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INDLEDNING

"

Ted udarbejdelsen af bogen »FLÅDEN GENNEM 450 ÅR« blev hovedvægten lagt på
Flådens virke gennem tiderne og specielt de vilkår, under hvilke skibenes besætninger og personellet iøvrigt har udøvet dette virke. I erkendelse af, at
en mere fuldstændig beskrivelse af Flåden også bør omfatte den administration og
baggrundsvirksomhed - baseorganisation om man vil - som har været og stadig vil
være en forudsætning for virksomheden og effektiviteten på søen, og tillige for at
imødekomme ønsker fra forskellig side herom, er nærværende bog blevet til.
I gammel tid var denne baggrundsvirksomhed organisatorisk meget enkel, og for
såvidt angår den tekniske og forsyningsmæssige side har den koncentreret sig om skibsværft, tøjhus og proviantmagasin. På tilsvarende måde har ledelsen været særdeles
enkel og stærkt centraliseret. Mere krævedes ikke, og effektiv har den i det store og
hele været, omend måske ikke altid økonomisk drevet.
Efterhånden som udviklingen er skredet frem, navnlig på det tekniske område, er
organisationen blevet mere og mere kompliceret, ganske som man kender det fra andre
samfundsvirksomheder og private virksomheder i udvikling. Man vil se, hvorledes
organisationen stadig er ændret, så på det ene, så på det andet felt, og måske ikke altid
med et lige godt og rationelt resultat. Men ønsket om at finde frem til den under de
givne vilkår, d. v. s. de skiftende indre og ydre politiske forhold, bedste løsning har
vel her altid været i højsædet. I henseende til skiftende organisation har den danske
Flåde imidlertid næppe været vanskeligere stillet end de fleste andre landes mariner.
Mange vil måske undre sig over, at der i bogen er medtaget en del institutioner,
som ikke synes umiddelbart eller i første række at have nogen direkte tilknytning til
Søværnet. Der tænkes her på de rent civile virksomheder: Søkort-Arkivet, Meteorologisk Institut, Fyrvæsenet, Lodsvæsenet og Redningsvæsenet, hvis opgaver alle helt
eller delvis står i forbindelse med søen og for såvidt i dag måske mere har relation
til koffardiflåden og fiskerflåden end til orlogsflåden. Disse institutioner har fra
deres oprindelse været henlagt under Søværnets ledelse, enten fordi de i sin tid er
udsprunget af et behov fra Flådens side, eller fordi Flådens centralledelse - Admiralitetet - i gamle dage var det eneste »Centralstyrelsesorgan«, som beskæftigede sig

V at beskrive

Vagtskifte ved 'N yholms H ouedoagt før 1. Verdenskrig
Den smukke gamle vagtbygning ses her omgivet af træer og et gammeldags gelænder, indenfor hvilket den afgående vagt har taget opstilling foran geuærjourchetterne; yderst til venstre ses Nyholms
gamle, forlængst nedrevne smedie. I dag er alt dette forsvundet og den lille karakteristiske bygning
ligger nu ensom på en stor brolagt plads foran Marinekaserne København .
Radering af Tom-Petersen

med søens forhold. Traditionsrnæssigt er tilhørsforholdet derefter bevaret gennem
Marineministeriet og senere Forsvarsministeriet, hvorfor det er fundet naturligt og
også rigtigt at beskrive deres historie her.
Som det var tilfældet ved udarbejdelsen af FLÅDEN GENNEM 450 ÅR, har man lagt
vægt på at tilvejebringe et så righoldigt og så lidet kendt billedmateriale som muligt.
En del fotografier er specielt optaget til bogen.
Tilsvarende har redaktionen bestræbt sig på ved udarbejdelsen af dette bind
at vælge medarbejdere fra Søværnet og de civile institutioner med specialkendskab til de respektive emner, og redaktionen bringer herved disse medarbejdere
en tak for deres interesse og for det arbejde, de har lagt i de enkelte artikler.
Samtidig vil man gerne rette en tak til myndigheder og civile institutioner for
imødekommenhed og velvillig bistand ved udarbejdelsen af »FLÅDEN, ADMINISTRATION, TEKNIK OG CIVILE OPGAVER«.
Redaktionen af 1. udgaven.

Som en videreførelse af det i 1961 udsendte værk Flåden gennem 450 Ar udkom i
1962 værket Flåden - Administration, Teknik og civile Opgaver, der nu udsendes
her i 2. udgave under titlen Flåden - 2. Del - Administration, Teknik og civile Opgaver.
Dette værk udsendes sammen med Flåden -1. Del- Flåden gennem 475 Ar, der er
3. udgave af Flåden gennem 450 Ar.
Nærværende 2. udgave er stort set et optryk af l. udgaven fra 1962, idet de vigtigste
ændringer, der har fundet sted siden udgivelsen af denne, i det væsentligste er blevet
behandlet i afsnittet Søværnet 1961-74 i Flåden -1 . Del.
Det skal dog allerede her bemærkes, at Skibs- og Maskininspektionen (side 108), Søartilleriet (side 137), Søminevæsenet (side 165), Televæsenet (side 189) og Navigationsvæsenet (side 201) samt Intendanturen (side 211) i 1971 er indgået i Søværnets Materielkommando, medens institutionerne Søkort-Arkivet (side 255), Fyrvæsenet (side
387), Lodsvæsenet (side 415) og Redningsvæsenet (side 427) den 1. april 1973 blev henlagt under det nyoprettede Farvandsvæsen, der ledes af Farvandsdirektoratet under
Forsvarsministeriet. Farvandsdirektoratet påregnes at få hjemsted i Søkvæsthuset bl. a. i de lokaler som nu anvendes af Marinens Bibliotek, der da skal flytte til Kastellet, hvor det vil få lokaler fælles med Garnisonsbiblioteket og Flyvevåbnets Bibliotek.
Endvidere bemærkes at Søværnets Preoeanstalt, Setransportuæsenet og $ystkigsvæsenet er nedlagt, idet disse væseners funktioner nu varetages på anden måde under
Søvæmskommandoen.
For at skabe bedre ligevægt mellem bindene Flåden 1. og 2. Del er afsnittet Foreninger med Tilknytning til Søværnet overført fra l ste til 2den Del.
For de forfattere, hvis charge er ændret siden 1. udgaven fra 1962, er den nye charge
tilføjet i parentes i indholdsfortegnelsen.
R. Steen Steensen.

FLADENS LEDELSE
DEN CENTRALE ST'YRELSE

G

ennem tiderne har det i Søværnet som
i alle andre organisationer og virksomheder været afhængigt af regeringsform
og ydre vilkår, hvorledes dets særlige anliggender - Flådens bygning, udrustning, anvendelse og vedligeholdelse - er blevet
administreret.
En ting har imidlertid gennem hele den
her betragtede periode været uforandret:
Den centrale styrelse og øverste ledelse har
fundet sted fra kongens residensstad, København.
Fra Marinens første dage under kong
Hans har administrationen af dens anliggender været knyttet til lensmanden eller,
som han også kaldtes, statholderen på Københavns slot, og selv da Flåden efterhånden flyttedes fra det nære naboskab på
Slotsholmen og Gammelholm til det lidt
fjernere på Nyholm og de andre »holme«,
der udgør den nuværende Flådestation
København, forblev Marineministeriet, nu
Forsvarsministeriet, på Slotsholmen.
I det følgende gives en samlet fremstilling, dels af udviklingen indenfor den
centrale administration, dels af ledelsen
af Flåden til søs igennem hele den omhandlede epoke. Denne den operative (anvendelsesmæssige) side af Flådens virksomhed manifesterer sig selvfølgelig stær-

kest i ufredstider, men grundlaget derfor
må være skabt og indøvet i fredstid, hvis
Søværnet overhovedet skal kunne løse sine
opgaver i krig.
Det må formentlig være klart for enhver,
at fra det øjeblik den regerende har bestemt
sig for, at der af hans eller offentlige midler
skal opretholdes et antal skibe til krigsrnæssige formål, opstår der samtidig problemer vedrørende disse skibes vedligeholdelse, bemanding, forsyning og armering.
Det må fastsættes, hvorfra de dertil nødvendige midler skal tages, og hvorledes de
skal fordeles til de nævnte forskellige og
mange andre formål, og det må navnlig
bestemmes, i hvilket omfang erstatningsbygning skal finde sted. Dette er dels en
funktion af vedligeholdelsesmulighederne
og den våbentekniske udvikling, dels af en
langtidsplanlægning under hensyntagen til,
om Flåden skal indskrænkes, udvides eller
bevares i hidtidigt omfang.
Det vil heraf ses, at i fredstid, uanset
om større eller mindre dele af Flåden er
udrustet eller ej, vil de administrative beslutninger være helt afgørende for den materielle side af Flådens trivsel og, da udrustningerne på den anden side er grundlaget
for uddannelsen i alle dens faser, også for
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den personelle. Denne påvirkes iøvrigt
stærkt af, hvilke økonomiske vilkår der kan
bydes, altså også på denne måde af administrationens afgørelser.
Intet under da, 'at en gennemgang af udviklingen i Søværnets øverste ledelse, uanset
de bedrifter Peder Skram, Christian IV,
Niels luel, Huitfeldt, Tordenskiold og Olfert Fischer med mange andre har øvet,
nødvendigvis overvejende må beskæftige sig
med de mere tørre kendsgerninger om den
daglige administrations problemer. Dog
kan det ikke siges ofte og tydeligt nok, at
netop Christian IV's og Niels luels dybe
forståelse for den sejlende flådes virkelige
behov var baggrund for opbygningen af
den flåde ; der med rette i det 17. og 18.
århundrede var Danmarks stolthed og mest
pålidelige og nationale værn.
Samtidig med at der administreres, skal
og må der imidlertid også føres kommando.
Såsnart der er tale om at administrere personel, indgår kommando, d.v.s. fastlæggelse
af almindelige rammer for tjenesten og afgørelse af, hvor og hvornår den enkelte
skal gøre tjeneste, som en meget væsentlig
faktor i administrationen.
Hertil må så samtidig være knyttet den
øverste operative ledelse, fastlæggelse af,
hvad de udrustede skibe skal anvendes til
både i fred og i krig. Det er, som anført
ovenfor, indlysende, at det operative element kommer til at spille den største rolle
i krigstid.
Under krigsforhold vil imidlertid meget
let opstå den situation, at særlige krav p.
gr. af krigens udvikling på enkelte krigsskuepladser medfører en hastig og skæv
vækst i en eller anden retning. Her kan
f. eks. nævnes Den store Nordiske Krig, i
hvis senere år der slet ikke byggedes større
skibe, da hovedopgaverne lå i skærgårdskrigen på Bohuslen-kysten, og ligeledes Kanonbådskrigen 1807-14, hvor noget lignende
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var tilfældet, men af en anden årsag: mangelen på materialer og kravet om hurtigt at
skabe midler til krigens fortsættelse.
Uanset hvilke midler der under krig af
administrationen kan stilles til rådighed for
krigsførelsen, bliver der i denne unormale
tilstand tale om en udvikling, der ikke må
lægges til grund for fremtidig opbygning,
da ingen kan love, at der 'bliver tilsvarende
forhold under næste krig, ja det kan næsten
altid med sikkerhed siges, at det bliver der
ikke.
Det er fØlgelig planlægningen i mellemkrigsperioderne, der er afgørende for Søværnets harmoniske trivsel, og det vil derfor være af grundlæggende betydning for
forståelsen af væsentlige sider af dette værns
historie at søge klarlagt, efter hvilke retningslinier denne planlægning og planernes
udførelse er blevet ledet gennem tiderne.
Som nævnt har formen været forskellig
gennem de 475 år, og stort set falder det
naturligt at dele disse i tre afsluttede perioder:
1510-1655
1655-1848
1848-1950
for sluttelig at betragte den organisationsform, der har været anvendt siden sidstnævnte år.
Det har ikke gennem tiderne kunnet
undgås, at de regerende eller deres civile
rådgivere og for den sags skyld også enkelte
militære er faldet for den tanke, at alt
»militærvæsen«, hvad enten det var knyttet
til sø eller land, stort set var det samme,
særlig hvad det administrative område angår. Det vil kunne ses, hvorledes denne opfattelse igen er blevet afløst af ønsket om
en mere funktionel adskillelse, og hvorledes
disse forskelligartede opfattelser har henholdsvis hemmet og fremmet Marinens virksomhed. At tilkomsten af et tredie værn i

vore dage har været medvirkende til en solide tradition om en grundig og pålidesammenlægning af visse dele af den højeste lig marineadministration hviler, og som i
administration, må ikke bibringe nogen vore, dage videreføres af ministerium og søden opfattelse, at der er nået en endelig værnskommando i forståelse og respekt for
tilstand, selvom vore dages skelnen mellem hinandens opfattelser og i sagligt samarbejpolitisk og militærteknisk ansvar gør sam- de om Søværnets og dermed hele .forsvarets
menlægningen mere akceptabel for alle tre og landets trivsel.
værn.
På samme måde har der igennem tiderne,
som det vil fremgå, gang på gang været
15 10- 1655
ønsker fremme fra de samme sider om en
Rigets råd - Kongens mænd.
skarp adskillelse mellem administration og
kommando. Det er ovenfor antydet, hvorfor
På det tidspunkt, der i dette værk er valgt
noget sådant må støde på væsentlige van- som udgangspunkt for betragtninger over
skeligheder på alle områder indenfor Mari- vor flådes historie, var bestemmelser for
nens virksomhed, og det ville være ønske- landets øverste styrelse fastlagt i den 'forud
ligt. om det klart kunne fremgå af denne for hver konges tronbestigelse underskrevne
fremstilling sammenholdt med de andet sted håndfæstning. I denne deltes magten melgivne skildringer af Flådens indsats, at Sø- lem kongen og rigsrådet. Dette var en reværnets udvikling er foregået ad de roligste præsentation for landets ledende kredse,
baner og med den klareste fastholdelse af de store adelsslægter.
Medlemmer af rigsrådet var:
målsætningen i de perioder, hvor administration og kommando har arbejdet i nær
Rigshofmesteren (oprindeligt drosten).
rigsmarsken (den øverste militære
tilknytning til hinanden under en for Sømyndighed),
værnet speciel fælles ledelse .
kansleren,
Dette hænger nøje sammen med, at Søde betydeligste lensmænd, og før reforværnet er et stærkt materiel-betonet værn,
mationen i 1536 ærkebiskoppen i
hvis anvendelsesmuligheder og virkefelt,
Lund og øvrige biskoppet.
som foran anført, er nøje afhængige af det
Da lensmanden på Københavns slot, som
rådige materiels tilstedeværelse og tilstand.
Der er imidlertid allerede nu tegn, der nævnt ovenfor, var den, der fik opsynet
tyder på en begyndende nedbrydning af med kongens skibe, er det klart, at flådens
skrankerne mellem værnenes egentlige ledelse og administration på nærmeste hold
funktioner (f. eks. ved uddannelse ~f heli- var knyttet til rigsrådets forhandlinger lige
kopterpiloter i Søværnet), og det må forven- fra dens oprettelse. Lige så naturligt faldt
tes, at man også fremover, som i de forløbne det, at rigsadmiralen, da dette embede op475 år, vil kunne sande de ord, der tillæg- rettedes, fik sæde i rigsrådet.
Man må dog være opmærksom på, at
ges den kendte svenske rigsforstander Axel
Oxenstierna: »Dansken ordner og omord- kongen selv kunne have stor indflydelse på
flådens anliggender, ikke mindst fordi visse
ner, men har aldrig ordenl«
Det vil dog fremgå af det fØlgende, at indtægter som f. eks. Sundtolden, der gik
mange dygtige mænd ved pligtopfyldende direkte i kongens kasse, meget vel kunne
arbejde indenfor de stadig skiftende ram- anvendes til flådens bedste udenom rigsmer har skabt det grundlag, hvorpå den rådets bevillinger.
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lig ansvarlig for denne virksomhed, og i
1557 blev Christoffer Trundsen som den
første ansat i det embede, der senere i mange år blev kendt som Holmens admirals,
med den opgave at fungere som statholderens højre hånd og første hjælper.
Som lensmand på Københavns slot fik
Herluf Tralle, om hvis indsats til søs der
senere skal tales, fra 1559 lejlighed til at
Rigsho/mester
Peder Oxe,
gøre en god indflydelse gældende også på
1520-1575.
den administrative side af flådens ledelse
og være med til at skabe den flåde, hvis
Desværre er det kun spredt og tilfældigt,
anvendelse han senere blev ansvarlig for.
hvad der vides om den øverste ledelse i de
Efter Den nordiske Syvårskrig synes rigsførste år.
admiralernbedet at have været besat perUnder kong Hans, der nærmest må bemanent, bortset fra en kort periode under
tragtes som den , der skabte en rigsflåde,
Christian IV.
ansattes Henrik Krummedige som rigsUnder Syvårskrigen, hvor de finansielle
admiral, men dette formentlig kun i betydforhold næst efter sundhedstilstanden, havningen den øverste for den på dette tidsde den 'største indflydelse på udrustningerpunkt udrustede flåde.
nes omfang, kom Peder Oxe til at spille en
Administrationen lå fast sammen med
betydelig rolle for flådens trivsel, idet kun
administrationen af rigets øvrige finanser,
hans dygtige finanspolitik var i stand til at
og derfor havde renternesteren, under hvem
muliggøre krigens fortsættelse til søs efter
rentekammeret sorterede, indseende med,
de mange ulykker af forskellig art, der
hvorledes de penge anvendtes, der af rigshavde ramt flåden.
rådet stilledes til disposition for flådens udSenere, i den ret lange fredsperiode i
rustninger, herunder anskaffelse af skibe
slutningen af Frederik U's og begyndelsen
fra værfter i ind- og udland.
af Christian IV's regeringstid, var ChristofImidlertid blev det o.gså nødvendigt,
fer Valkendorfs dygtige varetagelse af renteefterhånden som bygning af skibe mere og
rnesterembedet stærkt medvirkende til
mere overgik til det kongelige værft på
den genrejsning af flåden, der fandt sted i
Bremerholm, at have en mand, der var særdisse år, og som bragte den op på en størrelse, der kunne måle sig med de største i
Europa på den tid.
Christian IV's varme interesse for flåden
gav sig udslag i en umådelig alsidig og energisk indsats til gavn for dens materiel og
ikke mindst dens personel, en indsats, der i
omfang savner sidestykke i Flådens historie,
og hvis varige virkninger var således, at de
Rigsho/mester
spores den dag i dag. At der i hans regeChristoffer
ringstid også skete en svækkelse af DanValkendor/,
marks politiske stilling, vel først og frem1525-1601.
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mest på grund af samme konges utæmmelige trang til også at blande sig i europæisk
storpolitik og særlig i Trediveårskrigen, ændrer intet væsentligt i dette forhold.
Næsten hele denne 60-årige periode er
præget af kongens personlige overvåge n af
utallige detaljer i Marinens daglige liv i
krig og fred og kan med fuld ret betegnes
som den første med helt centraliseret ledelse
af Flådens anliggender.
Det er imidlertid kun få givet i den grad
at beherske og blive anerkendt som beherskende så mange forskellige felter indenfor
Marinens ledelse, og kun få år efter den
gamle konges død ses da også de førs te tegn
til en helt ændret styreform.
Rigsadmiralerne havde afløst hinanden i
hastig takt, ja, på et tidspunkt under Torstensson-fejden havde kongen endda selv
varetaget dette embede og herved afløst
Jørgen Vind, der i 16 år, .før han i et år
beklædte rigsadmiralstillingen, havde været rentemester. Formentlig det første tilfælde i Marinens historie, hvor en udpræget
administrationens mand endte i den højeste
kommandopost, selvom denne på dette tidspunkt måtte stå i skygge af Christian IV's
indflydelse på grund af kongens personlighed og særlige forudsætninger.

1655 - 18 4 8

Kollegiestyret.
Administrationen af flådens anliggender
havde nu udviklet sig derhen, at den krævede så megen indsigt på merkantile og
tekniske områder og samtidig en sådan samordning af disse forskellige specialhensyn,
at et dertil egnet organ blev nødvendigt.
Dette organ, der skulle afveje de forskellige
hensyn og krav imod hinanden, måtte blive
et rådgivende organ for rigsadmiralen og
denned for kongen og ripsrådet.

Rentemester og rigsadmiral Jørgen Vind,
1593-1644.

Men i praksis blev det et bestemmende
organ, fordi det mådehold, der prægede
dansk statsstyre både før og under enevælden, ikke tillod de afgørende myndigheder,
kongen og rådet, ved vigtigere afgørelser at
afvige fra de indstillinger, der kom fra de
sagkyndiges side, særlig ikke når disse sagkyndige var folk, der fra deres daglige virke
havde erfaringer, der kunne belyse sagen
helt til bunds.
Den første spire til det nye organ findes
ifølge marinehistorikeren, pastor H. D.
Lind, hvis grundige arkivstudier ligger til
grund for meget af vort kendskab til Marinens historie i dennes første århundreder,
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Rigsadmiral
Ove Gjedde,
1594-1660.

i en befaling til viceadmiral Poul Klingenberg, dengang Holmens admiral, og til tre
erfarne skibschefer i året 1653 om at fremkomme med, hvad man idag ville kalde
forslag til næste års udrustningsplan, for
at man derigennem kunne få grundlag for
.
opstilling af et budget.
27. november 1654 udnævntes Klingenberg til admiralitetsråd, og 29. august 1655
blev der oprettet et Admiralitet med ialt 8-9
medlemmer, . i hvilket den daværende rigsadmiral, Ove Gjedde, førte forsædet til sin
død 1660.
Rangfølgen indenfor admiralitetskollegiet eller rettere den orden, i hvilken man
havde sæde, bestemtes ved hver enkelts
indtræden. Medlemmerne var dels militære,
der i kraft af uddannelse eller stilling (for
enkeltes vedkommende begge dele) havde
indsigt med marinens anliggender, dels civile, der enten skulle tage sig særligt af
økonomiske eller af juridiske spørgsmål.
Denne styreform, der under et forenede
administration og kommando, fortsatte
uforandret under enevældens første år til
1673, på hvilket tidspunkt de civile funktioner udskiltes i et kommissariat. (Begge
disse betegnelser, admiralitet og kommissariat, var så sejglivede, at de først forsvandt
ved Marineministeriets nedlæggelse i 1950.)
Årsagen til delingen var formentlig, at
det ret store admiralitet arbejdede for tungt
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og langsomt for den energiske Griffenfeld.
Han indsatte derfor som bestyrelse af de
finansielle dispositioner, og i denne henseende overordnet admiralitetet, et komrnissariatskollegium bestående af 3 civile,
der alle var mere eller mindre personligt
afhængige af den mægtige rigskansler.
Alle sager måtte derefter behandles igennem begge instanser, hvilket, uanset den
oprindelige gode hensigt, ingenlunde fremmede forretningsgangen, og bedre blev det
ikke, da kommissariatet få år efter blev
gjort fælles for Hær og Flåde.
Det er iøvrigt påfaldende, hvor hyppigt
kommissariatskollegiets sammensætning og
.opgaver ændredes i det første århundrede
af dets beståen.
Den første periode varede 4 år, den anden, i hvilken det var fælles for Hær og
Flåde, kun 2, derefter gik man i 4 år tilbage
til den før 1673 gældende ordning for så
i 1683 igen at skabe et fælles generalkommissariat for land- og søetaten. 7 år efter
lykkedes det efter flere forsøg at få adskilt
Hærens og Flådens administration, men
dette varede kun i 4 år til 1694.
Det må dog understreges, at i samme periode sad fra 1677 Niels Iuel som generaladmiral-løjtnant og dermed formand for
admiralitetskollegiet og kunne i denne stilling anvende hele sin autoritet og mangeårige erfaring til fordel for Flåden ved at

Rigskansler
Peder Schumacher,
greve af Griiienield,
1685-1699.

angive den rette anvendelse af de midler,
de skiftende kommissariater stillede til rådighed.
Hans broder, Jens luet, der havde været
civil deputeret i admiralitetskollegiet, udnævntes i 1699 til general-admiral, men
døde kort efter. Det må iøvrigt i denne forbindelse bemærkes, at efter Henrik Bjelkes
død i 1694 udnævntes der ikke flere rigsadmiraler.
Fra 1694 og til 1712 administreredes alle
militære økonomiske sager igen af et fælles
kommissariat, men det var i dettes instruks
udtrykkeligt anført, at alle medlemmer
skulle deltage i behandlingen af alle sager,
hvorved der antydes, at der tidligere har
været en tendens til »arbejdsfordeling«. Til
gengæld var det indskærpet, at hvert værns
sager skulle behandles for sig.
1712 deltes kommissariatskollegiet igen,
måske i nogen grad p. gr. af de stadige klager over Flådens dårlige forsyninger under
Den store nordiske Krig. Kollegiet var på
dette tidspunkt vokset til 7 medlemmer,
hvorved formentlig en del af dets handlekraft må være gået tabt.
Få år efter sammenlagdes dog Hærens og
Flådens kommissariater igen og var indtil
1717 sammen med admiralitetet under ledelse af en overkrigssekretær, der var generalmajor, og hvis kendskab til Marinens
anliggender af naturlige årsager var ret

General-admirallieutenant
Niels luel,
1629-1697.
II.

2

General-admiral, præsident i admiralitetet,
lensbaron Jens luel til Juellinge.
1631-1710.

ringe. Derefter blev viceadmiral C. C. Gabel udnævnt til denne stilling, hvilket formentlig ingenlunde har været til gavn for
Hæren. Dog forblev han i stillingen til
1725.
Admiralitetet bestod på denne tid af
samtlige admiraler (kaldet »flagmænd«, fordi deres kommandotegn til søs var et flag
i modsætning til yngre officerers standere
eller vimpler). Herudover var der et juridisk medlem af admiralitetskollegiet, da
dette foruden den øverste kommandomyndighed også havde den øverste dømmende
myndighed inden for Marinen.
I admiralitetskollegiet førte som hidtil
ældste mand forsædet, og dette var fra 1721
til 25 også Gabe!' Herved opstår for første
gang under kollegiestyret en stærkt centraliseret ledelse med alle tøjler i en hånd.
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Viceadmiral
C. C. Gabel,
1679-1748.

Overkrigssekretær
for land- og søetaten,
stiftamtmand.

Dette zav
imidlertid anledning til mist>
undeIse og kritik, særlig beskyldninger for
embedsmisbrug, og førte til Gabels afgang.
Hans efterfølgere som overkrigssekretærer var landofficerer, og det er indlysende,
at det måtte være svært for disse at forelægge sager for kongen (Frederik IV), i
hvilke der var uoverensstemmelser mellem
f. eks. kommissariat og admiralitet, for slet
ikke at tale om de tilfælde, hvor der ikke
var enighed mellem admiralitetet og Holmens admiral.
Dette foranledigede nedsættelse af en af
de talrige kommissioner, der kendes i Sø·
værnets historie, og som et resultat af dennes arbejde fremkom forslag til en nøje afzrænsninz
t>
t> af de administrative og- kommandomæssige myndigheders forretningsområder, men nogen egentlig systemændring
blev der ikke tale om ved denne lejlighed.
Således var tilstanden, da Christian VI i
1730 besteg tronen. Under hans første regeringsår lededes den øverste militæradministration af generalmajor Poul de Løvenørn'*') som overkrigssekretær, men Hær og
Flåde havde adskilte generalkommissariater.
Frederik greve Danneskiold-Samsee be~

,:-) Såvel generalmajoren som den senere kontreadmiral Poul de Løvenørn skrev fortrinsvis
deres navn med w, men de har også benyttet v
i underskrifter, derfor vil begge former forekomme i overensstemmelse med de forskellige
institutioners skrivemåde.
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gyndte nu at gøre sin indflydelse gældende,
ozt> i forbindelse med afslutningen af en affære vedrørende skibskonstruktioner kom
han i spidsen for et nyoprettet søetatens
krizskancelli
som oversekretær for søetaten,
t>
Hen-ed fik han det øverste ansvar for
hele Marinens administration, medens kommandasager og juridiske sager stadig henhørte under admiralitetet, men allerede næste år blev han ved udnævnelse til surintendent eller overintendant for marinen også
ansvarlig for disse.
Danneskiold-Samsøes betydelige indsats
på så mange områder var af blivende værdi,
og det kan kun beklages, at han efter tronskiftet i 1746 ikke kunne bevare sin stilling.
N år. talen er om Søværnets ledelse, er
formentlig grundlaget for tjenesten, de til
enhver tid gældende reglementer og tjenestebestemmelser, en ting; der- bør nævnes,
og det er påfaldende, at hver gang der har
været en fast hånd ved marinens ror, har
det resulteret i en cl jourføring og fornyelse
af de gældende bestemmelser.
Således blev da også under DanneskioldSamsøe lagt et grundlag for en afløsning af
de fra Niels luels tid stammende søkrigsartikler (tjenestereglement), der igen havde
afløst Christian IV's. Ganske vist blev de
først udsendt i 1751 som kong Frederik V's
søkrigsartikelbrev, men dette forblev så også
gyldigt i over 100 år og ledsagedes i li56

Admiral
Frederik Hoppe
1690-1776.

Philip de Langes [acadetegning til det af Danneskiold-Samsee på Gammelholm
(Storrestræde) påbegyndte Sehadetakademi, der, efter Danneskiolds fald, blev
benyttet som kontorbygning m. v. samt bolig for den ældste ekuipagemester, indtil
det efter branden 1795 blev Admiralitets- og Commissariatskollegiebygning, og fra
1848 til Gammelholms salg i 1860'eme Marineministeriets bygning.

af et krigsartikelsbrev for landtjenesten i
søetaten, altså for den del åf tjenesten, der
foregik på »holmene« og andre landetablissementer som f. eks. Christiansø.
Ved Danneskiold-Samsøes fald var det
en del af admiral A. Rosenpalras spareplan, at der skulle ske en sammenlægning
af admiralitetskollegiet og kommissariarskollegiet til et admiralitet- og kommissariatskollegium med kun 3 militære og 3
civile medlemmer (deputerede). Herved
opnåedes en i og for sig ønskelig samling
af alle afgørelser i et fælles organ.
Da man imidlertid lod den ene af de
ci vile deputerede tillige beklæde embedet
som overkrigssekretær og således være den,
der forelagde sagerne for kongen, opstod
der en vis skævhed med hensyn til, hvilken
del af kollegiet, der havde den største indflydelse, særlig da den militære 1. deputerede, admiral Rosenpalm, ikke var nogen
stærk mand. Denne styreform må anses for
at have været en stærkt medvirkende årsag
til den stagnation, der prægede udviklingen
i Frederik V's tid, og til at de forventede
besparelser ikke opnåedes.

Efter Frederik V's død forhindrede Danneskiold-Samsøe en videreførelse af den
umiddelbart indførte sammenlægning af søog lande taternes krigskancellier, da han i
en kort periode i 1766-67 igen ledede den
samlede marineadministration som »suriritendente. Kancellierne var de til krigssekretærembederne knyttede kontorer, altså
forløberne for de senere militære ministerier.
En af Danneskiold-Samsøes første handlinger var igen at adskille admiralitet og
kommissariat. Forsædet i førstnævnte indehavdes på dette tidspunkt af admiral F.
Hop-pe, der i 1770 ved sin afgang fra aktiv
tjeneste som den sidste i den danske Marine
tillagdes generaladmiralløjtnants karakter.
Det var iøvrigt en skik, der holdt sig langt
op i tiden, at veltjente officerer ved afsked
»karakteriseredes« ved næste højere grad,
en foranstaltning, der blev direkte forbudt
i senere søværnslove.
Det har sikkert ikke været den da 75årige admiral, der har været medvirkende
til Danneskiold-Samsøes pludselige afgang
i 1767. Langt snarere har det været hans
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Viceadmiral
Christian Conrad
lensgreve
DanneskioldLaurvigen,
1723-1783.

slægtning og efterfølger, viceadmiral Christian Conrad greve Danneskiold-Laurvigen,
der sammen med den indflydelsesrige udenrigsminister Johan Hartvig Ernst greve
Bernstorff har spundet den intrige, der foranledigede den unge konge til at fjerne den
trættekære og ikke særlig samarbejdsvillige,
men ganske overordentlig dygtige Danneskiold-Samsøe.
Den følgende tid var stærkt præget af
kong Christian VII's ubalancerede sindstilstand og af, at Danneskiold-Laurvigen
ikke af andet end rang og navn mindede
om sin dygtige forgænger. Da Struensee
kort efter fik magten, foranledigede han
påny en sammenlægning af kollegierne, en
sammenlægning, der varede til enevældens
ophør og på længere sigt forårsagede en
større fasthed end nogensinde før i SØværnets ledelse.
Dette skyldtes bl. a., at de enkelte deputerede hver for sig fik ansvar for sit særlige
ansvarsområde, sit departement, men først
og fremmest, at kronprinsen, den senere
kong Frederik VI, overtog forsædet i det
således samlede kollegium og bevarede dette
i hele sin tid også som regerende konge.
Inden dette skete i 1792, havde de skiftende regeringer forårsaget nogen usikkerhed i administrationen, men dog ikke anderledes end at der stadig var tale om en
særdeles gavnlig udvikling af Flåden på et

20

tidspunkt, hvor den kom til at spille en
betydelig rolle i landets udenrigspolitik
gennem deltagelsen i den væbnede neutralitet.
Det er ligefrem påfaldende, hvor lidt der
er at anføre om Søværnets øverste ledelse i
den resterende periode op til 1848. Trods
deltagelse i. 2 krige er det, som om alt,
uanset flådens ran og krigenes mange vanskeligheder, går som smurt.
Der var tillid til ledelsen, og ledelsen
havde tillid til officererne, der forøvrigt
også i denne tid fik en bedre uddannelse
end nogen sinde før. Dog forekom der tilfælde, hvor det synes, som om det høje
kollegium med sin allerhøjeste formand har
beskæftiget sig med ret naragtige bagateller,
som da det tildelte kommandør Olfert Fischer en reprimande, fordi en af ham udsendt barkasse var faldet i englændernes
hænder, og nøje foreskrev ham, hvorledes
han i fremtiden skulle forholde sig.
Gennem denne faste, rolige og sikre forretningsgang, hvorved der gjordes ligelig ret
og skel til alle sider, skabtes en god tradition for en ubestikkelig og saglig behandling af Marinens anliggender. H vor stærk
denne blev igennem kollegiestyrets sidste
56 år, fremgår måske med allerstørst tydelighed af, at kommandør H. G. Garde)
der omkring midten af forrige århundrede

Udenrigsminister
Johan Hartvig Ernst
greve af Bernstorff,
1712-1772.

har skrevet om den dansk-norske sørnagts
historie fra 1535 til 1814, i begge bind af
sin fremstilling indleder beskrivelsen af
hvert enkelt tidsafsnit med en redegørelse
for det, han kalder »bestyrelsen«, altså den
del af Marinens virksomhed, der behandles
i nærværende afsnit.
Derimod nævner kommandør ] . H.
Schultz, der op til 1934 skrev om perioden
1814-48 og udtrykkelig betegner sit værk
som en fortsættelse af Gardes arbejde, ikke
med en stavelse nogen problemer i forbindelse med den øverste ledelse. Dette kan
selvfølgelig skyldes forskellig indstilling og
forskellige interesser hos de to forfattere,
men det må først og fremmest skyldes, at
der ingen væsentlige problemer har været,
og at ledelsen i det sidstnævnte tidsrum har
været inde i så faste former, at end ikke
Frederik VI's død i 1839 og hans efterfølgers langt ringere personlige medleven også
i sømilitære anliggender har kunnet forstyrre disse. Først de politiske begivenheder
i året 1848 kunne medføre en ændring.
At administrationen lå i faste rammer,
forhindrede på ingen måde, at Flåden fulgte
med udviklingen, men det sikrede, at alt
nyt indpassedes på rimelig og forsvarlig
måde i det allerede eksisterende, og at forandringer først indførtes, når de var gennemprøvede, og tiden var moden dertil.

Kommandør
Hans Georg Garde ,
1790-1875.

Kommandør
j. H. Schultz,
1861-1934.

I848 - I95 0
Marineministeriet.
Efter begivenhederne i marts 1848 ophævedes ved kongelig reskript"af 21. april
admiralitets- og kommissariatskollegiet, og
»bestyrelsen af det hele søkrigsvæsen« overdrages tillige med den militære kommando
den ved reskript af 4. samme måned udnævnte marineminister.
Ved cirkulære af 24. s. m. bestemte ministeren den fremtidige arbejdsfordeling indenfor ministeriet og dermed ansvarsområderne for de fire afdelinger, hvori dette opdeltes, nemlig
l. afdeling:
bureau,
2. afdeling:
3. afdeling:
4. afdeling:

Sekretariat og KommandoAdmiralitetsbureau,
Kommissariatsbureau og
Revisionsbureau.

Den førstnævnte afdelings kontorer stod
direkte under ministeren, da den var uden
chef, og havde udover sekretariatsforretningerne, d.v.s, åbning og fordeling af post og
meddelelser til Statstidende om ministeriets
foranstaltninger, alle kommandosager. d.v.s.
både organisations-, personel- og operative
sager. Fordeling, antagelse og avancement
for alt fast personel, uddannelsesspørgsmål,
juridiske spørgsmål, tekniske spørgsmål, udrustningsplaner o.m.a.
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Marineminister.
viceadmiral
C. C. Zahrtmann,
1793-1853.

2. afdeling, Admiralitetsbureauet, beskæftigede sig med spørgsmål vedrørende det
tidsbegrænset ansatte personel, herunder
indrullering og hvervning, bygningssager,
desuden Nyboder, lodsvæsen, fyrvæsen, opmudringsvæsen m. m.
3. afdeling, Kommissariatsbureauet, varetog økonomiske spørgsmål, og i forbindelse
hermed anskaffelse af proviant og forbrugsgods til skibe og landetablissementer. Endvidere alt vedrørende lægevæsen, lønninger
til civilt personel og budget- og regnskabsvæsen af enhver art.
4. afdeling, Revisionsbureauet, foretog
revision af alle regnskaber, såvel penge- som
inventar- og forbrugsregnskaber og skulle
indtil videre derudover passe kasserer- og
arkivforretningerne for det samlede ministerium.
I det daglige var det ikke betydelige forandringer i forretningsgangen, der herved
fremkom, men kollegiestyret var igen blevet ændret til et enmandsstyre, idet ministeren »på eget ansvar« skulle disponere
over alle forhold, en ordning, der måtte
forudsætte, at marineministeren var søofficer. Da man hertil udnævnte kommandørkaptajn C. C. Zahrtmann, skabte man
imidlertid en af hensyn til det militære
systems nødvendige stabilitet uønskelig situation. Zahrtmann blev ved udnævnelsen
til minister midlertidigt foresat for samtlige
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admiraler og kommandører, ikke igennem
et egentligt springavancement af varig karakter, men kun så længe han fungerede
som minister, d.v.s. afhængig af den politiske situation.
Med den usikkerhed, der nødvendigvis
måtte knytte sig til hele denne nye politiske
situation, havde han således vanskeligt ved
at skabe baggrund for den rette langtidsplanlægning, også fordi der kun i meget
ringe grad var hjælpere til rådighed for
ham på dette område (ovennævnte 1. afdeling).
Selvom Zahrtmann således måtte savne
en af hovedforudsætningerne for sund sømilitær administration i fredstid , gjorde
dette mindre, da hans funktionstid faldt
sammen med Treårskrigen, .og da denne
krig ikke i nævneværdig grad bragte Marinen i vanskeligheder, gik hans ministertid
takket være de på grund af krigen ret rigelige bevillinger uden større omvæltninger
eller problemer.
De vanskeligheder, Zahrtmann mødte,
overvandt han, og fra alle sider indenfor
officerskorpset modtog han under og efter
sin embedstid sympatitilkendegivelser.
Han undlod hele det første krigsår at
anvende de ældre søofficerer, og ved selv
som minister at lede hele krigsførelsen til
søs,overflØdiggjorde han admiralsklassen og
bidrog på denne måde til at rejse tvivl om
dens nødvendighed.

Marin eminister,
admiral
C. E. van Dockum ,
1804-1893.

Zahrtmann var ikke populær i befolkningen, hans nære venskab med den afdøde
konge, Christian VIII, placerede ham så
langt til· højre, at han måtte komme i modsætningsforhold til den liberale presse og
de liberale politikere, der dominerede den
offentlige mening, og hans tilknytning til
- ganske vist loyale - holstenere gennem
giftermål bidrog med urette til at mistænkeliggøre ham nationalt i befolkningens
øjne.
Allerede Zahrtmanns efterfølger som marineminister, den kun 44-årige kaptajn C.
E. van Dockum, der blev udnævnt på hans
anbefaling, fik meget større vanskeligheder
at føle med hensyn til at få det ny folkestyre til at bevillige de til Flådens vedligeholdelse og tilpasning til den ny tid nødvendige midler. Alt det, der hidtil havde
kunnet klares med kongens og hans rådgiveres tilslutning, krævede nu lovhjemmel,

Marineminister,
viceadmiral
N. F. Ravn,
1826-1910.

der kun kunne opnås efter langvarige forhandlinger i Rigsdagens ting. Under disse
fremkom så tidligt som i midten af 50-erne
spørgsmålet om en mulig sammenlægning
af de to militære ministerier til et.
At det under den daværende styreform
med militære ministre, der førte kommando, d.v.s. disponerede direkte over skibe og
tropper i krigstilfælde, måtte være en umulighed at foretage en sådan sammenlægning,

Viceadmiral
C. F. Wandel,
1843-1930.

må man give den tids søofficerer ret i, og
bortset fra en sparekampagne, der bl. a. gav
sig udslag i, at flåden fra 1858 til 1868 kun
havde en admiral, og at orlogskaptajnstitlen
anvendtes for, hvad der indtil da havde
været og senere igen blev kommandører og
kommandørkaptajner, slap Marinen i den
omgang for nogen væsentlig ensretning og
sammenlægning.
Helt op til 1909, d.v.s, under den voldsomme tekniske udvikling, bevaredes i store
træk den i 1848 indførte organisation af
den øverste ledelse.
Flåden, der også på grund af de forholdsvis heldige resultater af dens indsats i 1864,
fortsat var ret populær i befolkningen, blev
ikke i samme grad som Hæren skydeskive for
de stridigheder, der i denne periode foregik
om militære spørgsmål, men dens skibsbestand var præget af mangel på fasthed i
målsætningen, og de vilkårlige dispositioner
fra marinerninister N. F. Ravns side. Denne
uensartethed i skibsbestanden var dog et
fællestræk for de fleste mariner på denne
tid.
Efter systemskiftet i 1901, fra hvilken tid
man overgik til hovedsagelig civile marinerninistre, nedsattes en forsvarskommission,
den der efter et stort, grundigt og banebrydende arbejde blev fader til forsvarsordningen af 1909. I denne kommission gjorde
Søværnets repræsentanter, viceadmiral C. F.
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Viceadmiral
O. j. M.
Kofoed-Hansen,
1854-1918.

Wandel og kontreadmiral }. Nyholm, et
overordentligt dygtigt arbejde, hvilket ikke
mindst satte spor i partiet Venstres indstilling til Flådens problemer i tiden fremover,
Ordningen gav imidlertid, da der derefter blev en for de to militære ministerier
fælles, civil, politisk minister, stødet til, at
der igen gjordes forsøg på at adskille det
kommandomæssige fra det administrative.
Flådens overkommando under viceadmiralen som flådeinspektør udskiltes fra den
departementale del, og Søværnet mistede
derved en væsentlig del af den enhed, der
i så mange år havde præget dets ledelse,
idet ministeren nu måtte træffe sine afgørelser og udforme sine bestemmelser efter
to ofte forskellige indstillinger, henholdsvis
viceadmiralens og ministeriets direktørs, og
ofte med det resultat, at sidstnævnte, der
sad ministeren nærmest, og med hvem
denne var vant til at samarbejde i det daglige, fik større indflydelse end den mand,
der i påkommende tilfælde skulle bruge
flåden i krig. Det er forståeligt, at mange
afgørelser derfor blev præget af direktørens
ofte lange tjenestetid i centraladministrationen og derfor kunne være mere i dennes end i den sejlende flådes interesse.
Troels dette var forsvarsordningen af
1909 i mange henseender en god ordning,
der i stort som i småt var afpasset efter
nationens og Søværnets muligheder, og sam-
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arbejdet mellem ministerium og overkommando gik også under den nogenlunde,
selvom der under neutralitetsvagten i løbet
af l. Verdenskrig kunne opstå nogle uoverensstemmelser om forholdsordrer og disses
fortolkning og lignende spørgsmål. Dette
emne er udførligt behandlet i et memorandum af viceadmiral O. l- M. Kofoed-Hansen, gengivet i Flåden - lste Del, side 141
og flg. Disse uoverensstemmelser løstes dog
oftest p. gr. af krigens nærhed og situationens alvor og trods det, at det drejede sig
om en radikal minister, efter kommandoorganets ønske.
Efter 1920 blev forholdene væsentligt
vanskeligere, de i købekraft stadig aftagende bevillinger umuliggjorde praktisk
taget enhver form for sagligt forsvarlig vedligeholdelse af materiel og uddannelse af
personel, og efter forslaget om yderligere
nedskæringer i 1932 blev resultatet, at viceadmiral H. L. E. Wenck tog sin afsked i
protest mod den ny forsvarsordning, hvorefter påny en fra administrationen udgået
officer blev sat i spidsen for et centraliseret
marinestyre.
Ved ordningen, således som den blev fastlagt ved Søværnsloven af 1932, blev nemlig
stillingen som viceadmiral og chef for Søværnskommandoen og som direktør i Marineministeriet lagt sammen til et embede
og besat med den hidtidige direktør, H.
Rechnitzer.
Marinestaben indgik som en afdeling un der ministeriet, idet chefen for marinestaben, der var kontreadmiral, samtidig fungerede som afdelingschef i ministeriet. De to
øvrige afdelinger benævntes fortsat admiralitets- og kommissariatsafdelingerne. Revisionen var allerede i 1926 - bortset fra
nogen intern revision - overgået til Finansministeriets hovedrevisorater (nu revisionsdepartementer).

Ved denne samling af administration og
kommando skabtes det bedst mulige og
enklest virkende grundlag for en effektiv
udnyttelse af de beskedne midler, men en
vis gnidning imellem kredsen omkring viceadmiralen og de øvrige søofficerer, der med
stor sympati så på det af admiral Wenck
indtagne standpunkt, vanskeliggjorde en
friktionsløs funktion i de første år.
Viceadmiral
Langt bedre gik samarbejdet, da viceH. L. E. Wenck,
1872-1933.
admiral A . H. Vedel efter besættelsen i
1940 blev sat i spidsen for Søværnet, og
admiralens indsats i forbindelse med flå- manglen af et arbejdsgrundlag i form af en
dens sænkning i 1943 og hans klare natio- langtidsplan medførte, at indsatsen kun i
nale linie, der havde fuld tilslutning fra ringe omfang blev af blivende værdi.
Først efter langvarige forhandlinger i forpersonellets side , men sikkert ikke helt så
stor fra politisk, skabte et tillidsforhold svarskommissionen og de skandinaviske
mellem ledelsen og personellet, der førte lande imellem, efterfulgt af de vigtige drøfSøværnet gennem befrielsestidens vanskelig- telser, der endte med, at Danmark optoges
heder uden helt så store divergenser som de, i den Nordatlantiske Traktats Organisation
(NATO), blev de nye forsvarslove vedtaget,
der opstod indenfor andre etater.
Selvfølgelig var der vanskeligheder, og der på afgørende måde brød med al hid
om enkeltdispositioner og disses berettigelse tidig tradition for Marinens øverste ledelse
kunne der opstå tvivl, men i hovedsagen og administration.
sluttede alle op om ledelsen, der allerede i
At Søværnet udfra dyrekøbte erfaringer i
den illegale tid havde truffet forberedelser det længst mulige modsatte sig disse æntil efterkrigstidens virksomhed, selvom dette dringer, må ses som en naturlig følge af
på grund af viceadmiralens stilling som di- den i dette afsnit givne fremstilling af bagrektør i ministeriet kunne være vanskeligt, grunden for disse erfaringer.
da departementchefsstyret ikke måtte kompromitteres. På den anden side var det
netop denne stilling, der muliggjorde ind195 0
flydelse og forbindelser under de unormale
Forsvarsministerium forhold .
Efterkrigstidens opgaver, oprydning, mi Forsvarschef nestrygning, uddannelse og reorganisering
Søværnskommando.
blev ekstra vanskelige, fordi det ikke i de
Som allerede nævnt i indledningen til
første fem år var muligt at få fastlagt noget
om Søværnets fremtidige omfang og opga- dette afsnit, måtte tilkomsten af et tredie
ver, men den nøje sammenhæng mellem værn, Flyvevåbnet, således som dette Ønministerium og seværnskommando var skedes fra mange sider på grundlag af udenmedvirkende til, at det var muligt at til - landske erfaringer fra mellemkrigstiden og
passe den krævede indsats til de foreliggen- fra 2. Verdenskrig, gøre den hidtidige orgade muligheder, selvom det må erkendes, at nisationsform med to militære ministerier
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under en fælles civil, politisk minister tvivlsom.
En direkte sammenlægning af ministerierne var ikke mulig, da det hidtidige
krigsministerium ikke omfattede nogen
kommandofunktion, og en oprettelse af et
tredie ministerium for det ny værn var bl. a.
af personalernæssige årsager heller ikke
mulig.
Det blev derfor nødvendigt at udskille
Søværnskommandoen af Marineministeriet,
før dette kunne sammenlægges med Krigsministeriet til et Forsvarsministerium. Herved opnåedes teoretisk en ligestilling de
tre værn imellem, idet alle sager i ministeriet skulle behandles af samme afdeling
og samme kontor, hvis de drejede sig om
beslægtede problemer, uanset hvilket værn
de kom fra.
Da man imidlertid stort set anvendte
Krigsministeriets hidtidige arbejdsfordeling
og organisation og dette ministeriums større
personel, fik det ny ministerium navnlig i
begyndelsen et ret udpræget hærpræg, og
det var kun med vanskelighed, at de ret fåtallige deransatte sø- og flyverofficerer kunne gøre deres særlige synspunkter gældende,
selvom den første departementschef i det
nye ministerium blev hentet fra et andet
område inden for centraladministrationen.
En ved samme lov fremkommen nyskabelse indenfor forsvarets og dermed også
Søværnets højeste ledelse var oprettelsen af
en stilling som Forsvarschef og en til dennes
funktion knyttet forsvarsstab. Forsvarsstaben skulle i første række behandle operative
problemer, idet Forsvarschefen var bestemt
til at varetage den øverste ledelse af det
samlede forsvar i krig. Desuden skulle Forsvarschefen i fred være formand for den af
værnscheferne og chefen for Forsvarsstaben
sammensatte forsvarsstyrelse og virke som
Forsvarsministerens nærmeste militære rådgiver.
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Med Danmarks tilslutning til NATO forudsattes imidlertid de enkelte værns operati ve styrker hovedsageligt underlagt N ATOkommandoorganer i krig, hvorfor Forsvarschefens stilling ved senere lover blevet
ændret m .h.t. den førstnævnte opgave, samtidig med at der indenfor NATO-samarbejdet er blevet et betydeligt behov for Forsvarschefens deltagelse i drøftelser på højeste plan som repræsentant enten for ministeren eller for det samlede forsvar.
Den moderne krigsførelse, der kræver en
fælles indsats af styrker af alle tre værn, må
forudsætte en fællesplanlægning, og det el
også naturligt, at den politiske minister til
sin disposition har en sagkyndig rådgiver,
der, så vidt det er menneskeligt muligt, kan
råde uafhængigt af et enkelt værns særinteresser og kan basere sine råd på sagernes behandling i en af officerer fra alle tre værn
sammensat stab.
Allerede i 1848-50 og i 1864 med de hver
på sit område operativt indgribende militære ministre føltes savnet stærkt af et overordnet stabsorgan, der ud fra sunde almene
militære principper kunne rådgive om de
generelle retningslinier for krigens førelse,
og det er således et længe følt savn, der herved er afhjulpet.
Efter at Forsvarsministeriet i de første år
efter nyordningen havde forsøgt at varetage
en stor del af administrationen indenfor
Søværnet, blev det klart, at væsentlige sider
af de daglige forretninger og dispositioner
indenfor de fastlagte budgetrammer og
konti måtte overlades til Søværnskommandoen.
Efter den ved loven af 1960 gennemførte
forenkling af værnenes organisation er Søværnets øverste ledelse og øvrige bestanddele forbundet og opbygget, således som det
fremgår af vedføjede organisationsskema.
Det vil heraf fremgå , at Søværnskommandoen består af Chefen for Søværnet, Sø-
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værnsstaben, Specialtjenesteinspektørerne,
d.v.s. cheferne for de i rammen Søværnets
tekniske Tjeneste anførte enkeltinstitutioner, samt Marinehjemmeværnsinspektøren
og Seværnskommandolægen.
Opstillingen på skemaet er iøvrigt stort
set således, at ensartede institutioner er anført sammen, men at den angivne placering
ikke må opfattes som nogen rangfølge.
Som det fremgår, er Søværnets Officersskole og Søværnets Specialofficersskole underlagt Forsvarsministeriet direkte, men de
har fælles chef med Søværnets Reserveofficersskole, der er underlagt Seværnskommandoen.
Et ligriende forhold gør sig gældende med
hensyn til Skibs- og Maskininspektiohen,

der hører med til Søværnets tekniske Tjeneste, men hvis chef samtidig er direktør for
det under ministeriet sorterende civile
Orlogsværft.
Den i organisationsskemaet anførte Søværnets operative Kommando, hvis chef er
kontreadmiral, har den samlede ledelse af
alle operative styrker, det vil sige både
flådens skibe og kystdefensionsanlæggene.
Denne kommando med sine underlagte
styrker forudsættes i fuldt omfang stillet
til operativ rådighed for NATO-kommandomyndigheder i krigstilfælde. I admini-.
strativ og forsyningsmæssig henseende vil
den derimod fortsat være under dansk national myndighed, d.v.s. Søværnskommandoen.

Ledelsen afFlåden i krig.
I de foregående afsnit er den administrative opbygning, der til de forskellige tider
har dannet grundlaget for Flådens anvendelse i krig, beskrevet. Hvorledes problemerne omkring denne anvendelse gennem
tiderne har været løst, efter hvilke retningslinier, og hvordan den praktiske udførelse
dem har været grebet an, skal der gives en
kort oversigt over i det følgende, idet der
med hensyn til enkeltbegivenheder i vid
udstrækning må henvises til de enkelte afsnit om Flådens indsats til de forskellige
tider, der omtales i første del af dette værk.
Den udvikling, der medførte oprettelsen
af en egentlig kongelig flåde bestående af
skibe, særligt byggede til at bære en armering af kanoner og en betydelig bemanding og derfor særligt egnede til krigsførelse
til søs, skete her i landet på et så tidligt
tidspunkt, at der ikke andet steds fra kunne
indhentes væsentlige erfaringer m. h. t. den
rette anvendelse af disse skibe.
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I den første tid finder man da også kun
meget lidt om anvendelse af regler for flere
skibes samlede optræden under kamp. Man
er dog tidligt blevet opmærksom på, at det,
når sejl skulle bruges som fremdrivningsmiddel, var af afgørende betydning, hvor
egne skibe befandt sig i forhold til vinden
og modstanderen. Hvis der overhovedet
skulle komme en kamp igang, var det nødvendigt, at den, der befandt sig på vindsiden af sin modstander (til luvart af ham),
viste initiativ, han var den, der havde mulighed derfor. Han var altså den, der kunne
vælge tid og sted for kampen, hvorfor han
- alt andet lige - var i den bedste taktiske
position. Men skibene sejlede dårligt og var
meget uensartede i manøvreevne og armering, så alene på grund heraf var samlet optræden under kamp så godt som umulig.
Henrik Krummedige foreskrev en slags
slagorden bestående af en buet frontorden,
d.v.s. skibene sejlende samme vej ved siden

Sejlkrigsskibenes storhedstid.
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Herluf Trolles flådeopstilling var en for sin tid
forudseende taktisk opmarchorden.

af hinanden med de største og stærkeste
skibe på de frem trukne fløje, men først
Herluf Tralle beordrede en særlig marchformation, hvorefter hvert større skib skulle
ledsages af to mindre i en kileformation
med det store skib i kilens spids. De mindre
skulle også under kamp holde sig til det
større og assistere dette. De enkelte kileformationer skulle under march følge i formandens kølvand.
Kampene til søs i det sekstende århundrede formede sig altid som melee-kampe,
hvor så mange som muligt hver for sig søgte
at komme i kamp med så få modstandere
som muligt uden nogen form for orden og
i håb om, efter med nogle salver at have tilføjet en modstander så megen skade på sejl,
rig og ror, at han blev manøvreudygtig, at
lægge på siden af ham og entre, således at
den endelige afgørelse kunne opnås med
blanke våben i kamp mand mod mand.
Denne kampform stillede i virkeligheden
meget store krav til den enkelte skibschefs
mod, dristighed og initiativ, krav som kun
sjældent fuldt ud blev opfyldt af alle, uanset
hvilket godt eksempel flådeførerne personligt gav.

