat heraf blev
der i England indkøbt en hjuldamper, som
ankom til København den 4. juni 1824. Den
fik navnet Kiel og havde en drægtighed på
80% læster.
Det er ikke meget, man ved om maskineriet. Maskinkraften har været på ca. 40 NHK,
hvilket gav skibet en fart på 6 a 7 knob. Det
kunne se ud, som om maskineriet har været
forsynet med to kedler. Disse kedler blev i
1828 udskiftet med to nye engelske kedler,
som igen i 1842 blev udskiftet med to danske, der var bygget i Frederiksværk hos mekanikus von Wiirden. Kedlerne havde dengang ikke nogen lang levetid.
I tiden, der fulgte, søgte man at indhøste
erfaringer med Kiel, mens man samtidig
fulgte udviklingen, navnlig i England og
Frankrig, men som naturligt var, måtte man
endnu i lang tid nære betænkelighed ved at
indføre maskinfremdrivningen i regulære
krigsskibe.
Således skrev kommandørkaptajn C. van
Dockum bl.a.:
»Hjulene hindrede Bredsidens Bevæbning. Maskinerne maatte, hvor meget man
end søgte at beskytte disse, dog stedse, indtil en vis Grad, forblive udsatte for Fjen356

dens Skud. Hovedbetingelserne for militair
Styrke manglede, og Dampskibet maatte,
under denne Form, forblive stillet i en underordnet Rolle som Transportskib, eller
som Auxiliair for Sejlflaaden, uden nogensinde at kunne optræde selvstændigt som
Flaadens Hovedstyrke.«
Imidlertid afgav Konstruktionskommissionen i 1833 en betænkning, hvori man for
første gang utvetydigt gik ind for maskinfremdrivningen til flere vigtige formål. Det
blev heri anbefalet at lade dampskibe bugsere større krigsfartøjer således, at flådebevægelser kunne finde sted, selv når det var
vindstille. Under kamphandlinger skulle
dampskibene søge ly bag de fartøjer, som de
lige havde bugseret.
Denne betænkning medførte, at kong Frederik VI ved et reskript af 5. april 1834 beordrede Collegiet at tage denne sag op til
fornyet overvejelse.
Det hed heri:
»Den umiskendelige Nytte, som man
kan have af Dampskibe til at buxere saavel seilbare Skibe som en Rof1otille, synes
at gøre slige Fartøjers Anskaffelse for den
danske Søemagt, fornøden.
Det er derfor Vor Villie, at Collegiet
tager denne Sag i nøieste Overvejelse, for
derved at komme til Kundskab om, paa
hvilken Maade og efter hvilke Grundsætninger, dette mest hensigtssvarende kan
iværksættes, ligesom at den størst mulige
Oeconomie i Udførelsen derved maa komme i Betragtning.
Hvilket Vi herved tilkiendegive Vort
Collegium til allerunderdanigste Efterretning og videre Iagttagelse.«
Collegiets svar forelå kort efter i form af
en indstilling og konkluderede i, at man foreløbig burde anskaffe 5-6 dampskibe, men
at sagen forinden burde forelægges fabrikmesteren til udtalelse.

Dobbeltcylindres lavtryksmaskine til fregatten Jylland (1860). Bygget af Baumgarten & Burmeister senere Burmeister & Wain.

Kong Frederik VI approberede denne indstilling, idet den fik følgende påtegning:
»Vort Collegie heri yttrede allerunderdanigste Formening bifalde Vi aldeles, og
naar Fabrikmesteren til sin Tid har indgivet de omtalte Oplysninger, forvente Vi
Collegie nærmere allerunderdanigste Betænkning og Forslag, denne Sag angaaende.
Dette tilkjendegive Vi til allerunderdanigste Efterretning.
Kiøbenhavn, d. 4' Maj 1834.

Frederik R.«
Dette aktstykke er i virkeligheden et historisk dokument, idet kongen ved sin påtegning gav befaling til, at dampfremdrivningen nu skulle indføres i Flåden.
Det er da også først fra denne dato, man
regner dampfremdrivningens indførelse som
en kendsgerning.
Atter hengik der nogle år, men da Frederik VI i 1839 var blevet efterfulgt af Christian VIII, kom sagen ind i en mere realitets-

betonet gænge. I 1841 indgik det første af
jem byggede skib, hjuldampskibet Ægir, i
Flådens tal, og blev året efter suppleret med
dampskibet Hekla, der var bygget af træ.
Hekla var vort første dampdrevne skib, der
var beregnet til at blive armeret med kanoner. Deplacementet var 637 tons og maskineriet på 200 NHK, som gav skibet en fart af
ca. 9 knob. Den samlede kulbeholdning udgjorde 950 tønder kul, hvilket var tilstrækkeligt til sejlads i 6 eetmå1.
Mens disse Flådens to første dampskibe
var bygget i England, blev de næste bygget
på Holmen, hvor det første, der løb af stabelen 1844, fik navnet Gejser.
Gejser havde et deplacement på 666 tons.
Maskinerne blev bygget i England hos firmaet Maudslay Sans & Field og var på 160
NHK. Skibet var forsynet med to kedler,
hver med tre indfyringskanaler, som gav
damp til hovedmaskineriets 4 lavtrykscylindre. Hver cylinder havde en diameter på 2
fod og 11 tommer. Kulbeholdningen var tilstrækkelig til 6 døgns sejlads.
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Det vil her føre for vidt at omtale hvert
enkelt af de dampskibe, der nu hurtigt fulgte efter hinanden. Dog skal som et unicum
nævnes Ganges, der i 1845 under Galatheas
berømte jordomsejling blev indkøbt i Calcutta for som et led i det planlagte kolonisationsforsøg at anvendes til opmåling på de
daværende danske Nicobarer. Ganges havde
et deplacement på 306 tons og var forsynet
med en 80 NHK dampmaskine af ældste
konstruktion. Skibet var i sørgelig forfatning,
da det blev købt, og rejsen tværs over Det
bengalske Hav til Penang og derfra til Nicobarerne skal have været en sand lidelse for
de ombordværende. Ganges, der blev solgt til
ophugning allerede tre år senere, er et af de
få - om ikke det eneste - af "Flådens skibe,
som hejste kommando i en fremmed havn og
aldrig nåede de hjemlige farvande.
Alligevel fortæller denne episode om den
voksende tiltro, man efterhånden begyndte
at nære til dampskibene, når man under de
nævnte omstændigheder turde indlade sig på
et sådant foretagende.
Som det vil fremgå af det foregående har
dampfremdrivningens indførelse i Flåden
været lidt af et forhindringsløb.
De "mænd, som klart så "den fremtid, der
lå i indførelsen af dampskibene, måtte ofte
føre deres sag igennem ad snirklede veje og
ved hjælp af lodder og trisser, ligesom der
også måtte foretages adskillige rokader for
at skaffe de fornødne pengemidler bragt til
veje.
Status godt 25 år efter Caledanias ankomst viser, at det samlede antal hjuldampskibe i Flåden i 1845 kun bestod af ialt fem
enheder - heri endda medregnet Ganges. De
tre af skibene var beregnet til kongeskibe,
bugserbåde eller opmålingsfartøjer og tjente
til tider endog helt civile formål. Kun H ekla
og Gejser har kunnet betegnes som egentlige
krigsskibe - selvom også Ægir blev armeret
og anvendtes som kanonbåd så. vel i årene
1848-50 som i 1864. Flådens sidste og stør358

ste hjulkrigsskib var Holger Danske (765
tons) - søsat 1849.
På Holmen var den første maskinmester
eller, som han dengang blev kaldt på landjorden, mecbanicus, en skotte ved navn Mittchel, som allerede i 1790 var blevet indkaldt
for at betjene Holmens første dampmaskine,
der var installeret i den daværende ankersmedie på Gammelholm - beliggende omtrent på
det sted, hvor Det Østasiatiske Kompagni i
dag har sin administrationsbygning. Denne
dampmaskine trak to store damphamre, tre
blæsebælge samt nogle mindre maskiner. Foruden at forestå pasningen af dette rnaskinanlæg havde Mittehel tillige til opgave at
oplære de danske smedesvende dertil, mens
smedearbejdsmænd blev oplært til fyrbødertjenesten.
Dampskibenes indførelse i Flåden medførte, at en ny personelgruppe så dagens lys i
form af det personel, der betjente maskinerierne i de første dampdrevne orlogsskibe.
Maskinpersonellet i vore første dampskibe
var englændere og skotter, som fulgte med
til Danmark sammen med de skibe, som vi
købte i England.
Da vi selv begyndte at bygge dampskibe,
blev det nødvendigt at indkalde engelske maskinister til landet af den simple grund, at
der ikke fandtes uddannet dansk personel til
at betjene maskinerierne i skibene.
De samme problemer var man forøvrigt
stillet overfor, da Danmark byggede de første jernbaner, og de blev løst på samme måde. Det var iøvrigt ikke ualmindeligt, at en
skibsmaskinist gik over til at blive lokomotivfører eller omvendt .
Disse Dampmachinemestre fik ikke tildelt
nogen militær myndighed, ligesom de i realiteten ikke synes at have været underkastet
den militære straffelov. De fleste var engelske statsborgere, og flere var tilmed kun udlånt fra de firmaer, der havde bygget maskinerierne. Hvis de gik, var der simpelthen

ikke andre til at erstatte dem . At disse forhold ofte kunne give sig de mærkeligste udslag, viser et par eksempler fra omkring
1850.
Under en prøvetur gik farten pludselig af
skibet som følge af, at maskinen var gået i
stå. Arsagen viste sig at være den, at maskinmesteren ønskede at spise frokost, vel at
mærke i fred og ro og uden at blive for styrret.
l et andet tilfælde var afgangstiden fastsat. Dette passede imidlertid ikke maskinmesteren, der mente at have et meget vigtigt og
presserende ærinde i land. For at sikre sig
mod overraskelser fjernede han nogle mindre maskindele fra ekscentrikbevægelsen og
tog dem med sig i land vel vidende, at skibet
ikke kunne sejle, før han atter kom om bord.
Disse beretninger stammer ganske vist fra
nogle danske handelsskibe, men de giver et
udmærket billede af, hvor afhængige både
skibschefer og dampskibsførere var af de engelske maskinmestre.
Med disses hjælp havde man imidlertid
efterhånden begyndt oplæringen af danske
maskinbesætninger, men helt frem til 12 år
efter Caledonias ankomst var der dog endnu
ikke blevet oplært eller ansat nogen dansk
maskinist i noget skib under dansk flag.
l Flåden skal man endda helt frem til
1841, før uddannelsen af danske maskinmestre for alvor begyndte. Da Hekla blev bygget, sendte man premierløjtnant O. Suenson
samt to klejnsmede og en skibbyggerkvartermand til England for at føre tilsyn med bygning af skib og maskine.
Under vejledning af englænderen Samuel
Hickins fik de to klejnsmedesvende lejlighed
til at følge maskineriets opbygning, og da
skibet efter afleveringen sejlede til Danmark,
forblev de om bord sammen med Hickins,
der samtidig blev antaget som den første
officielt ansatte maskinmester i Flåden.
En af de ovennævnte klejnsmede, Johan
Ludvig Blom, blev få år efter forfremmet til

undermaskinmester, og den 17. april 1847
blev han som den første dansker udnævnt til
maskinmester i Flåden.
Tidligere havde sejlkrigsskibenes officerer
og besætninger gennem århundreder ført havets stolte svaner, ikke alene gennem de danske sunde og bælter, men også frem over verdenshavene, udelukkende ved vindens hjælp.
Skibschefen var suveræn om bord . Det gjaldt
ikke alene hans kommandomyndighed, men
også hans kendskab til de praktiske færdigheder, som måtte kræves af besætningen. Det
kan derfor ikke undre, at dampskibenes indførelse føltes som intet mindre end en revolution.
På ovennævnte baggrund var det måske
forståeligt, at den uvilje, man i begyndelsen
havde haft mod dampskibene, også blev overført til de første maskinbesætninger. Skibsmaskineriet, som man efterhånden måtte erkende som en realitet, var et helt nyt virke felt; men man stod alligevel fuldstændig
fremmed over for den tankegang, at skulle
give maskinpersonellet noget selvstændigt ansvar over de mange hestekræfter, som de skulle beherske.
Som et udtryk for de synspunkter, der på
den tid i almindelighed gjorde sig gældende,
skal anføres et uddrag af en usigneret artikel,
»Strøbemærkninger om Dampskibe«, i »Nyt
Arehiv for Søvæsen«, 1844:
»Med de store Fremskridt, Dampsejladsen har gjort og dagligen giør, bliver det
en Nødvendighed for Søe-Officierne,
meer og meer at giøre sig fortrolige med
Dampmaskinens Brug. Enhver Officier, til
hvem Commandaen af et Dampskib er betroet, bør vide nøie forud, hvilken Virkning enhver Commanda har, som han giver til Maskinrummet; og, for at enhver
Bevægelse kan skee med den fornødne
Hurtighed og Præcision, maa Commandaen kunne gives med den praktiske Dygtigheds Sikkerhed og Kraft. Allerede Capi 359

tain Napier siger: »Det vil aldrig gaa an,
i en Bataille at betroe et Krigsskibs Sikkerhed og Flagets Ære til saadanne Folk,
som nu styrer vore Dampskibes Maskineri;
disse Folk ere hverken i Tanker eller Følelser dannede til Krigsmænd; de ere af en
ganske særegen Charakter, taale ikke Modsigelse og ere yderst vanskelige at komme
til Rette med. Manøvreringen af Skibet bør
ganske være i Chefens Haand, og dette kan
kun ske, naar han saavel som hans Officierer ere lige saa nøje belciendte med Maskinens Brug som med Sejlene paa et almindeligt Skib.««
Der er ingen grund til at nære tvivl om,
at de folk, »som nu styrer vore Dampskibes
Maskineri«, gik op i deres gerning med både
dygtighed og pligtfølelse. På den anden side
må det erkendes, at de fleste maskinfolk i
dampskibets barndom kom lige ude fra det
civile liv, hvor de havde haft deres gerning i
land og nærmest var blevet betragtet som en
slags troldmænd. De krav om orden og disciplin, som var og stadig er nødvendige på et
orlogsskib, var for disse første maskinfolk
et ukendt begreb. Forudsætningen manglede
simpelthen.
Det kan derfor heller ikke undre, at forholdet mellem dæk og maskine dengang var
et stort problem.
Som allerede nævnt begyndte man i 1841
at uddanne danske statsborgere til maskinmestre i Flåden, idet uddannelsen dog kun
kom til at omfatte den rent praktiske side.
Den teoretiske del var forbeholdt de søofficerer, som efter deres afgangseksamen fra
Søkadetakademiet anvendte endnu et år til
at blive undervist i naturlære og maskinlære.
Da dampfremdrivningen stadig vandt frem
overalt i udlandet, og da man i Danmark i
det store og hele var afhængig af forholdene
der - dette gjaldt så vel fremstillingen af
maskiner som betjeningen af disse - beordrede Admiralitetet i 1843 nedsættelsen af en
360

kommission, der skulle give forslag om indretning af et maskinværksted på Holmen til
reparation og vedligeholdelse af skibsdampmaskiner. Samtidig skulle den finde ud af, på
hvilken måde man bedst og med mindst bekostning kunne sikre sig de fornødne »Maskin- og Fyr-Folk«.
Der skulle dog gå hele 8 år, før der kom
noget resultat ud af kommissionens arbejde.
Krigen 1848-50 har her uden tvivl virket
forsinkende.
Et reparationsværksted for skibsdampmaskiner blev anlagt på Nyholm, mens det store
maskinværksted blev anlagt på det nordvestlige hjørne af Frederiksholm.
Samtidig fastsattes bestemmelser for Søetatens Maskinkorps.
Den 23. maj 1851 blev maskinpersonellet

organiseret som et regulært korps og kom under ordnede forhold. For maskinmestrenes
vedkommende blev endvidere fastlagt bestemte krav om uddannelsen, der foruden
praksis også kom til at omfatte matematik,
naturfag, maskintegning og maskinteori.
Foruden chefen kom Maskinkorpset til at
bestå af lovermaskinmester, 9 maskinmestre,
11 assistenter, 4 maslcinlærlinge og 26 fyrbødere.
Drivkraften i hele dette pionerarbejde var
Nicolai Elias Tuxen. Han var oprindelig søofficer, men fattede hurtigt interesse for mekanik og hydraulik og havde en lang og alsidig uddannelse bag sig. Ikke alene var han
banebrydende i forbindelse med indførelse af
dampfremdrivningen, men han indså også
klart konsekvenserne med hensyn til betjeningen af dampmaskinerierne. Det faldt tillige i Tuxens lod at omskole Holmens dygtige
håndværkere fra at arbejde i træ til behandling af jern.
Det var derfor naturligt, at det var Tuxen,
der blev chef for det nyoprettede maskinkorps.
Utallige var de opgaver, som blev betroet
ham både i og uden for tjenesten. Han slut-

tede sin karriere som direktør for Orlogsværftet, idet de forskellige værksteder på
Holmen ved loven af 1856 fik dette navn.
Udenfor tjenesten gjorde Tuxen sig bl.a. bemærket ved at være medlem af den »Grundlovgivende Rigsforsamling« i 1848, og han
deltog senere i Rigsdagens arbejde.
På en af sine mange tjenesterejser til udlandet var Tuxen i 1844 i London. Foruden
at gøre studier og afslutte kontrakter om
bygning af skibsmaskiner, havde han fået til
opgave at finde en duelig mand, der ville
sejle som maskinmester i det danske postvæsens tjeneste med udsigt til senere at få ansættelse på Holmen. I denne forbindelse må
det nævnes, at en del af de dampskibe, der
blev bygget op til 1850, i fredstid gik i fart
for Postvæsenet, medens de under krigsforhold skulle stilles til disposition for Flåden.
Valget faldt på den fremragende engelske
tekniker og organisator William Wain , og
hermed indledtes et nyt teknisk kapitel i Danmarkshistorien.
William Wain fulgte straks med til Danmark, og efter at have sejlet i Postvæsenets
tjeneste, blev han i 1849 ansat i Flåden og
fik ved oprettelsen af det nye maskinkorps
stillingen om overmaskinmester i en alder af
kun 32 år.
Naturligvis vakte dette misundelse. Ikke
alene var han udlænding, men det var også
usædvanligt at springe lige ind i en så høj
stilling i så ung en alder. Imidlertid blev
alle anslag gjort til skamme af William
Wains enestående dygtighed, og i 1862 blev
han underdirektør på Orlogsværftet med
rang af kaptajnløjtnant.
I denne periode etableredes et nært samarbejde med firmaet »Baumgarten & Burmeister«, der med hensyn til maskinerier og
til dels også på skibbygningens område blev
leverandør til Flåden.
»Baumgarten & Burmeister«s første større
leverance til Flåden var maskineriet til fregatten Jylland, som blev bygget på Orlogs-

værftet, hvor den søsattes den 20. november
1860.
Selvom Wain efterhånden havde fået de
bedst tænkelige arbejdsforhold på Orlogsværftet, føltes forholdene her alligevel for
små for hans dynamiske virketrang. Hans
personlige samarbejde med Carl Christian
Burmeister havde hurtigt givet ham forståelsen af den betydning, som dette firma ville
kunne få i den kommende tid, og at det nu
gjaldt om at udnytte denne chance.
Dette førte til, at Wain i 1865 indtrådte
som kompagnon i firmaet, der, idet Baumgarten trak sig tilbage, nu fik navnet »Burmeister & Wain«. Samtidig bevarede han
dog sin stilling som underdirektør ved Orlogsværftet. Denne dobbeltstilling gav imidloertid hans modstandere og misundere vind
i sejlene. Skønt hans forhold var blevet godkendt af marineministeren, kom sagen under
debat i Folketinget, og nogle år senere måtte
han opgive sin stilling ved Orlogsværftet.
Men da det viste sig, at man ikke kunne
undvære hans tekniske indsigt, blev "han i
1870 ansat som teknisk konsulent ved Orlogsværftet.
Det var Tuxens fortjeneste, at Wains store
dygtighed derved stadig kom Flåden til gode,
og at der blev bevaret et godt samarbejde om end under andre former.
»Burmeister & Wain« leverede i disse år
flere maskinerier til vore skibe, idet firmaet
efter bedste evne udnyttede de forbedringer,
som havde fundet sted i England. En af
disse forbedringer bestod i indførelsen af højog lavtryksmaskinen, hvorved man opnåede
en betydelig bedre økonomi.
På dette grundlag konstruerede Wain den
såkaldte tandemmaskine, som bl.a. blev installeret i nogle af Flådens enheder.
Denne nye maskine vakte et voldsomt røre,
og en maskinmester i Flåden, der var en modstander af Wain, skrev en pjece, hvori han i
kraftige vendinger agiterede mod anvendelsen af denne maskintype. Pjecen blev indled361

Sejltegning, længdesnit og dæksplan af Flådens første skmedampskib - dampkorvetten Thor, der søsattes pd Nyholm
i 1851. Thor var ikke alene Flådens, men Danmarks første skmeskib. Men man var ikke mere sikker pd ridfaldet af
dette eksperiment, end at man kort efter Thors søsætning satte en seilkorve: (Najaden) på stabelen, for ikke at få
en alt for stor lakune i nybygningerne, såfremt det nye skmeskib skulle vise sig at være et fe;Jgreb. Som alle datidens
storre dampskibe var den barkriggede Thor derfor også for en sikkerheds skyld forsynet med fuldstændig rejsning
og sejlføring som et sejlkrigsskib. Endnu kUn/le vi ikke bygge større dampmaskiner her i la/Idet, hvorfor hovedmaskinen blev leveret fra England. Den bestod af en 2-cylindret lavtryksmaskine på 650 IHK, svarende til ca. 9
knobs fart. For at datidens Eombinerede damp- og sejlskibe, ndr de var under sejl, ikke skulle generes af skruen,
k,l1111e den/le, der var 2-bladet, hejses, når den stod i en bestemt stilling med skmebladene lodret. På længdesnittet
ses ouer skruen brønden, hvorigennem ophejsningen foregik.

Pans erj regatten Peder Skram

pJ Ke benbaons Red inden
[or Tr ekroner. Peder Skram
blev sat på stabelen i 1859
som et lidt større søsterskib
til fr egatten Jylla nd. Und er
bygning en ændredes tegnin ge rne og træskrag et beklædtes med el 114 mm smed e[ernspans er. Peder Skram,
der blev søsat i november
1864 og udgik 1885, var
[orsyn et med et maskin eri på
1680 IHK fra Baumgarten
& Burmeister.

Skonnerten, senere klassificeret krydserkorvetten St. Thomas på Københavns Red
sammen med en russisl: arlogsskonnert, St. Thomas søsattes 1871 og anvendtes fra
1901 som kaserneskib, indtil
den nogle år senere blev
solgt til ophugning. Maskineriet, der var fra Burmeister
& Wain, var på 1800 lHK.

Søofficier« slaaer om sig i »Berl. Tid.«, og
en adstadig »g« prædiker Forsoning i samme Blad; i »Dansk Rigstidende« producerer »en Borger« sig, til inderlig Moro for
dem, der forstaae hans fine Skjemt, etc.
etc. Man slaaer om sig med Højtryk og
med Lavtryk, store Kjedler og srnaa Kjedler; Skibe, der gaae hurtigt og Skibe, der
gaae langsomt; man kjender paa en Prik,
hvormeget Kul der brændes og hvor lidet
der brændes, hvad man faaer for sine Penge og hvad man burde faae for sin Penge,
osv. osv.«

Etatsråd William Wain.

ningen til en to år lang og bitter avispolemik
mellem tilhængere og modstandere af maskinen. Det gik endog så vidt, at sagen blev behandlet i Folketinget.
En indledning til en artikelserie om sagen
i dagbladet »Fædrelandet« giver bedre end
noget andet et billede af den måde, hvorpå
denne affære havde grebet store dele af offentligheden. Under overskriften »Høj- og
Lavtryk« skrev »Fædrelandet« den 10. april
1866 bl.a.:
»1 Rigsraadet og i Pressen, i Pjecer og i
Dagblade, føres i denne Tid en Strid om
en Construction af Dampmaskinen, der i
de nyere Tider er bleven indført i Skibsfarten, og som man har fundet paa at døbe
med det Navn, der er skrevet over disse
Bemærkninger. »Berlingske Tidende« aabnede sine Spalter for en voldsom Tournering mellem nogle af Marinens Maskinmestre; »en Søofficier« svinger sit Sværd i
»Dagbladet« mod et Rigsraadsmedlem, der
har berørt Sagen i Rigsraadet; atter »en
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Herefter fulgte en populærvidenskabelig,
men meget saglig fremstilling af hele sagen.
Forfatteren af denne fremstilling imødegik
Wairrs modstandere og gik selv ind for anvendelse af den omstridte maskine. Der er
grund til at tro, at det var Tuxen, der havde
udarbejdet denne redegørelse.
Det lykkedes da også Wain at overbevise
sin samtid om rigtigheden af sine synspunkter, idet panserbatteriet Lindormen og panserskibet Odin, der nogle år senere fik maskinerier af Wains konstruktion, til fulde opfyldte de forventninger, der var stillet til
dem.
Udover den omtalte tandemmaskine udtog
Wain patent på en række opfindelser, bl.a.
den såkaldte overheder, der overhedede dampen, før den blev udnyttet i maskinen. Ligeledes fik han patent på en flydedok, som forøvrigt blev leveret til Orlogsværftet. Endvidere blev patent udtaget på en skibsskrue
med vendbare blade, som bl.a. blev installeret
i korvetten Heimdal. Sluttelig skal nævnes en
særlig form for en dykkerklokke, der har fundet anvendelse ved bygning af broer.
Den 1. maj 1882 døde etatsråd William
Wain efter at have tjent sit nye fædreland
i 38 år. Ligesom N. E. Tuxen, der afgik ved
døden i 1891, blev William Wain stedt til
hvile på Holmens Kirkegård.
På et epitafium over William Wain i Hol-

Opretstående 3-gangs stempelmashine p3 ca, 2200 [HK til panserskibet Herluf Trol1e.
Bygget af Burmeister & JVain.

mens Kirkes gravkapel lyder sidste vers således:
Saadan var han hvis Støv i Graven gjæmmes
Som savnes paa sin Plads og sent vil glemmes
Hans Snilles Værk gav tusind Snekker Vinge
Hans Navn blandt vore bedste Mænd skal klinge.

c.r.
Der foreligger ikke mange oplysninger om
maskintjenesten i de ældste danske hjuldampere, men man skal vist ikke misunde rnaskinbesætningerne deres kår i hine tider.
De første af disse skibe var beregnet til
både sejl- og dampfremdrivning. Hvis man
besluttede sig til udelukkende at gå for sejl,
var det tit nødvendigt at afmontere flere
skovle for at formindske modstanden ved
skibets fremdrivning. Ligeledes var en efterspænding af skovlene af og til påkrævet. Dis-

se arbejder var ikke ufarlige, når de skulle
foretages i høj sø, hvilket ofte var tilfældet.
Hvis man var under damp, og skibet pludselig blev drejet op mod vinden, blev de dengang ofte svage maskiner, på grund af trykket på skovlhjulene, udsat for meget store
kraftpåvirkninger, og dampen hvæsede ud
af alle pakdåser og fyldte maskinrummet.
De krav, som man senere stillede til ventilation af maskinrum og fyrplads, var dengang et ukendt begreb. Hertil kom de primitive, osende tranlamper, hvis yderst sparsomme belysning næsten gjorde det umuligt at
undgå knubs og forbrændinger i halvmørket,
når skibet arbejdede i søen.
Foruden disse arbejdsvilkår kom hertil de
særlige forhold, som gjorde sig gældende for
maskinbesætningerne i de første orlogsdamp365

skibe og da navnlig, hvis skibene deltog i batailler.
I Kaj Lunds bog »Damp kl. 5«, som blev
udsendt i 1959 i anledning af 125-årsdagen
for dampskibets indførelse i Flåden i henhold til kong Frederik VI's tidligere omtalte
skrivelse af 4. maj 1834, er der givet følgende karakteristik af forholdene i et af datidens dampkrigsskibes maskine under kamp:
»Nede i det dunkle maskinrum kunne de
høre kommandoråb og krigslarm. De havde ingen mulighed for den psykiske afspænding, der kommer ved at kunne se
fjenden og være med til at fyre løs på ham.
De fyrede og smurte og holdt »Damp oppe«, mens de lyttede til bragene og mærkede de svære rystelser, når skibets egne
kanoner blev affyret, og når fjendens kugler brasede ind i skroget.«
De holdt »Damp oppe« , da Hekla den 8.
maj 1848 ved Fredericia fik 16 kugler i skroget , og da Gejser og Hekla den 5. april 1849
fik en hård medfart i Eckernforde Fjord. De
holdt »Damp oppe« under blokaderne af tyske Nord- og østersøhavne, i overraskelsesangreb og kanonbåds -skærmydsler, og de var
med, da den slesvig-holstenske skruekanonbåd von der T ann fik sin bekomst af H ekla
i Neustadtbugten den 20. juli 1850.
Skibsskruens opfindelse blev en vigtig milepæl i dampskibenes udvikling som resultat
af en del forsøg, som i årene 1830-50 var
blevet udført i flere forskellige lande.
Danmarks første skrueskib var skruekorvetten Thor, som blev søsat på Nyholm 1851.
Skibet blev forsynet med et engelsk maskineri på 260 NHK. På den tid begyndte man at
udregne maskineriernes tekniske ydelse i indicerede hestekræfter (IHK). T hors maskineri var således på 650 IHK.
Opfindelsen af skibsskruen betød et enormt fremskridt. Selvom hjuldampskibene
kunne komme frem uafhængigt af vind og
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vejr, var de store, klodsede skovlhjul ofte
en gene, og på et orlogsskib under kamphandlinger var skovhjulene tilmed yderst sårbare. Anvendelsen af skibsskruen betød ikke
alene en betydelig bedre fremdrivningsevne
for samme maskinydelse, men skruen lå samtidig agter i skibet og helt beskyttet under
vandlinien.
Mange skibsskruer i dampskibe med sejlføring var udført som hejseskruer. Hvis skibet skulle gå for sejl alene, afmonterede man
skruen ved at hejse den op i en brønd, indbygget i agterskibet lige over skruen.
En sådan manøvre medførte i de første
kombinerede damp- og sejlskibe et ekstra job
for en mand af maskinbesætningen, idet han
havde til opgave at af- eller påmontere et
låsebeslag for sikring af skruens indgreb med
skrueakslen. Beslaget var anbragt i de spor,
som skruen bevægede sig i, når den skulle
hejses eller fires på plads.
Hejsningen af skruen foregik ved hjælp
af et gammeldags varpespil med tramp i dækket. For de større skibes vedkommende foregik hejsningen, der var et allemandsjob,
med taljer og løbere langs dækket, hvor skruen blev gået op til musikledsagelse.
Udover de fordele, som allerede er nævnt,
gav skibsskruen mulighed for en betydelig
mere hensigtsmæssig udformning af maskinernes konstruktion, idet man fra liggende
maskiner omkring 1890 gik over til anvendelsen af opretstående maskiner med cylindrene anbragt øverst. Dette princip har holdt
sig uforandret helt op i vore dage.
Hovedmaskinerne i de omkring århundredeskiftet byggede kystforsvarsskibe samt det
i 1923 færdigbyggede orlogsskib Niels luel
repræsenterede, hvad størrelsen angik, højdepunktet for stempeldampmaskinernes udvikling i Flåden. Både skibe og maskinerier
var bygget på Orlogsværftet - Herluf Trolles
maskiner dog af Burmeister & Wain.
Hestekraften var: Herluf Trolle : 4300,

Turbinemaskinernes udvikling i danske torpedobåde
..,

...
"t::-

IO

...
C

...

.~

~

Nav»

C

...

"".

"'O

~

l:Q

..

~

"'O

I;

~
~

.

249
250
250

56,35
56,35
56,35

Seridderen
FlyvefiJken
Sealoen

1911 y
1911 BW
1911 BW

250
250
250

Dragen
Hvalen
Laxen
Glenten
Høgen
Ørnen

1929
1930
1930
1933
1933
1934

Krieger
Krabbe
Bil/e
Buhl
Holm
Hammer

1946
1946
1946
1947
1948
1948

Wi//emoe!
Huitfe/dt

1943
1943 } OV

Byggeværfter : OV

r
OV

..,~
.......

..."

.....

"t::-

.~

.;:,.

~

~

55,40
55,40
55,40

Brown-Curtis, England
Broum-Boveri-Parsons,

5000
5000
5000

27,5
27,5
27,5

290
290
290
290
290
290

60,55
60,55
60,55
60,55
60,55
60,55

Broum-Bo ueri, Schweiz
Atlas, Danmark
Broum -Boueri, Schweiz

6000
6000
6000
6000
6000
6000

28
28
28
28
28
28

350
350
350
350
350
350

64,00
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00

6900
6900
6900
6900
6900
6900

28
28
28
28
28
28

l

780
780

86,50
86,50

24.000
24.000

35
35

}

}

Atlas, Danmark

Atlas, Danmark

} de Laoal, Sverige

= Orlogsværftet, BW = Burmeister &

Wain, S

= Schichau, Elbing, Y = Yarrow &

~ ~

:J::

~

}

D irekte

8,8
8,8
8,8

}

Direkte

8,8
8,8
8,8

Reduktionsgear

22,4
22,4
22,4
22,4
22,4
22,4

Reduktionsgear

40,0·
40,0·
40,0·
40,0·
40,0·
40,0·

t
f

J

100,0
100,0

Reduk-

tionsgear

Co., Ltd, Glasgow.

• Ved en senere ombygning blev Krieger.klassen ændret til patruljebåde, og den elektriske effekt forøget til 80 kW .

Olfert Fiscber: 4800, Peder Skram: 5360 og
Niels luel: 6000 IHK.
Hovedmaskinerne bestod af to 3-eylindrede tregangsmaskiner (høj-, mellem- og lavtrykseylinclre) i hver sit maskinrum - henholdsvis styrbords og bagbords. De tre første
kystforsvarsskibe - senere benævnt orlogsskibe og sidst artilleriskibe - havde 6 kulfyrede
vandrørskedler opstillet i .to kedelrum, medens Niels luel - ligeledes i to kedelrum havde fire kedler, hvoraf de to var oliefyrede. Farten var i alle skibe ca. 16 knob.
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Udviklingen af de små hurtiggående stempeldampmaskiner nåede sit højdepunkt i de
hovedmaskiner af den franske Normand-type, som blev installeret i torpedobådene.
Af disse skal nævnes Ormen fra 1907, der
havde en 3-eylindret tregangsmaskine på
2000 IHK , som fik damp fra to vandrørskedler. Med sine 26 knob var Ormen i nogle
år Flådens hurtigste skib.
Hvalrossen, Delfinen og Sværdfisken, der
blev bygget på Orlogsværftet 1913, er de
største danske torpedobåde, der har været
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6.cylindrel 4·taklJ Irunkmolor med
luflindblæsning Iype DM 6100 til
ubdden Bellona af C·klassen. Ubådene Rota, Bellona og Flora hat/de
boer Io motorer af denne type. Bygget af Burmeisler & Wain.

fremdrevet af stempeldampmaskiner. Disse
både havde 2 hovedmaskiner af ovennævnte
type på tilsammen 3490 IHK og ligeledes to
vandrørskedler. Farten var 26 knob.
Allerede i 1911 havde man bygget torpedobåde med dampturbiner, men de var meget uøkonomiske, idet de - uden gear - virkede direkte på skrueakslen, hvorfor man atter gik tilbage til stempelmaskiner.
I 1916 indgik torpedobåden Springeren i
Flådens tal som den første af ialt ti enheder.
Så vel skrog som maskine var kopieret efter
Ormen. Sælen, der blev søsat i 1919, var den
sidste båd i dette byggeprogram, og det blev
samtidig den sidste danske torpedobåd, der
fik stempelmaskine som fremdrivningsmiddel.
Af de større skibe, som i tiden før 2. Verdenskrig fik stempelmaskiner, kan nævnes inspektionsskibene H vidbjørnen og Ingolf,
bygget på Orlogsværftet i henholdsvis 1929
og 33.
Hvidbjørnens hovedmaskine bestod af en
1800 IHK 4-eylindret Lentz ventildampmaskine, mens Ingolfs hovedmaskine, der var
på 2935 IHK, var af nærlig samme konstruktion som den ene af kystforsvarsskibenes.
Den turbinedrevne torpedobåd Tumleren
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indledte rækken af vore torpedobåde med
turbinemaskineri.
Det foranstående skema viser maskineriets
udvikling i disse både gennem næsten 40 år.
Samtlige opførte enheder blev forsynet
med to hovedturbiner, som gennem en skrueaksel overførte kraften til hver sin skrue. I
de første 6 torpedobåde skete kraftoverføringen direkte. Da man ikke ved de mindre hastigheder var i stand til at udnytte turbinernes høje omdrejningstal, var denne fremdrivning meget uøkonomisk. I de følgende både
skete kraftoverføringen derfor gennem et reduktionsgear, hvilket betød en bedre økonomI.

Bortset fra en forbedring af økonomien
har det med de begrænsede deplacementer
ikke været muligt ved hjælp af en forøget maskinkraft at drive farten væsentligt i vejret,
da våben og øvrig udrustning takket være
den stadige tekniske udvikling krævede mere
og mere vægt (radio, radar, luftværn, dybdebomber, ildledelsesapparater o.s.v.) . En
forøgelse af maskinkraften ville kræve mere
plads og vægt og derfor medføre en svækkelse af de nævnte kampfaktorer.
Hvis de taktiske hensyn kræver en forøget

12.,ylilld,el Vsmotor til ubådene af Delfinen-klassen (1956) . Bygget af Burm eister & Wain.

fart, er det nødvendigt samtidig at forøge
tonnagen. Bygningen af Willemoes og Huit[eldt er et eksempel herpå. Man overgik her
til svenske turbiner, der ligeledes anvendes i
de svenske jagere.
Skemaet viser endvidere den enorme udvikling, som i det pågældende tidsrum har
fundet sted på elektrificeringens område.
I løbet af 1880-erne holdt elektriciteten
sit indtog i de danske orlogsskibe. I begyndelsen blev den udelukkende anvendt til belysningsformål, men den banede samtidig
vejen for udviklingen af et omfattende hjælpemaskineri. I undervandsbådene kom den
endog til at spille en afgørende rolle i forbindelse med selve fremdrivningen.
Danmarks første ubåd Dykkeren fra 1909
blev udelukkende fremdrevet ved elektricitet.
Anlægget bestod af et stort akkumulatorbat24

teri, der afgav strøm til to elektromotorer på
ialt 210 AHK, hvilket gaven fart på 7,5
knob i neddykket tilstand. Dykkeren måtte
søge havn, hver gang batterierne skulle oplades.
De følgende ubåde fik dieselmotorer til
sejlads i overfladen; tillige kunne disse motorer oplade akkumulatorerne.
Da Selandia i 1912 under dansk flag som
det første større motorskib pløjede verdenshavene, vakte det opsigt verden over, idet det
fastslog dieselmotorens anvendelighed som
fremdrivningsmaskineri i større skibe. Denne
sejlads var et resultat af »Burmeister &
W ain«s forbedring af den af Rudolf Diesel i
1897 opfundne motor.
.
Flådens første motorskib - bortset fra ubåde - var Grensund. og selvom det var et
lille og uanseligt skib ved siden af Selandia,
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opnåede også Grønsund berømmelse. Som
kanonbåd var den oprindelig et dampskib søsat 1883. Ved ombygning til værkstedsskib
i 1916 blev kedel- og maskinanlæg udskiftet
med en dieselmotor, som blev koblet direkte
til en jævnstrømsgenerator (dynamo) . Denne
leverede strøm til to elektromotorer, der var
koblet direkte til skrueakslerne. Grønsund
blev således verdens første overfladeskib med
diesel-elektrisk fremdr ivning.
Endnu skal nævnes, at indførelsen af motortorpedobådene efter 2. Verdenskrig med
deres særlige maskineri var noget helt nyt.
Endvidere oplevede de større stempeldampmaskiner en vis renæssance i de hovedmaskiner, som fandtes i de i England indkøbte
skibe.
Men med udrangeringen af minelæggeren
Lindormen ca. 25 år senere udgik den sidste
dampdrevne enhed af Flådens tal.
Vi står nu i dag ved en ny milepæl. Motorerne har fortrængt dampmaskinen, og gasturbinen er allerede en realitet i det danske
søværn, medens vi ude i horisonten skimter
atomfremdrivningen, der allerede i dag er en
kendsgerning i U.S.A., Sovjet-Unionen, England og Frankrig.
Der foreligger kun yderst få beretninger
fra danske orlogsskibe om de tanker og følel-

ser, der gør sig gældende hos de folk , som
befinder sig nede i maskinrummet og på fyrpladsen, når deres skib er i kamp.
Som afslutning skal derfor her anføres følgende skildring fra fregatten l yl/and under
Kampen ved Helgoland i 1864. Det er maskinassistent Julius V ictor Gjetting, der fortæller:
»En Granat sprængtes i Skorstenen cg
lavede ca. 30 Huller ved sin Udgang. Midt
under Affæren vældede Hurraraabene fra
Batteriet ned i Maskinrummet, og uvilkaarligt fløj Huerne af nede hos os, og vi deltog i Hurraraabene. Hvad vi raabte Hurra
for, anede vi ikke; men at det var noget
glædeligt for os, var vi paa det rene med,
det var, da Flammerne slog ud fra Bugen
af Foremerssejl paa Scbwarzenb erg, som
maatte vende om og sætte kursen mod Helgoland .«
I det daglige kan den enkelte være præget
af den særlige gerning, som er ham betroet ;
men ligesom maskineriet i dag udgør en integrerende del af et orlogsskib, således vil, i
alvorens stund, folkene i maskinrurn og på
fyrplads - ligesom hin 9. maj - være et med
kammeraterne på dækket i pagt med Flådens
bedste traditioner.
Paul Langballe.

Maskinarrangement og gasturbineanlæg efter COOOG-systemet i fregatterne Peder Skram
og Herluf Trolle er omtalt i afsnittet om de to fregatter.

KYSTDEFENSIONEN

D

a København i løbet af Middelalderen
udviklede sig til den vigtigste by i
Danmark og hovedbase for den danske flåde, lagdes tyngden af kystforsvaret naturligt
ved denne by, og i 1428, da lybækkerne med
240 skibe for anden gang forsøgte at erobre
København, blev byen fra søsiden forsvaret
af »Blokhuset på Refshalegrunden«.
I de næste tre århundreder høres der kun
lidt til Københavns faste værn mod søsiden.
I denne periode havde vi en flåde, der i det
store og hele kunne holde fjenden borte fra
vore kyster - i hvert fald når flåden var udrustet, og den ikke under vanskelige politiske
forhold lå af taklet på grund af misforstået
økonomi.
Københavns nuværende søbefæstning må
formodentlig siges at have sin første oprindelse fra de to batterier Trekroner og Prøvestenen, som efter forslag af admiral Judichær i vinteren 1712-13 blev anlagt på Københavns Red ved at sætte nogle gamle linieskibe og en flydedok på grund.
Batterierne blev imidlertid allerede sløjfet
henholdsvis i 1731 og 1741; men i 1744 og
senere i 1767 fremsatte grev DanneskieldSamsøe nye planer til anlæg af en række
fremskudte værker bygget på opfyldt grund.
Planerne blev imidlertid ikke bragt til udførelse før Danneskiold-Samsøes afgang. Man
havde kun nået at få påbegyndt en ringe del
af det nuværende Lynetten.

For at få en endelig ordning af Københavns forsvar mod søsiden nedsattes »Defensionskommissionen af 7. januar 1777« , der
var sammensat af officerer af begge værn og
som bestod uafbrudt i 88 år.
Defensionskommissionens første indstilling
var en udvidelse af Danneskiold-Samsøes lynette. Arbejdet blev udført de følgende år og
omfattede bl.a. opførelse af det nuværende
»våningshus«, i hvis vestlige gavl en indmuret granitsten bærer årstallet 1780.
Et nyt Trekroner påbegyndtes i 1787 og
var i 1801 ved det engelske angreb armeret
med 66 kanoner opstillet på opfyldt grund
bag et træbrystværn. Ved sin beliggenhed og
sin kraftige armering var dette søfort en
stærkt medvirkende årsag til Nelsons dispositioner m.h.t, afbrydelsen af kampen, da en
passage forbi batteriet måtte anses for risikabel.
Ved englændernes angreb på København i
1807 bestod sødefensionens nordre fløj af:
Trekroner
Blokskibe og
med ialt 193 stk. skyts
Stykpramme
og den søndre fløj af:
Batteriet Prøvestenen,
der var dannet af 3
med ialt
grundsatte skibe
133 stk. skyts
En stykpram og
Et flådebatteri

l

l
I
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Det første søfart Prøvesteen, anlagt 1712-13 efter scboutbvnacb: Ole Judhhærs plan ved sænkIling og sandfyldning af det gamle linieskib Delmenhorst og en kasseret »flydende Dokke« pli
Refshalens østkyst. Ifølge kongelig befaling af 20 . dec-ember 1713 »tilcommanderedes 2 Of/ic-erer
og 80 soldater fra Kjebenhaun til Batterierne Tre Krone; og Prøvesteens Besætning, hvor de
skulde nyde sædvanlig Sbibs-Kost« .

I tidsrummet 1807-14 etableredes et kystforsvar over hele landet med skanser på strategisk vigtige punkter til støtte for de kanonbåde, der blev bygget efter englændernes
bortførelse af den danske flåde. Denne kystdefensions fremkomst var en naturlig følge
af, at de små orlogsfartøjer ikke kunne optræde ude i farvandene uden støtte af kraftigt artilleri, og da Flåden var berøvet sine
artilleriskibe, måtte denne støtte tilvejebringes på anden måde.
Imidlertid foregik der en stadig udvikling
ved Københavns søbefæstning. Trekroner fik
f.eks. forskellige forbedringer med hensyn til
værkets konstruktion og armering.
Defensionskommissionen fremkom i 1858
med et nyt forslag vedrørende søbefæstningen . Dette forslag blev vedtaget som lov, og
der bevilgedes 7 mill. kr. til bygning af et
fort på Stubben med 14 kanoner, bestykning
af Trekroner med 68 kanoner og af Lynetten
med 10. Desuden skulle der bygges et nordligt og et sydligt mellemfort hvert på 35 kanoner og et nyt prøvestensfort på 52 kano -
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ner. Disse arbejder skulle gennemføres på 12
år.
Stubbefortet og det ene mellemfort blev
aldrig bygget; men de 4 øvrige værker blev
færdige i 1864.
Således var tilstanden, da Søbefæstningen
i 1865 blev afleveret fra Flåden til Hæren
(Det kgl. Artilleri).
I 1867 oprettedes 1. Artilleribataillon. Ved
sin oprettelse besatte den følgende værker:

Batteriet ved N y Kalkbrænderi,
Trekroner,
Lynetten,
Mellem/ortet,
Prøvestenen og
Strickers Batteri
i første linie. I anden linie:
Von Huths Batteri på Langelinie og
Skytset på Kastelseolden.
Den overvejende del af skytset var nu riflet, og der var skabt et ret udstrakt meddelelsesnet med telegrafforbindelse mellem
forterne indbyrdes og fra Søbefæstningen til

Statstelegrafen. Ammunitionsrummene fand tes i traverser nær skytset. Mandskabet blev
af hensyn til mobilisering indtil 1894 kun udskrevet øst for Storebælt.
I 1872 indførtes forsøgsvis depressionsafstandsmålere. og Søbefæstningens personel
blev uddannet i betjening af rotorpedobåde
og kaliumminer.
I 1882 indførtes den første elektriske projektør.
Med bevilling i de provisoriske finanslove
1886-94 opførtes Kastruptort og Charlottenlund Fort samt Avedøre Batteri på søndre og
Hvidøre Batteri på nordre fløj af den daværende landbefæstning. På de øvrige forter
blev der foretaget forstærknings- og omarmeringsarbejder. I perioden 1890-95 blev
Middelgrundstortet bygget.
Ved kgl. resolution blev det i 1899 bestemt, at ledelsen af det samlede forsvar af
Københavns søfront skulle underlægges chefen for Den flydende Defension, der dog i
krigstid blev stillet under Hærens Overkommando eller den højstkommanderende i fæstningsbyen. Defensionschefen, som regel en
kontreadmiral, fik som følge heraf ret til i
fredstid at inspicere søforterne for at følge
uddannelsens gang.
Ved forsvarsloven af 1909 blev der bevil-

get 11 mill. kr. til anlæg af nye forter samt
til forskellige forbedringer af de ældre anlæg. Flaktort blev bygget i årene 1910-16, og
yderligere opførtes Saltholmsbatteri, Dragørtort og Kongelundsbatteri.
Der blev desuden bevilget 5 mill. kr. til
følgende nybygninger:
T aarbæktort,
Mosede Batteri ved Køge Bugt,
dG
d
Borgsted Batteri
}
.
ve
rønsun
Haarbølle Batteri
'
Masnedøtort syd for Vordingborg,
Lynæsbatteri og
Spodsbjerg Batteri ved Isefjordens indløb.
Samtidig blev Kystartilleriregimentet oprettet med 3 batailloner, hvoraf 1. allerede
fandtes, og 2. blev oprettet i 1909, medens
3. kystartilleribataillon først blev opstillet i
1916.
Regimentets personel bestod af 40 linieog 24 reserveofficerer samt 205 underofficerer. Der indkaldtes årligt 800 mand i :2 hold
med en første tjenestetid på 395 dage og med
2 senere indkaldelser. Den samlede mobil iseringsbesætning var 5.000 mand fordelt på 20
forter og batterier. I mobiliseringsbesætningen indgik tillige Søværnets ældre årgange

,.

Det kasemauerede sejort Prøvesten (II) anlagt 1863 lidt nord for det ældste Preuesteensbatteri,
på hvis vragrester talrige sejlere er grundstødt. Både Prøvesten (II) og de gamle »Pre uesteensvrag« er nu fuldstændig indkapslet i Københa vns Havns moderne benzine, »Prev estensbaonen«,
hvis landarealer er opfyldt udenom det i 1922 nedlagte kaJematfort .
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af værnepligtige, som på denne måde overførtes til Hæren og iklædtes af denne. Det
årlige budget var på ca. 3 mill. kr.
I denne periode stod Kystbefæstningen vel
nok på sit højdepunkt med et stort antal forter og batterier, hvoraf en del ganske nyanlagte og med en i organisatorisk henseende
fast og krigsmæssig ordning samt med et efter datidens forhold stort årligt budget.
Ved Sikringsstyrkens formering i 1914 anlagdes forskellige provisoriske stillinger bl.a. ved Langelinie - men disse og Kalkbrænderibatteriet m.v. blev sløjfet ved Sikringsstyrkens ophør.
Ved forsvarsloven af 1922 reduceredes
Kystartilleriregimentet dog betydeligt. Regimentsbenævnelsen blev erstattet af navnet
Kystartilleriet, og dets styrke blev reduceret
fra 3 batailloner til 1 med ialt 5 linie- og 2
reservekompagnier. Samtidig blev Hvidøre
Batteri, Metlemfort, Prøvestenen, Kastrupfort og Avedøre Batteri nedlagt.
Den årlige indkaldelse blev reduceret fra
800 til 450 mand, der blev indkaldt i 3 lige
store hold, således at de forløb hinanden med
4 måneder. Den første uddannelse nedsattes
til 245 dage og budgettet fra 3 mill. til 1,7
mill. kr.
Flådens repræsentant i forsvarskommissionen af 1922 fremkom med et forslag til en
nyordning af kystforsvaret under Marinen
ved oprettelse af en særlig marinebataillon
med et årligt budget på 1,5 mill. kr. foruden
1 mill. kr. til omorganisationen.
I anledning af dette forslag udtalte den
kommanderende admiral og chefen for Flådens Stab i fællesskrivelse til Marineministeriet bl.a. følgende:
»Vi anser det for principielt rigtigt at
bibeholde de effektive Værker af Københavns Søbefæstning saavel som Kystbefæstningsanlæggene ved Grønsund, Masnedø og Isefjorden, fordi Krigserfaringen
taler for, at selv 2. Rangs Kystbefæstnin374

ger har en ikke ringe Modstandskraft
overfor moderne Skibe,«
samt endvidere i samme skrivelse:
»Vi kan ligeledes i Princippet tiltræde
Forslaget om at lade det faste Kystforsvar
overgaa til Marinen, saaledes at det udelukkende udføres og ledes af dennes Personel, fordi dette Princip er almindelig anerkendt og bragt til Udførelse i de fleste andre Lande med tilfredsstillende Resultat.«
Ved behandling af minister Brorsons forsvarsforslag i 1927,hvori det faste kystforsvar
atter blev foreslået overtaget af Søværnet,
udtalte den daværende chef for Københavns
Sødefension i en skrivelse vedrørende dette lovforslag følgende:
»Søbefæstningen er efter Defensionens
Skøn en af Grundpillerne i Danmarks Forsvar, og det er ulogisk at anvende Penge
paa dette, hvis man lader Søbefæstningen
bortfalde. Saalænge Flaaden har sin eneste
beskyttede Basis i København, kan der vel
næppe rejses Tvivl herom - «
Ved forsvarslovene af 1932 blev det bestemt, at Kystartilleriet skulle overgå til Søværnet under navnet Kystdefensionen. Samtidig medførte loven, at Trekroner, Saltholmsbatteri og Charlottenlund Fort blev nedlagt.
Forsvarslovens bestemmelser om Kystartilleriets overlevering fra Hæren til Søværnet
samt selve overtagelsen omfattede tidsrummet mellem 1. april og 1. november 1932.
I lov om Hærens ordning, § 102, anføres:
»Kystartilleriet med tilhørende Værker
og Personel overgaar senest den 31. Marts
1933 fra Hæren til Søværnet, idet dog
Kystartilleriets nuværende Befalingsmænd
og ligestillede bevarer deres Grad i Hæren.
Efterhaanden som Stillingerne ved Kyst-

l ældre tid var sejortet Trekroner hovedhjørnestenen i Københavns Søbefæstning, dets oprindelige armering pd 66 kanoner var sdledes en alvorlig truselover for Nelson tinder Slaget pd
Reden den 2. april 1801. Ved sin tilbagetrukne beliggenhed - nu inde i Københavns havn sluttede Trekroner sit virke som skolefort, da Kystbefæstningen i 1932 tilbageførtes til Søværnet.

17 cm batteri pd Trekroner omkring dr 1900. l dag henligger det gam/, dekorative fort tinder
Københavns Havns administration; i drene op til 2. Verdenskrig var det bortforpagtet til tldfluglSSted med restauration under Kystartilleriforeningens overledelse.
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Middelgrundsfort, opført i årene 1890-9.5 på den nordlige del af Middelgrunden ud for Københavns havn i 7 m
vand. Fortet omfatter et areal på 4 hektarer med den omgivende, hav/orbundne grav. Middelgrundsfortet var ved
århundredskiftet et mønster/art, som trods ombygning m.m., hvorunder også fyrtårnet forsvandt, dog kan spores
den dag i dag. Det var i sin tid - og er formentlig stadig - verdens største kunstige sejort. Materialerne til opfyldningerne kom i oueroeiende grad fra udgravningerne ved anlæggelsen af Frihavnen. Som andetsteds omtalt anvendtes
panserpladerne fra de udrangerede panserfregalter Dannebrog og Peder Skram til forstærkning af Københavns landog søbefæstning - herunder Middelgrundsfortet.

Skydning med 17 cm.s batteri pd Middelgrundsfort omkring 193.5. I 1962 overgik fortet fra Søværnet til Flyvevåbn et
som missilbasis ved hovedstadens luftforsvar.
-.

,

Saltholm Flak Fort, i dag benævn: Flakfort, blev anlagt i årene 1910-16 i 4,7 m vand 4 km NW for Saltholms
nordspids som et moderne vandbygningsarbejde, dels ved sænkning af betoneasser. dels ved ind pumpning af sand.
Fortets 6 stk . 21 cm kanoner var den gang Kystbefafsttiingens mest moderne skyJs.