Efterhånden som skibene blev mere ensartede og velsejlende og skibsartilleriet mere
sikkert virkende, blev der under forlægning
fra sted til sted og under opmarch til kamp
tale om en fast inddeling af den udrustede
flåde i eskadrer, men selv med en sådan i
fire eskadrer synes Christian IV at have haft
store vanskeligheder ved at bevare kontrollen med, hvad der foregik, når først kampen var igang.
Endnu ved udbruddet af den første Sundkrig i 1657, da Henrik Bjelke førte den udrustede flåde, var der usikkerhed om , hvorvidt denne skulle bestå af 3 eller 4 eskadrer,
og først i Den Skånske Krig under Niels
lue! og Tramp finder man den faste tredeling af flåden, der bevaredes så længe
sejlskibene udgjorde flådens hovedkampkraft. Med de da gængse franske benævnelser kaldtes forreste eskadre »avan tgarden «,
hovedstyrken i midten »corps de bataille«
og agterste eskadre »arrieregarden«. De tre
eskadrer førtes, når der da ikke var tale om
meget store styrker, af henholdsvis viceadmiralen, admiralen og kontreadmiralen,
eller, som sidstnævnte i Holland og i det 17.
og 18. århundrede også i Danmark kaldtes,
schoutbynacht'en. De pågældende eskaclrechefers flag førtes tilsvarende på forreste
(fokke-), midterste (stor-) og agterste (kryds-)

Henrik Bielke,
1615-1683.
Den sidste bærer af
titlen rigsadmiral.
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Slaget i Køge Bugt 1. juli 1677.
Niels luels flagskib, tredækkeren CHRISTIANUS QUINTUS.
Da dette skib ret tidligt under kampen blev stærkt medtaget af den svenske beskydning, måtte Niels
luel flytte sit flag til FRIDERICUS TERTlUS, fra hvilket skib han ledede sit bekendte gennembrud
af den svenske slaglinie. en manøvre, der ikke før var kendt i sekrigsliistorien. Senere under
kampen måtte admiralsflaget påny skiftes, denne gang til orlogsskibet CHARLOITA AMALIA.
Etter maleri af Ch r. Melsted.
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Gengivelse af en farvelagt tegning, et gamm elt fransk underv isnings kort vi sende en flåd estyrkes
taktiske opmarch i 3 kolonner med angivelse af evol eringens udførelse i forhold til vindretningen.
sø værnets Officersskole.

»Morg en. efter Slaget i Køge Bugt
1. juli 1677«.
Dette meget smukke og stemningsfulde maleri er dog ikke
historisk korrekt, idet Niels luel
forfulgte den svenske flåde mod
Bornholm, hvorfra han måtte
krydse mod vind og strøm og først
4. juli atter var på valpladsen
ud for Stevns.
Efter maleri af J. C. Neumann
SØofficers-Foreningen.
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mast, hvilken skik stadig i muligt omfang
efterleves i Søværnet idag.
Selvom den tids orlogsskibe for de størres
vedkommende kun bevægede sig med en
fart på op til 5 knob (ca. 9 km i timen) og
oftest kun med ca. 3-4 knob, krævede det
megen øvelse og erfaring at holde en samlet
formation. Betydningen af at holde denne
lå i, at skibene havde deres hovedarmering
i bredsiden, medens de var ret ubeskyttede i stævnene, og således formeret i linie
i betydeligt omfang dækkede hinandens
svage punkter, bortset fra forreste og agterske skib. Her anbragte man da også som
regel store og kraftige enheder, idet dog de
største stod til rådighed for eskadrecheferne,
der førte deres eskadrer fra midten af disse.
Niels luel udnyttede enhver mulighed til
at opøve sin flåde til en meget høj grad af
manøvremæssig præcision og opnåede derved ved hjælp af flagsignaler, signalskud og
skriftlige ordrer oversendt pr. fartøj at
kunne dirigere den så godt, at han, skønt
underlegen i tal, kunne besejre den svenske
flåde i Slaget i KØge Bugt 1677, hovedsageligt fordi hans eskadrer og enkelte skibe var
i stand til at fØlge ham i de manøvrer, som
han besluttede sig til at udføre, efterhånden
som situationerne opstod.
På dette grundlag skabtes de hovedregler
for orlogsskibenes anvendelse i kamp, der
stod ved magt til dampens fremtrængen i
midten af det 19. århundrede.

Cornelius Martenz
Tromp,
hollandsk admiral,
1629-1691.

Dansk
general-admiral
1676-1677.

32

l en ret lang periode, her i N orden særligt tydeligt under Den store nordiske Krig,
blev imidlertid hensynet til fast overholdelse af den beordrede formation langt
overvejende over ønsket om gefmem kampen at opnå en afgørelse. Man var utilbøjelig til at løbe den risiko, der var nødvendig for fuldt ud at kunne udnytte den
gunstige position (luvpositionen), som man
ofte i timevis, ja sommetider endog i dagevis havde manøvreret for at opnå. Det måtte
jo nemlig være forbundet med en vis risiko
at nærme sig fjendens tæt sluttede linie,
fordi man under nærmeisen måtte vende
de svage stævnpartier imod hans kanonspækkede bredsider. Resultatet var derfor,
at de fleste store søslag i denne periode
endte uafgjort, blot parterne var nogenlunde lige stærke, men at der ofte kunne
være meget at reparere på grund af den
langvarige gensidige beskydning.

General-admiral
Ulrik Christian
Gyldenløve,
greve af Samsøe,
1678-1719.

Stifter af
Søkadetakademiet.

Det måtte naturligvis også virke hæmmende på initiativet, når man som i år
1700 overfor Ulrik Christian Gytdcnleoe,
der kun 22 år gammel som generaladmirallØj tnant var blevet betroet kommandoen
over en af de største flåder i den dansknorske sømagts historie, foreskrev, at der,
inden væsentlige beslutninger toges, skulle
afholdes krigsråd. Dette skulle foruden de
to erfarne mænd, som Gyldenløve havde
med ombord, admiral M. v. Paulsen og ge-

Under Slaget i Køge Bugt den 1. juli 1677 gennembrød Niels luel med orlogsskibet FRIDERICUS
TERTIUS i spidsen for den danske flåde den svenske slaglinie. Det var første gang i nordisk sekrigshistorie , at denne taktik udførtes, hvorved modstanderens styrke blev splittet. Fra forskellig side,
specielt svensk, hævdes, at dette maleri formentlig kommer den virkelige situation nærmest.
Maleri af J.

c.

Neumann i Søofficers-Foreningen.

kassernatter i stedet for kuglekanonernes i
bredsiden kom der en sådan revolution indenfor de til rådighed for sekrigsførelsen
værende kampmidler, at der måtte opstå
betydelig usikkerhed m. h. t. disse midlers
rette anvendelse.
Usikkerheden øgedes betydeligt ved de
heldige resultater, der under den amerikanske borgerkrig 1861-65 og den italienskøstrigske krig 1866-67 var opnået ved anvendelse af vædderskibe. Disse var dampskibe, hvis stævn var forsynet med en fremadragende spids eller spore, der var beregnet til at kunne tåle at blive løbet ind,
helst midtskibs, i modstanderens bredside
og frembringe et så stort hul, at det fjendtlige skib sank så hurtigt som muligt, efter
at man havde bakket sig fri af ham.
Alle overvejelser om den rette våbenanvendelse og de rette manøvrer var stærkt
præget af problemerne vedrørende vædderskibe i 1870'erne og 80'erne, og helt op til
l. Verdenskrig byggedes så godt som alle
større skibe med en stævn, der i påkommende tilfælde kunne være egnet til at
vædre med.
Et helt andet problem i forbindelse med
den tekniske udvikling var spørgsmålene
om skibenes forsyninger. Mens et sejlskib
havde kunnet holde søen i næsten ubegrænset tid, og under udrustning i danske farvande havde kunnet supplere sine forsyninger af f. eks. ferskt vand lokalt, blev det,
efter at dampen var indført som drivkraft,
nødvendigt for Flådens skibe under alle forhold at tage hensyn til, hvor længe der
kunne sejles, før der igen skulle fyldes kul,
og hvor kulfyldning i det hele taget kunne
finde sted. Endvidere kom også nødvendige
periodiske kedelrensninger og maskineftersyn ind i billedet som noget, der ved den
operative planlægning måtte tages hensyn
til.
Allerede i 1864 møder man dette pro-
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blem både i Nordsøen, hvor bl. a. Suenson
havde et kulskib udlagt i Listerdyb ved
Vesterhavsøerne. og ved forsvaret af Als,
hvor panserbatteriet ROLF KRAKES muligheder for at være klar på kort varsel havde
nøje relation til størrelsen af kulforbruget
under vagttjenesten.
Kul kan normalt kun indtages i bestemte
havne, og fulde beholdninger kan derfor
kun opretholdes i meget korte tidsrum på
grund af den nødvendige sejlads fra kulfyldningssted til operationsområde.
Også våbnenes udvikling fra simple forladekanoner, hvis lavetter tømmermanden
kunne reparere, og hvis broger og taljer den
menige sømand kunne holde i orden, til
komplicerede bagladekanoner i indviklede
drejetårne, hvis vedligeholdelse kun kunne
varetages af specialuddannede fagfolk eller
værksteder i land, stillede de udrustede
styrkers chefer overfor mange problemer og
komplicerede i hØj grad uddannelsesspørgsmålet.
En rimelig og økonomisk mulig anvendelse og opøvelse af Flåden til landets forsvar måtte under disse stadig voksende krav
blive vanskeligere og vanskeligere.
Heldigvis var det dog sådan, at den tekniske udvikling ikke alene stillede krav, der
vanskeliggjorde det lille lands forsvar.
Fremkomsten af miner og torpedoer og de
til de sidstnævntes anvendelse beregnede
skibstyper, torpedobåde og undervandsbåde,
gav den lille sømagt midler i hænde, hvormed der for en relativt lille bekostning
kunne anrettes katastrofale skader på de
største sømagters mest moderne og slagkraftige enheder.
Men selvfølgelig var det også vanskeligt
at danne sig de rette forestillinger om og
udgive de rette anvisninger på de ny våbens
og de ny krigsskibstypers korrekte anvendelse. Erfaringer savnedes totalt. Ganske

vist indhøstedes der nogle under den russisk-japanske krig 1904-05 om torpedohådsangreb, men ubådenes anvendelsesmuligheder blev først helt klarlagt i løbet af 1. Verdenskrig. Under denne var iøvrigt enhver
mulighed for samlet taktisk indøvelse af
den danske Flådes styrker stærkt hemmet af
de opgaver, som neutralitetsvagten i farvandene og ved minespærringerne medførte,
uanset det betydelige antal enheder, der var
udrustet.
De i de enkelte farvandsafsnit fordelte
styrker var organiseret i eskadrer under
Flådens Overkommando svarende til det,
der i dag hedder SO K.
Tilkomsten af flyvemaskiner som kampmiddel over hav- og kystområder formindskede ikke problemerne med hensyn til Flådens føring, men det var dog den herskende
opfattelse i mellemkrigsårene, at artilleriskibe, af hvilke der op til den 29. august
1943 rådedes over to, havde anvendelsesmuligheder i danske farvande, og at de var
et nødvendigt rygstød for, at en minespærring skulle kunne være blot nogenlunde
effektiv, udfra den opfattelse, at minespærring med de på den tid anvendte minetyper
ellers hurtigt ville kunne stryges af de foran
en eventuel angrebsstyrke marcherende minestrygere og således knap nok ville kunne
forsinke angriberen og slet ikke spærre
vejen for ham.
Torpedobådene opøvedes fortrinsvis i angreb om natten, mens ubåde forudsattes fordelt i afgrænsede dykkefelter i gennemsejlingsfarvandene langs angriberens forventede rute. De skulle foretage neddykkede

angreb (i periskopdybde) i dagslys og eventuelt i tusmørke.
Luftfartøjer fra Marinens Flyvevæsen
skulle dels rekognoscere for fjendtlig opmarch, dels yde jagerdækning af egne overfladeenheder mod fjendtlige luftangreb og
endelig om muligt foretage bombe- og torpedoangreb mod fjendtlige enheder.
De nævnte styrker skulle alle ved udrustning stå under kommando af chefen for
Kystflåden, og retningslinierne for deres
optræden og anvendelse fandtes derfor i
forskellige kystflådeordrer.
Hvorledes alt dette kom til at virke, eller
rettere slet ikke kom til at virke den 9.
april 1940, vil være kendt. Flådens virksomhed som neutralitetsværn i 1939-40 kunne
som følge af dens reducerede omfang kun
blive en svag afglans af tilsvarende begivenheder og opgaver i 1914-18, og spredning
af de i forvejen utilstrækkelige kræfter til
talrige opgaver medførte, som det altid vil
være tilfældet, at ingen af dem blev løst
tilfredsstillende.
Retningslinierne for Flådens indsats til
søs under besættelsen udkrystalliseredes i
ordrerne »Afgå til Sverige« eller »Sænk
skibet«, ordrer, der på grund af svigtende
udgivelsesmuligheder, mangelfulde efterretninger og utilstrækkelig forståelse af ledelsens hensigter, kun blev fulgt, hvor kontakten til den centrale ledelse var ubrudt.
I de første år efter krigen var materiellet
og uddannelsesstandarden ikke af en sådan
kvalitet, at nogen planmæssig anvendelse
eller ledelse kunne foreligge fuldt udarbejdet og gennemprøvet.

Danmark i NATO.
Det er formentlig indlysende, at den efter
Danmarks indtræden i NATO-samarbejdet
foreliggende planlægning for den forsvarsmæssige anvendelse af danske styrker i sam3·

arbejde med andre magters og ledelsen af
denne anvendelse berører områder, der må
være af fortrolig karakter, således at de ikke
egner sig til behandling her.
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Visse konsekvenser af dette samarbejde
kan dog selvfølgelig anføres, uden at forsvaret derved skades, ja, måske kan der, ved
at de derigennem bliver mere kendt, skabes
en gavnlig forståelse af nogle af forudsætningerne for dansk søforsvars ledelse idag.
Det er allerede nævnt, at Søværnets operative Kommando (SOK) i tilfælde af krig
forudsættes at indgå i NATO-kommandosystemet. Som dette er opbygget idag, vil
det sige. at SOK, sideordnet med den til svarende kommando for de vesttyske flådestyrker i Østersøen, vil blive operativt ledet
af den i Kiel stationerede NATO-flådekommando, hvis chef skiftevis vil være vesttysk
og dansk admiral med NATO-titlen COM·
NAVBALTAP (Commander Allied Naval
Forces Baltic Approaches) . Denne kommando indgår under NATO-enhedskommandoen i Jylland, hvis chef vil være dansk
general eller admiral med NATO-titlen
COMBALTAP (Commander Allied Forces
Baltic Approaches), og hvis opgave vil blive
at lede det samlede forsvar til lands, til søs
og i luften af Danmark og Slesvig-Holsten.
COMBALTAP indgår under det regionale
hovedkvarter for Nordeuropa i Kolsås ved
Oslo, der igen sorterer under hovedkvarteret for alle NATO-styrker i Europa i Versailles udenfor Paris, SHAPE (Supreme
Headquarters Allied Powers EUROPE).
Under SOK henhører, som det ses af organisationsskemaet, en række eskadrer, der
i NATO-udtryksform kan betegnes som
»type-commands«. Det vil sige, at de er
sammensat af enheder af samme eller nærlig samme type (f. eks. minestrygere). Denne
inddeling er foretaget af administrative,
materielle og uddannelsesmæssige hensyn.
H vis enheder, der hører til forskellige
»type-commands« , skal optræde sammen, vil
de enten blive samlet i en »task-group«,
d. V.S. en mere permanent organisation, der
beordres af SOK (i fredstid af SØværns-
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kommandoen) for en bestemt tid eller for
udførelse af et bestemt hverv (»task«). eller
der vil blive udpeget en »Officer in tactical
command« (OTC), der indenfor et nærmere bestemt farvandsområde i et begrænset tidsrum eller for udførelsen af en begrænset opgave får kommandoen over de
til deltagelse bestemte og/eller de i området
værende enheder.
Det er påfaldende, hvorledes det på grund
af de bedre kommunikationsmuligheder,
som nutidens radiotelegrafi og -telefoni byder på, er muligt på denne måde at ændre
kommandoforholdene efter omstændighederne, men det skal påpeges, at der ikke
herved er sket nogen ændring i det forhold,
at den enkelte skibs- eller styrkechef (OTC)
må have frie hænder til at disponere selvstændigt og selv vælge den fremgangsmåde.
han finder bedst, til at nå det mål , der er
blevet ham foreskrevet, eller som han senere finder det muligt at nå. Alt på grundlag af egne observationer i operationsområdet, men selvfølgelig også under hensyntagen til alle øvrige foreliggende oplysninger, herunder orientering fra de centrale
kommandoorganer om den generelle situation.
Det er i overensstemmelse med hele ideen
bag NATO, at kommando kan udøves over
samarbejdende styrker af vidt forskellige
nationaliteter. Dette må derfor for at opnå
tilstrækkelig øvelse ske også i de rene nationale styrker ved hjælp af det fælles signalsystern, der betjener sig af engelsk, og
hvis signalbeger. reglementer og bestemmelser kun foreligger på dette sprog. Gennem
deltagelse i større samlede øvelser, hvor den
videreg~ende brug af kommando- og signalsystemet indøves, får mindre landes styrker
enestående muligheder for at få langt større
erfaringer f. eks. med hensyn til bekæmpelse af ubåde og forsvar mod luftangreb,
end det ville være muligt at opnå på natio-

økonomisk støtte fra N ATO. Ganske vist
har overgangen til oliefyring i dampkedlerne og til dieselmotorer som fremdrivningsmiddel i andre enheder medført en
væsentlig formindskelse af det tidligere omtalte brændstofforsyningsproblem, idet det
under NATO-øvelser indøves at fylde olie
under gang fra større enheder (krydsere,
hangarskibe eller fra tankskibe), ligesom
alle Søværnets skibe kan forsyne hinanden
indbyrdes med f. eks. ammunition, proviant
og personel på tils varende måde.
Iøvrigt betragtes forsyningstjenesten indenfor NATO som et nationalt anliggende
og vil derfor blive behandlet i forbindelse
med en beskrivelse af de derfor ansvarlige
myndigheders virksomhed.
Viceadmiral S . E. Pontoppidan,
chef for Søværnet 1961-65.

nal basis, noget der må anses for uhyre vigtigt, henset til de styrker, en forventet modstander kan påregnes at have til rådighed.
Flyvevåbnenes stærke udvikling i omfang og effektivitet har medført, at al optræden i danske farvande er afhængig af
luftsituationen. Denne er igen afhængig af
sigtbarhed og belysning, altså af vejret, årstiden og tiden på døgnet, men den er selvfølgelig også afhængig af det intimest mulige samarbejde med egne luftstyrker og
styrkeforholdet mellem disse og fjendens.
Også på dette område er NATO-samarbejdet af største betydning, da luftstyrker lader
sig flytte overordentligt hurtigt til nye op erationsområder. forudsat at de fornødne
baseinstallationer, flyvepladser og værksteder samt brændstofbeholdninger forefindes

der.
For moderne flådeoperationer er som før
nævnt baseorganisationen ligeledes af afgørende betydning. Derfor er der til flådens
og allierede flådestyrkers brug bygget flådestationer i Korsør og Frederikshavn med

Marinekommandoer - Marinedistrikter.
Som det fremgår af organisationsskemaet,
indgår også et antal marinedistrikter under
SOK. Disse omfatter hvert indenfor sit geografiske område et eller flere kystdefensionseller varslingsanlæg, idet distrikterne nu i
modsætning til tidligere .ikke dækker hele
landet, men kun omfatter sådanne landsdele eller farvandsafsnit, indenfor hvis geografiske grænser der findes anlæg af den
nævnte slags.
Da disse anlæg indgår i den planlagte
anvendelse af det samlede SØværn, eller som
det også kan udtrykkes i denne forbindelse,
i Søværnets operative funktion , blev det
ved den sidste revision af forsvarslovene
fundet naturligt og nødvendigt, at de samledes under SOK både uddannelsesmæssigt
og anvendelsesmæssigt.
Indtil 1961 sorterede marinedistrikterne
under marinekommandoer omfattende større geografiske områder og med ans var overfor Søværnskommandoen for det sømilitære
lokalforsvar og andre sømilitære opgaver
indenfor dette. Dette var en naturlig følge
af de mange lokale spørgsmål og problemer,
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der bl. a. skyldtes besættelsestidens talrige
levn , kystbatterier, radarstationer, for strandsminefelter o. m. a. tillige med muligheden for de alle steder optrædende drivende miner. Man har nu fundet, at visse
af disse opgaver lige så godt kan varetages
fra flådestationerne, hvis forsyningsmæssige
virksomhed har visse geografiske grænser,
hvorved opgaver af nævnte art også kan
løses af marinedistrikterne inden for og i
nærheden af deres områder. Marinekommandoerne i det hjemlige Danmark er derfor nu nedlagt.

Grønlands Kommando Færeernes Kommando.
Gennem disse to militære kommandoer,
der, uanset at deres chefer er søofficerer,
kan omfatte styrker af alle tre værn, har
Søværnet forbindelse til andre elementer
indenfor N ATO-organisationen.
Begge indgår nemlig i krig operativt under det med hovedkvarteret ved Paris (SHAPE) ligestillede hovedkvarter (SACLANT)
i Norfolk, Virginia, U.S.A. , som er hovedkvarter for den øverstkommanderende for
atlantpagtens styrker i Atlanterhavet (Supreme Allied Commander ATLANTIC).
Grønlands Kommando indgår under
den vestlige sektor heraf, der har fælles
hovedkvarter og chef med SACLANT, mens
Færøernes Kommando henhører under den
Østlige sektor, hvis chef også er chef for den
engelske hjemmeflåde (Home Fleet),
Grønlands Kommandos chef, hvis NATo.titel er »Island Commander Greenland«,
har i krig ansvaret for lokalforsvaret af

Grønland. Han har kommando over Flådestation Grønnedal, hvor han er stationeret,
og over de inspektionsskibe og -kuttere samt
opmålingsskibe og -rnotorbåde, der udfører
henholdsvis fiskeriinspektion og kortlægningsarbejde i grønlandske farvande.
Desuden har han under sig en slædepatrulje (»SIRIUS«) bemandet med personel
fra Hæren, som foretager afpatruljering af
det uhyre område på Orønlands øst- og
nordkyst, dels for at sikre sig i muligt omfang mod uvedkommende virksomhed i området, dels for gennem almindelig politivirksomhed at markere Danmarks ved dom,
afsagt af den mellemfolkelige domstol i
Haag, fastslåede højhedsret over det uvejsomme land, som kun på denne måde kan
befærdes og kontrolleres, og som på enhver
måde er så forskelligt fra det Øvrige Danmark.
Færøernes Kommandos chef har NATOtitlen »Island Commander Faeroes« og er
i krig ansvarlig for lokalforsvaret af Færøerne.
I det daglige leder han i samarbejde med
de lokale myndigheder fiskeriinspektionstjenesten ved Øerne og varetager danske
militære interesser i almindelighed.
De på organisationsskemaet anførte flådestationer, bortset fra Grønnedal, de tekniske virksomheder og de øvrige anførte institutioner vil blive omhandlet i senere afsnit af denne bog, mens skolerne er omtalt
i FLÅDEN GENNEM 450 ÅR.

H.-H. Wesche.

De af forsvarslovene 1969 og 1973 forårsagede ændringer er omtalt i artiklen Søværnet
1961-74 i Flåden - lste Del.

FLADEST0TTEPUNKTER
OG MARITIME BASER

N

år kong Hans i sin tid oprettede KØbenhavn som vor eneste flådebase, var
dette ganske naturligt. Havnen lå ved den
normale gennemsejling mellem NordsøenKattegat og Østersøområdet. Sundet var
efter datidens forhold vel afmærket, medens de uopmålte grunde i Store Bælt virkede afskrækkende på fremmede navigatører, og Lille Bælt blev kun besejlet lokalt.
København lå centralt i riget, og der var
derfra let adgang til Østersøen med vore
modstanderes baser og flådestøttepunkter i
N ordtyskland og Sverige.
Ved vintertid, hvor selv de svageste isformationer tvang sejlskibene i havn, lagde
orlogsskibene op rundt om i havnene, og
gang på gang beretter søkrigshistorien om
»at så gik flåderne i havn for vinteren og
kom ikke mere ud det år«. De danske orlogsskibe blev oplagt i København og kunne
her ved værksteder og fra magasiner reparere og komplettere, således at de ved forårstid velforsynet med artillerigods, ammunition, proviant og reservegods (varegods)
var klar til sommerens togter og kampe. Om
nødvendigt kunne krigsskibene, som tidligere ikke afveg så væsentligt fra handelsskibene som nu, skaffe sig manglende udrustning, d .v.s. tovværk, sejl og fersk pro-

viant m. m. fra næsten enhver søkøbstad.
- Andre fremskudte flådebaser var der derfor kun ringe behov for, det blev kun til
nogle få støttepunkter i N arge, ved Elben
samt enkelte andre steder. Selv da Danmark
i slutningen af det 18. århundrede blev
tvunget til at sende orlogsskibe på langvarige togter til Middelhavet for der at
beskytte den dansk-norske handelsskibsfart,
kunne disse veludrustede orlogsfartøjer holde stationen uden andre tilførsler hjemmefra end nu og da et forsyningsskib, som
oftest i en af de konvojer, hvori også indgik
det såkaldte »presentskib«, der medførte
tribut til Barbareskstaterne. Under de langvarige operationer i de fremmede farvande
havde man en overgang mulighed for at
benytte værft, hospital m. m. i Port Mahon
på det dengang britisk okkuperede Minorca,
Senere hen ses kølhalinger og andre af skibsbesætningerne udførte reparations- og vedligeholdelsesarbejder at være foregået i forskellige italienske havne.
De mange store togter til vore tidligere
oversøiske kolonier krævede ikke maritime
støttepunkter, her var det mere de meget
sjældent anløbende orlogsskibe, der bragte
hjælp og forsyninger til myndigheder og
garnisoner på fjerntliggende pladser.
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End ikke den gennem århundreder af
Søværnets skibe besatte vestindiske station
krævede maritime etablissementer i land,
man havde kun behov for den vestindiske
hærstyrkes sygehuse og kachotter. I 1886
blev der dog fremsat et forslag om at stationere et mindre dampskib i Dansk Vestindien, hvorved kravet om den stadige udsendelse af større orlogsskibe fra moderlandet ville blive afsvækket, når der samtidig
blev oprettet en fast orlogshavn på St.
Croix. Herved kunne også en indskrænkning af hærstyrken finde sted.
Kanonbådskrigen 1807-14 stillede sine
specielle krav til baser rundt om i vore
farvande. De små rofartøjer, hvormed der
især i vinclstille foretoges dristige angreb
på beskyttede konvojer, måtte tage flugten,
når gunstig opstående vind tillod fjendens
fregatter og linieskibe at gå angrebsvis til
værks. Der blev derfor rundt om i landet
opkastet de nødvendige batterier, under
hvis kanoner vore rokanenfartøjer kunne
søge dækning, og på sine steder blev der
opført beboelsesbarakker, kogehuse m. m.
eller henlagt logiskibe til brug for besætningerne fra de åbne og udækkede danske
krigsfartøjer. Alt dette forsvandt dog ved
krigens ophør, selvom man på visse steder
endnu kan se rester af de gamle skanser
ved Hals, Fladstrand, Kyholm, Nyord m. fl.,
og det vides, at barakanlægget fra Korsør
blev flyttet til Sprogø og indgik i den derværende isbådsstation.
Da Flådens hovedbase, København med
Holmen, er velkendt og ofte skildret, og
mange af Kanonbådskrigens fortificationer
som nævnt var af ren midlertidig art, hvorfor en omtale heraf kun ville blive summarisk og lidet interessant, er det derfor kun
de vigtigste af øvrige gennem tiderne oprettede støttepunkter, der her vil blive
omtalt.
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Den Gliickstadtske See-Equipage.
Kong Christian IV, som med mere ildhu
end egentlig held tog virksom del i sin
samtids store religionskrige i Nordtyskland,
indså tidligt betydningen af et fast støttepunkt ved Elben, som allerede på den tid
var en vigtig trafikåre. Gennem et fæstningsanlæg her men te kongen sin magt
styrket overfor Hamburgs handelsvælde,
ligesom en by med frihavn ved denne flod
kunne gøres til et betydningsfuldt udgangspunkt for dansk storhandel og koffardifart.
Endelig mente kongen, at ligesom Øresundstolden gav gode indtægter til rigets
slunkne kasse, måtte en toldopkrævning
overfor de rigt lastede hamburgerskuder,
der stod Elben op, blive til betydelig økonomisk gevinst for det danske kongerige.
Det nødvendige fæstningsbyggeri blev sat
i gang - i sin dagbog for 8. maj 1620 skrev
kongen: »Blev Fæstningen Gliickstadt begyndt« - og udviklede sig efterhånden omkring floden Rhins udløb i Elben. I 1629
blev der givet visse privilegier til indbyggerne for at fremme byens udvikling, ligesom der blev opført et slot til bolig for guvernøren, men hele. bygværket skred kun
langsomt frem. Fra Hamburgs side var man
utilfreds med denne rivindførte toldafgift,
idet senatet påberåbte sig en toldfrihedstilståelse for Nedre-Elben fra 1189, og der
udviklede sig en krigstilstand mellem kongen og den rige hansestad. Da kampe og
fortsatte udrustninger ikke førte til noget
afgørende resultat, besluttede kongen trods rigsrådets modstand - at udruste
hovedflåden for med den selv at trumfe
sine fordringer igennem.
I august 1630 gik kongen efter en lang
rejse med megen storm og modgang til angreb på hamburgernes skibe på Elben med
en dansk flådestyrke på 26 skibe - dog
uden held.

Gammelt stik af Christian IV's grænsefæstning Gliichstadt, set fra Elben . Bag vagttårnet til
venstre ses indsejlingen til havnen, der udgøres af floden Rhins udløb i Elben.

For at håne fjenden havde hanseaterne
overmodigt bundet det danske flag fra et
af de erobrede skibe agter i et af deres egne
og slæbt det gennem vandet. Kong Christian blev gram i hu, da han hørte om
denne skændsel; han var på grund af storm
tvunget til at stå til søs med sin styrke,
og først den 4. september kunne han igen
holde ind på Elbens grumsede vande, hvor
en hård kamp blev optaget med hamburgerne. Hen på aftenen afbrødes kampen,
og begge flådestyrker ankrede for natten;
men næste dag havde danskerne mere held
med sig og trængte fjenden tilbage til
Brunsbiittel. Den 6. retirerede hamburgerne videre op ad floden og flygtede forbi
Gliickstadt, således at den danske søkonges
første mål var nået: fæstningen var befriet.
Den følgende dag blev fjenden forfulgt så

langt op, som vanddybden tillod det, hvorefter de større og dybtstikkende skibe blev
udskiftet med mindre og mere grundgående
fartøjer - og under disse kamphandlinger
mistede det hamburgske admiralskib sit
anker. Det blev opfisket af danskerne og
som et sejrstrofæ ophængt udenpå Gliickstadts kirketårn, hvor det »til ævige Tider«
skulle minde de hanseatiske købmænd om,
at man ikke ustraffet kunne smæde og ringeagte kgl. majestæts orlogsflag, ej heller formene ham ret til at kræve told her.
Opkrævningen af Elbtolden tog sin beo
gyndelse samme år.
Allerede i Christian IV's tid hører man
om den såkaldte »Gliickstadske Søe-Equipage« , hvortilorlogsskibene kom og gik,
blev oplagt om vinteren, bygget og repareret, ligesom der her periodevis blev udsta-
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Grundplan over den i 1816 under demolering værende fæstning Gliickstadt. Den voldomkransede
by ligger omkring floden Rhin ved dens udløb i Elben (til venstre). Flodens udløb udgør byens
havn, der inderst er spærret af en regulerende sluse. Byens grundplan med de fra torvet i stjerne
udgående gader træder klart frem.

tioneret skibe, der særlig egnede sig til sejlads i det lave, tidevandsprægede farvand .
I 1637 bestemte kongen, at disse skibe og
fortificationens blokhus skulle føre dansk
flag »med et grønt nældeblad og 3 sorte
nagler deri«, tilsvarende skulle de to krydsere, der blev udrustet ved Gliickstadt for
at håndhæve de kongelige rettigheder på
Elben, føre det romerske riges Ørn og et
nældeblad i flaget. Først fra ca. 1678 kan
man dog regne Søe-Equipagen som et fast
flådeetab lissement.
I 1684 brugte man Gliickstadt som udgangspunkt for den eskadre, som erobrede
Øen Helgoland, og i 1689 overførtes herfra
en betydelig styrke af danske hjælpetropper
til England. I 1686 havde der igen været
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strid med Hamburg, hvorfor alle skibene
ved Gliickstadt var udrustet, foruden at der
var sendt en særlig flådeafdeling herover.
Efterhånden udviklede Equipagen sig til
en mere fast institution med eget skibsmateriel, et mindre skibsværft og et til ticler
ret anseligt personel, særlig under krigsforhold. Således blev alt skibsmateriel på
Elben beordret klargjort i januar 1700 for
at optræde mod svenskerne og luneborgerne, og to norske defensionsskibe ankom som
forstærkning, men krigslykken vekslede, vel
blev forskellige svenske småfartøjer erobret,
men fregatten HUMMEREN måtte i stærk
forskudt tilstand forlades grundsat, hvorefter den blev opbrændt af fjenden.
I 1704 byggedes i Gliickstadt det flad-

bundede orlogsskib DITMARSKEN, som var
viceadmiral C. T. Sehesteds flagskib under kampene 'ved Riigen og Stralsund, og
i 1707 blev linieskibet ISLAND bygget her
ved Elben. Ved krigsudbruddet mod Sverige 1709 blev der kun udrustet nogle jagter til at observere kapere samt et mindre
fartøj på Elben for at hindre, -at der udførtes korn fra Marsken. N år dette alligevel skete på lovlig måde, skulle man »så
lempelig« se at få kornet ind til Gliickstadt og så beholde det der. Da kaperuvæsenet tiltag, blev der oprettet et system af
konvoj-linier, og dækningen af ruten mellem de vestslesvigske og holstenske byer
samt Ribe besørgedes i 1710 af skibe fra
den Gliickstadtske Søe-Equipage.
Det påfølgende år var virksomheden dog
betydelig større her. Alle skibe blev udrustet til forskellige opgaver, konvojering,
kaperjagt o. L Fra hovedflåden var udlånt
fregatten POSTlLLIONEN, som sendtes fra
Gliickstadt til Norge, hvor den unge underlieutenant Peter Wessel gik i land og kort
tid efter atter fik kommando over snauen
ORMEN og dermed fortsatte sit korte og
dådrige liv som skibschef m. v. i den dansknorske orlogsflåde.
I 1714 udgik en ny ekspedition fra Gliickstadt for at besætte Helgoland, som derefter
forblev i dansk besiddelse, indtil Øen i 1807
blev erobret af englænderne.
Perioden fra 1720 til 1794 forløb for den
Gli.ickstadtske Søe-Equipage i en stille og
fredelig atmosfære. Det synes, som om Marinens interesse for den aftog; således blev
chefstillingen ophævet i 1749, og en ingeniørofficer fik sammen med materielforvalteren opsyn med materiel og bygninger,
der efterhånden ligesom havnen forfaldt;
i virkeligheden gled Søe-Equipagen på den
tid helt ud af Admiralitetets regnskab.
Imidlertid vågnede interessen for den gamle
flådestation igen omkring 1794, de to vagt-

Ankeret fra det hamburgske admiralsskib, som
Christian IV som sejrstrofæ lod anbringe på
kirketårnets mur i Gliichstadt, hvor det endnu
har sin plads under spiret med byens vartegn:
Den gyldne Fortuna under Christian IV's
kronede monogram.

skibe på Elben blev trukket vestover og
oplagt ved Gliickstadt sammen med nogle
kanonbåde, og med forskelligt personel og
materiel blev Søe-Equipagen påny organiseret som en sømilitær institution.
I 1801 udrustedes herfra 59 småfartøjer
som »skjøtb åde«. dog kun for nogle få måneder, indtil krigsfaren var drevet over.
Under Kanonbådskrigen blev der atter
udrustet nogle få skjøtbåde, ligesom Gliickstadt blev støttepunktet for en mindre kanonbådsafdeling, der opererede i farvandene her og den 29. august 1809 erobrede
en engelsk kanonbåd, ligesom der det følgende år udkæmpedes en ærefuld kamp
mod engelske brigger. I 1813 ændredes situationen dog, og vort søherredørnme på
Elben kom i fare. Et svensk-russisk-engelsk
korps belejrede fæstningen Gliickstadt fra
landsiden, og fra søsiden angreb englænderne, der støttede sig på det erobrede Helgoland. Vore kanonbåde kæmpede dog tappert og i flere tilfælde sejrrigt mod dem.
Ved fæstningens indeslutning bestod Søe-
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Christiansø og Frederiksø 1754. Efter Thurah.
l forgrunden Frederiksø med det lille tårn. Foran store tårn ses den daværende kommandantbolig.

Equipagen af den gamle brig FEMEREN,
9 kanonbåde og 2 skørbåde med et samlet
personel på 9 officerer og 500 mand, som
alle deltog i forsvaret på land, hvor de gjorde sig meget ærefuldt bemærket.
Fæstningen og flådeetablissementet blev
bombarderet både fra land- og søsiden, og
herunder dræbtes Søe-Equipagens chef, kaptajn Kruse} ligesom briggen og en kanonbåd led en del skade. Da bombardementet
havde svækket fæstningens modstandsdygtighed stærkt, blev der forhandlet om overgivelse, og denne fandt sted den 5. januar
1814 på betingelse af, at garnisonen med
feltkanoner, heste, våben og bagage fik fri
afmarch, medens fæstningsskytset og skibsmateriellet faldt i fjendens hænder.
Fredstraktaten af 1814 bestemte, at
Gliickstadt fremtidig skulle være en åben

44

by; demoleringsarbejderne blev hurtigt påbegyndt, og på mindre end to år var alle
volde sløjfede.
Ved Søe-Equipagen blev forskelligt fartøjsmateriel, hovedsagelig kanonfartøjer. oplagt, men det følgende år gjordes forskellige
forberedelser til marinestationens endelige
nedlæggelse, og en detaljeret indstilling herom fra kollegiet sluttede med fremhævelse
af, at grev Danneskiold-Samsøe i 1767 havde
udtalt: »at når fæstningen Gliickstadt skulde nedlægges, må og Marinen her frafaldes.«
Da dette nu var tilfældet, mente kollegiet
sig forpligtet til at foreslå etablissementet
ophævet.
Equipagens materiel og bygninger blev
realiseret på forskellig måde, og gravskriften over Christian IV's gamle fortification
og flådeetablissement kan læses i den kgl.

resolution af 15. november 1815, der slutter
således: »Overensstemmende hermed har
Vort Collegium at foranstalte det Fornødne, og dermed formode Vi, at Søe-Equipagen i Gliickstadt nu kan anses som ophævet.«

Christiansø.
Efter at Danmark i 1659 havde mistet
Skåne, Halland og Blekinge, havde Bornholm fået en isoleret, men for landet vigtig
beliggenhed som en fremskudt post i Østersøen. Allerede i 1662 overvejedes det at
skaffe en egnet basis for danske flådeenheder på denne ø, men først 5. juni 1680 udstedtes en kgl. ordre om at finde en havn,
hvor en flåde eller eskadre kunne ligge godt
beskyttet. På forslag fra admiral H. Span og
major Clary gik admiralitetet ind for at
lægge en fæstning på øgruppen Ertholmene,
nordøst for Bornholm, idet ingen af hovedØens havne havde kunnet anbefales hertil.
Planen blev allerede approberet den 7. august, men midlertidigt skrinlagt i november
samme år.
I 1683 lå en flåde til ankers under Bornholm, og admiral Niels luel benyttede lej"
ligheden til at udforske Ertholmene sammen med broderen Jens luelog den senere
admiral Christen Tannesen Sehested, og
deres enstemmige anbefaling af planen fra
1680 satte fart i sagen. Et forsøg med at lade
fregatten STIERNEN overvintre i bugten
ved Arnager sydøst for Rønne i vinteren
1683-84 resulterede i fregattens ,.forlis, og
man opgav at finde en egnet havn på hovedøen. I 1684 sendtes en kommission til de
små Øer med den opgave at udarbejde en
nærmere redegørelse samtidig med, at anlægget af et 8 kanoners batteri påbegyndtes.
Kommissionen indberettede, at der i havnen
kunne ligge 6-8 fregatter og et orlogsskib.
Planlægningen af forsvarsanlæggene blev

Også fjenden fulgte med Svensk søkort fra 1807 over Ertholmene og
løbene dertil med tilhørende landtoninger.

lagt i hænderne på generalquartermester
Hoffmann og oberstløjtnant Coucheron, og
denne sidste ankom kort efter kommissionen som den første kommandant sammen
med en styrke på 2 kompagnier marinere
(250 mand), en del håndværkere, en præst,
en degn, en chirurg og dennes svend.
For at give havnen bedre beskyttelse,
sænkedes året efter to skibe, hvoraf det ene
var orlogsskibet TRE LØVER - »til Fæstningens og Haufnens Nytte og Gaufn«, og
omkring skibene lagdes en stensætning.
Fæstningsanlæggene bestod i første omgang af 4 batterier, et på hver side af det
nordre og søndre indløb, der lå mellem
øgruppens to største øer. Batterierne var
åbne og beskyttedes i ryggen af fæstningstårne, hvorfra man kunne række hele omkredsen af øerne.
Det største af tårnene blev bygget i 1684,
og samtidig blev der slået en medaille,
hvis latinske indskrift i oversættelse lyder:
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»Ertholmene, hidtil fiskernes tjenerinde,
nu Østersøens beherskerinde, hidtil ugæstmild ved sine kloffer, utilgængelig ved sine
skær, nu - 1684 ved Christian V's mere
end herkuliske bedrift - Østersøens beskytterinde, de søfarendes tilflugt, rigernes
pryd; fra sin kloffe aver den fjendtligheder,
venner modtager den mildt, kaldes herefter Christiansø.«
Tårnet på den mindre ø - Frederiksø var færdigbygget 1687. Efter disse anlæg
fulgte yderligere 2 batterier på Christiansøs
syd- og østside, og bestykningen bestod af
20 stk. 18 pd.s kanoner, 18 mindre og 218
stk . let skyts. Fæstningen var konstant bemandet, og besætningen talte i den 20-årige
fredsperiode efter Den skånske Krig 115
mand. I 1709, umiddelbart før Den store
nordiske Krig, blev anlæggene inspiceret af
Flådens bygmester, admiral O. ]udichær,
med udbedringer for øje, og under selve
krigen blev besætningen forøget til 372
mand, for en stor del af Bornholms Væbning.
Fæstningen må have været anset for meget stærk, thi svenskerne vovede aldrig et
angreb til trods for, at havnen blev meget
benyttet, bl. a. af Tordenskiold med fregatten LØVENDAHLS GALLEY i januar 1715.
Efter krigen må fæstningen Christiansø,
som henhørte under Marinen, ikke have
været holdt særlig godt vedlige, da en indberetning fra kommandanten, kaptajn Stibolt, i 1725 om dens tilstand stiller krav om
midler til en del udbedringer. Den daværende kommandant på Bornholm, general
Scheel, havde et meget vågent øje for Christiansøs betydning, og der foreligger en
række skrivelser herom fra hans hånd. I
1730 understreger han således meget stærkt,
at der på Christiansø konstant må være en
garnison, også i fredstider, for at undgå
pludselige overfald. Denne garnison bør
dog udskiftes jævnligt, mindst hvert 2. år
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for at undgå, at soldaterne bliver fiskere
og glemmer det egentlige soldaterhåndværk.
Fra 1731 foretoges i en lang årrække udbedringsarbejder - ikke alle med lige stort
held - og efter stadig nye planer, så der
er blevet ofret ret store summer på denne
flådebase. Efter ordre fra Danneskiold-Sarnsøe udarbejdede major Giedde i 1741 en
plan til forbedring og foreslog heri besætningens størrelse til 300 mand, »dog ei for
mange Koner og Børn«, og i 1759 blev
bl. a. havnens dybdeforhold undersøgt og
nye uddybnings- og stensætningsarbejder sat
i gang.
Artilleriet, der hidtil havde været underlagt en fælles tøj mester på Bornholm, blev
i 1769 helt overtaget af Søe-Etaten,
Det skulle vise sig heldigt, at fæstningen
var holdt så godt vedlige i den lange fredsperiode, da den under Kanonbådskrigen
blev stærkt benyttet som basis for kanonbåde og luggere, der herfra generede svenske handelsskibe og tog mange priser.
I oktober 1808 blev fæstningen taget under ild af en engelsk eskadre under admiral
Saumarez. En del af bombardementet foregik udenfor de danske kanoners rækkevidde, og der voldtes skader på bygninger
og de i havnen liggende skibe. 6 svenske
fanger og en kone blev dræbt, og 15 personer såredes. Belært af denne erfaring blev .
der året efter oprettet 4 nye batterier, men
det hårde arbejde med skansebyggeriet resulterede i, at den hvervede besætning, der
for en stor del bestod af tyskere, gjorde mytteri og sejlede til Sverige, hvor de blev
hvervet til den svenske arme. En ny besætning, fortrinsvis bestående af bornholmere,
fuldførte arbejdet.
FØr krigen mellem Sverige og Danmark
blev erklæret i 1813, lå en svensk brig
WANTA LITET mellem Bornholm og Christiansø for at forhindre forbindelse mellem
Øen og fæstningen. Guvernøren på Bom-

Specielkort over Ertholmene med angivelse af de mange gamle lokaliteter på øerne,
tegnet af Søværnets Bygningsdistrikt.

FREDERIKSØ:
Det gamle statsfængsel
Gamle kanonjolleskure
Svingbroen
Tidl. kgl. studestald tæt
ved sygehuset
5. Forsamlingslokalet

1.
2.
3.
4.

»Månen«

8.
9.
10.
11.
12.
13.

CHRISTIANSØ:
Store Tårn
14. Præstegård og skole
Hotel
15. »Kongens Haue»Paraden16. »Mindet«, lægebolig
Fyrmesterbolig
17. »Kommandantens Have«
Kirke
18. Kirkegård
Eksercerplads (fodbold19. Den gamle kro
bane)
20. »Gaden-

6. Lille Tårn
7. Beddinger
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Søndre havn på Christiansø.

holm gav - efter at briggen havde oplyst,
at den skulle opbringe skibe mellem hovedØen og flådebasen - ordre til kaptajnløjtnant H. E. Wulj] om med 4 kanonbåde at
forjage den generende gæst. Dette lykkedes
hurtigt, idet briggen begunstiget af vinden
forlod farvandet, hvorpå kanonbådene returnerede til havnen på Christiansø.
Efter Kanonbådskrigens afslutning stilledes der efterhånden stærkt forøgede fordringer til fæstningens styrke, og et forslag,
opsat i 1851, var så bekosteligt, at man gik
til den modsatte yderlighed og i 1855 besluttede at nedlægge fæstningen som sådan.
En vagts tyrke på 20 mand bibeholdtes indtil 1863, og da disse folk blev kaldt hjem,
fik en del af dem lov til som fiskere at slå
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Radering af S. L. Lange 1819.

sig ned på Øen - som man ser havde general Scheel i sin indberetning ca. 100 år før
nævnt dette. Så sent som under den første
Slesvigske Krig var Christiansø dog blevet
benyttet af eskadren i Østersøen, således var
korvetten GALATHEA under våbenhvilen
1849 herinde 2 dage for at fylde vand og
brænde.
Store Tårn på Christiansø, der ligesom
tårnet med det spidse tag på Frederiksø
(nu museum) endnu er bevaret, består af
2 cylindriske, 8 m høje granitmure, den
ydre 25 m i diameter og 3 m tyk. Kanonerne stod på øverste »dæk« - alt i fæstningen havde benævnelser som i et orlogsskib, man gik således »ombord i Christiansø« eller »øen«, og Søe-Etatens reglemen-

Kort over N yborg fjord
fra begyndelsen af det
19. århundrede, der viser Nyborgs befæstningsanlæg,
»Spanske
Skanse" mod fjorden og
»Stjerneskanse«
mod
Store Bælt, fyret på
Knudshoved, og vest for
Slipshavn er vagtskibets
ankerplads angivet.

ter og bestemmelser var også gældende her.
I tårnet var der oprindelig kommandantbolig, en kirkesal og nederst våben-, ammunitions- og forrådskamre, og under taget
hang tre kirkeklokker.
I 1805 blev der mellem tårnets murkranse bygget et af kommandør Leoenern
konstrueret spejlfyr, som blev bibeholdt,
indtil det nye fyr blev bygget i 1889. Kirkesalen blev nedlagt, da der i 1821 blev opført en kirke; en særlig kommandantbolig
blev først bygget i 1843.
Selvom Christiansø fæstning, der symbolsk har været kaldt for »Nordens Gibraltar«, ikke mere har sin oprindelige sømilitære betydning, sorterer den stadig under
Forsvarsministeriet. Gennem sin isolerede
beliggenhed som et af rigets yderpunkter,
udelukkende med søværts adgang, er Christiansø i sig selv bevaret op til vore dage
som en marinehistorisk seværdighed - ikke
tom og øde - men et sted , hvor vor tids
dagligliv trods alt er præget af pietet overII. 4

for de gamle minder, hvorom der her værnes med stor omhu.
Fæstningstårnene, batterierne, ' hvoraf
flere med de gamle kanoner, soldaterhytter.
magasinbygninger og statsfængsel - alt ses
bevaret, for størstedelen i den hårde granitsten. således at disse jord- og vandfattige
klippeholme til stadighed er et fuldgyldigt
minde om vor Orlogsflådes gamle og betydningsfulde støttepunkt i Østersøen.