Dragørfort er også et af Kystbefafstn ingells nyere vafrk er, opført 1910-15, men bygningen heraf på kllll 2 til valid
var IIlige lettere end ved de øvrige moderne søforter. En taft indenfor det nu helt landfaste Dragørfort beliggende
skanse fra Kanonbådskrigen 1807-14 viser, at delte sted også før i tiden har oære: af betydning for vort kyst/or.
S1Jar. FortelI tidligere broforbindelse med Amager er nll /lfstattet af ~Prins Knuds Dæmning«,

befæstningen besættes af Befalingsmænd
og ligestillede af Søværnet, kan det forannævnte Personel ansættes indenfor Hæren.«
En tilsvarende paragraf fandtes ikke i lov
om Søværnets ordning, i hvilken anledning
§ 102 i lov om Hærens ordning har været
den eneste rettesnor for overgangen og har
dannet grundlag for de forhandlinger, der
har været ført mellem de to ministerier vedrørende de nærmere bestemmelser for Kystbefæstningens overgang, idet ministeren i
henhold til så vel Søværnets som Hærens
lov »træffer nærmere Bestemmelse om de
særlige forhold, der i Overgangsperioden
måtte fremkomme vedrørende Kystbefæstningens Personelbestand, Mandskabsuddannelse
rn.m.«.
I de efterfølgende overleveringsforhandlinger var Hæren interesseret i at få fremskyndet -tidspunktet for overtagelsen, medens
Søværnet hævdede, at det ville være nødvendigt at anvende lovens sidste frist den 1.
april 1933.
Den formelle overdragelse fandt sted ved
en parade på Lynetten den 1. november 1932.
Hermed ophævedes Kystartilleriet og Københavns Sødefension, og Kystdefensionen etableredes.
Ved overførelsen blev det årlige budget
nedsat fra 1,7 mill. kr. til 0,7 mill. kr. ud af
et samlet søværnsbudget på 11,5 mill. kr. For
dette beløb skulle -nu det faste kystforsvar
opretholdes i den udstrækning, det var muligt.
I henhold til søværnslovens § 19 hørte følgende faste værker til Kystdefensionen:
Kommandostation :
Lynetten.
De tre søforter:
Middelgrundstoft, Flaktort og Dragør[ort,
Kystværker ved København:
T aarbæktort, Kongelundsbatteri og
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Mosedebatteri.
Kystværker uden for København:
Eorgstedbatteri, Masnedøbatteri og
Lynæsbatteri
med ialt 94 stk. kanoner og 22 stk. haubitzere.
Vedr. befalingsmandspersonel var anført
følgende bemærkninger til loven:
»Ledelsen af Kystdefensionen er underlagt en særlig Chef med en til denne knyttet Stab. Til stadig Tjeneste ved Værkerne
er kun tænkt anvendt saa meget Personel,
som kræves til Mandskabets almindelige
skolemæssige Uddannelse samt til Udførelse af det almindelige Tilsyn. Det øvrige
Befalingsmandspersonel paaregnes hovedsagelig tilvejebragt fra Personel i Reserven,
herunder bl.a. fra saadant Personel, der afskediges i yngre Alder, fordi det ikke længere egner sig til Tjeneste paa Søen, men
maa forudsættes at kunne bestride den særlige Landtjeneste.«
I søværnslovens § 43 var anført, »at for
Uddannelse af værnepligtige til Kystdefensionen gælder følgende særlige Regler: Af
det udskrevne Mandskab indkaldes om Foraaret det fornødne Antal af de forskellige
Kategorier, som behøves til Uddannelse ved
Kystforterne. Uddannelsen foregaar normalt
paa Hovedværkerne og varer ca. 112 Aar,
hvorefter Mandskabet hjemsendes.«
Da man imidlertid på grund af Kystdefensionens stærkt nedskårne budget ikke både
kunne holde en fast stambesætning inde året
rundt og give øvrigt mandskab en samlet 6
måneders uddannelse på et af hovedværkerne, måtte man indskrænke sig til kun at indkalde stambesætning og give denne en kortvarig samlet uddannelse, forinden den fordeltes som tilsyns- og vagtstyrke til de forskellige værker. Indkaldelse af nævnte mandskab
fandt sted 3 gange om året.

På den første af Søværnets eksercerskoler
efter overtagelsen af Kystdefensionen sås de
hertil udstukne orlogsgaster i en noget ejendommelig påklædning: Kystartilleriets rødkantede, feltgrå uniform med blanke, gule
knapper og med et gyldent, kronet anker foran på soldaterkasketten i stedet for det sædvanlige regimeritsciffer. Da Christian X havde mødt en af disse feltgrå orlogsgaster, blev
de omgående omklædt i »daglig blåt«.
Ved forsvarslovene af 1937 blev budgettet
forøget til 0,9 mill. kr. med en tillægsbevilling på 1,5 mill, kr. fordelt over en 5-årig periode til modernisering af skyts, ammunition
m.v.
Der gennemførtes en forårs- og en efterårsindkaldelse af værnepligtige. Mandskabet
blev inddelt i 2 kategorier, et stammandskab
med 8 og et artillerimandskab med 6 måneders tjenestetid.
Stambesætningen fik efter eksercerskole en
kortvarig artilleriuddannelse ved let skyts, og
artillerimandskabet gennemgik en artilleriskole ved svært og middelsvært skyts efterfulgt af en felttjenesteuddannelse med henblik på nærforsvaret af egne værker.
I loven af 1937 indgik bestemmelser om
uddannelse af reserveofficerspersonel til
Kystdefensionen. Denne uddannelse var påbegyndt i 1934, da det havde vist sig umuligt
at afse et tilstrækkeligt antal søofficerer til
tjeneste ved Kystdefensionen. En del af kystofficererne, som forblev ,til tjeneste, avancerede til kystløjtnant I (R) og kystkaptajnløjtnant (R); senere blev et antal kontraktantaget til vedvarende tjeneste.
I 1934 påbegyndtes også en uddannelse til
overkonstabel og underkanoner af reserven.
En del af underkanonererne, som forblev til
tjeneste, udnævntes til kanonerer i reserven.
I 1938 blev T aarbækfort nedlagt. Fortet
blev overdraget til Søminevæsenet.
I 1938-39 blev Kongelundsbatteriet mo-'
derniseret og fik nu navnet Kongelundsfort.
Fortets haubitzere blev fjernet og erstattet af

4 stk. 150 mm kanoner fra det udrangerede
artilleriskib Herluf Trolle.
I perioden indtil 1939 skete der følgende
væsentlige forbedringer i artilleristisk henseende:
- Haubitzbatterierne blev kasseret og SOlgt.
- Krudt blev udskiftet, og projektilernes
form ændret.
- De svære batteriers side- og højderetning
samt ammunitionsophejsning blev gjort
elektrisk.
- Sigtekikkerter forbedredes, og natbelysning påmonteredes.
- Projektørmateriellet forbedredes.
- Opstilling af 20 mm luftværnsskyts.
- Kommunikationsnettet forbedredes.
Ildledelsessystemer og skydernetoder blev i
denne periode viet særlig opmærksomhed.
Som et resultat af øvelsesskydninger, kommissionsarbejder og tjenesterejser i udlandet
blev der udarbejdet en del publikationer vedrørende artilleriets organisation og anvendelse samt ildledelses- og skydesystemer.
Skydesystem »Caja« blev udarbejdet til
brug ved lette batterier og baserede sig på direkte sidesigte fra kanonen og højderetning
fra et ildlederur.
Til skydning med svære og middelsvære
batterier udarbejdedes skydesystem »Betty«.
Ved dette system blev artilleriets data udregnet på en artillericentral. Når direkte sigte fra
kanonerne ikke var mulig, blev pejlinger fra
pejlstationer anvendt af artillericentralen, der
på grundlag af krydspejling kunne forsyne
batteriet med skuddata, så indirekte skydning
kunne finde sted. Disse pejlstationer var oprettet langs kysten.
Den 1. september 1939 blev sikringsstyrke
indkaldt til forterne omkring København.
Samtidig etableredes:
Københavns minespærringer og
Mineeftersøgnings- og uskadeliggørelsestjenesten i Sundet og Køge Bugt samt
Bevogtnings-, vagt- og lodstjeneste,
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idet disse beredskabsforanstaltninger blev underlagt Kystdefensionen.
Den indkaldte sikringsstyrke blev hjemsendt i oktober måned. Samtidig indkaldtes
værnepligtige til eksercerskole på Middelgrunds/ort; denne besætning fik imidlertid
ikke gennemført artilleriskydninger på grund
af vinterens isvanskeligheder.
Det var planlagt at indkalde en ny eksercerskole på Middelgrunds/ort den 9. april
1940. For at skaffe plads til denne indkaldelse blev fortets artilleriskole overført til Flakfort.
Den 8. april blev chefen for Middelgrundsfort frakommanderet, og samme dag afgik
størstedelen af befalingsmændene og en del
værnepligtige fra fortet for den næste morgen at give møde ved indkaldelsen på Holmen.
Det var således en stambesætning uden artilleristisk uddannelse, der den 9. april om
morgenen måtte være kanonbesætning ved
den 75 mm kanon, der skulle afgive varselsskud mod det tyske handelsfartøj, der var på
vej ind mod Københavns Havn.
Kanonen blev ladt, uden at tændhættebeskytteren på forhånd var fjernet, hvilket bevirkede, at kilen ikke kunne lukkes. Det tyske
fartøj kom derfor uantastet ind til Langeliniekajen.
Den Il. april blev størstedelen af befalingsmænd og værnepligtige hjemsendt; der
forblev kun en mindre styrke tilbage som
vagt- og tilsynsstyrke på Lynetten, Middelgrunds/ort, Kongelundsiort og Lynæsbatteri.
Den tyske værnemagt overtog i de nærmeste
Jage efter 9. april Masnedø/ort, Flak/ort,
Dragerjort og Mosedebatteri.
Kystdefensionens virksomhed begrænsedes
herefter i hovedsagen til uddannelse af befaI ingsmænd og værnepligtige stambesætninger.
I august 1943 udsendte forsvarsminister
Brorson følgende:
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»Ifølge Regeringens Ordre maa en Besættelse af Kystdefensionen ikke imødegås
med Magt.«
Efter begivenhederne den 29. august 1943
overtog tyskerne hele Kystdefensionen, og
personellet herfra blev hjemsendt efter en
kort tids internering.
For at man kan danne sig et indtryk af
den betydning, som tyskerne tillagde forsvaret af de danske kyster, og de anstrengelser,
de gjorde sig for at opbygge dette - samt tillige for at give et indblik i de vanskeligheder, som viste sig i form af kompetencestridigheder mellem hær og marine med hensyn
til kommandoforhold og ledelse, vil en oversigt over tyskernes ordning af kystforsvaret
under besættelsen sikkert være af interesse.
Til sikring af transporterne til Norge og
for at lette den tyske flådes udnyttelse af de
danske farvande samt for at forhindre en
fjendtlig indtrængen i Kattegat og Østersøen
påbegyndtes straks efter besættelsen anlæggelsen af kystforsvarsværker ved de vigtigste
gennemsejlingsfarvande i forbindelse med minering og netspærringer.
Ved anlæggelse af to 38 cm batterier ved
Hansted, der skulle samarbejde med 38 cm
»Batteri VARA« syd for Kristianssand i
Norge i forbindelse med en minespærring i
Skagerak, opnåedes at spærre indsejlingen til
Kattegat samt mulighed for at kunne beskytte tysk skibsfart langs den danske kyst ved
Skagerak. Til beskyttelse af Hansted Batteri
mod luftangreb anlagdes tre batterier a 4
stk. 88 mm luftværnskanoner.
Samtidig med anlæggelsen af Hansted Batteri påbegyndtes ved Dueodde (Bornholm)
et svært (30,5 cm) batteri, der dog senere
blev opgivet, da det lykkedes de tyske styrker ved Leningrad at skabe en effektiv blokade af den russiske flåde i Kronstadt.
Ved en omgruppering af danske kanoner
blev der anlagt et 12 cm batteri på Skagen
(8 stk.] samt to batterier til spærring af Sto-

»Blåt i hvidt«.
E1I orlogsgast i skudklar stilling i
sneen ued en feltmæssig øvelse U1lder Borgstedbatteris belæg/ting i
vinteren 1939-40. Borgstedbatteri
er opført 1914-16 som et udpræget
kystbatteri på Møn til dæknil/g af
den østlige indsejling til Grensund.

rebælt og Øresund bestående af 4 stk. 15 cm
på Sjællands Odde (Gniben) og 4 stk. 12 cm
i Hornbæk Plantage. Disse batteriers opgave
var foruden at beskytte de omfattende netspærringer ved farvandenes nordlige indsejlinger at udøve kontrol med sejladsen, hvorfor begge batterier var forsynet med bundhydrofonanlæg.
Til beskyttelse af Sundets sydlige afsnit
havde tyskerne Flaktort med dets 4 stk. 21
cm, der yderligere forøgedes med 4 stk. 88
mm kanoner.
Af de nævnte batterier blev Hansted fra
begyndelsen anlagt som en permanent befæstning med solide bunkers til mandskab, ildledelse, ammunition og maskinanlæg, medens
Gniben og Hornbæk nærmest var provisoriske anlæg, idet materialerne udelukkende bestod af træ og jord bortset fra briskene og
Hornbæk Batteris ildlederpost, der var betonstøbte.
Så længe den tyske flåde var operationsduelig, blev der ikke af denne fremsat krav
om yderligere befæstninger ved de danske kyster; men i 1942 iværksatte værnemagten en
ret omfattende befæstning af den lange, ubeskyttede jyske vestkyst, idet der anlagdes 8
kystbatterier a 4 stk. 10,5 cm fra nske feltkanoner ved Vigsø, K.1itmøller (flankerende

Hansted) og Lyngby, Thyborøn (indsejlingen), Søndervig, Nymindegab, Blaavand og
Vesterhavsbadet på Fanø.
På disse batterier var der opført bunkers
til mandskab, ammunition og maskinanlæg;
men kanonerne kunne kun skyde ud over havet, idet de alle var anbragt i bagtil lukkede
betonbunkers og således ikke kunne anvendes
til beskydning af landrnål. Man regnede med
tysk overlegenhed i luften og fornødne landstyrker til disposition.
Efterhånden som den tyske flåde og luftvåbnet reduceredes, og krigens udvikling
fremhævede betydningen af et veludbygget
kystforsvar, befæstede værnemagten yder!igere den jyske vestkyst med 5 batterier:
2 til beskyttelse af Hirtshals:
ved Agger 4 X 12,7 cm og
ved Underbjerg 4 X 15,5 cm.
3 batterier a 4 X 12,7 cm ved Rørsmose,
Mosdalbjerg og Vester Vedsted.
Tyskerne anså især Esbjerg-området for at
være truet ved et allieret invasionsforetagende.
Samtidig indså den tyske marine nødvendigheden af at udbygge forsvaret af baserne
og de af invasion truede havnebyer, hvorfor
Esbjerg og Frederikshavn yderligere befæstedes. Fire 15 cm reservekanoner fra slagskibet
381

Gneisenau anbragtes således på Fanø, og Esbjergs luftforsvar udbyggedes med 3 stk. 10,5
cm luftværnsbatterier ved Femhøje, Gjessing
og Gammelby. På dette tidspunkt udbyggedes
også Hansted Batteri til en fæstning under
kommando af en søofficer, idet dog en landofficer ledede infanteristyrkerne. Hansteds 3
stk. 88 mm luftværnsbatterier udskiftedes
med 4 stk. 10,5 cm luftværnsbatterier, således
at den samlede armering kom til at bestå af:
4 stk. 38 cm
11 17 cm
16 - 10,5 cm
2 - 87 mm
4 - 50 mm
9 - 47 mm
12 - 37 mm
33

-

20

kanoner,
kanoner,
luftværnskanoner,
feltkanoner,
morterer,
kanoner,
kanoner i
dobbeltaffutager.
mm kanoner

samt de i infanteristyrkerne indgående våben.
Frederikshavn, der kun var beskyttet af et
75 mm havnebatteri, fik yderligere 4 stk. 15
cm og 4 stk. 10,5 cm luftværnskanoner. (Et
10,5 cm batteri påbegyndtes nord for Frederikshavn, men blev aldrig færdigt). Aarhus
befæstedes med to 88 mm og to 75 mm battener.
l 1944 anlagde værnemagten yderligere
batterier ved :
Oksby
Vrøgum
Stauning
Skælstrup
Hirtshals
Bulbjerg ;
Slettestrand

.
..
.
..
.
.
..

3 stk. 15 cm
4 - 12,2 cm
4 - 19,4 cm
4 - 19,2 cm
4 - 15,5 cm
4 - 12,2 cm
4 - 12,2 an

Samtidig byggedes batterier ved Kettrup
Bjerge (4 stk. 15 cm), Løkken (4 stk. 12,7
cm) og som nævnt ved Skagen (8 stk. 12 cm)
ligesom der påbegyndtes montering af 4 stk.
38 cm reservekanoner fra slagskibet Tirpitz
syd for Oksby .
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Da den tyske marine efterhånden fik overtalligt mandskab som følge af søkrigens udvikling, bestemtes det endvidere, at den skulle befæste Kattegats kyster, idet man på
grund af den allierede overlegenhed til søs
og i luften også frygtede for en invasion gennem Kattegat.
Anlæggene udførtes som lette tømmer- og
jordværker, og kanonerne anbragtes på betonbriske med 360 0 skudfelt. Under arbejdet
var kanonerne feltmæssigt opstillet.
Batterierne omfattede foruden de, der indgik i Aarhus og Frederikshavns forsvar samt
de allerede nævnte ved Gniben og Hornbæk,
følgende:
Bunken Skov
Bunken Strand.. . .... .....
Langtvedgaard
Geraa
Hals
Knarmov, Halbjergskov,
Udbyhøj, Skovgaarde,
Gjerrild
a
Fornæs
Katholm
Trelde Næs
Midtskov
Fyns Hoved
Halskov
Røsnæs.. ... .
Alleshave
Ordrup Næs...
Ebbelykke
Spodsbjerg
Salgaardshøj
Hesbjerg
Hornbæk
Helsingør

4 stk. 12 cm
4 - 10,5 an
4
88 mm
4
88 mm
4
12,7 cm

4 4 4 -

3 3 -

4 4
4 4 -

4 4 4
4
4
4
4

-

75
10,5
75
10,5
88
15
75
12,7
75
75
75
12,7
75
15
12
88

mm
cm
mm
cm
mm
cm
mm
cm
mm

mm
mm
cm
mm
cm
an
mm

Selvom ikke alle batterier blev færdigbyggede inden kapitulationen, kunne de dog
alle med undtagelse af Tirpitz, Frederikshavn
Nord, Yderby, Røjle Klint og Hjelm bringes
til anvendelse.

Dyrehaven med Eremitagesletten
var i 1930erne et hYPPigt anvendt
øvelsesterræn for Kystde/ensionens
landgangskompagnier,

Der fandtes på Sjælland 15, på Fyn 3 og
i Jylland 60 batterier eller ialt 78 batterier
med 290 kanoner, fordelt over en front på
ca. 800 km, hvoraf det stærkeste afsnit var
Esbjerg-området, der på en kyststrækning af
ca. 70 km var befæstet med 63 faste kanoner.
En sammenligning mellem disse 78 af tyskerne under besættelsen langs de danske kyster byggede befæstningsanlæg og vore godt
90 under Kanonbådskrigen i årene 1807-14
opførte skanser og batterier - hver med fra
2 til 20 efter datidens forhold svære kanoner
- viser trods de vidt forskellige tider en påfaldende overensstemmelse rn.h.t. opfattelsen
af, hvad der krævedes til forsvar af vore kyster.
Den organisatoriske inddeling og kommandoforholdene ændredes flere gange i løbet
af besættelsen dels efter den betydning, man
tillagde området i det samlede strategiske
overblik og dels efter de erfaringer, der blev
gjort ved landgangen i Italien, Dieppe-raidet
og endelig invasionen på den nordfranske
kyst.
Hæren var organiseret under Wehrmachtshefehlhaber Dånemark med hovedkvarter i
Silkeborg og omfattende tre faste divisioner
i Jylland med hovedkvarterer i henholdsvis
Brønderslev, Lemvig og Henne og efter om-
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stændighederne en eller to divisioner i østjylland syd for Limfjorden, samt så mange
tropper på Sjælland, at de kunne formeres
som en division omend med begrænset ydeevne og med meget lidt feltartilleri. Hovedkvarteret var i Roskilde. De faste divisioner
i Jylland var udelukkende anbragt for at
imødegå eventuelle invasionsforsøg.
Hærens kystforsvar var organiseret gen'nem
180. Heeres Kilsten Artilterie Regiment, der
havde hovedkvarter i Aarhus og afsnitsafdelinger i hvert divisionsområde med kvarterer
i henholdsvis Hirtshals, Vemb og Vrøgum.
Marinen var organiseret under Admiral
Skagerak med hovedkvarter i Aarhus og omfattende 3 Seekommandanturer, nemlig
Seekommandantur Nordjiitland med hovedkvarter i Frederikshavn,
Seekommandantur Siidjiitland med hovedkvarter i Esbjerg - og endelig
Seekommandantur Dånische Inseln med
hovedkvarter i København.
Marinens kystforsvar var organiseret inden
for hver »Seekommandant«s område i marineartilleriregimenter, der omfattede »Marineartillerieabteilungen« med fra 3 til 10 batterier hver.
De for marinen vigtige områder Hansted
samt havnene Frederikshavn, Esbjerg og Aarhus var udstyret med Marineflakabteilungen.
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Men kommandoforholdet ved kystforsvaret var uklart og ændrede sig flere gange under krigen.
I begyndelsen blev der, hvis det var gørligt, truffet aftaler indbyrdes mellem de forskellige batteriafsnitskommandører, men der
blev ofte kompetencestridigheder, som man
almindeligvis ikke gjorde alvorlige forsøg på
at løse. Efter Dieppe-raidet blev det klart, at
der måtte træffes en ordning, og den kom i
form af Fiihrenanweisung Nr. 40J der bestemte, at kommandoen ved kamphandlinger
på søen tilfaldt marineledelsen og ved kamphandlinger på land overgik til hærledelsen.
Denne afgørelse gav imidlertid ikke megen
klaring, men førte dog til, at man inden for
hæren og marinen, f .eks. ved den franske kanalkyst, skønnede over hvilke kystafsnit, der
.havde mest betydning og hvilke, der var vigtigst for marinen, og ansatte kystafsnittets
kommandanter i overensstemmelse dermed;
men der var stadig diskussioner og stridigheder mellem kommandanterne indbyrdes.
Ved landgangen i Normandiet viste det
sig da også, at heller ikke denne løsning var
fyldestgørende, idet der var vanskeligheder
når landgangstropperne i nogle kystafsnit var
sat i land, mens der i de tilstødende afsnit
endnu kæmpedes på søen. På basis af de erfaringer, man således fik, besluttedes det at
indføre en nyordning i de områder, der endnu ikke havde været udsat for invasion, nemlig Danmark og Norge. Her blev forsvaret
ved invasion baseret på hærens divisioner,
og for at lette overgangen mellem marinens
og hærens ledelse af kystforsvaret inden for
divisionens område, indførte man begrebet
en »Artil1erifiihrer«, der skulle udgive ordrerne til kystbatterierne under hele den samlede operation. Da det var mest sandsynligt,
at kystforsvaret under normale forhold afværgede angreb på søen, var denne Artillerifiihrer altid marineofficer og underlagt Seekommandanten. Han havde kommandoen
over kystskyts - også hærens kystbatterier. I
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tilfælde, hvor der var overvejende sandsynlighed for invasionsforsøg, blev han straks
attacheret divisionsgeneralen og formidlede
således ordrerne både fra Seekommandant og
Divisionsgeneral. Ordningen løste dog ikke
spørgsmålet om overgangen af kommandoforholdene mellem marinen og hæren tilfredsstillende.
Søværnet overtog efter tyskernes kapitulation i 1945 et kystforsvar, der bestod af ca.
80 batterier. En stor del af disse kystbatterier
var af interimistisk art og havde en for dansk
forsvar uhensigtsmæssig front; det var derfor nødvendigt, før en genopbygning kunne
begynde, at foretage en saglig vurdering af
disse anlægs værdi for et kommende dansk
kystforsvar.
Krigsministeriet og Marineministeriet nedsatte derfor en kommission til besigtigelse af
de forskellige kystbefæstningsanlæg.
Denne kommission afgav sin betænkning i
begyndelsen af 1946. Heri blev foreslået, at
19 tidligere tyske batterier skulle overtages
af Kystdefensionen; samtidig skulle de bestående danske anlæg bibeholdes samt nye
batterier oprettes. Ifølge kommissionens direktiv skulle kystbefæstningsanlæggene indgå
som led i forsvaret af gennemsejlingsfarvandene, de vigtigste havne og forbindelsen mellem landsdelene samt som støtte for flådestyrker og for landforsvaret.
Kommissionens forslag blev imidlertid ikke fulgt. Bangsbojart og Hornbækbatteri blev
overtaget af Kystdefensionen, og resten af
de tyske anlæg blev med få undtagelser sløjfet, og arealerne frigivet.
Materiellet fra de nedlagte værker blev sorteret, og det, der skønnedes brugeligt, blev
istandsat for senere anvendelse.
I årene indtil 1950 foregik dette saneringsarbejde samtidig med, at der ved Kystdefensionen blev udarbejdet adskillige planer for
opbygningen af kystforsvaret.
Den i 1946 nedsatte kommission til under-

Landgangskompagni fra Kystdejen sionen på march til feltmæssig euelse på Eremitages/ellen med trommer
og signa/horn i spidsen, omkring
1935.

søgelse og overvejelse af forsvarets fremtidige ordning afgav i 1950 sin første betænkning om forsvarets centrale ledelse. Lovene
om forsvarets ordning 1950 og 1951 medførte en ændring af Kystdefensionens forhold,
idet navnet nu ændredes til Kystbefæstningen, og chefen for denne blev samtidig kystbefæstningsinspektør. I forbindelse hermed
bestemtes, »at kystbefæstningsanlæg og fortifikatoriske anlæg ved havne underlægges de
respektive marinekommandoer gennem vedkommende marinedistrikter i kommandomæssig og operativ henseende, når kommando er
hejst, men Kystbefæstningen i forvaltningsmæssig, organisatorisk og uddannelsesmæssig
henseende samt iøvrigt, når kommando ikke
er hejst, idet vedkommende marinedistrikt i
så tilfælde udøver tilsyn på Kystbefæstningens vegne«.

I 1951 blev bygningen af Steonsjort og
Langelands/ort påbegyndt. Det opstillede artilleri var af tysk oprindelse, forsynet med
moderne ildledelsesanlæg indkøbt i Holland.
Den fortifikatoriske udformning af disse to
værker var væsentlig forskellig fra tidligere
anlagte forter, idet erfaringerne fra 2. Verdenskrig med hensyn til f.eks. beskyttelse og

spredning blev medtaget i anlæggenes byggeform.
Endvidere blev det af tyskerne anlagte
Bangsbo[ort videreudbygget i samme periode.
På forterne ved København opstilledes de
fra tyskerne overtagne 105 mm luftværnskanoner, som operativt blev underlagt Københavns Artilleriluftforsvar.
Samtidig opstilledes på forterne de på våbenhjælpen modtagne 40 mm kanoner.
Ved en nedskæring af forsvarsudgifterne
i 1956/57 på 60 rnill. kr. måtte kommandoen
stryges på Kongelundsfort, Dragør/ort og
Flak/ort.
I 1958 blev Hornbækbatteri nedlagt og
arealet frigivet.
I 1958/59 er det svære og middelsvære
skyts på Middelgrundsfort, Flak/ort og Dragør/ort kasseret og bortfjernet som værende
forældet.
Forsvarslovene af 1950/51 var forudsat
revideret i 1955. Denne forsvarsreform har
på grund af politiske årsager først kunnet
realiseres i 1960.
Ifølge den nye lov om forsvarets ordning
ændres navnet Kystbefæstningen til Kysidetensionen. Lovens § 10 bestemmer at : »Kystdefensionen omfatter kystforter og kystbatterier, visse varslingsanlæg m.v.«
38.5

• <

'.
'(;:

·t~,· ....

,

'v -r,

Middelgrundsfortet,
Indløbet til forthavnetlog graven rundt fortet i midten af 1930-ertlt:.

I en redegørelse for forsvarsforliget, der
blev indgået den 15. januar 1960, stod anført,
at Søværnet bl.a. omfattede Stevnsfort og

Middelgrundsfort, og at Langelandsfortet
skulle opretholdes, så længe der var midler
dertil på driftsbudgettet.
E. Bloch.

Som nævnt i afsnittet Seuærnet 1961-74 blev kommandoen på Middelgrundsfortet strøget
i 1962, hvorpå fortarealet blev overdraget til Flyvevåbnet som basis for en missilenhed i hovedstadens luftforsvar.

SØVÆRNETS FLYVEVÆSEN

llerede på et meget tidligt tidspunkt blev
interessen for »luftfart« vakt blandt søofficererne.
Et synligt bevis herpå er adskillige fremtrædende søofficerers medvirken ved dannelsen af »Det danske aeronautiske Selskab« i
1909. Daværende premierløjtnant H. C. UIlidtz var sammen med overingeniør C. Holtermann indbydere til det møde, på hvilket
selskabets dannelse blev besluttet, og blandt
deltagerne i mødet var bl.a. daværende kaptajn G. C. Amdrup, kommandør C. With-Seidelin, kontreadmiral Zachariae og kommandør A. P. Hovgaard samt de daværende premierløjtnanter Rechnitzer, Godfred Hansen
og H. Bonde. Den første bestyrelse, der blev
valgt på den konstituerende generalforsamling i marts 1909, havde da også mange søofficerer som medlemmer, idet kommandør I.
C. Tuxen (direktør for Skibbygning og Maskinvæsen) blev selskabets første formand
med premierløjtnant Ullidtz som næstformand og premierløjtnant Rechnitzer som sekretær; endvidere var kaptajn Amdrup medlem af den første bestyrelse.
Marineministeriet viste også »luftfarten«
sin interesse ved - sammen med Krigsministeriet - at stille et beløb på 2000 kr. til rådighed for Aeronautisk Selskab, første gang for
finansåret 1910-11. Selskabet forpligtede sig

A

til gengæld til at lade 5 befalingsmænd fra
hvert af de to værn deltage i dets flyvninger,
der dengang dog kun foregik med balloner.
Flere unge søofficerer deltog da også i flyvninger med ballonen »Danmark«, og premierløjtnant Ullidtz fik som den første af
disse førercertifikat i efteråret 1910.
Omtrent på dette tidspunkt begyndte imidlertid også interessen for flyvning med luftfartøjer tungere end luften at give sig udslag herhjemme.
Ganske vist havde Ellehammer, som den
første i Europa., med en selvbygget flyvemaskine foretaget en ganske kort flyvning (42
m i ca. 1;2 m højde) allerede i september
1906 og senere en del kortere flyvninger, ligesom også enkelte udenlandske flyvere havde givet opvisninger herhjemme, men først
ved årsskiftet 1909-10 kommer der mere liv
i dansk flyvning ved dannelsen af et konsortium til flyvningens fremme. Konsortiet fik
af Krigsministeriet stillet Christianshavns
Fælled ved Kløvermarksvej til rådighed og
foretog her - med et par Voisin-biplaner - en
del flyvninger.
Den første store begivenhed blev flyvningen over Øresund (København-Malmø), der
fandt sted den 17. juli 1910. Sundflyveren,
Robert Svendsen, fik iMarineministeriet
overrakt en sølvpokal af daværende kon387

sejlspræsident og forsvarsminister Klaus
Berntsen, der ved overrækkelsen bl.a . udtalte :
»Jeg indser Aviatikens Betydning for Forsvaret.«
Den første egentlige begyndelse til et flyvevæsen i Søværnet kan fastslås at være Marineministeriets skrivelse af 14. december 1911,
ifølge hvilken premierløjtnant Ullidtz beordres til tilsynsførende med uddannelsen af
befalingsmænd af Flåden til aeroplanførere
og de to premierløjtnanter Laub og Christiansen samt underbådsmand Janus Sørensen til
som elever at gennemgå uddannelsen, der
fandt sted på det danskbyggede B & S-monoplan (Berg & Storm}, der også var forsynet
med en dansk motor. Premierløjtnant Ullidtz,
der allerede havde fået nogen uddannelse i
Frankrig, blev samtidig uddannet hos sundflyveren Robert Svendsen på dennes Henri-

Farman-biplan-,
Da premierløjtnant Ullidtz i marts 1912
havde aflagt sin sidste certifikatprøve, købte
generalkonsul Ludvigsen nævnte biplan og
forærede det til Marineministeriet, der den
25. marts lod det indgå i regnskab ved Orlogsværftets bådeværft under navnet »Glenten«,
Søværnet havde hermed fået sit første luftfartøj, og de næste blev også skaffet gennem
privatpersoners offervilje.
Ved en indsamling i sommeren 1912 indkom således 43.000 kr., for hvilke penge der
blev indkøbt 2 franske flyvebåde af DonnetLeoeque-typen. Disse flyvebåde modtoges i
april 1913 og fik navnene »Maagen« og
»Ternen«.
Uddannelsen af flyverne, der i begyndelsen
havde været henlagt under chefen for Den
flydende Defension, men i oktober 1912 blev
lagt under chefen for Flådens Stab, foregik
iøvrigt ret uregelmæssigt, og først efter at
flyveren Ulrik Birch, ved bemyndigelse på
tillægsbevillingsloven for 1912-13, fra februar 1913 fik fast ansættelse som marineflyver
og instruktør, kom uddannelsen ind i mere
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regelmæssige baner. Med Ulrik Birch overgik også hans Maurice-Farman-aeroplan »Ørnen« til Søværnet.
I løbet af februar aflagde premierløjtnanterne Laub, prins Axel og Hoeck certifikatprøver.
Sommeren 1913 disponerede Søværnet således over 2 landmaskiner og 2 flyvebåde og
4 søofficersflyvere til videre uddannelse.
Premierløjtnant Ullidtz var i april 1913
blevet beordret til tjeneste som leder af Marinens Flyvevæsen, og der var blevet fastsat
midlertidige bestemmelser for dette og for
Marinens Flyveskole.
Efter Ulrik Birchs altfor tidlige død ved en nedstyrtning oktober 1913 - besluttedes det at sende nogle af de allerede uddannede søofficersflyvere til videre uddannelse
i Frankrig. Blandt disse var premierløjtnant
Hoeck, der i efteråret 1913 og den følgende
vinter fik en grundig uddannelse og ved sin
tilbagevenden blev leder af marineflyvningen
april 1914.
Ved siden af den almindelige flyvetræning
var sømilitære opgaver taget op, navnlig i
forbindelse med det andet af Søværnets nye
våben: undervandsbådene. I foråret 1914 deltog således »Maagen« i 3 uger i ubådenes
togt rundt i de danske farvande.

Ftyvevæsenet under 1. Verdenskrig.
Ved Verdenskrigens begyndelse fik flyvebådene tildelt rekognosceringsopgaver i Sundets nordlige og sydlige del og deltog tillige
i mange øvelser med ubådene, til hvilke de,
da de ikke var forsynet med radio, afgav meldinger ved nedkastning af depechebeholdere.
Med de to flyvebåde, der stod til rådighed,
var det dog kun meget begrænsede opgaver,
der kunne løses. Behovet for flere flyvebåde
var stort.
Gennem reparationer på de to franske flyvebåde, og i foråret 1914 en delvis ombygning af disse, hvorved deres flyveegenskaber

væsentligt forbedredes, havde Orlogsværftet
efterhånden erhvervet sig et så grundigt kendskab til disse fartøjer, at det under ledelse af
daværende værftsingeniør (senere direktør
for Helsingør Skibsværft) H. P. Christensen kunne give sig i kast med konstruktionen
af en flyvebåd, som skulle have bedre egenskaber end de hidtil anvendte. Marineministeriet gav i august Orlogsværftet byggeordre
på en sådan flyvebåd, der afleveredes inden
udgangen af 1914, og som viste sig de franske flyvebåde overlegen på alle måder.
Denne flyvebåd, der ligesom de to franske
flyvebåde var forsynet med en 80 HK, 7 cylindret, roterende Gnome-motor, fik navnet
»Maagen 3« og samtidig ændredes »Maagen« og »Ternen«s navne til »Maagen 1« og
»Maagen 2«. I løbet af årene 1915-17 byggede Orlogsværftet yderligere 7 flyvebåde med
»Maagen 3« som forbillede, alle forsynet med
80 HK Gnome-motor.
Da anskaffelse af motorer fra udlandet
p.gr. af Verdenskrigen blev praktisk talt
umulig, tog Orlogsværftet også denne opgave op og byggede under ledelse af daværende værftsingeniør Kørbing (senere direktør
for Det forenede Dampskibsselskab) og på
grundlag af erfaringer fra reparationer af
de franske Gnome-motorer, en dansk 80 HK
Gnome-motor. Den første af disse blev leveret i november 1915, og siden leveredes
yderligere 5 motorer af denne type af Orlogsværftet.
Al flyvning, såvel med land- som søluftfartøjer, havde hidtil fundet sted fra Christianshavns Fælled, hvor der til brug for flyvebådene var bygget en lille hangar og anlagt
en bro til udsætning af disse.
I april 1915 flyttedes søflyvningen imidlertid fra dette sted, hvor vanddybden var
vel lille, til et opfyldt areal ved Refshalevej,
hvor hangar og bro m.m. var blevet anlagt
og området indhegnet.
Dette areal - Flyvebådsstationen, senere
benævnt Luftmarinestation København - er

gennem årene blevet udvidet ved opfyldning
og forblev søflyvebasis, så længe Flyvevæsenet eksisterede.
I samme måned indtraf en anden begivenhed, der fortjener at nævnes, da den gav god
støtte til det unge flyvevæsen og vakte en vis
opmærksomhed. Den 13. april 1915 gik viceadmiral Kofoed-Hansen og stabschefen ved
Flådens Overkommando - daværende kaptajn
Wenck - i tjenesteuniform om bord i 2 flyvebåde, der fløj dem ud til 1. Eskadre, som
viceadmiralen derefter inspicerede.
Personelsituationen ved Flyvevæsenet var
på dette tidspunkt meget dårlig, og uddannelsen skred kun langsomt fremad. Foråret
1915 var der kun to uddannede flyvere-premierløjtnanterne Hoeck og Laub - til tjeneste,
og efter Hoecks død ved en nedstyrtning i juli
1915, var premierløjtnant Laub den eneste
fuldt uddannede, tjenestgørende flyver og
måtte påtage sig såvel ledelse som uddannelse og løsning af de vigtigste opgaver. Først i
begyndelsen af 1916 var to nye elever - daværende premierløjtnant A. Grandjean og ingeniørassistent C. V. Thymann - så vidt uddannede, at de kunne deltage i løsningen af
de foreliggende opgaver.
På dette tidspunkt var endnu to søofficerer
af linien under uddannelse, men på grund af
det store antal skibe, der var udrustet under
Sikringsstyrken, erkendtes det, at det ikke ville være muligt at dække behovet for flyvere
ved kun at anvende linieofficerer, og det besluttedes derfor også at uddanne reserveofficerer til flyvere.
Rekognosceringsopgaverne for Flyvevæsenet var imidlertid ikke begrænset til Sundet,
og særlig var det af betydning også at foretage regelmæssige rekognosceringer i Store
Bælt, hvor 2. Eskadre var stationeret.
Med den daværende flyvefart af 90-100
km i timen og den begrænsede flyvetid lod
dette sig kun dårligt gøre med København
som basis, og det besluttedes derfor at oprette en basis ved Store Bælt. Efter først at have
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prøvet Kalundborg og Korsør endte man med
at vælge Slipshavn ved Nyborg Fjord som det
bedst egnede sted, og i løbet af efteråret 1916
blev der her bygget en base for flyvebåde
med en hangar og et slæbested. Denne basis
blev under resten af Verdenskrigen anvendt
af så vel undervandsbådene som flyvebådene
med Statsbanernes. damper Ægir som fælles
moderskib.
Ved udgangen af 1916 var - trods tab af
4 flyvebåde - 6 i drift, og 5 var under. bygning på Orlogsværftet. Af flyvere disponeredes over 5 fuldt uddannede, medens 5 elever
var under uddannelse.
Når det tages i betragtning, at uddannelsen af eleverne skulle foregå planmæssigt, og
at der skulle foretages rekognoscerings- og
øvelsesflyvninger fra 2 stationer - København og Slipshavn - vil man forstå, at der

Flyvebåd af Donnet-Leveque-typen. Af denne
Jype modtog Marinen i 1913 Maagen og Ternen.

stilledes store krav til så vel personel som materiel.
For at tilfredsstille kravene om større fart,
flyvetid og nyttelast havde Orlogsværftet allerede i 1915 konstrueret en flyvebåd beregnet for en 100 HK motor.
En sådan 100 HK Curtiss-motor indkøbtes
i Amerika, men først efter at mange vanskeligheder med motoren var blevet overvundet,
nåede man frem til de ønskede og forventede
resultater med denne flyvebåd, »Maagen 4<<Der opnåedes en hastighed af 107 km i timen
med en nyttelast bestående af flyver, observator, rekylgevær og benzin til 5lh times flyvning.
Med samme bevæggrunde - større fart
m.m - bestiltes i USA, der endnu ikke var
krigsdeltager, i 1916 en 2 X 100 HK motors
flyvebåd. Da denne imidlertid ved prøveflyv-

.,
l

i

Maagen under opha/ing.
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Maagen 14 fra 1917.
Bygget af Orlogsværftet.
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ningerne ikke tilfredsstillede de nødvendige
krav til stabilitet, til trods for at fabrikken
endte med at forsyne den med 2 200 HK
motorer, blev modtagelse nægtet af Marineministeriets repræsentant, premierløjtnant A.
Grandjean. Købesummen blev konverteret til
et antal 100 HK og 200 HK Curtiss-motorer,
som nåede at komme til Danmark, inden
USA på grund af deltagelse i krigen lukkede for eksport.
Orlogsværftet leverede i 1917 8 flyvebåde
til Flyvevæsenet, fortrinsvis med 100 HK
Curtiss-motorer, og i 1918 2 flyvebåde med
200 HK Curtiss-motorer.
Ved udgangen af 1917 disponerede Flyvevæsenet over 10 flyvere og 12 flyvebåde, idet
to var mistet i årets løb. På grund af vanskeligheden ved at få benzin til landet måtte
hver flyver kun flyve 15 minutter daglig.
Spørgsmålet om armering af flyvebådene
var på et tidligt tidspunkt taget op, og allerede ved udbruddet af Verdenskrigen havde
Søartilleriet påbegyndt fremstillingen af
bomber til disse, og i begyndelsen af 1915
blev de første bomber installeret i en flyvebåd. Bomberne, der var anbragt i lodrette rør
i flyvebådens skrog, blev øvelsesmæssigt kastet mod et af pæle markeret område af en

.

krydser udfor Flyvebådsstationen. Rekylgevær blev først installeret i den 100 HK flyvebåd »Maagen 4« og derefter i alle senere byggede flyvebåde. 0velsesskydninger foretoges
mod drager af samme art, som ubådene den
gang anvendte til deres radioantenner, når de
skulle have forbindelse over større afstande.
Forsøg med radioinstallation i flyvebådene
påbegyndtes allerede i 1916, men der gik dog
mange år, før radio i Flyvevæsenets søluftfartøjer blev en kendsgerning.
Samme år afholdtes de første forsøg med
nedslagsobservation for artilleriskibenes skydninger, ligesom der blev foretaget natflyvningsøvelser.
I 1917 indtrådte en ændring i Flyvevæsenets underlægningsforhold, idet der ved årets
udgang blev oprettet en Undervandsbåds- og
Flyvebådsdeling med en kommandør som
chef.

Tiden mellem Verdenskrigene.
Efter krigens afslutning og dermed genetablering af normal forbindelse med udlandet, blev der for Flyvevæsenet mulighed for
dels af anskaffe materiel, der i enhver henseende var på højde med den under krigen
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220 HK pont onmaskine af tysk Friederichshafen-typ en anskaffet i 1919. I Danmark benævnt H .B. II - i daglig tale kaldt
»Frederila baener«.

skete udvikling, dels at sende personel til uddannelse udenlands for også på dette felt at
drage nytte af udviklingen og de her indhøstede erfaringer.
Ministeriet for offentlige Arbejder havde
i slutningen af 1918 nedsat en kommission,
hvori bl.a. også Marineministeriet var repræsenteret, vedrørende postbefordring med luftfartøj. På grundlag af kommissionens arbejde skaffede Ministeriet for offentlige Arbejder de fornødne midler og traf aftale med
Marineministeriet om, at Flyvevæsenet skulle
udføre et antal forsøgsflyvninger.
Med dette formål for øje anskaffedes der
fra Tyskland 5 hydrobiplaner FF 49, forsynede med 220 HK Benz-motorer (Frederikshavnerne, senere betegnet H.B. II - hydro-biplan type II).
De første ankom midt i maj 1919, og den
25. juni påbegyndtes daglig postflyvning København-Stege og retur . Forsøgene varede i
2 måneder (61 dage) , og der gennemførtes
59 dobbeltflyvninger, idet kun 2 ture mått e
aflyses på grund af vejrforholdene. Selvom
forsøgene blev afholdt på en gunstig årstid,
må dette resultat anses for særdeles godt på
daværende tid. Hastigheden var dog ikke stor
- 100-110 km/timen i gennemsnit, hvilket
svarede til 1 time og 40 minutter pr. dobbelttur.
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Samme sommer indkøbtes - ligeledes fra
Tyskland - et pontonmonoplan af type Hansa-Brandenburg, som var forsynet med en 160
HK Benz-motor. Dette luftfartøj - der oprindelig var blevet anvendt som jager ved den
belgiske kyst - kunne gøre den efter datidens forhold store fart af 165 km/timen.
Normalfarten var dog kun ca. 135 km/timen.
Denne luftfartøjstype, som Orlogsværftet
»kopierede« og i de efterfølgende år fremstillede i et antal af 15, gjorde tjeneste som Flyvevæsenets rekognosceringsluftfartøj lige til
1928-29 , hvor typen afløstes af en ny og bedre. De af Orlogsværftet byggede Brandenburgere blev forsynet med en af Orlogsværftet
- på grundlag af den 160 HK Benz-motor fremstillet 160 HK motor. Forarbejderne til
fremstilling af denne motor var allerede begyndt under krigen (1918) , og den første
motor blev leveret i 1920. Brandenburgerne
benævntes senere H .M. I - hydro-monoplan
type L
I efteråret 1919 sendtes 4 unge søofficerer
til England for der at gennemgå flyveuddannelse efter det engelske system (Gosport
School).
Det engelske uddannelsessystem krævede
anvendelse af landluftfartøjer ved den elementære skoleuddannelse, og der lagdes megen vægt på udførelse af kunstflyvning og

160 HK pont onmaskine af tysk
H ansa-Brandenburg-typ e, anskaffet 1919 . I Danma rk benævn t
H .M . I - i daglig tale kaldt
»Brandenburger«.
A nvendtes
som rekognosceringslujtjarte] .

spin. Det var derfor nødvendigt at anskaffe
landluftfartøjer til skoleuddannelse, og i slutningen af 1920 modtoges fra det engelske
firma A. V. Roe 6 skolemaskiner, der afledt
af fabriksnavnet havde typebetegnelsen Avro. Denne skolemaskintype - Avro'en - blev,
efterhånden dog i ændret og forbedret udgave, anvendt af Flyvevæsenet lige op til 2.
Verdenskrig. Dens betegnelse var L.B. I landluftfartøj-biplan type I.
Til brug for den elementære flyveruddannelse på landluftfartøjer låntes Hærens eksercerplads ved Avedøre.
I 1920 foretog 2 flyvebåde det første togt
for, i lighed med Flådens skibe, at vise flaget
i udlandet. Togtet, der fandt sted i juni måned, gik til Felixtowe i England via Texel i
Holland. I de følgende år fortsattes lejlighedsvis med sådanne togter til Norge, Sverige, Finland og Polen - ja, i 1929 endog så
langt som til Spanien samtidig med orlogsskibet Niels luels besøg i Barcelona i anledning af verdensudstillingen s.å.
Umiddelbart før udgangen af 1921 reglementeredes til prøve, i analogi med hvad der
brugtes i udlandet, et særligt tjenestegrensmærke for flyvere: flyveremblemet.
1922 viste en stærk forøgelse i Flyvevæsenets deltagelse i Flådens øvelser, ikke mindst

under øvelseseskadren, hvor strategisk rekognoscering og også taktisk rekognoscering for
observation særlig af undervandsbåde, men
også af overfladeskibe og minespærringer,

Under eskadreøvelserne i 1922 baseredes et H .M . I om
bord i hvert af orlogsskibene Peder Skram og Olfert
Fiseher. Billedet viser ombord/agningen af et H.M. I i
Peder Skram.

393

var luftfartøjernes vtgtigste opgave. Der
skabtes derved en nærmere tilknytning til
eskadrestab og Flådens personel i det hele taget, hvilket i høj grad var af betydning for
den almindelige anerkendelse af luftfartøjers
betydning for Flåden.
Loven af 7. august 1922 var den første søværnslov, hvori Flyvevæsenet nævnes som en
bestanddel af Flåden.
Det var for Flyvevæsenet et. betydeligt
fremskridt, selvom dets nærmere placering
ikke var fastslået i loven; U ridervandsbådsog Flyvebådsdelingen blev derfor, selvom
den ikke var omtalt i loven, opretholdt endnu i nogen tid. Først efter at Orlogsværftet
i 1924, som en selvstændig statsvirksomhed
og under en civil direktør, var blevet udskilt
fra Flådestationen, hvorved således det gamle orlogsværft, med en kontreadmiral som
chef, deltes i sine to hovedbestanddele, opnåedes en fuldstændig selvstændighed for Flyvevæsenet, hvis chef blev direkte underlagt Marineministeriet og i sig samlede den administrative og kommandornæssige myndighed
samt det militære og tekniske ansvar .
Til at bistå sig havde han en stab bestående af 2 ingeniører og l intendant samt søofficerer.
Flyvevæsenets første chef blev den daværende orlogskaptajn A. Grandjean. Bortset
fra nogle få udkommandoer beklædte Grandjean (til slut som kommandør) stillingen som
chef for Flyvevæsenet til slutningen af 1941,
d.v.s. i godt 16 år. Kommandør Grandjean,
der var uddannet flyvebådsfører fra 1916,
har således været med i hele udviklingen og
har gennem sine mange års virke som chef
med teknisk bistand af marineingeniør M. P.
Eskildsen sat sit præg på denne.
Den til skoleflyvning med landluftfartøjer
anvendte flyveplads ved Avedøre var ikke
særlig velegnet, hvorfor Flyvevæsenet søgte
og fik Ministeriet for offentlige Arbejders
tilladelse til at anvende den under anlæg værende lufthavn ved Kastrup til dette formål.
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Efteråret 1922 byggedes en hangar i pladsens
sydlige del, og skoleflyvning med landluftfartøjer påbegyndtes derefter på Kastrup i
1923 og fortsatte her, indtil den, da der i
Ringsted blev oprettet en jagerflyveplads,
flyttedes dertil i 1926.
I april 1924 approberes en skoleplan for
Flyveskolen omfattende uddannelsen til flyver, observator og flyvemekaniker.
Medens teknikere i den første tid udelukkende havde været tilkommanderet fra Flådens Maskinkorps, erkendtes det omkring
Verdenskrigens slutning, at Flyvevæsenet, udover en mindre stamme af dette personel,
måtte basere sig på særligt uddannede flyvemekanikere.
En svag begyndelse var gjort i årene efter
krigen, men først i 1924 kom uddannelsen
af flyvemekanikere ind i faste rammer, og
der foregik derefter praktisk talt en kontinuerlig uddannelse af disse på Flyveskolen.
Som tidligere omtalt uddannedes oprindelig kun søofficerer af linien, dog snart suppleret med søofficerer af reserven, til flyvere. Da man hermed vanskeligt kunne tilfredsstille behovet, åbnedes fra begyndelsen af tyverne til nyordningen ved forsvarsloven af
1932 mulighed for uddannelse af andet af
Søværnets personel: dæksofficerer, underofficerer, faste menige og værnepligtige menige.
Dette medførte imidlertid krav om, at der,
særlig til løsning af egentlig militære opgaver, men også som navigatører under længere
flyvninger i rekognosceringsluftfartøjerne,
medfulgte en observator.
Den første observatorklasse, hvori der kun
optoges søofficerer, blev afholdt i 1924.
Observatoren var som omtalt navigatør og
observerede og var tillige skytte med drejeligt
»observatorgevær« samt kommandohavende i
luftfartøjet, med mindre han undtagelsesvis
fløj med en ældre søofficersflyver.
I det tosædede H .M. I-rekognosceringsluftfartøj var der - foruden det drejelige obser-

Orlogsskibet Peder Skram med sit
ombordbaserede H.M. I-fly i 1922.

vatorgevær - blevet installeret et førergevær,
d.v.s. et fast anbragt gevær med løbet i luftfartøjets flyveretning og anbragt således, at
det skød gennem propellerplanet, men synkroniseret, så det ikke ramte propellerne.
Som mål ved skydeøvelser blev nu benyttet et
såkaldt ærmeslæbemål: en let konisk pose
uden bund, der slæbtes af et andet luftfartøj
i en lang (normalt 600 m) stålwire.
Ved øvelserne i 1924 med sommerens øvelseseskadre anvendtes for første gang et luftdepotskib, d.v.s. et til dette formål udrustet
hjælpeskib, hvori luftfartøjsbesætninger og
teknikere kunne underbringes og værktøj, re-

servedele, brændstof og olie medføres. Dette
var et stort fremskridt, ikke alene derved at
luftfartøjerne nu ikke mere hver øvelsesdag
måtte flyve fra Luftmarinestationen til
eskadrens øvelsesplads før øvelsens begyndelse og tilbage efter dens afslutning, men også
i høj grad ved den langt nærmere tilknytning
til eskadren, som luftgruppen med luftdepotskib nu blev direkte underlagt. Udrustning af
luftdepotskib blev derfor fortsat anvendt under de årlige eskadreøvelser til og med 1936.
Fra 1937 gik man over til at anvende mobile
baser - søer og havne - hvilket efterhånden
måtte betragtes som mere krigsmæssigt.

~ .
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Orlogsskibet Peder Skram med sit
H.M. I monoplan som IIbådssikring
under eshadreotrelseme i 1922.
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Som luftdepotskibe anvendtes bl.a. opmålingsskibet Willemoes og inspektionsskibet
Beskytteren.
Flyvevæsenets opgaver var selvfølgelig
først og fremmest af militær art, men allerede tidligt opstod der også ønsker om luftfartøjsassistance til løsning af mere eller mindre
civile opgaver. Efterhånden som tilstedeværelsen af de stadig mere og mere driftssikre
luftfartøjer gik ind i den almindelige bevidsthed, blev disse ønsker stigende.
Af sådanne opgaver, som allerede var blevet stillet, eller som i de kommende år blev
stillet Flyvevæsenet, skal nævnes: eftersøgning af sunkne skibe (vrag) og miner samt
savnede fartøjer og både, hurtig frembringelse af lægehjælp o.l., fiskeriinspektion i danske farvande samt under isvintre transport af
post og proviant til isolerede øer og indefrosne skibe samt rekognoscering for is i farvandene.
Allerede i 1918 havde Flådens Stab påvist
nødvendigheden af, at kampmaskiner - luftjagere - måtte indgå som en væsentlig bestanddel af et tidssvarende flyvevæsen.
Flyvevæsenet, der ganske delte dette synspunkt, tog nu, da det var blevet »legaliseret« ved 1922-loven, og pengemidler i noget
større omfang kunne stilles til dets rådighed,
dette spørgsmål op. I 1925 afsluttedes kontrakt med det engelske firma Hawker Aviation Co. om levering af 3 jagere og byggelicens for et yderligere antal herhjemme. Den
pågældende type var afpasset til danske forhold med en engelsk type som model, et landbiplan med en 385 HK Armstrong-Siddeley
luftkølet motor med en maksimalfart af ca.
230 km/timen. Til denne jager, der fik navnet Dankok og betegnelsen L.B. II, krævedes en landflyveplads, og ved velvilje fra
Krigsministeriet stilledes Artilleriets øvelsesplads ved Ringsted, hvor der allerede fandtes
en hangar, til rådighed for Flyvevæsenet.
Da en landflyvestation dårligt kunne benævnes flyvebådsstation, ændredes fra 1926
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betegnelsen flyvebådsstation til luftmarinestation, en betegnelse der faldt naturligt i relation til, at Flyvevæsenet allerede gennem
en del år havde benyttet »luftmarine« som telegramadresse.
Samtidig med at jagerne indgik i Flyvevæsenet, inddeltes de operative flyvestyrker i
luftflotiller.
1. luftflotille :

Sørekognosceringsluftfartøjer.
Basis: Luftmarinestation København.
2. luftflotille :

Luftjagere.
Basis: Luftmarinestation Ringsted.
Dankok-jagerne var ligesom H.M. II' en
forsynet med førergevær, der for begge typers vedkommende var af engelsk fabrikat
(Vickers), medens observatorgeværet i H.M.
II var fra Dansk Rekylriffel Syndikat. Syndikatet konstruerede senere et førergevær, således at alle Flyvevæsenets luftfartøjer efterhånden blev udrustet med danske geværer.
Til taktisk anvendelse i samvirke med Flåden installeredes tågeudviklingsapparater i
tre H.M. I, og med godt resultat afholdtes
forsøg under eskadreøvelserne med udlægning af tågeskjul for skibe ved torpedobådsangreb.
Til brug under flyvning i store højder indførtes iltapparater i jagerne, ligesom faldskærme anskaffedes til jagerflyverne. Senere
indførtes faldskærme til alt personel i operative luftfartøjer.
Medens Flyvevæsenet nu disponerede over
en velegnet, moderne jagertype, var rekognosceringsluftfartøjerne efterhånden ikke
mere tidssvarende.
I 1928 tillod budgettet for de kommende
år at skride til en fornyelse af denne type, og
valget faldt på den af den tyske flyvemaskinefabrik Heinkel konstruerede H.E. 8, der
dog ændredes noget for at opfylde Flyvevæsenets krav.
Der indkøbtes 6 luftfartøjer fra nævnte

Danske Dankok;agere,
typ e L.B. ]J .
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Før artilleriskibet Olfert Fiseher
blev udrangeret i 1936, blev skibet omdannet ti/ må/skib for
bombekastning for /uftfartø;er.
Mærs, skorsten, bro og kanontårne m.m. blev overdækket og
beskyttet med sandsække.

t ·...- ..
l einkel monoplaner af typen
I.M . II over Tårbæk havn.
>isse maskiner anvendtes
QrJI rekognoscerings. og bome/uftfartø;er.

",::.r.•

Torpedo/llftfarto; af typen
Dantorp, H .B. III , under
torpedoeas: 1935 på Isejjorden .

firma samt byggelicens. på hvilken Orlogsværftet i årene 1929-31 byggede ialt 13 af
disse luftfartøjer.
Heinkel' en, der fik betegnelsen H.M. II,
var et 3-sædet pontonmonoplan forsynet med
en 420 HK Jaguar-motor og med en maksimalfart af ca. 215 km!timen, et ganske betydeligt fremskridt fra den 2-sædede H.M. I
med 165 km/timen som maksimumsfart.
Det tredie sæde i H.M. II betød, at der udover flyver og observator var plads til en radiotelegrafist, og Flyvevæsenet fik nu sit årgamle ønske om radio i rekognosceringsfartøjerne opfyldt, idet alle H.M. II fik installeret radiostationer, så forbindelsen med Luftmarinestationens radio kunne holdes så godt
som overalt i danske farvande.
Den strenge vinter i begyndelsen af 1929
gav rig lejlighed til hjælpeaktioner og isrekognosceringer. For at kunne benytte søluftfartøjerne, der var de eneste anvendel ige til
denne tjeneste, blev det nødvendigt, at der
blev gjort forsøg med at starte og lande på
isen udfor Luftmarinestationen, idet pontonerne anvendtes som ski. Forsøgene faldt
heldigt ud, og start og landing på jævn is viste sig - selvom det sled på pontonerne, der
derfor måtte isforstærkes - praktisk anvende398

lig. Dog krævedes et ret tykt islag, så en vis
tid måtte hengå , fra isen begyndte at hindre
sø-flyvning, til isflyvning kunne foretages .
Igennem længere tid havde Flyvevæsenet
anset det for ønskeligt , at alle unge søofficerer fik lejlighed til, gennem en kortvarig
uddannelse ved Flyvevæsenet, at få kendskab
tillufttjeneste og forst åelse af Flyvevæsenets
muligheder i Søværnets tjeneste.
Ministeriet, der i og for sig var enig heri,
havde dog hidtil ikke ment at kunne forlade"
det gældende princip, at allufttjeneste skulle
være frivillig. Efter at søværnsloven af 1922,
der fastslog, at Flyvevæsenet var en del af
Flåden, nu havde været i kraft i så mange
år, at de nyudnævnte officerer vidste dette,
inden de søgte ind tilofficersuddannelse,
svandt betænkelighederne, og det nyudnævnte søofficershold beordredes efteråret 1929
som elever på observatorskolen. Dette fortsattes de kommende år til gavn såvel for Flyvevæsenet som Søværnet som helhed.
Flyvepladsen i Ringsted var imidlertid ikke
særlig hensigtsmæssig for flyvning med elever, dels på grund af sin form og dels på
grund af omgivelserne. Flyvevæsenet havde
derfor allerede i nogen tid ønsket elevflyvningen flyttet til et andet sted, og da for-

svarsministeren i efteråret 1929, efter 2 uheld,
der ikke var uden forbindelse med disse forhold, nedlagde forbud mod skoleflyvning fra
pladsen, gav dette anledning til, at Flyvevæsenets plan blev virkeliggjort. På den lille
halvø Avnø i Sydsjælland lejedes ca. 40 ha
land på 10 år, og i løbet af 1930, hvilket år
der ingen flyveskole afholdtes, opførtes en
hangar og de fornødne barakker til underbringelse af skolen. Flyveskolen tog Luftmarinestation Avnø i brug i 1931 og forblev
der resten af sin tid. Luftmarinestationen her
anvendes nu under navnet Flyvestation Avnø
af Flyvevåbnets Flyveskole til elementær flyveruddannelse.
Når horisonten ikke var synlig, i skyer og
om natten, havde man vel nok hidtil fløjet
på instrumenter, men de øgede krav fordrede nu en mere systematisk træning heri .
Efter at en søofficer i Frankrig havde gennemgået et blindflyvningskursus, blev sådanne kursus derfor afholdt for Flyvevæsenets
flyvere. Samtidig afholdtes forsøg med radiopejling til luftfartøjer med henblik på positionsbestemmelse for disse under flyvning
i mørke og usigtbart vejr. Forsøgene afholdtes med radiopejlestationerne i Goteborg, Kastrup, Hamburg og Malme og gav - op til
en afstand af ca. 250 km - positionen med
2-4 kms nøjagtighed.
Efter afslutningen af disse forsøg og flyvernes blindflyvningsuddannelse påbegyndtes
en serie regelmæssige natflyvninger over en
ca. 2 måneders periode. Flyvningerne foretoges med H.M. II-luftfartøjer, i en første periode Sjælland rundt og en følgende periode
København-Warnemiinde og retur.
Flyvningerne gav værdifulde erfaringer,
og natflyvning (mørkeflyvning) over længere distancer blev nu en almindelig tilbagevendende øvelse. Luftmarinestation København fik radiofyr og langtrækkende radiostation samt radiopejlestation på Mellemfortet
udfor stationen. Et enkelt H .M. II-luftfartøj
fik installeret radiopejleapparat til forsøg.

Men udviklingen krævede sin pris, og
skæbnen valgte ofte sine ofre netop blandt
de dygtigste foregangsmænd. Ved Warnemiindeflyvningerne havde Søværnet den 22.
april 1930 i kaptajnløjtnant E. A. Jensen mistet en af sine mest lovende yngre søofficerer.
For Søværnets Flyvevæsen måtte tabet føles
så meget mere smerteligt, som en anden af
dets bedste flyvere, søløjtnant H. V. Jastrau,
netop tre måneder forinden ligeledes havde
sat livet til i den tjeneste, hvis udvikling og
fremskridt de havde viet al deres interesse og
energi .
Lov om Søværnets ordning af 23. marts
1932 opretholdt stort set kun Flyvevæsenet
i dets hidtidige omfang, men den indeholdt
klare re bestemmelser for Flyvevæsenets organisation m.m. end den tidligere lov. 1932-10ven bestemte, at Flyvevæsenet skulle have 2
luftflotiller a 9 luftfartøjer samt luftfartøjer
til særlige formål og skolebrug. En nyskabelse indeholdt loven dog: Da det igennem
mange år havde vist sig, at det ikke blandt
Søværnets eget personel var muligt at skaffe
tilstrækkelig tilgang til Flyveskolen, havde
Flyvevæsenet længe ønsket at kunne uddanne
unge mennesker med studentereksamen eller
tilsvarende uddannelse til flyvere; dette gennemførtes nu, idet en sådan uddannelse blev
fastslået i loven. Uddannelsen tog 16 måneder, og efter bestået eksamen og certifikatprøver blev eleverne (flyvekadetter) udnævnt
til flyverløjtnanter II i Søværnets reserve med
2 års pligtig tjeneste. Det første hold elever
efter denne ordning blev optaget på Flyveskolen 1933 og udnævnt til flyverløjtnanter
december 1934. Der er derefter årligt blevet
uddannet elever af denne kategori til og med
flyveklassen 1938, der afsluttedes december
1939.
Da Geodætisk Institut allerede omkring
1928 havde udtalt interesse for anvendelse af
luftfartøjer til fotogrammetrisk opmåling på
Grønland, havde Flyvevæsenet allerede tidli399

gere truffet visse forberedelser, bl.a . ved at
sende en søofficersflyver til Vestgrønland for
at foretage undersøgelser med flyvning på
Grønland for øje og ved at lade en af sine
flyvere deltage i den tyske flyver von Gronaus flyvninger på Grønland i 1931.
I 1932 kom danske luftfartøjer for første
gang til Grønland, idet en H.M. II deltog i
Knud Rasmussens 7. Thule-ekspedition og to
H .M. II i Lauge Kochs 3-års ekspedition. Hovedopgaven var fotogrammetrisk opmåling
fra 4000 m højde; 7. Thule-ekspedition fra
Ivigtut rundt Kap Farvel til Umivik på Østgrønland, 3-års-ekspeditionen fra Hochstetters Forland (76 0 N) til Scoresbysund på
0stgrønland.
I 1933 fortsattes de nævnte to ekspeditioners opmålingsarbejde på Østgrønland - for
7. Thule-ekspeditions vedkommende mellem
Kangerdluqssuak og Angmagssalik, for 3års-ekspeditionen mellem Scoresbysund og
Danmarks Havn, atter med henholdsvis en
og to H .M. II.
Lauge Kochs 3-års ekspedition havde i
1934 en H.M. II til disposition; dette år var
luftfartøjets opgaver dog væsentligst isrekognoscering for ekspeditionsskibet og forbindelse til de forskellige ekspeditionshold.
Flyvevæsenet havde, støttet af Marinestaben (Flådens Stab), gennem længere tid næret ønske om at besidde større slagkraft og
havde, på grundlag af erfaringerne fra 1.
Verdenskrig og senere forsøg i udlandet, rettet blikket mod kast af torpedoer fra luftfartøjer. Med henblik herpå bestiltes i 1926 i
England et 3-motorers torpedoluftfartøj, der
skulle kunne bære 2 torpedoer. Ved prøverne
i England i 1928 viste luftfartøjet sig imidlertid at være ustabilt, og kontrakten blev
derfor annulleret. Tanken om torpedoplaner
blev dog ikke opgivet. I 1932 bestiltes hos
Hawker Aviation Co. 2 pontonbiplaner med
en Armstrong-Siddeley Leopard-motor på
820 HK og med en maksimumshastighed af
godt 200 km/timen. De fik navnet Dantorp
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og betegnelsen H.B. III, kunne bære en torpedo eller 8 stk. 50 kg bomber og leveredes i
1933.
Dette år blev der også sluttet kontrakt med
Hawker om levering af 2 jagere af typen
Nimrod samt byggelicens for dette luftfartøj.
Dankok havde nu nået en alder af 7 år og
var ikke mere tidssvarende. Nimrod, der fik
betegnelsen L.B. V, havde en maksimumshastighed på ca. 310 km!timen og kunne stige
til 2000 m på 3J.h minut. Den »praktiske«
stigehøjde var 8500 m. Den var således en
for den tid fuldt moderne jager. Udover de 2
L.B. V, der leveredes fra Hawker, byggede
Orlogsværftet i årene 1934-35 ialt 10 af disse luftfartøjer. L.B. V, der var velegnet til
dykkeangreb, havde installation til at medføre 4 stk . 12 kg bomber ophængt under underplanet. Endvidere blev der installeret radiotelefon i disse jagere, hvilket ikke alene havde betydning for forbindelse til jorden, men
i højeste grad for flotille(gruppe)-førerens
taktiske ledelse af sin styrke.
Forsøgene med torpedokast fra H.B. III,
der allerede påbegyndtes i 1933, fortsattes i
de følgende år, dels »indskydningskast« ved
torpedostationen i Bramsnæsvig, dels i far vandet udfor Luftmarinestation København.
I 1936 betragtedes de indledende forsøg som
afsluttet med det resultat, at torpedokast
kunne udføres med en kastehastighed på 180
km!timen fra en højde ikke over 20 m med
vindstyrker op til 5 Beaufort. Forsøgene fortsattes i de følgende år.
Som allerede omtalt kunne H .B. III også
anvendes til bombekast (8 stk. 50 kg bomber), ligesom L.B. V kunne kaste 12 kg bomber; H.M. II havde ligeledes installationer til
bomber, 8 stk. 12 kgs ophængt under planerne.
I 1934 blev bombekastningsøvelser taget
rationelt op. Som bombekastningsplads anvendtes det ved højvande næsten overskyllede
»Peter Meyers Sand« mellem Manø og Fanø.
Med det lille inspektionsfartøj Maagen som

Luftjager af typen Nimrod,
L.B. V. Maksimumshastighed
310 km/timen. Kunne stige
til 2000 m på 312 minut.

basis påbegyndtes øvelserne nævnte år og
fortsattes de fire følgende somre med afvekslende Henrik Gerner og Beseytteren som luftdepotskib. De i øvelserne deltagende jagere
var stationeret i Tønder. Medens søluftfartøjerne kastede under vandret flyvning med
anvendelse af egentlige bombesigteapparater,
kastede jagerne under stejlt dyk.
I efteråret 1936 afholdtes endvidere øvelser med bombekast mod skib under gang. Det
udrangerede orlogsskib Olfert Fiseher blev
udrustet til et sidste, kortvarigt togt, hvorunder det med en minimal besætning og særlige beskyttelsesforanstaltninger sejlede som
målskib for bombekastningsøvelserne, hvori
også luftfartøjer fra Hærens Flyvertropper
deltog. Øvelserne var meget lærerige, og der
indhøstedes mange erfaringer.
1935 var en H.M. II med inspektionsskibet
Godthaab i østgrønlandske farvande; dets opgave var hovedsagelig isrekognoscering for
skibet.
I årene 1936-37-38 deltog en H.M. II i
Geodætisk Instituts luftfotogrammetriske ekspeditioner til Grønland, i 1937 deltog en
H.M. II tillige i samme instituts arbejder i
Island, og i 1938 var en H.M. II knyttet til
inspektionsskibet Hvidbjørnen J dels for luftfotogrammetriske opmålinger og dels for at
prøve at observere sildestimer til hjælp for
sildefiskeriet nord for Island; det viste sig, at
26

sådanne observationer ville være til nytte for
sildefiskerne.
1938 var endvidere en H.M. II knyttet til
Lauge Kochs ekspedition til Østgrønland.
Endnu en Grønlandsflyvning fandt sted i
1938. For at udforske det praktisk talt ukendte Nordgrønland mellem 82° og 84° N, kaldet Pearyland, blev en flyveekspedition under dr. Lauge Kochs ledelse foretaget; ekspeditionen, der var en ren flyveekspedition, idet
landet kun skulle overflyves, krævede et luftfartøj med stor aktionsradius. Til dette formål anskaffedes fra Deutsche Lufthansa,
Travemiinde, en flyvebåd af typen DernierWal-IO. Denne var forsynet med 2 660 HK
B. M. W.-motorer og havde en fart af ca.
250 km!timen samt en aktionsradius på noget over 5000 km. Med dette fartøj - F.M. 50
- foretoges i sommeren 1938 en flyvning via
Kings Bay på Svalbard over Pearyland. Den
udfløjne distance var ca. 11.000 km.
Det er hævet over enhver tvivl, at gennemførelsen af disse flyvninger over en længere
årrække med de relativt små, eenmotorede
luftfartøjer, uden egentlige uheld, i højeste
grad tjener Flyvevæsenets personel, flyvere
som teknikere, til ære.
Som allerede omtalt var flyvepladsen ved
Ringsted mindre god og absolut uegnet til
natflyvning. I 1935 købtes den tidligere lejede flyveplads på Avnø, og i løbet af 1936-37
byggedes her endnu en hangar, kaserne m.v.,
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således at Luftmarinestation Ringsted ved
udgangen af maj 1937 kunne ophæves og 2.
flotille forlægges til Luftmarinestation Avnø .
Lov om Søværnets ordning af 1937, der
nærmest må ses som en sanering af 1932-10ven, gav ikke Flyvevæsenet nogen forbedring.
Det ønske, der var næret så vel af Søværnskommandoen som Flyvevæsenet om forøgelse af flotillernes antal fra 2 til 3, hvoraf den
tredie skulle være en let bombeflotille, blev
således ikke opfyldt.
Luftfartøjsmateriellet var nu atter ved at
blive forældet, og det måtte derfor underkastes en indgående analyse, hvilke to typer, der
måtte være de mest effektive, når der kun
kunne regnes med to flotiller. Konklusionen
af disse overvejelser blev, at Flyvevæsenet, i
hvert fald foreløbig, skulle opretholde en jagerflotille, at et mindre antal søluftfartøjer
var nødvendige bl.a. til søredningstjeneste,
forbindelsestjeneste og lign ., medens rekognosceringsluftfartøjerne burde være landluftfartøjer, idet disse hvad hastighed, stigeevne
og aktionsradius angik, havde væsentlige fordele fremfor de betydeligt tungere søluftfartøjer. For at give Flyvevæsenet offensiv slagkraft måtte imidlertid en af disse flotiller
samtidig være i stand til at fremføre torpedoer eller større bomber. Overvejelserne torpedo contra bombe førte til, at bomben blev
foretrukket. Ganske vist havde forsøgene med
torpedokast fra H.B. III givet relativt gode
resultater, men da det, hvis man ville gå videre ad denne vej, ville kræve relativt store formentlig 2-motorede - og kostbare luftfartøjer, og da bombeforsøgene og øvelserne
havde vist, at dykkekast kunne udføres med
relativt små luftfartøjer, måtte dyk-bomberen
anses for at være den rette løsning. Da der
på dette tidspunkt ikke fandtes nogen jagertype, der samtidig kunne anvendes som egentlig dyk-bomber med en bombe af fornøden
størrelse (ikke under 100 kg), måtte løsningen blive at finde frem til et landluftfartøj,
der kunne anvendes så vel til rekognoscering
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som til dykbombning. Med henblik på anskaffelsen af en sådan type udsendtes foråret
1938 en studiekommission, bestående af flyvere og teknikere, til Holland, England, Italien og Tyskland for at finde frem til den
bedst egnede type. Kommissionen indstillede
enstemmigt det engelske lette bombeluftfartøj P. 4.134, der fabrikeredes af Fairey Aviation Co. Det var et to-sædet landluftfartøj
med en maksimalhastighed af ca. 450 km/
timen i 5-6000 m højde og var i stand til udover geværbevæbning - at medføre 4 stk.
100 kg bomber.
Med Fairey afsluttedes i november 1938
kontrakt om byggetilladelse til P. 4.134, idet
der, i modsætning til tidligere, ikke indkøbtes
enkelte luftfartøjer fra firmaet. Samtidig afsluttedes kontrakt med firmaet Rolls Royce
om levering af 16 stk. Merlin-motorer. I begyndelsen af 1939 gaves der derefter Orlogsværftet byggeordre på 12 stk. P. 4.134. Ingen
af disse luftfartøjer blev imidlertid færdigbygget inden 9. april 1940.
1937-39 foretoges en udbygning af Luftmarinestation København, hvis landareal ved
opfyldning var blevet betydelig udvidet. Ved
bygning af en moderne kaserne, uddybning
og udvidelse af den gravede rende ind til stationen og anlæg af et nyt slæbested m.m. blev
de væsentligste mangler ved denne station afhjulpet.
På tærskelen til 2. Verdenskrig var status
for Flyvevæsenet i store træk følgende: De
to luftflotillers materiel var tjenstdygtigt,
men temmelig forældet; inden de nye lette
bombe-rekognosceringsluftfartøjer kunne tilgå, ville materiellet blive yderligere udslidt
og forældet og måtte forventes at gå ned i
antal. Personellets standard var - så vel for
flyvere som teknikeres vedkommende - tilfredsstillende, men der var en følelig mangel
på teknikere (flyvemekanikere) p.gr. af afgang til bedre lønnet beskæftigelse i civil luftfart og anden civil virksomhed.

Flyvevæsenet under 2. Verdenskrig,
indtil 9. april 1940.
Ved Sikringsstyrkens formering i september 1939 rådede Flyvevæsenet over følgende
operative luftstyrker :
1. luftflotille: 13 H.M. II (rekognosceringsluftfartøjer ).
2. luftflotille: 9 L.B. V (luftjagere).
9. luftgruppe: 2 H.B. III (torpedoplaner).
Medens 2. luftflotille under hele perioden
holdtes samlet på Luftmarinestation Avnø
og med opretholdelse af størst muligt beredskab fortsatte uddannelsen og afholdt øvelser, viste det sig nødvendigt at detachere dele
af 1. luftflotille, hvori fra begyndelsen af
december tillige 9. luftgruppe indgik, af hensyn til løsningen af de opgaver, der blev tildelt flotillen.
Flotillens hovedopgaver var rekognoscering
i danske farvande samt mineeftersøgning til

sikring af skibsfarten, derunder ikke mindst
færgeruten Korsør-Nyborg.
For at udnytte luftfartøjernes flyvetid mest
muligt besluttedes det derfor - i lighed med,
hvad der fandt sted under 1. Verdenskrig at oprette en basis ved Store Bælt, og den 5.
september etableredes Luftmarinestation
Slipshavn. hvortil flotillens 4. luftgruppe (2
H.M. II) blev forlagt.
Til deltagelse i mineeftersøgningstjenesten
blev der underlagt luftmarinestationen et antal kuttere, ligesom et mineuskadeliggørelseshold blev tilkommanderet.
Efter at den udrustede eskadre var blevet
forlagt til Aarhusbugten, blev 1. flotilles 3.
luftgruppe (2 H.M. II) underlagt eskadren
med basis i Aarhus fra slutningen af september. 3. luftgruppes opgaver var dels deltagelse i eskadrens øvelser, dels at foretage fornødne rekognosceringer.
Efter udlægningen af de danske minespær-

Inspektionsskibet Ingolf fylder olie i Kongsbavn pd Færøerne under oprejsen til Grønland
sommeren 1938. Agter pd bddedækket ses en Heinkel H.M. II, der anvendtes til luftfotografering
og assistance ved fiskeriinspektionen på Grønland.
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ringer i Bælterne oprettedes Marinestation
Slipshavn. Luftmarinestation Slipshavn blev
derfor nedlagt, og 4. luftgruppe underlagdes - med samme opgaver som hidtil - chefen for marinestationen fra 21. november.
Da den strenge isvinter umuliggjorde start
og landing på vandet, blev de to detacherede
luftgrupper tilbagekaldt, og fra 12. januar
1940 var 1. luftflotille igen samlet på Luftmarinestation København, hvorfra der daglig
foretoges rekognosceringer for is og miner i
danske farvande.
Af hensyn til løsning af flotillens opgave
i det nordlige Kattegat og Skagerak stationeredes i februar måned en H.M. n i Aalborg,
fra midten af måneden suppleret med et fra
Det danske Luftfartsselskab lejet 2-motorers
landluftfartøj.
Da issituationen i de første dage af april
atter lettede, detacheredes en H.M. n til Marinestation Slipshavn og to H.M. n til Frederikshavn for mine- og isrekognoscering i
Bælterne og Kattegat samt langs den jyske
vestkyst.
Den intensive udnyttelse af de allerede
gamle H.M. n-luftfartøjer - de fleste var 10
år gamle - sled stærkt på materiellet, hvorfor
en erstatning for disse luftfartøjer - særlig
med en langvarig sikringsperiode i udsigt måtte anses for nødvendig.
Flyvevæsenet indstillede derfor sidst på efteråret 1939, at der anskaffedes 12 moderne
sørekognosceringsluftfartøjer. Efter forskellige overvejelser og undersøgelser - bl.a. erhvervedes gennem en tjenesterejse til Sverige
kendskab til det af Flygvapnet anvendte søluftfartøj af H.E. 115-typen - besluttedes det
at søge anskaffet et antal søluftfartøjer af
typen H.E. 114, idet denne type ansås for
bedst egnet til løsning af de søluftfartøjerne
herhjemme påhvilende opgaver.
Det var naturligvis på dette tidspunkt vanskeligt at få leveringer fra de krigsdeltagende lande, men det lykkedes dog at få afsluttet
en kontrakt med Heinkel Flugzeugwerke i
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Rostock om levering af 4 stk. H.E. 114, komplet med radiostation, tågeudviklingsapparat
m.m. Luftfartøjet var forsynet med en 880
HK B.M.W.-motor og havde en maksimumshastighed af 300 km i timen. Leveringstiden
var ca. 4 måneder fra kontraktens underskrift, der fandt sted den 2. april 1940.
Spørgsmålet om erstatning for Nimrod-jagerne (L.B. V), der nu var 5-6 år gamle, og
hvis antal efterhånden var svundet ind til 9,
trængte sig også stærkt på. I begyndelsen af
1940 blev der stillet midler til rådighed til
indkøb af en flotille jagere til Flyvevæsenet,
så vel som til Hærens Flyvertropper.
En kommission af flyvere og teknikere fra
Søværnet og Hæren rejste i marts måned til
Italien for at undersøge muligheden for og
forhandle om indkøb af disse jagere, idet
en forhåndsundersøgelse havde vist, at Italien var det eneste land, der under de herskende forhold ville være villig til eventuelt
at levere sådant materiel.
Efter at have forhandlet med de italienske
myndigheder og undersøgt de jagertyper, der
kunne leveres - det drejede sig om 3 typer indstillede de maritime medlemmer af kommissionen, at der til Flyvevæsenet indkøbtes
12 stk. Macchi 200-jagere, en jager med for
den tid tilfredsstillende præstationer, derunder en maksimalfart af 500 km i timen i ca.
4500 m højde.
Kontrakt blev udarbejdet og forelå klar til
underskrift, da begivenhederne den 9. april
satte en stopper for sagens gennemførelse.

Flyvevæsenet under Besættelsen.
Ved den tyske besættelse af Danmark den
9. april 1940 blev al militær flyvning øjeblikkelig beordret stoppet og blev ikke på noget
tidspunkt frigivet under besættelsen.
De militære flyvevæsener blev derfor helt
anderledes - og dårligere - stillet end de øvrige grene af hær og søværn, idet disse under
besættelsens første fase - indtil 29. august

1943 - fortsat kunne uddanne personel og
holde øvelser om end i indskrænket målestok.
Et flyvevæsen, der ikke kan flyve, er jo en
absurditet, og det var derfor Flyvevæsenets
lod at blive opretholdt som en stamafdeling.
Luftfartøjerne blev henstillet i depot, og
det tekniske personel foretog de forefaldende
eftersyns- og konserveringsarbejder, et arbejde der dog efterhånden blev afsluttet.
Flyverne blev for langt den største dels
vedkommende frakommanderet eller hjemsendt, idet søofficererne beordredes til anden
tjeneste i Søværnet. Enkelte vedligeholdt dog
en slags træning ved at deltage i svæveflyvning.
Luftmarinestation København afleveredes
til besættelsesstyrkerne (Luftwaffe) den 24.
april, medens Luftmarinestation Avnø opretholdtes som stamstation indtil den 5. august,
hvilken dato også denne station blev overtaget af Luftwaffe.
Flyvevæsenets kontorbygning i Quinti Lynette og Flyveskolens kadethus på Quinti Bastion forblev til Flyvevæsenets rådighed.
Flyveskolen havde den 9. april ingen flyverklasse under uddannelse, men en mekanikerklasse havde efter endt gennemgang af
Matheleveksercerskolen påbegyndt uddannelsen den 4. januar 1940. Denne klasses uddannelse blev gennemført, og endnu en klasse 1940/41 - blev uddannet. Da denne sidstes
uddannelse var afsluttet den 20. december
1941, ophørte også denne del af Flyveskolens virksomhed.
Efterhånden som eftersynsarbejder og konservering af luftfartøjerne var afsluttet, blev
beskæftigelsen af det tekniske personel, der
udover de få maskinmestre var specialuddannet til tjenesten ved Flyvevæsenet, også et
problem. Der blev derfor oprettet en række
specialkursus for dette personel, foruden at et
antal gennemgik Kvartermester- og Underkvartermesterskolerne.
Det var dog i det lange løb umuligt at
fortsætte med uddannelse på specialkursus,

hvorfor en overvejende del af teknikerne efter gennemgang af en uddannelse ved Flådestationen blev anvendt ved dennes luftværnsog vagtkompagnier, i patruljetjeneste, ved
Holmens kasernevagt og brandvagt m.m.
samt i Søartilleriets bombeuskadeliggørelseshold, medens de radiotelegrafistuddannede
flyver-kvartermestre og -underkvartermestre
blev udkommanderet som telegrafister i minestrygere o.l. fartøjer.
Den 29. august 1943 ophørte Flyvevæsenet, som den øvrige del af Søværnet, enhver
funktion .
Et antal flyvere og teknikere kom efterhånden til Sverige, hvor de fra marts 1944 til
krigens slutning fik lejlighed til at gøre tjeneste i Flygvapnet og derved fik genopfrisket
deres praktiske flyvning og tekniske færdigheder.
Et mindre antal søofficers-flyvere kom via
Sverige til England, hvor de, efter nogen tids
forløb , som løjtnanter i reserven i den engelske flåde, fik lejlighed til at gøre tjeneste
i »Fleet Air Arm«, hvorved de fik værdifuld
flyvetræning og uddannelse" ligesom nogle få
flyverløjtnanter, der allerede på et tidligere
tidspunkt havde forladt landet, fik lejlighed
til at komme i allieret tjeneste. Blandt disse
kan nævnes flyverløjtnant Birksted, der i det
norske exilflyvevåben i England avancerede
til oberstløjtnant.

5. maj 1945 indtil Flyvevåbnets

oprettelse.
Ved kundgørelse for Søværnet A. 5/1945
af 5. maj 1945 besattes Søværnets kommandoposter m.m., og herunder bestemtes, at daværende kommandørkaptajn P. Scheibel- tidligere mangeårig chef for Luftmarinestation
København og Flyveskolen og Flyvevæsenets
chef 1941-43 - tiltrådte tjeneste som chef for
Flyvevæsenet; samtidig tilkommanderedes
nogle få officerer mJI. Flyvevæsenet.
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Den beremte engelske Spilfire anvendlej som dagjager
og i en lidi anden version
som [otorekognosceringsjly,

ner - Søværnets Flyvevæsen og Hærens Flyvertropper - måtte, indtil nye love blev vedtaget, foregå på grundlag af 1937-lovene,
d.v.s. med 2 flyvevæsener, et for hvert værn.
Men allerede i starten kom et samarbejde i
gang. Chefen for Flyvevæsenet og chefen for
Hærens _Flyvertropper indstillede allerede i
begyndelsen af juni i fællesskrivelse til de to
militære ministerier, at træning i praktisk
flyvning snarest sattes igang, men da man
overhovedet ikke rådede over noget flyvemateriel, måtte der først og fremmest anskaffes
skoleluftfartøjer ; når disse var anskaffet, foresloges uddannet et antal lærere og derefter
fælles træning af de to flyvevæseners flyvere.
Det stod vel også allerede på dette tidspunkt de fleste klart, at den fremtidige ordning måtte blive et enhedsflyvevæsen, som
i praktisk talt alle andre lande. Det kunne
dog ikke være anderledes, end at et sådant
skridt måtte møde en del modstand i Søværnet, både sagligt og følelsesmæssigt betonet,
men uafhængigt heraf var alle indforstået
med, at der måtte samarbejdes med henblik
på genoprettelsen af de militære flyvevæsener.
Den 6. juli 1945 ansattes flyverløjtnant I
(R), oberstløjtnant i det norske flyvevåben,
K. Birksted som rådgiver for de militære ministerier vedrørende flyvevåbnets genopbygning, herunder også uddannelse af flyvere,
og ved kundgørelse for Søværnet A 17 af 9.
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august 1945 oprettedes et for Krigs- og Marineministeriet fælles kontor for luftmilitære
sager, hvorunder for Søværnets vedkommende alle sager vedrørende Flyvevæsenets organisation, uddannelse, udrustning og forsyning
blev henlagt. Birksted ansattes som fungerende chef, og der tilkommanderedes nogle
officerer fra hær og søværn. Fra oktober
1945 stilledes endvidere chefen for Flyvevæsenet til rådighed for kontoret. Kontoret for
luftmilitære sager, der jo var et ministerielt
kontor , fælles for de to militære ministerier,
viste sig imidlertid at være en mindre hensigtsmæssig ordning, hvorfor en nyordning
trådte i kraft fra 1. december 1945 ved oprettelsen af det luftmilitære udvalg under
Krigs- og Marineministeriet. Den fungerende chef for kontoret for luftmilitære sager
(Birksted) blev udvalgets formand og iøvrigt indtrådte bl.a. generalinspektøren for
Hærens Flyvertropper og chefen for Søværnets Flyvevæsen i udvalget. De to sidstnævnte
udtrådte af udvalget ultimo 1946 og erstattedes af en officer fra henholdsvis Hærens Flyvertropper og Søværnets Flyvevæsen. Udvalgets opgaver var, overfor Krigs- og Marineministeriet at fremsætte forslag til luftvåbnets ordning, herunder forslag til overgang
fra den daværende delte organisation til en
enhedsordning, samt forslag til personellets
rekruttering og uddannelse, udrustning og
materielanskaffelser.

Den engelske dag;ager Meteor F. Mk IV anvendtes
både af Søværnets Flyvevæ se/log Hærens Flyvertropper.

Den første opgave, der skulle løses, var,
som allerede nævnt, uddannelse og anskaffelse af materiel. Fra kontoret for luftmilitære
sager havde allerede i begyndelsen af efteråret en kommission været i England for at
træffe aftale om uddannelse og vissematerielanskaffelser. Der blev truffet aftale om uddannelse i England af ca. 40 flyvere og ca.
120 teknikere, samt foreløbig anskaffet 6
luftfartøjer af Proctor-typen (forbindelsesluftfartøjer). Uddannelsen påbegyndtes hur tigt, idet første hold allerede samme efterår
blev sendt til England, og den fortsattes og
udvidedes i de følgende år, bl.a. fik også en
del af de ældre flyvere lejlighed til at gennemgå stabsskolen ved Royal Air Force
(R.A.F.).
Fra engelsk side sås der med stor velvilje
på spørgsmålet om at levere materiel til de
danske flyvestyrker, og efter forskellige forhandlinger afsluttedes i juni 1946 en overenskomst mellem den engelske og den danske regering om levering af følgende materiel:
5 stationshovedkvarterer,
1 mekanikerskole,
1 vedligeholdelsesværksted,
1 træningseskadrille på 26 Spitfit'e mrk.

IX.
1 forbindelsesgruppe på 5 Sea-Otters,
1 overgangsflyveskole på 44 Oxfordluftfartøjer (2-motors),
samt reservedele m.m,

Luftfartøjer til elementær flyveuddannelse
anskaffedes i 1946 fra det danske firma
»Skandinavisk Aero Industri« (KZ-luftfartøjerJ. Dette materiel leveredes til fælles
brug for de to militære flyvevæsener og blev
også udnyttet i fællesskab.
Udover førnævnte luftfartøjer indkøbtes i
1946 et antal (i første omgang 26) Harvard
til brug som overgangstræner inden uddannelsen på jager (Spitfire) .
Fra begyndelsen af 1947 kommer den
egentlige fællestræning og uddannelse herhjemme igang, idet følgende skoler oprettes:
Overgangsflyveskole {HarvardJ og Oxfordflyveskole (2-motorluftfartøjsuddannelse),
begge på Karup og under Hærens Flyvertropper.
Endvidere blev der, ligeledes under Hærens Flyvertropper, oprettet en jagerflyveskole (Spitfire J for elever, der havde gennemgået overgangsflyveskolen på Aalborg, en
elementærflyveskole (KZ-luftfat'tøjer J på
Avnø under Søværnets Flyvevæsen og flyvemekanikerskole på Værløse under Hærens
Flyvertropper.
Samtidig oprettedes under Søværnets Flyvevæsen en luft- og søredningsgruppe (SeaOtter-amfibierJ på Luftmarinestation København og en forbindelsesgruppe (Proctor) på
Kastrup.
Selvom bestræbelserne i de kommende år
først og fremmest gik ud på uddannelse og
træning af personel, var der også andre orr
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Det amerikanske amfibiefly Catalina fanat goa anvenaelse i Søværnets Flyvevæsen og benyl1es
stadig i Flyvevåbnet. Dels opgaver er rekognoscering, kortlægning fra luften, redningstjeneste
og transport, og aet har i Ilastrakt grad været benyttet på Grønlana og vea kommunikation
mellem ae grønlanaske pladser og Danmark.

I

gaver, der skulle løses. For Søværnets Flyvevæsens vedkommende var det, foruden luftog søredningstjenesten, først og fremmest
Grønlandsflyvningen, der trængte sig på.
Overvejelserne om, hvilken luftfartøjstype
der burde anskaffes til dette formål, resulterede i valget af den under krigen til lignende
formål meget anvendte amerikanske type
PBY-5A, Catalina, der herhjemme fik betegnelsenF.M., med numre fra 51 og opefter.
Dette luftfartøj - der stadig anvendes på
Grønland - er et amfibie, d.v.s. en flyvebåd,
der - forsynet med optrækkelige landingshjul
- også kan lande på og starte fra land; med
dets store rækkevidde, gode lasteevne og
driftssikkerhed var - og er - det fortrinligt
egnet til flyvning på Grønland.
I efteråret 1946var en kommission i U.S.A.
for at besigtige nogle Catalina'er, der var til
salg, og kontrakt afsluttedes sent på efteråret
om levering af 3, hvilket senere udvidedes til
6 Catalina-luftfartøjer. Et antal flyvere og
teknikere blev i foråret 1947 uddannet i Catalina-flyvning på U.S. Naval Air Station
Jacksonville, Florida, hvorefter de i forsommeren hjemfløj de første 3 Cataliaa'er til København; de øvrige kom til landet i sommerens løb. Allerede samme sommer (1947)
kom Grønlandsflyvningerne igang.
Under ledelse af Ebbe Munck og Eigil
Knuth startede i 1947 den 3-årige Pearylandekspedition, hvis formål var at udforske det408

te hidtil næsten ukendte land. For at gennemføre dette skulle en overvintringsbasis bygges
på Pearyland, og da sejlads hertil var ganske
umulig, måtte alt materiel og personel flyves
dertil fra en sydligere station, der kunne besejles. Her gjorde Catalina-luftfartøjerne, der
kunne tage en last på godt 11/2 tons, god fyldest.
Udover deltagelse i Pearyland-ekspeditionen udførtes i disse år' også andre flyvninger
på Grønland. I Geodætisk Instituts luftfotogrammetriske opmålingsekspeditioner deltog
i årene 1947-50 indtil 3 Catalina' er - med
base på B. W. 1 (Blue West One) og B. W.
8 - i opmålingsarbejdet, de første 3 år på
vestkysten, i 1950 på østkysten.
Efter nedsættelsen af det politiske forsvarsudvalg, hvortil var knyttet militære sagkyndige, måtte den del af det luftmilitære udvalgs arbejde, der bestod i at udarbejde forslag til luftvåbnets ordning, anses for bortfaldet og overgået til forsvarsudvalget. Da
det luftmilitære udvalgs anden hovedopgave:
forslag til personellets rekruttering og uddannelse samt materielanskaffelser i hovedsagen
var løst, besluttedes det at ophæve udvalget.
Imidlertid måtte det stadig anses for nødvendigt, at der fandtes et organ for fælles udnyttelse af personel og materiel ved de to militære flyvevæsener. Samtidig med det luftmilitære udvalgs ophævelse besluttede Krigs- og

Marineministeriet derfor, at der, med henblik på løsning af disse opgaver samt med en
eventuel oprettelse af et fælles luftvåben for
øje, skulle oprettes en midlertidig ledelse, benævnt Hærens og Søværnets Flyverledelse.
Flyverledelsen oprettedes fra 1. december
1947. Dens chef skulle være oberst eller kommandør, og den skulle - foruden andet personel fra begge værn - have en stabschef af
det værn, hvorfra chefen ikke var taget. Under Flyverledelsen hørte: elementær flyvekursus, overgangskursus, samt andre kursus efter
ministeriernes bestemmelse; flyvemekanikerskolen, Hærens og Søværnets flyvematerielforvaltning, samt Hærens Flyvertroppers og
Søværnets Flyvevæsens tekniske tjeneste. Søværnets Flyvevæsen med dets luftflotiller og
-grupper forblev under Søværnskommandoen. Søværnets Flyvevæsen varetog fortsat den
videregående træning af Søværnets personel,
der ikke omfattedes af den ovennævnte fælles virksomhed. Flyverledelsen, hvis virksomhed fortsattes lige til Flyvevåbnets oprettelse,
fik en oberst af Hærens Flyvertropper som
chef og en søofficer som stabschef. Samtidig
med oprettelsen af Flyverledelsen fratrådte
kommandør P. Scheibel som chef for Flyvevæsenet og daværende kommandørkaptajn
Erik Rasmussen overtog denne tjeneste. Arene 1947-50 prægedes, som allerede nævnt,
iøvrigt af fortsat træning og uddannelse med
henblik på så snart som gørligt at kunne råde
over et kvalificeret personel til et operationsdueligt flyvevæsen. Hånd i hånd med den
fremadskridende uddannelse gik anskaffelsen
af materiel. l 1948 anskaffedes en foto-rekognosceringsluftgruppe (5 pitfire) J og samme
år blev anskaffelsen af de første jet-jagere
besluttet. Personel - så vel flyvere som tekni-

kere - blev sendt til jet-uddannelse i England, og efter at de første jetjagere (Meteor
mk. IV) i efteråret 1949 var kommet til Danmark, oprettedes under Søværnets Flyvevæsen en Meteor-flotille med - i samarbejdets
ånd - en kaptajn af Hærens Flyvertropper
som flotillefører og iøvrigt med personel fra
begge værn. Ialt anskaffedes 20 Meteor mk.
IV samt et par mk. VII, en 2-sædet jet-træner, og i foråret 1950 blev bestilt endnu en
flotille på 20 Meteor-jagere, nu mk. VIII, en
mere moderne type.
Den nye forsvarslov - lov nr. , 242 af 27.
maj 1950 - havde bestemt, at der skulle oprettes et flyvevåben som et tredie værn, ligestillet med hær og søværn. I loven bestemtes,
at foruden det ved Hærens Flyvertropper ansatte personel overgik til Flyvevåbnet personel af Søværnet med tilsvarende uddannelse,
der inden 2 måneder efter lovens ikrafttræden overfor forsvarsministeren fremsatte anmodning derom. Praktisk talt alt Søværnets
flyvende og tekniske personel fremsatte en
sådan anmodning og blev derefter overført
til Flyvevåbnet.
Ved kundgørelse for Søværnet B. 21/1950
af 27. september 1950 bestemtes, at ved Flyvevåbnets oprettelse fra 1. oktober 1950 henlagdes Søværnets Flyvevæsen under chefen
for Flyvevåbnet med afvikling for øje.
Den 30. september 1950 afholdtes på Luftmarinestation København en parade, ved
hvilken chefen for Søværnet, viceadmiral A.
H. Vedel, tog afsked med Flyvevæsenets personel.
Et kapitel af Søværnets historie var hermed
afsluttet.
Ove Petersen.

SØVÆRNETS FLYVETJENESTE
Elleve år efter at Søværnets Flyvevæsen den
1. oktober 1950 var blevet henl agt under det

den samme dag oprettede Flyvevåben, blev
der i 1961 indkøbt fem franske Alouette III
helikoptere til Søværnet med henblik på basering om bord i de nye inspektionsfregatter
af H vidbjørnen-klassen - dels til anvendelse
ved eventuelle redningsaktioner og dels til
en udvidelse af det område, som fregatterne
kunne overvåge under deres tjeneste som
fiskeriinspektionsskibe ved Grønland og Færøerne samt i Nordsøen m.v.
I 1966 indkøbtes yderligere tre Alouette III
helikoptere, således at Søværnet nu ialt råder
over otte enheder .
Alouette-helikopteren er jetdrevet, idet den
har en gasturbinemotor Artuste 3-B fra Turbomega, Sud-Aviation, Marseilles, med en 3-

bladet hovedrotor og en ligeledes 3-bladet
halerotor.
Motoren kan udvikle 870 HK - men gearkassen er bygget således, at kun 500 HK kan
anvendes, hvorved man har sikret sig, at helikopterens motor aldrig overbelastes. Totalvægten er ca. 2,3 tons og forbruget af jetbrændstof 200 liter i timen . Aktionsradius
ca. 400 km. Alouettens største længde og
bredde - inel. maximum for rotorbladene er
henholdsvis 12,62 og 11 m med en højde på
3,38 m. Marchhastighed 190 km/t.
Alouetten, der til landtjeneste har hjul, er
til brug om bord forsynet med pontoner, på
hvilke den kan »sætte sig« på land ingsdækket agter. Foran for og i flugt med dette dæk
findes hangaren. Af hensyn til den begrænsede plads i denne kan rotorbladene foldes
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sammen, så helikopterens længde og bredde
nu indskrænkes til henholdsvis 10,17 og
3,67 m.
Helikopteren er udstyret med radiokompas
og UHF-pejler, hvorved den kan lokalisere
sin landingsplads om bord eller i land. Besætningen består af en pilot, der er søofficer,
og ofte tillige af en mekaniker. Herudover
kan medtages 5 a 6 mand eller 2 bårer hver med en mand. Udvendig findes en kran,
der kan løfte 175 kg. Længste flyvetid med
en samlet vægt på godt 2 tons er 2 timer.
Af hensyn til skibets bevægelser i sø findes
der til brug ved landingen en harpun, der kan
nedskydes i landingsdækket. Når der gennem
harpunlinen er opnået kontakt mellem skibet
og helikopteren, kan selve landingen afpasses med sikkerhed og nøjagtighed.
Føreren er som nævnt en søofficer af hensyn til det sømandsmæssige, til tjenesten om
bord og ved fiskeriinspektionen, hvorved der
er en større mulighed for specialisering i denne særlige tjeneste, end der ville være for en
flyverofficer.
Foruden en helikopter beregnet til hver af
de fire inspektionsfregatter - af hvilke der
dog normalt kun er udrustet to a tre - er der
stationeret en helikopter på Færøerne og en
i Grønland, idet de resterende er i reserve
eller til eftersyn eller reparation .
Materielmæssigt indgår alle helikopterne i
Flyvevåbnets Eskadrille 722, hvori indtil for
kort tid siden også Catalinaerne indgik, og
vedligeholdes af dennes tekniske stab, idet
personel fra eskadrillerne er udstationeret om
bord i inspektionsfregatterne i perioder af ca.
2 måneders varighed for at udføre den daglige vedligeholdelse og klargøring. På tilsvarende måde er teknisk personel fra Flyvevåb-

Alouetten under en redningsooelse .

net udstationeret til helikopterbaserne på Færøerne og i Grønland.
Medens Søværnets helikoptere således materiel- og vedligeholdelsesmæssigt set naturligt indgår i Flyvevåbnets Eskadrille 722, fandt
man det på den anden side ønskeligt af hensyn til deres særlige tjeneste om bord og under de maritime kommandoer i land at give
dem en plads inden for Søværnet, hvorfor
man oprettede Søværnets Flyvetjeneste og lod
dem indgå i denne.

R. Steen Steensen.

SØVÆRNETS
OFFICERSSKOLE

en militære ledelse og kommando om
bord i orlogsskibene er altid blevet udøvet af søofficerer, medens derimod skibenes
manøvrering og vedligeholdelse i lang tid
hovedsagelig påhvilede skipperne og styrmændene.
I ældre tider behøvede søofficererne derfor ikke at have nogen egentlig sømandsmæssig uddannelse. De skulle organisere skibstjenesten og have indseende med og ansvar for
dens rette udførelse, og at togtets formål blev
opfyldt, men navigation og sømandsskab tog
de sig ikke videre af - de gav deres ordrer
om, hvorhen der skulle sejles, og i kamp om
de forskellige manøvrer, der skulle foretages.
At lede kampen og kæmpe selv var sådan set
officerernes vigtigste opgave, og da denne
kamp under og efter en entring foregik som
håndgemæng og således ikke var væsensforskellig fra kampen på landjorden, ville en
kriger, der forstod sig på at lede kampen til
lands, også have gode betingelser for at kunne blive søkriger.
Det kan derfor heller ikke undre, at adskillige af datidens navnkundige søkrigere
først havde været officerer til lands som f.eks.
Peder Skram, medens andre havde haft embeder i civiladministrationen som f.eks. Herluf Tralle.
De oprindelige grader i Flåden var adrni-
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ral, kaptajn og løjtnant, men i begyndelsen
var disse stillinger ikke faste. En kaptajn, en
adelsmand eller en landkriger kunne, hvis
han besad kongens tillid og gunst, blive udnævnt til admiral med kommando over en
flåde eller måske kun nogle få skibe. Når
skibene vendte hjem, gik admiralen i land og
blev i mange tilfælde ikke admiral mere.
At være admiral var således i den første
tid, hvor denne betegnelse ses anvendt, mere
en tidsbestemt udkommando - svarende til
senere tiders eskadrechef - end en fast grad
eller charge. En undtagelse dannede dog efterhånden dels stillingen som rigsadmiral, der
blev givet til Flådens højstbefalende så vel i
krig som i fred og dels - i begyndelsen i forbindelse med embedet som lensmand på Københavns Slot - stillingen som Holmens admiral, d.v.s. chef for det kongelige værft.
Kaptajnerne, der anvendtes som skibschefer, og som oprindelig benævntes »skibshøvedsmænd« (jfr. tysk Hauptmann = kaptajn) , blev som regel antaget til årstjeneste
(fast tjeneste) . Stillingen som løjtnant
(fransk lieutenant = stedfortæder) var oprindelig ensbetydende med næstkommanderende, og løjtnanter ansattes så vel i års- som
i månedstjenesten (månedsløjtnanter) .
At der ikke krævedes nogen særlig sømandsuddannelse for at blive søofficer, var

almindeligt i alle datidens flåder. Men medens vi i Danmark, efterhånden som udviklingen i 1600-årene skred frem, forstod, at
der til at føre en flåde krævedes et indgående
kendskab til forholdene på søen, vedblev
man endnu længe i udlandets flåder at udnævne generaler og usøvante til admiraler. Et
slående eksempel herpå var Niels luels svenske modstander i Køge Bugt 1677, Henrik
Horn, der var en til admiral samme år udnævnt 59-årig general, som trods sit personlige mod og sin dygtighed som landkriger
selvfølgelig ikke kunne stå sig mod Niels
luel, der var uddannet på søen både herhjemme og i fremmede flåder.
Søofficererne blev - især til de højere grader - fortrinsvis taget fra adelen, men dog
også fra borgerskabet og tillige til løjtnantsgraden - fra dygtige skippere, som således
kunne avancere op i officersklassen.
En i 1600-årene ikke ualmindelig måde at
blive søofficer på var at begynde som page.
Her lærte de unge mænd kavalermæssig optræden og fremmede sprog og opøvedes i våbenbrug. Derefter fulgte en praktisk uddannelse om bord i Flådens skibe som frivillige
(volontiers) eller i koffardifart - ofte suppleret med nogle år i fremmed orlogstjeneste. Disse volontiers kaldtes også adelsburscber og vides bl.a. at have været om bord i
Christian IV' s skibe.
Trods det at kongelig gunst og anden
protektion naturligvis spillede en ikke ringe
rolle i hine tider, stod muligheden for at blive søofficer dog åben selv for den menige sømand, hvis han var i besiddelse af evner og
praktisk sans og forstod at føre sig.
Omkring 1670 indførtes den såkaldte lærlingeinstitution - formentlig på Cort Adelers
foranledning. I begyndelsen kunne indtil 12
unge mænd antages som lærlinge - senere
øgedes antallet. Lærlingene lønnedes med
100 daler årlig med forpligtelse til i 3-4 år
at sejle udenlands i orlogs- eller koffardifart . Fra hvert sted, de anløb, skulle de til-

skrive Admiralitetet om deres færd, og de
havde pligt til at møde, hvis de blev hjemkaldt, hvilket bl.a. skete i 1675 ved Den
skånske Krigs udbrud. Ved deres hjemkomst
dette år ansattes de som underløjtnanter. Efter krigen blev nogle udnævnt til løjtnanter,
mens andre atter blev lærlinge. Mellem lærlingene fra omkring 16so finder vi bl.a. Iver
Huitfeldt og Christen Thomesen Sehested.
Allerede på Christian IV' s tid var der blevet oprettet en navigationsskole med Bagge
Wandel som »director«. Den var beregnet
for skippere og styrmænd - men ikke for officerer. På grund af krigene og Wandels
bortrejse blev undervisningen dog afbrudt i
en længere periode, men i 1667 genopstod
skolen, og fra begyndelsen af 16S0-erne blev
de lærlinge, der opholdt sig i København, undervist her.
Navigationsskolen, der nu mere og mere
tog sig af lærlingenes teoretiske undervisning, fik i 1697 navnet Sø-Akademiet, og
samtidig voksede antallet af lærlinge, således at det i året 1700 kom op over so, af
hvilke dog kun et mindre antal oppebar løn.

Søkadetkompagniets oprettelse.
Det var erfaringerne fra Danmarks mindre glorværdige deltagelse i optakten til Den
store nordiske Krig i året 1700, der gjorde,
at spørgsmålet om en tilstrækkelig tilgang af
kvalificerede søofficerer måtte løses. Ved udrustningerne i 1700 havde man i ind- og udland måttet hverve godt 70 søofficerer- d.v.s.
omtrent lige så mange, som der stod i rullerne - og endda var behovet langtfra dækket. Lærlingeinstitutionen havde kvantitativt
ikke formået at løse problemet, men da kvaliteten af de fra denne institution udgåede officerer i det store og hele var tilfredsstillende, lå det lige for, at vejen, man måtte gå,
var en forøgelse af lærlingenes antal, samtidig med at uddannelsen blev lagt i fastere
rammer og med mere vægt på militære fag.
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Admiral Christen Tbomesen Sebested,
Soaeademiets første chef (1701-1715) .