Slipshavn.
Gennem århundreder var opkrævningen
af Øresundstolden en overordentlig rig indtægtskilde for den danske konge og vist
ganske uden sidestykke andet steds i verden.
Handelsskibstrafikkens vej fra Nordsøen til
Østersøen gik hovedsagelig gennem Sundet,
hvorfor også de første fyr og den begyndende søafmærkning var knyttet til ruten
gennem Kattegat og Sundet.
Store Bælt frembød trods sit urene far-
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vand en art bagdør, men heroverfor dækkede man sig allerede ret tidligt. I en af
de første handelstraktater, som sluttedes
med England, mellem kongerne Hans og
Henrik VI i 1490, blev udtrykkelig fastsat,
at et engelsk skib kun i yderste nød måtte
gå igennem bæltet istedetfor Øresund, og
i sådant tilfælde skulle tolden betales' i Nyborg. Skipperen skulle i så tilfælde sværge
på, at nød havde været tilstede.
Slipshavns skanse blev anlagt 1656-57,
oprindelig til sikring af forbindelsen mellem Fyn og Sjælland. I 1711 »besterntes
visse Steder, hvor Coffardiskibene skulde
samles i Riget for derfra at gaae under
Krigsconvoy til næste Station«, og i en plan
herfor ses, at en fregat med en stor chalup
skulle være vagtskib i Store Bælt, samt at
koffardiskibene kunne få »Assistance fra
det faste Søe-Batterie, dersom det behøvedes«. Samme år befalede kongen, at der
skulle udseges »de beqvemmeste Steder ved
Slipshavn og paa Samsøe, hvor slige Batterier kunde anlægges . ..«
Slipshavn blev derfor udbygget, og l Uden 1801-08 fik havnen sin nuværende
form. I 1808-14 var skansen armeret med
14 stk. henholdsvis 36 pds. og 18 pds. kanoner samt 2 stk. 100 pds. morterer. Sammen med Kalkovnsskansen ved Hakkenhavn skulle den skabe et sikkert rum på
Nyborg Fjord for vore søstridskræfter.
Som sidste punkt i Frederik VI's ordre
de bataille for linieskibet PRINS CHRISTIAN
FREDERIK af 18. marts 1808 er anført: »For
en overlegen Force i Bæltet, kan Slipshavn
søges.«
I 1814 blev kanonerne »lagt paa Volden«,
og i 1855 blev skansen nedlagt - en krank
skæbne, når man erindrer, at der i 16-1700tallet havde været planer fremme om at
forlægge Nyborg fæstning til Slipshavn. Nogen større krigshistorie knytter der sig ikke
til denne lille »Søfortification«. Den sven-
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ske konge Carl Gustav, som i januar 1658
havde sat sig i besiddelse af Nyborg, søgte
at tvinge en lille dansk eskadre under kaptajn Peter Bredal til overgivelse. Skibene
havde søgt ly under Nyborg fæstning, men
da denne faldt i svenskernes hænder, gennemførtes en dristig isning på den tilfrosne
fjord for at få skibene ud i åbent vand, alt
under idelige angreb fra svensk side. Efterhånden som skibene kom længere ud, søgte
Carl Gustav at bringe sine kanoner i stilling
på Slipshavn, men de kørte uhjælpelig fast
i det tunge føre på den dengang vejløse
halvø, og Bredal nåede omsider uskadt
udenfor svensk rækkevidde.
I året 1808 var Nyborg atter - men kun
nogle få dage - i fremmed vold, da general,
marquis de la Romanaj som var chef for
et spansk korps blandt de hjælpetropper,
der var forlagt rundt om i Danmark, løsrev
sig fra den franske overkommando og bemægtigede sig Nyborg fæstning med de
omkring den liggende batterier ved stranden. I Nyborg havn var samlet en del transportfartejer. oprindelig bestemt til at overføre de spanske tropper til Sjælland med
angreb på Skåne for øje. Den britiske admiral Saurnarez, der var sendt til Store
Bælt for at skaffe de spanske tropper bort,
satte sig i besiddelse af transportskibene,
men ikke uden kamp. To små danske skibe,
briggen FAMA og kutteren SØEORMEN under
kommando af chefen for det førstnævnte
skib, premierløjtnant Rasch, satte sig til
modværge, men måtte til sidst stryge for
overmagten, der dels bestod af skibe fra
den engelske eskadre, dels af spansk-betjente, danske kanoner i land.
Om de to skibes skæbne vides, at de begge
kom under engelsk kommando og forliste
i Østersøområdet, henholdsvis 1808 og 1809.
Da hverken befolkningen eller transportflådens besætninger ville hjælpe englænderne med indskibningen, måtte de selv

Gammelt hollandsk stik af danske land- og sestridskrælters generobring af den svenskb esatt e [æstning N yborg den 15. november 1659. Til venstre i forgrund en ses H olekenhavn slot. i midten den
nyanlagte skanse på Slip shavn. der dog i originalbilledets tekst forv eksles med Knud shoved. som ses
yd erst til højre.

d els udruste skibe ne og indskibe tropperne,
dels bem ande skibe ne med britiske or logsgaste r.
D et er den en este gang, der er b er ettet
om, at kanonerne i N yborg og på Slipshavn
har været i brug og det endda på en m åd e,
der ikk e var forudset. De spanske soldater
ma rch er ed e ud til Slipsha vn og blev herfra
ført ombord i tr ansportfl åden. De efterl od
600 smukke andalusiske hingste, og d isse
heste løb nu frit rundt på »Øen« , som hal vØen øst for Ny borg kaldes. og begyndte en
ra sende indbyrdes kamp. De rykkede fr em
mod hinanden i militær slagorden , hugged e
med forb enen e, bed og rev i hve randre, så
4*

døde og døende heste til slu t lå spred t
rundt. N ogle træ tte dyr blev indfanget af
fol k fra Ny bo rg . de bl ev sen ere benyttet ti l
forb edring af den indenlandske hesterace.
h vis sære gne præg på denne egn endnu kan
bem ærkes. Andre heste løb ad landevejen
til Oden se, hvor de op søgte d eres tidliget e
stalde. D e mange røde va lmue r på »Øe n ved N yborg - farve t af hesteb lod , siger
sagne t - skal være kommet hertil med spanierne, man mener. a t frøene kan ha ve været i hest en es muleposer.
Efte r Kanonbådsk ri gens afslutning i 1814
genop tages tjenesten på vagtskibssta tionerne i Sundet, på E lb en og i Stor e Bæl t, men
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SLipshavn i mellemkrigsårene.
l forgrunden konturerne af den gamle befæstning (smgL. billedet på side 51), ved kajen ses Luftdepotskibet BESKYTTEREN fortøjet og 3 Luftfartøjer, der ligger ved bøjer i bugt en

det har øjensynligt knebet med at komme
rigtigt i gang på det sidste sted. Admiralitetscollegiet udtaler således:
»Man er derved blevet underrettet om,
at der til Vagtskibsstationen for nærværende
Tid kun hører en Dæksbaad af de saakaldte
Søllingske, der i Almindelighed er beliggende ved Slipshavn Broe og kaldes Vagtskib. Den bruges kun sjældent til Krydsning
i Bæltet, da den skal være meget slet sejlende, hvorimod dette ene foretages med en ,
til Stationen endvidere hørende, anneret
Chalouppe, paa 16 aarer, som skal være et
vel sejlende Fartøj, men som dog kun bruges, naar Vind og Vejr er passende. Det
synes herefter, som om Gennemsejlingerne
i Store Bælt ere mindre vel paaagtede, dels
fordi de netop ere blottede for Tilsyn, naar
de meest skulde være underkastede, nemlig
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naar Gjennemsejlingen formedelst rask Kuling er begunstiget, og dels fordi Chalouppen, formedelst sin afsides Beliggenhed ved
Slipshavn hos Vagtskibet, har i godt Vejr
for langt at sejle, førend den kan naae
Skibe, som under Sjællands Kyst foretage
Gj ennemsejlingen.«
Den 1. april blev den ved stationen oplagte lodsbåd HØGEN udlagt på sit sædvanlige sted i Slipshavn, hvor også mandskabet
til stationens 16-årers chalup blev indkvarteret i de til batteriet hørende huse. Fra
Slipshavn og den tæt herved beliggende
Knudshoved pynt, hvorfra hele farvandet
kunne overses, blev der ligesom fra Nyborg
by ved udsatte udkigsposter holdt nøje kontrol med ethvert i sigte kommende skib.
Blev noget mistænkeligt bemærket fra postemt" og meddelt pr. signal, gik chaluppen,

Marinestation Slipshavn overtages den 19. juli 1956 fra Søværnet af Det maritime Hjemmeværn
(nu Marinehjemmeværnet).

som altid lå klar, øjeblikkelig ud »for at
observere de mistænkelige og eventuelt at
tage og opbringe dem, såfremt de ville sejle
forbi uden at klarere«.
Af instruksen for Vagtskibschefen paa
Bæltet af 1814 bemærkes § 5, der sagde:
»Især skal han have Indseende med Slipshavn, at der ej ulovligt med Contrebande
og Toldforsvegne Varers Ind- eller Udførsel
bliver foretaget, og naar saadant formodes,
da deslige ved Eftersøgning befindende
Contrebande til Confiskation at lade anholde -« og
§ Il: »Naar han selv med det ene af Fartøjerne maatte være fraværende, da skal
den ham underlagte Lieutenant forblive til-

bage ved Slipshavn eller Knudshoved for
at beobagte alt det, som er befalet om Strøm
Toldens Klarering, som og at forevise Toldsedlen, naar den er klareret -{(
l 1847 ændredes instruksen: »Chefen skal
(nu) tilholde alle gennem Bæltet passerende
Skibe at sætte paa Nyborg Fjord, for at klarere Strømtolden, enten paa Nyborg Strømtoldkontor eller paa Kontoret i Slipshavn.«
Som vagtskib i Store Bælt - baseret på
Slips havn - blev efter 1814 benyttet følgende skibsmateriel: 1814 den søllingske
lodsbåd GRIMSTAD, 1815-27 lodsbåden
HØGEN og derefter periodevis skonnerterne
DELPHINEN og PILEN; DELPHINEN igen og
som sidste skib i årene 1842:'-57, da Øre-
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sunds- og Strømtolden i Store Bælt blev
ophævet, . atter skonnerten PILEN. Det i
1813 byggede letsejlende fartøj HUSUM armeret med 2 stk. l-pds, falkonetter - som
en kort tid var benyttet som parlamentærfartøj mellem Ejderen og Helgoland, blev
i årene 1815-23 stationeret ved Slipshavn
for at anvendes ved de kongelige herskabers
overfart her og mellem Fyn og Als. Som
kongeskib blev det overflødiggjort, da hjuldampskibet KIEL blev anskaffet. HUSUM
forblev dog oplagt ved stationen med to
fast ansatte vagtsmænd. Når HUSUM eller
chaluppen skulle anvendes, blev de bemandet med folk fra skonnerten og stationen.
For at få de to fartøjer ud, måtte der tilkaldes assistance fra Nyborg, men da det
tog en time for de 6 mand at komme derud,
foreslog stationschefen i 1838, at hele sta-

Croribor.lf
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tionen skulle forlægges til Slipshavn for at
gøre tjenesten mere effektiv. Dette kunne
ske ved at opføre et bindingsværkshus til
underbringeise af de to officerer, proviantregnskabsføreren og Il mand. Kollegiet
ville dog ikke bekoste et sådant byggeri,
men gik med til , at der blev indrettet 2
værelser, som landetaten stillede til disposition, hvorved i hvert fald officererne fik
fast station på Slipshavn, hvor der også blev
indrettet fortøjningsplads for skonnerten.
Kvarteret for de seks mand i Nyborg blev
opsagt, og folkene blev henvist til at bo om
bord. Efter den tid blev skonnerten oplagt
for is enten i Nyborg eller ved Slipshavn.
Til bemanding af denne maritime ko ntrolpost, var der ifølge reglementerne fordelt følgende personel:
»1) Paa Slipshavn til Udkig fra Knudshoved 5 Mand, disse var indkvarteret i
Landetatens Hus paa Batteriet, hvor der
tillige kogtes for dem.
2) Ombord i Skonnerten, Styrmand, 3
Regnskabsførere og 10 Mand, ialt 14 Mand;
8 af disse og l af dem i Slipshavn besatte
Chalouppen, naar den skulde ud.
3) I Nyborg, til Vagt paa Broen og paa
Volden ved Signaliseringen 3 Mand og 3
Officersoppassere samt 2 Officerer og l
Proviantregnskabsfører, ialt 9 Mand,
eller en samlet besætning på 28 mand.«
Omkring 1840 brugtes årligt 211.000 rdI.
til underholdning af vagtskibsstationerne
(Øresund og Store Bælt) .
Fra 1857 hvilede Slipshavn en tornerosesøvn indtil udbruddet af l. Verdenskrig i
1914. Til dækning af minespærringen i
Store Bælts vesterrende blev der udlagt et
kombineret artilleri- og fodfolksdetachement på Knudshoved, »Batteriet Barden[leth«, og på Slipshavn blev der oprettet en
undervandsbåds- og flyvebådsstation. Hertil
opførtes i 1916 en mindre træhangar, som
står endnu, og DSB-isbryderen STÆRKODDER

Under ledelse af museumsbestyrer, skoleinspektør H . C. Rosted
har elever fra Hørsholm
kommuneskole
foretaget undersøgelse
og opmåling af de
sparsomme rester 'af
den gamle befæstede
galejhavn ved Nivå.
På basis heraf er udfort en model-rekonaf
dette
struktion
gamle marineetablissement, og denne model
er udstillet på Hørsholms egnsmuseum.

og senere hjuldampskibet ÆG IR fra DSB's
standsede Korsør-Kiel-rute, der i kraft af
deres passagerapteringer var velegnede som
stations- og beboelsesskibe, blev fortøjet i
havnen.
Efter Verdenskrigens ophør faldt der
atter ro over Slipshavn, omend de forskellige faciliteter periodevis blev benyttet af
sommereskadrerne, især af disses mine- og
luftfartøjer.
Året 1939 skulle blive skelsættende for
den gamle søfortification. Slipshavn vågnede atter op og har i virkeligheden siden
da været i konstant brug. Først var den i
1939-40 kommandostation for vore minespærringer i Store og Lille Bælt indtil
Danmarks besættelse, og derpå blev den
besat af den tyske værnemagt. Nogle år
efter befrielsen, da Hjemmeværnet opstod,
blev Slipshavn først benyttet af den landmilitære region på Fyn, derefter kom også
Det maritime Hjemmeværn på Fyn med,

indtil marinestationen efterhånden helt
overgik til Det maritime Hjemmeværn, hvis
befalingsmandsskole her er under kommando en meget stor del af året.
Gennem årene er de gamle bygninger restaurerede og istandsat. Den store mandskabsbarak stammer fra tyskernes tid, hvorimod de umiskendelige jernbanebygninger
fra banernes første tid, hvor der her blev
indrettet en isbådsstation, nu er indrettet
til officersmesse og undervisningslokaler.
Da krogen af Nyborg Fjord udfor Slipshavn
hurtigt bliver isfyldt - i 1864 sad det gamle
»frivillige« hjulskib WALDEMAR lastet med
forsyninger til hæren ved Dybbøl fast i
isen og måtte søge ly i Slipshavn - blev isbådsstationen her flyttet til Knudshoved,
hvor den for få år siden har måttet vige
pladsen for automobilfærgehavnen.
Men den gamle marinestation Slipshavn
lever fortsat sit liv, i Forsvarets tjeneste.
Gennem Marinehjemmeværnets skoler og
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andre hjemmeværnsgrenes kurser fyldes de
nye og gamle bygninger af energiske mænd
og kvinder, der her under splitflaget og i
ly af de gamle voldanlæg m. m. dygtiggør
sig til en frivillig indsats i fædrelandets tjeneste. Nutidens alvorsbetonede arbejdsindsats for frihed og fred sker her på gammel
marinehistorisk grund.

Galejhavnen ved Nivå.
I 1752 bestemtes det at oprette en galejhavn ved Øresundskysten. Grunden hertil
var, at der i Landskrona var blevet henlagt
en svensk galej-flotille, der var en trusel
mod trafikken i Sundet. Fra dansk side så
man sig derfor om efter et passende sted på
den sjællandske kyst, hvor en tilsvarende
dansk flotille kunne placeres med mulighed
for at gøre svenskerne rangen stridig. Kysten mellem København og Helsingør blev
undersøgt og opmålt, og efter at kollegiet
og ydermere en særlig nedsat kommission
havde gennemgået alle de fremsatte forslag,
hvoraf særlig kysten ved Teglgården ved
Snedkersten og ved Nivå blev anbefalet,
blev det den 6. november 1752 bestemt, at
der det sidstnævnte sted skulle anlægges
en galej havn.
Vor store flådeorganisator, greve Danneskiold-Samsøe, havde skriftlig frarådet havnens anlæg, og han fik sørgelig ret.
Anlægget og befæstningen af den nye
krigshavn blev overdraget til kommandørkaptajn F. Wegersløff og oberst Gedde, og
i 1757 var havneanlægget fuldført, men havnen fik kun en kort levetid, og dens bebyggelse var uden arkitektonisk værdi.
Allerede i januar 1767 befalede kongen,
at alle arbejder her skulle ophøre. Man
havde nemlig indset, at denne havn var
uden betydning, idet galejerne ikke kunne
komme ud af bugten ved østenvind, den
vind, som ville begunstige de svenske ga-
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lejers udfald; desuden kunne havnen ikke
befæstes mod landsiden, d.v.s. forsvares mod
angreb af landstyrker.
En mindre vagtstyrke forblev ved havneanlægget indtil maj måned samme år, hvorpå kongen skænkede havnen til kammerjunker A. von Liittichau, og den forfaldt
senere helt, således at kun enkelte rester
af dette fejlslagne og relativt kostbare projekt endnu kan ses.

Norske marineetablissementer.
Et dansk marinehistorisk emne kan ikke
behandles, uden at det mangeårige norske
islæt tages med. Af skibenes besætninger
var en meget stor procentdel, og så givet
ikke den ringeste, norsk. Men også for Norge var København hovedbasen, og kun et
ringe antal større enheder var baseret i
norsk farvand. Den vanskeligt tilgængelige
norske kyst var i sig selvet naturligt forsvar, der kun krævede lette enheder som
støtte.
Vel er det større fælles søkrigsmateriel
fortrinsvis bygget på dansk værft, men også
i N orge blev der på forskellige mindre
værfter bygget talrige enheder til det fælles
værn , alt afpasset efter tidens og opgavernes
krav. I årene 1§70-72 blev der ved Strandfjorden i Landvik, vest for Grimstad, bygget et skib ST. OLAF, som ifølge de angivne
dimensioner: 70 alen langt på kølen og op
til 1500 læster - må have været et af de
allerstørste på den tid. I årene 1647-50 blev
den dansk-norske flådes første virkelige tredækker SOPHIA AMALIA bygget på HovedØen ved Oslo.
Imidlertid samlede man sig ikke om en
befæstet flådestation af større betydning og
omfang, men der var til gengæld mange
spredte etablissementer, og de skiftede ofte.
Allerede så tidligt som i 1624 hører man
om , hvorledes kongen personlig under et

Prospekt af Fredriksværn i Norge 1786.
A og B betegner værftet og dets bygninger, medens C er den civile bydel Staværn. 1. Fredriksværn
kirke, 2. Lodsbjerget og lodsbryggen, 3. Værjtsporten, 4. Kommandantboligen - »A dmiralens
hus«, 5. Gamle proviantmagasin. 6. Smedjen, 7. Bradbænken, 8-9 og 10 er slupgalej- og arbejdsfartøjsskure. Fregatten i forgrunden er STORE BÆLT, og helt til venstre ses en lodsbåd med den
røde stribe i sejlet.

besøg i Norge mønstrer 38 galejer fra Staværn, og ved Christianssand lod Christian
IV anlægge en fæstning »Christiansø« og
en bradbænk, hvorfra der i 1693 også søsattes en fregat. Christianssands See-Equipage nævnes ofte fælles med -den gliickstadtske, og man må kunne antage, at
disse to anlæg har været nogenlunde sideordnet. I 1700 tales der om det Christianssandske Værft, men senere om den norske
See-Defension, og i betalingsreglementet for
dette år anføres nu et betydeligt større personel ved Christianssand end ved Gliickstadt, alene til reparation af fartøjerne var
der afsat 1200 rdl. I 1710-19 bestod den
norske Søe-Defension af 2 fregatter, 8-10
galejer, 4 brigantiner og nogle snauer,
skjærbåde og andre mindre fartøjer - fordelt i Christianssand og Frederiksstad.

N aget egentlig befæstningsanlæg af en
højere størrelsesorden til dækning af SØeDefensionen og dens skibe blev ikke anlagt
-måske fordi Norges natur med sine mange
indskæringer, vige og fjorde frembød naturlige havne, hvortil fjender sjældent havde
mulighed for eller vovede at trænge ind,
hverken fra sø- eller landsiden.
I 1750 foreslog en kommission, at Frederiksværn måtte være det bedst egnede sted
til anlægget af et værft og oplagssted for
galejflotillen, og kongen bestemte, at fæstningen Staværn fremtidig skulle kaldes for
Frederiksværn og overgives til Søe-Etaten.
Alt i alt var udgifterne til anlægget her
anslået til over en syvårig periode at koste
ca. 338.000 rdl.
I 1791 bragtes til officiel kundskab, at
Over-Admiralitets-Retten efter kgl. resolu-
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tion samme år skulle være den domstol,
hvortil Frederiksværns og Christiansøs skifteretssager kunne appelleres.
Nogle år senere blev det befalet, at
både Armeens og Søe-Etatens hovedmagasin skulle være i Frederiksstad, hvor de
manglende bygninger skulle opføres. Larkolen og Christianiafjord skulle være krigsskibenes almindelige samlingssted, men under straf af degradation og tabet af sin
kommando måtte ingen skibschef løbe ind
til Frederiksværn og Laurvig.
Kanonbådskrigen, hvor netop Norges
lange og meget indskårne kyststrækninger
bød på skjul og støtte for de mange små
krigsfartøjer. der med tålmod og ihærdighed kæmpede mod den britiske overmagt,
afstedkom også et antal mindre værfter og
samlingssteder for disse enheder. Frederiksværn var fortsat hovedetablissementet og
forblev det for den senere selvstændige nye
norske Marine til 1849 - nedlagt som værft
i 1896, men i dag et betydningsfuldt uddannelsescentrum for det norske Kystartilleri. Christianssands værft (»Kongens
Verft«) ved Tarrisdalselvens munding blev
anlagt 1808-10 og var i virksomhed til
1814, senere dog også i en mere beskeden
grad, til det blev totalt ødelagt ved brandene i 1887 og 1892. I Trondhjem blev
der i 1807 anlagt et værft, som eksisterede
helt op til 1895.

Cort Adeler byggede i 1664-65 tre
galejer på bradbænken ved Bergen, hvor
der altid har været skibbygningsvirksomhed,
omend ikke noget »Kongelig Verft«, her
er også bygget defensionsskibe, kapere og i
1807-14 kanonskonnerter, -chalu pper og
-joller.
Danmarks Orlogsflåde har, som det vil
forstås, i ældre tider ikke haft brug for et
større antal flådestationer - København
med Holmen blev hovedbasen, Nyboder
blev marinebyen, alt det øvrige var af mere
sekundær betydning.
Først i vor tid har NATO-samarbejdet
krævet og muliggjort tilstedeværelsen af
flere fuldt udbyggede flådebaser også i vort
land. Holmen har måttet opgive sin eneret
og sideordne sig med Frederikshavn og
Korsør. Men har disse nye stationer må ske rejst sig på basis af moderne teknik
og kold, nøgtern arkitektur, så har Holmen
måttet tilpasses ved udnyttelse af mange
ældre historiske bygninger og anlæg, der
måske ikke alle er placeret efter moderne
ra tionaliserings- og koordinationssystemer,
men til gengæld præget af tradition og historisk patina, som ingenlunde er at foragte, selv på et flådeetablissement i vor
tekniske tidsalder.
Jørgen T eisen og
G. Hannens de Lielitenberg.

ORLOGSVÆRFTET

D

a kong Hans omkring året 1510 havde
lagt grunden til Rigets Flåde ved bygning af egentlige orlogsskibe i stedet for
som hidtil at lade byerne og lenene stille
armerede og bemandede handelsskibe til
kongens og rigets disposition under ufredstider, foregik bygningen af disse orlogsskibe
rundt om i landet, hvor der var folk, som
forstod sig på skibbygning, og hvor der i
nærheden fandtes skove, der kunne levere
det nødvendige egetømmer. Enkelte steder
- som f. eks. på Slotsholmen i København
og på Slotø i Nakskov Fjord - opstod der
»orlogsværfter«, der i forbindelse med befæstningsanlæg gjorde stedet til en flådebase, men mange orlogsskibe byggedes endnu langt op i 1600-årene på private værfter,
idet man dog tillige i adskillige tilfælde indkøbte skibe fra udlandet.
Allerede tidligere var København i ly af
Absalons Borg - i hvert fald i ufredstider
- blevet anvendt som flådehavn, men bygningen af orlogsskibe på Slotsholmen tog
først sin begyndelse omkring år 1510 - eller
omtrent samtidig med anlæggelsen af det
nævnte værft på Slotø i Nakskov Fjord.
Da det ret hurtigt viste sig, at der på
Slotsholmen ikke var tilstrækkelige udviklingsmuligheder for skibbyggeriet, flyttedes
dette omkring år 1550 til Bremerholm -

det senere Gammelholm - men da dette
værft med skibenes stadig voksende størrelser heller ikke slog til, og da en brand i
byen let kunne betyde en Ødelæggelse af de
oplagte skibe, påbegyndtes den opfyldning
af grundene øst for Københavns havn, der
i slutningen af 1600-årene blev til Nyholm.
Der var i hine tider en intim og naturlig
forbindelse mellem skibbyggeriet og skib.enes udrustning, oplægning og beredskab, en
forbindelse som vedblev indtil det hidtidige
orlogsværft ved lovene af 29. marts 1924
deltes i den nye civile institution Orlogsværftet, der skulle varetage skibenes bygning og reparation, og Flådestationen, der
omfattede det tidligere værfts militære funktioner og opgaver.
Holmens - om man så må sige - geografiske udvikling med omtale af de derværende bygningsværker er behandlet i afsnittet Holmens Historie i »Flåden -lste Del«,
side 206 - hvor også skibstypernes udvikling er skildret i afsnittet Skibe og Våben,
medens der i nærværende afsnit i hovedsagen skal gives et rids af skibbyggeriet og
værftets virksomhed.
Skibenes konstruktion var i begyndelsen
ikke baseret på egentlige videnskabelige be regninger, men hovedsagelig på erfaringer-
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ne fra allerede byggede skibe. Selve bygningen skete dels efter tegninger og dels
efter modeller, og skibskonstruktørerne ejede som regel selv disse tegninger og modeller, som de tog med sig, hvis de gik i udenlandsk tjeneste, hvilket dengang ikke var
noget usædvanligt.
Christian IV, hvis interesse for søvæsenet
er velkendt, tog som regel selv beslutning
om skibenes bygning og udarbejdede de
forskellige fortegnelser over de dimensioner,
der skulle overholdes, og lod dem gennemse
af mester-skibbyggeren, inden der blev sluttet endelig kontrakt om skibenes bygning,
hvorefter de nødvendige tegninger og skabeloner blev udført. Det er også velkendt,
at kongen selv har udarbejdet adskillige sådanne konstruktionstegninger.
Foruden danske tog kongen et par skotske
skibbyggermestre i sin tjeneste, hvorfor vore
orlogsskibe en overgang var stærkt engelskprægede med slanke og skarptbyggede skrog,
hvilket gav gode sejlegenskaber. Men også
en vis hollandsk påvirkning kan spores allerede i denne periode, hvilket skyldtes køb
af hollandske skibe. Man søgte således at
skabe de til brug i vore farvande bedst
egnede typer ved en hensigtsmæssig kombination af engelsk og hollandsk skibbygning.
Ved oprettelsen af Admiralitetet i 1655
overtog dette ansvaret for Flådens nybygninger og vedligeholdelse og indsendte forslag til kongen om bygning af nye skibe og
tilvejebringelsen af de nødvendige midler
og materialer hertil. Såfremt et forslag godkendtes, blev det derefter overdraget en
skibbygger at udarbejde de nødvendige tegninger.
Da Cort Adeler i sommeren 1663 kom
til Danmark, foregik bygningen af orlogsskibe i hovedsagen dels på Bremerholm og
dels på et privat værft ved Neustadt i Holsten. Cort Adeler fremsatte overfor kongen
og admiralitetet sine anskuelser om tidssva-
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rende skibbygningsprincipper og kom i den
følgende tid ved sin ofte personlige ledelse
af skibbygningen til at Øve en stærk indflydelse, hvorved bygningen af Flådens skibe
blev kendeligt påvirket af hollandske prinCIpper.
En anden nation skulle imidlertid nu begynde at sætte sit præg på skibbygningen.
Fra midten af 1600-årene var Frankrig trådt
frem som en betydelig sømagt. I begyndelsen øgedes den franske flåde dog hovedsagelig ved at indkøbe skibe fra andre nationer - heriblandt også så vel fra Danmark
som fra Sverige - men efterhånden som de
franske skibbyggere i 1680-erne begyndte at
basere deres konstruktioner på matematiske
beregninger og videnskabelige principper,
kom den franske skibbygning nu frem i
første række.
Ledelsen af værftet på Bremerholm var
i årene op til 1690 under tilsyn af Holmens
chef overdraget ekvipagernesteren - en stilling, der var blevet oprettet i 1658, og som
i begyndelsen hovedsagelig omfattede skibenes ekvipering, men efterhånden tillige
tilsyn med og ansvar for skibbygningen. I
1686 oprettedes tillige en ny stilling som
viceekvipagemester.
Den hollandskfødte admiral Henrik Span,
der var kyndig i skibskonstruktion, blev i
1690 Holmens chef, og da der samtidig
skulle udnævnes en ny viceekvipagemester,
blev student Olaus (Ole) Judichær s. å.
ansat i denne stilling på admiral Spans forslag.
Han kom i huset hos admiral Span og
har her utvivlsomt taget del i udarbejdelsen af planerne til de nye værftsanlæg på
Nyholm og bygningen af orlogsskibet DANNEBROGE, der som det første skib, der blev
bygget på Nyholm, løb af stabelen den 6.
oktober 1692. I listen over skibe bygget på
Holmen fik DANNEBROGE byggenummer l.
Kort efter dette skibs søsætning forelå Ju-

diehærs udnævnelse til ekvipage- og fabrikmester i december 1692.
Admiral Spa n var selv medvirkende ved
konstruktiohen af nye skibe til sin død ved
udgangen af året 1694, og det samme gjaldt
i begyndelsen hans efterfølger som Holmens
chef, den senere admiral von Stocken, men
allerede fra 1695 findes der konstruktionstegninger, der er signeret af fabrikmester
Judichær. I 1698 indtrådte han i den militære rækkefølge, idet han dette år udnævnt.es til kommandørkaptajn og i 1703 til
kommandør. I 1705 fik han sammen med
den daværende kommandør Giintelberg
sæde i admiralitetet, og da admiral von
Støcken i 1710 fratrådte som Holmens chef,
overtog judiehær i december s. å. som
schoutbynacht den øverste ledelse af Holmen. I 1718 blev han admiral og Holmens
chef. I hele sin tjenestetid bestred han embedet som fabrikmester - bortset fra forskellige udkommandoer som chef for udrustede flådes tyrker under Den store nordiske Krig.
I judiehærs fabrikmestertid blev der bygget en snes orlogsskibe og fregatter samt et
større antal mindre stykskibe, bombarderer,
galejer m. v. Det største orlogsskib var tredækkeren FRIDERICUS QUARTUS fra 1699 på
110 kanoner - en lidt forstørret udgave af
projektet til STORE CHRISTIANUS QUINTUS,
der vil være kendt fra den smukke model i
Flådens historiske Modelsamling.
Ved Den store nordiske Krigs afslutning
i 1720 var man i gang med overvejelser om
en reorganisation af Flådens forhold, og admiral judiehær fremsatte forskellige planer
om etablering af Nyholm som en stor flådestation med magasiner til skibenes udrustning og en videre udvikling af værftets
virksomhed. På grund af de vanskelige finansielle forhold efter krigen kom disse
planer imidlertid ikke straks til udførelse,
og da det nu samtidig skortede på det rette

samarbejde, opstod der alvorlige divergenser mellem Judichær og hans kolleger i admiralitetet, der krævede ham til regnskab
for forskellige forhold ved værftets ledelse.
Det kom som følge heraf til en bitter
strid, og da der i de trange år efter krigen
tillige viste sig vanskeligheder i andre af
statsstyrelsens grene, lod kongen nedsætte
forskellige
undersegelseskommissioner,
hvoraf en i 1725 fik til opgave at afgive
betænkning om admiral Judichærs administration.
Hermed begyndte den lange, række af
rænker og - som oftest - uforskyldte genvordigheder, der mange år frem i tiden-som
en ond skæbne skulle hvile over fabrikmesterembedet.
I et klageskrift på en snes punkter anførtes der forskellige påstande om mangler og
forsømmelser indenfor judiehærs embedsområde, men i et fyndigt og værdigt svar til
kongen tilbageviste han klagepunkterne et
for et og lod det tydeligt skinne igennem,
at han mente sig chikaneret og forfulgt af
visse personer, hvorfor han anråbte kongen
om beskyttelse.
Sagen afsluttedes da også, uden at der
denne gang skete J udichær noget, men senere blev angrebene genoptaget, Idet man
påstod, at anskaffelsen af tømmer til Holmens brug var foretaget på en uforsvarlig
måde. Til uheld for judiehær skete det nu,
at nogle orlogsskibe under et togt måtte
sendes hjem til reparation på grund af havarier. Efter at der var iværksat en undersøgelse, faldt der i februar 1726 en admiralitetsdom, i henhold til hvilken judiehær
skulle have sine embeder forbrudt, fordi
han ikke havde sørget for, at de pågældende
skibe var blevet repareret på forsvarlig måde og i rette tid. Ganske vist var der andre,
der fik pengebøder i samme anledning, men
uden tvivl var det den fjendtlige stemning,
som gennem længere tid havde vist sig mod
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Judichær, der nu resulterede i den hårde
dom. Det er typisk for tiden, at en statsrådsbetænkning - afgivet kun 14 dage efter
dommens afsigelse - udsatte hans afsked
indtil videre - simpelthen fordi man ikke
kunne undvære hans tjeneste, men til dels
vel også fordi man måtte nære tvivl om
dommens retfærdighed. Han fortsatte derfor sit virke omtrent til udgangen af året
1727, da hans endelige afsked forelå.
Efter Judichærs afgang blev der ikke
straks ansat nogen ny fabrikmester. For i
tide at uddanne afløsere til embedet var
fire yngre søofficerer allerede i 1724 blevet
sendt til udlandet for at studere skibskonstruktion - nemlig kaptajnløjtnanterne
Benstrup og [udichær, en søn af admiralen,
og løjtnanterne Bragenæs og de Thurah.
I 1725 fik imidlertid kommandørkaptajn
Rasmus Krag, der havde studeret skibbygning bl. a. i England, approberet tegningerne til et orlogsskib på 78 kanoner, og
han ledede derefter bygningen af dette skib,
som fik navnet PRINDS FRIEDERICH.
I januar 1729 fik Benstrup og Bragenæs
overdraget at bygge hver et 60-kanonskib.
Skibene skulle have samme dimensioner,
for at man kunne sammenligne dem ved
besejlingsprøven. Benstrup konstruerede
TRE LØVER og Bragenæs SVANEN, men da
Bragenæs døde allerede i september s. å. og
Benstrup var blevet ansat som fungerende
fabrikmester, fik de Thurah overdraget
færdigbygningen af begge skibe under Benstrups overtilsyn.
I maj 1731 blev de to skibe »besejlet«
sammen med admiral Judichærs SOPHIA
MAGDALENA og Krags PRINDS FRIEDERICH.
Besejlingskommissionen erklærede, at alle
fire skibe var gode og velegnede, idet man
dog på grund af dets sejleevne og søegenskaber gav Benstrups TRE LØVER fortrinnet.
J december 1731 blev Knud Nielsen
Benstrup derefter udnævnt til kommandør-
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kaptajn og overfabrikmester, og under hans
ledelse blev der nu bygget en lang række
orlogsskibe af nærlig samme type som TRE
LØVER samt tre 50-kanonskibe - alt i alt
15 orlogsskibe og nogle fregatter og mindre
skibe.
Benstrup, der var en fremragende konstruktør, indførte adskillige forbedringer i
byggernåde og skibenes aptering. Han erstattede således f. eks. de murede kabysser
i lasten med kabysser af jern på øverste dæk
under bakken og indførte under det underste batteridæk et fast banjerdæk.
Til skibenes kølhaling og bundeftersyn
blev der efter Benstrups forslag indrettet
en bradbænk ved den nordlige del af Nyholm, og her rejstes allerede i 1729 en af
ham konstrueret mastekran ved den vestlige ende af den nuværende »Elefanten«,
der dengang var en ø, som var dannet i
1728 ved grundsætning af den af judiehær
i 1703 byggede tredækker NYE ELEPHANT.
Trods Benstrups dygtighed - eller måske
netop på grund af jalousi herover - opstod
der efterhånden en bitter strid om hans
konstruktioner, hvilket resulterede i, at der
i december 1734 blev nedsat en undersøgelseskommission, som i 1735 udfærdigede
en protokol.
To af kommissionens medlemmer nægtede imidlertid at underskrive protokollen,
da de mente, at den gjorde Benstrup uret.
Som det første offer blev admiral Bille, der
også var indblandet i sagen, i marts 1735
afskediget som Holmens chef. Derefter beordredes admiralitetet til at udtale sig og
indsendte i maj det følgende år en betænkning, hvoraf det fremgik, at man ikke kunne
nå til enighed om en bedømmelse af sagen.
Man gik hårdt frem i hine dage. Skønt
admiralitetet som nævnt først i maj 1736
indgav sin betænkning, var Benstrup allerede den 5. januar s. å. blevet arresteret i
sin bolig på Holmen og i maj overført til

Kastellet. I august nedsattes en forhørsret,
som også skulle undersøge Benstrups tidligere tjenesteforhold.
Da Benstrup påberåbte sig at have handlet efter admiral Billes ordre, blev denne
kaldt op til kongen, der således blev indblandet i sagen. I maj 1738 indsendte forhørsretten sagens akter til kongen , der lod
nedsætte en blandet civil-militær domsret,
overfor hvilken sagens aktor nedlagde påstand om, at Benstrup skulle have sit liv
forbrudt.
Der blev dog aldrig afsagt nogen dom.
I slutningen af 1735 var greve DanneskioldSamsø e blevet overkrigssekretær og derefter
»In ten dan t de Marine«, svarende til senere
tiders marinerninister - og på hans indstilling blev Benstrup benådet i 1739, efter at
han havde været fængslet i mere end tre år.
Det Flåden opnåede ved denne affære
var, at man nu stod uden nogen duelig
skibskonstruktør.
Greve Danneskiold-Samsøe havde ved en
indstilling foranlediget, at der ved en kongelig kundgørelse af 9. januar 1739 blev
oprettet en »Constructions-Commission« ,
hvis opgave det skulle være at afgive betænkning over fabrikmesterens og andres
konstruktioner og tegninger samt over de
forskellige værftsanliggender, der blev forelagt kommissionen af Holmens chef.
Kommissionens medlemmer bestod oprindelig af fabrikmesteren og en række søofficerer samt en i praktisk skibbygning
uddannet mand - fra kommissionens første
dage den senere overskibbygmester Andreas
Thuresen. For at sikre, at kommissionen i
den kommende tid havde kyndige medlemmer, optoges i denne tillige nogle yngre
medlemmer uden stemmeret - de såkaldte
auscultanter. Det var fortrinsvis søofficerer,
nu og da endogså ældre søkadetter. De
overværede møderne, og nogle af de dygtigste skulle, efter at deres kundskaber var

blevet bedømt af kommissionen, sendes til
udlandet med kongelig understøttelse for at
studere skibbygning og mekanik. Senere
udvidedes kommissionen ved, at også navigationsdirektøren og begge ekvipagernestrene blev medlemmer.
I 1739 behandlede konstruktionskommissionen forskellige indleverede projekter og
tegninger til nye skibe. Men da man ikke
befandt dem brugbare, måtte man gå til
Canossa, idet det besluttedes at bygge et nyt
orlogsskib på 70 kanoner efter Benstrups
tegninger til NORSKE LØVE (søsat 1735).
Benstrup. der efter sin benådning havde
taget ophold i sin fødeby Ebeltoft, blev
derfor i februar 1740 anmodet om at komme til København , hvor han igen begyndte
at virke på Holmen. Det skulle imidlertid
snart vise sig, at samarbejdet med hans
efterfølger, fabrikmester de Thurah, ikke
var godt. I et venligt brev til greve Danneskiold-Samsøe, hvori han takkede denne for
den viste tillid, anmodede han om at måtte
trække sig tilbage. Han rejste derefter hjem
til Ebeltoft, hvor han boede til sin død i
februar 1742.
Efter de Thurahs tegninger byggedes de
to orlogsskibe FYEN (1736) på 50 og DANNEBROGE (1739) på 70 kanoner samt nogle
mindre skibe. FYEN var et smukt skib, som
man vil kunne se af den store, riggede model i Flådens historiske Modelsamling. Modellen er formentlig fremstillet under de
Thurahs personlige ledelse samtidig med
skibets bygning.
FYEN blev bygget med et største dybgående på 17' 08" (agter) for at undersøge, hvorvidt et orlogsskib med dette mindre dyb gående kunne måle sig med Benstrups OLDENBORG, der stak 19' Ol". OLDENBORG, der
var søsat i 1732, men i 1736 fik sit navn
ændret til DITMARSCHEN, var ligesom FYEN
armeret med 50 stk . 18-pundige kanoner.
Besejlingen mellem disse to skibe, der var
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imødeset med store forventninger, blev en
skuffelse for FYENS vedkommende - men
samtidig en oprejsning for Benstrup, idet
hans skib i hård kuling sejlede FYEN forbi
med åbne kanonporte så vel til luvart som
i læ og hele underste batteri i borde, medens man i FYEN ikke turde eller kunne
åbne nogen af kanonportene.
Da Benstrup trak sig tilbage og de hjemlige konstruktører ikke befandtes at være
tilstrækkelige, søgte man nu som i 1600årene til udlandet, og i maj 1740 blev
franskmanden Laurent Barbe derfor ansat
med den dengang anselige løn af 800 rigsdaler årligt. Han blev medlem af konstruktions-kommissionen, men kom ret hurtigt i
strid med dennes øvrige medlemmer, idet
han nægtede at give oplysninger om sine
konstruktionsmetoder vedrørende de skibe,
til hvilke han forelagde sine tegninger.
Barbe udarbejdede i de følgende år tegninger til orlogsskibene ELEPHANTEN (1741
- 70 kanoner) med 36-pundige i underste
lag og TRE KRONER (1742 -70 kanoner).
De mange afvigende opfattelser om skibenes konstruktion skyldtes, at man endnu
ikke havde noget videnskabeligt grundlag
at gå ud fra til at bestemme skibenes stabilitet, og det var først, da man i Frankrig i
midten af 1740erne nåede frem til teorien
om metaeentrer, at man fik klaring på dette
for skibbygningen så såre vigtige problem.
Antagelig sluttede man derfor nu - efter
at være nået til nr. 50 - de gamle byggenumre, der var begyndt i 1692 med orlogsskibet DANNEBROGE som nr. l, og begyndte
en ny række i 1745. Skibene - orlogsskibe
og fregatter - var næsten alle bygget på
Nyholm, men der byggedes endnu helt op
til 1832 enkelte, til sidst dog kun mindre
skibe, på Gammelholm.
I de følgende år - helt op til 1757 byggedes flere skibe efter Barbes tegninger,
men med konstruktionskommissionens æn -
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Henrik Gerner ,
Fabrikmester
1772-1787.

dringer. Allerede i 1747 var Barbe imidlertid blevet afskediget, da han atter var kommet i modsætning til kommissionen.
Danske konstruktører gav dog også tegninger .til orlogsskibe i disse år. Overskibbygmester Thuresen således til 60-kanonskibet OLDENBORG, den store fregat FALSTER (1742 - 40 kanoner), 60-kanonskibene
SJÆLLAND og NEPTUNUS (begge 1750) og
orlogsskibet DRONNING JULIANE MARIA
(1753 - 70 kanoner) samt flere mindre
skibe. Denne dygtige mand, der var begyndt som tømrermester, erhvervede sig
efterhånden med Benstrup som læremester
sådanne kundskaber, at han blev udnævnt
til overskibbygmester.
En anden dansk skibskonstruktør. kaptajn Andreas Gerner, gjorde sig også gældende i denne periode. Hans første konstruktion var orlogsskibet FYEN (50 kanoner), der søsattes i 1746 på Cammelholm.
Det var dette skib, der fik nr. l i den nye
række af byggenumre. FYEN viste sig at være
et mønsterskib. der senere blev kopieret adskillige gange. Gerner, der udnævntes til
kommandørkaptajn i 1746, men som ikke
opnåede at blive fabrikmester, døde imidlertid allerede i 1749, men endnu efter
hans død blev der i adskillige år bygget
orlogsskibe efter hans tegninger.
Den uheldige stjerne over hin tids dan-

Fregatten

på stabelen. ( Farvelagt tegning af skibsbygmester Zacharias Petersen,
der selv var m ed til at tegne og bygge fregatten).

JYLLAND

Model af en trampemaskine -

en slags trædemølle, drevet af straffefanger - benyttet til
opmudring af Flådens Leje.

tallet af faste spanter og tog sig af hygiejnen
om bord ved at lade lasternes renholdelse
foregå ved gennemspuling med søvand, der
tilførtes gennem søhaner, ligesom han forbedrede underbringelsesforholdene for besætningerne. For at en forøgelse af kanonantallet fra 60 til 64, som hans forgænger
havde indført i vore mindre orlogsskibe,
kunne blive effektiv, sørgede han for, at
der blev tilstrækkelig plads for betjeningsmandskabet omkring de enkelte kanoner.
I krudtkamrene indførte han blybeklædning og installationer til at sætte dem under
vand i tilfælde af brand. Alt i alt må det
siges at have været af den største betydning,
at datidens skibskonstruktører fra deres sejlads som officerer med Flådens skibe havde
fået lejlighed til at lære det praktiske søliv
og dets problemer at kende.
Gerner konstruerede også et hestetrukket
pumpeværk til lænsning af terdokken på
Christianshavn, der nu kunne tømmes på
mindre end et døgn, medens en dokning
tidligere havde krævet et næsten umenneskeligt slid af flere hundrede mand, som
skiftedes til at holde de haanddrevne pumper i gang - ofte i op til 3 døgn.
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Som fabrikmester ledede han konstruktionen af 18 orlogsskibe, 10 fregatter, 4
snauer (lette fregatter), 3 kavalleripramme,
l synkefri defensionsflåde og en del mindre
skibe. Defensionsflåden, bygget 1787, vil
være kendt som Flådebatteri Nr. l, der under sekondløjtnant Peter Willemoes' kommando kæmpede mod admiral N elsons flagskib ELEPHANT i Skærtorsdagsslaget i Kongedybet den 2. april 1801.
Men Henrik Gerners virke blev brat afbrudt, da han i en alder af kun 45 år blev
ramt af et apoplektisk anfald den 26. december 1787 og afgik ved døden den efterfølgende dag.
Kort før han døde, udtalte han til sine
to elever, løjtnanterne Hohlenberg og Jessen, følgende afskedsord: »At der fra først
af har været uenighed mellem Stibolt og
mig, er årsagen til alle de chikanerier, jeg
har haft, og i, at jeg ligger her. J eg beder
Jer på min dødsseng: Værer enige. Hvad
kundskab, den ene ikke har, kan den anden
have, og forenede vil I kunne gøre Danmark gavn.«
Henrik Gerner står med det smukkeste
eftermæle som vor flådes dygtigste skibs-

Model af. Henrik Gerners hestetrukne muddermaskine, konstrueret til afløsning af den ældre
trampemaskine.

konstruktør. Hans navn er ikke alene knyttet til det af en kreds af yngre søofficerer
i 1784 stiftede See-Lieutenant-Selskab og til
en medaille, der tildeles som udmærkelse
ved afgangsprøven fra Søværnets Officersskole, men det har tillige været båret af
skibe i Flåden.
Henrik Gerners studiekammerat Ernst
Wilhelm Stibolt blev hans afløser som fabrikmester. Han var født i 1741 og havde
nærlig fået den samme uddannelse som Gerner. Udnævnelsen i 1788 var dog til at
begynde med som fungerende fabrikmester.
I 1790 blev han kommandørkaptajn, og i
november s. å. forelå den endelige udnævnelse til stillingen som fabrikmester.
En samme år nedsat kommission havde
til opgave at fremsætte forslag til egnede
defensionsfartejer til anvendelse i de danske farvande. Den betænkning, som kommissionen afgav, blev også approberet, hvorefter Stibolt fremkom med udkast til de i
betænkningen foreslåede mindre fartøjer.
Spørgsmålet gled dog efterhånden noget i
baggrunden, og det var først i 1805 - en
halv snes år efter Stibolts afsked - at man
nåede frem til de forskellige kanonbåds5·

typer, der i stort antal blev bygget under
»Kanonbådskrigen« 1807-14.
I 1787 konstruerede Stibolt en synkefri
fregat HJÆLPEREN, der deltog i Slaget på
Rheden, og ialt blev der i hans fabrikmestertid - foruden en del mindre skibe bygget 3 orlogsskibe og 5 fregatter.
I 1782 var løjtnant Hohlenberg begyndt
at studere skibbygning under Gerners vejledning, og som auscultant sendtes han i
1788 til udlandet, hvor han i Holland, England, Frankrig og Sverige fortsatte sine studier. Fra sin lange studierejse hjembragte
han mange nye tanker og ideer, og for at
han kunne få mulighed for at omsætte nogle
af disse i praksis, fik han overdraget at udarbejde tegninger til fregatten NAJADEN på
36 kanoner.
Forholdet mellem Stibolt og Hohlenberg
var ikke det bedste. Stærkt knyttet til sin
læremester Henrik Gerner som Hohlenberg var, kunne han i sin adfærd overfor
Stibolt ikke undgå at vise sin modvilje,
medens denne som den ældste, skønt han
anerkendte Hohlenbergs evner, har ladet
ham føle sin overlegenhed. Stibolt søgte sin
afsked i februar 1796. Kort efter tog han
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liensparti forude forsvinde ved at føre skibssiden helt op til baksdækket. På banjerdækket indrettede han i borde en løbegrav
langs skibssiden, hvorved det blev lettere at
reparere denne, hvis der kom træffere eller
andre havarier her.
Hohlenbergs bestræbelser for at skabe
batailleskibe medførte, at skibenes apteErnst Wilhelm
ringsog beboelsesforhold, der aldrig havde
Sti bolt,
været præget af luksus, nu blev yderligere
Fabrikmester
1790-1796.
spartanske. Orlogsskibet NORGE (1800) var
det første skib, hvor hans nye principper
blev anvendt, men det var dog især med
sit liv i et anfald af melankoli ved at styrte 90-kanonskibet CHRISTIAN VII (1803), at
sig ud gennem vinduet i sin bolig.
han slog sit ry fast som en fremragende
Efter Stibolts afgang blev den da kun konstruktør.
Efter Hohlenbergs tegninger blev der
31-årige kaptajnløjtnant Frantz Christopher Hohlenberg konstitueret og i marts herhjemme - foruden 3 brigger og nogle
mindre skibe - ialt bygget 5 orlogsskibe og
1797 ansat som fabrikmester.
Skønt også Hohlenbergs virke blev af 19 fregatter. Af disse blevet orlogsskib kort varighed, nåede han dog ved sine nye DANNEMARK (1817) - og Il fregatter endda
skibskonstruktioner at sætte sig et smukt først bygget efter hans afgang i 1803 i en
minde som en dygtig og fremsynet fabrik- alder af kun 38 år.
mester. På mange måder brød han med
I de første år efter Hohlenbergs afsked
traditionelle metoder for at skabe bedre og udnævntes ingen ny fabrikmester, idet anmere kampkraftige skibe.
svaret for skibenes bygning og vedligeholHan viste, hvorledes man ved vægtbespa- delse nu blev pålagt skibbygmestrene. mens
relse på mindre væsentlige - eller ligefrem overinspektøren skulle tage sig af fabrikmeunyttige - områder kunne opnå at få bedre sterens administrative forretninger og føre
beskyttelse og kraftigere bestykning, og tilsyn så vel med nybygningerne som med
hvorledes dennes rigtige sammensætning og modelkammeret og konstruktionsskolen,
opstilling med så stor skydefrihed som mu- hvor skibstegningeme blev udfærdiget.
ligt for den enkelte kanon ville forbedre
Flådens ran i 1807 og den påfølgende
skibets kampegenskaber.
Han ændrede skibsskrogets linier under krig med England medførte en total omvandet for at opnå større stabilitet, hvorved væltning for skibbyggeriet.
For at kunne føre krig mod sømagten
der kunne spares ballast og indvindes vægt
til øget armering. Tillige lod han helt eller England måtte man nødvendigvis have en
delvis de hævdvundne svære gallerier agter flåde. Kun nogle få større skibe og nogle
bortfalde, samtidig med at agterskibet blev brigger, som havde været på togt i norske
indknebet og således formet, at de agterste farvande, undgik at falde i fjendens hænkanoner i bredsiden i højere grad end tid- der, og for nu hurtigst muligt at kunne
skabe en ny flåde var man i hovedsagen
ligere kunne få skydefrihed agterefter.
Endvidere lod han det hidtil åbne gal- henvist til at bygge mindre krigsfartejer.
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hvis konstruktion krævede den korteste
byggetid og det mindst mulige materiale.
Allerede inden 1807 var man nået frem
til de for danske og norske farvande mest
hensigtsmæssige rokrigsfartøjer - kanonchalupper og kanonjoller. Så tidligt som i
1805 og 1806 var der blevet bygget adskillige kanonchalupper og kanonjoller. Størstedelen af disse havde været stationeret i
Norge og undgik således at blive taget af
englænderne.
Men der stilledes store krav til antallet
af disse kanonbåde, og Holmen og skibbyggeriet på Bodenhoffs Plads var ikke nær
i stand til at opfylde disse krav. Det blev
derfor straks fra begyndelsen nødvendigt at
fordele bygningen ikke alene på Flådens
mindre værfter i Gliickstadt (Elben) og
Norge (Christianssand, Frederiksværn m.
v.), men også på talrige private værfter dels i København (Larsens Plads, Wilders
Plads, Asiatisk Plads o.s.v.) og dels i provinsen landet rundt.
lait blev der på danske og norske værfter
i tiden 1808-13 bygget op mod 350 kanonbåde af forskellige typer.
Men man indskrænkede sig dog ikke til
alene at bygge kanonbåde og lignende mindre fartøjer. Ved englændernes hærværk på
Holmen blev 3 orlogsskibe, som stod på
bedding, væltet af kølklodserne og derved
delvis knust. Af de forskellige rester lykkedes det at redde så meget, at der var nok
til at bygge et mindre orlogsskib, PHOENIX
(1810) - i hovedsagen efter Stibolts tegning
til SEYEREN fra 1795. Kølen til dette Danmarks første orlogsskib efter Flådens ran
blev lagt i august 1808 - og for anden gang
brød man nu byggenumrenes rækkefølge,
idet PHOENIX fik byggenummer l.
Foruden 4 fregatter efter Hohlenbergs
tegninger byggedes 4 brigger efter Stibolts
og 4 efter mestersvend, senere konstruktør
Pihls tegninger.

Frantz Christopher
Hoblenberg.
Fabrikmester
1797-1803.

I

Disse »pihlske briggere var en ny og meget kraftig type armeret med lange 18pundige kanoner. Medens sejlarealet i Stibolts brigger var 10.000 kvadratfod, udgjorde det i Pihls 14.389. Til yderligere
sammenligning kan anføres, at sejlarealet
i den betydelig' større korvet DIANA fra
1818 kun var 12.611 kvadratfod.
Foruden den faste konstruktionskommission, der som nævnt var oprettet i 1739,
blev der i 1782 oprettet en fast regleringskommission, der skulle tage sig af alle
spørgsmål vedrørende skibs tjenesten som f.
eks. udarbejdelse af bemandingsreglementer og ruller, ligesom den straks efter sin
oprettelse skulle give indstilling om indretning af officersmesser efter engelsk mønster til afløsning af den tidligere gældende
praksis, hvorefter cheferne bespiste officererne.
Da de to kommissioners arbejde under
og efter krigen var blevet indskrænket i
væsentlig grad, blev de i 1825 slået sammen
til en under navnet Konstruktions- og Regleringskommissionen, der bestod til 1870,
da der i stedet for under chefen for Orlogsværftet oprettedes en kommission på 5 medlemmer, der alle var farende søofficerer.
Når spørgsmål vedrørende tekniske emner
gjorde det ønskeligt, kunne denne kommis-
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Spejl- og gallionsornamenter til orlogsskibet TRE KRONER. Konstrueret af fabrikmester E. W. Stibolt 1790. Man bemærker det
brede agterspejl med de svære gallerier og det åbne gullionsparti forude.

Spejl- og gallionsornamenter til orlogsskibet CHRISTIAN DEN SYVENDE. Konstrueret af fabrikmester F. C. Hohlenberg. Tegningen
viser tydeligt det stærkt indknebne agterskib og det mindre galleri samt det lukkede gullionsparti forude . På modstående side ses
lini etegningerne til orlogsskib et.

Rigningstegning til de Pihlske brigger.
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sion suppleres med værftets øverste teknikere til den såkaldte »Værftskommission«.
Holmens militære chef var overekvipagemesteren. Under ham sorterede foruden
fabrikmesteren tillige de to ekvipagemestre
- henholdsvis på Gammelholm og N yholm
- en inspektør på Bodenhoffs Plads samt
en inspektionsofficer ved dokken på Christianshavn. Desuden var søtøjmesteren og
takkelmesteren - i begyndelsen som regel
ældre kaptajner, senere kommandører underlagt overekvipagemesteren.
Indtil 1856 var håndværkerne undergivet
ekvipagemestrene, der førte tilsyn med skibbyggeriet og andet arbejde, medens fabrikmesteren kun var teknisk vejledende. Han
konfererede med mestrene om detailtegningernes udformning, men havde som regel
ikke noget at gøre med arbejdets direkte
udførelse.
Det var først i 1856, da benævnelsen Orlogsværftet blev indført for Marinens værfter, og fabrikmesteren blev Direktør for
Skibbyggeriet. medens en tidligere bestyrerstilling blev ophøjet til Direktør for Maskin-, Huw- og Vandbygningsvæsenet, at
håndværkerne blev underlagt disse to direktører.
Til at bestride de poster i Søetaten, hvortil der krævedes videnskabeligt uddannet
personel, havde man ved en for søofficerer
i 1801 oprettet højskole i årene indtil 1807
uddannet tilstrækkeligt personel til en del
år frem i tiden. De videnskabelige poster
var foruden fabrikmesteren, en artillerist,
en »rnecanicus« og en »hydraulicus«.
I 1822 var man imidlertid atter nødt til
at indføre en rationel uddannelse, og til at
lede denne nedsattes der derfor dette år en
permanent kommission bestående af de officerer, der beklædte ovennævnte tekniske
embedsstillinger på Holmen samt Søetatens
»Lector Mathesos« og lærere fra Søkadetakademiet.
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Denne uddannelsesrnåde ændredes dog
noget i årenes løb, og i 1853 blev kommissionen ophævet, hvorefter man i en årrække
benyttede Den kgl . militære Højskole til
uddannelse dels af de søofficerer, der skulle
have en højere, videnskabelig uddannelse
i almindelighed og dels for de egentlige
skibskonstruktionselever, hvad enten disse
hørte til Søetaten eller ej, idet civile skibskonstruktører fra begyndelsen og til noget
efter midten af 1800-årene uddannedes sammen med Søetatens konstruktører.
Den praktiske ledelse af skibenes bygning
påhvilede mestrene, der i lighed med, hvad
der tidligere var tilfældet, tillige udførte
alle detailtegningerne efter de af fabrikmesteren og Konstruktionskammeret udarbejdede hovedtegninger. Det var derfor
nødvendigt, at de, der senere skulle være
mestre og konstruktører, foruden en praktisk håndværkeruddannelse tillige fik teoretiske kundskaber. Dette skete først på en
under Konstruktionskammeret sorterende
skibbygningsskole, hvor de egnede af de
unge svende uddannedes til håndværkerunderofficerer - senere henlagdes undervisningen til en særlig skibbyggerklasse med
8 elever ved drengeskolen i Nyboder.
Når dansk krigsskibsbygning stod så højt,
som den gjorde ved slutningen af sejlskibstiden, skyldtes dette for en stor del den udmærkede håndværkerbestand, som Marinen
besad i den berømte »Holmens faste Stok«,
der stod under militær disciplin.
Den tidligere inddeling af det faste mandskab i divisioner og kompagnier og dets aflønning med kost, mundering og bolig i
Nyboder m. v., som er omtalt i afsnittet
Flådens Mandskab i »Flåden - lste Del«,
side 234, varede i det væsentlige ved helt op
til 1868, idet dog divisions- og kompagniinddelingen afskaffedes allerede i 1856.
Så sent som omkring 1860 rekrutteredes
lærlingene næsten udelukkende fra farni-

lierne i Nyboder, hvor der på den tid gik
225 uniformerede drenge i N yboders Drengeskole. Efter at være blevet svend var den
unge mand pligtig til at tjene i 6 år - dog
var de, der var oplært i skibbygningsskolen,
bundet i 12 år.
Inden for Marinen var man dog efterhånden ikke mere helt så begejstret for
håndværkernes faste ansættelsesforhold, der
gjorde det vanskeligt at skille sig af med
enkelte mindre duelige elementer, ligesom
man mente, at fliden måske kunne påvirkes
af, at folkene i praksis følte sig uopsigelige.
Hertil kom, at antallet af privat antagne
håndværkere i årenes løb var vokset.
Man fandt det dog af mobiliseringshensyn betænkeligt helt at afskaffe de faste
håndværkere - men uniform og kostration
samt de særlige forskoler i Nyboder for lærlinge bortfaldt, medens inddelingen i fire
lønningsklasser og retten til billig bolig i
Nyboder bibeholdtes. De faste folk forblev
underkastet den militære retspleje, og det
var efter vore forhold hårde straffe, der dengang blev idømt for forseelser mod værftets
strenge regulativ.
Medens uniformeringen for de almindelige håndværkere afskaffedes, vedblev så vel
skibbyggerunderofficererne som mestrene
og de øverste teknikere at bære uniform.
Da Krigen med England sluttede med
freden i Kiel den 14. januar 1814, blev en
reorganisation af Flåden nødvendig, og som
et led heri genoprettedes fabrikmesterstillingen i august s. å. ved kaptajn Andreas
Schijters udnævnelse til dette embede.
Schifter var født 1779, og i 1801 påbegyndte han sin uddannelse i skibskonstruktion ved den s. å. oprettede højskole for søofficerer. I årene 1807-14 var han på studierejse i Sverige, Norge, Holland og Frankrig.
Ved sin tiltræden som fabrikmester stod
han over for den opgave at genopbygge den

Andreas Schiiter,
Fabrikmester
1814-1846.

danske flåde. På grund af tabet af Norge
og landets forarmelse måtte denne nye flåde
blive af betydelig ringere størrelse end før
krigen.
Efter Schifters tegninger byggedes - foruden 6 orlogsskibe, 23 bombekanonchalupper og 17 bombekanonjoller - tillige forskellige fregatter og korvetter.
Korvetterne var alle med åbent batteri,
undtagen den bekendte GALATHEA, der
havde lukket batteri, og som var det sidste
større skib, der blev bygget på Gammelholm. Schifters skibe havde smukke linier
og viser, at hans tekniske indsigt var parret
med sans for en harmonisk udformning af
skibenes linier.
I den sidste del af Schifters fabrikmestertid begyndte indenfor skibbygningen den
omvæltning, som indførelsen af damp som
drivkraft i skibene og anvendelsen af jern
som skibbygningsmateriale forårsagede.
Til løsning af disse nye og revolutionerende opgaver stod man ikke særlig godt
rustet, da den fornødne tekniske sagkundskab fattedes, ligesom man - som iøvrigt
i de fleste andre mariner - måtte stille sig
noget afventende overfor dampens anvendelighed i krigsskibe, sådan som det er
nævnt i afsnittet Dampens IndfØrelse i
»Flåden - lste Del«, side 354.
Som en smuk afslutning på sin lange fa-
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Otto Frederik
Su enson,
Fabrikmester
1848-1856.
Direktør
for Skibbyggeriet
1856-1864.

brikmestertid konstruerede Schifter orlogsskibet DANNEBROG, det største og kraftigste
- og tillige det sidste - sejllinieskib i den
danske flåde. Hele syv år stod DANNEBROG
på stabelen, inden det blev søsat i 1850.
På dette tidspunkt var Schifter imidlertid
som kontreadmiral blevet udnævnt til militær deputeret i Admiralitets- og Kommissariats-Kollegiet og var samtidig - i 1846 fratrådt som fabrikmester efter at have beklædt denne post i 32 år - et sjældent tilfælde i den danske Marine. Han brød således den onde skæbne, der hidtil havde
hvilet over fabrikmesterstillingen.
Efter Schifters afgang konstitueredes i
1846 kaptajnløjtnant Otto Frederik Suenson - en fætter til den fra Kampen ved
Helgoland bekendte, senere viceadmiral
Edouard Suenson - som fabrikmester. To
år senere - i 1848 - forelå hans udnævnelse til stillingen.
I den første del af Suensons fabrikmestertid afsluttedes den egentlige sejlskibsperiode, og efter bygningen af nogle få hjulkrigsskibe gik man i l850-erne over til skrueskibe. Der var nu ikke mere tale om en
videreudvikling efter de bestående retningslinier, men om skabelsen af skibe efter helt
nye principper, idet nu tillige indførelsen
af panser og bygning af jernskibe hurtigt
fulgte efter.
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Det sidste skib, Suenson stod som konstruktør af, var PEDER SKRAM, der skulle
have været en svær fregat på 56 kanoner noget større og kraftigere end JYLLAND på
44 kanoner. Men panserskibenes æra var nu
begyndt, og medens PEDER SKRAM endnu
stod på stabelen, blev det bestemt, at den
skulle færdigbygges som panserfregat.
Under ændringen af PEDER SKRAM havde
man i 1862 påbegyndt en lignende ombygning af sejllinieskibet DANNEBROG, der fik
isat dampmaskine og beklædtes med smedejernspanser.
I Suensons fabrikmestertid skete der tillige store administrative omvæltninger. Ved
lov af 1856 bestemtes, at Holmen skulle benævnes Orlogsværftet. Overekvipagernesterstillingen ophævedes og i stedet for oprettedes posten som chef for Orlogsværftet,
hvis første indehaver var viceadmiral C. E.
Mourier. Der var ikke nogen bestemmelse
om, hvilken charge chefen for Orlogsværftet
skulle have, og det er bemærkelsesværdigt,
at man dengang tildelte Flådens ældste søofficer denne post, medens en kontreadmiral blev chef for Søofficerskorpset. Under
chefen for Orlogsværftet sorterede tre direktører, nemlig en for Skibbyggeriet, en for
Seartilleriet og en tredie for Ma shin-, Huusog Vandbygningsvæsenet. Suenson blev direktør for Skibbyggeriet, idet denne stilling
svarede til fabrikmesterposten, medens N.
E. Tuxen, der var chef for Maskinkorpset,
tillige blev direktør for Maskin-, Huus- og
Vandbygningsvæsenet.
Allerede ved anlæggelsen af værftet på
Nyholm havde det været tanken engang ud
i fremtiden at kunne samle hele Holmens
virksomhed på Nyholm. I hvert fald findes
der en plan fra 1674 om opfyldning af fladvandet nord for Christianshavn og derefter
overflytning af Bremerholm hertil. I årenes
løb fremkom der adskillige lignende forslag, men det var dog først efter freden i

Det gamle aislagningslojt - også benævnt spantelolt - i øverste stokværk af den i li42-43 byggede
spantelojtsbygning ved skibbyggeriet flå Nyholm. Ved dettes nedlæggelse i 1926 rømmedes bygningen og toges i brug til andre formål, idet der indrettedes lokaler, der nu bl. a. benyttes af Søværnets Sergentskole.