Ulrik Christian Gyldenløve, der var præsident i Admiralitetet og som general-admiralløjtnant Flådens højeste officer, sendte i januar 1701 en længere indstilling til kongen
med forslag om en forøgelse af lærlingenes
antal til 100 og med nærmere bestemmelser
om deres løn, undervisning, uniformering og
tjeneste.
I tilslutning hertil udstedtes den 26. februar 1701 en kongelig resolution, hvori Frederik IV billigede Gyldenløves forslag - idet
kongen dog ønskede en betænkning om, hvilken farve lærlingenes uniform skulle have.
Skønt dette spørgsmål, der synes at have ligget kongen stærkt på sinde, således endnu
ikke var afgjort, regnes dagen for udstedelsen af den nævnte kongelige resolution som
dagen for stiftelsen af Søe-Cadet-Compagniet
- den nuværende Søværnets Officersskole,
der er verdens ældste sømilitære officersskole. Nogle år senere - efter at czar Peter den
Store havde anlagt St. Petersborg - fik også
Rusland en lignende skole, men i Sverige,
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England og Frankrig skulle der endnu gå
mellem 50 og 100 år, før marinerne her indførte en lignende teoretisk undervisning for
de vordende søofficerer.
Kommandør Christen Thomesen Sehested
blev udset til at være chef for Søkadetkompagniet, hvis lokaler på Gammelholm, der
blev indviet i august 1701, arvede navnet Søakademiet, idet navnet Søkadetakademiet dog
efterhånden slog igennem.
Ordet cadet havde oprindelig ikke nogen
forbindelse med den militære stand. Cadet
var i Frankrig fra gammel tid den almindelige betegnelse for en yngre søn af en greve,
og i moderne fransk har ordet stadig betydningerne: næstældst, yngre og yngst. I sin
tid skulle en adelsfamilies ældste søn som regel arve godset og blev derfor opdraget til at
administrere og senere overtage dette, medens de yngre sønner (cadets), der ikke skulle arve, var henvist til selv at søge en stilling,
hvilket dengang som oftest var ensbetydende med, at de gik militærvejen. I den sidste
halvdel af 1600-årene oprettedes i Frankrig
særlige kadetkompagnier, hvor unge adelsmænd forrettede tjeneste, til de blev udnævnt
til officerer. Her er da ordet cadet, der er
kort og let fatteligt, ret hurtigt fra at være
betegnelsen for en sådan adelig officersaspirant gået over til at betyde en officersaspirant i al almindelighed - til lands så vel som
til vands.
Adskillige af de første søkadetter var vilde
krabater. I de gamle arkiver på skolen findes
beretninger om mange affærer, så som dovenskab, modvilje, udeblivelse og klammerier
m.m. Man straffede dem og truede dem med
afsked. Men helt let var det ikke at få en
kadet afskediget i hine dage - kadetterne var
nemlig antaget af kongen, og det var også
alene kongen, der kunne afskedige dem.
At Søkadetkompagniet imidlertid som helhed var vel disciplineret og godt uddannet,
fremgår af en beretning skrevet af en diplomat, der i 1702 var i den engelske gesandt

Vernons følge, og som havde lejlighed til at
overvære kadetternes øvelser. Alt hvad han
så kadetterne udføre af eksercits, var til det
yderste præcist. De skød til skive i kongens
påsyn, og endog ganske unge på 13 eller 14
år traf meget sikkert. De kastede også granater, og han fandt dem meget statelige i den
grå, med skarlagen forede, guldgalonerede
klædning med de »virkningsfulde« røde fjer
og kokarder. Han omtalte, at kongen holdt
lærere til dem i alle exercitier og i navigation,
og at det ville være deres egen skyld, hvis
de ikke blev de dygtigste folk i deres fag efter den omsorg, man havde for at undervise
dem. Hvis man i England havde sådanne kadetkompagnier, ville man aldrig savne gode
søofficerer.
Den dansk-norske flåde var et nationalt
våben med dybe rødder i nationen. Trods det,
at der en overgang havde været et vist hollandsk islæt, var kommandosproget dansk og
havde altid været det. Da Søkadetkompagniet blev oprettet, var det derfor ganske naturligt, at undervisningen her også foregik på
dansk.
På universitetet taltes der latin og ligeledes
i de lærde skoler - latinskolerne - hvor der
dengang end ikke undervistes i dansk. Fornemme folk talte fransk og tysk - og i Hæren var kommandosproget tysk. På Landkadetakademiet, der blev oprettet 1713, taltes
der helt op til 1770-erne kun tysk - ja, en
overgang var det endda landkadetterne forbudt at tale dansk. På Søkadetakademiet derimod blev der lige fra dets stiftelse undervist på dansk, alle ordrer blev udstedt på
dansk, og alle skrivelser til kongen og Admiralitetet m.v. var affattet på dansk.
Søkadetakademiet er således den første
højere skole i Danmark} hvor modersmålet
kom til sin ret} og hvor undervisningssproget
fra den første dag var dansk.
Oprindelig omfattede den teoretiske undervisning fagene: artilleri, matematik, navigation, skibskonstruktion og tegning. Men da

det viste sig, at flere af de yngre kadetter var
temmelig ukyndige i regning og skrivning,
blev man også nødt til at undervise dem heri.
Disse kadetter måtte imidlertid selv lønne
deres regne- og skrivelærer med 1 rdl. årlig
for hver kadet. Kort efter bestemtes det dog,
at ingen måtte antages som kadet, medmindre han var fyldt 14 år og kunne læse og
skrive. I løbet af den første halve snes år
tilkom fagene engelsk og fransk, dans og
fægtning . Sproglærerne skulle kadetterne selv
lønne. løvrigt er det karakteristisk, at i 1708
var lønningerne for fægtemesteren 300 og
danselæreren 200 rdl., medens tegnelæreren
fik 100 og engelsklæreren kun 62 rdl. årlig.
Undervisningen foregik ikke som i vore
dage klassevis, idet kadetterne stod på vidt
forskellige kundskabstrin. Hver kadet undervistes - som skik også var i skolerne dengang
- enkeltvis, og når en kadet mente sig kvalificeret, kunne han indstille sig til eksamen
»på Admiralitetet«, som det hed. Efter krigsudbruddet 1709 bortfaldt dog disse eksamener, og kadetterne indstilledes i de kommende år af chefen til udnævnelse.
Kadetterne tilbragte dog kun en del af deres kadettid på skolebænken, idet de tillige
for at få praktisk uddannelse ind imellem i
kortere eller længere perioder var til søs, enten tilorlogs med danske så vel som udenlandske orlogsskibe eller til koffardis - i
sidstnævnte tilfælde som regel med de store
kompagniers skibe. I årene 1705-07 udsendtes under kadetofficerernes kommando særlige øvelsesskibe, der hvert år havde en snes
kadetter om bord - men denne udmærkede
ordning, hvor kadetterne lærte mere, end når
de var ude på egen hånd, blev atter indstillet
og først langt senere taget op igen.
Ved antagelsen af en kadet skulle der ikke
spørges om stand eller adkomst, men kun om
han var ærlig, da det tit hændte, at fattige
forældre af den gejstlige og verdslige stand
med mange børn blev nødt til at ansætte dem
i tjeneste som lakaj eller dreng »hos een eller
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anden brav Herre, som formedelst Personens kun været kadet i 2Yl år - og af dette tidsgode Forhold siden søger at employere dem rum har han næppe slidt Søkadetakademiets
nu ved Søetaten, nu ved Landetaten.« Ingen, bænke i mere end Yl år. Det hurtige avancesom havde båret liberi, skulle være udeluk- ment, som også senere skulle blive ham til
ket fra at blive indskrevet i kompagniet, når del, skyldtes næppe krigen alene - Wessel
han kun var kommet af godt og ærligt folk, havde jævnaldrende, der, skønt udnævnt til
og hans kundskab i regning og skrivning var kadet før eller omtrent samtidig, endnu var
således, at han var skikket og kvalificeret der- kadetter i 1720-erne - men vel nok så meget
hans dygtighed i forbindelse med en frimotil.
Denne gode demokratiske ordning skulle dig pågåenhed.
løvrigt bragte krigen megen forstyrrelse i
få vidtrækkende betydning for Flåden - idet
den gaven af vore mest berømte søhelte ad- uddannelsen, idet alle kadetter var udkommanderet om sommeren og mange tillige om
gang til Søkadetakademiet.
Selvom de mange fortællinger og legen- vinteren.
Bestemmelsen om, at man skulle være 14
der om Peter Wessels drengeår ikke kan stå
for en nærmere kritik - bl.a. har han således år ved antagelsen som kadet, overholdtes efnæppe været i skrædderlære - er det rigtigt, terhånden ikke så strengt. Af de 54 kadetter,
at han i 1704 søgte til København, hvor han der stod i rullen november 1726, var den ældkom i tjeneste og »bar liberi« hos en af fade- ste 37, den yngste 8 år. Denne 8-årige, der
rens venner, kgl. konfessionarius, dr. Peter dog var en absolut undtagelse, var - ved konJespersen.Den 28. marts 1706 sendte han, der gelig nåde - allerede blevet antaget som kadengang var 15V2 år gammel,en ansøgning til det i en alder af lYl (halvandet) år - trods
kongen, hvori han bad om, at »Eders kon- kadetchefens protest.
gelige Majestæt af høje Naade og MiskundHidtil havde kadetterne ikke været indkahed vilde allernaadigst forunde og hjælpe serneret, men boede ude i byen. I 1728 skete
mig at blive en Cadet, at exerceres med de der en forandring heri, idet søkadetterne detandre paa Holmen.« Utålmodig som han var, te år fik fælles akademibygning med landkasendte han tre dage senere en ny ansøgning detterne i det tidligere Operahus, den nuvæom antagelse, men der var på dette tidspunkt rende østre Landsrets bygning på hjørnet af
ikke nogen ledig kadetplads, hvorfor resolu- Bredgade og Fredericiagade. Her indkasertionen på de to ansøgninger kort og godt neredes i begyndelsen alle søkadetterne - selød: »Ingen Vakance!«
nere måtte man af pladshensyn lade nogle af
Senere indsendte han flere ansøgninger, og dem bo i deres hjem i byen.
formentlig er han det samme eller følgende
år blevet antaget som »volontær kadet« Danneskiold-Samsøes æra.
d.v.s. overtallig og ulønnet. For at dygtiggøre
sig læste han navigation og gik derefter til
Den 26. marts 1735 blev ledelsen af Søetasøs på rejser til Guinea, Vest- og Ostindien. tens anliggender betroet grev Frederik DanEndelig den 11. januar 1709 kom som svar neskiold-Samsøe, der 1736 udnævntes til »Inpå en femte ansøgning Peter Wessels udnæv- tendant over Marinen« - vel nærmest svanelse til kadet med 52 rdls. gage. Men da var rende til marinerninister i vore dage - og der
han som 3. styrmand på rejse til Ostindien, oprandt nu under denne dygtige administrahvorfra han først vendte hjem sommeren tor en glansperiode for Flåden.
1710. Et år senere blev han udnævnt til seMed en klar forståelse af den betydning,
kondløjtnant. Alt i alt har Wessel således som søofficerernes uddannelse og hele ind416
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stilling havde for en flåde, udvirkede Danneskiold, at han i marts 1737 fik det direkte
overtilsyn med Søkadetkompagniet, der tidligere havde sorteret under Admiralitetet. Den
interesse, Danneskiold viste kadetuddannelsen, resulterede i, at der nu hver sommer med
undtagelse af årene 1743 og 1746, hvor de
spændte udenrigspolitiske forhold krævede
store udrustninger, blev udsendt særlige øvelsesskibe for kadetterne, hvor disse blev oplært under kadetofficerernes vejledning. Enkelte ældre kadetter kom dog endnu ud på
egen hånd - i 1738 var tre således om bord i
kinafarere, og to gjorde tjeneste i den engelske
flåde. I 1746 blev 18 kadetter udkommanderet med de tre orlogsskibe, der dette år, som
omtalt under afsnittet De lange Togter, var
i Middelhavet for at lægge tryk på sørøverstaten Algier.
Danneskiold indførte atter en slags eksamination, som han selv overværede, idet det
i 1737 bestemtes, at kadetterne, før de kunne
avancere til officerer, skulle eksamineres i
nærværelse af intendanten over Marinen, en
admiral og kadetchefen.
Danneskiold sørgede også for, at de dygtige kadetter blev opmuntret ved løfte om hurtigere avancement, medens de dovne og uregerlige blev straffet eller »bortjaget«. Da en
kadet, der var advaret og havde fået tilstået
en prøvetid, alligevel ikke forbedrede sig,
blev han kasseret og sendt til Christiansø,
hvor han »andre til Afsky og Exempel« skulle »hensættes til Arbejde«.
At der kom pli og form over kadetterne i
Danneskiaids tid, viser en dagbogsoptegnelse
af en fransk søofficer, der i slutningen af
1730-erne var på besøg i København :
»Der findes endvidere et meget vel udrustet kompagni garde-marinere, som er indkvarteret i en stor og smuk kaserne, hvor de
holder deres øvelser med den største regelmæssighed og under en meget streng disciplin.«
Det var Danneskiolds hensigt at få Søka27

General-Admiral-Lieutenant Frederik greve DanneskioldSamsoe (l 703-1770) . Sur-Intendant de Marine .

detkompagniet adskilt fra Landkadetkompagniet, og i marts 1746 påbegyndtes derfor opførelsen af et nyt søkadetakademi på Gammelholm. Men før bygningen var færdig,
døde Christian VI, under hvis bevågenhed
Danneskield havde bragt Flåden frem til at
være en af datidens største og mest respekterede. Men en mand som Danneskiold havde
mange fjender, og efter kongens død begyndte hans stjerne hurtigt at dale, og allerede i november 1746 - kun tre måneder efter
Christian VI''S død - blev han afskediget omend i nåde og med pension. Derefter kom
der for Flåden og for Søkadetkompagniet en
stilstandsperiode, hvor man levede videre på
Danneskiolds værk .
Men Søkadetkompagniet fik ikke den akademibygning, der var tiltænkt det. Den blev
taget i brug til andre formål , og søkadetterne og landkadetterne vedblev endnu en snes
år at dele hus. Udrustningen af særlige kadetskibe faldt bort - og ligeledes eksaminerne.
Dog mindede Admiralitetet i 1749 kadetchefen om, at der fandtes en forordning af
marts 1705, som påbød, at kadetterne skulle
eksamineres »på Adrniralitetet«, før de ind417
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Del kongelige Sø- og Landkmielakmiemi havde 1728 til 1768 til huse i det tidligere operahus pd hjørnel
af Bredgade og Predericiagade, senere domicil for Rigsdagen og nu for Østre Landsret. Ved ombygningen 1769-70, inden søkmieJlerne alene overlog bygningen, ændredes de 2 elager til 3, idel der eoerst blev
indskudt en lav ':I> mezzanin 'f.. I 1788, da søkmiellerne fJYJlede til del Brockdorffske Palæ pd Amalienborg,
del nuværende residenspalæ. rykkede landkmieJlerne lilbage til operabuset.

stilledes til at blive officerer. Man lægger
mærke til, at der her ikke nævnes noget om
Danneskiolds eksaminer - Danneskiold og
hans tid skulle være glemt! Der blev da også
s.å, afholdt en sådan eksamen - men derefter gik eksamensvæsenet atter i glemmebogen for en tid.

1758-1797.
Med C. F. de Fontenay fik Søkadetkornpagniet i 1758 en god chef. I de 12 år, han
nu ledede dette, skete der betydelige fremskridt i mange retninger. Han var ikke bange for at foreslå Admiralitetet forbedringer,
og han forstod at motivere dem på en sådan
måde, at han som regel opnåede, hvad han
ønskede - selvom det kostede penge!
Der var tidligere ikke bestemt noget om,
hvorledes kadetterne skulle »bestå« ved eksaminationerne. Karakterer blev ikke givet, det
var udelukkende lærernes og censorernes
418

skøn, der var afgørende. Hvis en kadet
standsede i besvarelsen af det stillede spørgsmål, blev han afvist. Otte dage senere kunne han imidlertid atter melde sig, men måtte
da begynde forfra igen med besvarelsen.
Efter at det i mere end 60 år havde været
overladt til kadetchefens indstilling og kongelig gunst, hvorvidt og hvornår en kadet med eller uden eksamen - kunne avancere til
officer, fik Fontenay i 1763 gennemført, at
en kadet først kunne blive officer, når han
havde bestået visse eksaminer og havde fået
»officersattest« af en skibschef under et togt.
Så snart en kadet var nået så vidt i sine studier, at han kunne melde sig til eksamen,
skulle der gives ham lejlighed til at underkaste sig denne, og når han havde bestået den
og havde officersattest, måtte chefen straks
indstille ham til at blive sekondløjtnant, dersom der var et ledigt nummer. Det var således kadetterne, der selv bestemte, hvornår de
ville indstille sig til de forskellige eksaminer
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Prospekt af Amalienborgs to nordlige palæer. Det Brockdorffske Palæ ses til højre. Her, hvor kong Frederik
IX havde sin residens, var Landkadetakademi 1768-88 og Søkadetakademi 1788·1827. Prospektet er fra tiden
før 1770, da Saly's rytterstatue af kong Frederik V rejstes midt på slotspladsen.

- en følge af det individuelle studium uden
klasseundervisning. Da der dengang ikke blev
givet karakterer, ordnedes ancienniteten efter
et særligt system, hvor det var datoen for officersattesten i forbindelse med datoen for
den sidste eksamen, der var afgørende for
den militære aldersorden.
Foruden søkadetter havde tillige andre bl.a. månedsløjtnanter, en slags reserveofficerer, styrmænd og skippere - kunnet opnå
udnævnelse til søofficerer. Det hændte dog
efterhånden kun i sjældnere tilfælde, men
fra 1765 har det været en fast regel - indtil
de særlige forhold efter 1945 - at ingen kunne udnævnes til søofficer uden først at have
gennemgået kadetuddannelsen og taget afgangseksamen.
I 1768 flyttede landkadetterne til Amalienborgs nordøstlige palæ - det tidligere residenspalæ - og efter restaurering af det gamle
operahus var søkadetterne ene om denne bygning indtil 1788, da landkadetterne og søkadetterne byttede, så de sidstnævnte nu kom
på Amalienborg.
Fontenays efterfølgere førte Søkadetakademiet videre frem. Uddannelsen forbedredes

stadig, årlige kadettogter blev en fast regel,
og karakterer med talværdi indførtes i 1792,
dels om bord og dels ved konkurrencen om
Gerners Medail/ej der var indstiftet til minde
om den nylig afdøde fabrikmester, kommandørkaptajn Henrik Gerner, og som efter særlige regler blev tildelt den eller de dygtigste
kadetter.
Navnet Søkadetkorpset, som allerede omkring århundredets midte begyndte at vinde
indpas i stedet for Søkadetkompagniet, blev
indført officielt i 1792.

Hans Christian Sneedorjf.
M alle de søofficerer, der gennern tiderne
har stået i spidsen for Søkadetkorpset, må
uden tvivl H. C. Sneedorff siges at være den,
der ved sin personlighed og hele sin gerning
har haft den største betydning for korpsets
fremgang og udvikling. Hvis nogensinde en
dansk søofficer har haft »kadetuddannelse«
som speciale, er det Sneedorff. I 27 år - fra
1797 til sin død i 1824 - var han chef for
Søkadetakademiet, og forinden havde han i
11 år været skoleofficer og næstkommanderende.
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Premierløjtnant H. C. Sneedorff på den tid, da han ti/trådte tjeneste som kadetofficer red Søkadetakademiet.

Sneedorff var som kadet en både begavet
og flittig elev, der hurtigt arbejdede sig frem.
Interesseret i tidens humanistiske og poetiske
strømninger var han begejstret for Johannes
Ewalds poesi og forsøgte sig også selv som
så mange andre af datidens unge mænd i digtekunsten, idet han efterlignede mesterens
højstemte oder og elegier. Som 16-årig kadet
færdedes han mellem datidens digtere og
skønånder og gjorde her bl.a. bekendtskab
med den unge Knud Lyhne Rahbek.
Efter Sneedorffs død i 1824 skrev Rahbek,
der dog som bekendt var temmelig rundhåndet med ros til sine digterfæller, at Sneedorff
havde været Ewalds mest elskede discipel. Levende erindrer jeg, fortæller Rahbek videre,
at da Gerner anbragte Sneedorff, som han
meget yndede, blandt de officerer, der skulle
lære Konstruktionen, og jeg, for hvem digtekunsten gik over alt, for Ewald beklagede det
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tab, vor poesi led ved, at den mest geniale af
vore yngre helligede sig et andet fag, gav
Ewald mig det svar: »Det er godt nok, at vi
faa gode, stærke Vers, men det er heller ikke
uvigtigt, at vi faa gode, stærke Orlogsskibe.«
Foruden at være digter var Sneedorff imidlertid en særdeles praktisk sømand, der forstod at føre og manøvrere et orlogsskib, og
som få var han hjemme i navigationen. Men
at hans litterære interesse og hans omgang
med datidens skønånder har givet ham en dybere og mere indgående forståelse af menneskesindet, kan der ikke være tvivl om. Alt
i alt stod han således langt bedre rustet til at
blive de unge kadetters opdrager end en officer, der kun havde datidens ensidige uddannelse som ballast.
At en chef som Sneedorff derfor ikke alene
var agtet og respekteret, men ligefrem elsket
af kadetterne, kan ikke forundre . At han efter tidens skik og brug måtte lade kadetter,
der havde forbrudt sig, korporligt revse, gjorde ikke nogen ændring heri - tamp hørte dengang til dagens orden som straf i Flåden og her gjaldt der ingen undtagelse for kadetterne.
At komme ind på en mere indgående omtale af Sneedorff som kadetchef vil her ikke
være muligt. Det skal blot nævnes, at han
med sin pædagogiske sans forbedrede eksa
menssystemet og lod trykke lærebøger, som
skolens lærere havde udarbejdet . Tidligere
havde kadetterne i udstrakt grad måttet spilde tiden ved efter lærerens diktat at indføre .
deres penswn i hefter.
Da Søkadetakademiet med over 100 kadetter stod på sit højdepunkt i perioden 180207, fik Sneedorff ført igennem, at der i stedet for fregatter blev udrustet orlogsskibe
som kadetskibe. Her som i det meste af sin
tid fik han virksom støtte af kronprinsen, den
senere kong Frederik VI, der allerede i begyndelsen af 1790-erne havd ~ overtaget præsidiet i Admiralitetskollegiet, og som stedse
viste kadetuddannelsen sin levende interesse.

H. C. Sneedorj]. Chef for Søkadetakademiet fra 1797 til sin død som kontreadmiral 1824.

Udlandets dom over Sneedorffs virke vil
måske bedst fremgå af det i afsnittet om
Slaget på Reden citerede brev, som Nelson
sendte ham efter slaget.
Tabet af vor orlogsflåde i 1807 og den
følgende krig ansporede Sneedorff til gennem fremskaffelsen af et veluddannet personel at søge at bøde på det ringere materiel.
Reduktionen i 1814 og tabet af Norge betød naturligvis indskrænkning på alle områder. Antallet af kadetter svandt ind, og det
var mest brigger og korvetter, der nu blev
sendt ud som kadetskibe. I 1827 måtte kadetterne forlade Amalienborg og rykke ind i
Den Søbøtkerske Gård på hjørnet af Toldbodvejen og Norgesgade (nu Bredgade nr.
76).
I tiden indtil 1869 var bl.a. kommandørerne C. E. van Dockum (1846-51) og Edouard
Suenson kadetchefer (1851-63).

Efter at Grundloven var givet, var det ikke
mere kongen, men Rigsdagen, der skulle tage
bestemmelse om forholdene på Søkadetakademiet, og dette måtte nu ligesom Marinen
og alle andre offentlige institutioner vænne
sig til ikke alene Rigsdagens indblanding,
men også tåle offentlighedens kritik. Selv
om uddannelsen var fulgt med den begyndende tekniske udvikling, var der dog en del
at kritisere. Det vigtigste var vel selve ordningen af undervisningen, hvor kadetterne
selv bestemte, hvornår de ville indstille sig.
En sådan studieordning var næppe den bedste, hvor eleverne var så unge, som de var på
Søkadetakademiet. Alderen for adgang blev
derfor i 1854 forhøjet fra 11-12 år til 14-15,
og det blev bestemt, at der skulle indføres
klasseundervisning, således at alle klassens
kadetter efter undervisningsperiodens ophør
skulle gå op til eksamen.
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Kadetskibet, korvetten Flora, tørrer sejl i Flådens Leje linder udrustning. Flora var kaJetskib i årene
1837-51. Efter tegning 4 c. W. Eckersberg i Kobberstiksamlingen.

Søojjicersskolen 1869-1903.
I h.t. en i 1868 vedtaget søværnslov blev
det mere end halvandet hundrede år gamle
Søkadetakademi ophævet den 1. maj 1869,
idet Søofficersskolen oprettedes s.å. At ordet
»akademi« nu blev erstattet af »skole«, skyldtes den allerede tidligere indførte overgang
fra det friere studium til den mere skolemæssige klasseundervisning.
Eleverne skulle for at få adgang dels efter deres 14. år enten have 9 måneders sejlads
tilorlogs som frivillige lærlinge eller 18 måneders søfart til koffardis og dels bestå en
adgangsprøve. Ingen kunne indstille sig senere end i det kalenderår, hvori han fyldte
19 år.
De kundskaber, der krævedes til adgangsprøven, måtte eleverne selv skaffe sig - og
der blev da også hurtigt oprettet forskellige
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private kursus, der forberedte til prøven. Det
mest kendte af disse var i de seneste år, hvor
denne ordning var i kraft, Galster og Holbølls.
Efter bestået adgangsprøve i land blevet
vist antal antaget som aspiranter og deltog i
kadetskibets togt. Efter bestået adgangsprøve
om bord blev de 10, der havde det højeste
gennemsnit ved de samlede prøver i land og
om bord, antaget som elever ved Søofficersskolen. Efter to års undervisning - henholdsvis i yngste og næstyngste afdeling - under
et benævnt yngste klasse - kom overgangsprøven. De fem bedst beståede rykkede op i
ældste klasses yngste afdeling som kadetter
og fortsatte næste år i ældste afdeling, der afsluttedes med afgangsprøven inden udnævnelsen til sekondløjtnant.
De 10 i yngste afdeling optagne elever
måtte således se i øjnene, at halvdelen af dem

skulle forlade skolen to år senere, selvom
de havde bestået overgangsprøven. Var dette
sket, kunne de imidlertid gå til koffardis som
styrmænd, idet kravene til styrmandseksamen
var dækket ved bestået overgangsprøve.
I 1880 ændredes dog dette forhold, idet
'man skød udvælgelsen frem til adgangsprøven, således at alle, der bestod denne og kom
ind på skolen, kunne regne med, at de ville
blive officerer, hvis de bestod de senere prøver. Samtidig bortfaldt benævnelsen elev og
alle benævntes kadetter. Som skolebygning
fik Søofficersskolen fra 1869 overladt Nyboders nyopførte pigeskole, der havde vist sig
at være for stor til sit oprindelige formål.
Bygningen, der er beliggende i Gernersgade
nr. 20, har siden 1950 huset Søværnskommandoen. I årene 1869-82 og 1903-17 var
de to yngste afdelinger indkaserneret - i årene 1882-1903 og 1917-39 boede alle kadetterne på skolen.
Det eksempel, som prins Wilhelm, den senere kong Georg I af Grækenland, havde givet ved at melde sig til optagelse på Søkadetakademiet i 1860, blev fulgt af flere prinser
af det danske og det græske kongehus. Således gennemgik prins Valdemar Søofficersskolen i årene 1875-79, prins Georg af Grækenland 1885-89 og prins Carl- den senere kong
Haakon VII af Norge - 1889-93. De forbindelser, som allerede i 1880-erne blev knyttet mellem Danmark og Siam, medførte også,
at den siamesiske prins Pheen Leck blev
sendt til Danmark, hvor han i 1887 tog adgangseksamen til Søofficersskolen, som han
derefter gennemgik i de følgende fire år.

Kadetskolen 1903-32.
Kadetternes uddannelse var i 1869 kommet
ind i en rolig gænge, og der skete indtil begyndelsen af det nuværende århundrede kun
mindre ændringer i undervisningen.
Efter udnævnelse til officerer kunne de,
der ønskede at specialisere sig, dels gennem-

gå forskellige kursus på Officersskolen på
Frederiksberg Slot - enten sammen med Hærens officerer eller i spedalklasser - dels kunne de søge videre uddannelse i udlandet eller
studere på Den polytekniske Læreanstalt.
Det var dog kun ret få søofficerer, der søgte
en sådan uddannelse, og da man efterhånden
mente, at alle søofficerer nogle år efter deres
udnævnelse burde have en videregående uddannelse, oprettedes Søværnets Officersskole
i 1903. For at undgå forveksling fik Søofficersskolen derfor den 1. oktober 1903 et nyt
navn - Kadetskolen.
Af økonomiske årsager ønskede man ikke
trods den stærkt voksende tekniske udvikling
og det dermed forøgede læsestof at forlænge
kadettiden. Man skød derfor efterhånden
mere og mere af det elementære stof frem til
adgangsprøven og tiden før denne med det
resultat, at man fra 1904 krævede, at den almindelige skoleuddannelse ved optagelsen
skulle være afsluttet med 4. klasses hovedeksamen, som det dengang hed, eller med
den senere indførte realeksamen eller. eventuelt oprykningsbevis fra 1. til 2. gymnasieklasse. Til gengæld blev lærlingetiden afkortet til 21;2 måneds sejlads med et af Flådens
skibe.
I 1905 blev eleverne på Skibbygnings- og
Maskinskolen uniformeret som kadetter dog med Maskinkorpsets emblem (korslagt
anker og skrue) i stedet for kadetankeret. De
benævntes nu ingeniørelever, og skolen fik
navnet Ingeniørelevskolen. De uddannedes til
marineingeniører og teknikere ved Orlogsværftet. I begyndelsen sejlede de med deres
eget skoleskib - den gamle kanonbåd Falster
- men fra 1911 kom de om sommeren om
bord ikadetskibet.
I efteråret 1916 ophævedes Ingeniørelevskolen, og dens elever, der nu fik benævnelsen ingeniørkadetter, kom ind på Kadetskolen, hvor de nu indkaserneredes sammen med
søkadetterne, som kadetterne benævntes efter
sammenslutningen. I forskellige fag fik sø423

Undervisning i elektroteknik i ældste klasse vinteren 1918-19 i Kadetskolens anneks på Orlogsværftet - den tidligere lngeniereleoskole, Læreren er den senere underdirektør ved Orlogsværftet J. Axel Poulsen. I forreste række ses
til venstre den senere cbe] for Søværnet, oiceadmiral H . A. Nyholm, og i midten den senere [orsoarscbe], admiral
E. ]. C. Qvistgaard. I anden række to thailandske søkadetJer.

og ingeniørkadetterne nu fælles undervisning.
Ingeniørelevskolens lokaler på Holmen blev
til gengæld overdraget til Kadetskolen, der
benyttede dem til undervisning i tekniske fag.
Det er allerede nævnt, at man ikke ønskede kadetternes uddannelsestid forlænget .
Tværtimod så man den - af økonomiske
grunde - gerne afkortet. En mulighed herfor
ville være at kræve studentereksamen som
adgangsbetingelse. At foretage en pludselig
generel ændring i den tidligere antagelsesmåde ved udelukkende at antage studenter, vovede man dog ikke. Der var adskillige, der
mente, at det ville gå ud over den praktiske
uddannelse, når kadetterne ikke blev antaget
i den unge alder. Med bibeholdelse af den
gamle ordning indførte man derfor i 1913
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forsøgsvis en sideløbende ordning med antagelse af studenter af den matematisk-naturvidenskabelige retning med en vis minimumskarakter i fagene matematik og fysik. Efter
to måneders sejlads som lærlinge gik studenterne ind i skolens næstyngste afdeling og
sprang således Ih års kursustid og Ih års aspiranttid samt hele yngste afdeling over. Aldersgrænsen for studenter var 20 år.
Trods lidt gnidninger i begyndelsen viste
den nye ordning sig brugbar - om end man
selvfølgelig ikke kunne komme udenom, at
det var vanskeligere for en student at få samme praktiske uddannelse på 4 togter som de
andre søkadetter fik på 6.
At komme ind i de rette militære folder og
underkaste sig Kadetskolens disciplin var
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Kadetskibet, k,.ydse,.en Hejmdal, saluterer engelsk admiralsjlag i slagkrydseren Hood test [or Skotland, 1928.
Maler} af Cbr. Benjamin Olsen.

.: ..,

'

Krydseren Hejmdal, der - bortset fra nogle få somr e - var kadetskib fra 1903 til 1930 .

utvivlsomt også sværere for en 18-19-årig
student end for en 16-17 -årig realist. Thi
disciplinen var streng på Kadetskolen på den
tid. Til belysning heraf skal anføres nogle
af de bestemmelser, der dengang fandtes i kadetternes instruks:
Ingen kadet må i København eller i dansk
garnisonsby offentligt ryge tobak. I selskabslivet må de ikke ryge, når overordnede er til
stede, uden først at have indhentet vedkommendes tilladelse.
På offentlige steder, såsom teaterforestillinger, koncerter og deslige, er det ikke tilladt
at aftage handskerne.
Kadetterne må ikke i København besøge
nogetsomhelst offentligt beværtningssted.
Skulle kadetternes forældre eller andre, som
skolen anser for berettigede til at træde i forældrenes sted, indbyde dem til at deltage i et
måltid på en kafe eller restauration, kan en
sådan indbydelse undtagelsesvis modtages
uden forud indhentet tilladelse fra skolen,
men melding derom afgives da snarest. Endvidere skal det ikke være kadetterne forment

efter et besøg i teater, under besøg i Tivoli
eller under landlov i København at indtage et
måltid på en absolut 1. klasses restauration
eller kafe, men de skal da. ligeledes snarest
afgive melding derom.
Ingen kadet må lade sit fotografi udstille
offentligt.
Uden chefens tilladelse må ingen kadet bo
på hotel eller leje sig private værelser.
Dette er kun et lille udpluk af de mange
regler og bestemmelser, som man dengang
mente var nødvendige for at sikre de vordende søofficerer en passende opdragelse.
En kadet måtte naturligvis heller ikke være
forlovet - i hvert fald ikke officielt. Det
stod ganske vist ikke i instruksen, men det
var en sådan selvfølgelighed, at det ikke
mentes nødvendigt at nævne det. At kadetterne kunne bære ringe, guldlænker og armbåndsure eller lignende former for smykker
var ganske utænkeligt.
I året 1904 fulgte prins Axel i sin faders
fodspor og gennemgik kadetuddannelsen til
1908. Også prins Aage blev kadet i 1904,
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udsigter for Søværnets fremtid - meget ringe. I vinteren 1925-26 var antallet af søkadetter nede på 11 - og heraf var den ene
endda en siameser.

SøoJficersskolen 1932-45.

Krydseren Valkyrien, der var kadetskib 1915, 1919 og
1923. Samtidig tillige øvelsesskib for Konstabelelevskolen i 1915 og for Dæksofficemkolen i 1923.

men afgik næste år fra skolen og fortsatte i
Hæren. Mod slutningen af 1. Verdenskrig begyndte kronprins Frederik og prins Knud deres kadetuddannelse, og endelig indtrådte
prins Flemming under 2. Verdenskrig som
tredie kongelige generation iKadetkorpset.
Søværnsordningen af 1922, der på så mange områder betød en radikal ændring af Søværnets struktur, medførte dels en ophævelse
af ingeniørkadetordningen og dels, at studentereksamen nu blev obligatorisk ved antagelsen som søkadet. De følgende år var iøvrigt
en mørk tid for Kadetskolen. Tilgangen var
- til dels vel på grund af de lidet lystelige
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Ved Søværnsordningen af 1932 skiftede
Kadetskolen navn til Seojjicersskolen, idet
den tidligere nævnte Søværnets Officersskole
var blevet ophævet, og man tillige ønskede
at give Søværnets skoler navn efter den personelgruppe, hvortil eleverne uddannedes.
Det var iøvrigt ikke alle de kommende elever, der skulle uddannes til søofficerer, idet
man nu ved skolen tillige begyndte at uddanne maskinkadetter, intendanturkadetter og
kystkadetaspiranter m.fl. Alle disse kategorier uddannedes til officerer af reserven, idet
det var meningen, at egnede maskin- og intendanturofficerer efter nogle års tjeneste
skulle antages til fast tjeneste i linien.
Undervisningsplanerne og hele uddannelsen havde dog endnu ikke fundet noget helt
fast leje, og der skete derfor ret hyppigt mindre ændringer. For at give kadetterne mere
rutine i behandling af mandskabet - noget
der tidligere ikke havde været lagt så stor
vægt på under deres uddannelse - blev kadetterne nu i bestemte perioder udkommanderet med skibene og på eksercerskoler for at
gøre praktisk tjeneste som underbefalingsmænd.
Med kadetterne og aspiranterne af de forskellige tjenestegrene, som nu i h.t. 1932ordningen kom ind på Søofficersskolen, var
skolebygningens kapacitet udnyttet til det
yderste. Da en ny søvæmslov af 1937 medførte en forøgelse af personellet, blev en
udvidelse af skolens lokaler derfor nødvendig. Resultatet blev opførelsen af den nye
skolebygning på Nyholm, der skulle rumme
alle kategorier af officerselever, hvorved Søofficersskolen og Reserveofficersskolen blev
slået sammen.

Ved skoleårets begyndelse den 1. september 1939 skulle bygningen stå færdig, men
forholdene i sommeren 1939 gjorde, at arbejdet blev noget forsinket, så kadetterne først
kunne rykke ind i slutningen af oktober. Endda var arbejdet endnu ikke afsluttet, og først
i februar 1940 var skolen helt færdig.
Den 9. april lagde en klam og knugende
hånd over Søofficersskolen. Som bekendt fik
de danske værn foreløbig lov at bestå - omend med adskillige indskrænkninger. Skønt
fremtiden var uvis, og ingen vidste, hvad ud faldet af krigen ville blive, kunne man kun
håbe på, at Danmark atter ville blive frit, og
det gjaldt derfor om at benytte »ventetiden«
på bedste måde - og dette skete bl.a. ved at
forcere uddannelsen af befalingsmænd mest
muligt.
Det var dog ikke alle kadetter, der syntes,
at man burde forholde sig afventende. 7 af
de yngre besluttede at ville gøre en indsats,
og i slutningen af april tog de en motorbåd
og sejlede til Sverige, idet de ville tilslutte sig
de kæmpende norske styrker. Ved ankomsten
til Sverige blev de imidlertid internerede og efter en del dansk-svenske forhandlinger
sendt tilbage i juni 1940. Af chefen for Søværnskommandoen blev de ikendt 14 dages
kvarterarrest - betinget. Det blev tilkendegivet dem, at de kunne fortsætte deres uddannelse, men at de ville være at sætte et år tilbage - »af hensyn til den tid, de ikke havde
deltaget i undervisningen«.
I sommeren 1943, da det trak op til begivenhederne den 29. august, tog 3 kadetter og
2 underkvartermestre den 5. juli Marinens
hurtige motorbåd Fandango i forståelse med
bådens maskinister og flygtede til Landskrona. Det var deres hensigt via Sverige at komme til England. I Landskrona fik kadetterne
efter 8 dages »varetægtsarrest« lov til at rejse
til Stockholm, hvor de traf en fjerde kadet,
der var flygtet via Frederikshavn. Det viste
sig imidlertid umuligt for kadetterne at komme til England. For at tjene til livets ophold

tog de på skovarbejde og sejlede i den svenske småskibsfart. Da Den danske Brigade
blev oprettet i Sverige, meldte de sig til denne.
Om begivenhederne den 29. august 1943,
hvor kadetskibet Hvidbjørnen blev sænket af
sin egen besætning, er berettet andetsteds.
Da kadetterne blev løsladt efter interneringen, flygtede enkelte til Sverige, men de
fleste søgte kontakt med Modstandsbevægelsen - især Holger Danske-gruppen. For at
holde lidt sammen på kadetterne og give dem
nogen uddannelse, oprettedes i november
1943 på Handelsskolen i København et civilt
navigationskursus under daglig ledelse af daværende kaptajnløjtnant Seehusen . Her fik
kadetterne undervisning om dagen, medens
de arbejdede illegalt om natten. Dette kursus
måtte dog indstilles i september 1944, da
tyskerne havde fået en - naturligvis særdeles
velbegrundet - mistanke til , hvad der foregik.
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ske kadetchefer oprettet kontakt mellem de
nordiske søofficersskoler, en kontakt der bl.a.
består i gensidige studiebesøg med nogle dages ophold og deltagelse i undervisningen
ved de andre skoler for et mindre antal kadetter. Endvidere er der siden 1948 hver sommer blevet arrangeret »kadetstævne«, idet de
tre landes kadetskibe på skift mødes i en
dansk, norsk eller svensk havn, hvor der afholdes forskellige idræts- og sportskonkurrencer og dyrkes kammeratligt samvær til
styrkelse af den nordiske samhørighed.
Den 26. februar 1951 kunne Søofficersskolen fejre sin 250-årige beståen.

Søværnets Officersskole.
Sokadet Kronprins Frederik i daglig lilli/orm (dre;lJtø;)
om bord pil krydJcr ell Valkyrien i Gibralt ar 1919 .

I den lovløse tid var 11 søkadetter arreste ret af tyskerne i længere eller kortere tid heraf undslap en ved bombardementet af
ShelIhuset. 2 søkadetter faldt i Modstandskampen.
Efter tyskernes kapitulation varede det noget, inden skolen kom i gang igen. Dels stod
kadetterne som Søværnets øvrige personel i
forskellige modstandsgrupper, og dels var
Søofficersskolens bygning blevet slemt ramponeret ved tyskernes huseren.
Da skolen i 1939 på grund af krigen blot
var »taget i brug« uden nogen egentlig indvielse, benyttede man nu efter dens istandgørelse lejligheden til ved genåbningen den
7. januar 1946 at afholde en åbningshøjtidelighed, som overværedes af kronprinsen i
spidsen for en lang række honoratiores.
En del af det personel, der havde beklædt
ledende stillinger i Modstandsbevægelsen, fik
ved lov adgang til at blive udnævnt til officerer i reserven, og nogle af disse gik efter særlige kursus over i linien'.
Efter krigen har de danske, norske og sven-
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Søværnsordningen af 1951 greb på mange
måder ind i skolens liv. Da skolen ikke alene
uddanner søofficerer, men også rnaskin- og
intendanturofficerer, blev navnet ændret til
Søværnets Officersskole.
Adgangen til at blive sø- og intendanturkadet var stadig betinget af studentereksamen, men for at øge tilgangen og gøre den
så demokratisk som mulig, gav man ved oprettelsen af Forsvarets Gymnasium ikke-studenter - så vel unge mænd med realeksamen
eller almindelig skoleuddannelse som for skelligt personel, der allerede var gået ind j
Søværnet som f.eks. mather og oversergenter
- mulighed for på denne måde at tage studentereksamen. Antagelsen som maskinkadet
er betinget af den udvidede maskinisteksamen fra Københavns Maslcinskole. Denne
eksamen kan tages enten før indtræden i Søværnet - eller efter udnævnelsen til sergent
svarende til ikke-studenters gennemgang af
Forsvarets Gymnasium som anført i det følgende.
Herved har det ikke kunnet undgås, at
der kan fremkomme en ret betydelig aldersforskel mellem kadetter i samme klasse, ligesom skolen har måttet acceptere, at en kadet
kan være gift.

Medens kadetterne tidligere havde haft deres egen uniform, er kadetterne nu blevet sergenter eller oversergenter og uniformeres som
sådanne, idet kadetter af linien dog - som kadetterne tidligere - bærer dolk i bandoler,
medens reservekadetter har dolk i gehæng.
Ved antagelsen bliver studenter så vel som
ikke-studenter sergentelever, for efter knapt
et års uddannelse om bord og i land at blive
udnævnt til sergenter, hvorefter de, der har
studentereksamen, går direkte ind på Søværnets Officersskole, medens de øvrige gennemgår Forsvarets Gymnasium, hvis undervisning
er to- eller treårig alt efter elevernes standpunkt. Så vel her som på Søværnets Officersskole er de lønnet efter deres grad.
Den del af skolens virksomhed, der vedrører reservekadetterne, benævnes Søværnets
Reseroeojjicersskole, der har samme chef og
benytter samme lokaler som Søværnets Officersskole, idet undervisningen er afpasset således, at reservekadetterne fortrinsvis er på

skolen om sommeren, hvor kadetterne af linien er om bord ikadetskibet.
Reservekadetterne er dels navigatører og
dels polyteknikere, der efter ca. 20 ugers uddannelse som sergentelever på Søværnets Sergentskole overgår til Reserveofficersskolen,
hvor deres uddannelse varer henholdsvis 13
og 22 uger, hvorpå de efter bestået eksamen
udnævnes til søløjtnanter af 2. grad af reserven.
I sin snart 275-årige tilværelse har Søværnets Officersskole under skiftende navne
kendt både gode og onde dage, men trods
alle omskiftelser har den stedse set det som
sit mål ikke alene at bibringe sine elever gode
kundskaber, men tillige at indpode dem pligtfølelse og æresbegreber, uden hvilke al kundskab og lærdom intet nytter. Dette kan næppe udtrykkes mere rammende, end det gøres i
en af skolens gamle morgenbønner, der med
en bøn for hver af ugens dage læses af den

Katielkorpsel [armeret som landgangskompagni under march fra Sønderborg til Dybbøl 1950.
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Søofficersskolen på Holmen - set fra nordvest. Efteråret 1939. Billedet er taget fra Niels luels mærs.
Rotunden er cykelstald, bag den ses gymnastiksalsflø;en og bag denne igen Penrikskolen med det sorte,
skrå tag.

vagthavende kadet ved skolens morgenparade.
Inden ugens arbejde tager sin begyndelse,
Jyder i mandagens morgenbøn de manende
og kraftige ord, der den dag i dag kan stå
som skolens devise:

l{un~sfab

uoen Dy~

~ar

intet Dær~. men
Dy~ uoen l{un~sfab er for Ei~et for Den,
~er vil tjene unoer Danmcrfs Slag.

~.

Steen Steensen.

.,

Søværnets Officersskole på Holmen 1950.
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Søværnets Underofficersskole.
Chef, befalingsmamd, lærere og elever ved øvelsesmasten i Søkvæsthusets gdrd 1902.
Soværnets forskellige underofficersskoler har under stadig veksl ende benævnelser haft skiftende hjemsteder - bl.a. i
en bygning ptl Ankerøen og fra 1888 til efter 1. Verdenskrig i Sokvæsthuskompleksets hovedbygning i Overgaden
oven Vandet ptl Christianshavn . - I skolegtlrden stod end nu omkring tlrhundredsk iftet skruekorvetten Thor's faste.
stang fra stortoppen med mærs og bramstang, og her øvedes »Sejls regering«, der bestod i manøvrer med ræernet
opsætning og nedtagning, undersltlning og frasldning af sejl, nedtagning og opsætning af bramstang m.o., ligesom
hYPpige entringer indgik i elevernes opøvelse til sejlskibssømænd. - »Øvelsesrejsningen« var tillige et dekorativt samlingspunkt i den store skolegdrd, og ved de dengang ikke særligt hYPpige fotograferinger grupperedes lærere og elever herom . - Ptl billedet, der er fra 1902, bemærkes især den stærke udposning af datidens uniformsbluser, der beo
nævntes overskjorter, og underoffic'erernes smukke gamle distinktioner. Officerernes højtidelige ptlkJædning i tjene.
stefrakke svarer til de civile læreres lige rtl rtilige mørke tøj og store sorte hatte. - Øvelserrejsningen i Søkvært·
husets gdrd blev fjernet 1904, for at rkolegtlrden bedre kunne udnytter til eksercits og idrætsevelser,

431

Søværnets Eksercerskole
i Auderød
Sko/en, d er «[les:« Arresedallejren, påbegynduJ i 1952, men kunne, på grund af
byggeJlop, [orst tages i brug i 1958.
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Ved indgangen til Søllærnets Eksercerskole,
der ligger smukt lied Arresø, danner et
gammelt fregatanker fra seilskibstiden kontrast tit eksercerskolens moderne bygninger
og minder de nyindkaldte orlogsgaster om
Flådens traditioner.

Morgen og aften hejses og nedhales flagel
med skansellagtshonnør. I den daglige tlddannelse, der uarer i 7 uger, indgår fartoisollelser på Arreseen, skydning, brandslaeningtevelse, ba;onetfægtning, feltbanetræning foruden eksercits og evrige maritime og militære discipliner.

På den store paradeplads olier for eksercerskolens flagmast, boor nogle af kompagnibygningerne ses i baggrunden, afholdes
monstringer og en del af eoelserne.

/

/

/

Også el skib - Seuæmets mærkværdigsle
- indgår som øvelsesobjekl. Del har fåel
naone: Lappedykkeren, fordi del ellappel
sammen af forskellige dele af udrangerede
skibe, men - trods naone! - kan del dog
iUe dyUe, idel del uår solidt på landjorden. Her "læres begyndelsesgrundene i
sømandukab: hvad der er for og agter,
slyrbord og bagbord, bioning med kasleender, hejsning og nedhaling af flag og gøs,
al slå glas, afgivelse af [alderebsbonner og
[ortejningens problemer, ligesom all, hvad
der ellers horer sig ti] for al kunne begå
sig med maner om bord i el rigligl orlogsskib, indøves her.

,,...... ---..l;J.{

ri ' .

l de fuldt moderne kompagnibygninger
findes lyse og rummelige belægningsstuer,
baderum og pndsestner til rengøring og ef tersyn af våbnene.

Skafning foregår i den store kos/forple;ningsbygning, hvor hver mand på cafeterievis afhe11/er sin mad, skibskosten, der er
sund og rigelig med ekstraration for dem ,
der måtte ønske del. Kos/en er sammensat
under hensyn til ungdommens vitamin- og
kalorieb ehol'.

Til beskæftigelse for orlogsgasterne udenfor
tjenestetide« er der [ritidsbjemmet, en sterre bygning indeholdende opholdsstuer, bibliotek, læsesale, f;ernsynssal, kantine, kaffestue, frisørsalon, lokaler til bordtennis og
andre spil samt værelser til studiebredse og
kontorer for Eonmltation af oeljærdsojjicerer, socialrådgiver og orlogspræst, ligesom
der er indrettet en mindre kirkesal. Endvidere findes lokaler for det grundtvigske
soldaterarbeide og K.F.U.M.'s soldatermission,

SØVÆRNETS
UNDEROFFICERSSKOLER
OG NYERE
BEFALINGSMANDSSKOLER

det 16. og 17. århundrede havde Flåden stabler. Disse to betegnelser findes allerede
ingen underofficersskoler, idet skibenes omtalt i kong Frederik V's søkrigsartikelbresåkaldte underbefalingsmænd rekruteredes ve af 1752.
fra de dygtigste bøsseskytter og matroser, som
Det her nævnte personel , der bestred den
under deres tjeneste tilegnede sig en faglig underordnede skibs- og sømandstjeneste, var
viden, der gjorde dem skikkede til forfrem- praktisk øvede befalingsmænd, der oftest
havde arbejdet sig op i graderne fra matromelse.
Medens man allerede i kong Frederik U's ser eller bøsseskytter.
lov om søret af 9. maj 1561 finder høj bådsDe yngre underbefalingsmænd har utvivlmanden og quartermesteren nævnt, forekom- somt dengang haft svært ved at begå sig imelmer navnet arkelimester som betegnelse for lem så urolige elementer som datidens søde senere artilleriunderofficerer første gang folk, hvorfor der krævedes en vis moral i deres forhold som mellemled mellem officereri et overslag over rigets udgifter i 1602.
Søkrigsartiklerne af 1625 omtaler følgen - ne og mandskabet. Det er sandsynligt, at de
de underbefalingsmænd : Overarkelimesteren, ældre underbefalingsmænd i kraft af alder og
underarkelimesteren og constablen, som alle dygtighed blev respekteret og således sikrede
under tjeneste i land henhørte under Søtøj- sig en vis anseelse, ikke alene overfor besæthuset og således ikke under divisionerne. End- ningen , men også hos officererne. Anderlevidere omtales højbådsmanden, bådsmands- des stillede forholdet sig mellem de yngre unmathen, skibmanden, skibmandsmathen og derbefalingsmænd og mandskabet, der ofte
kunne være betydelig ældre i levealder og
quartermesteren.
Arkelimester betegnede stillingen som for- dertil blottet for respekt opadtil, og som var
stander og regnskabsfører for et arkeli, d.v.s, vant til at tage de prygl og hug, der fulgte
artillerigodset og våbenbeholdningen. Bøsse- med.
skytterne, af hvilke der forefandtes et større
Tilgangen af emner til underofficersstillinantal, var den tids menige artillerister - eller gerne blev i datiden af mere tilfældig karakmåske laveste underofficersgrad - og kan ter ved uddannelsen af egnet, menigt mandnærmest sammenlignes med de senere i Or- skab om bord eller på Bremerholm og atter
logsflåden værende constabler og undercon - senere ved korpsene, hvor det først og frem-
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mest gjaldt om at undervise dem i elementære fag som læsning, regning og skrivning. I
en kg!. ordonnance af 6. november 1680 finder vi første gang betegnelsen underofficer.
Det har åbenbart stået sløjt til dengang,
for i 1722 blev der udstedt en instruktion for
regnskabets førelse, hvoraf det bl.a. fremgår:
»- at da det ikke kunne antages, at Skipperen, som stod for Materiel-Regnskaberne,
kunne føre disse i den befalede Form, var
det Chefen tilladt at antage en duelig Skriver dertil.«
Trods datidens hårde disciplin, beskedne
løn og en tilværelse, der sikkert har været
fattig på glæder, har mange Holmensfolk fra
barnsben været tilknyttet Flåden gennem
slægten. Når en Nyboderdreng var 8 år
gammel, sund og førlig, og faderen stod i
Holmens tjeneste, indtrådte han »i rullen«
som rugdreng, af hvilke der som regel var 10
ved hvert kompagni, uanset om han havde
lyst til tjenesten eller ej.
Tidligt blev der tænkt på Nyboderbørnenes opdragelse, idet kong Christian IV allerede omkring 1628 oprettede Holmens Skole på Bremerholm og i 1640 Nyboders Skole,
endvidere oprettedes Laboratorieskolen i slutningen af det 17. århundrede for søartilleristernes børn .
I 1743 oprettedes Gammelholms Drengeskole, der optog 100 drenge fra divisionerne
og håndværkerstokken, og hvor Holmens
chef synes at have været øverste chef. Da en
omordning af skolerne fandt sted i 1787, blev
denne skole nedlagt, og Underofficersskolen
oprettedes. Drengene, der var i en alder af
10-16 år, havde en daglig undervisning på
10 timer, hvor der undervistes i religion,
dansk, retskrivning, stiløvelse, historie, geografi, naturhistorie, naturlære, frihånds- og
skibstegning, skrivning, regning, svømning
og gymnastik .
Indtil 1768 havde Artilleriskolen haft til
huse på Københavns Tøjhus, men den blev
1772 flyttet til Christiansholm, hvor der til

brug for skolen opførtes et eksercerbatteri .
Undervisningen af Søartilleriets lærlinge synes på det tidspunkt at have været mindre
god, for i 1789 beklagede søtøjmesteren sig
over, at artillerilærlingene, der havde gået på
Laboratorieskolen, intet havde lært: »- de
kan næppe skrive et Bogstav og aldeles ikke
regne. De dovne og ryggesløse burde til
Skræk og Advarsel og velfortjent Straf ganske forflyttes fra Artilleriet til Matroskompagnierne,«
Det går gang på gang igen i disse år, at
det på højere sted overvåges, at eleverne på
underofficersskolerne ikke forretter anden
tjeneste om bord i skibene end den, der er
befalet - f.eks. som oppassere. Således påbyder Admiralitetet ved reskript af 23. februar
1810, »at det paases, at de af UnderofficerArtilleri-Skolen udkommanderede Elever ikke bruges til nogen anden Tjeneste i Skibet
end anordnet er, men bliver omhyggeligt uddannede til deres Bestemmelse, hvorom Chefen ved Togtets Afslutning afgiver Rapport.«
Da Søetatens skoler påny ornordnedes i
1811, flyttede Underofficersskolen fra Bremerholm. Artillerilærlingene gik i skole ved
Søartilleriet, medens de vordende matrosunderofficerer kom på Ankereskolen, en bygning hvori Søartilleriet i 1865 indrettede sine
kontorer.
Den frimåned, Søetatens mandskab havde
fra den 14. december til den 14. januar, synes ikke at have været af det gode, specielt
for de yngre, idet de på forskellig måde skejede ud til stor forargelse for byens borgere
og især for de ældre befalingsmænd. Det var
særlig galt med constablerne og lærlingene
fra korpsene.
Dette har formentlig foranlediget, at premierløjtnant i Flåden P. H. C. Smidth i 1839
holdt et foredrag i Søe-Lieutenant-Selskabet
over emnet: »Om Organisation af Artilleri- og Matroskorpsene i Land.« Han belyste
de sørgeligste eksempler på uorden og udskejelser blandt de yngre underofficerer og
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Sølvskjold med Flådens gamle bomærke (Marineministeriets gl. segl) båret som hatteskilt af kongens chall/proere og af kongechall/ppens kvartermester på brystet i
dekorativt arrangement af 3-dobbelt sølvkæde med den
smukt ciselerede sølv-bådsmandspibe.

constablerne, og han mente, at det nu var på
tide at gribe ind og oprykke dette onde med
rode.
I sit foredrag fremsatte han det forslag, at
alle ugifteconstabler samt lærlingene af begge
korps, ialt ca. 160 mand, skulle indkaserneres
i land eller i et eller flere oplagte skibe, hvor
de i forbindelse med en streng militær opdragelse skulle oplæres i subordination, orden og
lydighed.
Grundtanken i løjtnant Smidths foredrag
må siges at have været sund og tiltalende, og
det var i virkeligheden den, der blev ført ud
i livet godt 25 år senere ved oprettelsen af
Flådens Underofficersskole. Her begyndte
14-års drenge i en enhedsskole, i hvilken de
oplærtes til flid og indbyrdes kappestrid, så
vel under opholdet på skolen ved en gennemført indkasernering, undervisning og militær
opdragelse som under sommerensudkommando med øvelsesskibet og undervisning om
bord i dette.
Ved kgl. resolution af 2. februar 1866 ned438

sattes en kommission, der skulle afgive betænkning om en nyordning af landets forsvarsvæsen. Kommissionsbetænkningen skulle også omhandle forslag til en nyordning af
Underofficersskolen, som skulle bestå af to
afdelinger, der hver skulle gennemgås i løbet
af 3-4 år. Loven om Søværnets ordning, der
også omhandlede oprettelsen af Flådens Underofficersskole, trådte dog først i kraft den
24. april 1868.
Søværnet var på det tidspunkt midt i en
overgangsperiode fra sejlfregatter og -korvetter af træ til pansrede og maskindrevne
skibe bygget af jern. Bagladekanoner afløste
efterhånden de gamle forladevåben, søminer,
torpedoer, projektører og andre tekniske hjælpemidler indførtes i skibene, og for underofficererne og deres tjeneste så vel i land som
om bord måtte de således ændrede forhold
få en ikke ringe indflydelse. Personelspørgsmålet blev derfor også taget op til behandling med krav om en bedre uddannelse.

Flådens Underofficersskole.
Den 1. oktober 1867 - ca. 1/2 år før lovens
vedtagelse - blev de første elever optaget på
skolen og indkaserneret på den såkaldte Søetatens Kaserne i Søkvæsthuset i Overgaden
oven Vandet, i modsætning til tidligere, da
eleverne boede hjemme hos forældre eller
værger. Foruden underofficerseleverne boede
på kasernen det værnepligtige mandskab, der
var underlagt søtøjmesterens kommando,
hvorfor eleverne gik til daglig undervisning
på Ankerøskolen på Holmen.
Søtøjmesteren var chef for skolen, der var
underlagt chefen for Orlogsværftet, og en
kaptajn var chef for kasernen indtil 1875, da
skolechefen tillige blev kasernekommandant.
Flådens Underofficersskole var delt i en
yngste og en ældste afdeling og undervisningen ordnet således, at hver enkelt afdeling kunne gennemgås i løbet af 3 år. I ældste afdeling kunne også optages søværnepligtige, der havde tjent mindst et togt til orlags og iøvrigt fandtes kvalificerede, men
trods gentagne forsøg var der en række år
med ingen eller kun meget ringe tilgang ad
denne vej. Der var mangel på underofficerer
i korpsene, og' da Søartilleriet var i stærk udvikling og krævede meget personel, blev
manglen på underofficerer til Matroskorpset derfor meget følelig.
Skolens formål var at bibringe unge mænd
den fornødne teoretiske, praktiske og militære uddannelse, der fordredes for at kunne antages som underofficerer i Flåden. Som regel
afholdtes i april hvert år en optagelsesprøve,
og ansøgerne skulle være 14-16 år samt have
en sund, kraftig og fejlfri legemsbeskaffenhed. Normalt blev der af ca. 200 ansøgere
udtaget 20-25 lærlinge, der udkommanderedes med skolens øvelsesskib på et ca. :; måneders sommertogt. Ved dettes afslutning afgik ca. 20 % af lærlingene, mens de øvrige
optoges som elever i skolens yngste klasse.
Omkring den 1. oktober rykkede eleverne

ind på skolen, og den teoretiske undervisning, der daglig varede ca. 7 timer incl. gymnastik, eksercits samt våbenøvelser, påbegyndtes, og efter afsluttet eksamen i april fulgte
ca. 5 måneders udkommando med øvelsesskibet, en plan der gentoges de 4 første skoleår. De 2 sidste år gik dels med uddannelse
ved det korps, den enkelte havde ønsket at
indtræde i, og dels med sejlads med øvelseseskadrens skibe, idet matroseleverne dog som
oftest var på vintertogt til Middelhavet eller
Dansk Vestindien.
61;2 år efter optagelse på skolen afgik eleverne som underofficerer af II. klasse til tjeneste ved de respektive korps.
Da kommandør M. A. A. C. Wulff i 1875
tiltrådte som skolechef. stillede han forslag
til Marineministeriet om forlæggelse af skolelokalerne fra Ankerøskolen til Søkvæsthuset ved fjernelse af det indrullerede mandskab, ligesom han foreslog en række forbedringer af skolens indretning, idet han i sin
skrivelse tilføjede: »- at det ikke var hensigtsmæssigt at maatte afgive Lokaler til Den
kombinerede Ret eller at have almindelige
Arrestanter indlogerede paa en Kaserne for
Underofficerselever, for ikke at tale om, at
det i høj Grad var generende for Skolechefen
og hans Familie at have den Slags Beboere
lige over Hovedet, ligesom de undertiden i
drukken Tilstand førtes ad den eneste Trappe, der gav Adgang til hans Bolig, og lige
udenfor Døren«.
Skolen udviklede sig hurtigt fra et tilladt
samlet elevantal i starten på 60 elever til 80 i
1880 og senere 100. Der var fortsat hårdt
brug for underofficerer, tilmed da Søminekorpset, som oprettedes i 1878, nu også krævede tilgang af personel udgået fra skolen.
Der var, selv efter datidens forhold, en
meget streng disciplin på skolen, og overtrædelser af reglementet blev efter forholdene strengt bedømt. Eksempelvis skal nævnes,
at da en elev var meldt for kaserneuorden,
anstilledes en undersøgelse af hans forhold.
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Briggen Ørnen, søsat 1880 som øvelsesskib for Flådens underofficerselever. I årene 1881-95 var briggen
i overensstemmelse hermed r/drustet hver sommer fra slutningen af april til slutningen af september. Efter
1895 henlå den nogle år uden at blive benyttet, indtil den i 1901-02 fik hovedreparation. Derefter var den
i årene. 1902-04 øvelsesskib for kadetterne ca, 2~ måned hver eftersommer. Ørnen, der var bygget af
træ, og som ikke havde maskineri, var Flådens sidste »rene« sei/skib bortset fra eoelseskutterne. I 1908
udgik den af flådelisten og solgtes derefter til ophugning.

Skønt flere lærere roste eleven for flid, og
han helt igennem havde gode karakterer, udtalte skolechefen dog til kasernekommandanten : »- jeg formoder derfor, at det vil være
tilstrækkeligt at straffe ham med f.Eks. at
sætte ham i Arrest fra Lørdag Middag til
Mandag Morgen.«
Dagens program var omfattende, og eleverne var praktisk taget i gang fra udpurring
kl. 6 morgen, til der blæstes tapto kl. 22. Ligeledes bød sommertogterne i rigt mål på
øvelser så vel om dagen som undertiden også
på førstevagten, hvortil så kom den almindelige vagttjeneste.
Tobaksrygning i fritiden så vel på skolen
som om bord var ikke tilladt, før en elev var
kommet i næstældste klasse, d.v.s. var ca. 1819 år gammel, og på gaden var tobaksrygning overhovedet forbudt.
Selvom der var et godt sammenhold mellem eleverne, herskede der indadtil en væ-
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sentlig klasseforskel. Arsagen hertil måtte vel
søges i en aldersforskel på 6-7 år mellem
ældste og yngste elever. De ældste klasser
betragtedes af de yngre omtrent som overjordiske væsener, der dog sjældent lagde hånd
på de yngre. Til gengæld var mellemklasserne mere opfindsomme i denne henseende. I
anledning af, at nogle ældre havde tyranniseret enkelte af yngste afdeling, udtalte chefen:
»- at Skolen har stedse med Strenghed straffet saadanne Forsøg, dels fordi de strider
mod den Orden og Disciplin, som bør finde
Sted paa en militær Skole, dels fordi de let
kan bringe Skolen i Vanry«.
I 1888 blev skolens navn ændret til Søværnets Underofficersskole og i 1903 atter til
Elevskolen, hvor den yngste 4-årige afdeling
kaldtes elevafdelingen og den ældste 2-årige
konstabelafdelingen.
Da Skolen for Skibbygning og Maskinvæsen på Orlogsværftet nedlagdes i 1905, opto-

UNDEROFFICERS- OG MATROSUNIFORMER 1800-1850

O rereanoner, Gt/Ila. 1849.

Matr os og lær/il/g. 1822.

Matros- og orerkanoner. 1837 .

Konstabel, 1801.

ges de første 7 maskinelever på Elevskolen.
I 1909 ændrede skolen påny navn, den
kaldtes nu Konstabelelevskolen, og ifølge lov
om Søværnets ordning 1909 oprettedes endvidere en ny skole: Matros- og Konstabelskolen.
Komtabelelevskolens formål var at give
unge mænd en uddannelse, der gjorde dem
egnede til optagelse i Flådens faste mandskabsstamme. Undervisn ingen var dels teoretisk og dels praktisk og skulle foregå så vel
i land på Søværnets Konstabelelevskole og på
Orlogsværftet som om bord i et øvelsesskib.
Skolen, der skulle gennemgås i løbet af 2 år
og 5 måneder , var inddelt i 3 klasser, hver
bestående af en dæks- og en maskinafdeling.
Efter bestået afgangsprøve udnævntes eleverne til konstabler og skulle derefter forrette
tjeneste som sådanne i 3lh år, hvorefter de
udnævntes til underofficerer.
På Matros- og Komtabelskolen optoges
værnepligtigt mandskab med henblik på uddannelse af en fast mandskabsstamme for at
have et beredskab af kanonkommandører,
signalgaster, telegrafister, minernatroser og
undervandsbådsmatroser.
Dette værnepligtige mandskab skulle for-o
pligte sig til at gøre tjeneste i 2 år som elever
og 4 år som henholdsvis konstabler eller matroser af 3. og 2. kl., og hvis de rykkede op i
1. kl., skulle de yderligere tjene i 2 år. Sammenlagt blev dette 8 års tjeneste, før de havde chance for at blive underofficerer af II.
kl. Såfremt en ung mand var 20-22 år, før
han aftjente sin værnepligt og derefter kom
ind på denne skole, ville han således være ca.
30 år ved sin indtræden i den laveste underofficersgrad. Skolen blev derfor aldrig nogen
succes og ophævedes da også efter en kortere
årrække.
Undervisningsplanen på Komtabelelevskolen var ikke særlig strålende, og eleverne lærte så lidt, at man allerede 4 år senere måtte
vende tilbage til en mere omfattende undervisning.

Ved lov af 15. marts 1916 om ændringer
i Søværnets ordning ændrede Konstabelelevskolen navn til Konstabelskolen. og i realiteten vendte man tilbage til den gamle ordning
fra Flådens Underofficersskoles oprettelse,
idet skolen skulle gennemgås i løbet af 6 år,
og der oprettedes en elev- og en konstabelafdeling. Hver afdeling bestod af 3 et-årige
klasser for henholdsvis en dæks- og en maskinafdeling, og som tidligere blev der ved
en adgangsprøve optaget et nærmere fastsat
antal lærlinge.
Før aflevering af forslaget til Konstabelskolens undervisningsplan havde chefen for
Orlogsværftet anmodet underofficererne om
at udpege en repræsentant for de forskellige
korps, der skulle udtale sig om det af ham
udarbejdede forslag. Det var kontreadmiral
J. Nyholm, som tidligere havde været så vel
skoleofficer ved som chef for Flådens Under officersskole, der her havde sat hele sin autoritet ind på at give eleverne den bedst mulige så vel teoretiske som praktiske uddan nelse efter en vel tilrettelagt uddannelsesplan .
I årene 1916 og 1917 var der en bemærkelsesværdig stor afgang af både konstabelelever og konstabler, der enten blev kasseret for
en eller anden svaghed eller afskedigedes for
dårlig opførsel. Andre søgte ud af ulyst til at
fortsætte, og det hændte endog, at enkelte
lærlinge rømte fra skoleskibet og hjemsendtes uden at blive straffet. Størst var afgangen
af maskinelever og -konstabler, der havde øjnet bedre vilkår, større lønninger og hurtigere avancement i handelsflåden.
Det samlede timetal på Konstabelskolen
var 5250 - for elevafdelingen 3150 og for
konstabelafdelingen . 2100 timer. Der undervistes foruden i dansk, engelsk, tysk, regning
og matematik tillige bl.a. i historie, geografi,
naturhistorie og naturlære samt i de mange
forskellige militære og tekniske fag .
I 1905 var der blevet oprettet Underofficersskoler, de såkaldte Efterskoler, der havde
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nelse, dels at vedligeholde deres fagkundskaber samt give dem almene kundskaber og den
til de højere grader i korpsene nødvendige
uddannelse. Endvidere at bibringe korpsenes
underofficerer de teoretiske kundskaber, der
fordredes til styrmandseksamen og for maskinunderofficererne det pensum, der krævedes til den almindelige maskinisteksamen.
Skolen skulle gennemgås i to på hinanden
følgende år.

Dæksofficerselevskolen.

14·årig lærling til Konstabelelevskolen som skildvagt om
bord i krydseren Hekla . Med gevær 67 og busseronne
med blå skjorJekrave uden hvide striber.

til formål at bibringe de yngre underofficerer
en fortsat teoretisk og praktisk uddannelse
ved korpsene.
Undervisningen gennemførtes i løbet af 2
vinterhalvår og omfattede fælles for alle 3
korps : elektroteknik, naturlære, matematik,
regnskabsføring og tjenestekendskab. Artilleriunderofficererne undervistes desuden i artilleri, matrosunderofficererne i sømandsskab,
navigation, signalering, telegrafering og maskinlære, mens sømineunderofficererne havde
udvidet undervisning i aktiv og passiv søminelære samt i læren om sprængstoffer.
I 1919 kom der en udvidet plan for disse
skoler, der ikke havde været i virksomhed
under Sikringsstyrken i 1914-18. Skolen var
centralskole for underofficererne af de 3
korps og denned ligestillede af Maskinkorpset. Dens opgave var dels at bibringe eleverne en videregående special-teoretisk uddan-
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Ved lov af 7. august 1922 bestemtes det,
at den daværende konstabelskole fra den 1.
oktober s.å. skulle benævnes Dæksofficerselevskolen. Ved skolen skulle indtil videre bibeholdes en særlig afdeling for de konstabelelever og konstabler, der allerede havde påbegyndt uddannelse efter Konstabelskolens
plan.
Skolens varighed var 5 år og dens formål
at uddanne dæksofficerselever til dæksofficersassistenter. I de 5 vinterhalvår foregik uddannelsen i land på skolen og Orlogsværftet,
således at hovedvægten i de to første halvår
lagdes på den almene uddannelse og de 3 sidste på den faglige. Om sommeren udkommanderedes eleverne med et øvelsesskib.
De fag, der undervistes i på D.O.E.-Skolen, svarede meget nær til den under Konstabelskolen anførte undervisningsplan og med
samme antal undervisningstimer. Efter bestået afgangsprøve udnævntes eleverne til dæksofficersassistenter og var derefter forpligtede
til at tjene Søværnet i 4 år.
De maskinskonstabler, der overførtes fra
Konstabelskolen til D.O.E.-Skolen, blev efter
bestået afgangseksamen udnævnt til overkonstabler, hvorefter de på Orlogsværftet skulle
supplere det antal timer i værkstedsuddannelse, som de endnu måtte mangle i de krævede
3 års uddannelse i dette fag. Der blev derefter givet dem tjenestefrihed, for at de ved
Københavns Maskinistskole kunne tage så vel

den almindelige som den udvidede maskinisteksamen.
I årene 1923-29 blev der årligt kun antaget 5-6 elever, og i 1930 optoges de sidste 3.
D.O.E .-Skolen sygnede således langsomt hen
fra 106 elever i 1922 til 14, da den ti år senere ved lov af 23. marts 1932 nedlagdes ultimo april s.å. som den sidste skole, der havde til huse i Søkvæsthuset, der derefter blev
anvendt til andre formål.
Skolen gav eleverne en videregående uddannelse så vel i militære fag som i sprog
m.v., og ved 2. skoleårs afslutning skulle der
være meddelt eleverne i artilleri- samt i matros- og sømineklasserne de kundskaber, som
fordredes til styrmandseksamen.
Før dæksofficersassistenterne kunne avancere til dæksofficerer, skulle de gennemgå

Officersskolen for Dæksofficersassistenter,
der hvert år begyndte primo oktober og varede i 6 måneder med en daglig undervisningstid på 6 timer.
Efter D.O.E.-Skolens nedlæggelse i april
1932 skulle rekruteringen til den da oprettede kvartermestergruppe foregå dels ved antagelse af dertil egnede værnepligtige til fortsat tjeneste, og dels ved antagelse af unge
mænd, som havde afsluttet deres almindelige
uddannelse i folkeskolen; de benævntes lærlinge.
I løbet af det første tjenesteår fik disse sidste en fælles, almindelig uddannelse, hovedsagelig af praktisk natur, tagende sigte på at
gøre dem egnede til sølivet. I det 2. tjenesteår
blev de uddannet til anvendelse indenfor de
forskellige kategorier af menige, der krævedes til udførelsen af tjenestegrenenes specialtjeneste. Herefter kunne de dertil egnede fordeles til de forskellige divisioner"}, hvor de i
løbet af det 3. tjenesteår gennemgik en praktisk uddannelse, hvorefter de udnævntes til
mather og indgik som sådanne i skibenes besætninger. Efter 21h års tjeneste som mather
• ) Skibs-, torpedobåds-, ubåds- og mineskibsdivisionerne.

kunne de indtræde som elever på Underkvartermesterskolen. I årene 1932-51 rekruteredes langt de fleste mather ad denne vej, idet
dog lærlingene fra 1934 benævntes mathelever.

Underkvartermesterskolen.
Denne skole skulle efter loven bestå af 2
afdelinger, der hver skulle gennemgås i indtil
Y2 år. Undervisningen var dels teoretisk og
dels praktisk. Yngste afdeling deltes i 5 specialklasser, som benævntes: artilleri-, signal-,
rnaskin-, mine- og kystartilleriklasserne. Endvidere var der en undervandsbåds-, en radioog en kokkeklasse, hvor eleverne gennemgik
en særlig uddannelse. Yderligere kunne 25
værnepligtige frekventere skolen som konstabelelever med henblik på deres anvendelse
ved Kystdefensionen under fortsat tjeneste efter skolens afslutning.
Skolens ældste afdeling var ligeledes delt
i 5 klasser: artilleri-, matros-, mine-, torpedoog maskinklasserne.
Undervisningen i ældste afdeling skulle afsluttes med en prøve, hvorefter mather, som
havde bestået med tilfredsstillende resultat,
udnævntes til værnepligtige underbefalingsmænd, underkvartermestre, og de kunne da
enten hjemsendes eller tages til frivillig tjeneste for et år ad gangen i indtil 6 år.
Underkvartermestrene kunne derefter få en
videregående uddannelse for at gøre dem egnede til ansættelse som faste befalingsmænd,
d.v.s. kvartermestre.
Timeantallet for undervisningen i Underkvartermesterskolens yngste klasse var 576 i
1932, d.v.s. en minimumsundervisningstid af
16 uger . I den resterende tid, ca. 8 uger, blev
eleverne afgivet til øvelser og arbejder ved
divisionerne og Kystdefensionen, eller de
kunne, såfremt forholdene gjorde det ønskeligt, få en forøget undervisning - hovedsagelig i de praktiske fag .
Efterhånden forøgedes dog timeantallet,
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Udsigt fra Kvintus (Quintus) mod den nordlige del af Nyholm . l forgrunden Søminegraven mellem Nyholm og
Kvintus. Til venstre Gamle østre Takkeladshus, der byggedes i 1720-eme, og som hører til de ældste bygninger på
Nyholm. Ved den nordlige ende opførtes i 1801 skibbyggeriel! administrationsbygning, der i tidens løb har været
anvendt på forskellig måde - og i dette århundredes begyndelse husede bygningen den daværende Søværnets Officersskole, der gav yngre officerer en videreg!zende uddannelse og således ikke må forveksles med den nuværende
Søværnets Officersskole, der uddanner kadetter til officerer. Fra midten af 1930-erne benyttedes bygningen som Kvartermester- og Underkvartermesterskole og er nu domicil for Fenrikskolen . Norden for denne skole ligger Spanteloftsbygningen, hvis loft benyttedes til opstilling af skabeloner til de under bygning værende skibes spanter. Senere
har Modelsamlingen været opmagasineret her. Indtil 1961 var førstesalen indrettet til stabs- og administrationskontorer for Kystflåden. Bygningens nordlige halvdel huser 11f1 bl.a. Sergentskolens afdeling på Nyholm.
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Tæt syd for Quinti Lynette, der danner afslutningen på Christianshavns voldanlægs ydre redenlinie. anlagdes i årene omkring 1. Verdenskrig en beskeden og primitiv flyvebådsstation, hvor søluftfartø;erne kll1lne hales på land på
forskellige slæbesteder. Gennem årene skabtes der her ved en stadig opfyldning et anseligt område, hvor Luftmarinestation Københavns stationsbygning med de moderne tøndehvælvede hangarer afløste de/t gamle flyvebådsstations mere primitive barakker og træhangarer, efterhånden som det opfyldte område havde fået tilstrækkelig fast
bund. - Dette det nyeste af Holmens arealer fik efter 2. Verdenskrig navnet Margretheholm.
Ved oprettelsen af Forsvarets fælles flyvevåben forblev Luftmarinestation Københavns bygninger og anlæg under Søværnet, og i dag benyttes bygningen som Søværnets Sergent- og Korporalskole. Fra tiden Som luftmarinestation er
stadig bevaret det smukke relief med kæmpende ørne, der er anbragt over hovedindgangen. Relieffet er udført af
billedhuggeren Rolf Scbiaze. På taget ses forskellige radaranlæg til instruktion og eoelsesbrug. Ligesom Søværnets
Officersskole og alle øvrige bygninger på Holmen af nyere dato blev 111ftmarinestationeIl opført af Søværnets Bygningscæsen, nu Søværnets Bygningsdistrikt.
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Elever fra Penrikskolen og Sergentskolen undervises i flykending på Søværnets Fjernkendingsskole.
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således at det i nogle af de 11 klasser, der
undervistes i 1941, nåede op på 966.
Ældste klasse blev aldrig gennemført.

Kvartermesterskolen.
Denne skole skulle efter loven bestå af 2
klasser, hver delt i specialafdelinger, og efter
bestemmelserne skulle den gennemgås i løbet
af llh år. I begyndelsen fik den en varighed af kun lh år, der dog efterhånden forlængedes til 1 år.
Optagelse på skolen skete efter bestået adgangsprøve, og først efter at den pågældende havde forrettet tjeneste som underkvartermester i 3lh år og var velanbefalet fra denne
tjeneste.
Eleverne havde fri undervisning og blev
ved skolens foranstaltning forsynet med lærebøger. Timeantallet var i skoleåret 194243 ca. 1600.
Så vel Underkvartermester- som Kvartermesterskolen var underlagt chefen for Kystflåden indtil 1937, hvorefter skolerne underlagdes Marineministeriet.
I 1932 havde man brudt med den på
D.O.E.-Skolen og de tidligere skoler i Søkvæsthuset anvendte ordning med indkvarte-
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ring af eleverne på skolen, som havde været
praksis, siden Søværnets Underofficersskole
oprettedes i 1867. Underkvartermester- og
.Kvartermesterskoleplanerne indeholdt ingen
bestemmelser om indkvartering af eleverne.
I h.t. lov af 7. maj 1937 kunne der til tjeneste ved Kystdefensionen antages unge
mænd med faglig uddannelse som konstabelelever, der efter gennemgang af en Overkonstabelskole udnævntes tiloverkonstabler. Efter ialt 18 måneders tjeneste ved Kystdefensionen kunne overkonstablerne antages som
underkanonerer af II. grad med senere avancement til 1. grad og derefter til kanonerer.
Den under og efter den 2. Verdenskrig
skete udvikling af våbnene og de tekniske
hjælpemidler, såsom radar-, sonar- og kampinformationsmateriel, krævede yderligere
personel med specialuddannelse til de forskellige tjenestegrene.
Ved lov om Forsvarets ordning af 18. juni
1951 kom der derfor nye bestemmelser vedrørende stammandskabet og dets uddannelse,
afpasset til dels efter de øvrige værns krav,
men dog med hensyntagen til Søværnets hidtidige praksis.
I henhold hertil skal mathelever ved anta-

gelsen forpligte sig til at forrette tjeneste i
Forsvaret i 2% år efter den et-årige mathskoles afslutning. Efter udløbet af den første tjenestetid kan de tages til tjeneste for et år ad
gangen i yderligere 7 år. Efter mindst 2 års
tjeneste som mather kan de optages på Søværnets Sergent- og Korporalskole.

Søværnets Sergent- og Korporalskole
(SSS).
Skolens formål er dels for visse kategoriers
vedkommende at uddanne egnede værnepligtige til sergenter med henblik på en videregående uddannelse til officerer, dels at uddanne
menige af stammandskabet m.fl. til oversergenter og endelig - at uddanne særlig egnede værnepligtige til sergenter og konstabler.
Skolen omfatter:
a) Sergent- og Korporalskolen på Margretheholm.
b) Sergentskolens Nyholmsafdeling og
c) Sergent- og Korporalskolens afdeling
ved Kystdefensionen.
Som elever kan optages:
ad a. Værnepligtige styrmænd og ingeniører, som efter ca. 41/ 2 måneds uddannelse
kan udnævnes til sergenter og derefter gennemgår 3 a 5 måneders uddannelse på Søværnets Reserveofficersskole inden udnævnelse til søløjtnant af 2. grad i reserven.
Værnepligtige, der søger uddannelse til sø-,
intendantur- eller maskinofficer.
ad b. Menige af stammandskabet m.fl.,
som efter ca. 8 måneders uddannelse kan udnævnes til oversergenter.
ad c. Værnepligtige, der er udtaget til 7
måneders sergentuddannelse med henblik på
derefter at forrette tjeneste som sergenter
(hovedsagelig ved Kystdefensionen) .
Værnepligtige, der er udtaget til 3 måneders konstabeluddannelse. Efter 12 måneders
tilfredsstillende tjeneste udnævnes konstablerne til korporaler.
Vedrørende de under pkt. a nævnte elever

henvises til afsnittet om Søværnets Officersskole.
Eleverne er, bortset fra Nyholmsafdelingen, indkvarterede på skolen.
Søværnets Mathskole (SMS), der uddanner mathelever til mather, er henlagt under
SSS. Den kommende personelordning, i h.t..
hvilken benævnelsen math bortfalder og de
menige af stammandskabet benævnes konstabler, vil foruden en ændring af den under
pkt. c omtalte benævnelse konstabel medføre
forskellige ændringer så vel m.h.t. uddannelse som benævnelse af charger og grader, ligesom lønningerne m.v. i væsentlig grad vil blive forbedret i forhold til de nuværende.

Søværnets Fenrikskole.
Skolen, der er oprettet ved lov om Forsvarets ordning af juni 1951, er underlagt Forsvarsministeriet.
Skolen har domicil i Orlogsværftets gamle,
nu helt moderniserede kontorbygning på Nyholm, hvor tidligere også Kvartermester- og
Underkvartermesterskolerne havde til huse.
Eleverne beordres til tjeneste på skolen af
Forsvarsministeriet, efter at de forinden har
forpligtet sig til at gennemgå hele skolen,
samt til, såfremt de består afgangsprøven, at
lade sig ansætte som fenriker i linien (tjenestemænd), og herefter at forrette tjeneste i
h.t. de derom gældende bestemmelser.
Som elever kan efter ansøgning optages
oversergenter, der findes egnede til uddannelse til fenrik, og som har forrettet mindst
3 års tjeneste efter afgangen fra Sergentskolen.
Undervisningen, der strækker sig over 40
uger, hvortil kommer ferie og prøver, ialt ca.
52 uger, omfatter så vel en almen som en
faglig befalingsmandsuddannelse med henblik på at give den vordende fenrik den nødvendige faglige dygtighed og almene uddan nelse, for at han kan skabe sig agtelse, respekt og tillid så vel i som udenfor tjenesten.
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Ved uddannelsen lægges vægt på at bibringe den vordende fenrik sådanne egenskaber
og færdigheder, som er nødvendige for enhver befalingsmand: karakterfasthed, sund
selvtillid, kommando, loyalitet, initiativ, værdighed samt omsorg for de undergivne og
forståelse af deres psyke.
Endvidere skal der ved uddannelsen tages
vidtgående hensyn til de respektive specialtjenestegrenes særlige krav.

Undervisningen er dels teoretisk og dels
praktisk og foregår på skolen samt rundt om
på Søværnets område, hvor det skønnes påkrævet.
Efter bestået afgangsprøve udnævnes eleverne til fenriker og er derefter forpligtet til
2 års tjeneste.

Janus Sørensen.

Uniformer i 1880-el'11e.
Efter original på Orlogsmuseet,
Fra renstre. MaJkinassistellt (underofficer af 1. kl., 3. grad), proriantsluirer, b.idsmand, l æruepligtig, rærnepligtig
(helbefaren), I ærnepligtig (hall bejareu) . Ol erbådsmand og Eanoner med distinlaioner som /!.)limaslik. og skydelærer.

SØOPMÅLING

B

nes retning - og med regelmæssige mellemrum måler dybden. Disse såkaldte lodskudslinier danner grundlaget for søkortet, og gennem punkter med samme dybde trækkes de
kurver, som senere indtegnes i søkortet. Efter
farvandets beskaffenhed findes der kurver
for 2, 4, 6, 10, 20, 30, 100, 200 m o.s.v.
Jo tættere linierne ligger, og jo kortere mellemrum der er mellem lodskuddene, desto
nøjagtigere bliver søkortet. Det kan dog ikke
udelukkes , at der mellem linierne eller mellem lodskuddene måske kan findes isolerede
puller, store sten, vrag eller andre ukendte
undervandshindringer.
De ældste søkort blev tegnet på basis af
opmåling udført med meget primitive hjælpemidler og er derfor relativt unøjagtige.
Nutidens mange opfindelser har i høj grad
bidraget til, at opmålingen på søen kan fore gå i hurtigere tempo og med større nøjagtighed end tidligere.
Ekkolod, elektrisk log, DECCA, LORAN
og mange andre fremragende hjælpem idler
er i dag til disposition på søen, og nye reproduktionsmetoder står til rådighed i land, således at navigatørens krav i det store og hele
kan opfyldes .
Siden 1784 har søopmålingen sorteret under Marinen , som med god samvittighed kan
se tilbage på den indsats, der er ydet på de
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etingelsen for sikker navigering er gode,
pålidelige og hensigtsmæssige søkort.
Grundlaget for søkortet er landkortet, scrn
angiver kystens konturer samt kendelige
punkter i land. Medens man på landjorden
forholdsvis let kan indtegne et billede af
jordoverfladen med derpå værende skove,
vandløb, veje, jernbaner, byer, havne o.S.V., er
det forbundet med betydelige vanskeligheder
at fremstille et tilsvarende billede af havbunden, altså et billede, som ved hjælp af dybdekurver angiver »bakker og dale«, skær, rev,
bundart o.s.v,
Søkortet skal endvidere indeholde de punkter, som er etableret specielt til sikring af søfarten, såsom fyr, båker, lystønder og sømærker m.v, og angive karakteren af det enkelte
fyr, samt hvilket signal det eventuelt udsender.
For landkortets vedkommende kan man i
almindelighed sige, at dets nøjagtighed må
være proportional med jordværdien. For søkortets vedkommende gælder, at den ønskede nøjagtighed afhænger af trafikintensiteten. Jo flere og større (d.v .s. mere værdifulde) skibe, desto større krav vil navigatører
og redere stille til søkortets nøjagtighed .
I praksis udføres opmålingen ved, at man
med skib eller fartøj sejler i parallelle linier
- så vidt muligt vinkelret på dybdekurver-
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Søkort over Øster- og Nordsøen 1568. Som angivet ved kompasrosen er kortet
orienteret med nordretningen til venstre. Blandt stemplerne ses nederst kontreadmiral Poul de Leu/enerns med initialerne P. L.

Kontreadmiral PONI de Leu-enern (1751-1826). 1784 direk·
tør [or Det kgl. dansee Søkort-arkiv ved dets oprettelse.
Grundlægger dj det danske Fyr-i og Vagerrasen.
Alaleri aj C. Æ lensen P,i Frederiksborg.

mange opmålingstogter i danske farvande,
ved Færøerne og Island samt i de grønlandske farvande.
Opmålingsarbejde bliver aldrig færdigt,
der stilles stadig øgede krav til nøjagtigheden, og strøm, vind og isgang kan ændre
bundforholdene, hvilket kræver korrektioner
i eksisterende søkort, eventuelt ny opmåling.
Det kongelige danske Søkort-Arkiv blev
oprettet den 22. oktober 1784 og har siden
planlagt alle søopmålinger i danske, færøske
og grønlandske - samt tidligere tillige i islandske og dansk-vestindiske farvande. Søkort-Arkivet udarbejder de såkaldte atlasblade, som indeholder samtlige indsamlede oplysninger for det pågældende område, og på
dette grundlag tegnes søkortet. Tegningen
overføres på en trykplade af egnet materiale
og trykkes derpå i et relativt lille oplag. Søkortet skal nemlig stadig holdes a jour for
indtrufne ændringer, som skal tilføres pladen, således at hver trykning giver et fuldt ud
pålideligt søkort.
Som supplement til søkortet udgives farvandsbeskrivelser over danske, færøske og
grønlandske farvande, samt en ugentlig

»avis«, »Efterretninger for Søfarende«, som
indeholder alle de i ugens løb indgåede meddelelser angående ændringer i søkort og farvandsbeskrivelser rundt om i verden.
Herved sættes navigatøren i stand til selv
at holde sine kort og bøger a jour, og den
skibschef, som undlader dette, påtager sig et
stort ansvar i tilfælde af grundstødning eller
andet havari, som skyldes anvendelse af forældede søkort.
Søopmålingen udføres stadig af Flådens
skibe, og der forestår netop nu et meget betydeligt opmålingsarbejde i grønlandske farvande, hvor den voksende trafik har forøget
kravene til søkortenes nøjagtighed.
Søkort-Arkivets direktør har indtil 1951 altid været en søofficer af linien. Fra 1951, da
Marineministeriet ophævedes, og dets funktioner indgik i Forsvarsministeriet, fik Søkort-Arkivet civil status, omend direktøren
fremdeles er en tidligere søofficer.
Denne ordning har på flere punkter været
et tilbageskridt, og Søværnet har ofte haft
grund til at beklage, at den blev gennemført.
E. ,. Saabye.

Vedrørende Søopmåling kan endvidere henvises til afsnittet Søkort-Arkivet side 255 i
Flåden II - Administration, Teknik og civile Opgaver.
Den 1. april 1973 blev Søkort-Arkivet sammen med Fyrvæsenet, lodsvæsenet og Redningsvæsenet henlagt under det nyoprettede Farvandsvæsen, der ledes af Farvandsdirektoratet.

Opmd/ing i Roskilde Pjord. øverst ~arbe;dskortet« i stor
md/estok med lodskud i de lodskudslinier, . I/O ri fartøjet i frit farvand med større dybder opmdJingsskibet selv - har
gJet med kontinuerlig p/aåsbestemmelse. Pd grund/ag af
arbe;dskortet tegnes søkortet i den ønskede md/estok med
ligedybdekurverne og de vigtigste lodskud afsat. Den ind rammede firkant i søkortet til venstre svarer ti/ arbejdskor.
tet , Det bemærkes, at arbe;dskortet hidrører fra den seneste
opmåling, hvorfra et nyt søkort endnu senere er udarbejdet .
Under hele opmd/ingen kontroJ/eres vandstanden til stadig.
hed, hvorefter de tagne lodskud omregnes til den i kortet
angivne midde/vanastana.
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Opmålingssk ibet Willemoes 1925.
Sosat 1861 som skruekanonbåd og veteran fra krigen 1864 blev Willemoes sammen med søsterskibene Krieger og Marstrand allerede i 1870-erne anvendt til soopm åli ng. Omkring 1890 fik
skibene hovedreparation og nyt maskin eri og anvendtes i de følgende 30-45 år som opmålings.
skibe. Da Marstrand blev udrangeret i midten af 1930-erne rar den Danma rks ældste dampskib.

Broen pd opmdlingsskibetWillemoes
under opmåling i de sønder;yske
farvande sommeren 1925. Opmå.
lingsskibet går med kontinuerlige
lodskud og pladsbestemme/ser i de
lodsklidslinier ( her skibslinier) , der
indtegnes i arbe;dskortet, der ses på
arbe;dsbordet til beire. I de moderne opmålingssk ibe foregår korJarbe;.
det under opmålingen i et særligt
mod vind og ve;r beskyttet kortrum.

Opmålingsskibet Freja under opmiJling på Roskilde F;ord 1942. Den
rød- og hvidstribede »ba/lon«, der
sad på en stang, der under »fartø;sstik« kunne hæves 5-6 m over
fortoppen, benyttedes til afstands.
bestemmelse fra fartø;eJ til shibet
ved vertikal vinkelmåling med sekstant. Ved signal foretoges samtidig
en horisontal vinkelmiJling fra skibet, hvorved fartø;elJ plads var bestemt og klInne afsættes i arbe;dskorJeJ.

MARINEN PÅ GRØNLAND

a nordboerne, der kom fra Island, tog
land i Grønland, bosatte de sig hovedsagelig i ØsterbygdenJ der bestod af hele det
nuværende Julianehåbdistrikt, og i Vesterbygden, der omfattede fjordene omkring
Godthåb.
Efter et par hundrede års gunstige forhold
blev livsbetingelserne ringere omkring år
1260. Arsagerne hertil har formentlig været
klimaforværring i forbindelse med degeneration ved indgifte, sygdom og den efterhånden svigtende forbindelse med Island og Europa - samt måske tillige sammenstød og
kampe med eskimoerne under disses fremtrængen nordfra.
I Rigsarkivet har dr. Louis Bobe fremdraget et dokument, som peger på, at en ekspedition kort før kong Christian I's død i 1481
har hjembragt efterretninger fra Grønland.
Allerede under kong Christian II var der
blevet fremsat planer om at genoprette forbindelsen, og senere tog Frederik II tanken
op, blandt andet fordi han derved mente at
kunne hævde Danmarks eneret til besejlingen
af de nordlige have, hvad der havde særlig
betydning for hævdelsen af Øresundstolden.
idet fremmede skibe søgte at omgå denne ved
at drive handel på Rusland ved sejlads nord
om Norge.
Kongen betænkte sig dog længe på grund
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af landets økonomiske vanskeligheder, men
da den engelske opdagelsesrejsende Martin
Frobisher, hvis anstrengelser gik ud på at
finde en nordlig søvej til Indien, i 1578 havde fået land i sigte, som han fejlagtigt antog
for det i datidens kort angivne, men ikke eksisterende Frisland, satte kongen alt ind på at
genfinde Grønland, støttet af mange fædrelandssindede mænd, der betragtede det som
en æressag for Danmark snarest muligt at
generhverve det tabte land.
Kongen satte sig derefter i forbindelse med
skotten James Allday, som erklærede sig i
stand til at føre en ekspedition til landet, og
i 1579 afsejlede han med 2 skibe og gjorde
i august måned flere forgæves forsøg på at
nå ind til Østgrønland. formentlig i nærheden af Angmagssalik. To år senere gjorde
Mogens Heinesen sig også anstrengelser for
at komme ind til østkysten, men det lykkedes
heller ikke ham at trænge genn~m det langs
landet liggende isbælte.
I 1585-87 kom den berømte engelske opdagelsesrejsende John Davis i land på Grønlands vestkyst, hvor han drev tuskhandel med
de indfødte, men først i 1605 besluttede den
unge kong Christian IV sig til at gøre forsøg
på at få fodfæste i den gamle grønlandske
koloni. Der udrustedes tre skibe: Trost, ført
af englænderen James Cunningham og med

hans landsmand James Hall som lods, og
to andre, Den røde Løve og Marekatten, som
var under kommando henholdsvis af den danske adelsmand Godske Lindenov og skotten
John Knight. Skibene, der var særligt beregnede til ishavsfart, var på 60, 70 og 20
tons, og de forlod København den 4. maj
1605. James Cunningham var eskadrens
øverstbefalende.
Ved afrejsen var kun James Hall i besiddelse af kort over landet ved Davisstrædet,
og først efter at skibene i en storm ved Kap
Farvel var kommet fra hinanden i nogen tid,
lykkedes det Lindenov efter indtrængende anmodning selv at få overladt et kort over farvandet. Han skilte sig senere fra de øvrige
skibe og nåede vestkysten mellem Fiskenæs
og Godthåb, mens de øvrige skibe fortsatte
nordpå og kortlagde landet op til Disko
Bugt.
Efter denne vellykkede ekspedition sendtes
året efter 5 skibe afsted, denne gang under ledelse af Godske Lindenov, som førte
Trost og med James Hall som kendtmand.
De øvrige skibschefer var Cunningham i Den
røde Løve, Hans Brun i Ørnen, Carsten Richardsøn i Gilleflower·) og Anders Nolch i
Marekatten . Efter at skibene to gange havde
haft den amerikanske og canadiske kyst i
sigte, nåede de ind i Nordre Kangerdluarssuk
(lidt N f . Holsteinsborg), hvor de lastede
skibene med »sølverts«. Ved hjemkomsten
til Danmark viste ertsen sig imidlertid at være værdiløs glimmer.
Skønt kongen i fortrydelighed herover
kaldte Grønland »de Vises Sten«, besluttede
han dog i 1607 at udruste de to skibe Trost
og Marekatten, ført af henholdsvis Carsten
Richardsøn og Guttorm Nielsen. Ordren lød
på, at de skulle søge den gamle Eriksfjord,
den tidligere 0sterbygd-bebyggelse, som mentes at ligge mellem 60 0 og 61 0 N br. på
.) I Grønlandsk Selskabs Aarsskrift 1916 har dr . Louis
Borbe anført skibets navn som Gil/ebert.

Grønlands østkyst. Skibene arbejdede sig i
kamp med drivisen nordpå til 63 o N br ., på
hvilket sted det formodede og i kortet viste
Frobisher Stræde skulle findes, men det var
dem ikke muligt at nå ind til land eller se
de omtalte lokaliteter.
I årene 1652-54 udsendtes 3 ekspeditioner
til Grønland under ledelse af kaptajn i Flåden D. O . Danell, Under disse rejser landede
Danell flere steder på vestkysten, ligesom han
på hver ud- og hjemrejse forsøgte at komme
ind til Grønlands østkyst, men han nåede kun
på sin 3. rejse at nærme sig kysten i en sømils afstand.
Danells rejser gav anledning til, at kong
Frederik III i 1666 som ydre tegn på højhedsretten over Grønland som dansk-norsk
kronland indsatte en isbjørn i et felt i rigsvåbnet , som det også ses på seglet under kongeloven .
I de næste ca. 50 år hørtes ikke om nogen
sejlads på Grønland af Flådens skibe. Interessen for landet var imidlertid vakt, og fra
privat side sattes handelsforetagender igang,
hvis virksomhed dog efterhånden ødelagdes
af hollænderne, som i Davisstrædet søgte nye
felter for hvalfangsten. Endnu havde ingen
fremmede bosat sig i Grønland. Dette skete
først , da det i 1721 var lykkedes Hans Egede
at skaffe midler til oprettelsen af en fast station i land, hvorfra han ville forkynde kristendommen for eskimoerne. Landet kom nu
ind i en ny periode: Kolonisationstiden.
Da det første grønlandske handelskompagni i Bergen efter et særdeles uheldigt år i 1726
måtte opløses, besluttede staten selv at overtage kolonien og handelen på Grønland
(Den kg!. Handel).
»Paa et Forslag fra en COMMISSION, bestaaende af OBER-Secretairen for det danske
Cancellie, Ober-Krigs-Secretairen og Admiralitetsmedlemmerne, bestemte Kongen under
l2te April, samt 3die og Ilte Mai, at der
skulde anlægges et stærkt Citadel i Grønland,
hvis Garnison foruden deres Familier skulde
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bestaae af 1 Commandant (hvortil Capitain
Landolph af Land-Eetaten blev udnævnt), 1
Lieutenant, 1 Præst, 1 Proviantsforvalter, 1
Fyrværker, 1 Under-Fyrværker, 4 Constabler,
3 Underofficerer, 1 Tambour, 1 Profos og 25
Mand, blandt hvilke skulde være 4 Tømmermænd, 2 Bødkere og 2 Smede. Der skulde
sendes 10 Heste til Colonien, og denne have
2 Aars Proviant i Forraad. Galiothen West
Vlieland med en Besætning af 20 Mand, commanderet af Second-Lieutenant I. H. Reichardt, afsejlede den 26. April 1728 fra Øresund til Bergen og derfra til Grønland. Koffardiskibene Morianen med 41 Mands Besætning, ført af Capitain D . Miihlenphort, og
Fortuna, Skipper Carsten Reinicke, forlod
Øresund den 21. Mai med de til Colonien
hørende Folk og Fornødenheder. Major C. E.
Paars var under 7. Mai udnævnt til Gouverneur for Colonien. Instructionerne for denne,
og Cheferne for de to Skibe, befalede især:
den rene lutherske Læres Udbredelse, at Raadet, bestaaende af Gouverneuren for Fæstningen, Missionairen (Hans Egede), de Søeofficerer, som vare ved Colonien, Over-Kjøbmanden, Bogholderen og Assistenten, skulde
udgjøre Regjeringen, som maatte vaage over
god Commando, Orden, Enighed, Plitie, Coloniens Conservation og videre Udbredelse,
dømme og exeqvere alle Sager, som ikke angik Liv eller Ære, men først indsende dem,
som angik disse, til kongelig Approbation
gjennem Admiralitetet, da Colonien stod under Søe-Etatens Bestyrelse.
Colonien skulde flyttes til det Sted, som
fandtes beqvemmest, hvor Fortet med 12 Stk.
6-pundige Kanoner og de nødvendige Bygninger skulde opføres. Der skulde indsamles
Vinterforraad af Alt det, som Landet frembragte, og som kunde benyttes til Colonien.
Saasnart denne var ordnet, skulde Gouverneuren søge al mulig Underretning om Østkysten af Grønland, hvis Gjenfindelse var
Coloniens vigtigste Øjemed, og hvortil ingen
Flid og Møje maatte spares. Capitain Miih -
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lenphort og Lieutenant Reichardt erholdt Befaling til at understøtte dette saa meget som
muligt. De medsendte Heste vare bestemte
til at opfinde og recoknoscere Østerbygden
ad en eller anden Vej over Land for at erfare, om der fandtes Efterkommere efter de
gamle Norske.
De indfødte skulde med Fredsommelighed
og Velvillie behandles, de maatte ikke skee
nogen Overlast, saalænge de forholdt sig fredelige, og for at vinde dem, samt belønne de
Tienester, som de ved Opdagelsesrejserne
maatte gjøre, skulde der gives dem Foræringer bestaaende af Synaale, Knappenaa1e, Fiskekroge, Knive, Speile og deslige smaa
Ting.«
Missionsvæsenet henlagdes under præsterne, og med hvert skib fra kolonien skulle der
sendes rapport i 2 eksemplarer.
Morianen, chef kaptajnløjtnant C. F. Mohrsen, besejlede atter Grønland i 1729 medførende 25 matroser at divisionernes mandskab,
2 skibstømmermænd samt 3 bødkere for at
være behjælpelige ved hvalfangsten. Skibet
kom tilbage til København den 29. september
s.a.
Morianen afgik igen fra København den
14. juni 1730, og den 26. august »ankom ganske uformodet en Chaloupe til Colonien udsendt fra Capitain Mohrsen, som førte Kongens Skib Morianen«, skriver Hans Egede.
Skibet ønskede en lods, men en sådan kunne
ikke fremskaffes, fordi alle anvendelige folk
var fraværende, og skibsbåden måtte derfor
vende tilbage med uforrettet sag. Morianen
kom først ind den 2. september, og på grund
af det sene tidspunkt besluttede Mohrsen at
overvintre ved Godthåb i stedet for, som meningen var, at fortsætte til Nipisat.
Under skibets overvintring døde adskillige
af dets besætning af skørbug. Da foråret
kom, fortsattes den afbrudte rejse, og Hans
Egede medfulgte til Nipisat. På grund af dårligt vejr varede rejsen 3 uger, og ved ankomsten fik man fra hollandske hvalfangere ef-
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terretning om kong Frederik IV's død. Dette
bekræftedes, da løjtnant A. Gerner med
Charitas ankom den 10. juni 1731. Gerner
medbragte ordre om koloniens ophævelse og
hjemsendelse af folkene.
I årene 1736 og 1737 udsendtes fregatten
Blaa Heyren som inspektionsskib i grønlandske farvande. Chefer var henholdsvis kaptajn
B. de Fontenay og kaptajnløjtnant H. L
Wodroff. Ved kg!' instruction af 15. marts
1737 var befalet, »at advare og med Magt
afholde alle hollandske Kjøbmænd fra at drive Handel med Grønlænderne 10 Mile nær
Colonien Christianshaab, forhindre Fremmede fra at udøve Vold i Grønland, understøtte
Coloniens Handelsskibe, prøve Fregattens
Sejllads og vende tilbage midt i Juli«.
Wodroff prajede og bordede alle skibe,
han mødte i strædet, og gjorde skipperne bekendt med den kg!' plakat, og iøvrigt forbød
han dem at søge havnene undtagen i nødsfald samt forkynde straf for at fratage grønlænderne deres ejendom. Lovlydigheden måtte hollænderne bekræfte enten ved håndslag
eller skriftligt.
Wodroffs bestemte optræden affødte en
klage fra den hollandske regering, men den
ændrede dog intet i de danske dispositioner.
For at spare staten for de store udg ifter
ved udrustning af en fregat, der atter, som i
de foregående år, skulle udsendes til Grønland, tog kongen mod storkøbmanden Jacob
Severins tilbud, selv at ville udruste og bekoste udsendelsen af dertil egnede skibe. Der
meddeltes derfor Severin defensionsfrihed
for hans til Grønland opgående skibe, i hvilket øjemed der medgaves hvert af disse kongeligt flag og vimpel, der dog kun måtte hejses indenfor koloniens handelsgrænse, og når
en kanon affyredes enten for at forsvare eget
skib eller grønlænderne. En af Severins skippere idømtes engang en større bøde, fordi
han endnu førte flag og vimpel, da han stod
Kronborg ind.
Admiralitetet gav Søtøjhuset ordre til at

overlade Severin »til det grønlandske Væsens
Sikkerhed« ti kanoner, nemlig 4 stk. trepundiger og 6 stk. topundiger, 350 kugler og 100
skråsække med forpligtelse til at bringe alt
tilbage ved hvert togts slutning.
Da Severin i 1749 kom i økonomiske vanskeligheder, overgik handelen i 1750 til Det
danske Handelskompagni, som derefter påtog sig al handel og sejlads, og to år senere
udstedtes en plakat angående forbud mod
handel og sejlads på Grønland. Sager vedrørende overtrædelse af bestemmelserne skulle
pådømmes af Admiralitetet.
Den 27. september s.å. blevet engelsk og
to hollandske skibe anholdt i Grønland og
ved Over-Admiralitets-Retten dømt til konf iskation til fordel for Det danske Handelskompagni. Ved deres respektive regeringers
forestilling blev skibene og deres besætninger
imidlertid senere frigivet.
Biskop Povl Egede indsendte i 1785 til
kongen et forslag om påny at lade Østerbygden opsøge ved to af de skibe, der hvert år
lå på fiskeri mellem Island og Grønland. Som
anfører for en sådan ekspedition »kender jeg
især en af Deres Majestæts kække Søofficerer, som længe har ønsket at blive befalet at
udføre dette vigtige Anslag, og maatte dette ,
naar det har fundet Deres Majestæts allernaadigste Bifald, foretages tidligt i næstkommende Foraar, saa kunde Deres Majestæt inden Aarets Udgang vente gode Efterretninger
fra det forlorne og igen fundne Grønland«.
Overkrigssekretæren for Marinen svarede,
»- at for den Nyttes Skyld som det Almindelige syntes at kunne tilflyde af dette Foretagende, vilde det altid være ham kært at
kunde bidrage noget til dets Fremme, og han
skulde derfor søge allerunderdanigst at udvirke den Assistance, som fra Søetaten, uden
Hinder for dens anden kongelige Tjeneste,
kunde være at afgive«.
Ekspeditionen kom allerede i stand i 1786.
Direktøren for Søkortarkivet, kaptajnløjtnant
Poul de Løwenørn, blev ekspeditionens le-
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Grønlands Styrelses dampslumnert Godthaab med orlogskaptajn E. Riis-Carstensen
som chef i isen i Davisstrædets vestlige
del under en hydrografisk ekspedition i
farvande/le omkring Grønland.

Jer assisteret af løjtnanterne C. F. Grove, C.
T. Egede og C. A. Rothe. Den 2. maj afsejlede ekspeditionen fra København i to af
Den kgl. grønlandske Handel udlånte skibe,
hvalfangerskibet Grev Ernst Scbimmelmann
og jagten Den nye Prøve.
Efter to mislykkede forsøg på at nå ind til
Østgrønland returnerede Løwenørn og Grove med Grev Ernst Scbimmelmann til København . Egede og Rothe opholdt sig derefter
det meste af august måned i og ved isen udfor Østgrønland. uden at det lykkedes dem
at gøre landgang. Efter at have overvintret
ved Island genoptog Egede i maj 1787 påny
forsøget og prøvede fem gange at nå ind
til østkysten med hukkerten Hoidjiseen bistået af Rothe i jagten Den nye Prøve. Først
i oktober måtte ethvert forsøg opgives .
Ved århundredets slutning fremsattes den
rigtige, men endnu ikke anerkendte anskuelse, at Østerbygden lå ved Julianehåb, og der
nedsattes derfor en kommission til behandling af dette spørgsmål, der dog ikke blev
løst, da meningerne var for modstridende.
I en afhandling havde H. P. von Eggers i
1793 hævdet den nye og, som det skulle vise
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sig, ngtige opfattelse, at den gamle østerbygd havde ligget i Vestgrønland i Julianehåbdistriktet, men så længe den sydlige østkyst ikke var undersøgt, kunne tvivlerne stadig med en vis vægt gøre deres mening gældende .
Omsider nedsattes der i 1827 en kommission, hvori bl.a. direktøren for Søkortarkivet,
kaptajnløjtnant Zahrtmann, havde sæde, med
det formål at udarbejde planer for en undersøgelsesrejse langs Grønlands østkyst.
Til at lede denne ekspedition bestemtes premierløjtnant W. A. Graah, der i 1823-24 havde udført opmålingsarbejder i Vestgrønlancl
til 73 0 N br. I hans bemærkninger til det i
1825 udgivne søkort fandtes de første trykte
sejlanvisninger.
Ifølge instruksen skulle Graah starte fra
Sydvestgrønland i foråret 1829 med 2 konebåde og 2 kajakker og med disse søge at nå
op til Kap Barclay (ca . 69 0 10' N br.) »- og
vi antage, at De vil vorde nødsaget til at
gjøre eet Vinterleje paa Østkysten, men ej
heller flere, og vi paalægger Dem derfor ei
at vende om, førend Maalet er naaet, Forhindringerne være hvilkesomhelst, førend den

Tid i Aaret 1830, da saadant maatte blive
Dem aldeles nødvendigt«. Sjældent er en ekspeditionsleder rejst ud med en så streng instruks, for Graah skulle ikke alene undersøge kysten for mulige spor af den så meget
omtalte Østerbygd. men også kortlægge de
berejste områder. Tvunget af isforholdene
nåede han kun op til Dannebrogs ø, 65° 15'
N br., og syg og udmattet kom han tilbage
til Nanortalik i oktober 1830, men resultatet
af rejsen var et udmærket kort af den berejste strækning; han fandt dog intet spor af
den gamle Østerbygd.
Efter hjemkomsten knyttedes Graah til direktionen for Den kgl. grønlandske Handel,
hvorfra han i 1850 trak sig tilbage.
1822 rejste sekondløjtnant C. P. Holbøll
til Grønland for at gøre naturhistoriske iagttagelser og indsamlinger. Han fattede så stor
interesse for landet, at han i 1825 - karakteriseret kaptajnløjtnant 9. april s.å, - tog sin
afsked fra Marinen og ansattes som inspektør for Nordgrønland for 3 år senere at overtage den mere eftertragtede inspektørsti11ing
i Sydgrønland . Holbøll var en fremragende
administrator og gjorde bl.a. en stor indsats
for en forbedring af grønlændernes levevilkår . Under en tilbagerejse til Grønland i 1856
var han med briggen Tja/dur, der forsvandt
sporløst.
Løjtnant A. T. Ulrich foretog i 1846 undersøgelser af nautiske forhold i Grønland
og udgav senere en beskrivelse af sejladsen
på forskellige havne samt oplysninger om
storisens bevægelser.
Hvalfangsten lokkede stadig fremmede skibe til Grønland, hvor deres optræden undertiden gav anledning til klage . Briggen Ørnen, kaptajnløjtnant A. E. L. Knudsen, blev
derfor i 1859 sendt fra Island til Grønland
for at skride ind overfor lovovertræderne.
I 1863-64 foretog løjtnanterne Falbe og
Bluhme en søopmåling af Arsuk Fjord og
løbene dertil for udarbejdelsen af et søkort

til brug ved besejlingen af kryolitbruddet
Ivigtut.
Efter sin hjemkomst udgav Bluhme en bog,
en slags kampskrift til gunst for det grønlandske samfunds opkomst. På baggrund af
levende og fængslende skildringer af befolkningens daglige liv og færd revser Bluhme
agitatorisk administrationens og missionens
fejlgreb overfor befolkningen og ivrer for en
række reformer i landets styrelse. Det blev
forundt kommandør Bluhme at se de fleste
af disse virkeliggjorte. inden han i 1926 i en
alder af 93 år sluttede sin livsbane.
For erhvervelse af farvandskendskab m.v.
var løjtnant C. O. E. Normann i koffardifart
i grønlandske farvande i årene 1862-65 samt
atter i 1867-69. Den kgl. grønlandske Handels første skruebark Hvidbjørnen førtes i
1887-88 af premierløjtnant L A. D. Jensen
(Bildsøe), derefter til 1891 af T. V. Garde,
som i 1888 havde været 1. styrmand om bord.
I 1892-94 førtes skibet af Gustav Holm, der
bl.a. besejlede Angmagssalik for oprettelsen
af en handels- og missionsstation . På Hoidbjørnens sidste rejse i 1895 var premierløjtnant R. R. Hammer fører. Den gennem ca.
50 år anvendte»Vejledning til Besejlingen af
Kolonierne i Grønland« udarbejdede Garde,
da han var fører af Hvidbjørnen.
Fra 1876 begyndte undersøgelserne af
Grønland at tage en fast form. Således udsendte Marineministeriet i årene 1877 og
1878 skonnerten Fylla, ført af henholdsvis
kaptajnerne G. J. J. P. ]acobson og A. V.
Buchwald , på videnskabelige undersøgelser i
Danmarksstrædet og i 1879 skonnerten Ingolf, kaptajn L. A. Mourier, for at foretage
undersøgelser langs iskanten i Danmarksstrædet mellem 65°-69° N br. Premierløjtnant C. F. Wandel var næstkommanderende
på dette togt. I 1884 og 1886 var skonnerten
Fylla og i 1887 skonnerten Diana på opmåling samt udførelse af videnskabelige undersøgelser i Vestgrønland, chefer var henholdsvis kaptajnerne C. O. E. Normann, T.
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InspektionJskibet Ingolf med orJogskulleren Maagen på siden i Godthåbs Skibshalln 1936.

Bråem og G. H. N . Dreyer. H . K. H. Prins
Valdemar var tjenstgørende officer i Diana.
Kaptajn C. F. Wandel var i 1889 chef for
skonnerten Fylla og for Ingolf i 1895 og 96
på videnskabelige undersøgelser i så vel Danmarks- som Davisstrædet, men derefter kom
der først atter et dansk orlogsskib til Grøn land i året 1912 .
I 1877 foreslog professor J. F. Johnstrup
regeringen nedsættelsen af »Kommissionen
for Ledelse af de geologiske og geografiske
Undersøgelser i Grønlandc"), et forslag som
regeringen fulgte året efter. I denne kommission, der gennem mange år udrustede adskillige ekspeditioner, har flere søofficerer haft
sæde: Marinerninister, viceadmiral N . F.
Ravn 1878-90, viceadmiral C. F. Wandel fra
1890 (formand 1894-1930) , kommandør
Gustav Holm 1896-1940 og viceadmiral G.
C. Amdrup fra 1913 til 1947 (formand 1930
-47).