1814, at man for alvor begyndte at drøfte
spørgsmålet om en rationalisering af arbejdsforholdene på Holmen ved at overflytte
værftet på Gammelholm til Nyholm, hvor
man nu efterhånden takket være den stadige opfyldning rådede over større ledige
arealer.
Den 15. april 1858 vedtoges loven om
værfternes sammendragning på N yholm,
hvor man derefter straks begyndte at gøre
klar til overflytningen ved bygning af smedier og værksteder og udvidelse af magasinerne. Endvidere foretoges opfyldning og
planering for anlæg af veje, uddybning af
kanaler og bygning af bolværker og broer
mellem det kompleks af Øer, som udgør Nyholm. Gas og vand indlagdes, og der eta-

bieredes skinneanlæg til selvbevægende
dampkraner og transport af tømmer og
svært gods.
Nyholm fremstod nu som et efter datidens forhold fuldt moderne orlogsværft,
og efterhånden som forholdene tillod det,
afvikledes Gammelholm etapevis. I årene
1860-61 opfyldtes Holmens Kanal, og i
1863 flyttede chefen for Orlogsværftet og
kontorerne over til den nye kontorbygning
på Frederiksholm. Med både- og masteværftets overflytning i foråret 1866 var Gammelholm omsider helt evakueret af Flåden.
Som i flere lande - først og fremmest
Frankrig og England - var der også i Danmark fremkommet en vis kritik af Orlogsværftets driftsforhold, som man sammen-
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senet. Til denne stilling udnævntes direktør N. E. Tuxen i 1864, idet Suenson an sattes som direktør for Admiralitetsdeparternentet.
N . E. Tuxens virksomhed faldt i en af
de allervanskeligste perioder på grund af
materieIlets rivende udvikling på alle omNicolai Elias Tuxen, råder. Omstillingen fra sejl til damp som
Direktør
drivkraft var sket under hans ledelse af
for Skibbygning og
maskinvæsenet, og den definitive overgang
Maskinvæsen
1864-1888.
fra træ til jern som skibbygningsmateriale
fandt sted efter, at han også havde overtaget
skib byggeriet.
lignede med privatværfternes arbejdsmetoDenne overgangsperiode er i udlandet
der, regnskabsforhold, lønninger og skibs- præget af en række misgreb, uheld og fejlpriser uden at tage behørigt hensyn til et tagelser, hvilket vel næppe helt havde kunmarineværfts særlige status og opgaver. Som net undgås i en tid, hvor man på så mange
følge af denne kritik var der i april 1860 områder var henvist til at skulle eksperiblevet nedsat en blandet kommission, der mentere sig frem . Herhjemme bevirkede
i december 1861 afgav en detailleret beret- N . E. Tuxens forsigtige og rolige overvejelning på grundlag af meget nøje undersøgel- se af problemerne, at uheldene blev af unser.
derordnet betydning.
Kommissionen kom til det resultat, at
Blandt hans medarbejdere på maskinOrlogsværftet arbejdede væsentligt billigere væsenets område var englænderen William
end de engelske orlogsværfter, men lidt dy- Wain J der på hans foranledning i 1844 var
rere end private virksomheder på de om- blevet ansat som maskinmester i postdampråder, hvor en sammenligning var mulig. skibsfarten. I 1847 overgik Wain til MariArsagen hertil var dels de over et stort areal nen, hvor han i 1856 blev maskininspekter
spredte værkstedsanlæg på Holmen og dels, og i 1858 overmaskinmester samtidig med ,
at arbejdet her - som det hed - »soignere- at han fik dansk indfødsret. I 1862 udnævndese mere.
tes han til underdirektør ved MaskinvæseDet foresloges derfor at søge driftsforhol- net med rang som kaptajnløjtnant. I anleddene yderligere moderniseret ved anskaf- ning af Marinens anskaffelse af maskinerier
felse af bedre værkstedsmaskiner, flere me- fra »Baumgarten & Burmeister« og' dette
kaniske transportmidler, kraner, ophalings- firmas udnyttelse af Wains patenter på forbedding m. m., ligesom antallet af faste skellige opfindelser, indtrådte han i 1865
håndværkere foresloges nedsat, idet man som kompagnon i firmaet, men han bevaanbefalede efterhånden at gå helt over til rede sin stilling ved Orlogsværftet til 1868,
private håndværkere.
da han måtte tage sin afsked som underEn del af disse og andre forslag blev efter- direktør, skønt man netop da havde megen
hånden gennemført - således bl. a. forsla- brug for hans fortsatte virksomhed. Der
get om en sammenlægning af de to direktør- fremkom nemlig kritik af hans dobbeltstilernbeder til et, der omfattede så vel Skib- ling, idet han som leder af »Baumgarten &:
byggeriet som Maskin- og Vandbygningsvæ- Burmeister« fabrikerede de maskinerier til
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Bådeværftet på Frederiksholm med den gamle flydebro over Snedkergraven set fra »Halo tolv".

Flådens skibe, som han selv i sin egenskab
af underdirektør for Maskinvæsenet skulle
bestille og modtage.
Direktør N. E. Tuxen ønskede dog fortsat at drage nytte af Wains store viden og
dygtighed, hvorfor denne allerede to år
senere udnævntes til Marineministeriets
maskintekniske konsulent. Wain var en
mand med rige evner. Hans betydning for
den maskintekniske udvikling i Marinen
var overordentlig stor, og han bevarede gennem årene stadig en levende interesse for
Flåden. Da firmaet »Baumgarten & Burrneister« blev omdannet i 1872, ansattes
Wain som direktør for A/S »Burmeister &
Wain«.
Ved Søværnsordningen af 1868 var Flådens personel blevet inddelt i et officers-

korps, et artillerikorps, et matroskorps og
en værftsafdeling - foruden læge-, intendantur- og andre særlige korps. Chefen for
Orlogsværftet var tillige højstbefalende over
Artilleri- og Matroskorpsene samt Værftsafdelingen.
Værftsafdelingen var delt i:
a) et håndværkerkorps bestående af: 1
direktør for Skibbyggeriet. Maskin- og
Bygningsvæsenet, 2 underdirektører.
18 mestre, 6 undermestre, 13 mestersvende, 25 kvartermænd, 35 formænd
(der personlig skulle deltage i arbejdet) og indtil 440 menige håndværkere.
b) et værftskorps bestående af : 1 brandmester, 1 justitssergeant, 8 værftsunderofficerer og indtil 120 værftsarbejdsmænd.
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Panserskibet

HELGOLAND

klar til søsætning fra beddingen på NyhoLm den 9. maj 1878.

c) et politikorps på l assistent og 20 betjente,
d) kontorpersonel bestående af: l kontorchef, l kontrollør, l hovedmagasinforvalter, l bogholder, l konstruktør,
Lunderkonstruktør, 3 fuldmægtige, l
fabrikskriver, 15 assistenter samt et
ubestemt antal skrivere.
Det var ikke noget stort personel - hverken sammenlignet med fortidens eller eftertidens. Det søfarende maskinpersonel indgik nemlig dengang i Håndværkerkorpset
og måtte således under udkommando med
skibene afgives fra tjenesten ved værftet,
hvilket også var tilfældet med de skibbyggere, der sejlede med de udrustede skibe
som tømmermænd. De var uniformeret under tjenesten om bord, medens de var civile
håndværkere, når de arbejdede på værftet.
Loven af 1868 omfattede i det store og
hele kun personellet, medens materiellet
ikke var omtalt. Der fandtes således dengang
hverken flådeplan eller nybygningskonto, og
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når et nyt skib skulle bygges, måtte mimsteren derfor først søge pengene ved en bevilling. Dette havde igen til følge, at hver
gang der blev fremlagt forslag til en ny
bevilling, var der mulighed for at fremdrage alle vedkommende - og ofte desværre
også ganske uvedkommende - spørgsmål
inden for Marinen og Orlogsværftet.
I 1870'erne begyndte udviklingen af torpedovæsenet, og også artilleriet og minevæsenet var nu i rivende udvikling. Det
viste sig da også hurtigt, at loven af 1868
ikke svarede til, hvad tiden krævede. Personelmangel og den stadige politiske indblanding, hver gang en ny bevilling skulle
søges, gav dårlige arbejdsforhold med utilfredshed og usikkerhed.
Den næste søværnslov. der kom i 1880,
blev derfor hilst med glæde , idet den dels
fastlagde så vel Flådens som nybygningskontoens størrelse og dels - i modsætning
til tidligere love - skelnede mellem Flådens
og Orlogsværftets personelrammer, hvilke

sidstnævnte nu omfattede en række afdelinger. Af disse bibeholdt den tekniske dog
stadig benævnelsen Håndværkerkorpset med
direktøren for Skibbygning og Maskinvæsen som chef, idet Søværnets bygningsvæsen
udskiltes og underlagdes en bestyrer.
Tillige ordnede loven ansvaret og myndighedsforholdene på en måde, der bedre
var i overensstemmelse med den nye tid,
idet den begrænsede værftschefens myndighed til det egentlige militære og til at være
den ledende og overtilsynsførende. medens
ansvaret for det udførte arbejde nu kom til
at påhvile de mænd, der havde den tekniske uddannelse til at kunne tage et sådant
ansvar.
Skolen for Skibbygning og Maskinvæsen
- almindelig kaldet S. & M.-skolen - blev

oprettet til afløsning af den tidligere skibbygningsskole. Denne nye skole gav sine
elever så vel en god teknisk uddannelse som
en militær opdragelse, og herfra udgik i
de følgende år en lang række dygtige skibskonstruktører og maskinister til gavn ikke
alene for Søværnet, men i hØj grad tillige
for den private industri og skibsfart.
Dampmaskinen og jernskibene havde nu
længst gået deres sejrsgang, og Orlogsværftet havde indrettet sig herpå ved anlæg af
et jernskibbyggeri syd for beddingerne på
Nyholm, et maskinværksted på Frederiksholm og et panserværksted syd for tørdokken på Dokøen.
Bygningen af skibene foregik således på
Nyholm, medens eftersyn og reparationer
- Flådens Vedligeholdelse - var henvist til

Interiør fra Skibbyggeriet på Nyholm, der lå, hvor Søværnets Officersskole senere blev bygget.
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K. C. j. Nielsen,
Direktør
for Skibbygning og
Maskinvæsen
1888-1895.

Dokøen med tørdokken og værkstederne i
den daværende Nordre Arbejdsbygning
norden for dokken som det naturlige midtpunkt.
Den stærkt stigende beskæftigelse ved
Orlogsværftets fabriksvirksomhed medførte,
at antallet af private arbejdere stadig voksede - særlig under I. Verdenskrig - medens antallet af faste arbejdere formindskedes, efterhånden som der opstod vakance,
således at der i 1918 var næsten fire gange
så mange private som faste håndværkere.
Dermed var efterhånden den gamle ordning
sprængt, og da de private arbejdere nu i
stigende grad blev medlemmer af arbejderorganisationerne, og da lønningerne for de
faste arbejdere ikke var fulgt med prisstigningerne, blev disse arbejdere i 1919 efter
eget ønske afskediget og genantaget som
private. Dermed forsvandt den sidste rest
af den egentlige Holmens faste Stok.
Håndværkerunderofficererne, formænd
og kvartermænd vedblev at være uniformerede, indtil de i h. t. Tjenestemandsloven af 1919 overgik til ansættelse i civile
stillinger som værkstedsformænd og værkførere.
Mestrene og undermestrene var så vel
teoretisk som praktisk veluddannede folk,
der efter først at have gennemgået S. & M.skolen havde tjent en række år som for80

mænd og kvartermænd. Efter S. & M.-sko·
lens ophævelse blev mesterstillingerne ligesom i den private industri besat med folk,
der i forbindelse med adskillige års praktisk uddannelse havde erhvervet sig de nødvendige kundskaber ved tekniske skoler. I
1919 bortfaldt stillingen som undermester.
Da pladsforholdene efterhånden blev for
trange i den i 1863 til chefen for Orlogsværftet opførte kontorbygning - den nuværende N ordre Kontorbygning - blev der
i 1883 overfor denne bygget en ny bygning
på sydsiden af Elmealleen til brug for direktionen og ledelsen af fabriksvirksomheden
med tegnestuer og kontorer, ligesom S. &
Mi-skolen fik lokaler her. Efter udvidelser
og tilbygninger anvendes denne bygning
stadig som Orlogsværftets administrationsbygning.
I 1883 trådte N. E. Tuxen på grund af
alder tilbage efter en lang og fremragende
tjeneste og afløstes som direktør af K. C. J.
Nielsen, som ligeledes var teknisk uddannet
søofficer.
I disse år søsattes på Orlogsværftet panserskibet IVER HVITFELDT (1886) og krydserne
VALKYRIEN (1888), HEKLA (1890), GEJSER
(1892) og HEJMDAL (1894), hvis konstruktion og bygning blev forestået henholdsvis
af chefen for konstruktionskontoret F. L.
M. Ortmann og underdirektør ]. C. Tuxen,
en nevø af direktør Tuxen.
Torpedobådene, hvoraf de første allerede
i 1878 indgik i Flådens tal, var hidtil hovedsagelig blevet bygget i England hos firmaet
J. Thornycroft & Co., men i 1891 begyndte
Orlogsværftet selv at tage denne opgave op
med bygningen af SPRINGEREN, der ganske
~ist var mindre, langsommere og svagere
armeret end de i 1888 fra Thornycroft leverede både, men som til gengæld var et
betydelig bedre søskib, hvorfor den da også
i en længere periode blev anvendt til fiskeriinspektion langs Jyllands vestkyst.

"

Patruljebåden HUITFELDT
blev bygget p å Orlogsværftet 1939-46. Var sammen med søsterskibet WILLEMOES Flådens største
torpedofartøjer og klassificeredes oprindelig kyst jagere. Det var først påtænkt at give dem navnene
AALBORG og A ARHUS, men i sommeren 1939 ændredes navnene til NYMFEN og NAJADEN. På grund
af besættelsen blev byggearbejdet forsinket , således at de først blev kølstrakt på Orlogsværftet i 1942,
men arbe jdet ble v atter standset for ikke at friste tyskerne til beslaglæggelse. Efter 29. august 1943
forblev bådene urørt og uskadt p å Holmen. I 1945 ændredes navnene til HUITFELDT og WILLEMOES,
og begge blev afleveret i 1947. Disse to smukke skibe, hvoraf HUITFELDT er det tredie skib i Flåden,
som har båret dette navn og som var adopteret af Køge by, ansdes i sin tid bl. a. på grund af deres
fart for at væ re nogle af de mest effektive enheder i v or efterkrigsfldde. HUITFELDT blev udrangeret
i 1964, WILLEMOES i 1966.

skellige hastigheder var kendt fra skibets de haft en meget betydelig andel i bygninfartprøver. Modelslæbeforsøgene, der var en gen af Søværnets skibe.
Efterhånden som udviklingen var skreslags forløber for forsøgene i de moderne
modeltanke, fandt sted i kanalen mellem det frem, var der blandt de fra S. & Mi-skoBådeværftet på Frederiksholm og »Halv- len udgåede, veluddannede elever opstået
tolv«, hvor de to modeller, der var bygget på en del misfornøjelse med, at de først måtte
Modelsamlingens værksted i skala 3/8 tom- gennemgå de forskellige underofficersgrame til l fod, slæbtes side om side trukket der, inden de kunne nå op til at få officersaf en elektromotor, idet de var fastgjort til rang. Og da den pr~vate industri samtidig
enden af en vægtstang, hvis angrebspunkt søgte at sikre sig deres arbejdskraft, var det
for slæbekraften ved forsøgene var bestemt vel forståeligt, at der skete en stadig udsåledes, at vægtstangen holdt sig vinkelret vandring fra Søværnet efter de fire års tjepå slæberetningen. Ved at måle slæbehastig- neste, som var obligatorisk efter afgangen
hederne og længden af de tilsvarende vægt- fra skolen. Dog må det her erindres, at skostangsarme var man ved hjælp af Froudes lens formål ikke alene var at uddanne kvalov i stand til at bestemme hestekraftsfor- lificeret teknisk personel til Søværnet, men
holdene for HERLUF TROLLE. Resultatet af også til den private industri. FØlgen heraf
forsøgene, der lededes af værftsingeniør N. var, at det efterhånden blev vanskeligt at
]. W. HØst, stemte overens med den teore- besætte alle de normerede stillinger med tidtisk beregnede hestekraft og - hvad der var ligere elever fra skolen, hvorfor personel
nok så vigtigt - med de senere med skibet med væsentlig ringere maskinuddannelse foretagne fartprøver.
erhvervet på private maskinistskoler Dette forsøg bevirkede, at Burmeister & måtte besætte de ledige stillinger som maWain henvendte sig til Marineministeriet skinister, der rangerede som underofficerer.
for at få tilladelse til at afholde et lignende
At det var af væsentlig betydning at have
slæbeforsøg. da B. & W. i 1899 havde fået et såvel i teknisk som militær henseende
bygningen af den russiske krydser BO]ARIN højt kvalificeret personel til bestridelse af
i ordre. Tilladelsen til modelslæbeforsøgene den overordnede tekniske tjeneste ikke
blev beredvilligt givet, og man fik også assi- alene i land, men også om bord, blev, alt
stance af Orlogsværftets konstruktionsper- som den tekniske udvikling nu mere og
sonel til krydserens konstruktion.
mere tog fart, klart for de fleste landes
BO]ARIN var projekteret til 22 knob, og marineau tori teter.
så vel skrogmodellen af denne som af den
Nyordninger, der tog hensyn hertil, inddanske krydser HE]MDAL, der skulle være førtes da også omkring århundredskiftet i
sammenligningsskib, var fremstillet ved de mere betydende mariner - bl. a. EngModelsamlingens værksted. Forsøgene viste, land og U. S. A.
at der krævedes 10.400 HK for at BO]ARIN
Herhjemme lykkedes det på underdirekkunne opnå 22 knob. For en sikkerheds tør Rasmussens initiativ i 1905 ved en nyskyld konstruerede B. & W. et maskineri organisation af den tidligere S. & Mi-skole
på 11.000 HK - og med denne hestekraft at få løst problemet på en - i hvert fald
opnåedes en fart på 22,5 knob.
foreløbig - tilfredsstillende måde. Dette
Med kontorchef Ortmanns død i 1905 af- skete ved at dele den tekniske uddannelse,
sluttedes den 22-årige periode, i hvilken således at ~askinisterne fremtidig skulle
han som leder af konstruktionskontoret hav- rekrutteres fra en nyoprettet maskinafde-
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Slæbeforsøg i Snedkergraven ud for Bådevæ rftet 1899 m ed modell er af krydseren
af Burmeist er & Wain byggede russiske kr ydser BO]ARIN .

ling ved Elevskolen, medens maskinofficererne og personel til Orlogsværftets øverste
tekniske ledelse skulle uddannes på en skole
med et forøget ingeniør-teknisk pensum.
Eleverne på denne skole , der i 1909 fik
navnet Ingeniørelevskolen. uniformeredes
som kadetterne, dog med maskinkorpsets
emblem - korslagt anker og skibsskrue i stedet for kadetankeret på uniformsjakkens revers. Eleverne benævntes ingeniørelever, og efter deres uddannelse, der var
delt i en skibsbygnings- og en maskinafdeling, udnævntes de til ingeniørassistenter,
hvorfra de avancerede til marineingeniører
m. v. I 1916 benævntes eleverne ingeniørkadetter.
6·

H E]MDAL

og den

Ved oprettelsen af Ingeniørelevskolen i
1905 forlod man det gennem mere end
200 år fulgte princip til Søværnets Øverste tekniske stillinger at anvende søofficerer, der efter gennemgang af Søkadetakademiet eller af Søofficersskolen først kunne
påbegynde deres tekniske studier i en alder
af omkring 25 år. Det må her selvsagt tages
i betragtning, at det var den voldsomme
tekniske udvikling i krigsskibenes konstruktion, som i forbindelse med de stadig stigende krav, som på andre felter blev stillet
til søofficerernes uddannelse - der var medbestemmende for denne ændring.
Siden 1902 havde en parlamentarisk
kommission beskæftiget sig med udarbejdel-
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Lujtjoto af Frederiksholm og Nyholm set fra sydøst. I forgrunden de gamle kanonbådsskure
ved Ærtekedelgraven.

sen af forslag til en ny forsvarslov, og i den
i 1908 omsider afgivne betænkning behandledes også Orlogsværftets forhold med undersøgelse "af hvilke besparelser, der kunne
forventes, hvis Orlogsværftets virksomhed
indskrænkedes til kun at omfatte reparationer, og hvorvidt det ville være muligt
helt at nedlægge Orlogsværftet og lade alle
arbejder for Søværnet udføre af private
værfter. Samtidig var der foretaget en sammenligning mellem Orlogsværftets og private værfters priser så vel for nybygninger
som for reparationsarbejder. I årenes løb
var sådanne spørgsmål med mellemrum
blevet rejst - men de fremførte eksempler
på Orlogsværftets priser i forhold til de tilsvarende på private værfter gav ikke anledning til at foreslå ændringer i de be stående forhold - så meget mere som de
to søofficerer, der var tilforordnet kommissionen, påpegede den nære forbindelse mellem Flåden og dens værft - en forbindelse,
der naturligvis især var af betydning under
mobiliserings- og krigsforhold.
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Til dels vel på grund af den hektiske
travlhed, der herskede ved opbygningen og
vedligeholdelsen af Søværnets skibsmateriel
inden 1. Verdenskrig og under denne, fremkom de i 1908 efterlyste forslag ikke før i
1923, da de blev taget op til behandling og
besvarelse af Orlogsværftskommissionen.
Den nye søværnslov. der trådte i kraft
den 30. september 1909, medførte således
ikke nogen væsentlig forandring i Orlogsværftets organisation. N ybygningsvirksomheden tog nu fart- som en følge af SØværnsloven, og da Orlogsværftets kapacitet var for
ringe til at efterkomme de fastsatte normer
for forøgelsen af antallet af nye enheder
indenfor en rimelig frist, måtte man i udstrakt grad søge til private værfter - dels
her i landet og dels i udlandet. Dette var
vel også til en vis grad nødvendigt, fordi
det drejede sig om undervandsbåde, der
hidtil ikke var bygget i Danmark, og torpedobåde, h....oraf der i de sidste 12 år kun
var blevet bygget en enkelt enhed på Orlogsværftet.

Luftfoto af Takkeladsmagasinbygningerne på Frederiksholm. Til venstre ses det sydøstlige hjørne
af Dokøen. I Takkelloftsgraven inspektionsskibet DIANA (1916) og til højre for dette - bag Takkeladsmagasinbygningerne - ses Orlogsværftets kontorbygning.

Ved lovens ikrafttræden var den første
undervandsbåd - DYKKEREN - netop blevet leveret af det italienske værft Fiat San
Giorgia, men da man til de følgende både
ønskede en større og for vore forhold bedre
egnet type, afsluttedes der i flere tempi
kontrakt med firmaet Whitehead & Co. i
Fiume - i det daværende Østrig - om levering af tre både, medens Orlogsværftet på
licens byggede tre andre efter Whiteheads
tegninger.
I 1907 havde Orlogsværftet bygget torpedobåden ORMEN efter tegninger, der var
købt af den franske konstruktør Normand.
Det var en lille og ret billig båd - men da
man nu ønskede større og kraftigere enheder med turbinemaskineri, købte man en-

gelske og tyske tegninger. Een enhed af den
engelske type blev bygget i Glasgow, medens dens to søsterbåde leveredes af Burmeister & Wain - og een enhed af den
tyske type blev bygget i Tyskland, medens
Orlogsværftet selv tog sig af bygningen af
dens to søsterbåde. Orlogsværftet konstruerede mineskibet LOSSEN og gjorde samtidig
klar til bygningen af panserskibet NIELS
IUEL, der efter mange udkast og overvejelser blev sat på stabelen før udbruddet af
1. Verdenskrig som en større og kraftigere
udgave af HERLUF Tnot.r.a-klassen.
Da den civile maskinistuddannelse, der
hidtil havde sorteret under Marineministeriet, i 1911 overgik til Ministeriet for Handel og Søfart, afgik A. H. M. Rasmussen

85

ved årets udgang som underdirektør ved Orlogsværftet og chef for Ingeniørelevskolen
for at overtage den nyoprettede stilling som
direktør for maskinistundervisningen.
Ved l. Verdenskrigs udbrud i august
1914 blev Flådens skibe udrustet i overensstemmelse med mobiliseringsplanen, og her
ydede Orlogsværftet, hvis chef var kontreadmiral G. H . R. Zachariae , en fremragende indsats, ligesom værftet i de påfølgende
år under Sikringsstyrken efterkom de strenge krav, som denne periode stillede til reparationsarbejder og nødtørftig udskiftning
af udslidte enheder.
Også indenfor Søværnets Flyvevæsen
ydede Orlogsværftet dels "ed reparation ar
havarerede maskiner og dels ved bygning
ar nye , der under krigen ikke kunne fås
fra udlandet, en betydelig indsats, som der
er gjort nærmere rede ror i arsnittet Søværnets Flyvevæsen i »Flåden - lste Del«,
side 389. For at kunne tilfredsstille kravet
om nybygning ar flyvebåde blev der i tilslutning til Bådeværftet på Frederiksholm
bygget en stor værksteds- og montagehal.
Da direktør J. C. Tuxen i 1920 søgte sin
arsked efter at have beklædt denne stilling
i 25 år, kunne han se tilbage på en begivenhedsrig gerning. Foruden skibsmateriel fra
udlandet var der på Orlogsværftet i hans
direktørtid bygget 51 skibe og 29 luftfartøjer. Derefter modtog underdirektør E.
Adolph udnævnelse til direktør for Skibbygning og l\1askinvæsen.
Direktør Adolph overtog sin stilling i
en periode med meget vanskelige forhold
såvel i politisk som i administrativ henseende. Fabriksafdelingens arbejdsstyrke var
under krigen vokset til mere end det dobbelte. For at afvikle dette forhold så lempeligt som muligt ved den pludselige standsning ar en stor del af de arbejder, der var
i gang ror Søværnet, havde Orlogsværftet
allerede i slutningen ar direktør J. C.
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Tuxens tid påtaget sig bygningen af to
damprærger til Statsbanerne og kabeldamperen EDOUARD SUENSON til Det store nordiske Telegrafselskab samt transportdamperen HERMOD og ombygningen ar havundersøgelsesskibet DANA.
Orlogsværftet var hermed begyndt at påtage sig opgaver, der lå udenror et egentligt orlogsværfts rammer.
Blandt det meget krigsmateriel, som i de
første år efter krigen blev realiseret til spotpriser af de tidligere krigsførende, var også
et stort antal flyvemaskiner, og da en kommission tilrådede den billige, men noget
kortsynede udvej, at anskaffe det på dette
tidspunkt nødvendige flyvemateriel gennem køb af udenlandske-flytyper, så Orlogsværftet sig nødsaget til at nedlægge sin konstruktionsafdeling for fly netop på et tidspunkt, da erfaringerne fra udlandet blev
tilgængelige og kunne have givet impulser
til en videre udvikling af de for danske forhold bedst egnede typer. FØrst nogle år
senere, da det fra udlandet indkøbte materiel var blevet udslidt og forældet, ' og de
moderne udenlandske konstruktioner blev
holdt i hØje priser, blev Orlogsværftets fabrikation af fly genoptaget, men måtte nu
efter den døde periode ske ved at bygge
efter licenser indkøbt i udlandet.
Ved loven af 1922 om Søværnets ordning
fik direktøren for. Skibbygning og Maskinvæsen, som dog foreløbig i militære spørgsmål stadig var underlagt chefen for Orlogsværftet, og alt teknisk personel ved værftet
civil status. Antallet af ingeniører ved værftet blev forøget, og disse nye stillinger besattes fortrinsvis med de tidligere marineingeniører. De øvrige marineingeniører tog
enten deres arsked eller overgik til at gøre
tjeneste som maskinmestre om bord i skibene.
I den tid, hvor den nye lov om Orlogsværftet var under behandling, blev der ned-

Det nu nedlagte skib byggeri på Nyholm ca. 1916 - tilhøjre ses stationsskibet HEKLA og mineskibet LOSSEN og tilvenstre står artilleriskibet NIELS IVEL på bedding. l forgrunden ses Orlogsværftets nu nedrevne sprøjtehus, udfor hvilket der altid lå en sprøjtepram klar, således at den med
brandsprøjten ombord af en bugserbåd kunne slæbes tæt til brandstedet og her pumpe vand op fra
kanalerne - heste til sprøjtens fremføring over land på Holmens vidstrakte arealer fandtes ikke her .

sat forskellige »sparekommissioner «, og da
omkostningerne ved de af Orlogsværftet
byggede færger gav anledning til kritik,
blev der den 31. oktober 1922 nedsat en
ny kommission til undersøgelse af Orlogsværftets forhold.
Denne såkaldte Orlogsværftskommission..
hvori der bl. a. sad parlamentarikere, to
direktører fra privatindustrien og en enkelt
søofficer, afgav nøjagtigt et år senere sin
betænkning, der foreslog dels en radikal
omorganisation og dels en gennemgr ibende
ombygning af Orlogsværftet. Forslaget om
omorganisation gik ud på at dele det gamle
værft i en militær flåd esta tion og et civilt
orlogsværft med fabriksvirksomhed, idet
chefen for Flådestationen og direktøren for
Orlogsværftet hver for sig skulle være Mar inem in ister iet direkte underlagt.
I lighed med hvad der fandtes i de pri-

vate rederi er, skulle der ved Flådestationen
oprettes en sk ibsinspe ktion som kontrollerende virksomhed, medens der d irekte under Marineministeriet skulle etableres et
skibstilsyn, der for de under dette ministerium hørende skibe og luftfartøjer skulle
føre et tilsvarende tilsyn, som udøvedes
overfor almindelige skibe og luftfartøjer
dels af Statens Skibstilsyn og Flyvetilsyn og
dels af klassifikationsselskaberne. Endelig
bl ev det foreslået, at de t gamle regnskabsvæsen , hvis organisation og ledelse lå uden
for di rektørens indflydelse, sku lle nedlægges, og at Orlogsværftet fremtidig skulle
ha ve eget driftslager og regnskabsaflæggelse
efter foreskrevet opstilling overfor Finanslovens § 2.
Ombygningsforslaget gik i det væsen tl ige
ud på, at skibbyggeriet på Nyholm skulle
nedlægges, og at der i stedet for skulle eta -
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virksomhed og værkstedsanlæg samt indførelsen af et overskueligt og tidssvarende
driftsregnskab.
I januar 1926 overtog E. Adolph den nyoprettede stilling som direktør for Marineministeriets Skibs tilsyn og fratrådte samtidig som direktør for Orlogsværftet, til hvilken stilling underdirektør Niels Knud NielNiels Knud Nielsen,
sen nu blev udnævnt efter at have været
Direktør
for Orlogsværftet
konstitueret i stillingen i tre måneder. Ny1926-1959.
ordningen blev derefter hurtigt gennemført.
Skibstilsynet fik kontorer i Nordre Kontorbygning, men dets virksomhed kom snart
bleres et nyt omkring tørdokken på Dok- til også at omfatte store dele af skibsinspekØen og ved maskinværkstederne på Frede- tionens tjeneste og udfærdigelsen af specifiriksholm.
kationer vedrørende reparationer og vedDisse forslag indgik dels i loven af 29. ligeholdelse af Flådens skibe samt den hermarts 1924 om ændringer i lov om Søvær- med forbundne administration af bevillinnets ordning af 7. august 1922 og dels i gerne.
Orlogsværftets nye regnskabsvæsen overlov af 29. marts 1924 om ekstraordinær betog de ledigblevne skolelokaler i Søndre
villing til omdannelse af Orlogsværftet en bevilling, der kom til at andrage 2 mil- Kontorbygning, der var Ingeniørelevskolens
lioner kroner.
oprindelige domicil, hvor sø- og ingeniørDen nye ordning, der var et fuldstændigt kadetterne fra 1916 havde haft lokaler til
brud med de gamle traditioner, vakte na- undervisning i tekniske fag.
turligvis ikke alene røre, men også betydeSamtidig med sløjfningen dels af den
lig misstemning i store kredse indenfor Sø- nyere ophalingsbedding og dels af de gamle
værnet. Navnlig var der mange, der kriti- byggebeddinger på Nyholm, hvor Flådens
serede værftets udskillelse og dets overgang store 'skibe var bygget gennem mere end
fra militær til civil ledelse.
225 år, efter at DANNEBROGE som det første
N yordningens svage side bestod først og orlogsskib var blevet søsat her i 1692, påfremmest i, at der ikke var blevet taget til- begyndtes anlæggelsen af byggebeddingerne
strækkeligt hensyn til Orlogsværftets betyd- norden for og opførelsen af et nyt skibbygning for Søværnet under en beredskabs- ningsværksted sønden for terdokken. Langs
situation og i tilfælde af mobilisering. End- tørdokken og beddingerne etableredes hØjvidere at ordningen let kunne medføre baner til transport- og montagekraner, og
splittelse og uklarhed m. h. t. det tekniske i Søndre Arbejdsbygning, der i 1887 var
ansvar.
opført i stedet for det kort forinden nedDe, der kritiserede den nye ordning, var brændte panserværksted, indrettedes nu et
dog tilbøjelige til at overse dens gode og snedkerværksted i tilslutning til nye bygværdifulde sider, herunder først og frem- ninger for savværk, træoplag og tømrermest virkeliggørelsen af det allerede i mid- værksted.
ten af forrige århundrede fremsatte forslag
Den gamle svingbro over den nordlige
om en koncentration af værftets fabriks- del af Takkelloftsgraven blev fjernet, og i
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Maskinværkstedet på Frederiksholm med Dokøen til venstre.

stedet for blev Dokøen her ved opfyldning
af graven gjort landfast med Frederiksholm.
I 1932 byggedes på Frederiksholm et nyt
marketenderi for arbejderne med spiseplads
til 800 mand, og ved at etablere omklædningslokaler i marketenderiets umiddelbare
nærhed kunne det hidtil anvendte system
af omklædnings- og spiselokaler ved hvert
enkelt værksted nu afløses af en betydelig
mere praktisk ordning.
De mange forskellige byggearbej1der og
bygningernes udstyr med maskineri' og inventar, der var blevet gennemført så hurtigt som muligt, havde naturligvis lagt
stærkt beslag på værftets ledelse, der tillige
måtte overvinde vanskelighederne ved samtidig at holde de nødvendige vedligeholdelses- og nybygningsarbejder i gang i overgangstiden.

Man var dog nået så vidt frem med det
nye skibbygningsanlæg på Dokøen. at kølen til det første skib, værkstedsskibet HENRIK GERNER, kunne lægges her den 12.
april 1927, efter at alt brugbart værktøj~
og maskinmateriel var overført fra Nyholm,
hvor undervandsbåden DRYADEN som det
sidste skib var løbet af stabelen fra de gamle
beddinger den 3. juni 1926. I de følgende
år byggedes inspektionsskibet HVIDBJØRNEN
(1928), og det nye kongeskib DAN NEBROG
(1931), medens vore torpedobåde fik en længe tiltrængt fornyelse ved bygningen af de
tre både af DRAGEN-klassen (1929-30).
Overflytningen af skibbyggeriet fra Nyholmsanlægget med de tre store beddinger
og de omfangsrige værkstedsforhold til DokØens mindre beddinger og ringere værkstedsplads betød en reduktion i selve værf-
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rets areal og udstrækning. Men selvom der
på Dokøen ikke kan bygges så store skibe
som tidligere på Nyholm, er kapaciteten
bevaret og evnen til at bygge billigere forøget på grund af værkstedernes gunstigere
indbyrdes beliggenhed og bedre indretning
og nyanlæggenes udrustning med kraner,
kajer og flydedokker m. v.
Ved Søværnsloven af 1932 blev bevillingerne til nybygninger og vedligeholdelse
yderligere reduceret. I Orlogsværftets organisation skete der dog ingen ændringer,
men Skibstilsynet fik nu overdraget Skibsinspektionens opgaver, ligesom det blev underlagt Marinestaben. Søværnets ingeniører
optoges samtidig blandt det militære personel, men blev dog ikke uniformeret.
I begyndelsen af 1930'erne byggedes endnu tre torpedobåde af DRAGEN-klassen, i
1933 søsattes inspektionsskibet INGOLF og
henholdsvis i 1935 og 1938 de to opmålingsskibe HEJl'.mAL og FREJA. Endvidere påbegyndtes planlægningen af nye og større
undervandsbåde - HAVMANDEN-klassen hvis fire enheder søsattes i årene 1937-40.
For Orlogsværftets vedkommende betød
1937-loven, at Skibs tilsynet blev ophævet og
erstattet af en ny institution, Søværnets Materielinspektion, der skulle have direktør
fælles med Orlogsværftet. Hermed ophævedes den i 1926 indførte deling af det tekniske ansvar, idet konstruktionen, bygningen
og vedligeholdelsen af alt skibs- og maskinmateriel nu atter kom ind under samme ledelse - nemlig direktøren for Orlogsværftet. Ved loven udgik Søværnets ingeniører
af det militære personel - en bestemmelse,
der imidlertid blev omgået i dagene efter
Flådens sænkning den 29. august 1943, hvor
man ved at give ingeniørerne en slags provisorisk militær status befriede dem for den
mulighed, at de som civile skulle fortsætte
under tysk ledelse.
Da Skibstilsynet blev nedlagt, afgik di-
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rektør E. Adolph som den sidste teknisk
uddannede søofficer, der i en ledende stilling havde gjort tjeneste ved Orlogsværftet
og dets skibbygning og maskinvæsen. Ved
Søværnets Materielinspektion blev der derefter oprettet en stilling som underdirektør,
der - efter et halvt års konstitution - blev
besat med ingeniør i Søværnet, cand. polyt.
H. E. Otzen den 1. januar '1938.
I forbindelse med 1937-loven blev der
givet en ekstraordinær bevilling til bygning
af nye skibe, hvilket bevirkede, at byggetempoet i de nærmest følgende år blev sat
op. For at få bedre dokningsmuligheder var
der allerede i 1936 blevet anskaffet en flydedok til middelstore skibe. Sammen med den
største af de to ældre flydedokker blev den
anbragt nord for Dokøen med forbindelse
til kajen vest for maskinværkstedet på Frederiksholm.
I årene 1938-39 søsattes tre og senere
- i 1941-42 - yderligere tre minestrygere
af SØLØVEN-klassen med danske Atlasturbiner. Ved disse og de fleste derefter af Orlogsværftet byggede skibe er nitning praktisk talt helt forladt, idet man i stedet for
er overgået til elektrisk svejsning.
Umiddelbart før og efter udbruddet af
2. Verdenskrig 'øgedes bevillingerne til nybygninger ekstraordinært, samtidig med at
der ved særlige love stilledes relativt store
beløb til rådighed for indkøb af beredskabslagre. Men da efterspørgslen på skibbygningsmaterialer efterhånden var steget
stærkt, var det vanskeligt for Orlogsværftet
at få fremskaffet de nødvendige materialer
til de nybygninger, som Marineministeriet
nu krævede sat i gang og forceret frem.
Ved besæt~elsen var Orlogsværftet således
stærkt beskæftiget og havde en arbejdsstyrke
på ca. 1200 .mand. En femte ubåd af HAVMANDEN-klassen var bevilliget, og der var
allerede anskaffet en del materialer til den-

Skibbygningsværkstedet på Dokøen set fra Maskinværkst edet. Til højre Værktøjsmagasinet og bag
denne bygning Snedkerværkstedet. l billedets h øjr e kant artilleriskibet NIELS ,Iu EL i tørdokken.

ne . Efter den 9. april ophørte dog arbejdet
på ubåden og forarbejderne til de to store
torpedobåde NAJADE)'; og NYMFEN, ligesom
flyfabrikationen - herunder den ret langt
fremskredne bygning af 12 stk. jagerbombere - indstilledes, hvorefter Flyvemaskinværkstedet blev overladt til Søværnets Flyvevæsen til opbevaring af de danske luftfartøjer, der var fjernet fra luftmarinestationerne, efter at tyskerne havde overtaget
disse.
Som følge heraf måtte arbejdsstyrken
reduceres med ca. 300 mand, men iøvrigt
fortsatte Orlogsværftet sin virksomhed, uden
at der foreløbig skete direkte indgreb fra
tysk side. For atter at skabe større beskæftigelse ved udførelse af dansk arbejde lyk-

kedes det værftet at skaffe sig forskelligt
reparationsarbejde på danske statsskibe, og
da de standsede nybygningsarbejder - med
undtagelse af den femte HAVMANDEN-båd
og bygningen af luftfartøjer - i h. t. Marineministeriets bestemmelse genoptages i
september 1940, kom værftet atter op på
fuld beskæftigelse, hvilket skønnedes at være
af politisk betydning.
Straks efter besættelsen var der nemlig
fra besættelsesmagten blevet gjort forskellige forsøg på at få tysk arbejde udført på
Orlogsværftet, men fra dansk side havde
man fra begyndelsen taget det standpunkt,
at man ikke kunne påtage sig sådanne arbejder, og de tyske forslag afvistes med, at
Orlogsværftet var og vedblivende kunne
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FIyuemuskinuærkstedct på Frederiksholm, efter 2. Verdenskrig indrettet til motorværksted.

regne med at være fuldt optaget af dansk
militært så vel som civilt arbejde. De tyske
myndigheder lod derefter deres arbejder
her i landet udføre på private værfter.
Mineskibet LINDORMEN, der var blevet
søsat en halv snes dage før besættelsen den 30. marts 1940 - og ubåden HAVKALEN,
den fjerde enhed af HAVMANDEN-klassen,
der søsattes i juli, blev færdigbygget, og
trods materialevanskelighederne påbegyndtes og færdigbyggedes i årene 1940-42 de
to mindre minelæggere LOUGEN og LAALA:'\D og de allerede nævnte tre sidste minestrygere af SØLØvEN-klassen. Efter langvarige forhandlinger lykkedes det også fra Sverige og Schweiz at få materialer til NAJADEN
og NYMFEN, der blev sat på stabelen i juli
1942 og søsattes den følgende sommer. Endvidere byggedes de umagnetiske skrog til
de 10 små minestrygere af MS-klassen senere benævnt Ø-klassen - på træskibsværfter i Frederikssund, Holbæk, Korsør
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og Svendborg, medens Orlogsværftet indbyggede motorerne og kompletterede bådenes udrustning.
Endelig måtte regeringen i januar 1941
bøje sig for det tyske krav om udlevering
af de seks torpedobåde af DRAGEN-klassen.
Til gengæld fik Søværnet af den tyske
Kriegsmarine tilsagn om at ville udvirke,
at Orlogsværftet i Tyskland kunne indkøbe
de nødvendige .materialer til seks erstatningsbåde. De lovede materialer blev da
også leveret - omend med nogen forsinkelse. Bygningen af torpedobådene - den
senere KRIEGER-klasse - blev derefter påbegyndt og var ret fremskreden, da begivenhederne den 29. august 1943 standsede arbejdet.
Den 1. april 1943 overtog H. E. Otzen.
stillingen som underdirektør ved Orlogsværftet (Maskinvæsenet), medens ingeniør
t. C. A. Poulsen efterfulgte Otzen ved Materielinspektionen.

Alt i al t har Orlogsværftet i tiden mellem
1927 og 1943 søsat 30 skibe fra de nye beddinger på Dokøen. Hertil kommer en del
mindre fartøjer - heriblandt en række motorredningsbåde til Redningsvæsenet. Endvidere må Orlogsværftets virksomhed ved
flyvemaskinefabrikationen også nævnes her.
Den var ganske vist siden 1. Verdenskrig
foregået på basis af licenser fra udenlandske flyfabrikker, men i denne periode er der
blevet bygget mange forskellige typer til
Søværnet. I det i 1939 opførte nye flyvemaskineværksted var bygningen af en serie
jagerbombere som allerede nævnt påbegyndt, da begivenhederne den 9. april standsede den videre bygning. Orlogsværftet har
dog ikke alene bygget militære, men i arbejdsfattige perioder tillige civile flyvemaskiner. I 1933 og 1935 leveredes således to
Ifi-personers trafikfly af Fokker F XII-typen
til Det Danske Luftfartsselskab.
Efter Flådens sænkning søndag morgen
den 29. august 1943 traf direktøren efter
drøftelse med sine 3 underdirektører samme dags aften følgende bestemmelser:
1. Ledelsen skulle give møde på værftet
mandag den 30. august umiddelbart efter
normal arbejdstids begyndelse kl. 0800, for
så vidt adgang til Holmen blev tilladt og
personellet var mødt.
2. Man skulle sætte sig i forbindelse med
de forskellige personelgruppers hovedorganisationer for på bedst mulig måde at kunne varetage personellets interesser overfor
eventuelle tyske krav.
3. Ledelsen skulle fratræde, så snart der
fra tysk side blev forlangt udførelse af arbejder, der lå udenfor normale danske formål.
Mandag morgen var som forventet indgangene til Holmen besat af tysk militær,
der kontrollerede al indpassage, men som

Elektroværkstedet på Frederiksholm med tårn til
justering af periskoper. Bygget 1942.

åbenbart havde fået ordre til at lade alle
indpassere, der foreviste de hidtil anvendte
legitimationskort og adgangstegn, og værftets funktionærer og arbejdere var så godt
som alle mødt på de sædvanlige arbejdspladser mandag morgen.
Orlogsværftets bygninger og anlæg var
ikke blevet beskadiget, ligesom der heller
ikke var sket skade på de skibe, der lå under reparation og bygning ved værftets dokker og kajer med undtagelse af Flydedok
nr. l,. der var blevet sænket sammen med
undervandsbåden HAVFRUEN, der stod i
dokken og var under reparation.
Da regeringen var trådt tilbage, og viceadmiral Vedel, der både var chef for Søværnskommandoen og direktør for Marineministeriet, var interneret, og da der ikke
forelå andre ordrer eller direktiver, beo
stemte direktøren, at arbejderne skulle be-
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Det lange takkellojt, der har givet navn til den gamle bygning, opført 1740. Her fremstilles stadig
som i gamle dage »med hånd og magt« mellem det gamle træværk og moderne belysningseffekter
stående og løbende gods, flydetrosser, fendere, lækmåtter og meget andet godt sømandsarbejde.
Ethvert arbejdssted har sin egen atmosfære, markeret ved sin specielle lugt eller støj. Rust, sejldug, luithamre, tørt træ, skærebrændere i stål,
harpiks og frisk maling er karakteristiske for en
række af Orlogsværftets værksteder, men på Takkelloftet består atmosfæren af finsk tjære og århundredgamle traditioner.
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skæftiges ved det sædvanlige arbejde, idet
dog indtil videre ingen måtte arbejde om
bord i nybygningerne eller andre skibe.
For at få klarhed over arbejdernes synspunkt i den foreliggende situation indkaldtes formanden for Fællesorganisationen af
Flådestationens og Orlogsværftets arbejdere
til en konference. Han meddelte her, at
han den foregående dag havde været til et
møde i De samvirkende Fagforbund, som
havde udstedt det direktiv, at organisationerne ikke ved at medvirke til strejker ville
gå imod det udsendte opråb, og at arbejderne derfor ville udføre det dem anviste
arbejde - uanset om dette og værftsledelsen
var dansk eller tysk - så længe sådanne anvisninger skete ved danske værkstedsledere,
og så længe arbejderne blev ledet af disse.
Derimod ville forholdet blive et andet,
hvis der blev indsat tyske værkstedsledere.
Ved henvendelsen til funktionærernes
organisation viste det sig, at disse ikke havde fået direktiver vedrørende den foreliggende situation.
Såfremt man fra tysk side under en eller
anden form ville kræve, at Orlogsværftet
skulle udnyttes til tysk produktion, besluttedes det, at ledelsen straks skulle fratræde,
men at den i den nuværende situation måtte
se det som sin opgave at varetage personellets interesser overfor de tyske myndigheder. Det bestemtes, hvilke arbejder der
skulle foretages for at holde beskæftigelsen
vedlige, og at man skulle søge at undgå
afskedigelse af arbejdere, undtagen hvor
det drejede sig om nyantagne.
Den første tyske henvendelse kom den 31.
august, idet man ønskede besvarelse af forskellige spørgeskemaer om Orlogsværftets
kapacitet, kraner, dokker, beskæftigelse og
ordrebestand og angivelse af de skibs- og
maskintyper, som var blevet bygget.
Da erfaringerne fra tiden efter 9. april
havde vist, at fuld beskæftigelse af værftet

Den sidste af de gamle måtte-væve, der stammer
fra tiden omkring 1750, er stadig i virksomhed
med at fremstille måtter til mange forskellige
formål, bl. a. alle dørmåtter til kongehuset. Selvom rebslageri er blevet industrialiseret, og 210
danske reberbaner i løbet af 50 år er blevet til
7 tovværksfabrikker, er det stadig øvede hænder
og enkle værktøjer der anvendes til lovværkets
videre forarbejdning.

med dansk arbejde måtte anses for at være
det bedste middel til at forebygge - i hvert
fald øjeblikkelig - indgriben fra tysk side,
og da arbejdet på nybygningerne var indskrænket og vel snart helt måtte indstilles,
begyndte man at søge yderligere danske arbejdsobjekter.
Dette skete bl. a. ved henvendelse til
generaldirektøren for Statsbanerne, der forstod Orlogsværftets situation og også var
villig til at hjælpe, men som måtte kræve
garanti for,' at disse arbejder skulle fuldføres under dansk ledelse. Denne garanti
var det dog desværre ikke muligt at give,
idet Orlogsværftets ledelse ville træde tilbage, såfremt der fra tysk side blev grebet
ind overfor værftet.
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Det moderne Orlogsværft

Beddingsanlægget på. Dokøen med en af højbanehanerne og tørdokken i baggrunden. I forgrunden ses en del færdigsvejste sektioner til nybygninger af DAPHNE-klassen.

Pat ruljebåd af HUITFELDT-klassen i dok 4. På
billedet til højre ses i baggrunden minelæggern e
VINDHUNDEN og BESKYTTEREN ved kaj på N yholms sydsid e.
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Dokøens vestkaj med dokporten i forgrunden. derefter 2 fregatt er af TRITON-klassen og længst mod
sy d in spektionsskibet TUETI S. Indenfor dokporten ses agt erskibet af en HUNT-fregat.

7
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Udsigt fra højbanekranen over byggebeddinger og tørdok, på bedding nr. 2 ses en nybygmng af
DAPHNE-klassen og i terdokken fregatten VALDEMAR SEJR. Stålskibbyggeriet er koncentreret ved
Dokøens 2 beddinger og udrustningskaj. hvor montage- og udrustningskraner af højbanetypen betjener dette område. Til eftersyns- og reparationsarbejder findes ialt 3 flydedokker og l tørdok.
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Træskibbyggeriet udføres i MTB-anlægget, der
er placeret på Frederiksholm og opført i 1953-54
i forbindelse med det tidligere flyvemaskinværksted. Anlægget består af en byggehal med overdækket udrustningsbassin.

2 nybygninger, motortorpedobåde af FALKENklassen, under opklædning i byggehallen.
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2 nybygninger, motortorpedobåde af FALKENklassen i udrustningshallen, det overdækkede udrustningsbassin, populært kaldet »Akuariet«.

En minestryger af VIG-klassen stående på beddingsvogn i byggehallen.
7'

Orlogsværftets maskinafdeling har foruden opstillerværksted og hjælpeuærksteder, motorværksted
med tilhørende prøverum for dieselmotorer tillige et stort maskinværksted, der ses her.