Marinen afgav i rigt mål søofficerer til de
af kommissionen udsendte ekspeditioner, der
foruden opmåling havde meteorologi, hydro.) Fra 1931: Kommissionen for Ledelsen af videnskabelige Undersøgelser i Grønland .
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grafi, etnografi og arkæologi som hovedopgave.
Allerede i 1876 havde premierløjtnant Gustav Holm foretaget en række forskellige undersøgelser"omkring Julianehåb og premierløjtnant r. A. D. Jensen i 1877-78 i Frederikshåbdistriktet. 1878 foretog Jensen en slæderejse, som blev banebrydende på dette område, idet han nåede 70 km ind på indlandsisen til de »øer«, der bærer hans navn - l ensens Nunatakker. I 1879 var r. A. D. Jensen
og premierløjtnant R. R. Hammer på opmåling i Egedesminde-Holsteinsborg, og Hammer fortsatte indtil 1880 med undersøgelser
ved Jacobshavn, Egedesminde og Disko.
På initiativ af den kendte geodæt, landstingsmand C. C. G. Andræ fremsatte kommissionen en plan til Østgrønlands undersøgelse, der dels støttede sig til kaptajn C. F.
Wandels kendskab til farvandet udfor østgrønland, dels et forslag fra kaptajn C. O. E.
Normann om udsendelse af så vel en bådsom en skibsekspedition til østkysten.
I 1880-81 udførte Gustav Holm undersøgelser i Julianehåbdistriktet og en forberedende rekognoscering for en ekspedition til
Østgrønland langs kysten. Premierløjtnant

H .M. II-luftfartøj på luftopmåli1/g ouer Grenlands fjelde .
Grundlaget for kørtlægningsarbejdet på Grønland er 1 . ordenstriangulationen, der pJbegyndtes af Generalstabens T 0pografiske Afdeling i 1927. Fotografering fra lufteti, hvorved det var muligt at optage skrJbilleder, der parvis
danner et stereogram, som viser terralnet plastisk, var en revolution i kortlægningsarbejdet. Luftfotografering fandt
[orste gang sted i Øst-Grenland i 1932 pJ Knud Rasmussen og Lauge Kocbs ekspeditioner. Dette og de følgende
år stilledes Heinkel-luftfartøjer fra Søværnets Plyoeoæsen til rådighed for arbejdet, ligesom flyvere, mekanikert
og en del af fotograferne r/droges af Flyvevæseners personel.

Ryder udsendtes i 1882-83 og R. R. Hammer
i 1883 for løsning af forskellige opgaver i
Vestgrønland.
Gustav Holm (leder) og T. V. Garde drog
i 1883-85 ud på »Den østgrønlandske Konebaadsekspedition«, hvor Holm nåede op til
65° 48' N br. og her fandt en i Angmagssalikdistriktet boende eskimostamme, der ikke
tidligere havde været i forbindelse med civilisationen. Foruden kortlægning af kysten indsamledes et rigt videnskabeligt materiale,
men intet sted på den berejste kyststrækning
fandtes spor af nordboruiner ; man traf derimod på flere gamle eskimoiske bopladser.
1884 og 85 udsendtes 1. A. D. Jensen, 1885
- 87 C. H. Ryder og 1886 og 1890 J. C. D.

Bloch for at foretage opmålinger i Vestgrønland.
Med ekspeditionsskibet H ekla - ikke at forveksle med krydseren af samme navn - foretog premierløjtnanterne C. H. Ryder og H.
Vedel en af Marineministeriet bekostet ekspedition: »Den østgrønlandske Ekspedition
1891-92«, hvis virkeliggørelse støttede sig til
det af kaptajn C. O. E. Normann allerede i
1880 fremsatte forslag om udsendelse af en
sådan ekspedition.
Hekla stod ind gennem storisen på 75°76° N br., og ved undersøgelser i Østgrønlandsstrømmen fandt Ryder her det intermediære varme vandlag mellem det kolde overfladevand og bundvandet. Skibet nåede land
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ved Franz Josephs Fjord, og i august 1891 ankom skibet til Hekla Havn, ca. 90 sømil inde
i det store fjordkompleks Scoresby Sund, hvor
udstrakte områder kortlagdes, ligesom der
foretoges omfattende hydrografiske, meteorologiske og etnografiske undersøgelser under ekspeditionens ophold. I 1892 sejlede
Hekla via Angmagssalik til København.
Kommissionen udsendte i 1893 T. V. Garde og sekondløjtnant greve C. Moltke. Under ekspeditionen foretoges bl.a. i Julianehåbdistriktet en 110 km lang vandring ind på
indlandsisen til 2250 m højde. I 1894 var
Moltke og sekondløjtnant Froda i Julianehåb,
og i 1897 var Froda med premierløjtnant
J. T. Borg på opmåling i Nordgrønland.
I 1898-99 ledede premierløjtnant G. C.
Amdrup »Carlsbergfondets Ekspedition« til
Østgrønland. i hvilken bl.a. underkanoner A.
Jacobsen deltog. Amdrup kortlagde under en
bådrejse kysten fra Angmagssalik til Aggas
ø, og landet toges derefter i besiddelse i den
danske konges navn.
Det følgende år fortsatte Amdrup ekspeditionen med Antaretie, der efter at have besejlet fra kysten fra 74° 45' N br. og sydover,
gik ind til Kap Dalton (ca. 69° N br.), hvorfra han med sin tidligere bådbesætning: underkanoner A. Jacobsen, smed Søren Nielsen
og styrmand Ejnar Mikkelsen, foretog en 900
km lang rejse sydover for kortlægning af den
ubeboede og af storis blokerede kyststrækning
til Angmagssalik, hvor ekspeditionen afhentedes af Antaretic.
Til Danmarksekspeditionen 1906-08 stillede Marinen premierløjtnanterne A. Trolle
og H. A. Bistrup samt bådsmand C. B. Thostrup til rådighed. Trolle var fører af ekspeditionsskibet Danmark og blev efter Mylius
Erichsens død tillige ekspeditionens leder.
Marinen havde en ikke ringe andel i ekspeditionens tilblivelse, bl.a. var bevillingen givet på Marinemisteriets budget, og til at være
medlemmer af den komite, som i forbindelse
med ekspeditionslederen stod for planlæggel462

se og udrustning, tilforordnedes kommandør
Gustav Holm og kaptajn G. C. Amdrup.
Premierløjtnant J. T. Borg, assisteret af
henholdsvis underskibsminør G. Kragh og
bådsmand N. Pedersen, foretog i 1907-10
kortlægning og søopmåling af forskellige
sejlløb og havne fra Kobbermine Bugt til
Umanak Fjorden.
I 1912 vistes orlogsflaget omsider atter fra
et dansk inspektionsskib i de grønlandske farvande, det var Islands Falk, kaptajn A. V.
Scheel, i 1914 efterfulgt af Konstabelelevskolens øvelsesskib, skonnerten Ingolf, kaptajn
G. C. Amdrup. Da 1. Verdenskrig udbrød,
hjemkaldtes skibet.
Efter krigen udsendtes der som følge af
sømandsstrejken to gange i 1920 et orlogsskib til Grønland for befordring af passagerer og post. Det var først Islands Falk og senere Fylla, begge under kommando af kaptajn A. G. Topsøe-Jensen.
Deres Majestæter kong Christian X og
dronning Alexandrine, ledsaget af kronprins
Frederik og prins Knud, besøgte Grønland i
1921 med S/S Island, eskorteret af inspektionsskibet Fylla, kaptajn L. Dornonville de
la CoU!. Kommandør C. V. E. Carstensen var
chef for kongedelingen, og skonnerten Ingolf,
kaptajn R. Moth, der på det tidspunkt også
var ved Grønland, lå under besøget ved Godthåb.
Fra 1922 til 1939 har der hvert år været
et eller flere inspektionsskibe ved Vestgrønland: Fylla (1922), Islands Falk (1923-28),
Hvidbjørnen (1929-33) og Ingolf (193438).
I 1930 var inspektionsskibet Godthaab,
kaptajn E. Riis-Carstensen, på togt til østgrønland, hvilket i forbindelse med »Scoresbysund-Ekspeditionen af 1924« og anlæggelsen af kolonien her blev af stor betydning
for voldsgiftsdommen om Grønland i Haag
i 1933, og på 7. Thuleekspedition 1933 forrettede skonnerten Nordstjernen under kommando af orlogskaptajn A. H. Vedel i for-

Orlogskutteren Maagen på et skær ved lavvande. En sådan episode var ikke ualmindelig under arbejde: i de
dårligt eller slet ikke opmålte dele af den grenlandsee
skærgård. Ved at lempe vægte indenbords og hive i et
udført varp lykkedes det altid at komme af ved næste
ho;vande.
Orlogslmtterne Maagen og Ternen blev j 1960 erstatlet
af de større orlogsbuttere Mallemukken og dm llye Maagen, der i modsætning til de ældre træiartejer er bygget
af stål.

bindelse med andre opgaver også inspektionstjeneste.
Fra 1932 indgik inspektionsfartøjet, orlogskutteren Maagen, i fiskeriinspektionstienesten.
Den nyere søopmåling i de grønlandske
farvande påbegyndtes i 1935 af opmålingsskibet Hepndal, assisteret af orlogskutteren
Ternen. Begge skibe deltog tillige i fiskerlinspektionstjenesten.
Maagen og Ternen blev i efteråret 1939
oplagt i Godthåbs skibshavn og undgik således den skæbne, der overgik Flådens øvrige
skibe under besættelsen. I denne periode benyttede og vedligeholdt Grønlands Styrelse
begge orlogskutterne indtil 1945.
Efter 2. Verdenskrigs ophør fortsattes fiskeriinspektionen i forbindelse med opmåling
af H ejmdal (1945-48) . De nyerhvervede
skibe, korvetten T hetis og inspektionsskibet
Vitus Beting, var i disse år også på enkelte
togter i de grønlandske farvande - for den
sidstnævntes vedkommende dets eneste togt
under dansk flag.
Orlogskutteren Alken, kaptajnløjtnant B.
B. Rønne, der fra 1947 var underlagt Grønlands Marinekommando, forsvandt i efter-

året 1948 udfor østkysten under sejlads fra
vejrstationen Aputiteq til Angmagssalik, og
trods en større eftersøgning med skibe og
luftfartøjer fandt man aldrig spor af det forliste fartøj eller dets besætning.
Da orlogskutteren Ternen, kaptajnløjtnant
E. E. Olsen, i januar 1957 savnedes på rejse
fra Godthåb til Grønnedal, iværksattes straks
en indgående eftersøgning. Ternen fandtes
sunket - formentlig på grund af overisning
- i havnen på Ravns Storø. Hele besætningen var omkommet ved ulykken.
Opmålings- og inspektionstjenesten fortsattes 1949-53 af opmålingsskibet Hejmdal, og
indtil 1959 deltog også fregatterne Niels Ebbesen og Holger Danske adskillige gange i
inspektionen - som regel i forbindelse med at
være øvelsesskibe for kadetter og mathelever.
I 1948 aflagde statsminister H. Hedtoft,
ledsaget af chefen for Søværnet, viceadmiral
A. H . Vedel, besøg i de grønlandske kolonier
med fregatten Niels Ebbesen.
Deres Majestæter Kongen og Dronningen
besøgte Grønland fra 7. juli til 1. august
1952 med kongeskibet Dannebrog eskorteret
af fregatten Holger Danske.
Efter inspektion af Grønlands Komman463

Opm ålingsskibet Hejmdal i grønlandske farvande . På fortoppen bemærkes en »ballon «, der er rod. og hvidstribet, og
som - Ilår ballonen med sin stang var sat i top - anvendtes til afstandsbestemmelse ved vertikale vinkelmåli/lger fra
skibets [artojer. Som amtalt i billedteksten nederst side 4.53 foretoges der samtidig horisontal vinkelmåling fra
skibe/ o

Jo i Grønnedal i 1954 afsejlede chefen for
Søværnet, viceadmiral A. H. Vedel, på en
inspektionsrejse med orlogskutteren Teisten
via Prins Christians Stind til Østgrønland
med anløb af vejrstationerne og Angmagssalik. Under forsøg på besejling af Scoresby
Sund viste fjorden sig at være spærret af
svær, tætpakket storis, hvorfor anløb af kolonien måtte opgives. Under et ca. 6 ugers
ophold om bord i Teisten i 1957 inspicerede
viceadmiralen de året før påbegyndte opmålingsarbejder i farvandsområderne mellem
Kong Oscars Fjord og Franz Josephs Fjord,
og ved arbejdets afslutning returneredes til
København med orlogskutteren, om bord i
hvilken viceadmiralsflaget ligesom på rejsen
i 1954 havde været hejst. Man kan vist her
med en let omskrivning af nogle kendte ord
sige, at sjældent har så højt et kommandotegn
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været hejst i så lille et orlogsskib - og i så
lang tid.
Søværnet har igennem årene også tilstået
orlov eller afgivet personel til deltagelse i
ekspeditioner eller til løsning af særlige opgaver i Grønland eller andre arktiske områder.
Premierløjtnant Godfred Hansen var således i 1903-06 næstkommanderende i Roald
Amundsens Gjøa/ der som det første skib
gennemsejlede Nordvestpassagen. På 3. Thuleekspedition i 1919-20 udlagde han som
kaptajn på en slæderejse fra Thule et depot
på Cap Columbia (83 0 N br.) i arktisk Canada til sin tidligere chef, Roald Amundsen, der
med Maud besejlede Nordostpassagen.
I 1909-10 deltog premierløjtnant V. Laub
i Alabama-ekspeditionen til NE-Grønland.
Her foretog han bl.a. en længere slæderejse
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Orlogsluateren Ternen, der oprindelig anvendtes som opmålingsfartø;, blev ejter
2. Verdenskrig tillige benyttet til inspektionstjeneste, hvorunder den i ;alluar 195]
under se;/ads fra Godthåb til Grønneda/ kæntrede og sank i havnen på Ravns Store.
Ved "lykken, der formentlig skyldtes overisning, omkom hele besætningen.

over indlandsisen til Dronning Louises Land.
Maskinist i Flåden I. P. Iversen, der deltog
i samme ekspedition, ledsagede Ejnar Mikkelsen på flere slæderejser for at søge efter
Mylius Erichsens rapporter. Ved tilbagekomsten i november 1910 fra en af disse rejser
fandt de en meddelelse om, at Alabama var
sunket i marts s.å., og at besætningen var
hjemrejst med et norsk skib.
De to mænd tog nu ophold i en interimistisk hytte indtil november 1911, da de drog
sydover til Bass Rock, hvor de i 1912 blev taget op af en norsk sælfanger.
I 1923 var orlogskaptajn H . Bistrup og
30

søløjtnant L. Rostock-]ensen henholdsvis fører og styrmand i østgrønlandske Kompagnis skib T eddy, der efter at have besejlet
fangststationerne i NE-Grønland kom i besæt i storisen og drev sydover langs kysten.
Da T eddy sprang læk, og isen truede med at
skrue skibet ned, blev besætningen nødt til at
gå fra borde og slå lejr på en isflage, på hvilken de fortsatte driften, indtil det udfor Angmagssalik lykkedes at nå ind til land over
Isen.
Også i Ejnar Mikkelsens kolonisationsekspedition til Scoresby Sund i 1924 og i Knud
Rasmussens 3-årige 7. Thuleekspedition
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Orlogskutteren Alke n i skruninger i storisen. Kut tere» [orsuandt med hele sin beo
sætning sporlost Ildfor Gronlands oSlkyst
i ejteråre: 1948 under sejlads fra vejrslalionen A pntiteq til Angmagssalik .

(1931-33) deltog personel fra Søværnet, ligesom der af Søværnets Flyvevæsen blev foretaget undersøgelse af muligheden for søluftfartøjers anvendelse i Grønland - hovedsagelig med henblik på fotogrammetrisk
opmåling fra luften.

Efter afslutningen af 2. Verdenskrig, under hvilken U.S.A. havde anlagt militærbaser i Grønland og Coast Gltcll'd havde haft
skibe og fartøjer i grønlandske farvande, besluttedes det at oprette en permanent marinekommando i Grønland, således at man fra
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dansk side, så langt midlerne strakte, i højere
grad end tidligere kunne tage sig af de her
forefaldende opgaver.
Marinestationen i Godthåb, der tidligere
kun havde været anvendt i til- og afrigningsperioderne for odogskutterne, blev derfor
samtidig med Grønlands Marinekommandos
(GMK) oprettelse i april 1946 udvidet for at
kunne opfylde de nye krav til personellets uhderbringelse, bygning af depoter m.v. Kommandørkaptajn 1. V. Tegner var chef for
GMK til 1947 og kommandør G. de Lichtenberg fra 1947-51.
Da Søværnet efter Forsvarsministeriets be-

Orlogskutteren Mallemukken er sosat 1960 sammen med søsterskibet Maagen til inspektionstjeneste i de grønlandske farvande. »MaJ/emuk« er det grønlandske navn for isstormfuglen, og skibe: er således det [erste af Flådem skibe, der bærer et grønlandsk navn.

.,
!

Groanedal i ArmkfjordetlI inderste del er base for Grønlands Kommando. Ved Armkfjorden ligger kryolitbruddet
lvigtut noget nærmere fjordens munding.
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V icettJmiral Vedel inspicerer under sejladsen med
orlogsluatere« Teisten i 1957 en 4 slædepalruljen
»Siriuse' stationer pd Grønlands østkyst. Slæde·
patruljen, der overvdger og med hundeslæde inspicerer Nordøstgrønlands lange og uvejsomme
kyswrækning, er en direkte flidereførelse 4 de
danske commandoraids, som under 2. Verdenskrig
deltog i tilintetgørelsen 4 de tyske flejrmeldingsstationer pd Grønlands østkyst.

stemmeise i 1951 overtog den tidligere amerikanske flådebase Grennedal, nedlagdes
GMK i Godthåb, og den 1. september s.å,
oprettedes Grønlands Kommando (GLK) og
Grønlands Marinedistrikt (GLM) med midlertidig kontreadmiral F. H. Kjølsen som chef
(Island Commander GreenlandJ. Som alt
dansk militær i Grønland - hvad enten det
hører under Søværnet, Flyvevåbnet eller Hæren - er også slædepatruljen Sirias i NBGrønland underlagt chefen for Grønlands
Kommando.

Inspektionsskibet Vitus
Bering (ex USS. Restorer), hvis eneste togt un·
der dansk flag gik til
Gronland i 1949.

Beretningen om den indsats, der gennem
århundreder er gjort af Marinen og dens personel i Grønland, er her kun skildret i store
træk.
Vejen til Grønland gik indtil den nyere
tid alene over havet, og derfor var det vel
også naturligt, at det var Marinen, der begyndte på løsningen af de opgaver, der sammen med arbejdet fra anden side - kunne danne grundlaget for udviklingen i denne
del af Danmark.
Janus Sørensen.

FISKERIINSPEKTIONEN

H

elt fra Christian IV's tid har man antegnelser om, at Flåden har været anvendt
til fiskeriinspektionsopgaver; men det er
først , da det egentlige havfiskeri omkring
midten af forrige århundrede begynder at
tage fart, særlig i nærheden af de danske kyster udøvet af engelske og hollandske fiskere, at der bliver behov for en mere konstant
overvågning af de på det tidspunkt endnu ikke nærmere definerede territorialfarvande
for at sikre fiskebestanden i disse for landets
egne undersåtter.

Fiskeriinspektionen i Nordsøen.
I 1859 rettedes fra Skagen en anmodning
om at få stationeret et pa:ssende orlogsfartøj
der for at beskytte de danske fiskere mod
deres svenske kolleger, men hverken denne
eller en tilsvarende henvendelse fra Fanø via
Indenrigsministeriet om beskyttelse mod engelske fiskere synes at have båret frugt. Dog
beordredes skibe på togt i danske farvande
fra 1871 til at have indseende med, at ulovligt fiskeri ikke fåndt sted.
I 1872 blev for første gang et fiskeriinspektionsskib udsendt. Det var skrueskonnerten Fylla, der fik station på Jyllands vestkyst
og i og for sig løste sin opgave upåklageligt,
men hvis chef i høj grad og med rette beklagede sig over, at søterritoriet ikke var til-

strækkelig nøje fastlagt, hvorfor hans instrukser var affattet i meget vage vendinger .
Dette blev rettet i 1874, hvilket år tremilegrænsen blev fastlagt ved kongelig anordning, og herefter udsendtes hvert år, undtagen i krigsårene, et fiskeriinspektionsskib i
Nordsøen.
Fra 1882 blev dettes opgaver betydeligt udvidet, idet der i dette år mellem England,
Holland, Belgien, Tyskland og Danmark afsluttedes en konvention om fiskeri i Nordsøen, der godtog de danske bestemmelser om
søterritoriets udstrækning og fastsatte bestemmelser for mærkning af fiskefartøjer og
for begrænsning af konfliktmuligheder mellem fiskere af forskellig nationalitet, der anvendte forskellige fangstmetoder.
Samtidig overdrages tilsynet med reglernes
overholdelse samtlige nationers inspektionsskibe uden hensyn til nationalitet, idet inspektionsskibe i denne tjeneste skulle føre en
særlig gul-blå fiskeriinspektionsstander som
tegn på, at de udøvede overnational myndighed.
Også efter 2. Verdenskrig har Søværnets
skibe deltaget i fiskeriinspektionen i Nordsøen, men kun periodevis, idet andre opgaver,
dels uddannelses- og beredskabsmæssige, dels
andre fiskeriinspektionsopgaver, har været givet fortrinsret.
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Orlogsskonnerten Fylla (1862-94) under Island 1877. Akvarel af da værende lo jtnant, senere kontreadmiral G . A.
Caroc i Soojjicers-Foreningen , Fylla var fra oktober 1863 til september 1864 stationsskib i Dansk Vestindien, mm
har derefter næsten hvert år - sidste gang 1889 - været fiskeriimpektionsskib under Island og Færøerne - nogle
år tillige ved Grønland og i Nordsøen .

Fiskeriinspektionen i Nordsøen sorterer nu
som naturligt er under Nordsøens og Kattegats Marinekommando i Frederikshavn , der
også leder de skibe, der lejlighedsvis kan stilles til rådighed for denne tjeneste.

Fiskeriinspektionen indenfor Skagen.

Denne opgave blev først taget op i året
1879, efter at territorialproblemerne i forhold til Sverige var blevet afklaret. Dette
kunne sine steder volde nogen vanskelighed,
da Sverige, bortset fra visse steder i Sundet,
ønskede en 4 sørnils territorialgrænse respekteret.
Fiskeriinspektionen indenfor Skagen har
aldrig opnået det samme permanente præg
som inspektionen i Nordsøen, og dens opgaver formindskedes væsentligt, da Fiskerikontrollen blev udskilt som en særlig institution
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under Landbrugsministeriet - senere Fiskeriministeriet.
I flere år i mellemkrigsperioden udrustedes
en torpedobåd i nogle måneder til varetagelse af fiskeriinspektion indenfor Skagen, ligesom det fra Holland indkøbte inspektionsskib
Diana i en årrække anvendtes hertil. løvrigt
varetoges inspektionen lejlighedsvis af andre
inspektionsskibe under disses passage til og
fra deres egentlige stationer. Endvidere var
inspektionsskibet Islands Falk i 1930-erne
ofte en tur til Bornholm inden skibets afgang
til Nordsøen og Færøerne - eller efter hjemkomsten herfra.
Fiskeriinspektionen ved Færøerne.
Denne tjeneste, der oprindelig blev løst
»en passant« af de til tjenesten ved Island
bestemte skibe, blev, efter at damptrawlerne
havde begyndt fiskeri ved øerne, fra 1899

Det er ikke alene fiskeri inspektionsskibenes opgave at bevogte søterritoriet og forhindr e ulovligt fiskeri her, men
tillige at yde assistance til såvel danske som fremmede. På billedet ses en engelsk damptrawler. der i Danmarksstrædet mellem Island og Grønland har mistet sin skrue, og som af inspek tionsskibet Fylla tages på slæb til Reykjavik . 1931.

varetaget af et særligt skib. Dette var fra
1900 Beskytteren, der ganske vist oprindelig
betegnedes som en dampminebåd. men aldrig
viste sig særligt egnet til dette formål, derimod nok, trods sine kun 417 t, til inspektionstjenesten på Færøerne, en tjeneste, som
skibet, bortset fra kortere perioder under 1.
Verdenskrig, udførte i op til 10 af årets 12
måneder, indtil fiskeriinspektionen ved Færøerne og i Nordsøen i mellemkrigsårene blev
slået sammen.

Denne sammenlægning har været fortsat
efter 2. Verdenskrig. Inspektionen ved Færøerne er dog blevet udvidet mere og mere
på Nordsøinspektionens bekostning, bl.a.
fordi betydelige sildefiskerflåder fra lande
øst for jerntæppet hvert år fisker omkring
øerne, og i den seneste tid fordi det er lykkedes at få anerkendt en udvidelse af søterritoriet omkring Færøerne af hensyn til færingernes eget fiskeri.
Straks efter 2. Verdenskrigs afslutning an-
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Inspektionsskibet Fylla ved Færøerne 1931. Skibet, der var søsat i 1916 til den engelske
marine som eskorteskibet Asphodel, blev i 1920 købt af Søværnet til stations- og fiskerHnspektionstjeneste ved Færøerne og tinder Island.

skaffedes den engelskbyggede korvet (senere
benævnt fregat) Tbetis (ex Geranium) til
denne tjeneste.
T lietis kom forøvrigt straks ud for en opgave, der bragte den i et særligt forhold til
den stedlige befolkning, idet det ordinære
ruteskib Tjaldur i sommeren 1946 løb på et
skær og forliste, heldigvis uden tab af menneskeliv, hvorefter Tbetis, uanset at den var
endog usædvanlig uegnet dertil, blev sat ind
i passagerfart mellem Thorshavn og København og udførte 3 dobbeltture i denne for et
orlogsskib ret usædvanlige rolle.
Senere har så vel andre fregatter som depotskibet Ægir lejlighedsvis afløst Tbetis under eftersyns- og omskiftningsperioder, og fiskeriinspektionen er yderligere forstærket
med en kutter med marinebesætning, der har
permanent station ved øerne.
Inspektionsskibene har altid ved Færøerne
kombineret inspektionstjeneste med stationstjeneste, d.v.s. transport af øvrighedspersoner
og syge, bistand til lokale myndigheder, fiskere og søfolk i nød samt mange andre op-
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gaver, herunder også repræsentative i forbindelse med besøg af anpre nationers orlogsskibe eller nationale og lokale højtider.

Fiskeriinspektionstjenesten under Island.
Allerede ved Middelkiderens slutning begyndte fremmede fisker~ at drive fangst i islandske farvande, og op igennem den nyere
tid har afvekslende spaniere, hollændere,
franskmænd og englændere udnyttet de rige
fiskeforekomster omkridg øen.
Så tidligt som i 1840-~rne havde Danmark
lejlighedsvis et stations-! og inspektionsskib i
disse farvande, oftest en brig. Efter nye anmodninger fra de isladdske fiskere om beskyttelse sendtes 1859 skruekorvetten
HejmI
dal derop, og fra 1865 indførtes fast inspektion med skrueskonnert~rne Fylla og Diana,
senere suppleret med IJgolf. Da disse skibe
henimod århundrededet~ slutning fartmæsssigt ikke kunne holde trAmed de mere almindelige damptrawlere, er~tattedes de af krydserne Hejmdal og Hek1/a, hvis ophold ved

Inspektionsskibet Fylla (1920-33) i Reyk;avik Havn.

Island til sidst kunne strække sig over de ti
af årets måneder. Krydserne afløstes dog af
besparelseshensyn snart af det i 1906 byggede inspektionsskib Islands Falk, der efter l.
Verdenskrig erstattedes af den fra England
indkøbte sloop Fylla (ex Aspbodel). På
grund af den engelske kontrol med den neutrale handelsskibsfart under 1. Verdenskrig
og senere på grund af andre forhold har Islands Falk i adskillige perioder som stationsskib gået i post- og passagerfart mellem Island og Bergen og mellem København og Island.
Ganske vist varetog Island, efter at landet
i 1918 havde opnået fuld selvstændighed og
kun ved kongefællesskab var bundet til Danmark, selv fiskeriinspektionen i et vist omfang,
men den danske marine fortsatte i henhold
til forbundslovens bestemmelser med sin deltagelse deri til 2. Verdenskrigs udbrud. Fra
1928 med det nybyggede inspektionsskib
Hvidbjørnen, idet Fylla efterhånden blev udslidt og derfor i 1933 sejlede sit sidste fogt.
Også ved Island var fiskeriinspektionen
som nævnt kombineret med stationstjeneste.
men fra 1918 selvfølgelig kun i det omfang,
dette ønskedes af den islandske regering.

Fiskeriinspektionen ved Grønland.
Fiskeriinspektionen i de grønlandske farvande er, siden storfiskeriet begyndte i mellemkrigsårene, blevet en opgave af stedse
voksende betydning både for det grønlandske
samfund og for Søværnet.
Stationsskibene har også løst inspektionsopgaver, og der knytter sig det særlige forhold hertil , at chefen, i modsætning til hvad
der er tilfældet på andre inspektionsområder,
er bemyndiget til, dersom den pågældende
fiskeskipper ønsker det, at afgøre sagen om
overtrædelsen af de gældende fiskeribestemmelser på stedet, det vil altså sige uden, at
sagen bliver behandlet af en egentlig ret.
Forudsætningen er dog, at den skyldige afgiver en skriftlig erklæring om, at sagen ønskes afgjort på denne måde.
Dette må betragtes som en - på grund af
de særlige geografiske og administrative forhold på Grønland - stadig bibeholdt sidste
rest af de vidtgående rettigheder og pligter,
der i tidligere tider kunne påhvile en skibschef på selvstændigt togt.
Den betydning, der tillægges ' opgaverne
ved Grønland, fremgår af den væsentlige udvidelse af antallet af inspektionsskibe, der se473

Krydseren Hekla klar til - som det fremgår
munition om bord på Københavns Inderred
forreste af krydserens to 15 cm kanoner er
ofte urolige farvande rund: Island. Til højre
meister & W,.ain.

af »krudtflaget« på fortoppen og krudtprammen agter - at tage ammarts 1902 inden togtet som fiskeriinspektionsskib under Island. Den
midlertidig udtaget for at lette forskibet af hensyn til sejladsen i de
ses forskibet af den russiske krydser Bojarin - under bygning hos Bnr-

nere blev vedtaget, og som omfattede fire nye
inspektionsfregatter, at hvilke de tre normalt
altid kan holdes udrustet året rundt.
I forbindelse med de til inspektionstjeneste
beregnede orlogskuttere vil man med de fire
nye fregatter - Fylla, Hvidbjørnen, Ingolf og
Vædderen - have mulighed for at opnå en
effektiv løsning af de betydelige opgaver af
samfundsgavnlig karakter, som fiskeriinspektionstjenesten pålægger den danske marine
såvel ved Færøerne som på Grønland og i
Nordsøen.

Gennem årene har fiskeriinspektionstjenesten i høj grad gavnet Marinen ved at bidrage til højnelse af den almindelige sømandsmæssige standard indenfor alle personelkategorier. Den langvarige patruljetjeneste under
alle vejrforhold, fartøjstjeneste, havnemanøvrer, tågesejlads, issejlads, kort sagt alle de
vanskeligheder, der kan bydes sømænd, lærer
man at kende til bunds i denne tjeneste særlig i de nordlige farvande, og beslutsomhed,
handlekraft og almindelige sømandsmæssige
færdigheder bliver resultatet.
H.-H. Wesche.

MARINEHJEMMEVÆRNET

plysningerne om Danmarks frivillige
forsvar tegner sig langt tilbage i historien ret vagt for Søværnets vedkommende, og
bortset fra kapertjeneste har en egentlig indsats af organiseret frivilligt personel i større
stil ikke præget nogen periode i dansk søkrigshistorie.
Modsætningsvis udviser historien fra de seneste århundreder for Hærens vedkommende
adskillige forekomster af frivillige korps og
formationer. Dog kendes der på samme måde som frivillige enkeltpersoners tilmelding
til Hærens rækker også beretninger om søfolk, der enkeltvis og hyppigt under store
vanskeligheder er søgt hjem fra udlandet for
at melde sig til fædrelandets forsvar.
En af grundene hertil må sikkert søges i
kapersystemet, som herhjemme sidste gang
var i brug under Kanonbådskrigen 1807-14.
Senere er kaperi blevet forbudt i alle civiliserede lande (Pariserkonoentionen, 1856).
Groft betegnet kan det måske siges, at en del
kaperi i ældre tider var en art autoriseret sørøveri overfor landets fjender i krigstilfælde,
men hyppigt gik det også ud over neutrale
skibe. Der var store penge at tjene for en rask
og dumdristig kapergast, men risikoen var
også stor, hyppigt med livet som indsats. For
de købmænd, redere og andre pengemænd,
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der stod bagved, var det højt spil, thi det kostede store summer at udruste et kaperskib
- og vel var der formuer at tjene, men der
var lige så store chancer for totaltab af skib
og mandskab.
Medens der således personelmæssigt set
blev gjort en betydelig indsats på dristige kapertogter, der ofte voldte fjenden store afbræk, blev der samtidig materielt set ad frivillighedens vej ydet store økonomiske ofre
for at styrke og udbygge det danske søforsvar. Efter englændernes bortførelse af flå den i 1807 sattes alle kræfter ind på at bygge
et stort antal små kanonbåde og andre mindre
krigsfartøjer, hvormed der gennem den næsten 7 år lange søkrig førtes en hård og ulige
kamp mod den britiske overmagt. På Holmen
og andre værfter blev der arbejdet for fuld
kraft på kanonbådsbyggeriet samtidig med,
at håndværkere og tegninger af kanonfartøjer
blev stillet til rådighed for det private skibsbyggeri så vel i København som rundt om i
landet for hurtigst mulig at fremskaffe tilsvarende fartøjer.
Foruden mange direkte pengebidrag til opbygning af den nye kanonbådsflåde modtoges
f.eks. også tømmer fra skovene på de store
godser. Enkeltpersoner, foreninger og laugene mødtes i fælles bestræbelser for at skabe
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landet et nødtørftigt værn i den ulige kamp
mod verdens største sømagt.
34 år efter Kanonbådskrigens hædersdage
ydede Danmarks befolkning ved udbruddet
af den første slesvigske krig atter store økonomiske ofre til gavn for Orlogsflåden, ligesom forskelligt skibsmateriel blev stillet til
rådighed. Et interessentskab fra Helsingør udlånte skonnerten Seridderen, og skonnerten
Hermod gjorde ligeledes tjeneste under orlogsflaget i de tre krigsår. En forening til
frivillig dampskibshjælp, hvortil Søe-Lieutenant-Selskabet skænkede det meste af sin rørlige formue, anskaffede og udlånte hjuldampskibet Waldemar til transporter.
Det var ved denne krigs udbrud atter økonomisk og materiel støtte, der blev ydet til
Søværnet, medens frivilligt mandskab kun
meldte sig enkeltvis. Formerede enheder af
sådant personel var slet ikke på tale. Derimod var· der skippere og styrmænd nok, der
tørstede efter at gå på kaperjagt efter tyskernes koffardiskibe, men denne form for krigsførelse blev nu ikke anvendt mere. Den danske regering bestemte i sit Elokadereglement
af 1. Maj 1848 dels, at den kun ville foretage
blokade af de nordtyske havne med orlogsskibe - og dels, at den indtil videre ikke agtede
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at udstede kaperbreve, hvilket den da heller
ikke gjorde senere.
Også under krigen 1864 kom det frivillige
materiel til at spille en vis rolle, idet Flåden
havde særligt behov for dampskibshjælp til
troppetransporter og bugsering. Der blev
lejet hjul- og skrueskibe fra ind- og udland,
og mange private skibe blev stillet til rådighed, ligesom Generalpostdirectionen gang på
gang måtte afgive dampskibe til hjælp ved de
mange troppeoverførsler . Eksempelvis kan således nævnes, at skrueskonnerten Falken,
kong Frederik VII's private lystfartøj, blev
udlånt til Flåden af kongens dødsbo.
I året 1913 blev der sidste gang ydet en
frivillig hjælp med materiel alene til den danske flåde. Hos firmaet Whitehead i Fiume,
der dengang var østrigsk, blev der for den
danske marines regning bygget en undervandsbåd, der havde fået navnet Triton. En
del af det til »Forsvarsindsamlingen« indkomne beløb blev anvendt til køb af denne
under bygning værende ubåd, som nu fik ændret sit navn til 2den April - ikke alene til
minde om Slaget på Reden 1801, men også
om den frivillige forsvarsvil je, for hvilken
denne Skærtorsdag er blevet et nationalt symbol. Navnet Triton overgik derpå til en sene-
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Hjuldamplkibet Waldemar, bygget
ca. 1841 af træ pd et Ivenik marineværft. Indkøbt til Danmark af en
forening til frivillig damplkiblhjælp og stillet til rUighed for Armåens Trensportoasen i krigldrene
1848-50. I marts 1851 tilbageleveret til foreningen, der solgte skibe:
pd auktion til Ikiblreder H. P.
Prior, 10m benyttede det i line indenrigsruter, I 1864 var Waldemar
rrdlejet til den danlke Hærs Tntendantur til troppetransport - 400 101.
dater på længere, 700 mand på kortere rejse«;

·,

Et 1# Motorbådsforeningens fartø;er søger under en øvelse i 1930-erne kontakt med øf/tilses.
lederen om bord i værkstedsskibet Henrik Gerner.

re ubåd, og det bæres forøvrigt idag af en af klasse og med våben og andet materiel, nøje
Søværnets italienskbyggede korvetter.
afpasset hertil og stillet til rådighed af ForEfter 1. Verdenskrig tog Motorbaadsfore- svaret.
Spørgsmålet om oprettelse af maritime
ningen i 1933 opgaven om støtte til Søværnet
op ved at stille hurtiggående motorbåde med hjemmeværnsenheder blev mødt med interesbesætninger til rådighed, og der blev på den- se fra Søværnets side. Man så bl.a. heri et
ne måde gennem en årrække ydet en fortrin- udtryk for befolkningens forståelse af samlig indsats og deltaget i mange forskelligarte- hørighed under en alvorlig situation og af
de og udbytterige øvelser med Flådens skibe. selve søforsvaret som et betydningsfuldt led
Selvom den personlige deltagelse indtil i et samlet beredskab i et land med så udda kun havde været relativt ringe i forhold strakte kyststrækninger som Danmark.
Gennem erfaringerne fra 2. Verdenskrigs
til materielindsatsen, så må man dog ikke se
bort fra den offervilje og den interesse for totale krigsførelse sammenholdt med mindet
frivillig hjælp, der gennem årene her er kom- om besættelsestidens modstandskamps betydning måtte det erkendes, at også et effektivt
met Søværnet til gode.
Det er dog imidlertid først gennem Hjem- og velforberedt hjemmeværn var både betydmeværnet af i dag, at vi træffer formationer ningsfuldt og uundværligt i forsvarsarbejdet
- hjemmeværnsflotiller - hvor frivilligt i nøje samarbejde med et lands regulære mimandskab samles for at dygtiggøre sig i vå- litære og maritime styrker. Herhjemme havbenbrug og fartøjsbetjening med det mål for de man fra besættelsens alvorlige tid god erøje: med kort varsel at deltage aktivt og ef- faring fra de stærkt maritimt prægede modfektivt i dansk søforsvar gennem løsning af standsformationer, således f.eks, fra marinesådanne opgaver, som Søværnets ledelse an- kompagniet Toldboden, der omfattede hele
ser det for påkrævet og muligt at udføre af frihavnsområdet i København. Kompagniet
frivilligt optrænet mandskab i høj beredskabs- opretholdtes og fortsatte senere i Hjemme-
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Kendskab til og forskellig manøvrering med egne fartøjer øves flittigt af
hjemmeværnsgasterne. Her etableres under en øvelse bugser/orbindelse
mellem 2 DMH-fartøjer.

Hjemmeværnsflotille marcherer efter parade gennem Holmen med Marineforeningen København Afdelings musikkorps i spidsen. 1958. Til venstre
ses et hjørne af Beklædningsmagasinet og derefter Søværnets Fjernkendingsskole, det tidligere Modelkammer.

Chefen for Sooæmet , viceadmiral A . H . Vedel, inspicerer de københavnske biemmeoæmsjlotillers nytårsparade på
Nordre Toldbod, 12. [anuar 1958 .

Praktisk sømandsskab læres gennem flittig seilads og øvelse med h;emmeværnsfartø;erne, her
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værnsforeningernes første tid, til det blev den
nuværende Hjemmeværnsflotille 322, Københavns Havn, ligesom Flotille 321 sporer sig
tilbage til marinekompagniet Lyngby 1946.
På tilsvarende måde kan andre hjemmeværnsflotiller rundt om i provinsen føres tilbage til
visse af modstandsstyrkernes formationer eller de har udskilt sig fra Land-hjemmeværnet, efterhånden som Det maritime Hjemmeværn (DMH) opstod og udviklede sig selvstændigt. Efter en indledende periode, hvorunder de maritime hjemmeværnsenheder var
underlagt hjemmeværnsregionerne rundt om
i landet og som følge deraf var bevæbnet som
disse og iklædt khakifarvede uniformer, voksede Det maritime Hjemmeværn i 1952 op
som en selvstændig hjemmeværnskategori
med egen flotilleinspektør som leder, og iført
blåt battledress udviklede det maritimt betonede hjemmeværn sig nu i sin specielle form
hen imod .den i dag værende organisation.
Lokalt betonet-som alt hjemmeværn-må
det ikke forstås således, at Det maritime
Hjemmeværn er en frivillig forstærkning af
det krigsopererende søværn, hertil slår hverken midler, materiel eller uddannelse til men tilknyttet de forskellige marinekommandoer og -distrikter har hjemmeværnsflotillerne mulighed for at kunne løse en række opgaver af lokaltbetonet art ved havne- og kystforsvar under forskellige former til aflastning af Søværnets materiel og mandskab.
Trangt og svært var det i begyndelsen .
Trofaste, interesserede og flittige pionerer
sled og stræbte under de vanskeligste forhold i en fast tro på opgavernes betydning
og på mulighederne for deres løsning. Ar efter år udkrystalliserede opgaverne sig klarere
og klarere, og de stadig gentagne øvelser og
prøver viste, hvor og med hvad der fra Det
maritime Hjemmeværns side skulle sættes
ind. Organisationen blev op tømret med flotiller spredt rundt om i havnebyerne fra Skagen til Bornholm, overalt i nøje tilknytning
til og i samarbejde med de sømilitære myn480

digheder og de lokale land-hjfmmeværnsstyrker rn.m., ligesom tiden og trfaringerne udviklede en større forståelse f r og bistand til
at dygtiggøre DMH-personel et og fremskaffe det hertil fornødne materiel af forskellig
art.
I relation hertil blev DrHS befalingsmandsskole på Marinestatio Slipshavn ved
Nyborg udbygget med en række specialkurser til uddannelse af egne insrruktører, for at
disse kunne fortsætte og vedligeholde de på
skolen erhvervede kundskabJ hjemme i egne
flotiller og havne. Til hjem~eværnstjenesten
er der i dag brug for enhv;;r der har forståelse af samhørighedens betyfing for landets
forberedte forsvar. Derfor er der også inden
for Det maritime Hjem,eværns rækker
plads for enhver søfartsinteresseret, og tjenesten i DMH er absolut ikke betinget
af tidliI
gere aftjent værnepligt i b~å bluse. Rundt
om i havnebyerne er der mange tidligere søfolk, der »er gået i land« - også dem er der
brug for, og for dem vil det naturlige ståsted
i dansk hjemmeværnsarbejae være under
DMHs stander, thi de har ~ivetvis et kendskab til søens specielle forhold,
som mange
II
andre stræber hårdt for at ti~egne sig, og deres erfaringer og færdigheder må ikke forI
blive uudnyttede.
I det maritime hjemmeværnsarbejde er der
dog ikke alene behov for mfndenes indsats.
For kvinderne gives der genr,em uddannelse
som Kvindelige Marinere m~d tjeneste under
DMH mulighed for at gøre et betydningsfuldt arbejde, og der er mahge felter, hvor
kvinderne kan frigøre og er~tatte mændene i
forsvarsarbejdet.
Udover selve værneviljen havde - således
som det fremgår af de indledende bemærkninger - hverken kanonbådt eller kaperkrigen noget rigtigt tilfælles ~ed det maritime
hjemmeværn af i dag.
stod derfor jævnsides med DMHs opbygning - overfor
at skulle udforme og tilpasse opgaverne i
nøje tilknytning til hele Ijemrneværnstan-
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Kvindelige Marineres musikkorps.
Tembourmajorstauen er en gave til korpset fra Marinejoreningen.

kens ide, men ganske uden tidligere erfaringer at bygge på. Hjemmeværnets styrke ligger i, at det altid er parat til med kort varsel
at samle sit mandskab. Hver mand har sin
udrustning og sine våben på sin bopæl. Han
er indøvet og indlevet med de opgaver, der
skal løses, han kender derfor sin plads og
de hverv, der pålægges ham at løse og udføre med støtte i sit lokalkendskab.

*
I fredstid ledes Det martttme Hjemmeværn af en flotilleinspektør, der nøje overvåger uddannelsen og styrkernes beredskab. I
tilfælde af mobilisering underlægges flotillerne de respektive marinekommandoer direkte, og disses opgaver til DMH-enhederne
opdeler sig stort set således:
1. Bevogtningsopgaver: i farvandene og

ved kysterne samt af sømilitære objek31

ter på søen og i land, herunder kontrol
af den civile skibstrafik.
2. Efterretnlngsopgaver og farvandsover-

vågning med det formål gennem lokalkendskab hurtigt og sikkert at skaffe
forsvaret oplysning om neutral og
fjendtlig trafik i og over danske farvande.
3. Sprængnings- og forsvarsopgaver, herunder spærring af havne, demolering
af havneinstallationer på forskellig vis,
nedkæmpelse af faldskærmsfolk og
femte-kolonnevirksomhed, imødegåelse af landgangsforsøg rn.v.
Det maritime Hjemmeværns opgaver ligger således ingenlunde alene på søen med
forskellige fartøjer, der vil også til tjeneste
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Til JøJ med en af de fire
Jmd, endnu eksisterende,
tidligere minestryger» af
MS-klaJJen, der nu er
overdraget til Det maritime Hjemmeværn.
Der
fandteJ oprindelig ti enheder af MS·klaJJen - MS 1
til MS 10 - alle JOJat 1941
.,
og bygget af træ. Efter
1945 blev de 9 overlevende enheders numre ændret
til navne på danJke Jmå·
øer, og klassen benæontes
derfor 0-klaJJel1, idel dog
MS 1 som omtalt side 168
og 171 fik navnet Sorte
Sara. Med Yi-nnmre gjorde
nogle af dem tjeneste som
Jkolebdde for Jokadelterne
til ouelse i manovrering og
navigation m.o., medens
andre eflerhdnden blev tldrangeret. De fire enheder,
som endnu er tilbage, et' overdraget til Del maritime Hjemmeværn og har fået MHV-lmmre:: MHV 69, Fænø,
81-83 Askø, Enø og Manø. Desuden har Del maritime Hjemme værn af storre fartøjer de tre ktlllere MHV 70-72
(ifr. side 478-479) , H vert af de nævnte JYV MHV-fartøjer er armeret med I Jlk. 20 mm Itlftf'ærnJJkytJ.

på land som et led i Søværnets lokalforsvarsopgaver være brug for et personel, der har
kendskab til søen og til, hvad der på legal og
illegal måde foregår på havet og ved kysterne, ja, til alt, hvad der har med skibe og søfart at gøre.
Her vil Det maritime Hjemmeværn med
sin jævnlige træning og sit høje beredskab under normale forhold være et værdifuldt og

effektivt supplement til Søværnets fredsorga nisation, og det vil hurtigt være klar til at
tage sin plads under en alvorlig situation,
hvor danske mænd som kvinder står samlet i
Hjemmeværnets forskellige formationer for
at værne om hus og hjem, land og befolkning mod en totalitær krigs altopslugende
ragnarok.
G. Honnens de Lichtenberg.

ORLOGSMUSEET

ed den festlige åbning af Orlogsmuseets
Udstilling i kirkesalen i Sct. Nicolai
Kirke i København den 12. marts 1958 markeredes et betydningsfuldt skridt på vejen
frem mod oprettelsen af det orlogsmuseum,
der skal omfatte Flådens historiske Modelsamling, Søartilleriets og Søminevæsenets
samlinger tillige med alle de mange andre
marinehistoriske genstande, der dels endnu
findes spredt rundt omkring ved Søværnets
forskellige myndigheder og institutioner og
dels i nedpakket tilstand ligger opmagasineret så vel inden for som uden for Holmens
område.
Af de mange samlinger er den historiske
modelsamling den ældste, idet det tidligt blev
skik at gemme de forskellige konstruktionsmodelIer, som skibbyggerne i gamle dage benyttede i forbindelse med tegninger ved
skibbygningen.
Desværre er dog ingen af de ældste skibsmodeller, der allerede ses omtalt i 1555, bevaret, idet brande og krige gennem tiderne
har faret hårdt frem mod dem.
I 1609-11 lod Christian IV i tredie etage
på Frederiksborg Slot indrette en pragtfuldt
udstyret sal - Den kongelige Skibssal - hvis
vægge beklædtes med kostbare tæpper, hvori
billeder af alle datidens forskellige skibsty-
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per var indvirket, medens en række kunstfærdigt forarbejdede skibsmodeller blev opstillet
i salen eller ophængt under loftet. I disse omgivelser arbejdede kongen, der altid havde
haft stor interesse for skibskonstruktion, med
sine udkast og tegninger til nye orlogsskibe.
Desværre gik denne pragtsamling tabt under Krigen 1658-60, da svenskerne ødelagde
eller bortførte slottets mange kostbarheder.
Nogle af de i den nærmeste tid efter Christian IV's død fremstillede modeller undgik
at dele skæbne med modellerne på Frederiksborg Slot, idet de blev opbevaret i Frederik
III 's kunst- og modelkammer på Københavns
Slot. Af disse modeller findes endnu i samlingerne på Rosenborg Slot Jacob Jensen
Nordmands kostbare elfenbensmodeller, der
- foruden at være fuldt ud korrekte - hører
til de smukkeste og finest udførte i verden.
Den 25. juni 1670 fik Admiralitets-Kollegiet gennem en kongelig instruks ordre til
at lade forfærdige modeller til alle større orlogsskibe, der skulle sættes i bygge. Denne
ordre betød i og for sig ikke nogen ændring
i de bestående forhold, idet den nærmest var
en præcisering af en allerede indført praksis,
men da de fremstillede skibsmodeller skulle
opbevares til brug dels ved konstruktionen af
nye skibe og dels til uddannelse af de kom483

Model af orlogsskibet Anna Sophia på 68 kanoner (1669-1716), Orlogsmuseets ældste
samtidige model, der ifl. traditionen skal have
været ophængt i Holmens Kirke. Model/en er
udført som votivskib (kirkeskib), hvorfor
skroget er gjort smalt for ikke at virke for
klodset set fra gulvet. Den velbevarede rejsning er derimod udført med stor nø;aglighed.

mende skibbyggere, regner man den nævnte
dato som dagen for modelsamlingens oprettelse.
Under grev Frederik Danneskiold-Sarnsøes
æra fik modelsamlingen en gylden tid , idet
han med åbent blik for skibsmodellernes historiske værdi lod foretage en registrering af
samtlige modeller, tegninger og arkivalier,
som i 1742 blev anbragt i midterpartiet af det
nye hovedmagasin på Gammelholm.
Ved oprettelsen af Konstruktionsskolen på
Nyholm i 1757 blev der i Spanteloftsbygningen indrettet et modelværksted til skolens og
skibbyggeriets brug. H erved havde Flåden nu
fået to af hinanden uafhængige samlinger.
En af den nuværende modelsamlings fineste samtidige modeller fra sejlskibstiden modellen af orlogsskibet Dronning [ulian e
Maria - var et af de første modelarbejder,
der blev udført ved Konstruktionsskolen.
De to modelsamlinger havde deres mest
florissante periode i den senere del af 1700årene. Ifølge en inventarieliste fra 1788 fandtes der nu allerede 52 modeller i Konstruktionsskolens samling.
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Men netop i de nærmest følgende år blev
de to samlinger ramt af hver sin alvorlige
katastrofe - henholdsvis den store københavnske ildebrand i 1795 og englændernes
ran af Flåden i 1807.
Branden i 1795 opstod på Gammelholm
om eftermiddagen den 5. juni. Med den fri ske sydøstlige vind forplantede ilden sig hurtigt til flere af Gammelholms bygninger,
hvorfra den sprang over Holmens Kanal til
de gamle, brandfarlige ejendomme på kanalens byside. I løbet af to dage var en fjerdedel af København lagt i aske.
Ret hurtigt var ilden nået til Hovedmagasinets mldterbygning - den såkaldte »pavillon«. Alle kræfter blev sat ind på at redde
den her anbragte modelsamling. En del pramme blev slæbt ind i kanalen til ombordtagning af gods og modeller, selvom gnister
slog ned og satte flere af dem i brand. Der
blev udfoldet stor energi for at redde skibsmodellerne, som til sidst måtte bæres ud gennem flammerne. Men da skibsmodellernes
kronologiske opstilling i salen var bestemmende for den rækkefølge, hvori de kunne ud-

ModeJsamlingen i Spanteloftsbygningen på Nyholm 1869. Sammenstur ningen på og under bordene giver et indtryk
af de dårlige pladsforhold. Mellem de riggede modeller JeS kOnItrliktionImodellerne, der benyttedes ved skibenes
bygning . Den riggede model på bordet til venstre er orlogsskibet Anna Sophia.

bringes, lykkedes det ikke at bjerge den æld- ne inden kl. 12, da alt dansk mandskab skulste trediedel med de historisk set mest værdi- le have forladt Holmen . Af modelsamlingen
fulde. Da der tilsidst ikke var anden udvej, . lykkedes det kun at bringe en halv snes mohar man også kastet enkelte mindre modeller deller i sikkerhed - heriblandt dog heldigvis
den tidligere omtalte model af Dronning Juud gennem vinduerne og ned i kanalen.
Skaden blev i 1796 opgjort til at omfatte liane Maria. Hvor mange modeller der gik
ca. 50 modeller af skibe og fartøjer, 33 af tabt, vides ikke, da inventarielisterne også
agterspejle, gallerier og gallioner og ca. 40 blev bortført, men at antallet ikke har været
andre. I virkeligheden var tabet dog større, ringe fremgår af, at adskillige modeller vides
idet en del af de reddede modeller et par år bygget siden affattelsen af den tidligere
senere måtte kasseres, da det viste sig, at de nævnte fortegnelse fra 1788.
De to katastrofer betød, at samlingerne
var så stærkt medtagne af ild og vand, at de
mistede så vel de ældste som de nyeste moikke lod sig reparere.
Under Københavns bombardement i 1807 deller - d.v.s. næsten alle der repræsenterede
led modelsamlingen i pavillonen ikke skade, perioderne 1645-1690 og 1757-1807.
Flådens tab og statsbankerotten gjorde, at
og ved den engelske besættelse af Gammelholm blev samlingens historiske karakter re- tiden efter 1815 stod i reduktionens tegn.
Alt, hvad der ikke direkte tjente til Flådens
spekteret.
Dette var derimod ikke tilfældet med Kon- genopbygning, måtte afvises. Endvidere systruktionsskolens samling på Nyholm. Da ka- nes det også at have været en følge af bespapitulationsbetingelserne blev kendt den 7. relserne, at der ikke mere blev bygget konseptember om morgenen, gik man derfor struktionsmodeller, idet skibene nu udelukstraks i gang med at redde, hvad reddes kun- kende byggedes efter tegninger. Senere frem485

stilledes dog forskellige detail- og apteringsmodeller samt reliefmodeller, hvor halvdelen af skibsskroget er anbragt som relief på
en træplade.
Efter krigen 1848-50; da sejlskibe af træ
måtte vige for dampskibe af jern, var alle de
gamle modeller uden større betydning for
skibskonstruktionen, og med den stadig stigende usikkerhed for Flådens fremtid m.h.t.
skibstyper, begyndte der at brede sig en stemning for at opgive modelsamlingen og alt det,
der ellers »til ingen nytte« tyngede på det
knappe budget. En i 1860 nedsat kommission
indstillede, at skibsmodellerne og hvad dertil
hørte blev bevaret, men alt øvrigt skulle udrangeres og enten afleveres andetsteds eller
realiseres. En del - bl.a. en kommandostav af
sølv med Frederik III's navneciffer - afleveredes til samlingerne på Rosenborg Slot, medens 28 numre, der først var bestemt til bortsalg, i h.t. kgl. ordre blev afgivet til Frederik
VII's disposition og overflyttet til Christiansborg, hvor de imidlertid gik tabt ved slottets
brand i 1884.
Modellerne blev ved Gammelholms overflytning til Nyholm i 1861 overført til SpanteloEtsbygningen, idet pavillonen skulle ombygges til brug for Studenterforeningen, der
fik domicil her til 1910, hvilket år pavillonen blev nedrevet for at give plads til forsikringsselskabet »Hafnia«s nuværende bygning.
I Spanteloftsbygningen førte modellerne nu
en askepottilværelse i mere end 30 år.
Den store industriudstilling i København
1888 betød et vendepunkt for samlingernes
videre skæbne, idet der til udstillingen blev
bygget nogle modeller af Flådens nyere skibe. Ved deres smukke og nøjagtige udførelse vakte disse modeller berettiget opsigt, hvilket bevirkede fornyet interesse for samlingen
og forståelse af samtidens pligt til at give eftertiden pålidelig og anskuelig oplysning om
skibstypernes udvikling gennem nøjagtige
modeller. Samtidig åbnedes blikket for de
huller, der i tidens løb var fremkommet i
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den kronologiske rækkefølge - dels ved tab
af gamle modeller og dels ved undladelse af
til stadighed at holde samlingen a jour med
modeller af samtidens skibe.
Pladsen i Spanteloftsbygningen viste sig
imidlertid nu hurtigt ved tilkomsten af de nye
modeller at være alt for indskrænket til, at man
kunne præsentere dem på en værdig måde. I
årene 1892-94 blev der derfor på Frederiksholm opført en efter samlingens daværende
størrelse rummelig rødstensbygning, der med
sin store, lyse modelsal med det omløbende
galleri gav gode betingelser for en anskuelig
og samtidig dekorativ opstilling af skibsmodellerne. I juli 1894 overflyttedes samlingen
til dette nye modelkammer. Ved særlige lejligheder - f.eks. søsætning af større orlogsskibe - fik publikum adgang til Holmen, og
på sådanne dage stod modelsamlingen åben
for besøgende. Efter at man havde indført
Rundskuedagen, blev modelsamlingen også
tilgængelig på denne dag.
Ved Søartilleriet har der gennem tiderne
været en våbensamling. Interessen for det historiske artillerimateriel har dog vekslet med
årene, og i økonomisk vanskelige tider eller
under spændte udenrigspolitiske situationer som f.eks. i 1776 - har man mindre set på
den historiske end på den praktiske side og
skånselsløst og uden pietet forgrebet sig på
det ældre skyts for at bruge metallet til støbning af nye kanoner.
I årene 1830-38 etableredes i A.rsenalets
søndre fløj en våbensal, der efterhånden blev
til Søartilleriets Museum eller Marinemuseet,
som det senere benævntes i almindelig omtale. Ved opfiskning af genstande fra gamle
vrag og overførelse af kasseret artillerimateriel og ældre torpedoer m.v. lykkedes det her
at skabe en værdifuld våbensamling.
Efter den 9. april 1940 frygtede man for,
at modelsamlingen og Søartilleriets samlinger
ved deres beliggenhed på Holmens militære

Mode/kammeret på Frederiksbolm, Bygningen, der opjortes i årene 1892-94, huser nu Søværnets Pjernkendingssko/e. Indgangen flankeres <4 gallionsjigurer fra skruekorvetten Thor (1851-77) og h;u/dampskibet Slesvig, der anvendtes som kongeskib 1856-79. Mode/samlingen har endnu værksted i en de/ af første etage.

område kunne blive beskadiget eller ødelagt
som følge af krigshandlinger. Søartilleriets
historiske genstande blev derfor konserveret
og nedpakket og efterhånden anbragt i sikre
depoter uden for Holmen. Det samme skete
også med en del af genstandene fra modelsamlingen, idet dog de dggede skibsmodeller
og de uerstattelige, originale konstruktionsmodeller blev evakueret til Frederiksborg
Slot.
De riggede modeller blev opstillet i slottets
riddersal, hvor de præsenterede sig overordentlig smukt og langt bedre kom til deres
ret ved at være opstillet uden montre. Riddersalen og de fritstående orlogsmodeller
med sejl og rigning klædte hinanden. Man
havde ved denne evakuering næppe kunnet
finde mere passende omgivelser til skibsmodellerne end her. Det gaven anelse om det
smukke syn, det i sin tid må have været, da
den første, nu længst forsvundne modelsamling i Christian IV' s dage havde til huse i
Den kongelige Skibssal i det daværende Frederiksborg Slot.
Da den onde tid var forbi, og landet vendte tilbage til fredeligere forhold, meldte
spørgsmålet om samlingernes fremtid sig. Af
forskellige grunde kunne skibsmodellerne ikke blive stående på Frederiksborg Slot. Dels
hørte de ikke hjemme her, og dels var tilsynet
og vedligeholdelsen vanskelig og upraktisk
så langt borte fra værkstedet i modelkammeret. Endvidere led modellerne ved at stå opstillet frit uden montre, idet de var udsat for
støv og - hvad der var værre - ukyndiges
berøring og befamling. Trods et vågent opsyn forsvandt der således beklageligvis adskillige kanoner fra de frit opstillede modeller.
At lade modellerne komme tilbage til modelkammeret stødte på forskellige vanskeligheder. Dels var pladsen ved tilkomsten af nye
modeller allerede inden evakueringen i april
1940 blevet for ringe, og dels var bygningen
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taget i brug til andre formål. Under besættelsen blev den efter modellernes evakuering
omdannet til kaserne for Holmens vagtstyrke, der var indlogeret her til den 29. august
1943, da tyskerne overtog bygningen. Det var
ikke noget opbyggeligt syn, der mødte en ved
gensynet i maj 1945.
Efter befrielsen havde Søværnet imidlertid
mange presserende opgaver, der skulle løses,
hvorfor spørgsmålet om modelsamlingen
måtte træde noget i baggrunden. Da man var
klar over, at modellerne på grund af nutidens museumsmæssige krav ikke mere kunne opstilles og vises på en passende og værdig måde i modelkammeret, blev bygningen
indrettet til brug for den nyoprettede f jernkendingsskole. De krigsførendes mange tragiske fejltagelser ved forkert identificering af
skibe og fly havde gjort det nødvendigt også
her"i landet at give personellet en skolemæssig uddannelse i skibs- og flykending.
En løsning af Søværnets fremtidige museumsforhold lå dog stadig Flådens ledelse på
sinde. Marineministeriet nedsatte derfor i
juni 1948 en kommission til behandling af
spørgsmålet, og den 29. december 1952 afgav kommissionen en enstemmig betænkning
til Forsvarsministeriet. Som løsning foreslog
kommissionen at bygge et orlogsmuseum på
Charlottenlundfortet med anvendelse af de
derværende kasematter til værksted og magasiner.
Adskillige andre forslag - herunder tillige
planer om en sammenslutning med allerede
eksisterende museer - var dog forinden blevet undersøgt og fundet uhensigtsmæssige.
Medens kommissionen arbejdede, var modellerne fra Frederiksborg Slot blevet bragt
til København, hvor de dels opmagasineredes
og dels anbragtes rundt om ved Søværnets
forskellige institutioner og skoler. En del
måtte endda anbringes uden for Søværnets
områder.
Modelsamlingen var således hjemløs, og
da modellerne befrygtedes at måtte lide ved

D etailb illede af det rigt forsirede agterskib.

Sophia Amalia.

Detailbillede af fo rskibet med gangspillet på bakken, på bris
d ore del' uar malet skildvagt er.

Model af orlogsskibet Sophia Amalia, der blev søsat ved Bygdo 1650,
og til hvis bygnillg, Scl uidt mal/ kal/ se, Christian IV personlig har
udfærdiget tegningerne i årene 1647-48. K/III en del af tegninger/le
findes, m en alligevel er det lykkedes marin ebistorieeren, orlogskaptajn
P. Holck, takket være et detailleret maleri pcl Ganne Slot og et nøje
studium af regusl .aberne fra skibets bygning at mullggore bygningen
af en model af dette pragtskib, der - som den meget rige arnamenteril/g t iser - tar udstyret SOIII kongeslub, samtidig med at det kunne
tjene som orlogsskib, På flagspillet [eres flaget for »Den væbned e
A rms Orde/ N , der val' il/dstiftet af Cbrlstian IV . Modellen, som blev
bygg et 1947 -56, find es på Orlogsmuseet,

Orlogsmuseet i Set, NIColai Kirkebygning med modeller af nyere skibe. I montren til venstre modeller af kystforsvarsskibet Peder Skram (1908-43) og mineskibet Lossen (1910-43) .

Viceadmiral A . H . Vedel åbner Orlogsmnseets Udstilling
i Set. Nicolai Kirkebygning den 12. marts 1958.

Et tidsnit af den store udsti/lingshal med kons/rtlktionsmodeller
fra slutningen af {600-årene . I baggrunden egetræsstatuen af
Christian IV, der også ses ptl billedet fra Spanteloftsbygningen .

at være blevet anbragt på steder, der ikke
var beregnet hertil - f .eks. på gange og i
korridorer, hvor færdsel fik dem til at ryste,
så rigning og sejl skamfilede - og uden mulighed for et forsvarligt tilsyn, dannedes i
1957 under forsæde af chefen for Søværnet,
viceadmiral A. H. Vedel, Orlogsmuseets Komite med det formål - eventuelt på privat basis - at søge Søværnets efterhånden prekære
museumsforhold løst.
Da man efter nogen tids søgen erfarede,
at kirkesalen i 1. etage i Sct. Nicolai Kirkebygning, hvor Københavns Kommunes Hovedbibliotek havde udlån, ville blive ledig i
1957 ved bibliotekets flytning til nye lokaler,
indledtes forhandlinger med kommunen, der
ejede og administrerede kirkebygningen i h.t.
en særlig fundats . Kommunen stillede sig
straks særdeles imødekommende, og da det
lykkedes komiteen ad privat vej at skaffe de
nødvendige midler samtidig med, at man opnåede Forsvarsministeriets tilladelse til at lade et repræsentativt udvalg af skibsmodellerne og de øvrige marinehistoriske genstande
fra Søværnets samlinger indgå i en udstilling,
blev der i august 1957 oprettet kontrakt om
leje af kirkesalen tilOdogsmuseets Udstilling.
I december s.å. begyndte under ledelse af

kontorchef B. v. Munthe af Morgenstierne
som museumskyndigt medlem af komiteen
indflytningen og opstillingen af de skibsmodeller og øvrige marinehistoriske genstande,
der gennem udstillingen skulle gøres tilgængelige for publikum, og allerede den 12.
marts 1958 kunne - som nævnt i indledningen - den festlige og højtidelige åbning finde sted.
l den store og lyse kirkesal står nu skibsmodellerne smukt opstillet i kronologisk
rækkefølge med tilhørende vejledende tekster
og med samtidige maritime genstande, tegninger og malerier anbragt ved siden eller
på de tilstødende vægge.
Ved Orlogsmuseets Udstilling i Set. Nicolai
Kirkebygning er der taget et betydningsfuldt
skridt på vejen frem. Men det må præciseres,
at denne udstilling naturligvis ikke er den endelige løsning - selvom ordet »udstilling«
af praktiske grunde nu efterhånden er bortfaldet. Udstillingen er midlet, der skal henlede opmærksomheden på eksistensen af vore
marinehistoriske minder og vække interesse
for dem - målet er ORLOGSMUSEET, der
en dag skal rumme og vise alle disse mange
nationale klenodier.

R. Steen Steensen.

Fregatterne Peder Skram og Herluf Trolle armeret med surjace-t o-air mis siler.

Som andetsteds omtalt blev der allerede ved
bygningen af de to fregatter reserveret plads
og vægt til en senere installation af missiler
på agterdækket.
Efter at Danmark siden 1967 i nogle år om end i begyndelsen med visse forbehold havde været med i arbejdet på udviklingen af
et skib-til-fly missil i fællesskab med Natolandene Belgien, Holland, Italien, Norge og
USA, er man nu efter vellykkede systemafprøvninger såvel i en amerikansk som i en
norsk fregat m.v. nået frem til , at finansudvalget har givet en bevilling, hvorefter de
første anlæg vil blive leveret til Søværnet i
efter året 1975, medens de sidste vil blive færdige i løbet af året 1976.

Missilsystemet, der hedder »Sea-Sparrow«,
er en videre udvikling af air-to-air eller fly-til
-fly missilet »Sparrow«. Foruden i de to fregatter vil missilerne tillige blive installeret i
tre nye korvetter.
Efter officielle kilder er missilets hoveddata:
Missilets længde og diameter hhv . 366 cm
og 20 cm.
Spændvidde inel. vinger 162 cm.
Vægt ved start 204 kg.
Hastighed over mach 3,5.
Rækkevidde over 7 sømil.
Missillegemet er cylindrisk med korsstillede
vinger på midten og styrefinner i halen, som
det ses på illustrationen.
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SØVÆRNET 1961-74

F

orsvarsforliget 1960 blev nedfældet i
»Lov om forsvarets organisation rn.v.«
af 31. marts 1960. Denne lov var bemærkelsesværdig derved, at den angav den minimumsstyrke, som Flåden skulles opbygges til
- nemlig.8 større enheder, 18 rnotortorpedo-,
motorkanon- eller motorraketbåde, 6 undervandsbåde, 8 minelæggere, 12 minestrygere
og 9 bevogtningsfartøjer samt skibe og andet
materiel til særlige formål. Om Kystdefensionen sagde loven, at den omfattede kystforter og kystbatterier samt visse varslingsanlæg
m.v. I selve lovteksten blev endvidere anført,
at Flådens enheder i videst muligt omfang
skulle være beredt til øjeblikkelig indsats.
Af bemærkningerne til lovforslaget fremgik, at Forsvarsstyrelsen fandt styrkemålene
og budgetrammerne for små, men at styrelsen
på den anden side med glæde hilste, at der i
Folketinget kunne afsluttes et forlig på bred
basis, således at der nu kunne forventes politisk ro om Forsvaret. Chefen for Søværnet
anførte for sit vedkommende, at den høje
prioritet, som NATOs militære myndigheder
havde tillagt Søværnet og Flyvevåbnet, beklageligvis ikke afspejledes i den faktiske fordeling af midler mellem værnene. Herudover
fremhævede Søvæmskommandoen, at der inden for en overskuelig fremtid ikke ville være
balance til stede, for så vidt angik Flådens
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styrker, idet de små enheder havde overvægt.
Denne mangel på balance forværredes ved,
at de fire korvetter af Bel/ona-klassen, som var
leveret på våbenhjælpen, indtil videre skulle
erstatte fire »større enheder«, selvom korvetterne på ingen måde opfyldte de operative
krav, man måtte stille til sådanne »større enheder«. Chefen for Søværnet udtalte i denne
forbindelse håbet om, at overgangsperioden
for opbygningen af Flåden til målsætningen
for såvel de »større enheder« som for de
øvrige skibstyper blev gjort så kort som overhovedet muligt.
Udgifterne til Forsvaret var beregnet til
ca. 1050 mill. kr. pr. år, i hvilket beløb kun
indgik en sum på 100 millioner kr., som skulle anvendes til finansiering af de fælles
NATO anlægsarbejder (det såkaldte infrastrukturprogram), det rent nationale byggeog anlægsprogram samt større materielanskaffelser. Til sidstnævnte formål var der kun
afsat 30 mill. kr., og det var på forhånd klart,
at dette beløb var ganske utilstrækkeligt. Forudsætningen for, at Forsvaret kunne opbygges til de styrkemål, hvorom der var opnået
enighed, var også, at den amerikanske våbenhjælp fortsatte. For Søværnets vedkommende
var der således regnet med, at der kunne afsluttes en aftale med U.S.A. om et skibbygningsprogram på »Cost Sharing«-basis (d.v.s.

Aarøsund, en <4. de otte
minestrygere <4 Sund.kias·
Jen, som Søværnet fik gennem åen amerikanske vI!·
benhjælp 1955-56.

Minestrygeren Asvig af
Vig.kiaIIen.

at hvert af de to lande afholdt 50 % af omkostningerne) som supplement til det fællesfinansierede nybygningsprogram, hvorom der
allerede var truffet aftale, og som omfattede
2 patruljejagere (»større enheder«), 2 store
minelæggere, 1 undervandsbåd, 6 torpedobåde*), 8 bevogtningsfartøjer og 4 minestrygere. Herudover var det hensigten af søge
2 ældre amerikanske jagere af Fleteber*) Ved benævnelsen torpedobåd forsrås nu den skibstype, der tidligere betegnedes motortorpedobåd.

klassen leveret som ren våbenhjælp, dog muligvis formelt på lånebasis.
I begyndelsen holdt denne forudsætning
også stik. U.S.A. tilbød i 1961 at deltage i
bygningen af endnu to store minelæggere på
fællesfinansieret basis, og yderligere foragelser af skibbygningsprogrammet blev antydet.
Da praktisk talt alle skibene på programmet
skulle konstrueres i Danmark, blev Orlogsværftets konstruktionskapacitet hurtigt overbelastet, og det blev nødvendigt at etablere et
såkaldt »Midlertidigt Projekteringsorgan«
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(MPO) for at afvikle projekteringsarbejderne inden for et nogenlunde overskueligt tids rum, jfr. iøvrigt oplysningerne herom i »Flåden - Administration, Teknik og civile Opgaver«. Trods den stærke belastning af såvel
Orlogsværftet som Søværnets tekniske institutioner viste resultaterne af nybygningsproglammet sig imidlertid hurtigt. Inden udgangen af 1964 var således alle minestrygerne,
bevogtningsfartøjerne og undervandsbåden
blevet leveret.
De to første af de seks torpedobåde blev
ikke - som de andre skibe i »Cost Sharing«programmet - bygget i Danmark, men af det
kendte firma »Vosper« i England. Grunden
hertil var , at dette værft havde udviklet en
ny torpedobådstype til den engelske flåde og
herudover havde konstrueret en båd som en
art privat spekulation efter noget ændrede
principper. Begge disse bådtyper var bemærkelsesværdige ved, at deres hovedmaskineri
bestod af gasturbiner, og desuden var de i modsætning til Søværnets øvrige torpedobåde - bygget efter glidebådsprincippet, hvorved deres skrog under høj fart løftes delvis
ud af vandet, således at der for en given
hestekraft kan opnås en højere fart (over 50)
end for den mere konventionelle deplacements-skrogform (40 knob) . De to motortorpedobåde, som»Vosper« fik til opgave at
bygge, adskilte sig dog fra deres engelske
forbilleder ved, at fartøjerne foruden gasturbiner til fremdrivning under høj fart skulle have små dieselmotorer til brug under
manøvrering og langsom sejlads (krydsfart) .
De engelskbyggede torpedobåde, der fik
navnene Søløven og Søridderen, blev først
leveret i begyndelsen af 1965, og et halvt
år senere fulgte den første af de fire danskbyggede både, Søbjørnen. De resterende tre
blev færdige 1966-67. De to større enheder,
der først klassificeredes som patruljejagere,
senere som »fregatter« for at bringe betegnelsen bedre i overensstemmelse med NATO
sprogbrug, blev efter endt projektering be-
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stilt på Helsingør Skibsværft og Maskiabyggeri. Også til disse fregatter valgte man gasturbiner og dieselmotorer som frerndrivningsmaskineri, men kombinationen var her det
såkaldte CODOG-anlæg.
Fregatternes armering skulle bestå så vel
af almindeligt artilleri som af moderne torpedoer, ligesom der fra den tidligste konstruktionsfase blev reserveret plads og vægt
til en armering med luftværnsmissiler. Disse
var på det daværende tidspunkt under udvikling i U.S.A. under navnet »Seamauler«, og
de tilgængelige oplysninger tydede på, at det
pågældende våben både ville få en ydeevne
og blive fremstillet til en pris, der passede
til danske forhold .. Den første af fregatterne,
Peder Skram, blev overtaget af Søværnet i
maj 1966, medens søsterskibet, Herluf Tralle.
fulgte efter i foråret 1967. Ildledelsesapparaturet til kanonerne blev på grund af forsinket
levering ikke installeret før skibene var afleveret, og den planlagte torpedoarmering blev
indbygget i Peder Skram i 1973, mens Herluf
Trolle vil få den i 1974/75. Tanken om »Seamauler«-udstyr måtte allerede inden færdigbygningen opgives, da den amerikanske flåde
havde indstillet arbejdet med dette missilsystem . I stedet indgik Danmark i 1968 et samarbejde med U .S.A., Italien og Norge (senere
kom Holland og Belgien til) om udvikling og
senere produktion af »Sea-Sparrow-rnissilet,
Bortset fra det fællesfinansierede skibbygningsprogram modtog Flåden i begyndelsen
af 60'erne som direkte våbenhjælp fra U.S.A.
også 2 mindre tankfartøjer og 10 landsæt·
ningsfartøjer af den såkaldte LCU-type
(Landing Craft Utility), hvorimod planerne
om at få overdraget jagere måtte opgives, dels
på grund af de tilbudte skibes alder og fremmedartede udstyr, dels på grund af deres store dybgående, der gjorde dem mindre egnede
til anvendelse i danske farvande . Søværnet
fik megen nytte af tankbådene, som sparer
de egentlige operative enheder mange sejladser for at fylde olie, men landsætningsfartø-

Torpedobåden Søløven
(P 510) blev samm en
med sosterbåden Søriddcren (P 511) bygget af
V osper LId., Portsmouth,
1962 -63 . Begge søsat
1963 . Efter meget omfattende prøver ankom de
til Holmen februar 1965 .

Vore første motordrev/le torpedobåde - oprindelig benævnt motortorpedob åde - var de tidligere tyske Scbnellboote
og derefter de 10 dansk byggede forbedrede enheder af Flyvefisken- og Falken·klasseme. Det uar deplacementsbåde
med U-formet spant . De »sejlede« gennem vandet uden noge1l kendeHg løftnillg af skroget. De bevarede således
under højeste fart deres deplacement - heraf typebetegnelsen.
De 6 nye både af Se-ldassen bar derimod Vvspant og »glid er« ved høj fart med den forreste del af skroget løftet
ud at vandet - heraf betegnelsen glidebåde. En væsentlig del af maskinkraften g(ir her til at lojt« [orskibet, hvorved bølgedannelsen og gnidningsmodstanden mindskes så meget, at man kan nå op på de høje farter, der karakteriserer disse både, der i miniatureudgave kendes som »speed-b åde«.
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Fregatten Peder Skram.

jerne viste sig ikke at være nogen succes,
selvom man umiddelbart skulle mene, at
sådanne amfibiefartøjer netop måtte være
velegnede til -danske forhold. Grunden til
fiaskoen var da heller ikke så meget skibenes
art som deres ringe tilstand i forbindelse med,
at reservedele var vanskelige at fremskaffe.
Efter aftale med U.S.A. tilbageleveredes de
derfor i 1967.
Ud over den tilgang af skibe, som Flåden
fik gennem det fællesfinansierede skibbygningsprogram og direkte våbenhjælp, blev
der også fremskaffet skibsmateriel gennem
en rent dansk finansiering. Bevillingen til de
to nye inspektionsskibe - klassificeret som
fregatter - der er omtalt i et tidligere afsnit,
blev forøget til fire (Hvidbjørnen-klassen),
og der blev endvidere fremskaffet midler til
bygning af det ifølge styrkemålene manglende 9. bevogtningsfartøj samt til indkøb af
den ældre bornholmerbåd Hammershus, der
efter endt ombygning og navneskifte til Henrik Gerner indgik i Flåden som depotskib for
ubådene.
I forbindelse med bygningen af de nye inspektionsskibe indførtes i Søværnet en interessant nyskabelse, idet det blev bestemt at udstyre disse skibe med helikoptere, for derved
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i betydeligt omfang at kunne forøge skibenes
evne til effektivt at overvåge et stort område.
I første omgang indkøbtes 5 helikoptere af
den franske type Alouette III til dette brug,
og senere forøgedes antallet til ialt 8. For at
sikre den billigst mulige drift af luftfartøjerne blev der truffet aftale med Flyvevåbnet
om, at dette skulle vedligeholde helikopterne,
medens de skulle flyves af søofficerer ud fra
den betragtning, at disse ville være mere
hjemmevante i inspektionsskibenes milieu og
have større muligheder for specialisering i
denne særlige tjeneste end flyverofficerer.
Helikopterne kom til at indgå i en af Flyvevåbnets eskadriller, men da man fandt det
ønskeligt også organisatorisk at give dem en
plads inden for Søværnet, indgik de tillige i
dette som »Søværnets Flyvetjeneste«.
I tiden efter vedtagelsen af forsvarsloven
af 19?O blev der foretaget en opgørelse over,
hvor store investeringer, der ville være nødvendige ud over den våbenhjælp, der allerede
var lovet, og de nationale bevillinger, som
var givet til materielindkøb . Resultatet af
denne opgørelse viste en så betydelig mangel,
at regeringen optog forhandlinger med
U.S.A. om en forøgelse af våbenhjælpen,
hvilket var i fuld overensstemmelse med de

Inspekt;onsfref!.atten Hvidbjørnen.

forudsætninger, under hvilke forsvarsforliget
var indgået i 1960. Forhandlingerne førte til
en aftale om, at U.S.A. ville levere 11;2 eskadrille jagerfly af typen F 104 G »Starfighter«
til en værdi af ca. 375 mill, kr. under forudsætning af, at Danmark i de amerikanske
finansår 1962/63 og 1963/64 ville anvende
et tilsvarende beløb til modernisering af Hæren og Søværnet. Da det i adskillige tilfælde
ikke ville være muligt at afslutte store materielanskaffelser inden for to år, blev der af
Forsvarsministeriet givet tilladelse til at
iværksætte materielindkøb til de to værn for
ialt 409 mill. kr. For Søværnets vedkommende blev det bestemt, at dets andel af dette
beløb skulle bruges til forskellige anskaffelser af ammunition 0.1. og herudover til bygning af fire torpedobåde af Søløven-klassen og
to undervandsbåde af en ny type, som i store
træk skulle være identisk med Den tyske
32

Forbundsmarines U 4, der har 8 stævntorpedorør. Begge disse klasser var af udenlandsk konstruktion, hvorfor det blev nødvendigt at erhverve licens til bygning af de
nye skibe på Orlogsværftet, og medens konstruktionen af torpedobådene forløb så smertefrit, at de fire nye både kunne afleveres i
årene 1965-67, opstod der hurtigt vanskeligheder med bygningen af ubådene. Hovedparten af disse skyldtes, at tegningerne til de
tyske undervandsbåde, af hvilke en serie byggedes sideløbende med de danske enheder,
hyppigt ændredes i takt med de i Forbundsrepublikken gjorte erfaringer med det resultat, at de tilsvarende danske konstruktionstegninger ikke altid var helt a jourført. Dette
medførte, at adskillige detaljer måtte ændres
efter fuldførels en af de pågældende arbejder,
og fordyrelser og forsinkelser blev følgen.
Den første ubåd Narhvalen påbegyndte sine

497

Den I)'ske undervandsbåd

U 4 (1962) - protoyp»
til Narhvalen og Nordkaperen saml 15 norske og
adskillige lyske ubåde .
Byggel af umagnetis]: slål
e[ter tegninger fra Gabler, Liiheck , 8 slk , 53,3
cm torpedoror i stævnen.
Snorkel og 5-bladel skrue.
I overfladen: 370 tons,
1200 BHK, 10 knob neddykkel: 450
tons,
1200 EHK og 17 knob,
Den højere neddykkede
farl med nærlig samme
maskinkrafl for dieselmetor og elektromotor skyldes bl.a., al neddykkel
går maskinkraflen hovedsagelig til overvindelse af
gnidningsmodstanden,
medens - som man vil
kunne se på billedel - en meget stor del af maskinkraften ved overfladesejlads går til helgedannelse. Herlil kommer
så lillige gnidningsmodstanden ,

afleveringsprøver i efteråret 1969, og både
denne undervandsbåd og søsterskibet, N ordkaperen blev afleveret i 1970. Bådene er i
modsætning til tidligere praksis ikke blevet
bygget på bedding, men sat sammen af præfabrikerede sektioner i en flydedok, og deres
udseende er meget særpræget på grund af
ønsket om at give dem den største fart og
de bedst mulige manøvreegenskaber i neddykket tilstand. Maximumsfarten neddykket
er således 17 knob - i overfladen kun 10.
Efter afslutningen af aftalen i 1962 om
det såkaldte »375 mill. kr.-program« blev der
ført forskellige forhandlinger mellem den
amerikanske og den danske regering om ydelse af yderligere våbenh jælp, men uden positivt resulta t. I løbet af 1963 blev det klart,
at U.S.A.s våbenhjælp sprogrammer til det
store flertal af de hidtidige modtagerlande
var under afvikl ing, og der blev da heller
ikke efter dette år givet løfte fra U.S.A.s side
om nye leverancer til D anmark. Samtidig viste det sig, at Forsvarets driftsbudget havde
svært ved at slå til, selvom det blev forøget
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i takt med den almindelige udvikling i prisog lønniveauet, idet det bl.a. efterhånden
blev meget bekosteligt at vedligeholde de
ældste af Flådens skibe, der var stærkt udslidt. Hertil kom, at den tekniske udvikling
efterhånden medførte store vedligeholdelsesudgifter, som ikke helt kunne dækkes af
det regulerede budget. Det var da også forudsat i forsvarsloven af 1960, at der skulle
gennemføres en gennemgribende rationalisering af Forsvaret for derved at spare administrationsudgifter. For Søværnets vedkommende er i »Flåden - Administration, Teknik og
civile Opgaver« givet en oversigt over den
forenklede organ isation, der fremstod som
en direkte følge af loven. Et par år efter dennes vedtagelse blev det bestemt yderligere at
reducere antallet af aktive marinedistrikter
fra 7 til 5, idet Sundets Mar inedistrikt blev
sammenlagt med Stevns Marinedistrikt, medens Lille Bælts Marinedistrikts opgaver blev
delt mellem Langelands og Store Bælts Marinedistrikter. Herudover fandt Søværnskommandoen, at den kampværdi, der repræsente-

Undervandsbåden Narhvalen. søsat
1968. Bygget af Orlogsværftet på
licens efter samme tegn inger som
den tyske ubåd U 4.

redes af Middelgrundsfortet, efterhånden
ikke længere stod i et acceptabelt forhold til
de kræfter, der ofredes på at holde det i
drift, af hvilken grund Forsvarsministeriet
efter indstilling fra Søværnskommandoen
godkendte, at kommandoen i 1962 blev strøget på dette fort, der i sin tid var verdens
største kunstige søfort, og fortarealet blev
overladt til Flyvevåbnet til udnyttelse som
basis for en missilenhed. Som et resultat af
sparebestræbelserne blev herudover en kystradarstation nedlagt, og der gennemførtes
forskellige rationaliseringsforanstaltninger,
bl.a. inden for personelforvaltningen og Søværnets Tekniske Tjeneste, idet en gennemgribende omlægning af sidstnævnte organisation dog på daværende tidspunkt blev udsat,
idet Administrationsrådet var i færd med at
gennemføre en undersøgelse.
Bortset fra de ændringer, der blev fremtvunget af de økonomiske omstændigheder,
indførtes i dette tidsrum også en forandring,
der i første række tilsigtede at øge Søværnets
effektivitet. Søværnets operative Kommando
(SOK), der var fremkommet i 1961 ved en'
sammensmeltning af Kystflåden og Kystbefæstningen, havde allerede som Kystflåde i
længere tid haft sit krigshovedkvarter i Aar-

hus, medens fredshovedkvarteret var beliggende på Holmen. Denne geografiske adskillelse mellem de to hovedkvarterer bevirkede,
at der, når en truende situation opstod, skulle
gennemføres en flytning og etableres en bemanding af operationsrum og meldecentral
m.v. med personel, der ikke var nøje kendt
med forholdene det nye sted. Adskillige øvelser viste, at der efter en sådan flytning altid
forløb flere dage, før organisationen igen
virkede effektivt, og da denne effektivitetsnedgang i givet fald kunne forudses at ville
indtræffe på det mest ubelejlige tidspunkt,
var en ændring af dette forhold meget ønskelig. Det blev følgelig i 1961 bestemt, at
Søværnets operative Kommando skulle flyttes
til Aarhus, samt at kommandoens operationsrum, meldecentral og øvrige hjælpeorganer
skulle være bemandet konstant. Denne foranstaltning blev en stor succes, og i tilfælde
af en truende situation, der medfører, at de
danske militære styrker stilles under NATOs
ledelse, vil der nu blot ske det, at Søværnets
operative Kommando tager navneforandring
til »Flag Officer Denmark« (FOD), samt at
fredstidsbemandingen i Aarhus forøges.
Som følge af det øgede militære beredskab
gennem den permanente bemanding af SOKs
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krigshovedkvarter viste det sig nu tillige muligt at effektivisere Søredningstjenesten betydeligt. De stærkt forbedrede muligheder for
at udnytte kommunikationskanalerne og etablere et overblik over begivenhederne i de
danske farvande muliggjorde en langt bedre
kontrol end tidligere med de aktioner, der
blev iværksat i tilfælde af ulykker 0.1. til søs,
og Flyvevåbnets noget senere gennemførte
anskaffelse af langtrækkende helikoptere
øgede i betydelig grad evnen til at udnytte
denne kontrol til hurtige eftersøgnings- og
redningsaktioner. Efter at have indhøstet erfaringer igennem en årrække blev i 1963
det nugældende direktiv for Søredningstjenesten udarbejdet, ifølge hvilket Søværnets operative Kommando i fællesskab med Flyvevåbnets »Rescue Coordination Center« i Karup varetager ledelsen af Søredningstjenesten
i det danske område, og situationen er derefter den, at alle civile, statslige samt militære myndigheder og alle private skibe og
fartøjer m.v. rapporterer deres observationer
til og modtager eftersøgningsdirektiver eller
-anmodninger fra RCC eller SOKs operationsrum i Aarhus, hvor alle oplysninger
samles og plottes på oversigtkort. De gode
erfaringer fra dette samarbejde har medført,
at Grønlands Kommando og Færøernes Kommando på tilsvarende måde har fået overdraget koordinationen og ledelsen af Sø500

redningstjenesten i henholdsvis grønlandske
og færøske farvande.
For at sikre den bedst mulige udnyttelse
af de beløb, der blev bevilget til Forsvarets
drift, blev det i 1963 bestemt, at budgetansvaret skulle neddelegeres til værnskornmandoerne, idet cheferne for disse samtidig
blev bemyndiget til i en vis udstrækning at
ompostere beløb mellem de forskellige underkonti, som var underlagt de pågældende chefers forvaltning. Fordelen ved at placere ansvaret på et lavere plan var, at værnskommandoerne fik en mere umiddelbar interesse
i at gennemføre rationaliseringer og besparelser, og samtidig forenkledes administrationen
af budgetterne stærkt, idet et af leddene i
den såkaldte »kommandolinie« derved næsten
blev helt fjernet. Søværnskommandoens øgede ansvarsområde nødvendiggjorde imidlertid oprettelsen af en særlig økonomiafdeling
inden for Søværnsstabens ramme, og den nye
afdeling blev en kendsgerning i løbet af 1964.
På trods af alle bestræbelser var den økonomiske situation inden for Forsvaret dog
stadig stram, og alle væmsgrene led i stigende grad under manglende midler til større
anskaffelser, ligesom også pengene til anlægsarbejder var knappe. For Søværnets vedkommende lykkedes det efter afslutningen af arbejderne på den såkaldte »første fase« af de
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nye flådestationer at få igangsat bygning af
et par nye depotområder til erstatning for
depoter, der skulle rømmes, idet disse bygningsarbejder blev godkendt som NATO
fællesfinansierede infrastrukturarbejder. Herudover blev der tillige påbegyndt bygning af
en række depoter til brug for andre Atlantpagt-magter, og også disse magasinområder
var fællesfinansierede, men af rent nationale
anlægsarbejder blev der kun bevilget penge
til sanering af nogle uddannelsesanlæg samt
et par radarstationer og depotområder. Virkeliggørelsen af de udarbejdede planer om en
videre udbygning af de nye flådestationer,
bl.a. med fritidsområder, måtte således udskydes på ubestemt tid.
Folketingsvalget i september 1964 gav ikke
nogen bedring i situationen, snarere tværtimod. Den borgfred, der i nogle år havde
hersket mellem de fire større partier om Forsvaret, syntes at smuldre bort. De stadig stigende krav om nedskæringer af statens udgifter rettede også søgelyset mod forsvarsbudgettet, og i denne atmosfære var det umuligt at få bevilget flere penge til militære formål. For at sikre den bedst mulige udnyttelse
af de midler, der var afsat til større materielanskaffelser, bestemte Forsvarsministeriet i
1965, at der skulle påbegyndes planlægning
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af sådanne indkøb for 3-årige perioder, men
dette planlægningsmæssige fremskridt var
selvfølgelig i sig selv ikke nok til at rette situationen op, og under indtryk af den stadig
stigende tvivl om holdbarheden af forsvarsloven af 1960 foranledigede regeringen i
1965 nedsat et politisk forsvarsudvalg, i hvilket de fire større partier fik sæde. Udvalgets
etablering medførte straks, at der i alle værnene blev gennemført dybtgående undersøgelser for at klarlægge, hvad det ville koste at
drive de enkelte værn under opretholdelse af
de styrkemål, der var blevet fastsat i 1960.
For Søværnets vedkommende konkluderede
undersøgelsen i, at det ved at videreføre den
planlagte rationalisering, specielt inden for
den tekniske tjeneste (heri medregnet Orlogsværftet), men også inden for flådestationernes og marinedistrikternes område, skulle være muligt at opretholde målsætningen fra
1960, idet det dog herved forudsattes, at der
ydedes nogen kompensation for den udvikling, der havde fundet sted siden den gældende forsvarslovs vedtagelse. Forsvarsudvalgets forhandlinger resulterede i det såkaldte »lille forsvarsforlig«, der bedst kan
karakteriseres som en a jourføring af loven
fra 1960, med noget modificerede målsætninger og kortere tjenestetid for værnepligtige i
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Hæren og Flyvevåbnet, og til gengæld herfor
delvis dækning af udgiftsstigningen som følge af den kortere tjenestetid og bortfaldne
leverancer af reservedele m.v. på våbenhjælpen. Flådens egentlige operative styrker blev
ikke berørt af forliget, men det blev indtil
videre bestemt, at et opmålingsskib, to transportfartøjer og to lavtvandsminestrygere skulle kasseres uden erstatning. Herudover udrangeredes også - som tidligere omtalt - de
på våbenhjælpsprogrammet i 1962-63 leverede 10 landsætningsfartøjer af typen LCU.
Udgangen af forsvarsforhandlingerne var,
hvad driftsbudgettet angik, ret tilfredsstillende for værnene, men problemet med de større
materielanskaffeiser var stadig ikke blevet
løst. Det var dog klart, at noget måtte gøres,
dersom værnenes materielstandard ikke skulle
falde alt for stærkt. Som tidligere omtalt var
det i 1965 blevet bestemt, at der skulle planlægges materielinvesteringer for 3-årige perioder, idet det var tanken, at anskaffelsesprogrammet hvert år skulle rykkes et år frem.
Imidlertid kunne der for hvert år kun planlægges anskaffelser for det samlede forsvar
til et beløb af ca. 200 mill, kr., hvilket nogenlunde svarede til de gennemsnitlige investeringer i materiel, som var blevet gennemført i de senere år for nationale midler alene.
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Om kompensation for den bortfaldne våbenhjælp på materielanskaffelsessiden var der
altså ikke tale, og da det jo havde været en
af forudsætningerne for 1960-loven, at ca.
halvdelen af de større materielindkøb skulle
finansieres over våbenhjælpsprogrammet,
kunne pengene ikke slå til. For Søværnets
vedkommende kom hertil den vanskelighed,
at en periode på kun 3 år er for kort, når
talen er om bygning af skibe, idet det erfaringsmæssigt tager fra 5 til 8 år, fra det øjeblik, planlægningen af en nybygning bliver
påbegyndt, til fartøjet er færdigt. Der blev
da også ført forskellige forhandlinger om en
forøgelse af materielanskaffelsesbeløbene, og
i forbindelse hermed blev planlægningsperioden efter »det lille forsvarsforlig« forlænget
til 8 år, således at man kunne danne sig et
overblik over manglerne. Der kom dog i
første omgang ikke noget resultat ud af overvejelserne, og det var derfor stadig ikke muligt for Søværnet at påbegynde et langfristet
skibbygningsprogram for operative enheder,
idet pengene ikke tillod dette, når de værste
huller i de to andre værn og Hjemmeværnet
skulle dækkes. Marinens andel i anskaffelserne kom følgelig fortrinsvis til at bestå i ammunition, reservedele 0.1., og de eneste nybygninger af skibe blev 6 or1ogskuttere,der i 1967
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bevilgedes som erstatning for et tilsvarende
antal fartøjer, der måtte udrangeres. De nye
kuttere, der alle fik navne, som endte på »ø«,
blev afleveret i 1969.
Først efter folketingsvalget i 1966 så det
ud til, at en snarlig bedring på materielanskaffelsesområdet kunne forventes. Det blev
af Forsvarsministeriet stillet i udsigt, at kontoen for større materielanskaffelser over en
4-års periode gradvis ville blive øget fra det
hidtidige niveau (ca. 200 mill. kr.) til ialt
400 mill., baseret på pristallet for april 1967,
og altså med en indbygget prisreguleringsmekanisme. Dette grundlag muliggjorde
iværksættelsen af en langfristet materielplanlægning, som også kunne tilgodese Søværnets
specielle fordringer. Udarbejdelsen af programmerne for materielanskaffelserne for de
tre værn og Hjemmeværnet blev overdraget
til en særlig arbejdsgruppe med en repræsentant for hvert af værnene og Hjemmeværnet,
og ledet af Forsvarsstaben. De af gruppen udarbejdede skitser skulle godkendes af Forsvarsstyrelsen og derefter af Forsvarschefen
indsendes til ministeriets godkendelse. Som
indledning til arbejdet blev det fundet formålstjenligt at foretage et skøn over, om det
stadig var muligt at opretholde de i 1960

vedtagne og i 1966 stort set konfirmerede
styrkemål for de beløb, der var stillet i udsigt, og resultatet af denne undersøgelse var
ret opmuntrende på baggrund af den lange
tid, der ville forløbe mellem våbenhjælpens
ophør og opnåelsen af det fulde anskaffelsesbudget på 400 mill. kr., idet den viste, at
der nok til at begynde med ville være alvorlige mangler, som ikke straks kunne afhjælpes, men til gengæld ville situationen derefter
langsomt bedres, og set over et langt åremål
ville det være muligt ved gennemført sparsommelighed og rationel planlægning stort
set at komme op på og holde styrkemålene.
Som første resultat af den igangsatte langtidsplanlægning forelå i foråret 1968 et detaljeret udkast til et 4-årigt anskaffelsesprogram, og herudover var arbejdet med at fortsætte dette program med en mere skitsernæssig plan for de næste 6 år påbegyndt. Inden
dette skete, var forudsætningerne imidlertid
blevet ændret på grund af de politiske forhold. Folketingsvalget i januar 1968 medførte et regeringsskifte, og den nye regering
fandt det nødvendigt at iværksætte et spareprogram som en af sine første handlinger.
For Forsvarets vedkommende kom dette til
at betyde, at der måtte foretages en nedskæ503
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ring af de samlede udgifter i finansåret 1968/
69 med 125 millioner kr., af hvilket beløb
driftsbudgetterne måtte bære de 80, medens
anskaffelseskontoen blev nedskåret med 45
millioner. Dette var ensbetydende med, at
den planlagte forøgelse af materielanskaffelserne, som skulle have været påbegyndt dette
år, stort set måtte udskydes. Herudover indførte den nye regering generelle nedskæringer på 2 % af de budgetter, der tidligere var
stillet i udsigt for de kommende år. Udarbejdelsen af et nyt anskaffelsesprogram blev
iværksat, denne gang for en 5-årsperiode,
under den forudsætning, at investeringsbudgettet for 1969/70 ville blive af den størrelsesorden, der tidligere var forudset, d.v.s. 290
rnill. kr.
I mellemtiden var grundlaget for hele denne planlægning imidlertid begyndt at skride,
idet det efter regeringsskiftet blev mere og
mere klart, at enigheden mellem de fire gamle politiske partier om Forsvaret, som var
blevet etableret i 1960 og senere bekræftet i
1966, var ved at ebbe ud. Socialdemokratiet
meddelte, at man ønskede forsvarsordningen
taget op til revision med henblik på en gennemgribende rationalisering for derved at
spare penge, og det blev i denne forbindelse
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ofte fremført, at styrkemålene ønskedes reduceret på baggrund af den afspænding, der
syntes at have fundet sted, samt for at bringe
målene bedre i overensstemmelse med midlerne. Fra venstreorienteret side førtes en kraftig
agitation for at få Danmark udmeldt af
NATO, så hurtigt som muligt efter udløbet
af den første 20-årsperiode i 1969. Regeringen på sin side oplyste, at man var sindet at
fremsætte et lovforslag, der tilsigtede den
ønskede rationalisering, og for at forberede
dette nedsatte Forsvarsministeriet et lille, hurtigt arbejdende ekspertudvalg.
På basis af dette udvalgs arbejde fremsatte
forsvarsministeren i november 1968 forslag
til en ny lov om Forsvarets ordning. Forslaget gik ud på, at de hidtidige tre værnskommandoer skulle nedlægges, og at der i stedet
skulle etableres en fælles Forsvarskommando,
i hvilken værnscheferne med deres stabe indgik. Arbejdet i denne enhedskommando skulle ikke opdeles værnsvis, men derimod efter
fagområder, og der forudsås oprettet særlige
»fagstabe« for operationer, materiel, økonomi og personel, og herudover eventuelt også
for langtidsplanlægning. Der forudsås store
besparelser som følge af denne sammendragning, og herudover forventedes det, at bered-

l:.

..;t

d

r;

•
,)

\
I

..

,

Bevogtningsfartøj eJ
Daphne.

BevogJningsfarJøjeJ Ran af
Daphne-Hørres.

skabet ville blive styrket gennem indførelsen
af en enhedskommando, selvom det ikke var
tanken, at der skulle gennemføres ændringer,
hvad angik NATOs overtagelse af den operative ledelse i krig, eller det i 1967 trufne
arrangement, der gik ud på, at den operative
ledelse af de danske væbnede styrker i givet
fald - og indtil overdragelse til en NATO
myndighed fandt sted - kunne udøves gennem Chefen for Forsvarets Operative Styrker, d.v.s. den danske officer, der til enhver
tid var chef for NATO-kommandoen i Østersøområdet (COMBALTAP). Af andre væsentlige ændringer kan omtales, at Forsvarsstyreisen skulle erstattes af et forsvarsråd,

bestående af forsvarsministeren, forsvarschefen og chefen for Forsvarsstaben, de tre
værnschefer samt chefen for Forsvarets Operative Styrker. Hvad styrkemålene angik, blev
disse formelt fastsat næsten uændrede, idet
det dog for Søværnets vedkommende blev foreslået, at 1960-lovens detaljerede angivelser
skulle erstattes af et styrkemål på »ca. 60 enheder« foruden hjælpeskibe 0.1. Formålet hermed var at sikre, at ændringer af Flådens
størrelse og sammensætning som følge af den
tekniske udvikling kunne gennemføres uden
lovændringer. Det blev endvidere forudset i
lovudkastet, at tjenestetiden i alle tre værn
skulle nedsættes til 12 måneder, men i mod505

sætning til fremgangsmåden i 1966 skulle
denne nedsættelse ikke medføre en kompensation for de øgede driftsudgifter, der ville
blive en følge heraf. Hjemmeværnets stilling
ændredes ikke af den foreslåede nye forsvarsorganisation.
Under forhandlingerne i Folketinget om
lovforslaget blev der gennemført den ændring, at personelforvaltningen og ansvaret
for uddannelsen skulle -forblive hos værnscheferne, og som følge heraf blev størrelsen
af personelfagstaben reduceret til afdelingsniveau. Herudover blev det senere bestemt, at
langtidsplanlægningsfunktionen skulle udføres af en art koordinationsgruppe. Da Socialdemokratiet under drøftelserne af lovforslaget ytrede betænkelighed ved at gennemføre
en ny forsvarslov uden først grundigt at undersøge, om den foreslåede organisation nu
også var den mest hensigtsmæssige, samt om
de opstillede styrkemål var realistiske og repræsenterede den mest effektive kombination,
gik regeringen ind for, at der efter vedtagelsen af loven blev nedsat en forsvarskommission til undersøgelse af de forskellige relevante spørgsmål. Man kunne derimod ikke
fra regeringens side gå med til, at lovens
vedtagelse og endelige udformning på visse
punkter afventede de planlagte undersøgelser,
idet disse påregnedes at ville vare op til to
år, og nedsættelsen af tjenestetiden, som var
knyttet til forsvarslovens gennemførelse, ønskedes gennemført snarest. Det fremgik af de
udtalelser til lovforslaget, der indhentedes fra
forsvarschefen og værnscheferne, at disse
ikke fandt den påtænkte organisation helt
hensigtsmæssig, idet den koncentrering af
det fulde ansvar for værnets opbygning, uddannelse og administration på værnschefsniveau, som var gennemført nogle år i forvejen, efter Forsvarsstyrelsens opfattelse sikrede den bedst mulige udnyttelse af penge,
personel og materiel. Fra militær side var
man dog enige med Forsvarsministeriet i det
synspunkt, at langtidsplanlægningen inden
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for det samlede forsvar burde forbedres, og
at den operative ledelse af hele forsvaret kunne koncentreres under forsvarschefen.
Det viste sig under behandlingen af lovforslaget ikke muligt at opnå enighed mellem
regering og opposition om lovens gennemførelse, og vedtagelsen af den som lov nr.
334 af 18/6 1969 skete derfor kun med
regeringspartiernes stemmer, medens Socialdemokratiet afholdt sig fra at stemme og de
øvrige partier stemte imod. Såvel regeringspartierne som Socialdemokratiet gik ind for
Danmarks forbliven i NATO, efter 1969 dog
kun med den fra dette år indførte l-årige udmeldeisesfrist. Den kommission, der var blevet stillet i udsigt af regeringen, blev nedsat
i juli 1969 og blev benævnt »Forsvarskommissionen af 1969«. Den fik til opgave at optage til drøftelse på grundlag af overvejelserne i det sagkyndige udvalg under Regeringsudvalget vedrørende Danmarks sikkerhedspolitik, om dette sagkyndige udvalgs
overvejelser kunne give anledning til ændringer i den fremtidige målsætning for dansk
forsvar . Kommissionen skulle endvidere foranledige, at der foretoges en af de enkelte
værn uafhængig analyse af Forsvarets våbenmæssige sammensætning, og i denne forbindelse foretage en vurdering af styrkeforholdene og den våbentekniske udvikling i
andre lande, hvis militære potentiel var af betydning for forsvaret af Danmark. Det blev
yderligere pålagt forsvarskommissionen at
undersøge de forhold , der måtte tages i betragtning ved at basere Forsvaret alene på
hvervet personel, samt at foretage en analyse
over, hvilke arter materiel, der burde indgå
i Forsvarets enheder, og hvilke skibstyper
Søværnet burde råde over. Endelig skulle
kommissionen følge det iværksatte rationaliseringsarbejde inden for Forsvaret og eventuelt fremsætte forslag til nye rationaliseringsområder, og følge det iværksatte arbejde med effektiviseringen af mandskabsuddannelsen .

Med henblik på at forberede overgangen
til Forsvarets nye organisation og fremsætte
forslag til den fremtidige sammensætning og
bemanding af Forsvarsstaben og værnsstabene nedsatte Forsvarsministeriet endvidere i
august 1969 en arbejdsgruppe, der fortrinsvis bestod af de officerer, som skulle overtage nøgleposter i Forsvarskommandoen.
Imidlertid var arbejdet med udarbejdelse
af investeringsplaner blevet fortsat, men inden det af Forsvarsstyreisen godkendte for slag for perioden 1969/70-1973/74 kunne få
virkning, blev det atter nødvendigt at gennemføre besparelser på statsbudgettet, og
denne gang blev værnenes andel ialt 36 rnill.
kr., af hvilke 30 millioner skulle spares på
anskaffelsesbudgettet, medens resten skulle
afholdes af driften. Resultatet af denne foranstaltning blev en ny investeringsplan, som
for Søværnets vedkommende, sammenholdt
med de penge, der var blevet tilbage efter
nedskæringen i 1968/69 , kun muliggjorde
indkøb af det længe savnede torpedomateriel
til fregatterne af Peder Skram-klassen samt
anskaffelse af et antal moderne torpedoer af
svensk konstruktion . Trods det efterhånden
langvarige byggestop for skibe til Flåden
blev der altså ikke igangsat nybygninger til
Søværnet, og på baggrund af den opgave,
der var blevet pålagt den nye forsvarskommission, måtte det også forekomme tvivlsomt,
om der kunne opnås godkendelse af påbegyndelse af skibbygningsarbejder, før kommissionen havde dannet sig et billede af Flådens kommende sammensætning.
Men var stillingen på anskaffelsessiden
således ikke tilfredsstillende for Søværnet,
var situationen på driftsbudgettet efterhånden også blevet ret mørk. Ganske vist var
sidstnævnte budget hele tiden blevet reguleret op i overensstemmelse med stigningen i
prisniveauet, men nedskæringerne kunne ikke
opvejes af de rationaliseringsgevinster, der
blev indvundet, og herudover var der fremkommet merudgifter som følge af forbud

mod at bruge værnepligtigt personel til kabystjeneste 0.1. ved indførelse af diverse »klimaforbedrende« foranstaltninger uden en
tilsvarende forhøjelse af budgettet, samt som tidligere omtalt - ved nedskæringen af
tjenestetiden, der medførte større uddannelsesudgifter. Søværnskommandoen søgte på et
tidligt tidspunkt at imødegå denne udvikling,
bl.a . ved at udrangere skoleskibet Ægir uden
erstatning, idet en minelægger blev indrettet
som skoleskib ved at konstruere nogle særlige »beboelses-kassetter«, der kan opstilles
på minedækket og fjernes igen, når skibet
skal anvendes til sin oprindelige opgave. Desuden blev der indført forskellige spareforanstaltninger ved at reducere vedligeholdelsesarbejderne på materiellet til et minimum og
lade mest muligt af dette arbejde udføre af
skibenes besætninger, samt ved at reducere
omfanget af vagter, som skulle særligt honoreres, nedskære forbruget af materiel og indføre ansættelsesstop for civilt personel. Disse
foranstaltninger så imidlertid ikke ud til at
kunne give tilstrækkelige muligheder for besparelser i det lange løb, og da de gevinster,
som forventedes indvundet, blandt andet gennem rationaliseringen af Søværnets tekniske
tjenester, fortsat lod vente på s.ig på grund
af talrige forsinkelser af de nødvendige byggeprojekter, blev Søværnskommandoen nødsaget til at overveje forskellige indskrænkninger i Søværnets aktivitet.
Søværnet kunne dog notere det lyspunkt, at
Forsvarsministeriet - som tidligere omtalt i 1968 gav Søværnskommandoen tilladelse til,
at Danmark sammen med U.S.A., Italien og
Norge påbegyndte udvikling og senere produktion af et luftværnsmissilsystem ved navn
»Sea-Sparrow«, som for Søværnets vedkommende skulle anvendes i fregatterne af Peder
Skram-klassen, hvorved disse skibe ville få en
missilarmering, som oprindelig forudset. I
1970 tilsluttede Holland sig projektet, og i
1971 fulgte Belgien Hollands eksempel, således at samarbejdsaftalen nu omfatter 6 lande.
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mandoen havde i foråret 1969 og igen i foråret 1970 indstillet om tilladelse til bygning
af 8 torpedobåde, dels som erstatning for de
6 gamle både af Flyvefisken-klassen, der snart
skulle kasseres, dels med det formål at komme op på de 18 torpedo- og missilbåde, som
var forudsat i Forsvarsloven. I juli 1970 ændredes denne indstilling efter ordre fra Forsvarsministeriet til at omfatte bygning af 4
både i første omgang med option på yderligere 4 både senere. Samtidig med materiellet
til de første enheder skulle der anskaffes skole- og reserveapparatur til alle 8 både. En rettidig udnyttelse af optionen ville medføre en
besparelse på ca. 45 rnill. kr. Folketingets Finansudvalg gav i december 1970 principiel
godkendelse af indstillingen, og i marts 1971
bevilligedes de første 74 mil I. kr. til bygninViceadmiral S. E. Pontoppidan,
gen
af bådene, idet dette beløb skulle dække
chef for Seoærnet 1961-1965.
indkøb af maskineri og elektronisk udstyr. De
øvrige bevillinger af det forudsete totalbeløb
Det lykkedes endvidere i foråret 1970 at på 202 rnill, kr. fulgte hurtigt efter, og i foropnå en bevilling til indkøb af en ny elektro- året 1972 tiltrådte Finansudvalget bygningen
nisk såkaldt »Taktisk Træner«, d.v.s. et an- af de sidste 4 både. Til forskel fra fremgangslæg, som muliggør indøvelse af taktisk samarbejde mellem skibe indbyrdes og mellem
skibe og landstationer, idet radarekkoer, skibenes bevågelse o.s.v. simuleres ad elektronisk
vej, hvorved man i de efterligninger af operationsrum, der er opbygget på Taktikskolen,
kan optrænes til at reagere som under virkelige forhold. Bevillingen kom i sidste øjeblik,
idet den eksisterende træner var udslidt. I forbindelse med anskaffelsen bestemte Forsvarsministeriet, at det nye anlæg skulle installeres
i en bygning, som skulle opføres til dette formål i Frederikshavn, i stedet for at indbygge
apparaturet i en eksisterende bygning på Flådestation København. Herved opnåedes ganske vist bedre skoleforhold, men det blev til
gengæld nødvendigt at sprede Søværnets fåtallige specialister på dette område mellem
København og Frederikshavn.
I sommeren 1970 lysnede det endelig for Viceadmiral S. S. Tbostrup,
Søværnets nybygningsprogram. Søværnskom- chef for Søværnet fra 1965.
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måden ved bygningen af den første serie, i begyndelsen af 1972 af en bevilling på 16
faldt denne gang hele bevillingen med det mill. kr. til de 2 kuttere. Der viste sig dog
samme, men denne var i mellemtiden - på hurtigt vanskeligheder i forbindelse med byggrund af den almindelige stigning i prisnivea- ningen af inspektionsskibet, idet de tilbud,
uet - steget til 154 mill. kr. fra de oprindelige der indkom fra byggeværfterne, var så høje,
147 mill. kr.
at den anslåede pris ikke kunne holde, fordi
I foråret 1971 blev der givet en bevilling prisstigningerne inden for skibbygningsomtil indkøb af endnu et antal moderne tor- rådet siden udarbejdelsen af bevillingsanmodpedoer, og herudover bevilligedes penge til at ningen var steget mere end antaget af Søværanskaffe yderligere 3 kuttere af en forbedret nets Materielkommando. Projektet måtte derØ-klasse og 5 små såkaldte bevogtningsbåde. for omarbejdes for at gøre det billigere, hvorI de første måneder af 1972 fik Søværnet til- ved ligheden med skibene af Hvidbjørnenlige bemyndigelse til at påbegynde udskift- klassen forsvandt, men på trods heraf måtte
ningen af en del radiomateriel fra krigens tid, bevillingen forøges til ialt 50 mill. kr.
som ikke længere opfyldte de internationale
På bygge- og anlægsområdet blev der i
krav, der var fastlagt i en konvention om ra- 1969 indført 5-årige planlægningsperioder for
det samlede forsvar efter samme retningsdiomateriel.
Alt taget i betragtning betød perioden linier som for materielanskaffelsesplanlæg1971/72 begyndelsen til en højst påkrævet ningen. Dette medførte dog ikke større bevilfornyelse af Søværnets materiel. Denne var linger til Søværnet, udover godkendelse af
dog, ejendommeligt nok, delvis forårsaget af bygningsforanstaltninger i forbindelse med
nogle nye nedskæringer og udsættelser inden etableringen af Søværnets Materielkommanfor Forsvarets samlede anskaffelsesprogram, do og udbygningen af flådestationsværksteidet en politisk begrundet udsættelse af visse derne. Herudover blev der bevilliget penge til
materielindkøb til de to andre værn frigjorde opførelse af en bygning til den tidligere omså store beløb, at Søværnets anskaffelser kun- talte nye taktiske træner på Flådestation Frene fremskyndes, selvom det samlede beløb til derikshavns område.
Forsvarets materielinvesteringer blev reduceret.
Medens Søværnets nybygningsvirksomhed
Også inden for den mere civilt betonede
del af Søværnets virksomhed skete der frem- forøgedes i 1971/72, skiftede den politiske
skridt på det materielmæssige område i dette situation imidlertid igen karakter og dermed
tidsrum. Den daværende Søværnskommando også Forsvarets forhold. Efter folketingsvalhavde allerede i 1967 anmodet om bevilling get den 21. sep. 1971 overtog Socialdemokratil bygning af et nyt inspektionsskib af en for- tiet igen regeringsmagten, og kort tid efter
bedret Hvidbjørnen-klasse, og 2 nye inspek- fremsattes forslag til ændring af den gældentionskuttere (heraf den ene som erstatning for de forsvarslov. Allerede i november 1970, meSkarven, der forliste ved Færøerne i 1966), dens Socialdemokratiet endnu var i opposiidet de forhåndenværende skibe ikke kunne tion, havde partiet i Folketinget forelagt et
overkomme løsningen af alle de opgaver, der forslag til en ny forsvarslov, som radikalt vilefterhånden var blevet pålagt dem. Denne an- le ændre den sammensætning af Forsvaret,
modning blev ikke umiddelbart imødekom- der var blevet vedtaget i 1969. Forslaget gik,
met, fortrinsvis af økonomiske grunde, men for så vidt angår Søværnet, i store træk ud på
i 1971 bevilligede Folketingets Finansudvalg at afskaffe fregatterne af Peder Skram-klas37,5 mill. kr. til inspektionsskibet, efterfulgt sen og delvis korvetterne af Triton-klassen,
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Til brug ved forhandlingerne i Folketinmedens antallet af torpedobåde skulle forøges.Hensigtsmæssigheden af at have under- gets Forsvarsudvalg havde Chefen for Søværvandsbåde skulle undersøges, og det antyde- net i juni 1972 udarbejdet et notat om Søværdes direkte - ved ikke at nævne det antal ski- nets opgaver, sammensætning og udvikling.
be, der skulle indgå i Flåden - at dennes om- Udvalget anmodede Cheferne for Hæren og
fang generelt skulle reduceres. Til gengæld Flyvevåbnet om også at udarbejde skitser for
skulle der indføres landbaserede raketbatte- deres respektive værn, og disse forslag forelå
rier til beskydning af mål på søen til erstat- i december 1972. Forhandlingerne i udvalget
ning for de gamle søforter. Baggrunden for tog derefter sit udgangspunkt i værnscheferændringen af Søværnets sammensætning var nes skitser, og de resulterede i februar i et
bl. a. den overbevisning, at et angreb fra søen forlig mellem de 4 gamle partier om en forførst ville kunne erkendes ved indsejlingen på svarsordning, der foreløbig skulle gælde for
dansk territorium, hvorfor der kunne lægges en periode af 4 år. Forslaget blev vedtaget
mindre vægt på store fartøjstyper. Tjeneste- som lov nr. 214 af 26. april 1973, og var batiden for værnepligtige skulle nedsættes til seret på en udgiftsramme, der ud fra prisnica. 6 måneder, og denne personelkategori veau april 1972 ville blive ialt 3,51 milliarder
skulle i øvrigt helt eller delvis afskaffes i kr. pr . år, idet dog de årlige budgetter - på
Søværnet, som følgelig i endnu højere grad grundlag af samme prisniveau - blev fastsat
end før skulle baseres på konstabler. Lovfor- til 3,195 milliarder i 1973174, 3,275 i 1974/
slaget byggede endvidere på den antagelse , at 75, 3,340 i 1975/76 og 3,400 milliarder i
den såkaldte »grå« periode - den tilstand, der 1976/77. Forudsætningen for lovens økonohverken kan betegnes som egentlig fred eller miske holdbarhed var altså gennemførelsen
egentlig krig - ville være den største udfor- af yderligere besparelser, og disse skulle først
dring til et dansk forsvar. Socialdemokratiet og fremmest finde sted ved reduktion af pervar også af den opfattelse, at W arszawa-pagt sonelrammerne . Til materielanskaffelser var
landene i Østersøen ville være i stand til at inden for de årlige budgetbeløb forudset angennemføre pludselige invasionsforsøg flere vendt 400 mill. kr. pr . år, og hele budgettet
steder samtidig.
ville blive pristalsreguleret.
Lovforslaget vakte stærk kritik ved sin genTjenestetiden blev 9 måneder, og for løfremsættelse i 1971, bl. a. på grund af den bende at sikre forsvarsordningens gennemføuoverensstemmelse der syntes at være mellem relse, blev der nedsat et udvalg med to repræpræmisserne og konklusionen, ikke mindst for sentanter for hvert af de partier, der var med
Søværnets vedkommende, og det blev ikke i forliget. Det blev endvidere vedtaget, at
gennemført i Folketingssamlingen 1971/72. Forsvaret inden for forligsperioden ikke skulDet blev følgelig fremsat uændret af regerin- le underkastes yderligere besparelser.
gen i okt. 1972. I tiden efter første fremsætFor Søværnets vedkommende betød de styrtelse havde Forsvarskommandoen udarbejdet kemål, der blev fastsat i forsvarsloven, en reforskellige skitsemæssige modeller til Forsva- duktion i forhold til loven af 1969, idet Flårets sammensætning, dels under forudsætning den ~ mod tidligere ca. 60 enheder samt skibe
af 6 og dels under forudsætning af 8 måne- til særligt brug - n~ skulle bestå af:
ders tjenestetid , på basis af de budgetforslag,
der forelå i efteråret 1971. I mellemtiden var
Egentlige krigsskibe
der imidlertid indført nye besparelser, og mo5 fregatter og korvetter
dellerne måtte derfor justeres noget i nedad18 torpedobåde
gående retning.
6 undervandsbåde
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4 minelæggere (af hvilke en samtidig
skulle anvendes som skoleskib og en
som depotskib)
3 minefartøjer
8 minestrygere og
8 bevogtningsfartøjer
ialt 52 skibe hvortil kom
8 flådehelikoptere.
Skibe til særligt formål
5 inspektionsskibe
5 inspektionskuttere
9 orlogskuttere") og endvidere
6 helikoptere.