I de følgende dage udvistes der fra tysk
side en voksende interesse for Orlogsværftet, som nu modtog flere besøg af tyske
militære og civile skibsværftsdirektører. Det
blev herunder meddelt, at man ønskede Orlogsværftet fuldt beskæftiget og udnyttet
ved at tilføre det tysk arbejde, ligesom man
krævede, at Orlogsværftet snarest skulle
iværksætte hævning og reparation af de sænkede danske krigsskibe.
Heroverfor erklærede direktøren, at Orlogsværftets ledelse hverken direkte eller
indirekte ville medvirke ved bjergningen
af de danske krigsskibe og ej heller foretage
reparationer af disse eller af tyske skibe af
nogen art.
I den kommende tid svandt muligheder-
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ne for at udføre dansk arbejde ved Orlogsværftet mere og mere, og det måtte overfor
tyskerne erkendes, at beskæftigelsen svandt,
og da afskedigelse af en del arbejdere nu
var nær forestående, fremkom tyskerne atter
med deres forslag om, at værftet skulle
bjerge og reparere de danske skibe.
Det danske svar kunne naturligvis kun
blive det samme, som allerede tidligere var
afgivet.
Kravene om at udføre tysk arbejde blev
i midten af september stærkere, og funktionærerne så vel som arbejderne gav udtryk for en vis bitterhed over, at ledelsen
ville trække sig tilbage i tilfælde af, at kravet om udførelsen af tysk arbejde blev gennemført. Som svar på en forespørgsel fra ar-

bejderne om muligheden for at tilføre Orlogværftet dansk arbejde meddeltes, at beskæftigelsen ~ så fald ville gå ned til en
fjerdedel med deraf følgende masseafskedigelser. Og en så ringe udnyttelse af værftets
anlæg ville næppe blive tålt fra tysk side.
En sådan ordning ville yderligere være ustabil ved muligheden for tysk indgriben ved
beslaglæggelse af materialer.
Forretningsudvalget for Fællesorganisationen af Flådestationens og Orlogsværftets
Arbejdere gav ved et møde med direktøren
den 15. september udtryk for forståelse af,
at ledelsen hverken kunne medvirke ved
hævning og reparation af de sænkede danske skibe eller ved udførelsen af tysk arbejde og erkendte, at fordringer af den art
måtte medføre, at ledelsen trak sig tilbage.
Samme dag indtraf en tysk kommission,
der skulle samle materiale for at kunne tage
stilling til Orlogsværftets fremtidige drift.
Marineministeriet traf nu den bestemmelse, at direktøren, underdirektørerne og
en del fastansatte ingeniører blev fritaget
for tjeneste ved udgangen af september måned, idet dog direktøren fra den 1. oktober
skulle virke som Marineministeriets konsulent i spørgsmål vedrørende den videre
ordning af Orlogsværftets og dets personelgruppers forhold. Heri skulle han assisteres
af underdirektørerne.
På de udsatte og ikke misundelsesværdige
poster som midlertidige ledere af Orlogsværftets drift ansattes forskellige af værftets
kontraktantagne ingeniører.
I denne periode var det nødvendigt at
afskedige en stor del arbejdere, men dels
fik de i en vis periode efter afskedigelsen
reduceret (2/3) løn, og samtidig søgte man
at skaffe dem ansættelse ved forskellige
statslige og kommunale virksomheder.
Den 15. oktober gjorde Wehrmacht uden
forudgående advisering krav på at få udleveret alt, hvad der i Flyvemaskineværk-

stedet fandtes af materiel - herunder alle
materialer og alt værktøj. Trods protest
begyndte tyskerne at tømme værkstedet.
Den 20. oktober meddeltes det fra tysk
side, at man fra den 1. november ville bortforpagte Orlogsværftet til det tyske privatværft Howaldtswerke i Kiel. Af Marineministeriet blev dette spørgsmål henvist til
afgørelse af Udenrigs- og Finansministeriet.
Funktionær- og arbejderorganisationerne
blev underrettet herom, og arbejderne henviste til deres tidligere standpunkt - at de
ville udføre det arbejde, de blev sat til, under dansk værkstedsledelse, som de indtrængende anmodede om måtte blive bibeholdt. Noget sådant kunne selvsagt ikke
loves fra Marineministeriets side .
Den 1. november skete der dog ikke noget, idet forhandlingerne mellem de danske
og tyske myndigheder trak ud. Tiden blev
imidlertid fra dansk side udnyttet .til at lade
en stor del materialer og inventar, der var
anskaffet til de under bygning værende danske skibe transportere til særlige opbevaringssteder udenfor Holmens område. Fyrvæsenet ydede her en meget stor hjælp ved
at lade store dele af det borttransporterede
gods opmagasinere ved forskellige fyranlæg.
Alle færdigblevne leverancer fra danske firmaer til Orlogsværftet var ligeledes blevet
dirigeret til særlige opbevaringspladser.
Orlogsværftet havde nu været under
»midlertidig« ledelse i over 2 måneder i
stedet for som oprindelig forudset i ca. 14
dage, og forholdene havde udviklet sig på
en måde, så man - med kendskab til tyskernes planer - måtte forvente, at den
midlertidige ledelse ville komme ud for
alvorlige vanskeligheder. når overgangen til
tysk ledelse skulle finde sted. Den 17. november bestemte Marineministeriet derfor,
at underdirektør Nøring indtil videre skulle
overtage Orlogsværftets ledelse.
Som allerede omtalt havde tyskerne sat
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sig i besiddelse af Orlogsværftets Flyvemaskineværksted og fjernet lagre og værktøjsmaskiner og begyndte derefter at transportere det i værkstedet opmagasinerede luftfartøjsmateriel bort. Herunder udbrød der
den 22. november ved sabotage en eksplosionsbrand, hvorved størstedelen af luftfartøjsmateriellet blev Ødelagt, ligesom der opstod alvorlige skader på bygningerne. I værkstedet blev der - efter at tyskerne havde
repareret det - fremstillet forskellige enkeltdele til tysk flyfabrikation.
Ved skrivelse af 22. november fik Marineministeriet meddelelse fra Udenrigsministeriet om, at de tyske myndigheder havde
bestemt, at Orlogsværftet fra og med mandag den 29. november skulle overtages og
drives af det tyske Howaldtswerke A. G.
Fra tysk. side blev der ved overtagelsen
afgivet principiel erklæring om:
at Orlogsværftet tages i drift til reparation
og nybygning af handelsskibe, blandt
hvilke danske skibe gives fortrinsret,
at der i intet tilfælde skal udføres nybygning, ombygning eller reparation af tyske eller danske krigsskibe,
at Orlogsværftet hverken skal deltage i
bjergning eller reparation af de sænkede
danske krigsskibe,
at det af den øverstbefalende for de tyske
tropper i Danmark udstedte strejkeforbud har gyldighed overfor det på Orlogsværftet beskæftigede personel, der er ansat af værftsledelsen. For dette personel
gælder i den tid, værftet er under tysk
ledelse, de samme løn- og pensionsbestemmeiser o.s.v, som hidtil. Ved uoverensstemmelser mellem den tyske ledelse
og det danske personel vil forhandlingerne fra dansk side være at føre af de
kompetente organisationer, henholdsvis
de kompetente ministerier,
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at der fra tysk side indsættes en værftsledelse, der er ansvarlig for værftets dispositioner. Der gives det firma, som
overtager ledelsen, pålæg om, at der ikke
ved overskud i driften eller på nogen
anden måde må skabes tysk kapital i
danske kroner,
at den firmaet overdragne benyttelsesret
omfatter Orlogsværftet i den stand, hvori
det forefandtes' den 10. november 1943.
Dokkerne og det faste og flydende ma teriel og inventar indbefattet. Der må
ikke ændres på værkstedsanlæggene, og
»værktøjsparken« skal i sin helhed forblive uændret på Holmen. Overtagelsen
sker på grundlag af en inventarieliste,
som efter den 29. november udarbejdes
over al ejendom tilhørende Orlogsværftet. Tilbagegivelse af værftet til den danske stat sker på samme måde ved krigens
afslutning, samt
at lagre af rå-, hjælpe- og driftsmaterialer
anvendes som udligningslagre. Lagerbeholdningerne, hvorover der efter. den 29.
november udfærdiges lagerlister, skal
principielt holdes konstant ved tilførsler
fra Tyskland.
Som det vil ses, førte Marineministeriets
og Orlogsværftets faste standpunkt og bestemte optræden. til sidst efter et langt og
sejgt tovtrækkeri til det under de givne omstændigheder utvivlsomt bedst opnåelige
resultat.
Stort set opfyldte den tyske ledelse .de
givne tilsagn.
I en skrivelse af l. december 1943 udbad
man sig fra tysk side samtlige tegninger og
stabilitetsberegninger for de to ufærdige
torpedobåde og for forskellige af de af tyskerne tagne. skibe - herunder bl. a. INGOLF, HEJMDAL, FREJA og SØLØVEN-klassen.
Marineministeriet besvarede den 20. de-

Apteringsstandard i Søværnets enheder
»Der er ingen af vore krigere, som ikke finder kanonerne at være et orlogsskibs bedste møbler".
Citatet stammer fra fabrikmester Hohlenbergs forelæggelse i 1795 af tegninger til hans første konstruktion, fregatten NAJADEN. Udtalelsen ville næppe blive godkendt i dag, hvor man er klar over,
at et menneskes ydevne, såvel fysisk som mentalt, bl. a. er afhængig af de forhold, hvorunder det
daglige liv skal leves. Apteringen i et orlogsskib er derfor af væsentlig betydning og må omfatte
planlægningen og indretningen af alle de områder og forhold, som har tilknytning til besætningens
daglige liv.

Officersmessen i kanonbåden
GULDBORGSUND (1893) og i et
af vore dages orlogsskibe.
Glatte, finer klædte vægge, lyse
farver og lette, praktiske møbler har afløst væglister, gesimser og tunge, læderbetrukne
møbler. Kun kongeparrets portrætter findes nu som før på
skottet.
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Chefsbeboelsen består af dagrum, soverum samt
bad og toilet. Chejslukai'et har sit særlige arbejdshjørne, der er præget af den moderne teknik: talerør til broen, hustelefonanlæg og alarmklokker - nøgtern teknik sammen med en smuk
moderne møblering i tidens stil.

Tøjskabe, chatolskabe, toiletskabe - alt er opbygget af enheder til sammenstilling efter ethvert
rums behov og ethvert skibs muligheder. Chatolskabet består således af 2 skabsenheder, den øverste del med skriveklap, indlagt belysning og en
mindre box til fortrolige papirer, den nederste
del med 3 linnedskuffer. Store fremskridt fra
den gang klapservanten ansås for en stor luksus,
selvom vandbeholderen skulle fyldes og spilde-,
vandstanken daglig tømmes af en orlogsgast.

Til apteringen i Søværnets skibe
er fastlagt en standard for inventar, møbler, tekstiler, beklædning
af vægge og døre samt for farver.
Systemet bygger på erfaringer
samlet under studier i udenlandske mariners skibe og er en videreførelse af de ideer, der var
grundlaget for den indtil 1959 anvendte apteringspraksis. På billedet ses den nedklappelige køjesofa med en altid opredt seng. l
2-mands kamre kan en tilsvarende
køje slås ud over sojaryggen.

104

De lange rækker af sammenklappelige, baksvis
opstillede skaffeborde på det store banjerdæk
erstattes i dag af lette moderne stålmøbler på
en særskilt, fra sovebanjerne med skabe adskilt
opholdsbanje. En apteringsform, som ikke kunne
anvendes i den gamle træjregat, men pryder
vore dages stålskib - og passer vore dages
mandskab.

Gamle dages lave banjerdæk, hvorunder et tæt
lag af hængekøjer svingede og duvede i en ikke
altid lige frisk odeur, er i dag erstatt et af faste
stålkøjer med skumgummimadrasser, lagner og
læselamper. De sov ende er skilt fra hinanden
ved lette stålskodder, og for enden af køjerne
findes det praktisk indrettede stålskab, der kan
rumme al personlig udrustning med undtagelse
af hjelm og våben. Foruden rum til privat smågrej fi ndes der også en lille box til det helt private, en væsentlig forbedring fra ældre tiders
beskedne, malede rans el af træ og sejldug.
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cember denne skrivelse med for de ældre
skibes vedkommende at henvise til de oplysningsbøger. der fandtes om bord i skibene den 29. august, samt de tegninger, der
allerede den 3. september efter ønske var
blevet afleveret.
Tegningerne og oplysningerne til nybygningerne NAJADEN og NYMFEN kunne derimod efter Marineministeriets opfattelse
ikke henregnes under det materiel, til hvilket den tyske marine havde overtaget brugsretten. Tegningerne, af hvilke en del endnu
var ufuldendte, ansås fra dansk side for at
være et stabsarbejde, der ikke kunne være
frivillig udlevering underkastet.
Efter dette afslag gjorde tyskerne ikke
senere forsøg på at komme tilbage til sagen,
og i maj 1945 henlå de to torpedobåde på
Holmen i urørt stand. De blev færdigbygget
1945-47 og fik navnene 'WILLEMOES og
HUITFELDT.
N ogen egentlig tysk sabotage på Orlogsværftets anlæg var ikke sket ved Tysklands
kapitulation.
Efter at de Allierede den Il. maj 1945
havde overdraget Holmen til Søværnet, etablerede Orlogsværftets ledelse sig den 15.
maj atter i sine lokaler på Frederiksholm
og påbegyndte det store og omfattende arbejde, der nu forestod med Flådens genopbygning.
I afsnittet Søværnets Genopbygning efter
1945 i »Flåden - lste Del«, side 187, er berettet om de tidligere danske krigsskibe, der
endnu var tilbage, og om færdigbygningen
af torpedobådene af N AJADEN- og KRIEGERklasserne samt om eftersyn, omaptering, omarmering og i visse tilfælde ombygning af
de forskellige efterhånden lånte, lejede eller
købte tidligere tyske, engelske og amerikanske skibe. NARHVALEN, der den 29. au gust 1943 stod i flydedok under hovedeftersyn, var blevet sat i vandet af tyskerne, men
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henlå ellers urørt. Efter afsluttet eftersyn
i 1945 gjorde den endnu tjeneste som bevogtningsfartøj til udgangen af 1949, da
den udrangeredes som Flådens sidste krigsskib med kulfyring.
Indtil loven om Forsvarets ordning af
1950 var så vel Orlogsværftet som Materielinspektionen henlagt under Marineministeriet, men ved dettes ophævelse og
etableringen af et forsvarsministerium i h. t.
den nævnte lov blev Orlogsværftet henlagt
direkte under Forsvarsministeriet, medens
Materielinspektionen, der nu fik benævnelsen Skibs- og Maskininspektionen (SM1),
kom under Søværnskommandoen. Der opstod dog ikke noget skisma ved denne ordning som i sin tid mellem Orlogsværftet og
Skibs tilsynet, idet N . K. Nielsen fortsat var
direktør så vel for Orlogsværftet som for
Skibs- og Maskininspektionen.
Efter Danmarks tilslutning til NATO
øgedes Orlogsværftets arbejde i den grad bl. a. ved overdragelsen af de tre engelske
Hunt-fregatter og moderniseringen af de tre
tidligere engelske ubåde - at det oversteg
værftets kapacitet, hvorfor en del arbejder
måtte udføres af private danske skibsværfter;
I 1953-54 udvidedes Orlogsværftets anlæg ved opførelsen af det nye Motortorpedobådsværft på det sydøstlige hjørne af Frederiksholm. På dette specialværft, der er
bygget i tilslutning til og som en udvidelse
af det tidligere flyvemaskineværksted, kan
motortorpedobåde og minestrygere m. v. i
et antal af 6-8 bygges samtidig i en stor
overdækket hal.
Ved direktør N. K. N ielsens afsked på
grund af alder blev underdirektør, cand.
polyt. H. H. Schou-Pedersen den l. april
1959 direktør for Orlogsværftet og Skibs- og
Maskininspektionen.
Som følge af den nye forsvarsordning af
1961 i forbindelse med den amerikanske

våbenhjælp, der som et cost sharing program delte udgifterne til en del af de nye
skibe med halvdelen til U. S. A. og den anden halvdel til Danmark, var virksomheden
ved Orlogsværftet steget yderligere stærkt i
de følgende år.
Det blev derfor nødvendigt at udvide
Orlogsværftets tegnestuer og konstruktionsafdelingen med personel fra en del private
skibsværfter, der midlertidig blev stillet til
rådighed for at udføre projekttegninger og
byggespecifikationer for de skibstyper, som
skulle bygges ved de pågældende værfter.
Denne del af Orlogsværftets virksomhed
benævntes Midlertidigt Projekteringsorgan
(MPO).
Fire nye dieseldrevne motortorpedobåde
blev bygget på Orlogsværftet, medens dette
programs to sidste enheder, der skulle drives af gasturbiner, blev bygget af Vosper,
Portsmouth - Søløven og Seridderen. Yderligere fire gasturbinedrevne torpedobåde af
denne Sø-klasse blev derimod bygget på licens af Orlogsværftet, der nu ligeledes byggede de fire kystminestrygere af Asvig-klassen og de ni patruljebåde af Daphne-klassen samt den fjerde ubåd af Delfinen-klassen. Bygningen af disse enheder skete til
dels på cost sharing basis.
De fire store inspektionsfregatter. der
udstyredes med helikopter, blev udelukkende bygget for dansk regning, da de ikke
var egentlige krigsskibe. De blev ikke bygget på Orlogsværftet, men en i Aarhus, en
i Svendborg og to i Aalborg, hvor også den
nye femte enhed, Beskytteren, er sat på stabelen.
De fire store minelæggere, der indgik i
cost sharing programmet, blev bygget i Nakskov og Frederikshavn - to hvert sted. Som
curiosum kan nævnes, at et femte -søsterskib
blev bygget i Frederikshavn til Tyrkiet,

medens de to store fregatter Peder Skram
og Herluf Trolle, der oprindelig klassificeredes som patruljejagere, blev leveret af
Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri jfr. artiklen om de to fregatter i Flåden 1ste Del.
Orlogsværftets byggevirksomhed er således nu ophørt, idet de ti nye missilarmerede torpedobåde skal bygges i Frederikshavn. Muligvis kan der dog i fremtiden
blive tale om nybygning af ubåde - men
ellers er Orlogsværftets virksomhed blevet
indskrænket til reparationer og ombygninger - jfr. iøvrigt omtalen af Orlogsværftets
ændrede forhold i artiklen Søværnet 196174 i Flåden - 1ste Del.
I de 285 år, der er forløbet, siden skib byggeriet tog sin begyndelse på Nyholm
med bygningen og søsætningen af orlogsskibet Dannebrage i 1692, har dette skibbyggeri både haft gode år og kendt onde
kår.
Flådens ran i 1807 og Flådens sænkning
i 1943 var svære og smertelige sår - men
end mere nedslående føltes vel trods alt
alligevel de perioder, hvor den danske na tion syntes at have glemt nødvendigheden
af at have en flåde.
Efter opgangen i Søværnets byggevirksomhed i begyndelsen af 1960'erne synes
der nu at være indtrådt en viss stilstand.
Men for at Søværnet skal kunne leve op til
de krav, der til hver en tid må stilles til en
moderne dansk flåde for at værne landets
sikkerhed, må det håbes, at danske værfter
- hvad enten det er Orlogsværftet eller private værfter - i den kommende tid atter
må blive travlt beskæftiget med hygning af
skibe til Flåden, så længe som frihed må
værnes med våben.
R. Steen Steensen.

SKIBS- OG
MASKININSPEKTIONEN
(I 1971 integreret i Søværnets Materielkommando)

E

n selvstændig skibs- og maskininspektionsvirksomhed i den form, den findes
i dag, er af relativ ny dato indenfor Søværnet.
Før 1924 udførtes materielinspektionen
af Søværnets skibs- og maskinmateriel af
Orlogsværftet, hvis status dog afveg væsentligt fra det nuværende Orlogsværfts Ovf.
afsnittet øm Orlogsværftet).
1 1922 nedsattes den såkaldte Orlogsværftskommission. 1 kommissionens betænkning af 31. oktober 1923 var bl. a. anført:
»Den administrative ordning er uheldig.
Den militære virksomhed (Flådestationen)
er sammenblandet med den civile (fabrikvirksomheden); der er intet skel imellem
de myndigheder, der bestemmer, hvilke arbejder, der skal udføres, og fabrikledelsen,
der udfører arbejdet.«
På grundlag af Orlogsværftskommissionens betænkning gennemførtes ved lov al
29. marts 1924 ret radikale ændringer af
søværnsloven af 1922. Således udskiltes Orlogsværftet fra Flådestationen, og grunden
til det nuværende Søværnets Skibs- og Maskininspektion (SMI) blev lagt, ikke i et,
men i to organer:
Flådestationens Skibsinspektion og Marineministeriets Skibs tilsyn.

108

Under Skibsinspektionen sorterede inspektionen med de sejlende skibe.
Under Skibstilsynet sorterede det lovmæssige tilsyn med Søværnets skibe analogt
med Statens Skibstilsyns tilsynsarbejde med
handelsskibe samt den Øvrige del af det, der
i dag forstås ved inspektionsopgaverne, herunder den økonomiske forvaltning af de til
reparation og vedligeholdelse bevilgede
midler. Skibstilsynet fik en direktør sideordnet med direktøren for Orlogsværftet.
Ved søværnsordningen af 1932 blev Flådestationens Skibsinspektion ophævet, og
inspektionsopgaven blev lagt ind under
Skibstilsynet, som derved blev overdraget
såvel det lovpligtige tilsyn som skibsinspektionsarbejdet.
Ved søværns ordningen af 1937 blev Skibstilsynet omdøbt til Materielinspektionen,
uden at der skete væsentlige ændringer i
dets opgaver. Stillingen som direktør for
Skibstilsynet blev nedlagt, og den daglige
ledelse forestået af en underdirektør, som
blev underlagt direktøren for Orlogsværftet;
derved kom konstruktion, bygning og vedligeholdelse af alt skibs- og maskinmateriel
atter formelt- under samme ledelse. Materielinspektionen var ligesom Orlogsværftet
underlagt Marineministeriet direkte.

Ved forsvarsordningen af 1951 blev Materielinspektionen omdøbt til Skibs- og
Maskininspektionen (SMI). Orlogsværftet
forblev under Forsvarsministeriet, medens
SMI blev henlagt under Søvæmskommandoen. Parallelt med Søværnets øvrige tekniske institutioner oprettedes en stilling
som chef for SMI. Denne stilling blev fortsat
besat af Orlogsværftets direktør, direktør
N . K. Nielsen) men den daglige ledelse af
SMI blev som hidtil selvstændig forestået af
underdirektøren, der i alle forhold var stedfortræder for Ch. SMI. Det fælles chefsforhold fortsattes uændret, da direktør N. K.
Nielsen den 1. april 1959 afløstes af direktør H. H. Schou-Pedersen.
Den 1. november 1958 blev Søværnets
Havariskole, der hidtil havde været underlagt Kystflåden under navnet Søværnets
Havari tjeneste, underlagt underdirektøren
ved SMI.
Den 1. april 1959 fik SMI overdraget det
lovmæssige skibs- og maskintilsyn med Marinehjemmeværnets fartøjer.
Den 1. april 1961 overtog SMI forvaltningen af Kystbefæstningens hidtidige skibsog fartøjsmateriel.
Den 1. juni 1961 fik SMI efter Kystbefæstningens nedlæggelse overdraget hovedforvaltningen af alle maskin- og elektro-

Efter en række forsøg er man nået frem til, på
specialoærjter, at få bygget en type glasvævsarmerede plastic-motorbåde.

Plasticbådene. der efterhånden er blevet udført i
et betydeligt antal, findes i 2 standardstørrelser
på ca. 7 meter og 9 meter.

anlæg, der henhørte under det tidligere
Kystbefæstningen m. v.
Den l. august 1961 blev søværnskommandomaskinmesteren underlagt underdirektøren ved SMI som chef for 2 nye afdelinger i SMI, nemlig:
Uddannelses- og Personelinspektionsafdelingen (SMI-UPI) og Forsyningsafdelingen
(SMI-FSA).
Den 1. april 1962 overtog SMI Flådestation Københavns hidtidige forvaltning af
skibs- og fartøjsmateriel (bugserbåde og
færgebåde m. m.),

Organisation. SMI er som nævnt direkte
underlagt Søvæmskommandoen, og SMI's
ledelse består af:
l) Chefen, der tillige er Søværnets skibsog maskininspekter og i denne egenskab medlem af Sevæmskommandoen.
2) Underdirektøren, der er chefens stedfortræder og selvstændigt forestår den
daglige ledelse af SMI.
Direkte under underdirektøren ligger følgende afdelinger:
Skibsafdelingen, maskinafdelingen og
elektroafdelingen, der ledes af civilingeniører.
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SMI har forestået bygningen af en række opmålings- og inspektionsfartøjer til Grønland.

U ddannelses- og Personelinspektionsafdelingen samt Forsyningsafdelingen, der
ledes af maskinkommandøren,
Økonomi- og Sekretariatsafdelingen, der
ledes af en fuldmægtig, samt
Søværnets Havariskole, der ledes af en
kommandørkaptajn.

Opgaver. SMI er hovedforvaltende myndighed for alt skibs-, maskin- og elektromateriel i Søværnets skibe og fartøjer samt
maskin- og elektromateriel på Søværnets
landanlæg, og får tildelt og administrerer
de for vedligeholdelsen og opretholdelsen
af ovennævnte materiel nødvendige bevillinger.
For udførelsen af ovennævnte arbejde
udarbejder SMI specifikationer for de eftersyns- og reparationsarbejder, der skal u~
føres enten ved Orlogsværftet eller ved Clvile værfter eller virksomheder. Før 1953
blev praktisk taget alle reparationsarbejder
udført ved Orlogsværftet. Da fregatterne af
ESBERN SNARE-klassen blev overtaget af Søværnet i 1953, indledtes et samarbejde med
civile danske skibsværfter vedrørende hovedreparation af 2 af disse fregatter.
Da dette nye samarbejde krævede udbud
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til alle de større danske skibsværfter, stilledes der meget store og forøgede krav til
SMI, da arbejdsspecifikationerne skulle udarbejdes i betydelig mere detaljeret form
end hidtil som følge af, at de civile skibsværfter ikke som Orlogsværftet havde indgående kendskab til marinearbejde og de
særlise
o krav hertil.
Arbejder, der er iværksat ved Orlogsværftet eller ved civile værfter eller virksomheder, er under tilsyn og inspektion af SMI.
Siden 1953 og især efter Orlogsværftets påbegyndelse af det nuværende nybygningsprogram, der tager en stor del af Orlogsværftets kapacitet, har SMI i stigende grad
måttet lade større reparationsarbejder udføre ved civile værfter.
Da orlozsskibes
indretning, maskineri og
o
udstyr adskiller sig væsentligt fra civile
skibes, er dette en stor belastning for SMI,
idet det kræver omhyggeligt udarbejdede
arbejdsspecifikationer og megen inspektion
og rådgivning på stedet, for at arbejdet kan
blive udført til Søværnets tilfredshed og
standard.
SMI har ikke nogen projekteringsafdeling. Projektering af skibsmateriel til Søværnet udføres af Orlogsværftet.
Såfremt der ved civile skibsværfter skal
bygges skibe eller fartøjer til Søværnet, afslutter SMI byggekontrakter med disse værtter, fører tilsyn med og kontrollerer bygningen, ligesom alle bygge tegninger og materielindkøb kontrolleres og godkendes af
SMI i forbindelse med Orlogsværftets projekteringsafdeling.
I de senere år har SMI forestået bygningen ved civile skibsværfter af følgende mindre skibe og fartøjer til Søværnet:
3 stk. bugser- og sprøjtebåde til flådestationerne,
4

opmålingsfartøjer til søopmåling
på Grønland,

2 stk. inspektionskuttere til Grønland
samt
2 øvelseskuttere til uddannelse af
personel (afbildet side 328).
Omkring 1955 påbegyndte SMI som de
første her i landet udvikling og bygning ved
danske specialværfter af motorbåde, hvor
skroget var udført af glasvævsarrneret plastic. Disse motorbåde er efterhånden standardiseret i størrelserne ca, 7 og ca. 9 m og
udført i et betydeligt antal.
Foruden ovennævnte mindre skibe, der
er bygget ved civile værfter, forestår SMI
for tiden bygningen ved danske værfter af
4 inspektionsskibe og 4 minelæggere, der
er projekteret af Orlogsværftet, ligesom bygningen af 2 større patruljejagere, ligeledes
projekteret af Orlogsværftet, snart forventes påbegyndt.
Såvel ovennævnte nybygninger som i Øvrigt alle Søværnets skibe udstyres med det
bedst tænkelige materiel, herunder også
redningsma teriel.
Omkring 1954 indførte SMI som de første her i landet oppustelige redningsflåder.
Flåderne var fremstillet i England og blev
reglementeret som et supplerende redningsmiddel til inspektionskuttere på Grønland.
I de forløbne 8 år er sådanne redningsflåder, ligesom oppustelige redningsveste efterhånden blevet standardudstyr i Søværnets
skibe og fartejer.
Foruden ovennævnte inspektionsopgaver,
har SMI det lovpligtige tilsyn og herunder
kontrollen med tilstanden af Søværnets og
Marinehjemmeværnets skibs-, maskin- og
elektromateriel svarende til det tilsyn, der
udføres af Statens Skibstilsyn med handelsskibe.
Det lovpligtige tilsyn med stærkstrøms-

Omkring 1954 indførte SMI de oppustelige redningsflåder, der i dag er standardudstyr i Søværnets skibe og reglementeret redningsmiddel til
inspektionskutterne på Grønland.

anlæg indenfor Holmens område udøves af
SMI svarende til det tilsyn, der udøves al
Elektricitetsrådet.
Uddannelses- og Personelinspektionsafdelingen, der ledes af maskinkommandøren,
sørger for maskinpersonellets uddannelse,
såvel hvad angår den håndværksmæssige
uddannelse som uddannelse på kurser på
Søværnets skoler og den stadige uddannelse
og træning om bord i skibene, således at
maskinpersonellet altid er enhver forekom mende situation voksen.

Personel. Følgende personel har gennem
tiderne beklædt lederposterne i SMI:
1924-27: Direktør E. Adolph. 1937-43:
Direktør N. K. N ielsen og underdirektør
H. E. Otzen. 1943-52: Direktør N. K. Nielsen og underdirektør J. C. A. Poulsen. 1952
-59: Direktør N. K. N ielsen og underdirektør C. Danckwardt. 1959- : Direktør H .
H. Schou-Pedersen og underdirektør C.
Danckwardt.
Lederne af skibs-, maskin- og elektroafdelingerne er civilingeniører med nogle års
skibsværftspraksis.
I ovennævnte afdelinger er endvidere beskæftiget civilingeniører, ingeniører, overværkmestre, værkmestre samt værnepligtige
ingeniører (sølejtnanter TK).
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Overværkmestre og værkmestre udfører
det daglige inspektionsarbejde analogt med
det arbejde, skibs- og maskiriinspektører udfører i private rederier.
U ddannelses- og Personelinspektionsafdelingen samt Forsyningsafdelingens arbejde
ledes af kommandør (M) M. Borring. Disse
afdelinger består hovedsagelig af mask inofficerer, assisteret af kontorpersonale.
Der er for tiden beskæftiget ialt ca. 100
personer (maskinofficerer og civilt personel)
ved SMI.

Fremtiden. I løbet af de sidste 10 år er
der sket en voldsom vækst af SMI. Således
beskæftiger SMI i dag ca. 8 gange så mange
personer som i 1952. Der er gennem
årene lagt flere og flere opgaver over på
SMI, og væksten af SMI's personelstyrke og
personellets tekniske standard har bevirket,
at SMI i dag står godt rustet til at møde
den tekniske udvikling, der fortsat kan forventes inden for de områder og det materiel, der forvaltes af Søværnets Skibs- og
Maskininspektion.
C. Danckwardt.

Havariskolen.
Havaritjeneste - Darnage Control logisk-kemisk krigsførelse (ABC-krigsføreler blevet et nyt speciale for søens folk sen).
skabt paa baggrund af erfaringer fra den
Skadebekæmpelsens problemer kan grupsidste store krig, men med rod i skibstjene- peres indenfor to hovedområder: Det matesten langt tilbage i tiden.
rielle område med konstruktive foranstaltHavaritjeneste i forbindelse med skibe ninger til begrænsning af opståede skaders
betegner organisationen og bestræbelserne indflydelse og til lettelse af deres bekæmfor at bekæmpe skader, der truer med at pelse samt skibenes forsyning med hjælpeborttage skibet dets flydeevne og manøvre- materiel og installationer til skadebekæmevne og besætningen dens mulighed for at pelsen, og dernæst det personelle område
udnytte skibet efter dets formål.
med en i skadebekæmpelse kyndig og velEthvert skib kan komme ud for maski- trænet besætning under en effektivt virnelle skader eller skader på grejer og in- kende organisation.
Sålænge skibe har flydt på vandet og elestallationer, der for kortere eller længere
tid berøver det dets funktionsduelighed, menternes rasen, hændelige uheld eller
men de skader, der særligt betragtes som krigsrnidler har truet med vandfyldning
henhørende under havaritjenesten, er så- af skibene eller anstiftelse af brand omdanne, som truer skibets og besætningens bord, har der eksisteret en form for havarieksistens - lækage, der kan bringe skibet tjeneste - i sin simpleste form er tilstoptil at vandfylde og synke, brande, der kan ning af en læk med beklædningsgenstande
umuliggøre besætningens ophold ombord, eller brugen af øsekar således at betragte
skader på de tekniske installationer, der som havaritjeneste.
skal medvirke i bekæmpelsen af lækage og
For bekæmpelse af faren ved indtrænbrand eller muliggøre besætningens liv og gende vand eksisterede tidligt lænsepumper
færden ombord, og med den nyeste udvik- i skibene, og tætningsmateriale som optrævling inden for krigsmidlerne: Truslen mod let værk, tælle og træ indgik som nødvenbesætningens liv ved følgerne af atom-bio- digt beholdningsgods. I træskibene var der
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rigeligt brændbart materiale - ikke blot
selve skroget, men også sejl og det tjærede
tovværk i rigningen. Med skibsartilleriets
indførelse fulgte yderligere det i tønder
og karduser opbevarede krudt. Til brandbekæmpelse blev anvendelse af pumper
som sprøjtepumper til assistance for pøse,
svabere og våde tæpper snart almindelig.
Faren for ildsvåde blev bl. a. søgt imødegået derved, at træværk i ,kulkasserne kul blev f. eks. anvendt til det omkring
1625 indførte: at gøre kanonkuglerne glødende før affyring - blev beklædt med jerneller zinkplader for at begrænse ilden fra
eventuel selvantændelse i kullene. Endvidere blev krudtkamrene beklædt med
blyplader, herhjemme fra ca. 1730.
Som en skibbygningsmæssig foranstaltning med egentlig havaritjeneste-formål
blev der 1731 i CHARLOTTE AMALIE for
første gang i danske orlogsskibe indbygget
»løbegrave«. Disse var gange, der adskilte
fra skibets indre ved skodder forløb langs
skibssiden imellem det lidt over vandlinien
værende underste batteridæk og det lidt
under vandlinien anbragte banjerdæk, der
på denne tid blev indbygget som fast dæk
imod tidligere at have været løse dæksplanker lagt oven på lastrummets beholdning
af ammunition, tovværk, reservegods (varegods), proviant og andre forsyninger. Under kamp opholdt tømmermanden og hans
hjælpere sig i løbegraven beredt til med
værk, tællepropper eller træpropper at til stoppe de i skibssiden omkring vandlinien
opståede huller.
I 1890'erne blev krydserne HEKLA, GElSER og HEIMDAL forsynet med et maskine,
kedler og magasiner beskyttende hvælvet
panserdæk, der tilsluttede sig skibssiden
lidt under vandlinien. Oven på dette dæk
var lagt et andet, der tilsluttede sig skibssiden lidt over vandlinien. I hulrummet
Il. 8

Øvelse på Havariskolens »brandskrog«, Et slukningshold trænger ind til en brand i et skibsrum .

mellem de to dæk fyldtes kork og cellulose,
der i tilfælde af lækage i skibssiden omkring
vandlin ien skulle svulme op ved forbindelsen med vand og derved udfylde hullerne.
Systemet blev i 1891 underkastet en prøve,
hvorved panserskonnerten ABSALON med en
15 cm ' uladt granat gennemskød HEKLAS
skibsside nogle meter agten for stævnen.
Granaten gik tværs igennem skroget, og
fyldstoffet udfyldte hullerne under l times
sejlads med maksimumsfart. Systemet kunne kaldes »løb egravsprincippet med automatiseret funktionering«.
1787 søsattes »den synkefri defensionsfregat« HJÆLPEREN. Det var tilsigtet, at
den skulle kunne forblive flydende på et
særligt konstrueret midterparti, selvom
den øvrige del af skibet vandfyldtes. Midterpartiet var ved en 5 fod svær tømmerfyldning langs siderne gjort skudsikkert for
beskydning med 36-pundige kugler - en
art indvendig sidepansring - og var gjort
til et lukket rum ved svære tværskibs tørnmertraverser, Fregatten stod sin prøve i
Slaget på Reden 180l, og ideen kan kaldes
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Røgdykkerøvelse

slukning af oliebrand

Havariskolens »kedelrum«.

en forløber for skibenes opdeling i vand- retholdes og skaden kunne udbedres eller
tætte afdelinger.
skibet bringes i havn.
Et system af vandtætte rum blev for alvor
Under 1. Verdenskrig viste især de tyske
muliggjort med jerns anvendelse til skib- orlogsskibe sig i besiddelse af stor flydeevne
bygning. I 1852 sammenbyggede skotten trods beskadigelser, i kraft af deres celleMcIntyre vandballasttankene med skibs- systemer og vandtætte inddeling.
skroget. Heraf udvikledes celleinddelingen
Denne ruminddeling af skibene blev mellem en indvendig og en udvendig skibs- ved at rummene tillige gjordes lufttætte bund. Omtrent på samme tid indførtes lod- et middel, der også kunne anvendes ved
rette jernskodder, der i forbindelse med brandbekæmpelse, idet en tillukning omskibssiderne opdelte skibenes indre i vand- kring brandstedet kunne bevirke en kvæltætte rum.
ning af ilden. Anvendelse af jern og stål ,til
Cellesystemet og de vandtætte rum skulle skibbygning medførte endvidere, at mere
bevirke, a t mængden af indstrømmende og mere brændbart materiale kunne udevand ved en beskadigelse af yderskroget lukkes fra konstruktionerne. I nyere tid
kunne begrænses til pågældende rum, så- indgår den lufttætte inddeling som et led
ledes at der efter samme princip som ved i foranstaltninger overfor luftformige giftHJÆLPEREN kunne bevares fornødne vand- stoffers skadelige virkning for personellet.
fri rum til , at skibets flydeevne kunne opHensigtsmæssige konstruktive foranstalt-
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Bekæmpelse af oliebrand i åbent bassin v ed hjælp af vandtåge.

ninger og anvendelse af hensigtsmæssigt
byggemateriale var skridt på vejen til at
begrænse skaders indflydelse. Maskinkraftens udnyttelse til bedre lænse- og brandslukningspumper og de som følge af den
almindelige tekniske udvikling forbedrede
reparations- og hjælpemidler gav større
mulighed for skadebekæmpelse ved egen
besætning og retablering af skibenes tilstand som flydende funktionsduelige enheder. Men den materielle side er kun en
del af havaritjenesten. En anden nok så
væsentlig del er personellets evne til at
udnytte de materielle foranstaltninger, og
den måde, hvorpå personellets indsats organiseres.
Allerede fra begyndelsen af 1600-tallet
foreligger engelske forordninger om ved
kamp at have oversavede tønder fyldt med

vand og at have våde tæpper og svabere
beredt til brandslukning. I Frederik V's
Søe-Krigs-Artikels Brev fra midten af 1700·
tallet foreskrives sikkerhedsbestemmelser
for brug af ild og lys og bestemmelser om
forberedelse til brandbekæmpelse samt om
foranstaltninger til konstatering af skibes
stadig vandtæthed og om lænsslagning.
Samtidig fordeltes besætningsmedlemmer
i skibenes ruller til varetagelse af lækstopning og betjening af pumper og sprøjter.
Kontrol med sikkerhedsforanstaltningerne
blev tillagt forskellige befalingsmænd, men
direkte bestemmelser for oplæring til skadebekæmpelse blev ikke fastsat. Senere, med
maskinkraftens -in dførelse i sidste halvdel
af det 19. århundrede blev overvågning og
betjening af installationer og materiel af
teknisk art meget naturligt tillagt maskin-
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den engelske og i den amerikanske flåde i
de første krigsår under den 2. verdenskrig,
der rejste krav om at effektivisere skadebekæmpelsen, og det blev enkelte heldige
tilfælde af bjærgning af svært beskadigede
skibe, der viste, at en sejg, systematisk og
frygtløs indsats gjorde det muligt at redde
skibe, der allerede ansås for fortabte.

Øvelse i lækstopning af »skudhul« i skibssiden.
V ed de pludseligt etablerede »skader- skal eleverne stoppe det indstrømmende vand indenfor
en vis tidsfrist, for at »skibet- stadig kan betragtes som havende flydeevnen i behold.

personellet, og ved besætningens fordeling
i ruller som lækrulle og brandrulle blev skadebekæmpelsesopgaver fordelt blandt vagtskifternes dæks- og maskinpersonel. Uddannelsen hertil foregik ved øvelser i skifterne
- ved hele besætningens samlede øvelser
under næstkommanderendes overledelse.
Således var forholdene herhjemme indtil
i 1930'erne. En spæd begyndelse til at samle
skadebekæmpelse under en leder som en
selvstændig del af skibstjenesten blev da
gjort ved at tillægge en officer tjenesten
som sikkerhedsofficer. På samme tid toges
de første skridt til at uddanne en lille
gruppe af besætningen i gassporing og bekæmpelse af kemiske krigsrnidler. Denne
uddannelse blev henlagt under skibslægen.
I udlandet var forholdene næsten tilsvarende. Det blev de omfattende skibstab i

116

Ved indgående studium og analyse af
årsagerne til skibstab og baggrunden for
heldige bjærgninger lagdes grunden til, at
havaritjeneste blev erkendt som værende
et særligt speciale og til forståelsen af, at
udøvelse af skadebekæmpelse ikke vedrørte
en begrænset gruppe af besætningen, men
hele besætningen, samt at specialet krævede
en rationel uddannelse og ombord i skibene en centraliseret organisation. I England oprettedes den første Damage Control
School i 1942, i Canada oprettedes under
krigen tilsvarende skoler.
Efter krigen, da vor flåde skulle genopbygges, var det naturligt at drage lære
af de erfaringer, der i udlandet var indhøstet under krigen. Dette medførte en
række studierejser og adskilligt personeIs
deltagelse i kurser ved udenlandske skoler.
Heriblandt deltog i april 1946 det første
danske hold af Søværnets personel i et
4-dages teoretisk kursus på den engelske
Damage Control -School i London. Holdet
bestod af 7 søofficerer og 4 maskin- og skibbygningsingeniører. I 1947 fulgte andre
hold, der deltog i de større praktiske kurser på skolen i Portsmouth.
Et resultat af disse kurser blev, at der i
oktober 1947 nedsattes et » Udvalg vedrørende sikkerhedstjenesten i Søværnet«, som
foretog studier i England og Amerika. Flere
udvidede tilsvarende udvalg og flere kursusophold ved forskellige skoler fulgte, og
på basis af indsamlet studiemateriale og afgivne kursusrapporter blev Søværnets Hava-

ritjeneste endelig oprettet den 15. maj
1952 som et særligt tjenesteområde under
Kystflåden.
Søværnets Havaritjeneste fik anvist kontorlokaler i kaserneskibet FYEN, der lå fortøjet ved »Elefanten«, Som hovedopgaver
blev der pålagt den at undervise og instruere Søværnets personel i brandbekæmpelse og anden havari tjeneste, at udøve
rådgivende virksomhed vedrørende havaritjeneste og at forberede denne specialtjenestes indførelse i Søværnet på grundlag af
de efterhånden indhøstede erfaringer. Af
personel rådede Havaritjenesten til at begynde med over en søofficer, en mask inofficer og en kontordame. Det er indlysende, at med denne personelstab kunne der
i begyndelsen ikke udøves megen undervisning. Hovedvægten måtte lægges på fra udlandet at tilvejebringe undervisningsmate- Fra en øvelse i »lækskroget«. Standsning af vandindstrømning fra beskadiget koøje.
riale og at få dette tilrettet efter danske
forhold, samt at få uddannet lærerpersonel
i udlandet og at tilrettelægge de forhold, ber, bearbejdede udenlandsk materiale og
hvorunder uddannelse herhjemme kunne arbejdede videre på at tilrettelægge en
udøves. I forbindelse med at forberedelse havaritjenesteorganisation i danske orlogsaf uddannelse og planlægning vedrørende skibe.
havaritjenestens organisation varetoges af
I 1958 påbegyndtes på Margretheholm
det nyoprettede organ, indledte dette et opførelsen af den nuværende Havariskoles
nøje samarbejde med Skibs- og Maskin- bygninger og anlæg, hvoraf skole- og adinspektionen (SMI), hvem ansvaret for den ministrationsbygning samt værksteds- og
tekniske side af havaritjenestespecialets magasinbygning kunne overtages i løbet af
indførelse blev pålagt.
sommeren og efteråret 1959. Foruden kon I 1953 udvidedes Havaritjenestens per- torer kom disse bygninger til at rumme
sonelstab med noget af det i udlandet ud- klasseværelser, filmsforevisningssal, omklæddannede personel, og de første kurser for ningsrum for elever og værksteder for øvel skibenes havaripersonel kunne påbegyndes, sesmateriellets eftersyn og reparation med
bl. a. med slukning af oliebrande i kar tilhørende magasiner. Der blev endvidere
opstillet i det fri på »Bradbænken«. I 1956 etableret kar og bassiner for indøvelse af
henlagdes disse øvelser til Margretheholm. slukning af oliebrande. En af stål opført
Samtidigt blev en der værende ældre barak bygning kom til at rumme en afdeling indstillet til rådighed for teoretisk undervis- rettet som en del af et forskib med to dæk,
ning, der foretoges sideløbende med, at læ- lejder mellem dækkene og rum med .luger
rerne ved studier udvidede deres kundska- og døre, samt en afdeling indrettet som et
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Afstivning af dør til vandfyldt naborum.

kedelrum ,i et skib. I denne bygning indØves slukning i skibsrum af oliebrande og
brande i faste stoffer. En anden øvelsesbygning rummer et naturtro opbygget udsnit
af et skib med rørledninger, luger, døre og
koøjer. Her indøves realistisk lækstopning
af sprængte rør, skudhuller i skibsside og
utætte lukkernidler, idet vand under tryk
udefra presses ind gennem forskellige tænkelige arter af brudsteder og utætheder.
Samtidigt indøves lænsning af rummet og
afstivning af skodder, der tænkes at ville
give efter for vandtrykket fra fyldte naborum. I tagetagen af denne bygning er indrettet en træningsbane for røgdykkere,
hvor eleverne i mørke og røg skal famle
sig frem gennem en labyrint af krogede
gange og forcere forskelligartede forhindringer, alt illustrerende de forhold, hvorunder en røgdykker kan komme til at virke
i beskadigede og af brandrøg eller andre
giftige luftarter fyldte skibsrum.
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I forbindelse med omlægningen af Søværnets organisation i 1959-60 blev tjenesteområdet »Søværnets Havaritjeneste«
fra den l. januar 1959 ændret til specialskolen »Søværnets Havariskole«. Da Kystflåden efter nyordningen ophørte at eksistere som et organisatorisk led og Søværnets
operative Kommando i stedet blev etableret
i Århus, og da Søværnets Havariskole som
en specialskole skulle tilknyttes en teknisk
institution, blev skolen, ligeledes fra 1. januar 1959, lagt ind under Skibs- og Maskininspektionen som den tekniske tjeneste,
hvormed havaritjeneste har mest berøring
i kraft af dens samhørighed med konstruktive og materielle sikringsforanstaltninger.
Samtidigt blev Havariskolens virksomhed
bestemt som værende specialuddannelse af
Søværnets personel i havaritjeneste og ABCforsvar, tilrettelæggelse af kurser for skibe,
afholdelse af studier og forsøg, udøvelse af
konsultativ virksomhed vedrørende havaritjenestens organisation og dens forskellige
aspekter og endvidere undervisning i havaritjeneste også for handelsflådens personel.
Undervisningen på Havariskolen er såvel teoretisk som praktisk. Den omfatter
først og fremmest praktisk uddannelse i
lækbekæmpelse, afstivning af skotter og
konstruktion, samt i brandbekæmpelse med
tilknyttede områder som røgdykning og
havaritjenestens organisation i skibe. Un-'
dervisningen omfatter tillige belæring om
konstruktive sikringsforanstaltninger og
tekniske installationer samt bekæmpelse
og udbedring af skader på skrog og ledningssystemer. Endvidere belæring om
hjælpemateriel, stabilitetsforhold, kollektiv
og individuel . beskyttelse mod krigsskader
og forskelligartede krigsrnidlers virkninger,
førstehjælp i forbindelse med havaritjeneste samt andre med skadebekæmpelse og

beskyttelse mod skader beslægtede emner
og forhold. Den Havariskolen pålagte undervisning i modforanstaltninger mod
ABC-krigsførelse er også såvel teoretisk,
omfattende krigsmidlernes karakter og
virkninger, som praktisk med sporing og
rensning for forurening ved radioaktive
stoffer og kemiske krigsrnidler.
Det ligger inden for havaritjenestens område at måtte være forberedt på, Ilt kampen
mod skaderne trods alt kan være forgæves,
og at anstrengelserne må sættes ind på at
søge at bjærge besætningen. På Havariskolen undervises derfor i brugen af individuelle redningsrnidler og af oppustelige
gummi-redningsflåder, der efterhånden har
afløst redningsbådene som kollektivt redningsmiddel. Undervisning heri gives både
teoretisk med belæring om bestræbelser for
at overleve under de vanskeligste forhold,

Fra en øvelse i svømmehal med selvoppustelig
gummirednings/låde.

også ved bjærgning i arktiske farvande, som
praktisk med øvelser i brug af redningsmidlerne, hvilket sidste foregår i svømmehal.
Uddannelse i havaritjeneste gives nu alle
personelkategorier, men er naturligvis gradueret og afstemt efter de opgaver inden
for havari tjenesteområdet, som eleverne i
deres tjeneste kan forventes at få pålagt.
Årligt passeres skolen nu af flere tusinde
elever fra Søværnets skibe.
Parallelt med uddannelsen af skibsbesætningerne foregår ved Havariskolen siden
1956-57 også en del af den uddannelse, der
er påkrævet for landetablissementernes bedriftværnsbesætninger. Men her gør i højere grad end ved skibene etablissementernes
forskelligartede lokale forhold sig gældende,
således at kun visse grundprincipper i tjenesten kan betragtes som fælles, hvorfor
kun disse med fordel kan doceres på skolen,
medens den endelige og detaljerede uddannelse foretages på tjenestestederne.
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Brande og lækager kan opstå på ethvert speciale: Slukning af oliebrande og bekæmskib . Det er derfor naturligt, at Søværnet pelse af brande i skibsrum, hvilket sidste
i den udstrækning, det er muligt, lader ikke mindst har betydning for et brandhandelsflåden få andel i sin viden om korps i en havneby som f. eks. København.
skadebekæmpelse til søs. Siden sommeren Ved dette faglige samarbejde har skolen til
1959 har elevhold fra handelsflåden på gengæld kunnet drage nytte af brandkorpHavariskolen gennemgået kurser, der dog senes erfaringer og viden om brandbekæmaf hensyn til personellets mulighed for at pelse på andre områder.
U ddannelse af orlogsskibsbesætninger
kunne afses fra sejlads har måttet gøres
kortvarige og derfor har koncentreret sig tager jo først og fremmest sigte på en. udom den farligste trusel, nemlig skibsbrande, dannelse til udnyttelse af skibene som kæmder samtidigt er den vanskeligste at be- pende led i krigsførelsen. Men det orlogs kæmpe. Dertil orienteres eleverne kort skib, der ikke kan flyde og manøvrere,
om ABC-krigsførelsens problemer. Det er har ringe værdi som kampmiddel, såi første hånd målet over et kortere spand fremt det mister en af disse egenskaber.
af år at søge alle skibsofficererne - skibs- Havaritjenesten er efter dyrekøbte erfarinførere, styrmænd, maskinmestre - uddan- ger blevet erkendt som en faktor, der krænet. Om turen dernæst kan komme til ver særlig opmærksomhed. Fra en lidt
den Øvrige besætning, ligger i fremtiden, spredt placering i skibsrutinen er den indmen i hvert fald vil alle besætningsmedlem- gået som en fast sammentømret livsvigtig
mer, der inden for de seneste år og frem- del af skibsorganisationen. Havaritjenestetidigt har aftjent værnepligt i Søværnet, uddannelse har en særlig betydning for
have været i berøring med havaritjeneste- skibsrnoralen. Viden om faren er samtidigt
uddannelsen i større eller mindre grad efter at lære den at kende uden panik, at lære
tjenestested.
ikke at frygte den, men at respektere den.
På grund af Havariskolens gunstige be- Kyndig forudseenhed til at forberede
liggenhed fjernt fra bymæssig bebyggelse imødegåelse af faren, tillid til egen ydeog med de gode træningsfaciliteter har det evne, troen på og viden om, at opgaven
også været muligt at lade de civile brand- kan løses, .er vejen til at bekæmpe faren korps få lejlighed til at træne i det særlige og sejre.
K. Hertz.

I henhold til forsvarsloven af 1969 er Havariskolen indgået i Søværnets Teknikskole.
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låden har og har altid haft brug for
»Havne og Huse«, Det vil sige steder,
hvor skibene, når de ikke er på togt, kan
ligge bekvemt og beskyttet, samt bygninger
og anlæg, hvor man kan arbejde med og
opbevare alt, hvad der hører til skibene og
deres udrustning, samt til underbringeise
af mandskab og administration på land.
At det ikke har været små krav, man allerede meget tidligt har måttet stille til bygningsanlæg for Flåden, kan man se ved et
anlæg som Trelleborg ikke langt fra Slagelse, hvor Svend Tveskæg havde en »flådestation«, og hvor man stadig kan se den
store ringvold og spore de mange huses omrids i marken.
Kravene til en sådan hjælpetjeneste for
Flåden har naturligvis været højst forskellige gennem tiderne, da de har måttet svare
til de skiftende skibstyper, skiftende administrationsformer og skiftende behov for
magasiner og værksteder.
Krav om havn til skibene kunne man ofte
tilfredsstille ved anvendelse af vandløb eller
andre steder, hvor der var naturlig beskyttelse; men snart har det vist sig nødvendigt
at hjælpe på de naturlige forhold. Der måtte
slås bolværker til skibenes anlæg, opføres
dækværker til beskyttelse mod sø og isgang,

og tit var det nødvendigt a t foretage oprensning af havnens bund.
Bolværkerne kunne, med den form de
ældre skibe havde, bestå af skråt ram:mede
træpæle med en flage til at hindre jordens
udskriden. Bolværker af denne form udførtes som tømmerarbejde og krævede ikke
større teknisk indsigt, men derimod håndværksmæssig duelighed.
Med de ændrede skibstyper, de stigende
krav til havnenes brugbarhed og den stadige udvikling af teknikken blev det mere
nødvendigt at få særlige fagfolk til at fore stå bygningen af alle de anlæg, der under et
kaldes vandbygningsarbejder.
Ved en af de sidst byggede havne til brug
for Flåden har man forud i en modelhavn
foretaget forsøg, der viste, at det blev nødvendigt for at sikre roen i havnen at forsyne den med kunstig strandbred og bølgefælder.
Men det er ikke nok, at man skaffer en
havn. Der kommer efterhånden det tidspunkt, hvor den skal vedligeholdes, ikke
mindst må man stadig bevare vanddybden .
Tidligere måtte man nøjes med den oprensning, der kunne skaffes ved med håndkraft
at skrabe bunden med en slags rive, som
man kender det fra et billede fra 1555,
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Ved større opfyldninger nu til dags benytter man ofte oppumpet sand, men dog
først efter at have undersøgt brugbarheden;
thi her som indenfor andre områder træder
tekniske undersøgelser nu i stedet for tidligere tiders erfaringsskøn.

Nyere stål-duc d'Albe, hvortil fregatten
var fortøjet i Flådens leje.

JYLLAND

senere byggedes opmudringsmaskiner, der
som »trampemaskiner« blev betjent af
straffefanger, og i 1743' konstruerede fa.,ej
et V'u..L k a-, brikmester H enrik Gerner en hestetrukken opmudringsmaskine.
,( tvl ~ ~V~H ~ Nu hvor man ikke nøjes med opmudring,
/l/l-U( ~
men også foretager uddybning, har man benyttet uddybningsmaskiner, der endog kan
udgrave den meget hårde kalkbund, der f.
eks. findes visse steder i Flådens Leje.
Det har også været en bygningsopgave at
foretage opfyldning af de udstrakte arealer,
der skulle bruges til byggegrunde. Gennem
tiderne har det været højst forskelligt fyld.
Ikke alene den fyld, der fremkom ved opmudring, men også både dag- og natrenovation er blevet brugt, så man ved senere udgravninger har været ude for at støde på
giftige luftarter, der vanskeliggjorde arbejdet.

b
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Da man gik over fra hovedsageligt at an vende søværts transport til i højere grad at
anvende landværts transport, steg kravene
til veje og broforbindelser. I forbindelse
med vejene anlagdes sporveje til de tungere transporter. Broerne var, når de kun
skulle benyttes til let færdsel, ofte flydebroer af tømmer, og da jernbetonen var taget i anvendelse, brugtes jernbetonpontoner. Dette skete således . ved flydebroen i
Nyt Løb på Holmen. Broerne til den tunge
trafik var dog enten svingbroer, som den
længst forsvundne Dokøbro, eller klapbroer,
som den nuværende bro mellem ArsenalØen og Frederiksholm.
Ikke synligt og derfor måske mindre påagtet, men højst fornødent, er det udstrakte
ledningsnet, der i form af vandledninger,
kloakledninger, dampledninger, olieledninger, elkabier og endnu flere forgrener sig
under veje og arealer og ofte også er ført
under vandet, som f. eks. dykkede vandledninger.
Af ledningsarbejderne er vandforsyningen det ældste. Marinehistorikeren Lind
anfører således, at der » ... med Vandkunstneren og Pumpeboreren Knud Markvorsen den 27. Oktober 1655 afsluttedes en
Kontrakt om at indlede fersk Vand fra
Peblingesøen til Skipperbodeme paa Bremerholm og til Køkkenet, den store Smedie
og Bradbænken paa selve Holmen« .
Husbygningsopgaveme spænder over et
vidtstrakt felt fra boliger, administrationsbygninger, værksteder til magasiner.
Allerede før opførelsen af Nyboder, der
skete 1631-41 og fortsattes 1756-57 og

Flydebroen fra Frederiksholm til Dokeen. Til
venstre for skibbyggeriet den karakteristiske,
firkantede skorsten ved
dokkens maskinhus.

atter 1772-81, var der bygget »Vaaninger
for 1500 Matroser«.
En anden form for boliger er kaserner,
hvor Søværnets Kaserne på Nyholm, der
byggedes 1908-10, havde sovesale med 75
køjer pr. sal, medens nyere kaserner som f.
eks. Margretheholm har 4-mandskamre
med almindelige senge.
Det store antal af meget forskellige administrative organer, en flåde både i fortiden og nutiden råder over, medfører højst
forskellige krav til kontorer og administrationsbygningers udførelse, lige fra enkeltmandskontorer til store kontorbygninger.
Som eksempel kan nævnes våningshuset på
Lynetten. bygget 1780, der efter at have
været bolig, blev omdannet til kontorer for
Kystdefensionen i 1932. Den tekniske udvikling har medført en forøgelse af omfanget af kontorer og tegnestuer, som afspejles
i den i 1958 udførte tilbygning til Søminevæsenets kontorbygning fra 1888, hvor tilbygningens øverste etage er tegnestuer. På
de nye flådestationer er en stor del af administrations- og belægningsbygningerne ind- .
rettet til kontorformål.

Værkstedsbygninger var oprindeligt kun
et simpelt skjul til beskyttelse mod vejret,
som »Gamle Smedie« fra 1736. Nu hvor
man har en rigt varieret maskinpark, og
hvor kravene til lys, varme og meget mere
kræver mangeartede installationer, fordrer
værkstedernes udformning kompliceret
planlægning, og en moderne værkstedsbygning som Søartilleriets værks ted på ArsenalØen fra 1960 og værkstedsbygningerne på
de nye flådestationer minder ikke meget om
ældre tiders primitive bygninger.
Værksteder, hvor der arbejdes med
sprængstoffer, kræver særlig udformning og
omgives af sikkerhedsgrunde ofte med
volde.
Oplagring af Flådens udrustning og materialer til de mange virksomheder i land har
krævet og kræver stadig en stor række forskelligartede magasiner.
T'akkelloitsbygningen på Frederiksholm,
der efter 200 års forløb stadig tjener som
magasin, er et eksempel på en smuk og
karakteristisk gammel magasinbygnings anvendelighed i vor moderne tid.
TØmmerskærmenej der tillader luftig,
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N yholmsbroen fra Frederiksholm til N yholm.
l baggrunden den nu
nedrevne 1. afdeling af
de gamle kanonbådsskure på Frederiksholm.

men tør og derfor langvarig opbevaring af ved kaj, senere med store nedgravede beholtømmer til skibbygningsbrug. fandtes tid- dere i større afstand fra havn og med lange
ligere i stort antal på Nyholm. Nu, hvor det rørledninger til transport af det flydende
er stål, der anvendes, er tømmerskærmene brændsel.
afløst af lagerbygninger.
Krigsbygningsopgaver er også faldet inMagasiner med sprængfarligt indhold stil- denfor de opgaver, der har måttet løses, som
ler andre krav og får derigennem særpræg Christianse i fortiden og Stetmsjort og Lansom det gamle krudttårn fra 1690 i Carls . gelandsfort i nutiden.
Bastion, der lå ganske afsides, da det bygAf mere særprægede bygningsopgaver
gedes. Et moderne magasin bygges ofte så kan nævnes tørdokker og mastekraner.
skjult. at kun indgangen kan ses.
Efter at anlægget af en tørdok på GamAllerede meget tidligt indrettedes over- melholm var mislykkedes på grund af for
dækkede opbevaringsrum for fartøjer, se- mange uventede kildevæld, anlagdes dokken
nere opførtes den række af kanonbådsskure, på Christianshavn, hvor man forøvrigt unhvoraf der endnu er bevaret nogle på Fre- der udgravningen stødte på en saltkilde.
deriksholm. I 1881 påbegyndtes på Nyholm Denne dok havde en levetid på mere end
opførelsen af jemtorpedobådsskurene med 150 år, dens beliggenhed mindes i dag genbeddingsanlæg til ophaling af torpedobåde nem navnet »Cafe GI. Dok« i Strandgade.
Den nuværende tørdok på Dokøen, der nu
og senere også til undervandsbåde.
Til luftfartøjer byggedes hangarer af vidt er over 100 år, benyttes stadig.
forskellig størrelse og konstruktion.
Til isætning af master byggedes de to
mastekraner på Nyholm og Christiansholm,
Ved overgang fra brug af kul til brug af af hvilke kun kranen på Nyholm fra 1736
olie blev kulskurene erstattet først med er bevaret. Hele den egentlige krankonoverjordiske beholdere, som de der en år- struktion er af tømmer, og de svære mure
række var beliggende på Arsenaløen direkte er udelukkende opført til beskyttelse af det
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Dykket vandledning under nedlægning i Takkello/tsgraven mellem Frederiksholm og Dokecn,
medens denne endnu var en ø. Til højre ses det gamle »Kanonhus«.

tømmertårn, hvorpå udlæggeren hviler.
Senere, da også andet svært gods end master skulle håndteres, byggedes den nu nedrevne trebenede kran på Dokøen.
I nogle tilfælde stilles den opgave at indrette en ældre bygning til et nyt formål.
Således indrettede Christian IV som bekendt den af Frederik II byggede ankersmedie på Bremerholm til kirke - den nuværende Holmens Kirke, der dog har gennemgået flere om- og tilbygninger, inden
den fik sit nuværende udseende. Et andet
eksempel kendes fra den søndre fløj af Arsenalbygningerne, der byggedes til tøjhus,
men efter at have været gymnastiksal og
maskinværksted nu danner en værdig ram-

me om Søartilleriets kontorer med bibeholdelse af bygningernes smukke gamle ydre.
I den nyeste tid har Søværnets bygningsvirksomhed også udstrakt sig til Grønland
og Færøerne, hvis beliggenhed og naturforhold navnlig for Grønlands vedkommende
har nødvendiggjort et udpræget specialbyg~eri, idet bygningerne i stor udstrækning er
opført af elementer, der er fremstillede inden opsendelsen.
For Ilt få det rette samspil' mellem de forskellige bygværker, må der ligge en nøje
udarbejdet helhedsplan til grund for anlægget, og det er ikke nok blot at tage hensyn til øjeblikkets krav, man må også prøve
på at se ud i fremtiden, thi når en bygning
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Baggården til Marin ekaserne København på
Nyholm . H er fandt es oplagsrum og toiletter i
den lave b,'gning til venstre.

Kas ernebygningen på Margretheholm. Oprindeligt bygget til Søværnets Flyueoæsen, derfor billedhuggeren Rolf Schiitzes smukke relief af de to kæmpende ørne over indgangen. I udvidet og delvis
ombygget stand huser kasernen nu Søværnets Serg entskole.
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Søminevæsenets gamle kontorbygning med den moderne udvidelse til venstre. Gammelt og nyt
er dog føjet sammen.

først er lagt et sted, lader den sig ikke let
flytte, og når man næste gang skal bygge,
må der tages hensyn til allerede eksisterende
bygninger.
En sådan hovedplanlægning har man heller ikke været fremmed for i ældre tider.
Man kan for eksempel se på Christian IV's
krigshavn på Slotsholmen. Planen kan endnu tydeligt ses, idet Proviantgården og TØjhuset indrammer den gamle havn, man kan
endnu finde en enkelt af de gamle fortøjningsringe, og et bassin søger at genkalde
mindet om den gamle havn.

I planen fra 1740, skabt af Flådens store
og geniale organisator Frederik greve Danneskiold-Samsee (1703-70), genkendes det
grundlag, hvorpå Holmen er opbygget, og
som har præget det indtil den dag i dag.
Tid efter anden må sådanne planer tages
op til revision, og de seneste års udbygninger på Holmen er foretaget på grundlag af
en i årene lige før krigen 1940-45 udarbejdet generalplan.
Som nævnt søger man at tage hensyn til
den fremtidige udvikling, men undertiden
forregner man sig, som da man, dengang
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Spise~al

på Marinekaserne København på Nyholm, hvor der oprindelig skaffedes baksvis under kommando. I dag er man dog, ligesom på.
andre kaserner, gået over til det
mere moderne cafeteria-system.

Spisesal på kasernen på Margretheholm. Lige overfor skaffebordene ses lugerne, hvorfra madudleveringen fra kabyssen foregår.

De gamle tømmerskærme på Nyholm, hvori træet kunne »uejres«
i passende tid - ofte årevis - før
brugen.
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Vaske- og baderum på Marinekaserne Kobenhavn på Nyholm.

Vaskerum på »Eleianten«. H er Id
fregatten FYEN fortøjet som eksercerskoleskib, og de sanitære forhold
om bord var så ringe og utidssvarende, at der måtte opføres en særlig bygning hertil på land.

»Bohlendachhuset« på Frederiksholm , bygget 1801 til rapert-magasin. I sin bygge/orm med et højt,
vidtspændt tag alene over parallelt
slagne, udadsvungne træbuer, er det
en opfindelse af den franske arkitekt
Philibert de l'Orme (1578). Ikke
alene giver denne byggemåde en særdeles god lojtsplads, men den er også
materialebesparende.
Bohlendachhuset på Holmen menes at være det
ældste af sin art i Danmark og må
derfor betragtes som en stor arkitektonisk sjældenhed.

:1. 9

.
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På sydsiden. af Nyholm blev der i sin tid efter torpedobådenes fremkomst bygget en række [ernskure,
hvori de mindre torpedobåde blev halet på bedding mellem togterne for bådenes reparation. og konservering. Senere blev skurene også benyttet til eftersyn af undervandsbåde. Torpedobådsskurene
blev nedrevet i 1965.

den nordlige del af Dokøen blev opfyldt, i
forbindelse med bygningen af dokken også
udførte landpiller for en bro, der fra hovedalleen på Frederiksholm skulle føre over
kanalen til Dokøen. Denne bro er nu mere
end hundrede år efter landpillernes udførelse ikke blevet bygget.
Som eksempel på et sammensat anlæg
kan nævnes Torpedostationen Kongsere
ved Isefjorden, hvor der indenfor et begrænset område er samarbejdet et anlæg,
der blandt andet omfatter så forskellige
bygningsanlæg som kaserne, værksteder,
magasiner, havnebygning. uddybning, tårnkonstruktion og vandværk.
Af det Seetatens Bygningsvæsen, der
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gennem tiderne har varetaget de bygningsopgaver, der i det foregående er nævnt
spredte eksempler på, skal der her gives
enkelte glimt.
Om ansvaret for bygningerne og deres bevarelse tales der allerede i den kongelige instruks af 1679, hvor det siges, at »Admiralitetet skal ogsaa sørge for, at alle Søe-Etaten
vedkommende Bygninger holdes i tilbørlig
Stand, og at de nødvendige Reparationer
ske med den mindst mulige Bekostning«,
Det egentlige ansvar lå dog tidligt hos
Holmens chef, således siges det i den kongelige instruks for Holmens admiral i 1690
bl. a.: »Han skal ved Eqvipagemesteren lade
tilsee, at Holmens Bygninger i tide blive
reparerede og holdte saaledes i Stand, at

Det indre af jerntorpedobådsskurene med torpedobåd på bedding. Mast en var lagt ned, men
ellers var båden stort set søklar og kunn e sættes i vandet meget hurtigt. I august 1914 flød en
rækk e torpedobåde ved broerne i Ærtekedelgraven kort efter, at stopklodserne var slået fra.

Tagdryp og Regn ikke fordærver N aget
paa dem. Han skal have Ober-inspektionen
over Kjøbenhavns Havne og Kanaler saavel
ved Holmen som andre Steder, sørge for ,
at der bliver oprenset . .. «.
I 1733 siges det udtrykkeligt, at det er
pålagt Holmens admiral foruden tilsynet
med bygningerne at sørge for fortøjningspælene, Holmens indpæling, batterierne og
broerne omkring Flådens Leje.
Husbygningsarbejderne udførtes gerne af
private håndværksmestre under ledelse af
Holmens Bygmester, medens andre arbejder som f. eks. vandbygningsarbejder udførtes af Holmens egne håndværkere.
I 1671 omtales således udnævnelsen af
9'

Holmens Bygmester, der dog havde dette
hverv i forbindelse med anden virksomhed.
Man var i 1685 utilfreds med den daværende bygmesters arbejde, da hans tjeneste
som kgl. bygmester lagde beslag på hans
tid, således at »Besigtelser, Afritzer, Opsætter (d.v.s. kontrakter) og deslige« ikke foretages af ham selv, »rnen af hans Tjener i
øjesyn tages og siden af hannem selv opsættes og underskrives, hvorved der skete
adsk illige abuser« .
I bestallingen fra 1700 hedder det, at han
nu som før »skal have særlig Opsyn med
hvis Bygninger og Reparationer, som ved
Vores Søe-Etat og hvad deraf dependerer
varder foretagen , og sligt efter de Ordres,
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Ældre, nu nedr even træhangar på Flyvebådsstationen, den senere Murgr etheholm.

som hannem derom fra Vores Deputerede
. .. tilstilles, troligen og vel forrettet vorder«. I 1733 siges det om husbygmesteren,
»at han skal være bekvem til dagligen og
alle Vegne, hvor Reparationer i Nye Boder
vorder foretagen, at have nøje Tilsyn med
ArbejdetsFortgang, dets forsvarlige Forfærdigelse og Materialiernes Forbrugende ...«.
Et sådant bygningstilsyn er også blevet
foretaget af Christian IV selv; han skriver
således i 1636 til sin ren temester: »J eg var
nu i Eftermiddag ude hos de Baadsmandsboder ved St. Anna Bro (Nyboder) og befunden, at Kalken intet bliver slagen men
kuns rørt omkring, saa at den ligger hel i
Ballerne. Hvorfor sligt vil have i Agt, ellers
bliver det Skarn af alt det, der gøres«, og
året efter skriver kongen igen om arbejdet
ved Nyboder: »Jeg har i Morges været henne hos Baadsmandsboderne og befunden at
de . .. er i mange Maader falsk bygget, saavidt man uden til kan se, - Gud give , hvorledes de ser ud indentil! Jeg haver ogsaa
befunden allehaande Fauter (fejl) paa de
Boder, som samme Mester tilforn bygt haver ...«.
Holmens egne håndværkere udførte adskillige bygningsarbejder, foruden husbyg-
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ningsarbejder navnlig bolværksarbejder.
vejarbejder og opmudringsarbejder.
I 1679 nævner betalingsreglementet »1
Pælebukker«, det vil sige en tømrer ved
arbejder, hvor der anvendes rambuk (pælebuk) f. eks. ved bolværksarbejder.
I 1691 var der på Holmen beskæftiget
l pælebukkemester og l murerkvartermand,
og i 1693 var der 34 matroser ved muddermaskiner og 9 murersvende, medens der i
1742 var ansat l mester ved vandbyggeriet
og 5 brolæggere ved Holmen.
I 1748 nævner betalingsreglementet l officer ved vandbyggeriet, l pælebukkemester,
3 brolæggere og l vandbyggermester.
At fabrikmesteren ikke alene tog sig af
Holmens bygningsarbejder kan ses af, at
han i 1768 besigtede Christiansø og stillede
forslag om betydelige reparationer ved denne Øs havn og befæstning.
I 1851 oprettedes stillingen som chef for
Maskinkorpset og Søetatens Vandbygningsvæsen.
I 1861 oplyses det om Huus- og Vandbygningsvæsenet, at der i Søetatens tjeneste er
et antal hustømmermænd til at foretage
tømmerarbejde ved reparation eller bygning af broer, bolværker og tilsvarende ar-

Nyere jernbetonhangar på Margretheholm. Efter at flyverne har forladt kasernen, hilser hangaren
»Soværnets Artilleriskole Holmen" .

Den nedlagte søminestation v ed Brams næsvig . T ræbroen er beskyttet mod isgang af fem stensatte isbrydere.
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»Gamle østre takkeladshus- på Nyholm er sammen med det vinkelret herpå liggende, nu
bygninger adskilte, »gamle vestre takkeladshus« fra 1729 Nyholms ældste bygninger.
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bejder, medens andre bygningsarbejder som
smede-, snedker-, murer-, glarmester- og
jernstøberarbejder udføres af private mestre.
Efterhånden- som den tekniske udvikling
skred frem, krævedes der større faglig indsigt hos lederen af Huus- og Vandbygningsvæsenet, og i 18~1 fremsatte den daværende
direktør for Maskinvæsenet, hvorunder
Huus- og Vandbygningsvæsenet hørte, forslag om at »udskille hele denne Branche fra
Værftets almindelige Virksomhed«. Men
først i 1878 oprettedes et særligt Søværnets
Bygningsvæsen til varetagelse af » Hus-,
Vand- og Veibygningsarbeiderne ved Flaadens Etablissementer i og ved Kjøbenhavn«.

Ældre bolværksform med en lettere trækonstruktion uden på den egentlige landfaste kaj - en
på Holmen tidligere meget anvendt kaj/orm.
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Kirken på Hirsholmene med fyret til venstre i baggrunden.
Hirsholmene, 6 km nordøst for Frederikshavn, var privat ejendom fra 1583 til 1884. da de
erhvervedes af Marineministeriet på grund af den store rigdom på sten , der kunne anvendes
ved Frederikshavn havn. Holmene - der stadig ligesom Christiansø sorterer under Forsvarsministeriet - har været beboede fra gammel tid. Nu er der foruden fyrpersonalet kun få faste
beboere, men tidligere har befolkningen været væsentlig større, således i 1787 122 indbyggere
og i 1876 endog 225. Hirsholmene blev selvstændigt kirkesogn omkring 1640 og ved samm e tid
er kirken opført, den er uanselig af ydre, m en med et ejendommeligt indre og rummende
blandt andet en værdifuld gammel altertavle, der nylig er restaureret. Det gamle fyr fra 1838
- oPført i sten fra øerne - blev i 1887 afløst af det nuværende fyrtårn.

Derved var alle Flådens bygningsarbejder
samlet under samme tekniske ledelse, der
foruden at sørge for nyanlæg og vedligeholdelse af bestående anlæg også efter ordre
eller på eget initiativ skulle udarbejde forslag til nyanlæg, der fulgte af udviklingen
indenfor Flåden eller de tekniske fremskridt indenfor Bygningsvæsenets eget område,
Allerede 1881 foretager et tremandsudvalg med bestyreren af Bygningsvæsenet
som formand en studierejse til flere frem-

mede lande for at gøre sig bekendt med de
senest byggede tørdokker, da det påtænktes
at bygge yderligere en tørdok på Holmen,
men der blev dog ikke lejlighed til at udføre noget større projekt i den anledning.
Af den række forslag, der aldrig kom til
udførelse, kan her nævnes et forslag til indretning af beddinger for torpedobåde i en
række havne udenfor København fra 1883.
Søværnet opnåede ved denne ordning at
råde over en teknisk institution, der både
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besad de fornødne forudsætninger for at
kunne løse de bygningsmæssige opgaver
teknisk forsvarligt og tillige havde et sådant kendskab til Søværnets forhold, at det
havde de rette forudsætninger for at kunne
vejlede ved valget af den i det enkelte til fælde mest formålstjenlige løsning.
Som en særlig opgave påhvilede det Søværnets Bygningsvæsen under den sidste
krig at etablere en Teknisk Tjeneste, der
i påkommende tilfælde ved indtrædende
krigsskader kunne foretage reparationer af
ledninger, veje og broer samt være behjælpelig ved rydnings- og redningsarbejder.
Den sidste gang, Teknisk Tjeneste trådte

i funktion, var den 29. august 1943, hvor
den vagthavende tekniker var med ved åbningen af Frederiksholmsbroen mellem Arsenaløen og Frederiksholm, hvorved tyskernes indrykning på Holmen sinkedes.
I medfør af forsvarslovene af 1950 og
under henvisning til den stadigt Øgede specialisering indenfor bygningsteknikken blev
Søværnets Bygningsvæsen i 1952 sammenlagt med Hærens Bygningstjeneste til Forsvarets Bygningstjeneste. Søværnet råder
således nu ikke længere direkte over en
egen teknisk tjeneste på det bygningstekniske område.
O. Lehrmann.

S0ARTILLERIET
(I 1971 blev Søartilleriet nedlagt og dets virksomhed henlagt under
Søværnets Materielkommando)

S

øartilleriets barndom fortoner sig i nogen grad i mørke; omend Peder Skram
kan regnes for den første danske admiral,
der har ført en med kanoner armeret flådestyrke, foreligger der dog kun relativt mangelfulde oplysninger om hine tiders artilleri.
Rigets hovedarsenal - »Tøjhuset« fandtes i København; det var fælles for
hær og flåde og førte navnet »Artilleriet
for Københavns Slot«, idet begrebet artilleri omfattede såvel forrådet af våben og
artillerigods som det sted, hvor opbevaringen skete. Ganske som »Søar tiller iet« nutildags betegner såvel det egentlige artillerimateriel som den institution, der forvalter
det, og det geografiske og bygningsmæssige
område, hvorfra: forvaltningen sker.
Det første »Tøjhus« vi kender, var en
magasinbygning i nærheden af Nikolaj
Kirke - i det 16. århundrede afløst af
Christian Ifl's tøjhus, hvor nu Det kg!'
Biblioteks bygning står - for senere at blive
erstattet af Christian IV 's pragtfulde tøjhusbygning på Slotsholmen, det nuværende
Tøjhusmuseum ved Christian IV's krigshavn, den nuværende bibliotekshave.
Gennem det 16. og 17. århundrede fremkom der imidlertid så mange og dybtgående
uoverensstemmelser på grund af fællesskabet mellem Hærens og Flådens artilleri, at

der i Flåden opstod en stærk stemning for
en fuldstændig adskillelse - hvortil ikke
mindst bidrog den omstændighed, at Hærens sprog, sæder og skikke som bekendt
dengang var tyske eller stærkt tysk prægede,
medens Flådens officerer, underofficerer og
mandskab næsten udelukkende var danske
eller norske, havde rod i befolkningen og
sejgt holdt fast ved det danske sprog og dets
nationale ejendommeligheder. I Søartilleriets gamle kopibøger ses det, at endnu i
slutningen af det 18. århundrede - efter
den totale adskillelse af artilleriet - skrev
landartilleriets officerer på tysk til tøjmesteren - der svarede på dansk!
I året 1735 kom den dygtige og energiske
generaladmiralløjmant F. greve Danneskiold-Samsee i spidsen for Flåden - og
ganske som på mangfoldige andre områder
fik hans arbejde også den allerstørste betydning for Marinens artilleri.
Danneskiold-Samsøe fik meget snart øjnene op for det uheldige i det omtalte fællesskab, gjorde sig store anstrengelser for at
stille Marinens artilleri frit - og begyndelsen blev gjort ved en kgl. resolution af 3.
januar 1738, hvori bestemtes, at de 1680
opstillede »Setøjhuskompagnier« (Marinens
artilleris befalingsmænd og menige, når de
ikke var udkommanderede med skibene)
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fremtidig skulle fordeles til Marinens divisioner og kommanderes af søofficerer - dog
således at forstå, at denne sidstnævnte forandring skulle finde sted ved indtrædende
vakancer - og det tog 14 år!
Trods kraftig modstand fra den daværende landmilitære chef for »Det danske
Artilleri« og for søtøjhuskompagnierne lykkedes det Danneskiold-Samsøe også at gennemføre den materielle adskillelse ved kgl.
ordrer af 3. januar og 27. februar 1739,
hvorved den fuldstændige adskillelse konfirmeredes, ligesom den nyudnævnte »SøeTøygmester« modtog sin instruks, der må
siges at være forbilledlig, al den stund den
tydeligt kan ses at have været grundlag for
senere tiders instrukser for tøj mestre, søtøjmestre, direktører og chefer for Søartilleriet.
Den overordnede administration overgik
til »Voris Holms Chef«, medens den daglige ledelse påhvilede »Søe-Tøygmesteren«
- først omtrent 200 år efter, i 1932, blev
Søartilleriet direkte' underlagt det daværende Marineministerium for senere atter
at blive underlagt Søværnskommandoen.
Den første søtøjmester var dog en landofficer, oberstløjtnant Thye - medens de
to følgende, M. N. Hall og O. Thennesen,
havde tjent sig op fra underofficerer (arkelimestre) i Marinen - først den 25. august
1764 til tråd te den førs te søofficer som søtøjmester: kommandørkaptajn B. Grodtschilling.

Arsenalkompleksets tilblivelse.
En vis regnskabsmæssig deling af landog søartilleriets materiel havde forsåvidt
fundet sted allerede i 1671 på Tøjhuset »Rigets hovedarsenal« - men om en fuldstændig adskillelse var der ikke tale; mange
etablissementer var stadig fælles - således
kanonstøberiet. »Gjethuset«, i København,
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krudtmøllerne på Raavaddam og i København, krudttårnene - og ikke mindst selve
Christian IV's gamle tejhus.
I sandhedens interesse må dog nævnes, at
Marinens anvendelse af dette tøjhus i tiden
fra enevældens indførelse og til den endelige overflytning havde fundet sted 1768
var så omfattende, at det oftest benævntes
»Søe-Tøyghuset«. Den store rustkammersal
i øverste etage rummede ganske vist begge
værns beholdninger af håndvåben, medens
derimod underste loft var inddelt i kamre
til hvert skibs artillerigods, og den underste
hvælvede etage - Tøjhusmuseets nuværende »kanonhal« og Europas længste hvælvede
hal - helt disponeredes til Flådens kanoner
og raperter, morterer og carronader - og
dette af den ganske naturlige årsag, at
Hærens artilleri ikke »blev taget i land«,
men var fast fordelt til og opstillet på fæstningerne rundt om i riget.
Efter at den endelige adskillelse i 1739
havde fundet sted, påbegyndtes 1742 opførelsen af Søetatens eget arsenal på den
NW-lige del - dengang det eneste opfyldte
terræn - af den nuværende Arsenole og på
den lige overfor liggende Christiansholm,
således benævnt ved kgl. reskript af 16.
marts 1743, hvor der allerede i 1730 var
opført et trefløjet enetages raperthus, således at »Det store Søe-Tøyghuse' historie
allerede var ved at blive skrevet.
Arsenalkomplekset, et af Philip de Langes mesterværker, opførtes i to tempi, idet
de to lange hovedfløje mod Christiansholm
- to af hensyn til brandfaren - stod færdige 1746, medens de to kortere, men højere sidefløje og en ringmur mod øst var
færdigbyggede 1771. At samtiden har været betaget og stolt over dette pragtfulde
barokkompleks fremgår vel bedst af Pontoppidans beskrivelse i »Danske Atlas«:
»Hvo som af uparthiske har Lejlighed at
se baade det Københavnske Arsenal og det

Venetianske, og vil gøre en Sammenligning
mellem begge, den maatte have tabt Syn og
Begreb, om han ey kunne see, at det første
i høy Grad overgaard det sidste - og følgelig ey det Venetianske, men det Københavnske Arsenal kand med Billighed kaldes det
største og fuldkommenste i Europa.«
Bygningerne havde udvendig nærlig samme udseende som nu - kun var der i underetagen udelukkende porte på ~en udadvendende side (transporten foregik jo dengang
ad søvejen), og begge de lange fløjes gavle
bar altaner. Endnu møder der een et pust
fra gamle tider, når man går over tærsklen
- de mægtige bjælkelofter af råt tilhugget
egetømmer, de svære mure med høje sprodsdelte vinduer, brede trapper med lave trin,
ad hvilke tunge vægte lettere kunne transporteres »med hånd og magt« - gammelt
og solidt, smukt og ærværdigt, velbevaret
og stadig anvendt til artilleriets brug - omend på en noget anden måde end oprindelig.
Åbningen mellem hovedfløjene lukkes af
en portal med store smukke smedejernsporte - »Kongeporten« - og altanen over
portalen er forsynet med en sandstensbalustrade, hvorpå er anbragt rigsvåbnet med
Christian VI's buste og forskellige krigsattributter.
I 1772 stod endvidere en toetages bygning færdig på Christiansholm til brug for
Søartilleriets administration, dets skole og
som »bøssemagerværksted« - samt en mastekran, »Fregatkranen«, af samme t;Ype
som den stadigt eksisterende på Nyholm,
der byggedes nogle år før.
De to Øer - Christiansholm og ArsenalØen - var forbundet med en fast bro over
graven lige mod »Kongeporten« - på Christiansholm stod på hver side af broen i
mange år to store, smukt forsirede træsejler, der først havde været benyttet ved dronning Louises indtog i København 1743,

»Kuadrant« - eller »Waterpas« - til brug ved
bestemmelse af kanonens højderetning. Fodpladen er mærket: C. T. D. E. M.: »Christoph
Trechsler Der Eltere Mechanicus« og med årstallet 1612. Trechsler var kendt som sin tids
fineste instrumentmager i Europa ,' han havde
sit værksted i Dresden - og fremstillede bl. a.
en del instrumenter til Christian IV. Kvadranten,
der er en stor sjældenhed, er i privateje.

hvor de var opstillet udfor »Commissariatsbygningen« på Gammelholm - omtrent
hvor nu Nationalbankens bygning står.

De første hundrede år.
På disse to Øer fik nu Søartilleriet i de
følgende 100 år størstedelen af sin virksomhed - i storhedstider og i nedgangsperioder.
Når linieskibe og fregatter lå af taklede i
»Flådens Leje«, var kanonerne oplagt på
Christiansholm i lag og lange rækker, raperterne opbevaredes i stueetagen - »Underhuset« - i de lange arsenalfløje. artillerigodset lå i navngivne kamre - et til hvert
skib - på første sal, behørigt efterset og
repareret af »Tøjvarteren« og hans mandskab - »Constabler og Bøsseskytter« - og
derefter overtaget af skibets »Over-Arkelimester« , hvis ansvar for sit skibs artilleri-
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Philip de Lange's første udkast fra 1763 til færdiggørelse af arsen alkomplekset. Forrest ses
Christiansholm (solgt 1866) med »Fregatkranen«,
til højre kontor- og skolebygningen. der opførtes
1i72, broen 'ov er til Arsenaløen med »Kongeportene og de to lange arsenalfløje fra 1742 samt
forslaget til placering af tuærjlejene. Disse blev
i den endelige udformning i 1771 1'ykket længere
ud og forbundet med arsenalfløjene ved smalle
gennemgangsbygninger.

gods manifesterede sig i ejendomsretten
over en af de fire nøgler, der skulle til for
at lukke sig ind i kamret. De øvrige tre
havde henholdsvis tøj mesteren, undertøjmesteren og tøjvarteren - medens selve
TØjhuset (arsenalfløjen) kun kunne åbnes
af »Holmens chef«, tøj mesteren og tøj varteren.
Tilliden til næsten synes ikke at have
"æret overvældende stor.
De to kortere sidefløje rummede for den
nordliges vedkommende bl. a. et »Eksercerbatteri med luv og læ Batteri«, en smuk
samling kanoner og håndvåben samt et
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»artilleri-takkelloft«, hvor alt arbejde med
tovværket til artilleriets brug - »Støt-Tallier«, »Nød-Tallier«, »Stierte-Touge«, »Broge« etc. - blev udført. Den sydlige sidefløj
indeholdt i stueetagen et rapertmagerværksted, ligesom 1. salen anvendtes til opbevaringssted for håndvåben indtil 1838, hvor
der her indrettedes en »våbensal« - den,
der sammen med Flådens modelsamling
blev en af kimene til det nuværende »01'logsmuseets udstilling« i Nikolaj kirkebygning - og dettes forhåbentlige afløser: »01'logsmuseet« .
I den store gård, der dannedes af de fire
fløje og ringmuren, stabledes alle kuglerne
- hvoraf det stadig anvendte navn »Kuglegården«. Op ad arsenalfløjene gror den
dag i dag vinstokke, hjembragt af Vestindiefregatterne, når de for hjemgående anløb
Madeira - og øst for ringmuren og de senere tilkomne bygninger møder man de
sidste rester af de snart hundredårige æbletræer, plantet af en af Holmens inspektionsofficerer i 1860' erne.
Her var livlig færdsel over broen mellem
de to Øer, videre vestpå ad søvejen til Gammelholm, mod nord til Frederiksholm og
Nyholm - til de »Indenvoldsmagasiner« i
bastionerne på Refshalevej - og til det oprindelige »Laboratorium« i Ulrichs bastion,
senere (fra 1847) til »Søartilleriets Laboratorium« på Arsenaleens sydøstside - og her
fortsattes på Christiansholm uddannelsen af
artilleriets »drenge« efter at de havde sluttet undervisningen ved »Laboratorieskolen«
på Christianshavn.
Og her har alt personel, der var beskæftiget i »Laboratorio« og i »Krudtårnene«
- i hvert fald om de har forrettet tjenesten
i overensstemmelse med »Instructionen for
Forsigtighed ved al Krud-Behandling af
2den Juli 177.6« - måttet:
». .. forrette sin Gierning med saadan
ærbødig Stilhed, som det sømmer sig paa

Samtidigt stik af arsenalfløjene med broen fra Christiansholm, de to smukke træsøjler, oprindeligt rejst ved »Commissariatsbygningen- på Gammelholm i anledning af dronning Louise's
indtog i København 1743. Kuglegården bagved arsenalfløjene var opfyldt med kuglestabler
som de i forgrunden viste, hvert kaliber for sig.

et Sted, hvor (ifald den allerhøieste Gud
ikke selv i Naade holder sin Haand over
Arbejdet) den mindste Uforsigtighed ikke
allene kan forvolde alle Tilstedeværende
Livs Forliis, men endog saaveel dette Sted,
som de Omliggende, i et Øieblik kan forvandles til en Steenhob; Formanes derfor
at iagttage al mueligste Varsomhed og Forsigtighed ved Krudets Behandling, nøie
efterlevende alt hvad til den Hensigt befales og erindres. Forbydes tillige alle og
enhver paa det skarpeste og alvorligste,
hvad enten de ere ved Krudets Behandling
eller dets Transport, enten af Fortredelighed under Arbejdet, og endnu langt mindre
af Letsindighed, at lade udgaae af deres
Mund nogen Eeder og Bander, eller nogen
letsindig og liderlig Snak, hvorved den
Allerhøiestes Navn bliver vanæret eller for -

tørnet, da saadanne, som deri befindes at
have været overhørig og forbrudt sig, uden
nogen Overbæren eller Undskyldning strax
skal afgaae fra sit Arbejde, og overleveres
Skildvagten til Forvaring indtil Arbejdet er
forbi, hvornæst de i Arrest hensættes, for
efter Rettens Kiendelse at lide Dom for sin
Forbrydelse.«
Varsomhed og forsigtighed er stadig i højsædet ved behandling af eksplosive stoffer,
men »Eeder og Bander« anses dog ikke
mere at have så stor indflydelse på stabiliteten, at det karakteriseres og behandles
som en forbrydelse!
Og her måtte artil1eriunderofficererne
den 9. september 1807 gå den tunge gang
til Holmen og melde sig til den konstituerede ekvipagernester for at medvirke til
ombårdtagning af kanoner, raperter med
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Udsigt fra Kuglegården mellem arsenalbygningerne gennem
porten mod Christiansholm. I baggrunden ses den nu
nedrevne Christiansholms kran.
Akvarel fra ca. 1848.
Malet af kaptajn
Emil W. Normann.

tilbeh ør og reservegods i linieskibe og fregatter, der efterhånden forhalede udenfor
Bommen for så den 21. oktober under engel sk flag at stå nordpå i Sundet - efterladende praktisk talt samtlige Flådens magasiner, heriblandt arsenalkomplekset, ribbet for alt - tømt for gods.

Indskrænkningerne.
Omkring midten af det 19. århu ndrede
indskrænkedes vir ksom heden på ArsenalØen en del , bl. a. fordi adskilligt af materiellet forblev om bord i skibene under oplægning. Dette medførte, at nordre arsenalfløj og nordre sidefløj blev afgivet til andre
institutioner indenfor Søværnet - og at
Christiansholm blev solgt, hvorfor tøj mesteren med sin stab, skole m. v. flyttede til
»Ankerstokhuset« på Dok een ,
Men samtidig medførte den voldsomme
udvikling, der for skibsskyrsets vedkommende er så karakteristisk for netop denne
periode - an vendelsen af cylindriske projektiler med tilspidset forpart, rifling af
kanonerne, anvendelse af støbejern i stedet
for bronze og atter senere af stål, raperter
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af jern, særlige bremseaggregater i stedet for
de hidtil anvendte »broge«, slæder o. l. - al
behovet for egentlige værkstedsfaciliteter
voksede..
Som resultat heraf opførtes i 1886 et
egentligt artilleriværksted, desværre placeret øst for »Kuglegården« på en del af ringmurens plads som den 4. fløj af komplekset
- en ar kitekton isk set såre uheldig d isposition, der ganske brød med linier og proportioner i Philip, de Langes gamle - aksialt
fastlagte - barokkompleks. Op til og efter
begge verdenskrige skete adskillige udvidelser af værkstedet - i samtlige tre dimensioner - ligesom der umiddelbart før 2.
Verdenskrig på Arsenaløens østlige del var
sket en naturlig udvidelse af det i 1847 fra
Ulrichs bastion overflyttede »Seartilleriets
Laboratoriums, idet der her opførtes et
fuldt moderne kompleks af små ammunitionsværksteder, hytter beskyttet af volde,
til fremstill ing og eftersyn af ammunition,
fyrværkerisager, redningsraketter, tågeudviklingsmateriel etc.
Som en naturlig følge af Orlogsværftets
udvidelser på Dokøen var det endvidere i
1920'erne blevet nødvendigt at flytte Sø-

Den vestlige langside
af Søtøjhuset på Arsenaløen set mod
Christianshavn.
Foran bygningen ses
en række morterer.
Akvarel fra ca. 1848.
Malet af kaptajn
Emil W. Normann.

artilleriets administration bort fra »Ankerstokhuset «, der stod overfor nedrivning og den sydlige tværfløj af arsenalkomplekset
indrettedes nu til brug herfor. En ombygning, der i en ganske sjælden grad har for stået at forene gammelt og nyt til en smukt
afstemt helhed, der gi ver Søartilleriets administration en traditionsbestemt plads
midt i den virksomhed, den leder.

Personellet.
Medens de 3 »SØtØjhuskompagnier«
der som nævnt fra 1739 overgik til at blive
kommanderet af søofficerer - på dette tidspunkt forblev samlet kompagnivis indenfor
Flådens 3 divisioner, ændredes dette i 1754,
hvor personellet fordeltes til samtlige divisioners 30 kompagnier - ialt (under fredsforhold):
60
60
270
30

over- og underarkelimestre,
konstabler,
bøsseskytter og
drenge.

Dette personel var de egentlige »søfaren-

de artillerister«, der om vin teren under
skibenes oplægning arbejdede på Holm en e}
på bøssemagerværkstedet og med vedligeholdelse og eftersyn af Søartilleriets materiel. Til fast tjeneste ved »See-Tpyghuset«
fandtes:
l tøj mester,
l undertøj mester,
l tøj varter,
3 fyrværkere,
l bøssemager,
3 bøssesmede samt
l skoleholder,
l profos og
l profossvend.
Formeringen af »artilleristerne« i kompagnier ændredes dog adskillige gange fremover, ligesom benævnelsen på de enkelte
grader og deres arbejdsområde skiftede.
I 1774 indførtes således titulaturen »kanoner« i stedet for det hidtidigt anvendte
»arkelirnester« - og i 1798 formeredes
samtlige »artillerister« i et specielt»TØj huskompagni« under tøj mesterens kommando.
TØjhuskompagniet talte ca. 850 mand.
Ved reorganisationen i 1816 - efter Ka-
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Til venstre på tegningen ses ombordtagning af en 18-pundig kanon (ca.
2 tons) i en »36 Canon-jregat« fra
ca. 1720. Såfremt vandstanden i
Flådens Leje ikke tillod, at armeringen toges ombord ved kaj, blev
kanoner, raperter og ammunition
ombordbragt fra pramme efter udlægning på Inderreden. Til højre
ses en 24-pundig rapert klargjort
tilombordsætning. Raperten er af
samme type som de, der opfiskedes
fra linieskibet INDFØDSRETTEN fra
1784. Skibet blev brændt af englænderne efter Slaget på Rheden.
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Plan over »Christiansholmene- 1769 - visende
øverst Arsenaløen. I Kuglegården ses de sirligt
ordnede kuglestabler - 36,24 og 18 punds kugler
og »knipler« i de respektive »kuglesenge«. På
kajgaden er vist anbringelse af
morterer fra 100 til 12 pund.
På Christiansholm ligger kanoner fra de oplagte skibe i
lag og rækker - nærmest ud
mod havnen kanoner til 90, 80,
70 og 60-kanonskibe, langs
kajgaden over mod Arsenaløen til 50, 40, 24 og 18-kanonskibe samt til »Brændere, Bombarderere, Skietpramme og
Kongebaade«. Planen er signeret den 21. oktober 1769 af
den daværende søtøjmester,
kaptajn H. M. Bille.
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Udkast til det første egentlige »artilleriuærksted« på Holmen.
Inden opførelsen i 1886 ændredes planen dog noget.
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Tegning af "Laboratorium" fra slutningen af det 18. århundrede. øverst
ses bl. a. de forskellige værktøjer,
hvormed brandrørene blev »dreuet«
{presset} - »Driue-Hammer«, »SatzSkiøffel" og "Drive-Stempler". Selve
laboratoriet er indrettet med »Driverbænke« {A og B} samt et specielt
bord {G}, »huor Meelkrudet, Salpeteren og Svovlen afveyes og Satzen
meleres". På væggen ses »Instrux
for Forsigtigheden i Omgangen på
Laboratorium" {D}.
Efter tegning af sekadet E. Herletu 1805.
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I 1676 oprettedes i Overgaden n. V. - hvor nu
Burmeister og Wain's værksteder ligger - et
for Hæren og Flåden fælles »Laboratorium«.
1765 flyttede flåden imidlertid til et nybygget
laboratorium i »Ulriks Bastion", der atter i
1847 fraflyttedes ved opførelsen af Seertilleriets nuværende laboratorium {ammunitionsværkstederne} på Arsenaleen. Planen viser
laboratoriet i "Ulriks Bastion" - nederst til
højre ses: A - »et lidet Krud-taarn«, til venstre: E - »Lutter-Huuset«, hvor en væsentlig
bestanddel af datidens krudt, salpeteret, blev
»lutret« {udkogt}. øverst til venstre er indtegnet: G - »Dregen«, hvor det færdige krudt
blev tørret, til højre: D - »Salpeter-Magazin«
og i midten forneden: F - »Driue-Huuset«,
hvor brandrørene blev "drevet" {presset}. Planen er signeret af den til Mårinens husbyggeri
meget anvendte M. Petermann, der var født i
Holsten. 1768 fik han borgerskab i København
som murermester og blev 1799 uicebrandmajor. Planen bærer på bagsiden »ArtillerieCommissionenes godkendelse af 24. october
1771 med samtlige 6 medlemmers navne: Tøjmesteren, kaptajn H. M. Bille, undertøjmesteren I. Spanger , tøjvarteren T . Berrentzen samt
fyrværkerne Berresen, Hald og Krag.
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V ed forskellige officielle lejligheder kan Søværnet i dag
kun mønstre signalhorn og
trommer, udelukkend e betjent
af værnepligtige orlogsgaster,
men delle velindeksercerede
korps, der samler sig om stortromme- og bækkenslagerne og
ledes af en tambourmajor,
vækker altid begejstring.

nonbådskrigen - oprettedes et »artillerikorps« på ca. 210 mand og et »arsenalkornpagni« på ca. 250 mand - det førstnævnte
specielt med henblik på personellets uddannelse, det sidste væsentlig bestående af
arsenalarbejdere. 1842 ophævedes dog atter
denne adskillelse mellem de to kompagnier.
I 1,856 bestod artillerikorpset af:
l tøj mester,
lundertøjmester,
3 tøjhusløjtnanter
15 overkanonerer.
55 kanonerer og underkanonerer.
138 overkonstabler, konstabler og
underkonstabler samt
54 lærlinge.
Herudover var til stadig tjeneste ved Søartilleriet l bøssemagermester og 6 bøssemagere fra »håndværkerkorpset« og 74 arsenalarbejdere fra »værftskorpset« - bl. a.
til brug som vagter ved krudttårnene samt diverse gymnastiklærere.
Endvidere oprettedes i 1880 en særlig
»tØjhusafdeling« med en speciel undertøj-
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mester som chef og med opgave at varetage
den tekniske tjeneste ved Søartilleriet, medens undertøj mesteren ved artillerikorpset
forestod mandskabets uddannelse og udarbejdede forslag til artilleriets praktiske anvendelse. Samtidig forøgedes antallet af kanonerer og underkanonerer med 65 mand.
Loven af 1922 ophævede imidlertid de
forskellige korps - og bl. a. artillerikorpsets
personel underlagdes chefen for Flådestationen (den senere Flådestation København)
for senere i 1932 at blive underlagt SØværnskommandoens personelkontor.
Herefter har Søartilleriets personel bestået af tilkommanderede officerer m. fl.,
fast ansatte civile teknikere samt timelønnet håndværker- og arbejdsmandspersonel.

Musikken.
Endnu en gren af Søartilleriets "personelvirksomhed« bør nævnes: musikerne - og
vil man undre sig over, at dette personel og
dets uddannelse gennem et decennium var
setøjmesteren underlagt, er forklaringen
den ganske simpl,e, at det første instrument

Sammen med de faste musikere forsvandt også de små
musikkorps i Søværnets større
enheder, og til erstatning for
de gamle »messingblæserehaves nu kun signalhorn og
trommer.

om bord - trommen - bl. a. anvendtes ved
den videregående indøvelse af kanoneksercitsen.
Trommen optræder første gang i »Kong
Friderich den Femtes Søe-Krigs-Artikels
Brev« af 8. januar 1752 - men her udelukkende til brug ved afgivelse af honnørsignaler - ligesom den tilsvarende instruktion
for »Land-Tjenesten ved Vores Søe-Etat«
af 20. juli 1756 også kun omtaler trommer.
I et håndskrevet reglement af 1779 »Exercitie med Canoner inden Orlogsborde« - møder man trommen første gang i
forbindelse med indøvelse af kanoneksercitsen, idet »arkelimesteren« lader trommeslageren slå et »dripslag« (enkelt slag) før
hvert nyt »håndgreb«, ligesom der slås »en
Virbel«, når der skiftes - og »gives Signal
paa Trommen ved at slaae af«, når eksercitsen er forbi.
Omtrent samtidig optræder trompeten
om bord - dog ikke af hensyn til skibets
våbenanvendelse, men fortrinsvis til afgivelse af tågesignaler, dette i forbindelse med
ringning med skibsklokken samt »hver halve glas fyhre en salve af 4 eller 5 Musquet
10·

Skud, paa det at man ikke skal komme hverandre ombord«. Endvidere til afgivelse af
honnør, når chefen eller andre gik fra
borde eller kom om bord - og betalt af
chefens egen lomme!
FØrst i 1795 oprettes under tøj mesterens
ansvarsområde en »Musikskole«, hvis formål var at uddanne musikere til Flådens
skibe. For fuldtud at udnytte dette personel
oplærtes det samtidig til at være barberer
- og for denne særlige tjeneste ydedes et
månedligt tillæg af 2 Rdl., som bl. a. skulle
anvendes til at vedligeholde de dem udleverede knive, bækkener m. v., medens de
kunne trøste sig ved, at »Sæben anskaffes
bestandig, som hidtil, paa Søe-Etatens Regning«.
Ved reduktionen i 1816 ophævedes imidlertid »Musikskolen«, og uddannelsen fortsattes herefter indtil videre udelukkende
ved assistance fra Hæren.
I 1837 foreskriver øverekvipagemesteren
på Holmen i henhold til »Det kongelige
Admiralitets- og Commissariats Collegium«s
bestemmelse og efter tøj mesterens forslag,
at hornsignaler indføres til brug ved kano-
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Da de musikalske elever på Søværnets nu nedlagte underofficersskole også fik musikundervisning, skabtes derigennem tidligere mulighed for,
at de i forbindelse med enkelte af Flådens faste
musikere kunne danne mindre musikkorps til de
forskellige udrustede skibe. Her ses elevskolens
eget musikkorps under en landgangsøvelse ved
Korsør omkring 1. Verdenskrig.

nernes betjening - herunder bl. a. for
»Klartskib«, »Styrbords-Side«, »BagbordsSide«, »Doublering«, »Entring» O.S.v. I 1854
bestemmes det, at alle artilleri- og matroslærlinge skal lære at blæse signalhorn, medens det i 1857 fastsættes, at yngre underofficerer og konstabler, der er i besiddelse
af musikalske anlæg, skal undervises i brugen af blæseinstrumenter for således at
kunne optræde som et samlet musikkorps
ved højtidelige lejligheder og som underholdning om bord - således den uofficielle
start af Flådens [erste Musikkorps!
Dette første musikkorps - der ved »Sø·
tøj mesterens Foranstaltning i Løbet af sidste Vinter og Foraar vare blevne oplærte«
- fik sin debut om bord i fregatten THETIS
i sommeren 1857 - og at det blev en overordentlig stor succes fremgår ikke mindst
af skibschefens rapport til Marineministeriet efter togtets afslutning:
». .. saa udgjorde dets Repertoire dog
henved 30 Numre - Marcher, Nationalsange, Valtse og navnlig Psalmemelodier til
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brug ved Gudstjenesten og afhjalp et af
den danske Marines nuværende Generation
bestandigen følt Savn, hvilket vistnok langt
mere) end man skulle troe, vil tjene til
Mandskabets Vel ombord.«
Ord der fuldt og helt kan tiltrædes af
Søværnets nuværende personel, ikke mindst
det, der før 1932-1oven, der afskaffede musikkorps i Flåden, har haft den oplevelse at
sejle med et musikkorps om bord, og som
i fest og glæde, ved flagets hejsning og nedhaling, under den berømte sidste halvtime
af morgenrengøringen - samt når ankrene
i skolekrydserne skulle hales hjem »med
hånd og magt«, så musikken gå til værket!
Medens musikpersonellet ganske som de
øvrige korps' personel ved loven af .1922
overgik til Flådestationen og senere ligeledes blev underlagt Søværnskommandoens
Personelkontor, forvaltes »materiellet«,
horn og trommer, stadig af Søartilleriet,
der dog ikke idag har så store vanskeligheder med fremskaffelse af den økonomiske
baggrund for dets tilvejebringelse og vedligeholdelse som den i 1858 siddende søtøjmester, der, formentlig for at faa sagen til
at glide lettere, foreslog ministeriet at overlade et overskud på ca. 500 ukurante geværer til en instrumentmager, der til gengæld
påtog sig at levere tuba'er, piccolo'er, althorn m. v., vurderet til ca. 1000 Rdl.
Ministeriet gik imidlertid ikke ind for
den foreslåede »kunst for varere-bytning,
men viste sig dog i den sidste ende imødekommende med hensyn til tildeling af visse
midler. Men først den 16. maj 1887 indtraf
den store dag, da den første stortromme anskaffedes.
I årene 1880-1932 var Søværnet normeret med et sparsomt antal faste hornblæsere
og overhornblæsere - senere musikere med en stabshornblæser som leder. Suppleret med de fastansatte »musikalske underofficerer og elevere dannedes små mu-

sikkorps i Flådens større enheder. I dag
findes kun temporære korps af værnepligtige med trommer og signalhorn, men artilleriinspektøren har dog - gennem sin virksomhed inden for områderne ceremoniel
og militær optræden - stadig en vis føling
med den altfor sparsomme »værnepligtige
musik«, der efter en overordentlig kortvarig uddannelse af personellet på Søværnets
Eksercerskole gør god nytte om bord i Flådens skibe m. v. - og som ved adskillige
lejligheder i land, ved forsvarsudstillinger,
»Forsvarets dag« etc. har vist en endog meget hØj standard.

Liigkassen.
En institution, hvis dokumentariske efter-o
ladenskaber har ydet et godt billede af ikke
mindst underofficerernes kår i det 18... århundrede, er »Liig- og Begravelse-Cassa for
Under-Officiererne ved Søe-Artilleriet«, der
fik sin fundats kg!' konfirmeret den 14.
august 1755 - og først ophævedes den 29.
august 1941.
Kassen - hvis oprindelse ikke mindst
skyldtes erindringen om den rædselsfulde
behandling, underofficerernes afdøde slægtninge havde været udsat for under pesten
1711 - var bestemt for over- og underarkelimestre samt bøsseskytter. idet det var en
tvungen sag at være medlem. Tøjmesteren
var - indtil dens ophævelse i 1941 - direktør for kassen, og formålet var det ganske

»Soe-A rtilleriets
Liigkasse« med
de udvendige
taskelåse.

Titelblad til den af Frederik V. den 14. august
J7SS underskrevne fundats for »Liig- og Begrauelse-Cassa for Under-Ojiiciererne ved SoeArtilleriet»,

naturlige at sikre hvert medlem en sum til
en »hæderlig begravelse«.
Kassens midler »skulle være i dansk Courant Mynt og nedlagt udi een ]ernbunden
Casse med N ii Dirke-frie Laase; trende
faste Laase indvendig og sex Taske Laase
udvendige - således at samtlige 9 bestyrelsesmedlemmer måtte være tilstede, før kassen kunne åbnes.
Den »hæderlige begravelse« synes i begyndelsen at have været et overordentlig
højtideligt foretagende, idet:
»Under-Archeliemestre og Constabler
skulle være pligtige til at bære til ] orden,
i deres Mondur med sorte Underklæder.
rent Liintøj og Flor om Armen, alle Liig
af Søartilleriets Underofficerer, mod at 12
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-i-pundig bagladekanon fra 15. århundrede, opbygget af længdeskinner med
overlagte, skiftevis brede og smalle,
ringe. Kanonen er skæftet i en "stoklade - fremstillet af eet stykke egetræ.