*) Bevogtningsbådene og andre mindre fartøjer er ikke nævnt.
Det til denne styrke hørende personel var
fastsat til
ca. 1.300 officerer
ca. 560 øvrige frivillige befalingsmænd
ca. 1.900 frivillige menige (konstabler)
ca. 100 værnepligtige befalingsmænd
ca. 1.900 værnepligtige menige (mandår)
ca. 1.800 civile,
ialt ca. 7.560 mand.

Styrkemålene var - i forhold til det oprindelige lovforslag - bemærkelsesværdige ved,
at der stadig indgik fregatter eller korvetter
i dem, selvom antallet var reduceret til 5 fra
de 8, der var omtalt i 1960-lovenog 1966-forliget, og som stort set var bekræftet i loven af
1969. De øvrige reduktioner var fordelt på
minefartøjer med 1, minestrygere med 4 og
bevogtningsfartøjer med 1, medens der som
en nyskabelse var tilkommet 8 flådehelikoptere udover de 6 helikoptere, der skulle anvendes til fiskeriinspektionstjenesten. Depotskibe udelukkende til dette formål skulle helt
udgå. Spørgsmålet om etablering af landbeserede missilbatterier til erstatning for kystforterne blev ikke behandlet i forsvarsloven

eller dennes bemærkninger, men problemet
vil formodentlig blive taget op efter forligsperiodens udløb.
Med de godkendte styrkemål som baggrund kunne Forsvarskommandoen nu udarbejde en ny materielinvesteringsplan, der denne gang kom til at gælde for den periode på
4 år, der omfattedes af forsvarsforliget. Det
var fastslået i betænkningen til loven, at Forsvarsministeriet hvert år i marts måned skulle
forelægge Finansudvalget ansøgninger om
materielanskaffelser for det kommende finansår, medens ministeriet i oktober skulle
fremkomme med de ansøgninger, som udvalget ikke havde kunnet tilslutte sig, sammen
med eventuelle andre ansøgninger for det pågældende finansår. Da forsvarsloven først
var blevet vedtaget i april, kunne der altså
ikke forelægges finansudvalget bevillingsansøgninger før til oktober, men der måtte dog
straks gøres en undtagelse fra dette princip.
Dette skete, fordi udviklingen og afprøvningen af det tidligere omtalte »Sea-Sparrow«missilsystem nu var afsluttet, hvorfor der snarest muligt skulle afsluttes en produktionskontrakt, som dækkede alle de 6 samarbejdende lande. Finansudvalget bevilligede følgelig udgifterne til indkøb af dette materiel
i juni måned. Anskaffelsen blev dog større
end oprindeligt påregnet, idet den - udover
et anlæg til skolebrug - kom til at omfatte 5
sæt til installation i skibe. De to første anlæg
skal installeres i Peder-Skram-klassen, medens
de 3 ekstra sæt formodentlig vil blive indbygget i 3 nye korvetter, muligvis efter at have
været midlertidig anvendt i minelæggerne af
Falster-klassen.
De anskaffelsessager , der ikke havde kunnet behandles i marts på grund af lovens sene
vedtagelse, skulle have været forelagt Finansudvalget i oktober 1973. På grund af forsvarsministerskiftet i september blev de dog først
behandlet og godkendt i november, og omfattede for Søværnets vedkommende bygning
af 2 minefartøjer til erstatning for Lougen og
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Laaland, anskaffelse af et såkaldt elektronisk
databehandlingsudstyr til modernisering af
skibe og sidst - men ikke mindst - bygning af
yderligere 2 torpedobåde som søsterskibe til
de 8, der allerede var under bygning. sidstnævnte nybygning var blevet vedtaget, fordi
et par af de eksisterende torpedobåde af Søløven-klassen måtte forudses at være kassable,
før næste torpedobådsserie kunne være en realitet. Anskaffelsen af databehandlingsudstyret er interessant, fordi Søværnet hermed følger de store mariners eksempel og indfører
computer-behandling af de informationer (radarekkoer, meldinger om fjendtlige skibe m.
v.}, der indløber til de større skibes operationsrum (kommandocentraler) . Herved bliver
reaktionshastigheden stærkt øget, og der
fremskaffes et bedre grundlag for de operative beslutninger, der skal træffes.
For at opfylde forsvarslovens målsætning,
resterer der herefter bygning af 3 korvetter
(til erstatning for de 4 skibe af Triton-klassen, der snart er udslidt), ombygning af en
Falster-klasse minelægger til depotskib (som
tidligere omtalt gør en minelægger af denne
klasse allerede tjeneste som skoleskib), anskaffelse af helikoptere samt indkøb af missilarmering til de under bygning værende torpedobåde, og herudover en del elektronisk
materiel, ammunition og miner m.v. Alle disse anskaffelser påregnes iværksat inden 1.
april 1977, med undtagelse af 1 korvet, der
af økonomiske grunde må udskydes til efter
dette tidspunkt.

Den tidligere omtalte »Forsvarskommission af 1969« havde endnu ikke afsluttet sit
arbejde, da Socialdemokratiet fremsatte sit
forsvarsforslag i 1970. Forsvarsministeren anmodede derefter i april 1971 formanden for
kommissionen om at foranledige, at arbejdet
i kommissionen blev tilendebragt så betids,
at en redegørelse for resultatet af kommissionens overvejelser kunne foreligge i løbet af
første halvår af 1972. Denne beslutning blev
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fastholdt efter regeringsskiftet i oktober
1971.
Beretningen forelå 16/5 1972 og bestod i
en redegørelse for det udførte arbejde i relation til den stillede opgave, med en række
bilag til nærmere belysning af de forskellige
kapitler. Det fremgår af rapporten, at det kun
på visse områder er lykkedes at nå frem til en
endelig konklusion, og dette er således ikke
tilfældet, hvad angår spørgsmålet om Forsvarets styrkemæssige sammensætning.
»Forvarskommissionen af 1969« betragtedes som ophævet samtidig med afgivelsen af
sin beretning.
Personel.
Vedtagelsen i 1951 af loven om værnenes
personel, korpsene m.v. medførte ikke større
reelle ændringer for Søværnets vedkommende, bortset fra nogle nye betegnelser for forskellige personelkategorier, som tilsigtede at
skabe ensartethed mellem værnene. Allerede
før vedtagelsen af den reviderede forsvarslov i 1960 var det imidlertid blevet klart, at
der måtte gennemføres væsentlige ændringer,
hvad angik Forsvarets rekruttering af stampersonel, idet den tekniske udvikling krævede højt kvalificeret personel til vedligeholdelse og betjening af det mere komplicerede materiel, og dette personel kunne ikke
skaffes ved den hidtidige antagelsesform.
Hertil kom, at der i 1960 blev indført en
tjenestetidsnedsættelse for værnepligtige, som
yderligere understregede behovet for at disponere over en fast stamme af personel, som
kunne uddannes til at varetage den mere krævende tjeneste om bord og på landetablissementer, således at anvendelsen af værnepligtige kunne begrænses til besættelsen af de
mindre vigtige poster.
Efter vedtagelsen af forsvarsloven af 1960
blev der følgelig truffet en bestemmelse om,
at den hidtil praktiserede mathordning skulle
afløses af en konstabelordning . Denne tilsig-

Orlogshutteren Barsø (Y 300),
den første enhed af den nye
Ø-klasse.

Orlogskuueren Romsø (Y 302) under indseilingsprooe med »Decca Pilot«.

tede at opdele det faste stampersonel i to
linier, der blev benævnt henholdsvis operatørog teknikerlinien. Forskellen mellem dem
var, at førstnævnte linie udelukkende modtog
hele deres uddannelse på Søværnets Eksercerskole og under nyttetjenesten på de forskellige tjenestesteder og fortrinsvis anvendtes til
rnaterielbetjening, medens sidstnævnte retning, som udgjorde vedligeholdelsespersonellet samt telegrafister og intendanturpersonel,
herudover på et tidligt stadium af deres tjeneste fik en særlig uddannelse af ca. 18 måneders varighed på Søværnets Konstabelsko33

le, som skulle kvalificere dem til senere aflæggelse af svendeprøve inden for deres speciale som elektrornekaniker, elektronikmekaniker eller skruestikarbejder, eller opnåelse
af telegrafistcertifikat m.v. Tjenestetiden for
de to retninger blev fastsat til ca. 3 år for
operatørlinien og ca. 5 år for teknikerlinien.
idet konstablerne under den sidste del af deres kontraktperiode skulle forrette tjeneste
sammen på skibe eller landetablissementer,
hvor de skulle forblive i 2-3 år, hvorved der
ville opnås et højt beredskabsniveau. De årligt skiftende værnepligtige i de skibe, der
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var udpeget som sådanne »konstabelenheder«, skulle kun udgøre ca. 25 % af den samlede besætning. På grund af særlig tjeneste
var et antal fartøjer og landetablissementer
dog fra begyndelsen udset til vedblivende at
have stor overvægt af værnepligtige. Udover
den rekruttering, der fandt sted 4 gange om
året for stampersonel, var der stadig mulighed for værnepligtige til også at tegne kontrakter om frivillig tjeneste som konstabler
for en kortere periode.
Den nye ordning fik en god start, hvad
antallet af ansøgere angik, men ret hurtigt
viste det sig, at medens teknikerlinien på
grund af den gode uddannelse og løn til
stadighed kunne få det antal elever, der var
beregnet plads til på skolerne, kom det til
at knibe, hvad angik operatørlinien, som
måtte konkurrere med det civile arbejdsmarked uden samtidig at kunne lokke med muligheden for at erhverve svendebrev. Forskellige ændringer i de oprindeligt stillede mål
måtte derfor gennemføres, og blandt andet
måtte man i vid udstrækning gribe til særuddannelse af værnepligtige, der udnævntes
til korporaler, som erstatning for de manglende konstabler. Da tjenestetiden for værnepligtige som følge af forsvarsloven af 1969
blev reduceret til 12 måneder, var Søværnet
endnu ikke nået op på det ønskelige antal
konstabler, og en beredskabsnedgang var følgen af lovens gennemførelse.
Hvad angår de øvrige kategorier af fast
personel var det oprindelig forudsætningen,
at de oversergenter, der ikke gik videre som
fenriker, senest skulle forlade tjeneste, når
de blev 35 år. Det viste sig imidlertid formålstjenligt at åbne en udvej for, at en del
af sergentgruppens medlemmer kunne forblive i tjenesten i længere tid uden avancement til fenrikgruppen, og i 1964 blev den
ordning indført, at et mindre antal oversergenter kunne antages som såkaldte seniorsergenter, for hvilke aldersgrænsen var 60 år.
Betingelsen inden for Søværnet for ansættelse
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var, at de pågældende skulle anvendes i stillinger, der forudsatte håndværksmæssig uddannelse, som hjælpere inden for overvågnings-, signal- og forsyningstjenesten, eller
som regnskabsførere, garagemestre e.l.
Der fulgte dog snart nye ændringer, idet
der i forbindelse med vedtagelsen af forsvarsloven af 1969 fremkom en ny personellov, lov nr. 335 af 18/6 1969. Ifølge denne
skulle officererne i værnene fra 111 1970
omfatte officerer af A-linien og officerer af
B-linien i stedet for de hidtidige betegnelser
»officerer« og »specialofficerer«. Samtidig
hermed blev sergentordningen udvidet, således at flere oversergenter kunne antages til
tjeneste, men til gengæld blev aldersgrænsen
for seniorsergenter nedsat til 45 år. Tanken
med denne ændring var, at man for fremtiden
- for at undgå »pukler« og avancementsvanskeligheder - kun ville uddanne et mindre
antal officerer af A-linien til bestridelse af
højere poster, og til gengæld ansætte et større
antal B-officerer til varetagelse af mere underordnede stillinger. I forbindelse hermed
skulle de nye seniorsergenter overtage en del
af de hidtidige specialofficerers tjeneste.
Samtidig med indførelsen af den nye ordning blev uddannelsestiden for de nye officersgrupper forlænget til Y/2 år for A-linien
og ca. 2 år for B-linien. Disse uddannelseslængder svarede ikke til de anbefalinger, der
bl.a. var blevet fremsat af det såkaldte »klimaudvalg«, idet disse lød på henholdsvis 41j2
og 21j2 års uddannelsestid. Den nye personellov blev vedtaget med regeringspartiernes
og Socialdemokratiets stemmer.
For Søværnets vedkommende kom den nye
uddannelse til at betyde, at der for officererne
af A-linien etableredes tre adskilte uddannelsesretninger, som benævnes den operative"
den tekniske og den administrative linie, og
som nærmest svarede til henholdsvis de hidtil
eksisterende søofficers-, maskinofficers- og
intendanturofficersretninger, dog med et be-
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Minelæggeren Falster,

tydeligt ændret uddannelsespensum, specielt
for den tekniske linie. For officererne af Blinien blev der principielt etableret de samme
3 uddannelsesretninger, men med visse underinddelinger. Som et overgangsfænomen igangsattes efter lovens vedtagelse kurser, fortrinsvis med henblik på de yngre tjenstgørende officerer af den nye B-linie, for at gøre
disse officerer bedre egnet til at bestride deres nye udvidede tjeneste.
De i 1969 gennemførte personelreformer
nåede ikke at slå igennem før vedtagelsen af
den nye forsvarslov i 1973. De personeltal,
der blev fastsat i denne lov, er vist tidligere.
I omstående skema er forsvarsforligets tal
sammenlignet med en detailleret opgørelse
over Søværnets personelbestand pr. 1. jan.
1973. Det fremgår dels af skemaet, at ca. 135
officerer og 250 civilt ansatte skulle afskediges som følge af den nye lov, dels at der
manglede ca. 90 såkaldte »øvrige befalingsmænd« og 540 konstabler m.v. Manglen på
personel af sergent- og konstabelgrupperne
var for en stor dels vedkommende et medslæb

fra loven af 1969, og blev yderligere sat i
relief af tilstedeværelsen af de ca. 90 korporaler, d.v.s. værnepligtige befalingsmænd med
ret kort tjenestetid,der varetager poster, som
egentlig skulle bestrides af konstabler. Da
disse korporaler ikke passer ind i Søværnets
personelstruktur, for såvidt angår de sejlende
enheder, er det hensigten at søge dem afskaffet til tjeneste om bord i Flådens skibe.
Afskedigelserne af personel skal stort set
være gennemført til 1. april 1974, og denne
bestemmelse vil medføre, at Søværnet i løbet
af nogle måneder vil få mindre personel af
officersgruppen, end loven forudser. Dette
skyldes, at der - allerede før forsvarsforliget
blev gennemført - var indført den regel, at
officerer, der havde nået en vis levealder,
inden 1. maj 1973 kunne søge førtidspensionering, som generelt blot skulle være effektiv
før 1. april 1976. Der er som følge af reglen
indgivet et ret stort antal ansøgninger om afsked efter april 1974, og tilgangen vil ikke
kunne opveje denne afgang. Da manglen på
sergenter og konstabler heller ikke kan dæk515

Søværnets Personel
1. januar 1973

Eksklusive personel i norm og lønning ved andre myndigheder,
samt personel med tjenestefrihed uden løn.
Antal

laIt

Forsvarsforligets
tildeling

551
613
188
43
39
1

1435

ca. 1300

Værnepligtige
Befalingsmænd

Officerer Res. 95
Sergenter 147

242

ca. 100

Øvrige
Befalingsmænd

Seniorsergenter 136
Oversergenter 116
Sergenter 129
Korporaler 92

473

ca. 560

843
518

1361

ca. 1900

342
2565

2907

ca. 1900 (mandår)

ialt

6418

ca. 5760

2046

ca. 1800

8464

ca. 7560

Officerer A-linien
Officerer B-linien
Officerer Reserven
Kadetter A-linien
Kadetter B-linien
Musiker

Overkonstabler/konstabler
Mekanikergruppen
Konstabelelever mJI.
Værnepligtige
Militært personel
Civilt personel

Total

kes før end tidligst om 2-3 år, og tjenestetiden for værnepligtige befalingsmænd er blevet nedsat som følge af den personellov (nr.
215 af 26. april 1973), der blev vedtaget sammen med forsvarsloven, vil Søværnet i den
nærmeste tid fremover få vanskeligheder med
at opfylde alle bemandingskrav.

Serærnets tekniske tjeneste og Orlogsværftet.
Det var allerede i forsvarsloven af 1960
forudsat, at der skulle gennemføres en dybtgående rationalisering af Søværnets tekniske
tjeneste og Orlogsværftet, og for sidstnævn516

tes vedkommende blev en undersøgelse gennemført af Forvaltningsnævnets sekretariat.
Undersøgelsen konkluderede i, at en gennemgribende rationalisering ville være nødvendig,
og med henblik på at gennemføre og overvåge denne anbefaledes nedsat et særligt styrelsesråd, som gennem en 3-årig periode skulle følge værftets drift, gennemføre rationaliseringsforanstaltninger og endelig afslutte
sit arbejde med en betænkning vedrørende
Orlogsværftets fremtid. Denne betænkning
blev udsendt i 1969 og konkluderede i, at
værftet burde opretholdes med henblik på
at løse mere specielle opgaver for Søværnet,

samt for at sætte Søværnet i stand til stort
set selv at prioritere forefaldende reparationsarbejder af beredskabsmæssig karakter. Orlogsværftet skulle yderligere være til assistance for Søværnskommandoen i dennes
langtidsplanlægning af skibbygningsarbejder
samt ved at udføre projekteringsarbejder, og
herudover skulle værftet eventuelt også beskæftiges med visse nybygningsarbe jdcr til
Flåden, især af mere specielle skibe, som undervandsbåde og torpedobåde. Styrelsesrådet
anbefalede endvidere, at værftets administrationsform ændredes for at muliggøre en mere
smidig ledelse, herunder afgivelse af tilbud
på arbejder for Søværnet på lige fod med
den civile værftsindustri. Som et led i overgangen til den nye driftsform tilrådedes en
reduktion af det antal arbejdere og funktionærer, der var beskæftiget ved Orlogsværftet
under den forudsætning, at det på længere sigt
skulle være værftets konkurrenceevne , som
skulle være afgørende for den størrelse, det
kunne opnå.
Efter forelæggelsen af styrelsesrådets anbefaling reduceredes antallet af beskæftigede
ved Orlogsværftet gradvist til det af rådet
forudsete minimum, medens der ikke blev
truffet nogen endelig beslutning om ændring
af værftets organisationsform. Som følge af
nedskæringerne på Søværnets vedligeholdelseskonto viste det sig i løbet af 1971 og 1972,
at beskæftigelsen på Orlogsværftet ikke kunne opretholdes i fuldt omfang, af hvilken
grund der måtte gennemføres yderligere afskedigelser. Da Forsvarsministeriet endvidere
i januar 1972 besluttede, at værftet skulle ophøre med at udføre nybygningsarbejder (hvilket var medvirkende til, at kontrakten om
bygning af 8 torpedobåde gik til Frederikshavn Værft og Tørdok A/S), blev styrelsesrådet i juli 1972 af Forsvarsministeriet anmodet om at tilvejebringe et overblik over Orlogsværftets beskæftigelsesforhold efter 1.
april 1973, og herudover at fremskynde tilpasningen af værftets organisation og virk-

somhed til dets nye status som reparationsværft.
Som resultat af sine undersøgelser foreslog
styrelsesrådet i januar 1973 bl.a., at størstedelen af Orlogsværftets Konstruktionsafdeling skulle overflyttes til Søværnets Materielkommando, og stillede endvidere andre forslag i udsigt. På grund af de samtidigt løbende undersøgelser om organisationsændringer
indenfor Søværnets Materielkommando og
Flådestationerne, som kunne få indflydelse
på Orlogsværftets forhold, nåede man i 1973
ikke frem til nogen endelig afklaring om
værftets fremtidige organisation.
Hvad angår Søværnets tekniske tjeneste
var der allerede i forbindelse med bygningen
af de nye flådestationer i Korsør og Frederikshavn sket en betydelig decentralisering,
idet der efter kommandohejsningerne i henholdsvis 1960 og 1962 havde fundet en stor
udflytning sted fra Flådestation København
og de tekniske institutioner i Københavnsområdet. Det havde imidlertid længe været
klart, at den tekniske udvikling i stadig stigende grad gjorde opdelingen af Søværnets
materielforvaltning på 6 tekniske myndigheder urationel, og en af Administrationsrådet
i 1967 afgivet betænkning anbefalede da også, at der toges skridt til at samle alle disse
institutioner i en myndighed, som skulle be'
nævnes Søværnets Materielkommando. Forslaget blev tiltrådt i princippet af såvel Søværnskommandoen som Forsvarsministeriet,
og Søværnets Materielkommando oprettedes
formelt 1/12 1967. Samme dato ophævedes
det gennem lang tid praktiserede chefsfællesskab mellem Orlogsværftet og Skibs- og Maskininspektionen. I begyndelsen bestod kommandoen dog kun af et meget lille planlægnings- og koordineringsorgan, men af dette
skulle udvikles en fuldt integreret myndighed, så snart de bygningsmæssige forhold
tillod det. Sideløbende med planlægningen
af den endelige sammenlægning af de tekniske myndigheder udarbejdedes et projekt til
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de ændringer i eksisterende bygninger på
Holmen, som ville være nødvendige for at
kunne flytte de hidtil adskilte administrationer og værksteder sammen. I forbindelse hermel blev gradvis forskellige arbejder, som
billigere og mere hensigtsmæssigt kunne ud føres andetsteds, overført til andre statsinstitutioner (som eksempelvis Ammunitionsarsenalet, der fik overdraget ammunitionsfremstillingen) eller til civilindustrien, og en forøget anvendelse af de eksisterende værksteder i Flådestationerne Korsør og Frederikshavn planlagdes. Forsvarsministeriet udtrykte
imidlertid i 1968 ønske om en forstærket udflytning til provinsflådestationerne, og nye
udflytningsplaner udarbejdedes på dette
grundlag, idet Søværnets Torpedostation i
Kongsøre denne gang droges ind i billedet.
De reviderede planer for etableringen af centraladministrationen for Søværnets Materielkommando og decentraliseringen af værkstedstjenesten blev forelagt Forsvarsministeriet i 1969. Før forelæggelsen var der dog
blevet gennemført en undersøgelse vedrørende den mest formålstjenlige placering af centraladministrationen, med det resultat, at
denne burde forblive i København, ikke
mindst under hensyn til nødvendigheden af
et snævert samarbejde mellem Materielkommandoen, Orlogsværftet og Søværnets ledelse.
Forsvarsministeriet godkendte i februar
1970 planerne for organisationen af Søværnets Materielkommando og udflytningen af
værksteder til flådestationerne i Frederikshavn og Korsør, idet det var tanken, at de
nødvendige sammenlægninger af værksteder
i København først skulle påbegyndes, når omlægningen i de to andre flådestationer var vel
undervejs, således at der ikke ville opstå for
store ulemper for vedligeholdelsestjenesten
under omlægningen. I samme måned bevilligedes penge til de nødvendige bygningsarbejder. Disse blev imidlertid forsinket af de i
foråret 1970 og senere indførte byggerestrik518

tioner, og sammenflytningen af materielkommandoens centraladministration var først afsluttet i 1972. Søværnets Materielkommando
blev imidlertid endeligt oprettet i fuldt omfang 1. februar 1971, og fra samme dato blev
de tidligere tekniske institutioner nedlagt.
Med henblik på at få samordnet aktiviteten
i Søværnets Materielkommando og de to andre værns materielkommandoer, ansatte Forsvarsministeriet den 15. maj 1972 direktør K.
Kalm som direktør for det koordinerede organ for Forsvarets tekniske virksomhed. I forbindelse hermed bestred direktøren vedblivende hvervene som formand for Orlogsværftets Styrelsesråd og formand for Søværnets
Materielkommandos Kontroludvalg.
Forsinkelserne i gennemførelsen af værkstedsudvidelserne i Frederikshavn og Korsør
medførte, at disse arbejder endnu ikke var
afsluttet, da virkningerne af nedskæringerne
på Forsvarets driftsbudget begyndte at vise
sig for alvor i 1972. I betragtning af den vanskelige økonomiske situation tog Søværnets
Materielkommandos Kontroludvalg initiativet til at iværksætte en undersøgelse af mulighederne for at opnå besparelser ved at ændre strukturen af den hidtil gældende og
planlagte flådestationsordning, og som en naturlig følge heraf standsedes de bygningsarbejder, der nu var kommet i gang i København med henblik på at modernisere de der
beliggende værksteder i overensstemmelse
med den oprindelige plan, der var godkendt
i 1970. Forsvarsministeriet anmodede i november 1972 - efter at være blevet gjort bekendt med kontroludvalgets tanker - udvalget om at vurdere det fremtidige behov for samt den fremtidige organisation af - flådestationer og fremsætte forslag herom. Principforslag til en ændret organisation m.v. forelå i januar 1973 og blev godkendt af ministeriet i marts samme år, idet et detailforslag
ønskedes forelagt senest ved udgangen af januar 1974. Tankerne i forslaget gik ud på, at
aktiviteten i Flådestation Korsør skulle ned-

dæmpes for at opnå besparelser, medens København skulle vedligeholde og forsyne de
sejlende skibe, og Frederikshavn føre tilsyn
med de oplagte enheder. En følge heraf ville
naturligvis blive, at der måtte gennemføres
ændringer, for så vidt angår den arbejdsdeling , der oprindelig var forudset for værkstederne i de 3 flådestationer.
Sideløbende med disse undersøgelser bestemte Forsvarsministeriet i foråret 1973, at
der skulle gennemføres en udvidelse af de
uddannelsesanlæg, der var blevet placeret på
Flådestation Frederikshavns område i forbindelse med etableringen af den tidligere omtalte taktiske træner, ved yderligere installation af elektronisk uddannelsesmateriel.
Samtidig med at forslagene om ændringen
i flådestationernes arbejdsfordeling og organisation blev udarbejdet, blev det med Forsvarsministeriets godkendelse bestemt, at der
skulle foretages en vurdering af Søværnets
Materielkommandos organisation i lyset af
erfaringerne siden materielkommandoens endelige oprettelse i 1971, med henblik på at
gennemføre hensigtsmæssige ændringer. Det
kan endnu ikke forudses, hvornår denne undersøgelse vil være afsluttet.
Organisationsmæssige forhold.
Viceadmiral H. Nyholm blev i 1961 afløst
af viceadmiral S. E. Pontoppidan, der bestred
hvervet som chef for Søværnet til 1965, hvilket år han afløstes af viceadmiral S. S. Thostrup, Admiral Thostrup blev følgelig indtil
videre den sidste chef for Søværnet, der havde fulde beføjelser som selvstændig værnschef, idet forsvarsloven af 1969, der trådte i
kraft 1. januar 1970, bestemte, at Forsvarskommandoen skulle overtage ansvaret for
operationer, materiel og økonomi, medens
Chefen for Søværnet - i lighed med de to andre værnschefer - bevarede ansvaret for forvaltningen af personellet, med ansvar overfor
Forsvarsministeren, og endvidere skulle udøve inspektionsvirksomhed på Forsvarsche-

fens vegne indenfor Søværnet, og overfor
Forsvarschefen have ansvaret for uddannelsen af personel og enheder. Herudover skulle
værnscheferne fungere som Forsvarschefens
rådgivere i de anliggender, der vedrørte de
enkelte værn. Forsvarsstaben etableredes i
perioden l. januar-l. april 1970 i overensstemmelse med den nye organisation, hvilket
medførte, at ansvaret for operationer og økonomi fra l. januar overgik til Forsvarschefen,
medens Chefen for Søværnet, som en overgangsordning, bevarede ansvaret for materiellet til l. oktober 1970. Søværnsstaben ændrede følgelig fra april 1970 navn til »Marinestaben«, og organiseredes med en uddannelsesafdeling og en personelafdeling, samt
en materielafdeling under afvikling.
Da det ikke var hensigten, at Søværnets
Materielkommando skulle videreføre den inspektionsvirksomhed, der hidtil havde været
udøvet af cheferne for de tekniske tjenester,
oprettedes endvidere i 19704 inspektørstillinger, der benævnedes Taktikinspektøren, Teknikinspektøren, Våbeninspektøren og Intendanturinspektøren. De 3 førstnævnte inspektører var samtidig chef for de respektive skoler (Taktikskolen, Teknikskolen og Våbenskolen), som etableredes ved at slå de hidtidige eksisterende specialskoler indenfor Søværnet sammen. Inspektørerne sorterede direkte under Chefen for Søværnet. Embedet
som Intendanturinspektør blev nedlagt 1.
april 1973 som en følge af nedlæggelsen af
Forsvarets Intendanturkorps.
Det var oprindelig tanken , at den nye Forsvarskommando skulle etableres i eksisterende bygninger i København, men denne bestemmelse blev i løbet af 1970 ændret til, at
der skulle opføres en ny Forsvarskommandobygning i Vedbæk, i hvilken bygning der også skulle indrettes kontorfaciliteter til værnscheferne. I begyndelsen af 1973 flyttede Chefen for Søværnet med Marinestaben ud i den
nye bygning, medens inspektørerne blev på
Holmen, hvor de hidtil havde haft kontorer.
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Loven om Forsvarets organisation (Forsvarsloven af 1973) blev sat i kraft 1. juni
1973, medens den tilsvarende personellov
blev sat i kraft 1. januar 1974. Loven om Forsvarets organisation medførte den ændring
for Søværnets vedkommende, at værnscheferne ikke længere skulle være ansvarlige for
forvaltningen af personel. Som en overgangsordning blev det dog samtidig bestemt, at
cheferne for de enkelte værn indenfor et tidsrum af 2 år overfor Forsvarschefen skulle
have ansvaret for den daglige forvaltning af
personellet. Udover Chefen for Søværnets opgave som Forsvarschefens rådgiver i anliggender, der vedrørte Søværnet, (herunder anliggender vedrørende sikkerhed på søen), beholdt værnschefen ansvaret for uddannelsen
af personel og enheder, hvilket ansvar udøvedes overfor Forsvarschefen.
På NATO-siden skete der i 1962 den organisatoriske ændring, at der blev oprettet en
særlig kommando for den sydlige del af
Nordregionen i Europa . Denne kommando
kom til at omfatte »Baltic Approaches«,
hvorved menes Danmark og Schleswig-Holstein, og chefen for området fik titlen COMBALTAP (Commander Allied Forces Baltic
Approaches). Ifølge de bestemmelser, der
blev truffet, skulle chefen for området altid
være en dansk officer , medens den admiral,
der skulle være chef for flådestyrkerne i området, skiftevis skulle være tysk og dansk søofficer. Som første COMBALTAP blev udpeget generalløjtnant af Flyvevåbnet Tage
Andersen, der i 1963 blev afløst af generalløjtnant i Hæren E. Wolff. Sidstnævnte officer blev den 1. januar 1970 afløst af viceadmiral A. Helms.
Hvervet som COMNAVBALTAP (Commander Allied Naval Forces Baltie Approaches) blev først overdraget til den tyske viceadmiral Wagner, som efter ca. et års forløb
blev afløst af den tyske viceadmiral Wegener.
Denne officer blev i 1965 afløst af den danske viceadmiral Aa. Linde, som igen på sin
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side blev efterfulgt i 1968 af den tyske viceadmiral Obermayer. Admiral Obermayer blev
i 1971 efterfulgt af viceadmiral Meentzen.
Det var fra begyndelsen tanken, at flådehovedkvarteret i Kiel skulle flyttes til Karup i
Jylland og huses i samme bygning som COMBALTAP. Det viste sig imidlertid vanskeligt
at opnå NATO-godkendelse af det byggeprojekt, der var forudsætningen for flytnin gen, og det ventes nu, at COMNAVBALTAP tidligst kan flytte til Danmark i 1975.
Med etableringen af den nye organisation
blev øvelsesvirksomheden i NATO-regi yderligere intensiveret, idet tyske og norske orlogsfartøjer naturligt blev de oftest optrædende øvelsespartnere. Øvelsesvirksomheden
strakte sig dog også udenfor BALTAP-området og Nordregionen, og bl.a. har Danmark
efter tur deltaget med både fregatterne af
Peder Skram-klassen og ubåde i den såkaldte
STANAVFORLANT, hvilken forkortelse
dækker titlen: »Standing Allied Naval Force
Atlantic«. Denne styrke, der blev etableret i
1967, består af et varierende antal jagere og
fregatter (4-8) fra de respektive NATO-lande under en chef, hvis nationalitet skifter
med ret korte mellemrum. STANAVFORLANT bevæger sig over det meste af NATOs søområde, og har flere gange været i
danske farvande , hvor lejligheden er blevet
udnyttet til øvelse med bl.a. danske flådeenheder. Lejlighedsvis er der - som nævnt ovenfor - knyttet undervandsbåde til styrken for
at muliggøre realistisk træning i ubådsbekærnpelse.
Søværnet ved indgangen til 1974
Ved begyndelsen af 1960'erne herskede
der stor optimisme i Søværnet. Der var afsluttet et forsvarsforlig mellem de 4 »gamle«
partier i Folketinget, og alt tydede på, at Forsvaret nu skulle få en lang årrække med arbejdsro og rimelige bevillinger . Det varede
imidlertid ikke ret mange år, før der atter opstod politisk uenighed om Forsvaret, og da
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Udrangeret

Indgået i Flådens tal

1960

2 torpedobåde
Opmålingsskibet H ejmdal

2 inspektionskuttere (Maagen og Mallemrlkken)

1961

l torpedobåd

2 minestrygere af Vig-klassen

4 bevogtningsfartøjer af Næs-klassen

1 bevogtningsfartøj af Daphne-klassen

Fregatterne Rolf Krake og Valdemar Sejr

Inspektionsskibet Hvidbjørnen
i torpedobåde af Falken-klassen
3 bevogtningsfartøjer af Daphne-klassen
2 minestrygere af Vig-klassen
2 landsætningsfartøjer
2 kysttankbåde af Faxe-klassen

1902

2 torpedobåde
l bevogtningsfartøj af Næs-klassen
2

patruljefartøjer af Søhrinden-klassen

1963

Fregatterne Niels Ebbesen og Thetis
1 torpedobåd

Inspektionsskibene Fylla, Ingolf og Vædderen af
H vid bjørnen-klassen
2 torpedobåde af Falken-klassen
Minelæggerne Falster og Fyen
3 bevogtningsfartøjer af Daphne-klassen
8 landsætningsfartøjer

1964

Kyst jageren Hsitjeldt
1 torpedobåd
2 minelæggere af Beskytteren-klassen
2 orlogskuttere

Minelæggerne Møen og Sjælland af Falster-klassen***)
Undervandsbåden Springeren af Delfinen-klassen
1 bevogtningsfartøj af Daphne-klassen
Depotskibet Henrik Gerner

1965

Fregatten Esbern Snare af Rolf Krakeklassen
l torpeåobåd*)
l orlogskutter
,
. :or af A rkø-klassen

19

3 torpedobåde af Søløven-klassen
l bevogtningsfartøj af Daphne-klassen

Fregatten Peder Skram
2 torpedobåde af Søløven-klassen

Fregatten Herlu] Tralle af Peder Skram-klassen
1 torpedobåd af Sølo ven-klassen

6 orlogskuttere af Ø-klassen
Undervandsbådene Narhvalen og Nordkaperen

~gger af Palster.klassen blev bygget i Frede rikshavn 1964 som
rk navnet Nusret.
-
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Ar

Udrangeret

Indgået i Flådens tal

1971 -

1972

Orlogskutter 0)

1973 -

3 Orlogskuttere af Ø-klassen

Ar

Forventet ti/gang··)

Forventes udrangerei

1974 6 torpedobåde af Flyvefisken-klassen,
Flyvefisken, Hajen, Havkatten, Laxen,
Makrelen og Sværdfisk en
Depotskibet Hjælperen

2 Inspektionskuttere
(Agd/eq=Havlit og Agpa=Lomvie)
l Bevogtningsbåd

2 små Minelæggere af Laaland-klassen

(Laaland og Lougen}
l

Orlogskutter

1975 Depotskibet Henrik Gerner

Inspektionsskibet Beskytteren
l lille Minelægger
3 Bevogtningsbåde

1976

2 korvetter af Triton-klassen
4 Minestrygere

4 Torpedobåde af TB 68-klassen
l lille Minelægger
l Bevogtningsbåd

1977

l Bevogtningsfartøj

3 Torpedobåde af TB 68-klassen
8 Flådehelikoptere

1978

2 Torpedobåde af Søløven-klassen

3 Torpedobåde af TB 68-klassen

1979

2 Korvetter af Triton-klassen

l Korvet af KV 72-klassen

1980 -

l Korvet af KV 72-klassen

0) Overgået til Marinehjemmeværnet.
00) Omfatter kun skibe, som er bevilget, eller er optaget pi den gældende nybygningsplan.
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forudsætningerne for forliget af 1960 ændredes ved, at våbenhjælpen bortfaldt, viste det
sig hurtigt umuligt at få fornyet Forsvarets
materiel i et passende tempo.
Med det »lille« forsvarsforlig i 1966 indtrådte dog en bedring, men før denne kunne
gøre sig mærkbar, blev forsvarsspørgsmålet
igen efter regeringsskiftet i 1968 et stridsspørgsmål mellem de politiske partier. Samtidig indførtes en række besparelsesforanstaltninger, og det blev hurtigt klart, at der foregik en stærk udhuling af Forsvaret, idet materielfornyelser ikke kunne finde sted i nødvendigt omfang. Med forsvarsloven af 1969 gennemførtes en gennemgribende ændring af
Forsvarets organisation, og denne medførte
en række overgangsvanskeligheder, der endnu ikke var overvundet, da det socialdemokratiske forsvarsforslag blev fremsat. Gennemførelsen af loven af 1973 betød, at der
igen syntes at være bragt overensstemmelse
mellem mål og midler, selvom målene var
blevet reduceret, hvilket bedst illustreres ved,
at forsvarsbudgettet efter loven af 1973
skønsmæssigt ligger 4-500 millioner lavere
pr. år end det budget, der ville have været
følgen af en uændret gennemførelse af forliget i 1966. En umiddelbar følge af loven af
1973 var bevillingen af penge til omfattende

materielfornyelser, hvilket var meget opmuntrende tegn, selvom det ville tage mange år
at udfylde så vel de eksisterende som de snart
opståede huller i Flådens bestand af skibe,
således som det vil fremgå af de skematiske
oversigter. Yderligere vil der sikkert for Søværnet opstå personelmæssige vanskeligheder, og det kan endnu ikke overses, om eller
i hvor stor udstrækning de personelmæssige
forudsætninger for forsvarsforliget kan opfyldes. Under alle omstændigheder vil der
opstå bemandingsproblemer for Søværnets
skibe i de kommende år, og også indenfor de
tekniske institutioner (herunder flådestationeme) vil personelsituationen være anspændt.
Søværnet går følgelig ind i 1974 med en blanding af optimisme hidrørende fra de bedre
økonomiske vilkår og en usikkerhed, der hidrører fra den anspændte personelsituation.
Det må håbes, at Søværnet vil få arbejdsro
i nogle år, således at vanskelighederne kan
overvindes på den mest hensigtsmæssige
måde.
De vedføjede oversigter viser dels af- og
tilgang af Flådens skibe i perioden 1960-73,
og dels forventet af- og tilgang af Flådens
skibe i årene 1974-80.
I. B. Rodholm

FREGATTERNE
PEDER SKRAM OG
HERLUF TRallE

om de to sidste enheder af det danskamerikanske cost-sharing-program, hvor
U.S.A. og Danmark hver har betalt halvdelen
af byggeprisen, blev disse to fregatter, der oprindelig var klassificeret som patruljejagere.
bygget af Helsingør Skibsværft og Maskin byggeri. Begge fregatter blev sat på stabelen
i 1964 og søsat i 1965 - henholdsvis den 20.
maj og 8. september.

S

Byggeprisen - inel. artilleri og øvrig armering - androg over 125 mill. kr. pr. enhed .
Det var således de mest værdifulde enheder,
der var tilgået flåden i 43 år - ikke alene
med hensyn til militær styrke, men også hvad
byggeprisen angår - det vil sige siden artilleriskibet Niels luel i 1923 blev afleveret af
Orlogsværftet til en pris af ca. 12 mill. kr.
De t var den ved Orlogsværftet nedsatte
midlertidige projekteringsafdeling, der i samarbejde med byggeværftet havde udarbejdet
tegningerne og beregningerne til disse interessante og helt moderne skibe.
Skroget er bygget af specialstål og inddelt
i et større antal rum og celler for at sikre
skibene så stor flydeevne som muligt i tilfælde af lækage .

Hoveddata og dimensioner er som følger:
Deplacement (standard)
2.030 tons
(maximum)
2.720 tons
Længde overalt
,
112,7 m
Bredde på spant... .... ... ........
12,0 m
Dybgående
4,5 m
Besætning
215 mand
Maskineri:
2 gasgeneratorer og krafttu rbiner i alt max
44.000 HK
svarende til farter fra 18 til over
30 knob.
2 dieselmotorer ialt max.
4.800 HK
svarende til farter indtil 18
knob.
Armeringen består af:
4 stk. amerikanske 12,7 cm U38 dual purpose kanoner, der kan anvendes så vel mod
overflademål som mod luftmål (fjernluftværn ).
4 stk. 40 mm Bofors luftværnskanoner som
nærluftværn.
Moderne torpedoer og andre ant iubådsvåben.
Endvidere er der reserveret vægt og plads
på agte rdækket til missiler, der forventes installeret i den nærmeste fremtid .
Noget helt nyt og teknisk særdeles interes -
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Hans Majestæt Kong Frederik IX' s bdre
fores gennem København pd vej til bisæt/els
i Rosk ilde Domkirke.

Skitse af CODOG-anlægget
i fregatten Peder Skram.

2- -

--+-

rr~~

I/ori-....r-t-nh

5
2

sant er maskineriet - det såkaldte CODOGanlæg, hvilket navn er dannet af forbogstaverne i »Combination ot Diesel o. Gas«.
Når det her hedder or og ikke and, er grunden, at man enten går med dieselmotorer
eller med gasturbiner. Man kan ikke - som
ved andre systemer - benytte samtidig fremdrivning med både diesel og gas.
På den vedføjede skitse af CODOG-anlægget, hvor - som det vil ses - det styrbords
og det bagbords maskineri er placeret spejlvendt i langskibs retning, refererer tallene til
følgende dele af maskineriet:
1. Gasgenerator (forbrændingsgenerator ofte kaldt gasturbine eller jetturbine). Gasgeneratoren, der fremstiller komprimeret forbrændingsgas, er af samme konstruktion som
jetturbinerne til frem drivning af jetfly (DC-

8).
2. Kraftturbine (friturbine) på 22.000 HK.
Kraftturbinen er ikke i mekanisk forbindelse
med gasgeneratoren, men virker ved det
tryk, som forbrændingsgassen ved sin ekspansion udøver på turbinens skovle.
3. Reduktionsgear mellem kraftturbinen
og skrueakslen.
4. Reduktionsgear mellem dieselmotoren
og skrueakslen.
5. Hydraulisk kobling for at forhindre
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4

9

dieselmotorens rystelser i at blive overført til
gearet, der er meget nøjagtigt afstemt.
6. G.M.-dieselmotor på 2400 HK.
7. Indsugningskanal eller luftindtag i skorsten.
8. Udstødskanal i skorsten.
9. Skfueaksler.
ad 1. Når ordet »turbine« indgår i forskellige betegnelser for gasgeneratoren, er årsagen den, at der også her findes turbinehjul,
der henholdsvis driver kompressoren og som
selv komprimerer. For at undgå forveksling
med kraftturbinen har man valgt betegnelsen
gasgenerator.
Til almindelig krydsfart anvendes de to
General Motors turboladede dieselmotorer
af type 16-57 D, der tilsammen har en
maximaleffekt på 4800 HK svarende til 18
knob. Skal man op på højere fart, startes
gasgeneratorerne, og når kraftturbinernes
omdrejningstal er øget tilstrækkeligt, hvilket
sker næsten øjeblikkeligt, kobles disse turbiner automatisk ind, idet dieselmotorerne
samtidig automatisk kobles ud. Derefter kan
dieselmotorerne - alt efter forholdene - enten stoppes eller holdes gående i tomgang,
hvis man indenfor et kortere tidsrum forventer at skulle sætte farten ned. Under fart kan

Øverst til venstre: Hans Ma;eslæl Frederik IX inspicerer
på sin 50-års dag som søofficer den 20. september 1971
ilten udrusteile flådesI yrke p_ 4. ~"skNglen . i .>n-.~
Øverst til beire: Hendes Ma;eslæl Dronning Margrelhe II
vinker fra kongeskibel Dannebrogs kommandobro til de
[orbisejlende skibe under en flådeinspeklion på Aarhusbugten august 1972.
Til venstre: Hendes Ma;estæt Margrethe II og Ham Eongelige Hejbed Prins Henrik ledsaget af viceadmiral S.
T'bostm p om bord i en ubåd under en flådeinspektion på
Aa rhusbugteli arlgrw 1972 .

Fregat/en Peder Skram.

man således glidende skifte fra dieselmororernes 2 X 2400 HK (op til 18 knob) til kraftturbinernes 2 X 22.000 HK (fra 18 til over
30 knob) - eller omvendt.
Gasgeneratoren er en til skibsbrug noget
modificeret udførelse af Pratt & Whitneys
jetmotor af type JT 4, der gennem adskillige
år har bevist sin store driftssikkerhed og robusthed i de store DC-8 fly.
Den direkte anvendelse af en flygasgenerator af denne størrelse i et skib er noget
helt nyt, der her er prøvet for første gang,
og som nu med den største interesse følges
rundt om i udlandet, hvor man arbejder med
lignende maskinanlæg til hurtiggående skibe.
Kraftturbinerne og reduktionsgearene er
fremstillet af firmaet Stal-Laval i Finspong
i samarbejde med Helsingør Skibsværft, der
har udført væsentlige dele af maskineriet.
Kraftoverføringen fra kraftturbinerne til gearene går over en tandkobling for at skabe en
vis fleksibilitet mellem turbiner og gear.
Ved manøvrering skal hverken kraftturbinerne eller dieselmotorerne omstyres, idet
maskinerne går samme vej, så vel når fregatten går frem, som når der skal bakkes. Al
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manøvrering fra frem til bak og stop og cmvendt foregår ved at omstille skibets to KaMe-Wa propeller, der har stilbar stigning,
som direkte kan betjenes fra broen . Disse
specialpropeller er konstrueret og patenteret
af det svenske NB Karlstads Mekaniska
Werkstad til anvendelse i diesel- og gasturbinedrevne skibe.
Manøvreringen og omstillingen af de stilbare KA-ME-WA propeller kan ikke alenesom allerede nævnt - foretages ved fjernbetjening fra kommandobroen, men selvsagt
også direkte fra maskinrummet, hvor der findes et særligt maskinkontrolrum med elektro nisk apparatur til overvågning af maskine riets funktion.
Med deres 44.000 plus 4800 HK har de to
fregatter den største maskinkraft, der findes
i noget dansk skib. Og med deres største
længde på 112,7 m er de tillige de længste
skibe, der har sejlet under dansk orlogsflag.
Fregatterne er udstyret med det allernyeste
indenfor den moderne elektronik, der finder
anvendelse i nutidens søkrigsførelse som
f.eks. ved ildledelse og lokalisering og bekæmpelse af ubåde og fly. Ligeledes er den

·'
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Fregatten Peder Skram under værftsprøve. Skibe, der bygges på private værfter, fører suder oæritsprooeme nationens
handelsflag, indtil de overtages af den pågældende marine.

efterhånden stærkt elektroniserede moderne
navigation tilgodeset med radio, radar, decca, ekkolod, elektrisk log og gyroskopkompasser. Af disse haves der således to selvstændige, selvsynkroniserende anlæg.
Endelig skal det nævnes, at fregatterne naturligvis kan tillukkes helt gastæt, således at
deres indre så vel om læ som i overbygningerne kan isoleres fuldstændigt fra omgivelserne, hvilket under moderne søkrigsoperationer er en nødvendighed ved passage gennem et af radioaktivitet inficeret område.
Her kan man yderligere beskytte sig ved at
sætte skibets overrislingsanlæg i gang, hvorved eventuelt radioaktivt nedfald kan skylles
1 søen.
Som nævnt i afsnittet »De lange Togter«
aflagde fregatten Pedel' Skram i november
1966 et præsentationsbesøg i U.S.A.
Foruden præsentationen for de amerikan-

ske marinemyndigheder og Pratt-Whitneys
teknikere havde togtet imidlertid et andet og
nok så vigtigt formål - nemlig at støjmåle
fregatten for at afgøre om et lignende maskineri med stilbare propeller ville være anvendeligt i de amerikanske antiubådsskibe.
Støjmålingen, der næsten varede i 14 dage,
foretoges i en dyb og til formålet særlig velegnet bugt på Bahamaøerne - T ongue of tl:«
Ocean. Resultaterne er selvsagt ikke tilgængelige, men så meget kan dog siges, at man
forventer, at Pedel' Skrams maskineri vil blive kopieret i kommende amerikanske eskorteskibe, hvis hovedopgave er bekæmpelse af
ubåde.
Af de 8 større enheder, som i h.t. »Lov om
Forsvarets organisation m.v.« af marts 1960
skulle indgå i Flåden, er Peder Skram og
Herluf Trolle de eneste, der med rette kan
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Fregatten Peder Skram i 1969 med radarudrustningen monteret.

siges at falde ind under klassificeringen
»større enheder«. For at lovens bestemmelser
og dens ord og bogstav kan være opfyldt,
skal Søværnet således endnu have seks lignende kraftige fregatter, idet de fire eksisterende små korvetter af Bel/ona-klassen uden tilstrækkeligt artilleri, uden torpedoer
og uden missiler og kun med beskeden fart
- ikke på nogen måde kan siges at svare til
de fordringer, der under moderne forhold
må stilles til »større enheder«. Hvortil så
endnu yderligere kommer, at de sidste to af
de otte større enheder helt mangler.

Vi lever i dag i et velfærdssamfund.
Men vi lever også i en verden med vold
og vilkårlighed.
Og dog foretrækker vi at lukke øjnene for
denne kendsgerning og vægrer os ved alt
efter vor økonomiske evne at ofre de mulige
midler til at værge og forsvare dette velfærdssamfund.
Fremtiden kender vi ikke - men hverken '
fortiden eller nutiden synes at opfordre til
en sådan optimisme.
R. Steen Steensen.
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