Ober-Archeliemestre følger med Liiget,
enten det er af deres egen eller af de to
andre Classer; hvilket altsammen skal skee
uden Betaling, og maa ingen, som i saa
Maade vorder ombedet eller Com manderet udeblive medmindre han af Hans Maj.
høye Tieneste forhindres eller af Sygdom
overfaldes; thi i vidrige Fald kand hand
mulcteres, ligesom og den, der møder drukken ved Sørge-Huuset. Herved er at erindre, at Ober-Archeliemestre og deres Hustruer bortbæres baade af Under-Archeliemestre og Constabler i eet Selskab, men
ellers bortbære Under-Archeliemestre sine
og Constabler sine Liig uden nogen Fortrydelse .«
I løbet af relativt få år forefaldt der dog
så mange kompetencestridigheder, at det
blev bestemt:
»At formedelst de Fortrædeligheder, som
indfinde sig ved sliig Liigs Bortbæring maa
enhver Vedkommende besørge selv sit (I)
Liig bestædiget til Jorden, enten ved den
Liig Vogn for een Rixdaler, som nu kand
faaes ved Holmens Kirke, eller og ved et
af Byens Liig Laug, Studentere eller andre.«
Til »besværlighederne« hørte endvidere,
at man både skulle dØ en anstændig død og ydermere have levet anstændigt. I modsat fald skete ingen udbetaling, hvilket også
var tilfældet, hvis det uheldige medlem var
gået ned under tjeneste til koffardis.
Kassen skulle i hvert fald ikke snydes!
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Materiellet.
Ved tidspunktet for Søartilleriets udskillelse fra Hærens artilleri - i 1739 - bestod
skibsskytset af massivt støbte forladekanoner af bronze eller jern '- ofte rigt udsmykket som f. eks. de 100 »Konger«, der var
forsynet med udstøbte kongebilleder. »Rosenkartoven«, som Christian IV egenhændigt havde konstrueret og støbt - og mangfoldige andre smukke kanoner, der i dag
kan ses på 'Tejhusmuseet.
Kanonerne støbtes på »Gjethuset« (nedrevet i midten af det 19. århundrede for at
give plads til Det kgl. Teater), på Kronborg
eller på de norske kanonstøberier: Fossum,
Moss og Laurvig værker - og medens skytset tidligere havde været benævnt: Kartover,
Slanger, Falkonetter etc., delt i »Hele«,
»Trekvarte« og »Halve«, betegnedes nu kaliberet ved vægten af den jernkugle, der
havde samme diameter som løbet: 48-, 36-,
24-pundige o.s.v.
Foruden jernkugler anvendtes kardæsker
og skråsække samt knipler og lænkekugler.
de sidste til ødelæggelse af modstanderens
rejsning for derigennem at nedsætte hans
fart og manøvreevne. glødende kugler til
at skyde hans skibe i brand med - og i
mortererne: Bomber, der var hule jernkugler, fyldt med sortkrudt eller brandsats.
Raperterne fremstilledes af Flådens tømmermænd i rapertmagerværkstedet på Gam-

melholm, senere afløst af et lignende værksted i den sidefløj af arsenalkomplekset,
hvor 'n u Søartilleriets administration har til
huse - sortkrudtet fremstilledes på krudtmøllerne i Raavaddam, Donse m. fl., senere
på krudtværket i Frederiksværk. Vanskelighederne med at få krudtleverandørerne til
at opfylde kravene om krudtets godhed og
styrke har tilsyneladende været større dengang end nutildags - i hvert fald skriver

På laboratoriet i Ulrichs bastion - senere
på Arsenaløen - blev krudtet »laboreret«
i karduser; brandrør. fængrør og raketter
blev »drevet« og morterernes bomber fremstillet.
Kanoner, morterer og »h åndgeværer«
blev til en begyndelse efterset i et »bøssemagerværksted« - den tids .benævnelse for
et artilleriværksted (bøsse = biichse = kanon - »bøsseskytte«) - på Gammelholm,

Karronade i
jernaffutage.
Anvendtes i Marinen mellem
1795 og 1825. Navnet stammer
fra den engelske flod »Carron«, i hvis omegn denne lett e,
horte kanon til brug på kort
hold fremstilledes.

enkedronning Sophie Magdalene} der var
ejer af Donse Krudtværk, den 31. december
1755 egenhændigt til »Admiralitetets og
General Commissariats Collegiet« og udtaler, at det må forekomme ubilligt, når Søartilleriet kræver en strengere kontrakt om
krudtets godhed end den, der var oprettet
mellem landetaten og Hans Mayestæts
krudtværk »Raavaddamswerk i Dyrehangen«, hvorfor Søeraren ganske simpelt hen
ikke fik tilstået nogen ny kontrakt, »saasom
Vi i deslige Tilfælde ey vil exponere Vores
Interesse«.

i begyndelsen af det 19. århundrede flyttet
til Christiansholm, hvor det som før omtalt
i et halvt sekel havde tilhuse med Søartilleriets administration, artilleriskole m . v. for
sluttelig efter en kortvarig og ikke lige tilfredsstillende gæsteperiode i kleinsmedien
på Nyholm endelig at få »foden under eget
bord« på Arsenaløen ved den førnævnte opførelse af artilleriværkstedet 1886.
Yderligere er der i den sidste tid opført
et kanoneftersynsværksted på den nordøstlige del af A rsenaleen til afløsning af det
gamle »kanonhus« på Doksen.

Forladekanon i affutage med
højderetningsskrue. Sidebevægelsen blev stadig givet med håndspage. Ca. 1820.
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6"-50 Cnt . forladekanon i træslædeaffutage med brog . Batteriarmering i panserfregatterne DANMARK og PEDER SKRAM.
Begge bygget 1864.

10"-376 Cnt. forladekanon i jernslædeajjutage. Dæksarmering i bl. a.
kanonbåden FALSTER. Bygget 1873.
Ammunitionsmagasinet med ophejsningsanordning er anbragt umiddelbart under kanonen. Granater med
»hnaster« ses til venstre, til højre
magasin for ladningsharduser.

10"-376 Cnt. forladekanon i jernslædeaffutage. Batteriarmering i panserbatteriet ODIN. Bygget 1872.

37 mm »Hotchkiss« revolverkanon med 5 løb. Skudhastigheden
var med »leseligt sigte" ca. 40 skud i minuttet. Med »godt sigte«

ca. 13. Revolverkanonen anvendtes fra ca. 1880 til fartøjsarmering og var i større enheder anbragt i mærs, på broopbygning, bak eller som vist på tegningen i lønningsbeslag.
Fællesbenævnelsen for disse maskinkanonernes forløbere var
»orgelskyts« .
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»Tegning af en 12 pundig Skands Ganon med Rapert og alt tilhørende staaende til Borde i løse Taljer
rette Størrelse«. (K adet K. E. Herløw 1805).

1/12

Fra højre ses »Luntestokken«, bærende »Krudthorn«, »Stykbor« og »Remmenål« - stykboret til gennem fænghullet at bore hul i
krudtkardusen, nålen til efter skuddet at fjerne »urenligheder« gennem fænghullet. Midt for raperten en »Kuglestabel«, et
»K rudtk oggers« med Chr. Vl/'s kronede navnetræk, »Forladninger« af kabelgarn, »Visker«, »Koben« etc. Kanonen står »iborde«,
»S pejlet « er isat kanonmundingen, bugterne af »Brogen« er fanget sammen oven på kanonen, »Styktaljerne« har et rundslag om
»D ruen« (bageste ende af kanonen) og er derefter skudt op i bugter, ophængt på »Bukshornet« på skibssiden.

...

~.

.

Tegning af en Underste Batteries Ganon i alle sine Surringer«. (Kadet K. E. Herløw 1805).
»Brogen « er lagt under rapertens foraksel, »Stjertetouget « er pålagt op over »Platloddet« (blyplade til beskyttelse af lås og
.
fænghul ) - og »T aljeløbern e« halet stive, således at kan~nen ligger. an med mundingen i?orde:

Farvelagte tegninger blev udarbejdet af hver søkadet til hans handskrevne lærebog z artilleri.

Med undtagelse af enkelte leverancer fra
de førnævnte norske værker samt fra kanonstøberiet på »Friederichs Werch« var støbning af kanoner så godt som opgivet her i
landet i det 18. århundrede - og anskaffelserne har siden fundet sted som følger:
1810-1815: Frederiksværk,
1817-1822: Carrans værk (Skotland),
1823-1863: Stafsid og Akers værker (Sverige),
1864-1869: Armstrong (England), Finnspong (Sverige), Krupp
(Tyskland) og Schneider
(Frankrig),
1885-1890: Krupp (Tyskland),
1891-1895: Krupp (Tyskland) og
Schneider (Frankrig),
1896-1900: Bofors (Sverige),
1901-1940: Hærens tekniske Korps-og
Dansk Industri Syndikat
samt Bofors (Sverige),
1945-dato: Bofors (Sverige), Stabilimenti Meccanici di Pozzuoli

(Italien) samt fra de amerikanske, canadiske og engelske mariner og ved overtagelse af tidligere tysk skyts
efter besættelsens ophør,
Den første bagladekanon - en 6" Lj26
80 Centner - anskaffedes i 1876 fra Krupp
(Tyskland) og var opstillet i skonnerten
INGOLF - og allerede før overgangen fra
forlade- til bagladeskyts var skridtet taget
fra jernkuglen og skråsækken til det cylindriske jernprojektil med tilspidset forpart
- granaten - og til rifling af kanonerne
for herigennem at få styring på projektilerne.
Samtidig udvikledes affutagerne - .kanonernes underlag - fra det 18. århundredes
rapert på 4 hjul, hvor tilbageløbet, »rek'ylen«, optoges af »brogen« og kanonen bragtes frem i skudstilling »med hånd og magt«
ved hjælp af taljer, over raperten med stilklods og slæde, via slædeaffutagen med

24 cm kanon i skydebaneaffutage,
således som den anvendtes ved
forsøgsskydninger på Amager
Fælled og på »skjutfiiltet« i
Bojors. Flådens sidste svære sejlende kanon, af hvilken type 2
stk. i tårnaffutage fandtes i artilleriskibet PEDER SKRAM den 29.
august 1943. Nu opstillet på
Arsenaløen.

15 cm PK L/45-H/23 (skjoldet aftaget). Hovedarmeringen i artilleriskibet NIELS IUEL den 29. august
1943. Af den tyske besættelsesmagt
anbragt på Bangsbofort ved Frederikshavn.
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(
Det i årene 1958-61 til afløsning af det gamle »Kanonhus- på Dokøen opførte kanoneitersynsværksted på Arsenaløens østlige del. Længst til . venstre omklædnings- og spiselokaler for personellet, derefter en 3-etagers bygning med konstruktions- og værkstedskontorer, midt i billedet den
store værkstedsbygning og længst til højre garagekompleks.

højderetningsskrue frem til vugge- og kappeaffutagerne, hvor kanonløbet rekylerer i
skudretningen, hvor friktionsbremserne er
erstattet af hydrauliske bremser, og hvor
den opsamlede energi gennem et frembringersystem atter fører kanonen frem i
skudstilling.
Det sorte krudt afløstes af det »brune
prismatiske«, der atter fulgtes af det røgsvage krudt. Kanoner og affutagers bevægelse i hejde og side blev yderligere mekaniseret, »rikochetskydning« afløstes af skydning med kanonen under elevation, sigternidler indførtes, materiel til ledelse af
ilden på de stadigt voksende afstande udvikledes.
Medens Søartilleriets arbejde frem til

dette århundredes begyndelse hovedsagelig
omfattede kontrol af anskaffet artillerimateriel af enhver art - kanoner, affutager,
ammunition, ildledelsesmateriel m. v. samt inspektion, vedligeholdelse og eftersyn af det eksisterende materiel, fandt der
fra omkring 1905 og op til den 2. Verdenskrigs begyndelse en relativt udstrakt produktion af nyt artillerimateriel sted her.
Igangsat af den daværende undersøtejmester, premierløjtnant, senere kontreadmiral C. G. Bastrup og fortsat i omtrent en
menneskealder bl. a. af tøj mester, kommandør P. E. Saabye, konstrueredes en
række affutager til skibsskyts af mindre
kaliber. Fra den 47 mm patronkanon L/50,
den 57 mm »antiballonkanone (under 1.
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Verdenskrig) og frem til den 120 mm affutage, der den 29. august 1943 stod i kadetskibet INGOLF - med afstikkere til mask inskytsets område, idet også den på dette
tidspunkt velkendte 20 mm »MADSEN«kanon lå i en af Søartilleriet konstrueret
og fremstillet treaksial skibsaffutage.
Kanonrørene hertil fremstilledes enten
ved Hærens tekniske Korps eller ved Dansk
Industri Syndikat.
Herudover fortsattes fremstilling af
brandrør og granater, patronering af ammunition, fremstilling af fyrværkerisager
og redningsraketter - såvel til indlandet
som til udlandet -, af sigternidler og tågeudviklingsmateriel, ligesom overtagelsen fra
Hæren af Kystdefensionen i 1932 medførte
et omfattende arbejde med modernisering
af ammunition til de svære kanoner - lige
fra 75 mm til 305 mm granater med en
vægt af 480 kg - samt med forbedring og
nyfremstilling af ildledelsesmateriel.

Skolerne - dengang.
Medens den indledende artilleristiske uddannelse af søofficererne gennem tiderne
har fundet sted udenfor Søartilleriets område, fortrinsvis ved Søværnets Officersskole - før »Søe-Cadetcompagniet«, »Ka-

detskolene o.s.v. - har underofficerernes
og mandskabets uddannelse helt op til 1875
været direkte henlagt under tøjmesteren.
I »Laboratorie-Vaaningernee i Overgaden neden Vandet, opført i 1681 til beboelse
for Søartilleriets personel, fra tøj mester til
bøsseskytte, og først rømmet i 1804 til fordel for boliger i Nyboder (hvor tøjmesteren
havde sin tjenestebolig lige til 1939), var
indrettet skolelokaler for »søartilleristernese
børn og for Søartilleriets »drenge« - »som
hidtil lære deres Christendom udi den paa
Laboratorio (Overgaden n. V.) oprettede
skole, og naar de haver været der til Confirmationen lærer de paa Søe-Tøyghuusets Informations Skole at skrive og reigne, saavel
den slette, som Cubic og Quadrat Reigning, samt Begyndelsen af Artilleriet; Derefter commanderes de til Skibs ligesom de
teigner til udi Væxten, for der saaledes at
blive exereerede i Artilleriets Brug, at de
i det mindste kand være søevante før de
avancere til Bøsseskytter«.
Umiddelbar tilfredshed har der imidlertid ikke altid rådet m. h. t. denne undervisning - i 1789 klagede tøj mesteren over
»at, de Artilleri-drenge, der have giennemgaaet den saakaldte Laboratorio-Skole intet
haver lært, men uagtet de er saa voxne, at
de kunne gjøres til Karl og alt længe haver

Indkørslen til »Seuærnets Artilleriskole Sjællands Odde«. Til højre
haserneanlægget, i forgrunden et
gammelt [regatanker, flankeret a/
24-punds kanoner, opfisket fra vraget af linieskibet » P RI NDS CHRISTIAN
FREDERIK« . Videre op ad vejen ses
til højre sigtekuplerne. til venstre
fritidshjemm et »Martiny« (opkaldt
efter skibslægen om bord ~ » P RIND S
CHRISTIAN FREDERIK«) og længst
oppe kommandostationen »Top«, opkaldt e/ ter premierløjtnant i samme
skib.
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Luftfoto af »Seoærnets Artilleriskole Sjællands Odde", Yderst i venstre halvdel »batterilinien«
med luftværnsskyts af alle i Søværnet anvendte kalibre, droneafskydningsrampe etc., derefter
kommandostation, samt værksteder for kanoner og droner. De to sekskantede »sigtekupler« og
undervisningsbygningen ses midt i billedet; til venstre for sigtekuplerne fritidshjem og til højre
herfor kaserneanlægget med kostforplejning og depoter.

været konfirmerede, dog neppe kunne skrive et Bogstav og aldeles ikke kan reigne«.
H vilket jo må siges at være rene ord for
pengene!
Først i 1792 oprettedes imidlertid en
virkelig artilleriskole på Christiansholm i
den til Søartilleriets brug opførte administrationsbygning - og her foregik så uddannelsen .af det faste artillerimandskab frem
til 1855, hvor der flyttedes til det før
nævnte »Ankerstokhus« på Dokøen - hvortil også Seartilleriets administration som
ligeledes omtalt blev henlagt, oprindeligt
for på Christiansholm at give plads for det
dengang husvilde Sekadetakademi - senere
fordi denne ø i 1866 blev solgt.
Allerede i 1867 fik »Flådens Underofficersskole« foden under eget bord, idet de
første elever af både artilleri- og matros-

linien blev indlogeret på »Søetatens Kaserne«, en anden af Søværnets arkitektoniske:
perler: Sekuæsthuset i Overgaden oven Vandet 60-62 - og her forblev skolen indtil
nedlæggelsen som følge af søværnsloven af
1932, indtil 1875 under tøj mesterens ægide.
Det sidstnævnte år udskiltes skolen fra Søartilleriets ansvarsområde.

De nuværende artilleriskoler.
U dover undervisningen ved Søværnets
hovedskoler er der gennem tiderne efter
behov oprettet praktiske artilleriskoler i
land og om bord, specialkursus for forskellige personelgrupper, sideløbende med en
udvidet uddannelse ved hjemlige og udenlandske højere læreanstalter - men egentlig permanente skoler til uddannelse af
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mandskabet indenfor artilleritjenesten er
først efter den 2. Verdenskrig blevet en
realitet.
Af sådanne findes idag to - Seoærnets
Artilleriskole Holmen og Seuærnets Artilleriskole Sjællands Odde - af hvilke den
fØrlltnævnte specielt varetager den grund' læggen de uddannelse samt afholder specialkurser, medens den sidstnævnte, der omtales nedenfor, har til opgave såvel at give
den første grundlæggende skydeuddannelse
som også at afholde vedligeholdelsesskydninger, bistå ved Søartilleriets forsøgsvirksomhed etc.
I årene umiddelbart før 2. Verdenskrig
udarbejdedes ved Søartilleriet de første
planer og projekter til en egentlig luftværnsskydeskole. men først i 1948 indstilledes om oprettelsen af en sådan på den
yderste spids af Sjællands Odde - »Gniben«
- hvor skydemulighederne var ideelle, og
hvor der efter den tyske besættelse fandtes
en baraklejr samt enkelte kanonplacementer, der skønnedes anvendelige.
Sagen stilledes imidlertid i bero, indtil
en ny forsvarslov forelå - og først i maj
1951 opnåedes bemyndigelse til at iværksætte projektet.
Det første arbejde gik UD på at skaffe
skydemuligheder for de på den amerikanske våbenhjælp modtagne maskirirettede
dobbelte 40 mm pjecer - og den 3. september 1951 faldt det første anskydningsskud.
samtidig med at de første 13 elever ankom
fra Kystbefæstningen.
Uddannelsen foregik i den første vinter
og det følgende forår under meget primitive forhold, men allerede i løbet af sommeren 1952 kunne 4 nye kasernebygninger
tages i brug - og selvom det meget snart
blev nødvendigt at overbelægge dem, betød
de selvsagt et stort skridt frem mod det
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endelige mål: En fuldt udbygget moderne
artilleriskole.
I løbet af sommeren 1953 udbyggedes
skolen yderligere, bl. a. opførtes omformercentral, ammunitionsmagasin m. v. - endvidere opførtes et tårn til opstilling af måleanlæg for sprængpunkter.
Allerede foråret 1953 var der fremsat
forslag til byggeprojektets 2. etape, et forslag der hvilede på de siden skolens start
indhøstede erfaringer, og som medtog de
mest påkrævede bygningsarbejder:
Undervisningsbygning, indeholdende skolelokaler til uddannelse i praktisk artilleri,
to »sigtekupler« - til henholdsvis kystbefæstnings- og til flådemateriel.
værksted og depot til artilleriteknisk og
til artilleriformål.
værksted og depot til »droner« (små
fjernstyrede m ålluftfartøjer),
skytsstandpladser til forskellige kalibre
samt
orlogshjem, tilføjet projektet på Forsvarsministeriets foranledning.
Men også artilleriskolen mærkede nedskæringen af forsvarsbevillingerne føleligt,
og først efter en usædvanlig lang byggeperiode kunne de nævnte bygninger tages
i brug i foråret 1957.
Afslutningen af 2. etape betød et stort
fremskridt for skolens arbejde. Artilleri- og
dronemateriel kunne nu opbevares under
betryggende forhold, spildtid som følge af
perioder med stærk kulde, regn eller tåge
kunne nu undgås ved i undervisningsbygning og sigtekupler at anvende tiden til
ladeevelser, betjeningsøvelser. adskillelse og
samling af materiellet, teoretisk undervisning samt sigteøvelser m. v.
Endnu mangler skolen sin 3. udbygning,
våbenmæssigt tilpasset det igangværende

Droneafskydning
på
Sjællands
Odde. Dronen, der anvendes som
mål for sigtning og skydning med
kanoner, er et lill e fj ernstyret førerløst luftfartøj, der v ejer 143 kg, har
en største længde og et vingespand
af hhv. 3,7 m og 3,5 m. Den drives
af en benzinmotor på 73 hk , har en
max. hastighed af 200 knob og en
største flyvetid på ca. 70 min.

Dronen manøvreres af en »pilot » på
toppen af kommandostationen; den
bringes ned til vandoverfladen med
faldskærm og er under normale forhold startklar igen efter nogle
timers eftersyn.

dansk-amerikanske skibbygningsprogram og
de radikale ændringer i uddannelsen, der
er en følge af den nye konstabelordning i
Søværnet.
Med henblik på at bevare mindet om
linieskibet PRINS CHRISTIAN FREDERIKS hel temodige kamp ved Sjællands Odde i 1808
var det tanken at give skolen linieskibets
navn, hvilket imidlertid var i modstrid med
de gældende principper for benævnelse af
militære etablissementer i land. Skolen kom
derfor til at hedde Søværnets Artilleriskole
Sjællands Odde - medens til gengæld de

enkelte bygninger er navngivet efter besætningsmedlemmer i PRINS CHRISTIAN FREDERIK: Jessen, Rothe, Willemoes, Top etc.
Skolens formål fremgår forsåvidt af navnet - idet det dog har været Søartilleriets
opfattelse, at den ikke alene skal være en'
luftværnsskydeskole, men også en egentlig
artilleriskole, hvor Søværnets personel kan
oplæres og trænes i forskellige artillerispecialer.
Nærmere defineret er der pålagt skolen
følgende opgaver:
At videreføre den indledende praktiske
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»Seoærnets Artilleriskole Sjællands Odde«, batterilinien. Nærmest ses 40 mm
feltaffutager, der snart vil blive udskiftet med 5' og 3" pjeser, længere ude ses
placement for sigtesøjle til fjernstyring af moderne, hurtigskydende 40 mm
.
skyts. Yderst er de svære luftværnskanoner placeret.

at fremsætte ændringsforslag til sikkeruddannelse, der har fundet sted på SØværhedsbestemmelser,
betjeningsreglementer
nets Artilleriskole Holmen,
at give Flådens kanonbesætninger den etc.
Tages Søværnets sammensætning i beførste grundlæggende skydeuddannelse,
at give kanonbesætninger fra de kystbe- tragtning - relativt mange men mindre
fæstningsværker, hvorfra skydning ikke kan skibstyper - synes centralskoleformen ligefinde sted i fredstid, de normerede ved- ledes at frembyde de ønskede økonomiske
fordele, idet kostbare slæbemålsflyvninger
ligeholdelsesskydninger,
at afholde de i skoleplanerne anførte kan udføres fra et sted, ligesom det på skoskydninger for befalingsmandselever på lerne installerede undervisningsmateriel i
Søværnets hovedskoler,
betragtelig grad reducerer det antal skud,
at afholde kurser i forbindelse med Sø- som en effektiv uddannelse ellers ville
værnets Artilleriskole Holmen med det for- kræve.
mål at uddanne personel som instruktører,
Skolens virksomhed kan - i tørre tal batteri- og pjecebefalingsmænd etc.,
opgøres som følger for den forløbne tid:
at yde praktisk bistand ved Søartilleriets
I IO-året fra oprettelsen i 1951 til efterforsøgsvirksomhed - og i særlige tilfælde året 1961 er der på skolen afgivet ialt omassistere øvrige af Forsvarets institutioner kring 750.000 skud - af hvilke ca. 95 %
ved lignende opgaver, samt
er af kalibrene 40 og 20 mm, medens resten
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Missilalderen er ved at holde sit indtog i Søværnet. Den franske trådstyrede
panserværnsraket »SS II« afprøves på »Seuærnets Artilleriskole Sjællands
Odde- mod mål på søen.

fordeler sig på det sværere skyts. I samme
periode har der ialt været en elevbelægning
svarende til ca. 120.000 manddage - eller
en månedlig gennemsnitlig belægning med
elever på ca. 1000 manddage.
Denne statistik siger en del om den virksomhed, der er foregået på skolen i det
omhandlede tidsrum ' - men intet om den
opnåede uddannelsesstandard. Det er dog
Søartilleriets opfattelse, at denne skole riet 20. århundredes afløser og arvtager af
Christian IV's »Søe-Batterie« for enden af
»Gamle Tøjhuse (hvor nu Christians Brygge ligger), hvor Kgl. Mayestæt ofte med godt
resultat deltog i skarpskydning efter en udkastet drivende øltønde - i sin kun tiårige
funktionsperiode og i forbindelse med skolen på H almen har ydet sit væsentlige bidrag til at forøge Søværnets artilleristiske
beredskab.
II. 11

Tiden efter 194 o .
En gennemgang af en mere end 200-årig
periode i en af Søværnets ældste institutioner kan ikke med rimelighed afsluttes uden
en kort omtale af bl. a. begivenhederne
mellem 1940 og 1945.
Den tyske besættelse den 9. april 1940
medførte ganske naturligt også en mærkbar
ændring i Seartilleriets arbejde, visse indskrænkninger i driften, deponering af bl. a.
håndvåbenammunition m. v. i særlige tysk
bevogtede depoter.
FØrst med begivenhederne omkring den
29. august 1943 ophørte Søartilleriet at være
under militær ledelse. Samtidig fandt optælling og bortkørsel af beholdninger af
håndvåben, maskinskyts og optisk materiel
sted, medens andet artillerimateriel jævnligt afhentedes af besættelsesmagten - dog
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altid udelukkende i form af beslaglæggelse,
idet det fra den civile ledelses side på Søartilleriet nægtedes at modtage nogen form
for kvittering herfor.
En vis legal virksomhed fandt stadig sted
i form af hovedreparation af værktøjsmaskiner, diverse arbejder for Fyr- og Vagervæsenet, for Redningsvæsenet og for visse private firmaer - men sideløbende hermed
udførtes et udstrakt illegalt arbejde i form
af borttransport af mindre kanoner, maskinvåben, håndvåben, håndgranater, anselige mængder af sprængstof etc. - hovedparten til brug for modstandsbevægelsen.
Allerede i november 1943 påbegyndtes
fabrikation og reparation af maskinskyts
og håndvåben til modstandsbevægelsen, dels
på selve Søartilleriet - der var under kontrolog bevogtning af besættelsesmagten dels ude i byen, hvor en mindre maskinfabrik blev købt til formålet, efter at Søartilleriet var blevet endelig beslaglagt den
9. december 1944.
I disse ca. 17 måneder fremstilledes et
stort antal maskinpistoler af STEN GUNtypen, magasiner hertil, geværer, patroner
til mindre kanoner, til maskinskyts og geværer, brandflasker m. v. - ligesom der
stadig fandt udstrakte transporter sted fortrinsvis af sprængstof - der gik direkte
til jernbanesabotager.
En overordentlig dygtig civil ledelse og
en fortræffelig indsats fra det tilbageværende civile personels side muliggjorde, at
også Søartilleriet kunne gaa ud .af denne
mørke periode med bevidstheden om at
have ydet sin skærv til opnåelsen af det
endelige resultat: Danmarks befrielse.

Nutid og fremtid.
Efter befrielsen den 5. maj 1945 forestod
selvsagt et meget stort arbejde med at indsamle, registrere og efterse dansk materiel,
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der havde været beslaglagt - med anskaffelse af nyt materiel, udrangering af gammelt - og ikke mindst vigtigt: I optræning
og skoling af personel, hvoraf størsteparten
i adskillige år ikke havde beskæftiget sig
med egentlige artilleristiske opgaver - i
hvert fald ikke af en sådan karakter, at det
kunne have direkte interesse for Søartilleriets genopbygning:
Ret hurtigt lykkedes det imidlertid at få
udsendt personel på kursus i udlandet, og at
få anskaffet forskelligt artillerimateriel, ligesom der etableredes specialskoler indenfor
landets grænser med henblik på at bestride
tjenesten med det mere og mere komplicerede materiel under Søartilleriets ressort.
Omend der er gået et betragteligt antal
år - storhedstider og nedgangsperioder fra Seartilleriets første dage i selvstændighedens tegn og til nu i missilalderens dage,
har målet stedse været det samme.
Som allerede tidligere nævnt var den for
den første »Søe-Tøygmester« udfærdigede
instruks forbilledlig al .den stund den faktisk i over 200 år har kunnet være grundlag
for lignende direktiver:
»§ l. Som Vi Dig Allernaadigst haver
beskiiked og beordret som Søe-Tøygmester, hvorefter alleene at have Opsigt,
med Vores Søe-Tøyghuus, Søe-Artillerie,
og aldt dets Tilbehør: Saa haver Du nøye
at attendere og besørge, alt det erfordres,
til dets Conservation, Orden, og Forbedring, saaledes som Du dertil agter at
være ansvarlig.
§ 3. Og som Vi Allernaadigst vilde, at
ved Vor Flaades Artillerie, alting skal
sættes i fuldkommen Stand og Orden, og
siiden derudi vedliige holdes; Saa haver
Du baade nu (det forderligste skee kand)
til Vores Intendant af Marinen, at indgive, saaleedis som Du dertil agter at være
ansvarlig een nøye og tilforladelig Designation, af den itzige Artilleriets Tilstand,

40 mm MK M/48. Fjernstyret og helautomatisk med
en skudhastighed på 240 skud i minuttet. Projektilhastigheden ligger over 1000 meter i 'Sekundet.
Anskaffet til Søværnet i 1950.

»/ Sommeren 1910 var jeg
l' Artilleriofficer i PEDER
SKRAM med Kommandør A.
Garde som Chef. Paa dette
Togt var jeg saa heldig at
vinde Sølvskjoldet, d. v. s.
Udmærkelsestegnet for den
bedste Fægtningsskydning i
Eskadren, og blandt de
mange Præmier, jeg har
vundet baade ved Skydning, Kapsejlads og Skøjteløb, er der ingen, jeg sætter mere Pris paa end dette
lille Sølvskjold.«

(Fra Kommandør P . E. Saabyes:
• Tilbageblik», SØlvskjoldet er
efter Saabyes død skænket til
Seartilleriet).

3" (76 mm) MK 33. Anskaffet fra
U. S. A. i 1960 til brug ved arme-

ring af skibe, der bygges under
det
dansk-amerikanske CostSharing program.

120 mm tårn-automat-kanon. Denne kanon, der
måske er fremtidens jagerkanon, er fuldautomatisk, fjernstyret og med en skudhastighed på ca.
70 skud i minuttet.
I°
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hvad der er, og hvad der mangler, saa og,
herefter Dags stedse, med Vores Holms
Chef at overlegge og hannem betiids at
tilkende give , og requirere, være sig af
Materialer, eller andet, som behøves eller
mangler, saaleedis at Flaadens Artillerie,
med aldt dets Tilbehør, alletiider kand
holdes i fuldkommen Stand.«
Om ikke ord til andet - så pålægger den
nugældende instruks for Seartilleriets chef
og for Søværnets artilleriinspektør dog
ganske de samme opgaver, suppleret med
adskillige, der som følge af udviklingen i
de snart 225 år er tilkommet.
Hvad midlerne angår, så har en fornylig
godken dt revideret organisationsplan for
Søartilleriet på meget overbevisende måde
givet den til enhver tid siddende institutionschef betydeligt klarere arbejdslinier og
ansvarsområder end tidligere.
Medens Søartilleriet i det sidste halvsekel
har været administrativt opdelt i en Materielsektion og en Skydesektion - af hvilke
den første varetog en blanding af militærog civiltekniske opgaver og bl. a. havde
samtlige værksteder og depoter underlagt
sig, medens Skydesektionen havde de mere
uddannelsesmæssigt prægede opgaver, er
opdelingen nu sket paa ialt 4 afdelinger:
Inspektionsafdelingen - der stiller de militære materielkrav, der i teknisk henseende
løses eller formidles af Teknisk Afdeling}
og i budgetmæssig henseende behandles af
Økonomiafdelingen. Den fjerde afdeling Forsyningsafdelingen - har til opgave at
udarbejde normer for beholdningernes størrelse, at søge disse beholdninger opretholdt,
sørge for materiellets kodificering m. v.
U dover de nævnte 4 afdelinger omfatter
organisationen endvidere de før omtalte
artilleriskoler, den overordnede eksplosiv-

stofinspektion indenfor Søværnet samt diverse interne sikkerhedsfunktioner.
Alt i alt instrukser og organisationsplaner, der forsåvidt kun anvender andre ord
end de i 1739 i oberstløjtnant Thye's første
instruks nedfældede, men hvis ide er den
samme.
. Idag står man, så med fjernbevægede,
automatisk virkende våben, med projektilbegyndelseshastigheder langt over de 1000
m/sek., med fantastisk høje skudhastigheder og med »selvtænkende« regnemaskiner som ildledelsesanlæg, der anvender et
minimum af personel - men i nogen grad
uden den romantik, d~r knytter sig til duften af det tjærede tovværk, de pragtfuldt
forsirede kanoner, kraftigt malede affutager
i kongehusets farver - og uden det personlige tilhørsforhold, som det unge søartilleris personel i 1739 havde til hvert enkelt
»stykke«, til det »behørigt vartede« materiel, som »Ober-Archeliemesteren« havde
overtaget og omhyggeligt indlåst påsit skibs
navngivne kammer i det gamle arsenals
hovedflej,
Modtagelsen af materiel - af millionværdi - på den amerikanske våbenhjælp og
ikke mindst det nu pågående amerikanskdanske skibbygningsprogram har givet Søartilleriet fuldt op at gøre, samtidig med at
Forsvarets indtræden i »missilalderen« stiller større og større krav til det personel i antal over 3 gange så mange som umiddelbart før besættelsen - der stadig for en stor
dels vedkommende har sin daglige dont i
Philip de Langes gamle skønne barokkompleks og i de endnu ældre ammunitionsmagasiner på »Dækkede vej« - medens andre
færdes i 1960-ernes fuldt moderne skoler,
værkstedsbYl?ninger og depoter.
Jørgen Valentiner.

S0MINEVÆSENET
(I 1971 blev Søminevæsenet nedlagt og dets' virksomhed henlagt under
Søværnets Materielkommando)

S

øm inevæsenet blev som institution oprettet den l. april 1878 med kaptajn i
Flåden A. W. Schiwe som dets første chef.
Gennem sin nu 83-årige beståen har dets
opgaver været - og er stadig - til brug for
Danmarks forsvar at anskaffe eller selv konstruere, fabrikere, udvikle og vedligeholde
alle slags egnede undervandsvåben med
dertil hørende udkastnings- eller udskydningstilbehør, det nødvendige signal-, ordre- og betjeningsmateriel samt forskellige
former for minestrygnings- og minerydningsmateriel. Uddannelse af personel på
skoler og kurser påhviler ligeledes in stitutionen.

Tiden før

1.

april I 878.

Anvendelsen af undersøiske miner var
kendt og prøvet i udlandet så langt tilbage
som i 1628 ved englændernes angreb på La
Rochelle, men først i det 19. århundrede
og specielt under den amerikanske borgerkrig 1862-65 kom minernes anvendelse til
at stå sin prøve. 1 1864 benyttedes herhjemme ved forsvaret af Als de af den finske
oberstløjtnant Ramsted konstruerede miner
med kaliumsantændelse, som dog ikke henregnes til de egentlige sørniner på grund af
deres begrænsede anvendelse. Ligeledes an-

vendtes forsøgsvis nogle af den amerikanske
oberst Taliaferro Shaffner udviklede krudtfyldte miner, der dog ikke kom ud over
forsøgsstadiet.
De første indledende mineforsøg blev
taget op af Hæren i 1866, og der oprettedes
en sømineafdeling under Hærens da værende
Ingeniørkorps. som i begyndelsen arbejdede med minekonstruktioner af udenlandsk
mønster. Minerne var kabelminer, ladede
med krudt, og tændingen foretoges ved
elektrisk strøm. Konstruktionen var meget
primitiv og udlægningsmåden besværlig,
hvorfor der arbejdedes hen imod at ud vikle et efter danske forhold afp~sset minesystem.
Samtidig arbejdedes der ved Søartillerict
med forsøg på anvendelse af stangtorpedoer,
som installeredes i Flådens dampbarkasser.
og med Harveys slæbetorpedo, som installeredes i panserbatterierne GORM og LINDORMEN. I Østrig foretoges i 1868 forsøg med
den »Luppis-Whitehead'ske« selvbevægende
torpedo, hvis konstruktionshemmelighed
kunne erhverves ved køb.
I 1869 toges spørgsmålet om køb af den
selvbevægende torpedo op , hvilket i 1872
resulterede i oprettelsen af en sørnineafdeling for Flåden : »Flådens aktive Søminevæsen,« der sorterede under Orlogsværftet
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med lokaler i »Gamle Kontorbygning« på
Nyholrn og på Søartilleriets laboratorium.
Den 21. oktober s. å. oprettedes en for Hæren og Flåden fælles »Seminekommission«,
bestående af 3 officerer fra Hæren og 3 fra
Flåden.
I 1875 sluttede de tre nordiske lande en
fælleskontrakt med Whitehead i Fiume om
købet af den »Luppis-Whitehead'ske« torpedos hemmelighed samtidig med en bestilling på levering af et større antal torpedoer.
Betydningen af dette nye våben i forbindelse med forståelsen af , at et mineforsvar
rettelig hører hjemme under Søværnet, samt
spørgsmålet om indførelsen af elektrisk lys
til krigsbrug medførte, at der ved kgl. resolution af Il. marts 1878 fra l. april s. å.
oprettedes »Det samlede Semineuæsen« under kommando af en officer af Flåden eller
Ingeniørkorpset og underlagt chefen for
Orlogsværftet, der dengang var kontreadmiral.

Tiden fra
1. april 1878 til 29· august 1943.
Søminevæsenet er således fra l. april 1878
en kendsgerning. Dets første chef blev, som
tidligere nævnt, kaptajn A. W . Schiwe, der
lige fra begyndelsen havde deltaget i Ingeniørkorpsets mineforsøg og overværet demonstrationerne af den »Luppis-Whitehead'ske« torpedo i Fiume.
Søminevæsenet kom til at bestå af 2 afdelinger:
l. 1. Ingenierbataillons Semineajdeling,
der havde til opgave at varetage det
passive minemateriel og blev ledet af
en officer af Ingeniørregirnentet, assisteret af personel fra Hæren, suppleret
med personel fra Flåden.
2. Flådens Semineaideling, der skulle

166

varetage det aktive minemateriel,
hvorved forstås selvbevægende torpedoer, stang- og slæbetorpedoer samt
elektrisk lys. Denne afdeling var under ledelse af en søofficer, assisteret
af personel fra Flåden .
Kun to år senere, ved lov af 28. maj 1880,
ændredes Søminevæsenet til Seminekorpset
og dels Depot, idet der samtidigt oprettedes
et særligt korps af søminepersonel. der tilsammen i begge afdelinger omfattede ca.
50 officerer og underofficerer, 21 søminearbejdere og 50 værnepligtige af de årlige
indkaldelser.
Hermed var grunden lagt til et særligt
uddannet personel til betjening af mineog torpedovåbnet, og ledelsen af mineforsvaret var således helt overgået til Marinen,
idet Ingeniørbataillonens Sømineafdeling
ophævedes samme år. Chefen for denne afdeling, kaptajn (senere generalmajor) Arendrup, der havde været med i udviklingen
fra begyndelsen og udført et værdifuldt arbejde, fortsatte som chef for mineafdelingen endnu i et halvt år og afløstes derefter
af en søofficer.
Fra sin første begyndelse havde Søminevæsenet til huse i Quinti Bastion - eller
som det ofte kaldtes Kvintus - ved Søminegraven. Arealet var fælles med 3. Bygningsdistrikt, som senere ved Flådens overtagelse
af distriktet blev afspærret ved et plankeværk. Flådens Sømineafdeling fik lokaler i
»Gamle østre Takkeladsbygning«, som senere har været anvendt af bl. a. Radiosektionen og til torpedobådskamre og i nutiden bl. a. afgiver lokaler til den efter 2.
Verdenskrig oprettede Forsynings- og Beholdningstjeneste. Torpedomagasinet var
dengang indrettet i »Planbygningen« ved
Nyholms kran. De gamle lokaler indrettedes til skolestuer for mine- og torpedoundervisningen.

l (1872-1896) og dampbåd QUINTUS med 2 rofartøjer i Søminegraven. Bemandet med soldater fra Hærens Ingeniørtropper.

MINEKRAN NR.

Søminevæsenets administrationslokaler lå
ligeledes på Kvintus, men flyttedes i 1885
til Fenrikskolens bygning i den nordlige
del af »Østre Takkeladsbygning«, indtil
den nuværende kontorbygning i 1888 toges
i brug.
I 1885 afløstes kommandør Schiwe ved
sin udnævnelse til kontreadmiral af kommandør F. H. [ehnke, der også havde deltaget i mine- og torpedovåbnets udvikling
fra dets begyndelse. Det blev kommandør
]øhnkes opgave at gennemføre den af den
første chef påbegyndte organisation, som
i de store linier har holdt sig helt op til
efter 2. Verdenskrig. De to afdelinger, der
begyndte med hver sin tegnestue og værksted, forenedes efterhånden og kom til at
sortere direkte under chefen, hvem ligeledes
sprængstofferne blev direkte underlagt.
I begyndelsen var værkstederne kun indrettet til brug for materiellets eftersyn og
vedligeholdelse, men for at kunne holde en
passende arbejdsstyrke konstant beskæftiget,
.kom man efterhånden ind på selv at frem-

stille torpedodele og udskydningsapparater,
og i 1889 påbegyndtes en fuldstændig fremstilling af torpedoer. Derved måtte såvel
tegnestue som værksteder og magasiner udvides og det overordnede personel og arbejdsstyrken forøges.
I løbet af tiden fra 1878 til 2. Verdenskrig har materiellet gennemgået en rivende
udvikling, som er kommet i stand ved et
intimt samarbejde mellem de militære afdelinger og det civile tekniske personel.
De første miner, som var meget tunge og
uhåndterlige, kunne f. eks. i 70-erne udlægges som spærring i det smalle Kroneløb ind
til København på ca. l uge. I 1914 ved l.
Verdenskrigs udbrud kunne Store Bælt
spærres på begge sider af Sprogø, ved Vengeancegrunden og indløbene til Smålandsfarvandet på få dage med 5-600 miner. I
1935 kunne en mineudlægning foretages
med 15 knobs fart fra torpedobåde om natten, og i vore dage er kravene til minerne
og disses udlægning både steget og opfyldt.
For torpedoernes vedkommende var mu-
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lighederne i slutningen af 80-erne således,
at en torpedo med 35 kg sprængstof kunne
præstere en fart på 20 knob på 200 m. I
begyndelsen af 1900-tallet indledtes forsøg
med opvarmning af den sammentrykkede
luft, der driver torpedoen frem, og i 191012 havde man afsluttet forsøgene og opnået
en betydelig forhøjelse af torpedohastighed
og rækkevidde. I 1930-erne kunne en torpedo, hvis diameter nu var vokset fra 35,5
cm gennem 38 cm til 45 cm med en ladning på 200 kg sprængstof, præstere en hastighed af 40 knob på en distance af 3000
m eller 30 knob på en distance af 8000 m.
Efter 2. Verdenskrig forøgedes torpedodiameteren til 53 cm og hermed hastigheden
og rækkevidden, ligesom træfsikkerheden
forbedredes gennem forskellige opfindelser.
:\iår en torpedo forlader værkstedet efter
endt fabrikation eller eftersyn og reparation, skal den indskydes, d.v.s. der skal af-

Torpedoskydning under gang fra
SNARE'S dæk skanon agter (J883).
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ESBERN

gives så mange skud med den, at dens bane
ikke afviger mere fra den rette linie, hverken i sideretning eller dybde, end en i
forvejen vedtaget procent. Dette gøres ved
efterindstilling af torpedoens styreorganer.
De første indskydninger foregik fra torpedoskibet ESBERN SNARE, først i Præstø
Bugt, senere på Isefjord, men det blev mere
og mere nødvendigt at have en fast indskydningsstation til dette brug. I 1883
kunne de første indskydninger finde sted
fra denne station i udkanten af Dragerup
Skov øst for Holbæk, senere kaldet Torpedostationen ved Bramsnæsvig. Ved stationen oprettedes efterhånden værksteder
til eftersyn og reparation af de under indskydning værende torpedoer og til assistance ved forsøgsvirksomheden.
Helt op til 2. Verdenskrig foregik alle
indskydninger fra Bramsnæsvig torpedostation. Med indførelse af 53 cm torpedoen
og de længere skydeafstande var farvandsområdet og dybdeforholdene i dette afsnit
af Isefjorden ikke mere egnet, og efter forskellige undersøgelser og overvejelser blev
en ny station projekteret ved Kongsøre Skov
nord for Lammefjorden.
De meget ringe vanddybder inden for
danske farvande har stillet Søminevæsenet
over for den vanskelige opgave at bringe
torpedoen, såvel ved udskydning som under
hele løbet, til at -gå sikkert i dybden uden
store udsving. Udlandets torpedofabrikanter har ikke været interesseret i at arbejde
med disse for Danmark specielle problemer,
og vi har derfor været henvist til selv at
fremstille torpedoer med disse egenskaber
eller ændre konstruktionen på de indkøbte.
Man har dog sørget for at holde forbindelsen med de udenlandske fabrikker vedlige,
og der har stadig bestået et udmærket venskabeligt forhold til firmaet Whitehead,
der er moderfirma til de fleste eksisterende
torpedofabrikker.

Udlægning at kabelminer i 1870erne med mandskab fra Ingenierregimentets Semin eajdcling.

Det elektriske materiel blev ved Søminevæsenets oprettelse overtaget fra Søartilleriet og henlagt under torpedoafdelingen,
og korpset var i lang tid førende på dette
område. U den for Søværnet blev der an vendelse for korpsets sagkundskab bl. a.
"ed den første installation af elektrisk lys
i Det kgl. Teater i 1888. I 1909 sorterede
Elektrisk Afdeling under en overelektroingeniør indtil 1918, hvor en del af det
elektriske materiel overgik til en særlig
oprettet elektrisk afdeling under Orlogsværftet, og kun radio- og projektørmateriel
forblev under Seminevæsenet, hvor det henlagdes under chefen for 2. afdeling.
Under Verdenskrigen 1914-18 kom Søminevæsenets materiel til at bestå sin prøve. Udlægningen af de mange minespærringer i Sundet og Bælterne foregik programmæssigt, materiellet var i orden og personellet vel indøvet. Under og efter denne
krig udførte personel fra Søminevæsenet et
stort arbejde med uskadeliggørelse af fremmede miner i danske farvande og langs dan-

ske kyster . I årene 1914-22 ialt ca. 10.000
fremmede miner.
Det var lykkedes at forsyne de fleste torpedofartøjer med de få år i forvejen heldigt
gennemprøvede og nu fremstillede varmlufttorpedoer.
Nye torpedokamre og -magasiner var nylig færdiggjort og havde muliggjort en hur
tig udrustning af materiellet. Endvidere var
de fleste skibe forsynede med radiostationer.
Der udfoldedes en betydelig virksomhed
i krigsårene med vedligeholdelsen af alt det
udrustede materiel, og der fremstilledes
.~
såvel miner som torpedoer og radiosratio-___________
ner. Efter krigen prægedes tiden stærk t~ af
den almindelige økonomiske tilstand, og
arbejderstyrken gik fra 300 mand jævnt
ned til ca. 100. I 1925-27 fremstillede S~:lminevæsenet på bestilling et større antal
miner og torpedoer til Siam , og arbejdsstyrken steg igen lidt - indtil 160 mand.
I den udstrækning de knappe pengernidler tillod det, bestræbte Søminevæsenet sig
på at udvikle materiellet efter de erfarin-

169

Søminestationen

Bramsnæsvig. bygget 1883, senere kaldet Torpedostationen.

Søminestationen blev bygget i 1883 og sat i regelmæssig i drift i 1884. Her foregik helt op til 2. Verdenskrig
alle indskydninger af fabrikerede og reparerede torpedoer samtidig med de til våbenrypernes udvikling nødvendige [orsegsrækher. Ved overgang fra 45 cm til
53 cm torpedoer var vanddybde og skydeafstande ikke
længere tilstrækkelige, og den nybyggede torpedostation ved Kongsøre blev taget i brug i 1946. Under den
sidste del af besættelsestiden blev stationen i Bramsnæsvig beslaglagt af besættelsesmagten til uddannelse
af »Hitlerjugend«. Efter krigen benyttedes stationen
og dens bygninger til forskellige formål dels af Hæren
og dels som depot for Søminevæsenets torpedoer, ligesom kvindeligt marinekorps lejlighedsvis har haft
øvelsesplads her .

Fra et stabsofficerkursus på Søminestationen i Bramsnæsvig 1885.
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Udlægning i Bramsnæsvig af torpedomål. sammensat af tender, bomme og nedhængte jernplader
(1900).

Torpedoskud fra torpedobåden

(:

,

NORDKAPEREN

imod del udiagte tøndemål.

ger, krigstiden havde givet, og ved studier
og udenlandsrejser holdt man sig underrettet om de tekniske fremskridt.
For minevæsenets vedkommende gik udviklingen i retning af at forbedre udlægningsmetoderne og at skabe et pålideligt
minestrygningsmateriel, materiel til sikring
af skibene mod minefaren samt dybdebomber til bekæmpelse af undervandsbåde.
For torpedovæsenets vedkommende søgte
man at efterkomme ønsket om forøget ladningsvægt og driftssikkerhed. Man indførte
et kraftigere sprængstof både i torpedoer og
miner, og ved bygningen af nye u-både og
torpedobåde indførtes væsentlige forbedringer ved udskydningsapparater og ved apparater til ledelse af torpedoskydningen. I
1933 indledtes forsøg med kast af torpedoer
fra luftfartøjer, om vinteren i Sundet og
om sommeren i Bramsnæsvig.
Den største udvikling skete dog i disse
år inden for radiomateriellet, og der arbejdedes stærkt for at bringe dette materiel på
højde med de almindelige fremskridt inden
for radioteknikken verden over. Udviklingen medførte, at radiomateriellet, der sorterede under torpedoafdelingen, udskiltes
fra denne, og at der i 1923 oprettedes en
særlig radioafdeling, der tillige fik tilsyn
med projektør- og torpedokommandoanlæg.
I tiden siden 1878 har forskellige love
om Søværnets ordning haft indflydelse
på Søminevæsenets organisation. Ved loven af 1909 ændredes betegnelsen fra
Søminekorpset til Matros- og Søminekorpset, idet dækspersonellet indenfor
Søminekorpset blev slået sammen med det
gamle matroskorps' personel, og der oprettedes under korpset en 3. afdeling Signalafdelingen - hvorunder personellet
indlagdes. Det tekniske personel, søminemestre og -assistenter m. fl., hvoraf en del
oprindelig stammede fra 1. Ingeniørbatail-
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Ion, overførtes til maskinkorpset, hvorfra
det igen kunne afgives til tjeneste ved Søminevæsenet efter behov. Ved loven af 1922
omdannedes Matros- og Søminekorpset atter
til Semineoæsenet, personellet blev underlagt chefen for Orlogsværftet (senere Flådestationen) og 3. afdeling blev ophævet. Endvidere oprettedes et særligt radiopersonel,
hvor man tidligere havde klaret sig med
underofficerspersonel af Matros- og Søminekorpset samt værnepligtige og nogle få faste
radiotelegrafister. Ved loven om Søværnets
ordning af 23. marts 1932 udskiltes Søminevæsenet fra Flådestationen og blev direkte
underlagt Marineministeriet samtidig med,
at mineafdelingen udskiltes fra Søminevæsenet og blev underlagt chefen for Kystflåden under navn af Mineskibsdivisionen.
Mineskibsdivisionen skulle varetage den
daglige pasning og vedligeholdelse af minemateriellet, medens større reparationer udførtes af Søminevæsenet. Udviklingen af
minemateriellet påhvilede divisionen og Søminevæsenet i forening.
Det til betjening af torpedomateriellet
nødvendige personel, der siden loven af
1909 udlåntes fra maskinkorpset, blev nu
ved loven af 1932 oprettet som et særligt
torpedopersonel bestående af torpedokvartermestre og -underkvartermestre, som hovedsagelig havde til opgave at betjene torpedomateriellet.
Torpedoafdelingen blev efter loven benævnt Torpedosektionen og radioafdelingengen blev benævnt Radiosektionen, medens chefen for Søminevæsenet blev benævnt Direktøren for Søminevæsenet. Torpedosektionen og Radiosektionen foretog
ligesom tidligere vedligeholdelsesarbejder
og daglig pasning af deres respektive materiel, medens større reparationer og nyt materiel udførtes af Søminevæsenets værksteder.
Direktørens opgaver bestod som tidligere

Torpedo- og minebåde iLyn ett ehavn en 1895. Lynett en er det eneste fortifikation sanlæg , der
blev fuldført efter Danneskiolds plan af 1766.

i varetagelse af Søminevæsenets administration og tekniske udvikling med ansvaret
over for Marineministeriet for, at det ham
underlagte materiel stedse var i brugbar
stand og at tilsynet med sprængstofferne
og tilintetgørelse af ustabilt sprængstof blev
effektueret efter bestemmelserne.
Til direktørens assistance ved løsningen
af de mangeartede opgaver, der påhviler en
teknisk våbeninstitution, var som nærmeste
medarbejdere normeret chefen for Torpedosektionen, chefen for Radiosektionen,
den ledende ingeniør for konstruktionsafdeling og tegnestuer, driftsingeniøren ved
de civile værksteder, trykluft- og varmecentralen og materielinspektøren som leder af
sprængstoftilsynet og telefonmateriellet
samt lederen af sekretariat, bogholderi, lønningskontor m. fl.
Ved loven af 1932 blev personelordningen ændret derved, at hele dæksofficers-

gruppen blev erstattet af en materielmestergruppe og en kvartermestergruppe samtidig
med, at maskinmestergruppen blev placeret
som officerer. Der måtte derfor oprettes
skoler til uddannelse af de nye personelkategorier for pasning og betjening af materiellet såvel i land som til søs.
Efter denne lov, hvorved personellet samledes direkte under direktøren for Søminevæsenet (undtagen minepersonellet), så organisationsplanen således ud:
l. Torpedosektionens opgaver: Udvikling, forsøg, eftersyn, vedligeholdelse
og indskydning af torpedomateriel, udarbejdelse af reglementer og lærebøger vedrørende materiellet, udfærdigelse af skydeprogrammer og beretn inger, drift af torpedomagasinerne,
torpedostationen ved Bramsnæsvig og
skolerne for torpedopersonellet.
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Søminekursus i 1~90'erne. l midten ses daværende kaptajn,
Hs. kgl. Højhed Prins Valdemar.

2. Radiosektionens opgaver: Udvikling,
forsøg, anskaffelse, installation, eftersyn og vedligeholdelse af radio- og projektørrnateriel. Fremstilling og eftersyn af artilleri- og torpedokommandomateriel, drift af flåderadio (Københavns radio), udarbejdelse af lærebøger og reglementer vedrørende materiellet, udfærdigelse af programmer
for radioøvelser og beretninger, drift
af skoler for radiopersonellet.
3. Sprængsto]- og telefontilsynets opgaver:
Anskaffelse, eftersyn og vedligeholdelse af sprængstofbeholdningerne til miner og torpedoer, fremstilling af og
prøver med elektriske patroner, forsøg,
fremstilling af torpedo- og redningsblus, vragsprængningsminer. tilsyn
med Marinens telefonanlæg i land,
telefoncentralen på Nyholm, udarbejdelse af reglementer vedrørende
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sprængstoffers transport og oplægning.
4. Konstruktionsafdeling og tegnestuer-:
Projektering og konstruktion af nyt
materiel, ændringer og forbedringer,
udfærdigelse af arbejdstegninger til
værkstederne, skoletegninger, klichetegninger, fotografering, lystryk m. v.
5. De civile værksteder: Fremstilling og
eftersyn af torpedo- og minemateriel,
eftersyn og trykprøver af Marinens
t.rykluftmateriel, drift af trykluft- og
varrnecentraler.
6. Kontorer med sekretariat, regnskabsog Iønningsføring.
Søminevæsenets samlede militære personel omfattede på dette tidspunkt: 9 officerer, Il materielmestre, 3-15 kvartermestre
og 10-40 værnepligtige. Det civile personel
bestod af 15 ingeniører, mestre og værkførere og ca. 100 håndværkere, arbejdsmænd

Minebåd ("Tusindben,,), tidligere troppetransportbåd. i Søminegraven ud for kabelmagasinbygningen, hvor der bl. a. blev opbevaret minekabler under vand.

og lærlinge, samt kontor- og tegnestuepersonel.
Ved Torpedostationen i Bramsnæsvig
foretog Vandbygningsvæsenet i 1936-37 en
uddybning af skydelinien i nærheden af
brohovedet, da de forbedrede 45 cm torpedoer efterhånden var blevet længere, tungere og mere hurtiggående og krævede
større vanddybde til indskydningen. Torpedokast fra luftfartøj fortsattes.
Ved sprængstoftilsynet afholdtes de rutinemæssige eftersyn, og der fremstilledes
de nødvendige minepatroner og afholdtes
sammenlignende sprængstofforsøg med forskellige sprængstofleveringer.
I 1933 afholdtes forsøg med kast af krigsdybdebomber fra en torpedobåd for at undersøge sprængvirkningen på denne i forskellige afstande fra sprængningscentret, og
i 1936 påbegyndtes undersøgelser for at
overgå til kraftigere tændere af sprængstoffet Tetryl.
Telefontilsynet havde en del arbejde ved-

rørende automattelefoninstallationer foruden varetagelsen af det fornødne vedrørende Søværnets telefonabonnenter over
hele landet samt vedligeholdelse af telefonkabelmateriellet. (Herfra dog undtaget
Kystdefensionens telefonabonnenter og telefonma teriel.)
På konstruktionsafdelingen og i værkstederne fremstilledes torpedoudskydningsmateriel og kommandoanlæg til torpedo- og
u-både samt et vist antal torpedoer, miner
og dybdebomber pr. år, endvidere reservedele og minestrygningsmateriel samt større
eftersyn og reparationer på materiellet under de planlagte eftersynsperioder.
Efterhånden var værkstedernes bygninger
for små til den stadig voksende arbejdsmængde, og under fremstillingen af torpedoudskydnings!ør til torpedobådene af
DRAGEN-typen blev værkstedet i 1935 udvidet med en montagehal, der afhjalp noget
af miseren, men langt fra var tilstrækkelig.
Ved søværnsloven af 7. maj 1937 blev
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der atter ændret noget i Søminevæsenets
struktur.
Ifølge lovens § 15 skulle:
»Søminevæsenets virksomhed omfatte udvikling af Søværnets mine-, torpedo- og projektørmateriel m. v. samt fremstille, anskaffe og vedligeholde sådant materiel.«
»En søofficer i overtalligt nummer er
direktør for Søminevæsenet.«
Ved denne lov blev Minesektionen genoprettet i lighed med Torpedosektionen og
Radiosektionen, og minemateriellet blev
derved atter lagt ind under den myndighed,
hvor det rettelig synes at høre hjemme.
Overførelsen fandt dog først sted den 1.
april 1938.
For Torpedo- og Radiosektionernes vedkommende henhørte personellet nu under
Søværnets centrale personelkontor, og direktøren for Søminevæsenet havde gennem sine
sektionschefer nøje indsigt med dette personels uddannelse og udkommandoer,
hvorimod. minepersonellets uddannelse og
udkommandoer i praksis stadig var underkastet chefen for mineskibsdivisionens Ønsker.
Af Torpedosektionens personel var ca.
halvdelen normalt udkommanderet i sommerperioden og deltog efter kommandostrygning i eftersynsarbejderne, men i årene
1939-40 var næsten alt personel udkommanderet under den etablerede sikringsstyrke, og eftersynsarbejderne måtte under
denne periode udføres af dertil ansatte civile maskinarbejdere.
Torpedostationen i Bramsnæsvig fortsatte sin indskydningsvirksomhed i forbindelse med mange slags forsøg til forbedring
af torpedofart og rækkevidde, sidestyring
og dybdestyring. Kast med torpedoer fra
luftfartøj måtte dog indstilles i 1940 på
grund af besættelsesforholdene.
Indskydning af torpedorørene i ubådene
af HAVMANDEN-klassen foretoges i 1938, og
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samtidig blev spørgsmålet om at overgå til
53 cm torpedoer aktuelt i forbindeise med
projekteringen af større torpedobåde.
De større torpedoer kunne, som tidligere
nævnt, ikke indskydes fra Bramsnæsvig, og
på det valgte sted ilsefjordens yderbredning ved Kongsøre Skov begyndte man efter
Bygningsvæsenets nu i 1939 godkendte projekt den nødvendige rydning i skoven. Projektet blev året efter udvidet med et minedepot, og i 1942 stod portnerboligen færdig,
depotbygningen var under opførelse og minemagasinernes fuldendelse i sigte. Som
følge af den påtænkte overgang til 53 cm
torpedoer blev der endvidere bygget et nyt
militært torpedoværksted og -depot på Holmen, som stod færdigt i 1941. Efter at tilbud var indhentet hos forskellige torpedofabrikanter, blev der i 1939 afgivet bestilling på 26 stk. 53 cm torpedoer fra Deutsche
Werke i Kiel, men på grund af besættelsesforholdene i 1940 blev kontrakten annulleret af den tyske værnemagt.
Ved Minesektionen var personelmangelen meget følelig, idet Mineskibsdivisionen
lagde beslag på det uddannede minepersonel. Sektionens stammandskab kunne kun
med stor ihærdighed overkomme de almindelige eftersyns- og vedligeholdelsesarbejder.
I 1938 flyttedes en stor del af minebeholdningen' til T&.rbækfortet der blev overtaget som erstatningsmagasin for de tidligere minebåde, oprindelig gamle jerntransportbåde fra omkring 1860, der stod for at
skulle kasseres på grund af alder. Samtidig
indrettedes værksteder i fortet for eftersynsog vedligeholdelsesarbejder.
I august 1940 var et projekteret armeringsværksted i forbindelse med det udenvolds minemagasin bygget færdigt. Da minerne i mellemtiden var fjernet ved udlægning i 1939, blev bygningerne taget i brug
til minestrygningsmateriel, og det viste sig,
J

Flådens første und ervandsbåd
i Søminegraven ud
for Søminevæsenets værksteder, hvorfra dens akkumulatorbatterier blev opladet.
DYKKEREN

at arbejderne og opgaverne med dette ma - og 2 mand. Deres virksomhed fortsattes til
teriel ikke havde kunnet været klaret uden 1952, hvorefter mineuskadeliggørelsen, der
dette værksted. Da minerne igen blev op- stadig pågår, blev overtaget af minørhold
taget, anbragtes de dels i Tårbæk og dels i fra marinedistrikterne.
de kasserede minebåde, som blev oplagt i
Pladsforholdene ved konstruktionsafdeBramsnæsvig. hvor stationen holdtes åben lingen og i værkstederne, som hindrede rahele året med en eftersynsbesætning.
tionel drift ved maskinerne ved bestandig
Materiellet forøgedes med fra Sverige omgruppering af materiellet, blev taget op
indkøbte dybdebomber og dybdebombe- til undersøgelse påny, og et teknisk udvalg
kastere samt med fra Tyskland indkøbt bestående af 2 særdeles kyndige eksperter
minestrygnings- og netspærringsmateriel.
i forbindelse med Søminevæsenets ingeniøI forbindelse med Radiosektionen kon- rer udarbejdede en detailleret plan over de
strueredes særlige kabeltromler til magnet- nødvendige udvidelser og den tekniske planminestrygning fra M-både, MS-både og lægning for rationel drift. Det var tanken
P-både.
at udvide værkstederne østover ved opfyldPersonellet ved sprængstof- og telefontil- ning af minegraven og at bygge til adminisynet var ligesom ved sektionerne meget få- strationsbygningen vestover ved flytning af
talligt. Der forsøgtes indkøb af sprængstof en derliggende barak, der tjente som midtil erstatning for kasseret og brændt spræng- lertidig konstruktionsafdeling. I projektet
stof og til fyldning af nybyggede miner, indgik flytning af Holmens telefoncentral
til et bombesikret rum under den projektedybdebomb~r og torpedoladningsrum. På
grund af besættelsesforholdene måtte en del rede tilbygning. Projektet er senere efterlevet hvad angår dets organisatoriske retaf bestillingerne gå tilbage.
Ligesom ved 1. Verdenskrig påbegyndtes ningslinier for de tekniske afdelinger, hvori årene 1939-40 udstationering af mine- imod selve byggeprojektet først blev realiseuskadeliggørelseshold bestående af en leder ret i ændret form og færdigbygget i 1959.
II.

12
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Tiden efter 29· august 1943·
Den 29. august 1943 ophørte al militær virksomhed ved Søminevæsenet, og
efter en måneds forløb - den 2. oktober
1943 - beordrede Marineministeriet arbejdet stoppet samtidig med at Søminevæsenet fik besked på at indsende forslag til
afvikling. Den Il. oktober 1943 indsendte
Søminevæsenet sit forslag, der gik ud på,
at ca. 50 mand under ledelse af værkstedsingeniøren blev tilbage for at føre tilsyn med maskiner, værktøj og inventar.
Samtlige tjenestemænd og funktionærer
hjemsendtes på orlov, og den Il. november
1943 blev en stor del af de civile arbejdere
(ca. 140) hjemsendt med 2/3 løn.
Denne ordning varede indtil den ll. januar 1944.
Det lykkedes i denne tid ved dygtig indsats fra Søminevæsenets personel at få vigtige arkivalier og hele tegnearkivet samt en
masse andet værdifuldt materiale såsom
kviksølv, tin, bly, zink og kobber, som kunne
være af interesse for den tyske Værnemagt,
fjernet fra Holmens område. Endvidere lykkedes det Søminevæsenets personel at bjerge alt det på Quintus opmagasinerede instrumentmateriel, herunder betjeningsborde til miner, og endelig størsteparten af forbrugsgods, wirer og tovværk samt den værdifuldeste del af kabelbeholdningen.
I slutningen af november 1943 blev Radiosektionens værksteder totalt tømt af
tyskerne.
I slutningen af december s. å. meddelte
tyskerne gennem Udenrigsministeriet, at
man fra tysk side ikke påtænkte at benytte
Søartilleriet og Søminevæsenet. hvorfor det
med viceadmiralens billigelse blev besluttet
at søge værkstedet beskæftiget med arbejder
for stat, kommune og private virksomheder.
Ved stor imødekommenhed fra disse institutioner blev det muligt at opretholde ar-
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bejdet i beskeden udstrækning, selvom det
i starten kneb med at få de tidligere leverandører af råmateriale til at afhænde dette
til Søminevæsenet, da de pågældende til at
begynde med troede, at Søminevæsenet arbejdede for tyskerne. Udover arbejdet for
institutioner blev der på direktørens initiativ endvidere fremstillet dele til maskinpistoler og de såkaldte skovmandsknive.
I maj 1944 blev en del af værkstedets
tjenestemandsfunktionærer atter indkaldt
til tjeneste, da forudsætningerne for deres
hjemsendelse ikke mere var til stede.
I juli samme år begyndte konstruktionsafdelingen igen sin virksomhed i nogle lokaler i Danmarks tekniske Højskole, sarritidig med at der ved Søminevæsenet på
Holmen til stadighed holdtes et vist antal
konstruktører afhængig af værkstedets behov. Arbejdet i lokalerne på Højskolen
bestod i viderekonstruktion af torpedoapparaterne til torpedobåde (53 cm rør) samt
en omnummerering af hele Søminevæsenets
tegnearkiv.
Der forekom på Holmen mange tilfælde
af chikanerier fra tysk side, blandt andet
skete det hyppigt, at tyskerne uden varsel
bortførte materiel fra Søminevæsenets område. Der blev fra dansk side nedlagt protest mod disse uregelmæssigheder, dog uden
resultat.
I december 1944 beslaglagde tyskerne Søminevæsenets kontorbygning samt lager- og
værkstedsbygning. Beslaglæggelsen gjaldt
kun selve bygningerne, så Søminevæsenet
gik i gang med at flytte alt i bygningerne
til lokaler, der var fremskaffet uden for
Holmens område. Søminevæsenets kontorpersonel flyttede således til Gernersgade den
20. december, lageret blev flyttet til et skur
i Leifsgade og de større og tungere ting
til et par bygninger på Dansk Svovlsyreog Superphosphat-Fabrik i Kastrup. Det
lykkedes dog ikke at få fjernet alle maskiner

fra værkstedet, idet tyskerne - uden forudgående varsel og trods protest - forhindrede al yderligere fjernelse af materiel.
Lidt efter lidt lagde tyskerne beslag på
de fleste af Søminevæsenets bygninger, idet
de dog i det store og hele gav tilladelse til,
at disse først blev rømmet for inventar; men
da Søminevæsenet begyndte at fjerne materiellet, lagde de så mange hindringer i vejen
som muligt.
Den 19. april 1945 afsluttedes rømningen
af værkstedsbygningerne, således at der på
dette tidspunkt under Søminevæsenets kontrol kun var minesektionens bygninger tilbage; disse blev dog i den sidste del af besættelsen også beslaglagt. Hovedparten af
bygningerne blev anvendt som lazaret.
Ved Tysklands kapitulation i 1945 var
situationen følgende:
Værkstedsbygningerne var fuldstændig
tømt for deres oprindelige indhold af maskiner, inventar og værktøj og fyldt med
madrasser og halm. Omklædnings- og spiselokalerne var indrettet til lazaret og fyldt
med sårede soldater.
Kontorbygningen var i øverste etage indrettet til lazaret, medens stueetagen blev
benyttet som kontorer. Bygningen var meget medtaget og snavset.
Torpedomagasinet var nogenlunde uberørt og var fyldt med danske, vandfyldte
torpedoer, medens det tilstødende værksted
var benyttet som magasin for polske, franske og hollandske torpedoer. Alt var snavset
og uordentligt. Mure, døre og vinduer ramponeret, og alle tilbageværende installationer defekte.
De fleste af minesektionens bygninger på
Quintus var mere eller mindre ramponeret
på nær nogle enkelte kontorer, der siden
den 29. august 1943 havde været benyttet
af civilt personel fra Søminevæsenet. Det
tilbageværende materiel lå magasineret i en
frygtelig uorden. I magasin for bøje- og ud12"

stikningsmateriel var indrettet sovepladser
på gulvet, idet dette helt var belagt med
halm. Til beboelse var ydermere rejst et
stort telt på tennisbanernes plads.
Minestrygningsmagasinet var fuldstændig
tømt og i en meget dårlig forfatning. Det
nye værksted, der var bygget i tilknytning
til magasinet, og som havde været benyttet
af et værnemagerfirma, der fabrikerede
tændrør, var blevet sprængt af sabotører.
Parketgulvet og arbejdsbordene var fjernet
og er formentlig blevet benyttet til brændsel.
Radiosektionens værksteder og skole var
fuldstændig tømt for alt og blev benyttet
som lazaret. Radiosendestationen på Holmen var totalt ødelagt.
Samtlige sprængstofmagasiner var tømt,
og lokalerne på »Dækkede Vej« var meget
ramponeret.
Hele Holmens telefonnet var, som følge
af de ændringer tyskerne havde foretaget,
i vild uorden.
Af det ovenstående vil fremgå, at man for
atter at bygge Søminevæsenet op måtte begynde helt fra bar bund, idet man, samtidig
med at tage fat på de foreliggende opgaver,
måtte have bygningerne udbedret og renset,
finde frem til, hvor de forskellige savnede
maskiner var blevet af, og samtidig tage
hjem alt det materiel, som var blevet magasineret uden for Holmen.
Der blev først sat ind på at genetablere
pladeværkstedet. da dette værksted var af
særlig betydning af hensyn til minestrygningsmateriellet, idet minestrygningen ved
krigens ophør blev en af Søværnets hovedopgaver. Under genetableringen af værkstedet benyttede man lejligheden til at indføre vekselstrøm til værkstedsmaskineme og
til at flytte lageret over i det gamle torpedoværksted, som lå i forlængelse af det civile
værksted.
Administrationsbygningen med kontorer
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og tegnestue kunne først lages i brug igen
den 14. juni.
Torpedosektionens personel blev, efterhånden som det meldte sig til tjeneste,
sendt ud over hele landet for at være behjælpelig med at samle det efterladte tyske
torpedomateriel og eftersøge og hjemsende
eget materiel.
Torpedostationen i Bramsnæsvig, der
havde været benyttet som lejr for HitlerJugend, og som var fuldstændig tømt for
alt, hvad der havde med torpedoskydning
at gøre, blev udlånt til Holbæk garnison.
Ved Minesektionen foretoges en gennemgribende oprydning, i hvilken der i nogle
dage medvirkede ca. 50 tyskere under engelsk kommando. Efter at bygningerne var
blevet renset og desinficeret, påbegyndtes
modtagelsen af materiel fra de forskellige
tyske lagre ude omkring i landet. Der sattes
ligeledes her særlig ind på at anskaffe materiel til minestrygning, hvorfor en genopførelse af minestrygningsværkstedet påbegyndtes hurtigst muligt.
Mineuskadeliggørelsestjenesten, som
perioden 29. august 1943 til 5. maj 1945
havde indstillet sin tjeneste og i stedet for
- under Statens civile Luftværn - rundt
om i landet havde udført en såkaldt »minetjenestes, der bestod i - under den politiIøse tid - at gå Justitsministeriets »civile
kontorer« til hånde samt assistere frihedsbevægelsen i så stor udstrækning som muligt, blev genetableret, idet de allerede udstationerede holdledere blev forsynet med
materiel og personel. I tiden fra 5. maj til
30. september 1945 blev uskadeliggjort 1150
miner, hvilket giver et samlet antal fra 1.
september 1939 til 30. september 1945 på
6401 miner.
I slutningen af august 1945 påbegyndtes
etablering af minehold til rydning af de
af tyskerne langs Jyllands vest- og østkyst
udlagte forstrands- og kystminer. Mine-
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holdene, der bestod af l leder med ca. 7
mand og l dykker, uskadeliggjorde endvidere ilanddrevne og drivende miner, medens minestrygningstjenesten ryddede de
forskellige skibsruter for nedkastede bundminer.
I årene 1945 til 1953 blev ca. 20.000 miner uskadeliggjort. Som tidligere nævnt er
mineuskadeliggørelsen efter 1953 henlagt
under marinedistrikterne, der udsender
minehold, når observerede miner rapporteres.
Sprængstoftilsynets første opgaver, efter
at personellet var kommet tilbage, bestod
i oprydning, uskadeliggørelse og afhentning
af sprængstoffer, tændrnidler og sabotagemateriel fra diverse steder i landet. Af Søværnets eget materiel forefandtes kun ca.
230 danske torpedokrigsladningsrum, ca.
100 miner samt en del elektriske patronel
og vragsprængningsminer.
Endvidere satte tilsynet ind på at klargøre sprængmateriel til støjminestrygning:
dette materiel bestod af håndgranater, nipolitlegemer, bundtede sprængkapsler og enkelte sprængkapsler, alt i 100.000-vis.
Telefontilsynet gik i gang med genopbygningen af Søværnets telefonsystem. Betjeningen af Holmens telefoncentral blev genoptaget den 12. maj 1945, og ved udgangen
af september var der til centralen knyttet
210 lokaltelefoner.
Efterhånden som Søminevæsenets forskel lige bygninger atter kom i orden, kunne
der tages fat på de egentlige arbejder. Det
var dog klart, at såvel det civile værksted
som de militære sektioners lokaleforhold
ikke ville kunne klare de opgaver, der nu
forestod, idet bygningerne dels var for gamle
og faldefærdige, og dels ikke var beregnet
til at tage de meget større vægte, som materiellet efterhånden var kommet op på som
følge af indførelsen af de nye torpedo- og
minetyper samt det nye radiomaterie1.

Trækfærgeforbindelsen mellem Nyholm og Quintus over
Søminegraven. Under 2. Verdenskrig byggedes en pontonbro, der blev forhalet ved skibes ind- og udpassage.

Det tidligere nævnte forslag fra 1938-39
om værkstedsudvidelsen blev atter taget op ,
ligesom der blev fremsat nybygningsprojekter for såvel Radio- som Minesektionens
værksteder.
På grund af det stadig stigende behov for
telefoner blev Nyholms telefoncentral i
juli 1948 udskiftet med en moderne 400
linien central, hvilket - i forbindelse med
oprettelse af Søværnskommandoens central
og overtagelse af ministeriets central - medførte en betydelig personelforøgelse.
I de seneste år - efter Danmarks tiltrædelse af Atlantpagten - er der som led i
hele Søværnets opbygning planlagt bygning
af nødvendige depoter rundt om i landet.
De fleste af disse depoter er nu færdigbygget og flere er under projektering.
Radiosektionens opgaver krævede efterhånden, at sektionen udskiltes fra Søminevæsenets arbejdsområde med en selvstændig
chef, så meget mere som sektionens arbejdsområde på dette tidspunkt intet havde tilfælles med de to andre sektioner.
Ved loven i 1951 blev Søminevæsenet
underlagt Søværnskommandoen, og direk-

tøren for Søminevæsenet blev atter tillagt
titel af chef.
Søminevæsenets hovedopgaver blev dog
- bortset fra udskillelsen af Televæsenet ikke ændrede ved denne lov, men er - ligesom efter tidligere forsvarsordninger - at
anskaffe og vedligeholde Søværnets mine-,
torpedo-, dybdebombe-, kabel- og minestrygningsmateriel, samt at udarbejde grundlag
for uddannelse vedrørende dette materiel.
Telefontilsynet overgik til Televæsenet i
1952.
I perioden efter krigens afslutning bestod
Flåden kun af nogle få af dens egne gamle
skibe samt skibe, der dels var overtaget efter
tyskerne eller lånt af Amerika og England,
og af en del våbenmateriel og reservedele,
der var samlet fra de tyske lagre rundt om
i landet. Istandsættelse og anbringelse af
dette materiel samt uddannelse af personel
til betjening heraf var en meget krævende
opgave i de første år. Søminevæsenets kapacitet var mere end fuldt udnyttet, og de
mere og mere påtrængende opgaver havde
i realiteten sprængt institutionens rammer,
såvel pladsmæssigt som personelt. Der ar-
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bejdedes i træskure og barakker, og nybyggede torpedoapparater monteredes i fri luft.
Så godt som alt Søminevæsenets materiel
var enten ødelagt eller forsvundet, og man
satte derfor alt ind på at oparbejde de nødvendige beholdninger. Opbygningen var
særdeles vanskelig, idet man samtidig måtte
arbejde med helt nye våbentyper. Et begreb
om arbejdets omfang kan udtrykkes gennem budgettes størrelse, der var vokset fra
325.000 kr. i 1927-28 til ca. IO millioner
kr. i 1953 (selv efter at Televæsenet var
udskilt).
En væsentlig ulempe for en kontinuerlig
udvikling i denne tid var, at det fåtallige
militære personel af tvingende grunde ofte
blev udskiftet efter kort tids tjeneste eller
på tidspunkter, hvor de netop efter en nogenlunde uddannelse skulle begynde at
gøre gavn.
Da torpedoindskydningen ikke mere kunne foretages fra den af tyskerne ødelagte
station i Bramsnæsvig, som iøvrigt kun kunne indskyde de efterhånden udgåede 45 cm
torpedoer, søgte man at fremme byggeriet i
Kongsøre' I 1946 kunne der kun foretages
nogle forsøg med elektriske torpedoer, som
blev udskudt fra en af tyskerne dertil særlig
indrettet kutter. I 1947 var stationen åben
for indskydning i 2 måneder. Der fandtes
dog hverken værksteder eller skydetårn, og
personellet var underbragt i en gammel
feriekolonibygning, som var overtaget fra
Frederiksberg kommune. I 1950 overtoges
værkstedsbygningen samt kasernebygningens første flØj. I 1959 stod også den anden
fløj færdig.
Arbejdet med torpedo. og minevåbnet og
med det hertil nødvendige sprængstofmateriel kræver et velindøvet og -u ddann et personel og streng overholdelse af de befalede
sikkerhedsbestemmelser. I løbet af Søminevæsenets første 73 år med 2 verdenskrige,
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er der da også sket forholdsvis få ulykkelige hændelser ved utidige sprængninger og
hovedsagelig ved mineuskadeliggørelser, der
ialt har krævet 14 ofre. Desværre skulle Søminevæsenet ikke nå sit 75 års-jubilæum
uden at blive udsat for den største og mest
tragiske ulykke i dets historie. Den 23. november 1951 eksploderede 11 miner i armeringsværkstedet på Kvintus som følge af
en opstået brand, hvorved 16 personer,
hovedsagelig mandskab fra Københavns
Brandvæsen og Falcks Redningskorps, mistede livet. Ved eksplosionen blev alle minesektionens bygninger på Kvintus på nær
kabelkælderen totalt ødelagt, og meget materiel gik ligeledes tabt.
Igenopbygningsårene 1951-61 lykkedes
det at gennemføre en fornyelse af materiellet og de mange og påtrængende bygningsprojekter i land, der var nødvendige
for at bygge nye og vedligeholde de gamle
sejlende enheder. Minesektionen, der ved
eksplosionen i 1951 var blevet hjemløs,
blev for kontorernes vedkommende flyttet
over i administrationsbygningen. For mineværkstedernes vedkommende indrettedes
plads i kabelkælderen, de røde skure, bådskuret, værkstedet i Bramsnæsvig, Søminevæsenets lagerbygning og »Jessens hus«. I
1954 flyttedes til østre Takkeladsbygning,
der var blevet indrettet til både kontorer
og værk steder, efter at Televæsenet var
flyttet til lokaler i Amager Industrigård,
hvor ligeledes Søartilleriet og Søminevæsenets civile værksteder fik nogen værkstedsog montageplads.
Stærke overvejelser med henblik på at
flytte de militære institutioner bort fra Kebenhavn eller at sprede dem over et større
område var medvirkende til forhaling af
den endelige løsning af byggeprojekterne.
Man forsøgte at projektere Søminevæsenets
tekniske afdeling ved at overtage forskellige

værksteder bl. a. ved Tuborg, ved Frederikssundsvej (Ovomaltine), i Måløv (Cheminova) og Ammunitionsarsenalets værksteder på Fjeldhammervej.
Ingen af stederne kunne forholdene blive
tilfredsstillende uden dyre ombygninger, og
da det tilsidst blev bestemt, at Søminevæsenet tillige med de øvrige institutioner skulle
forblive inden for Holmens område i forbindelse med underafdelinger i de projekterede flådebaser, hvorved en vis spredning
af materiel og personel blev opnået, kunne
de endelige projekter for Søminevæsenets
fremtidige bygninger færdiggøres. Samtidig
med at de allerede projekterede depoter for
mine- og torpedomateriel voksede op på
egnede steder i landet, gjordes der klar
til opførelse af minesektionsbygningen på
Kuintus, af civile værksteder i tilbygning
til og i stil med torpedoværkstedet, af en
kombineret folkebygning og konstruktionsafdeling som tilbygning til administrationsbygningen og med adgang fra denne, samt
af en trykluftcentral og en udvidelse af
varmecentralen. De gamle værkstedsbygninger skulle ombygges til lager, driftskontor
og lokaler for den nyoprettede Forsyningsog Beholdningstjeneste.
I den nyopførte minesektionsbygning på
Kvintus blevet længe næret ønske opfyldt
og et stort savn afhjulpet ved indretning af
moderne undervisningslokaler. Til undervisningen benyttes gennemskårne modeller,
tegninger, lysbilleder og film af det omfattende materiels forskelligartede konstruktion og betjening.
Skolevirksomheden foregik i 1888 i de
tidligere nævnte lokaler i østre Takkeladsbygnings nordre fløj, hvorfra Søminevæsenets kontorer var flyttet til nuværende administrationsbygning. I tidens løb måtte
disse lokaler dog afgives til anden skolevirksomhed uden for Søminevæsenet - i
20'erne bl. a. til stabskursus for søofficerer.

Indtil slutningen af 30'erne havde torpedosektionen dog en enkelt stue - med bl. a.
en gennemskåret torpedomodel af ældre
type - til rådighed, hvorefter sektionen indrettede en mindre skolestue i torpedoværkstedets sydlige tilbygning. Mineundervisningen blev henlagt til værkstederne på
Kvintus,
Undervisningen i fagene sømine- og torpedolære for de forskellige militære personelkategorier foregik på de pågældende
skoler efter disses timeplaner og varetoges
af tjenstgørende personel ved Søminevæsenet. Undervisningen af eget personel blev
i udstrakt grad, af mangel på egnede lokaler, henlagt til eftersynsværkstederne, hvor
adskilte torpedo- og minetyper kunne demonstreres i forbindelse med de rutinemæssige eftersyn. Eleverne fik derved et ganske
udmærket indblik i våbnenes indretning og
behandling.
I de år, der er forløbet mellem byggeprojekternes godkendelse og bygningernes
færdiggørelse, er der inden for flådebyggeprojekterne sket en større udvikling end
forudset, og kravene til materiellet er steget
i takt med den tekniske udvikling. Værkstedskapaciteten, der var projekteret til 200
mand, har i de sidste år beskæftiget 240250 mand, således at de ældre værksteder og
omklædningslokaler har måttet tages i brug
igen.

Dykkerskolen.
I 1960 blev dykker- og frømandsskolevirksomheden med tilhørende personel og
materiel underlagt Søminevæsenet, der gennem en lang årrække havde vedligeholdt og
jævnligt fremstillet det til konventionelt
dykkerbrug anvendte materiel, såsom hjelme, støvler og blylodder til dykkerdragter
samt pumper og trykluftmateriel.
Indtil slutningen af 1920'erne sorterede
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Dykker under opstigning
af vandbeholderen.

de med dykning forbundne opgaver under
»Fl ådens Vedligeholdelse«, der med sin
stab af tømmermænd udførte dykkerarbejde såvel i land som på de skibe, med
hvilke de pågældende var udkommanderet.
Efter at undervandsbådene var indført
i det danske SØværn, oprettedes praktiske
skoler for dykkere og u-bådspersonel, der
i nogle få år, indtil 1930, var underlagt
marinestabsingeniøren for derefter at overgå til undervandsbådsafdelingen.
Træning af u-bådspersonellet på disse
skoler bestod i at indøve ophold under vand
iført »Drågervest« for derved at kunne
redde sig ved udslusning fra en eventuel
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sunken u-båd. Øvelserne foretoges fra en
i dykkermagasinet indbygget vandbeholder,
der fra gulvet var ført op gennem loftet, og
som indeholdt en model af et u-bådstårn
med luge. Dragervesten havde to formål,
dels at føre manden til overfladen for at
holde ham flydende der og dels ved hjælp af
et indbygget åndingsapparatur at gøre ham
i stand til at ånde i det til udslusning og
opstigning nødvendige tidsrum. Denne udslusningsmetode er dog i nyere tid forladt
til fordel for fri udslusning med redningsvest uden åndingsapparat.
I 1936 kom loven om dykkernæring, som
gjorde uddannelse på Søværnets Dykker-

Dekompressionstanken
med det udvendige betjeningsapparatur.
l forgrunden en fuldt
udrustet »h.jelmdyhkermodel".
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Gennem et observationsglas kan betjeningsmandskabet uden for tanken se ind til patienterne og lægen.
Det indre af dekompressionstanken, der består
af et udslusningsrum og det egentlige trykrum
med 2 køjer. Dykker på båre under anbringelse
i tanken.
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Frømand (svømmedykker) under øvelse

oandbeholderen.
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Frømandsøvelser fra fartøj

Sundet.

Frømand under nedstigning ivandbeholderen.
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Efter øvelsen i
vandbeholderen.
Med hjelmen åben
samtales om øvelsens forløb.

Dykker iført konv entionel dykkerdragt under euelsesdykning i dykkermagasin ets
vandbehold er.

skole obligatorisk for erhvervelse af dykkercertifikat. Dette udstedtes af Handelsministeriet efter en af eleven bestået eksamen
i teori og praksis i overværelse af Handelsministeriets beskikkede censor og med lærere fra Søværnets Dykkerskole.
De indledende øvelser foretages bl. a. fra
ovenomtalte vandbeholder i dykkermagasinet, og eksamensordningen er stadig obligatorisk.
Til behandling af indtræffende tilfælde
af dykkersyge, der kan opstå, hvis en dykker fra større dybder kommer for hurtigt
op til overfladen, blev der anskaffet en
dekompressionstank og etableret teknisk og
lægelig døgnvagt, således at enhver dykker
her i landet i påkommende tilfælde kan
blive behandlet her.
Under sidste verdenskrig udvikledes i de
krigsførende lande en ny type dykkere
(svømmedykkere) til militære operationer.
De benævnes frømænd og er udstyret med
vandtætte dragter og åndingsapparatur for
flere timers ophold under vand. Deres bevægelsesfrihed under vandet muliggør et
betydeligt udvidet operationsområde i forhold til de konventionelle »hjelmdykkeres«
arbejdsområde, der er snævert bundet til
lokale arbejdssteder og afhængigt af bådmateriel med luftslanger, pumpemateriel
og -personel og gode vejrforhold.
I løbet af 1950'erne udvidedes skolevirksomheden til også at omfatte uddannelse af
frømænd til det danske forsvar. På torpedo-

stationen i Kongsøre indrettedes en træningslejr, hvor den strenge fysiske uddannelse, der er nødvendig til operationer af
krigsmæssig art på såvel lægt som dybt vand,
kunne foregå. Frømændene uddannes til
assistance ved eller selvstændig virksomhed
under krigstilstand.
Skolerne uddanner tillige svømmedykkerpersonel fra offentlige og private institutioner til brug ved tekniske og videnskabelige arbejder og undersøgelser. Svømmedykkerudstyret er i det væsentlige som frømandsudstyret, men svømmedykkeruddannelsen er til de nævnte formål ikke i samme
grad så omfattende og krævende i fysisk
træning som fremandsuddannelsen.
Ved anskaffelsen af det specielle tekniske
frømandsudstyr var Søminevæsenet i de
seneste år indtil 1960 teknisk konsulent,
hvorefter den af undervandsbådsafdelingen
udviklede cg voksende virksomhed overgik
til Søminevæsenet, hvor skolevirksomheden
og anskaffelse og forbedring af materiel er
taget til i omfang i de sidste 2 år.
Det ved Søminevæsenet beskæftigede personel har gennem årene og de skiftende søværnsordninger varieret i både antal og
sammensætning. For tiden består personellet af 658 mand, hvoraf 319 er militære og
318 civile, hvilket betyder en stigning fra
1932 til 1962 på 230 procent.
Ulf Hertz og
S. A. Andersen.

TELEVÆSENET
(I 1971 blev Televæsenet nedlagt og dets virksomhed henlagt under
Søværnets Materielkommando)

S

elvom Søværnets Televæsen først oprettedes som selvstændig institution inden
for Søværnet 1951 og som følge heraf må
henregnes til et af Søværnets yngste væsener,
vil man dog et stykke tilbage i marinehistorien kunne fØlge det nuværende Søværnets
Televæsens spæde begyndelse som underafdeling, Radioafdeling og senere Radiosektion inden for de gennem tiden værende
søminekorps eller søminevæsener.
I 1872 optog søminekommissionen således spørgsmålet om anvendelse af elektrisk
lys til krigsbrug, og forsøg blev indledt med
et af l. Ingeniørbataillon anskaffet lysapparat. Som elektricitetskilde til dette forsøg
anvendte man 100 Bunsens-elementer, men
man var dog straks på det rene med, at
denne måde at frembringe elektricitet på
var meget upraktisk, hvorfor kommissionen
indgav ansøgning om bevilling af en lysmaskine og en projektør. Maskinen, der
blev fremskaffet, var af Grammes konstruktion, og projektøren var en 60 cm linseprojektør fra Sautter & Lemonier. Som drivkraft anvendte man maskinen fra en minekran eller et lejet lokomobil. Lysstyrken af
apparatet, der blev benævnt »Det Store Lysapparat«, blev målt ved fotometer med »bec
Carcel« som enhed til ca. 250. Efter forsøgenes afslutning udtalte kommissionen, at

man under kamp mellem skibe og søforter
med held ville kunne anvende dette apparat på indtil 1900 meter.
Den 3. november 1880 bestemte Marineministeriet, at »Flaadens Lysmaskiner skulde afleveres fra Søartilleriet til Søminekorpsets 2. Afdeling, som tager dem i Regnskab
og sørger for Opbevaring og Vedligeholdelse samt Personellets Uddannelses. Den
10. december 1880 fandt overdragelsen af
materiellet sted, og det bestod da af 7 lysmaskiner, 6 linseprojektører. 2 spejlprojektører samt tilbehør. Dette materiel, der herefter blev overgivet til Søminekorpsets 2.
afdeling, må siges at være det første materiel, der blev taget i regnskab og forvaltet
inden for det senere Søværnets Televæsen.
Udviklingen inden for elektriciteten
greb hurtigt om sig, og Søværnet fulgte godt
med i denne udvikling, hvilket bl. a. kan
ses af en række oplysninger om deltagelse i
forsøg og udstillinger, hvor Søminekorpsets
2. afdeling var repræsenteret, således ved
deltagelse i den store elektriske udstilling i
Wien i 1883 samt ved verdensudstillingen i
København i 1888, hvor korpset deltog med
en stor del af sit elektriske materiel.
I 1888 fik chefen for afdelingen ligeledes
sæde i en kommission, der skulle tage spørgs-
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målet om anvendelse af elektrisk lys i Det
kgl. Teater under overvejelse, og det blev
senere Søminekorpsets 2. afdeling, der fik
overdraget kontrollen med lysinstallationen
i teatret.
Først i 1883 indførtes glødelampebelysningen på prøve i vore skibe, idet panserskibet TORDENSKJOLD som den første enhed
inden for Søværnet fik denne belysning
indlagt.
I den følgende tid gik udviklingen hurtigt inden for akkumulatorer, lysmaskiner,
projektører og telefonanlæg.
SØminekorpset blev den 8. december 1899
ved skrivelse fra det daværende Marineministerium beordret til at afholde en række indledende forsøg med »Telegrafering
uden Traad (gnisttelegrafering) efter offentliggørelsen af Marconis resultater på
dette område, og det blev ganske naturligt
personel fra Søminekorpsets 2. afdeling, der
blev udset til at foretage disse forsøg.
Sørninekorpset, der var blevet oprettet i
året 1880, bestod af en 1. afdeling (mineafdeling) og en 2. afdeling (torpedo- og
elektrisk afdeling).
Personellet blev fremskaffet dels ved til gang af ingeniør-underofficerer fra Hæren
og dels ved overførsel af faste underofficerer
fra Søværnets Artilleri- og Matroskorps.
De første indledende forsøg med gnisttelegrafering afholdtes mellem Kvintus og
søforterne, og efter at apparaterne var blevet installeret i panserskibet HELGOLAND og
en minebåd, opnåede man en telegraferingsafstand på-ca. 26 km . Disse første indledende gnisttelegraferingsforsøg resulterede
i, at der ved Marineministeriets foranstaltning i 1902 blev etableret »telegrafisk Forbindelse uden Traad« mellem Blåvandshuk
fyr og fyrskibene VYL og HORNS REv. Da
fyret gennem Redningsvæsenets egen telefonledning stod i forbindelse med redningsstationerne langs kysten, var man herigen-
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nem nået langt frem med hensyn til en
effektiv varslingstjeneste i redningsøjemed.
Da man den l. august 1902 havde installeret de første marine-radiostationer i panserskibene HELGOLAND og HERLUF TROLLE,
blev man hurtigt klar over, hvilken betydning gnisttelegraferingen kunne få som
meddelelsesmiddel mellem orlogsfartøjer
og stationer i land, selvom rækkevidden af
disse første radiostationer ikke var imponerende, nemlig ca. 65 km.
Det var nu af betydning hurtigt at få uddannet lærere, der kunne forestå uddannelsen af personellet til betjeningen af dette
ny meddelelsesmiddel, hvorfor Søminekorpset sendte 3 af sine særligt kvalificerede
underofficerer til telegrafistuddannelse ved
Statstelegrafen, hvor flere senere i årenes
løb blev uddannet.
Fra året 1903 blev der hvert år i efterårsog vintermånederne afholdt et eller flere
telegrafikursus på 8 uger med 5 timers daglig undervisning. Skolelokaler til dette formål blev indrettet i det gamle østre Takkelladsmagasin i stueetagen.
Indtil året 1905 havde man udelukkende
benyttet modtagning med kohærer i forbindelse med skriveapparat, men nævnte år anskaffedes stationer, hvor man forsøgsvis anvendte høreapparater, således at det nu var
nødvendigt på radioskolerne at uddanne
eleverne i høremodtagning på telefon.
Den daværende gennemsnits-telegraferingshastighed var ikke imponerende, således kan anføres gennemsnitshastigheden'
for Il underofficerer på gnisttelegrafskolen
i 1906-07:
Almindelig telegrafering med morseapparat: Gennemsnitlig 87 tegn pr.
minut. (Uddannelse i 62 timer).
Gnisttelegrafering: Gennemsnitlig 16
forståelige tegn pr. minut. (Uddannelse i 37 timer).
Aflæsning pr. telefon: Gennemsnitlig
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52 tegn pr. minut. (Uddannelse i 90
timer).
Som følge af den første radiokonference
i 1906 med dens krav om personellets uddannelse og certifikattildeling oprettedes i
foråret 1909 det første kursus på Holmen
til »Orlogsværftets Certifikat for Radiotelegrafister«. Til brug for denne undervisning
blev der i et af radiotelegrafskolens klasseværelser opstillet en komplet knaldgniststation. Denne station benyttedes ligeledes
som kystradiostation og må betragtes som
Søværnets første flåderadio-station og kyststation (Københavns Radio).
»Det forenede Dampskibsselskab«, som i
sine amerikabåde havde fået installeret radiostationer, fik i 1907 tilladelse til - inden for indskrænkede tider - at afsende og
modtage telegrammer over Orlogsværftets

radiostation. En lignende tilladelse blev
senere givet til ØK.
I 1908 byggedes en ny »Orlogsværftets
Radiostation«, beliggende på eksercerpladsen på Frederiksholm. clet nuværende Holmens Idrætsanlæg. Stationen, der blev åbnet
for trafik den 1. september 1908, virkede
foruden som militær radiostation ligeledes
som offentlig kystradiostation under navn:
Københavns Radio.
Ved forsvarsordningen af 30. september
1909 skete der påny ændringer i Søminekorpsets struktur, der nu opdeltes i 3 afdelinger, 1. afdeling omfattende l\lineafdelingen, 2. afdeling omfattende Torpedoafdelingen, og den nyoprettede 3. afdeling, der
benævntes Signalafdelingen (i daglig tale :
Styrmands- og signalafdelingen).
Det elektriske materiel blev henlagt un-
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der overelektroingeniøren, men allerede i
1918 fratrådte denne tjeneste under korpset.
Såvel i tiden før krigsudbruddet i 1914
som under selve Verdenskrigen fandt der en
meget stærk udvikling sted inden for såvel
radiomateriellet som projektørmateriellet.
Radiostationer blev i denne periode installeret i samtlige torpedo- og undervandsbåde,
og der afholdtes forsøg i undervandsbådene
med slejfeantenner, således at man var i
stand til at betjene radiostationerne, når
undervandsbådene var neddykket.
I 1909 anskaffedes den første tonegniststation (Max Wiens flerdelte gnistrum, periode 500, tonehøjde 1000). og i løbet af de
følgende år fik Søværnet flere af ovennævnte stationer. Dette betød et betydeligt
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fremskridt i retning af hurtigere afsendelse
og forøget rækkevidde.
Betjeningen af Søværnets radiostationer
blev i perioden op mod l. Verdenskrig udført af 2. afdelings underofficerer, men
efterhånden som stationernes antal voksede,
måtte tjenesten flere steder overtages af
værnepligtige radiotelegrafister, som efter
indkaldelsen gennemgik en kort militær
radioskole, hvorefter de - såfremt de var
kvalificerede - blev udnævnt til reserveli nderofficerer.
Under verdenskrigsperioden 1914-18 anskaffedes flere tonegniststationer. hvoraf en
del blev bygget på Orlogsværftet efter Telefunkens princip.
Under sikringsstyrken havde Søværnet til
stadighed et meget stort antal enheder ud-

rustet, og efterhånden blev alle disse orlogsfartøjer forsynet med radiostationer.
Orlogsværftets radiostation, der i 1911
overgik til fuld døgntjeneste, var under vel"
denskrigen underlagt Flådens Overkornmando og fra 1918 Marineministeriets Ef·
terretningsstation.
Ved søværnsordningen af 1919 blev elektrisk afdeling flyttet fra Matros- og Søminekorpsets 2. afdeling til Orlogsværftet, således at indkøb, vedligeholdelse og repara·
tion af alt elektrisk materiel på Orlogsværftet og i Søværnets enheder - med undtagelse af mine-, radio- og projektørmateriel - blev overtaget af Orlogsværftet.
I Søværnets skibe og enheder blev tilsyn
med og betjening af alt elektrisk materiel
- med undtagelse af mine-, radio- og projektørmateriel - udført af Maskinkorpsets
personel, men i 1920 overgik tilsyn med og
vedligeholdelse af artillerikommandoanlæg
og telefonanlæg i skibe, der var på togt, til
Matros- og Søminekorpsets personel.
Da det efter I. Verdenskrigs afslutning
var meget vanskeligt at få kvalificerede radiotelegrafister, blev der i 1920 oprettet en
stamme af faste radiotelegrafister i SØværnet. Disse fik fra efteråret 1921 lejlighed til
at avancere til underofficerer af 2. klasse.
I året 1921 anskaffede Søværnet sine første rørsendere af typen 0,5 og 1,5 kW-Marconisendere, der var indrettet til såvel CW
som til telefoni.
Den 7. august 1922 trådte den nye lov
om Søværnets ordning i kraft. Matros- og
Søminekorpset ophørte som korps og fik
navnet Semineoæsenet, og personellet overgik herefter til skibs- og maskininspektionerne. Skønt 3. afdelings eksistensberettigelse egentlig bortfaldt med den nye lov, da
såvel personellet som selve signalafdelingen
blev underlagt andre myndigheder, blev
afdelingen dog fortsat opretholdt, idet raII. 13

Projektør af større type til anvendelse såvel
land som på Søværnets enheder.

diovæsenet, der i tidens løb og især under
og efter Verdenskrigen havde vokset sig
stort og stærkt, tillige med projektørmateriellet nu blev henlagt under denne afdeling under benævnelsen Radioafdelingen.
I 1926 installeredes den første selvsvingende sender i inspektionsskibet FYLLA,
med hvilken station der oprettedes radioforbindelser fra Island og hjemover.
Personellet ved Radioafdelingen voksede
støt i takt med oprettelsen af nye radiostationer. En personelopgørelse den I. april
1928 viser således, at der ved afdelingen var
tilkommanderet 3 søofficerer, 14 søminemestre og sømineassistenter samt 45 radiotelegrafister.
I denne periode fik Søværnets skibe efterhånden installeret styrede sendere i stedet
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for de gamle gniststationer. og sideløbende
med de rutinemæssige vedligeholdelsesarbejder på radiomateriellet afholdtes der
skoler for personellet. Ved Radioafdelingens Radioskole afholdtes der således kursus for radiotelegrafister, flyvemekanikere
og personel fra Grønlands Styrelse samt Fyrog Vagervæsenet.
Ved opbygningen af kystradiostationerne
i Grønland i midten af tyverne assisterede
militært personel fra Radioafdelingen.
Ved lov af 23. marts 1932 om Søværnets
ordning blev Søminevæsenet nu direkte
underlagt Marineministeriet. Radioafdelingen blev omdøbt til Radiosektionen og fik
samtidig selvstændig chef. Dens opgaver
bestod fortsat efter den nye ordning i anskaffelse, drift og vedligeholdelse af radio-,
projektør- og ekkolodsmateriel.
Der blev i perioden i trediverne anskaffet
meget nyt materiel fra udlandet, hovedsagelig nye tyske marinemodtagere for såvel
kort-, mellem- som langbølgemodtagning.
nyere typer pejlapparater samt ekkolodmateriel. Af særlige forsøg i denne periode

Radar-Scanner til Decca radar.
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kan nævnes forsøg med infrarøde stråler,
fotoceller og forsøg med ubåds-antenner.
I 1934 blev der foretaget en omlægning
af Flåderadio København, idet Strickers
Batteri på Amager (hvor nu Pyrolyseværket
ligger) blev indrettet som modtagerstation.
Senderstationen forblev dog på Holmen,
men blev forsynet med flere moderne sendere, der kunne fjernstyres fra modtagerstationen på Strickers Batteri.
U dviklingen inden for radiomateriellet
medførte ligeledes en betydelig udvidelse
af det civile personel ved Radiosektionen.
Radiosektionens militære personel omfattede den 31. marts 1938 følgende: 2 søofficerer, 5 materielmestre, 34 kvartermestre,
4 underkvartermestre og 16 mather.
I denne periode voksede det civile personel fra i 1937 at have omfattet l funktionær og IO timelønnede håndværkere og
arbejdsmænd til i 1942 at bestå af 13 funktionærer og 53 timelønnede håndværkere
og arbejdsmænd.
Denne store personeludvidelse skyldtes,
at Radiosektionen i stigende grad gik over
til selv at fremstille radiosendere, kommandoanlæg, strømtavler og andet telemateriel
til skibsudrustningerne.' Radiosenderne, der
blev fremstillet efter tegninger fra Radiosektionen, fremtrådte som en efter datidens
forhold moderne type.
For fremover at kunne betjene det stadig
stigende elevantal, der efterhånden var steget til 80 elever om året, påbegyndtes i 1937
en udvidelse og modernisering af Radiosektionens Radioskole, der blev udvidet
med ca. IO meter i stueetagen ved de gamle
torpedobådskamre. Træningshallen i Spanteloftsbygningen blev afgivet til Søofficersskolen, og på Radioskolen blev der indrettet
en ny træningshal på 100 m 2 samt et kontor
med omstillingsbord og automatisk sending
fra 6 transmittere til træningshal og samtlige 5 klasseværelser.

T elevæsenets midlertidig e værksted på Kløvermarksvej fra 1945-55 før flytningen til nybygningen
på Lergravsvej.

I perioden 1938-39 overtog Radiosektionen det radiomateriel, der tidligere havde
sorteret under Søværnets Flyvevæsen.
På grund af de store arbejdsudvidelser
blev Radiosektionens værkstedsforhold
mere og mere utilstrækkelige, og i 1938
blev der derfor indgivet forslag om udvidelser og nybygninger til forbedring af
værkstedskapaciteten . Radiosektionens byggeforslag omfattede bl. a. opførelse af en
bygning på fire etager på plænen syd for
Søminevæsenets kontorbygning på Holmen
samt anlæg af bunkers til brug for flåderadiostationen på Holmen. Der skulle dog
13·

gå flere år , før Radiosektionens kra v og Ønsker på dette område blev opfyldt.
De krigsførendes anvendelse af magnetminer under 2. Verdenskrig medførte, at
Radiosektionen fik til opgave at udvikle
en metode til sikring af skibene mod disse
nye minetyper samt konstruere et brugeligt
strygegrej.
Disse forsøg og undersøgelser, der påbegyndtes ved Radiosektionen i 1939, resulterede i, at man allerede den 8. april 1940
kunne minesikre inspektionsskibet ISLANDS
FALK efter den nye afmagnetiserings- og

195

sikringsrnetode. I sommeren 1940 kunne
det nye minestrygningsgrej bestående af
flydemagneter tages i anvendelse.
Efter en lang række forsøg kunne det
første permanente afmagnetiseringsanlæg for
skibe sættes i drift den 10. april 1940 på
»Elefanten« på Holmen. Dette anlæg blev
senere udvidet i begyndelsen af 1943. Der
blev ligeledes i tidsrummet 1942-43 oprettet 2 oversejlingsbaner for måling af skibenes sikkerhedsdybder, således en oversejlingsbane ved Lynetten i København og en
oversejlingsbane ved Slipshavn. Rejsehold
af militært personel fra Radiosektionen
foretog ligeledes kontrolrnålinger af civile
skibe på danske værfter og i danske havne.
I 1941-42 havde man således sikret ialt
243 skibe, og til rådighed for minestrygningen i de danske farvande havde man 5 stk.
24 m magneter, 13 stk. 12 m magneter og
8 stk. 6 m magneter.
Begivenhederne den 29. august 1943 medførte, at Radiosektionen - i lighed med
øvrige institutioner og afdelinger på Holmen - blev sat ud af spillet, og da tyskerne
allerede fra starten interesserede sig stærkt
for Radiosektionens materiel og beholdninger, søgte man umiddelbart efter den 29.
august at fjerne så meget af materiellet som
muligt.
Som Søværnets øvrige personel blev også
Radiosektionens militære personel efter Flådens sænkning den 29. august 1943 hjemsendt på orlov på ubestemt tid. Hovedparten af Radiosektionens militære personel materielmestre, radiokvartermestre, radiounderkvartermestre og radiornather - gik
i den periode, der nu fulgte, naturligt ind
i modstandsbevægelsens arbejde, specielt
inden for radio- og efterretningstjenesten,
hvor deres radiouddannelse kom denne
vigtige tjeneste til gode.
Efter den tyske besættelses ophør den 5.
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maj 1945 rykkede Søværnet atter ind på
Holmen, men Radiosektionens værksteder
og lokaler samt Radioskolens lokaler var
fuldstændig tømt for alt tidligere inventar
og blevet benyttet som tysk lazaret.
Radiosenderstationen på Holmen var totalt ødelagt.
Den IO. maj 1945 overtog Radiosektionen påny flåderadioen med anlæggene på
Holmen, Strickers Batteri og den af tyskerne etablerede modtagerstation på Kløvermarksvej. Flåderadio København blev herefter genetableret med modtagerstation på
Kløvermarken og senderstation i den tidligere modtagerstation på Strickers Batteri,
og allerede samme dags aften var man klar
til at påbegynde tjenesten.
Da Radiosektionens øvrige bygninger var
i en sådan forfatning, at de ikke kunne benyttes, før en omfattende ombygning og
sanering havde fundet sted, blev det besluttet at installere Radiosektionen i den tidligere tyske forlægning på Kløvermarksvej.
hvor man i den nærmest følgende tid indrettede sig med provisoriske værksteder,
tegnestuer, måles tuer, lagre og kontorer.
Denne løsning af Radiosektionens bygningsproblemer blev dog kun betragtet som
midlertidig på grund af barakkernes begrænsede levetid, og man genoptog atter de
gamle saneringsplaner fra 1938.
Den 4. juli 1945 blev Radioskolen frigivet på Holmen, og genindretning blev
påbegyndt, efter at den fornødne desinfektion og sanering havde fundet sted. Undervisningen blev atter genoptaget den 27.
september 1945 med det første hold på 8
mather, der havde måttet afbryde deres
uddannelse på skolen efter begivenhederne
den 29. august 1943.
I foråret 1946 flyttede sektionens værksteder atter tilbage til de gamle lokaliteter
på Holmen.
Arene efter 1945 var præget af meget

O-rum i fregat. T il venstre Ekkolod, der angiver haudybderne, herover Decca-Navigator-Modtager
visen de skibets position og til højre S.A.L.-Log til aflæsning af skibets fart.

store vanskeligheder; man stod faktisk på
bar bund, idet der fandtes meget lidt af
Radiosektionens materiel tilbage her i landet.
Radiosektionens personel påbegyndte dog
straks eftersyns- og reparationsarbejder på
minestrygningsgrej. flydemagneter, strygekabler, strømvendere O.S.v., således at minestrygningen kunne påbegyndes i de danske
farvande, ligesom man gradvis påbegyndte
istandsættelse af efterladt tysk materiel til
brug for de udrustede enheder.
De grønlandske vejrstationer, der under
krigen var blevet oprettet af og bemandet
med amerikanske tropper, blev efter overenskomst mellem Marineministeriet og
Grønlands Styrelse nu bemandet med mili-

tært personel fra Radiosektionen, idet et
antal radiokvartermestre og radiounderkvartermestre overtog denne tjeneste på
vejrstationerne på den grønlandske vestog Østkyst i perioden 1945-46.
I sommeren 1946 rejste 3 radiokvartermestre fra Radiosektionen til Færøerne før
at overtage den af de engelske besættelsestropperunder krigen oprettede loranstation
i Vaag på Sudere, Stationen var fortsat bemandet med dansk militært personel indtil
september 1948, hvorefter den har været
drevet på civil basis under Fyr- og Vagervæsenet.
Efter modtagelsen af orlogsfartøjer fra
udlandet stilledes Radiosektionen atter
over for nye opgaver ved modtagelsen af
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Televæsenets nybygning
på Lergravsvej med administration, depot og
værksteder toges i brug
i 1956.

det nye telemateriel - især det under krigen udviklede radarmateriel og sonarmateriel - der, foruden at belaste Radiosektionens værkstedskapacitet yderligere, ligeledes medførte, at man måtte have uddannet personel til betjening og vedligeholdelse af dette nye materiel i Søværnets skibe.
I 1946 blev der derfor oprettet to nye
skoler under Radiosektionen - Radarskolen og Sonarskolen - der siden på linie
med den gamle skole, Radioskolen (senere
Signalskolen), gennem de forløbne år har
forestået uddannelsen af telepersonellet såvel til betjening som til bestridelsen af det
tekniske tilsyn med telemateriellet i SØværnets udrustede skibe og på Søværnets landstationer.
Det af Radiosektionen opførte afmagnetiseringsanlæg på Holmen var ligeledes
totalt Ødelagt efter tyskernes kapitulation' i
1945, hvorfor Søværnet, efter forhandlinger
med de allierede myndigheder i Danmark,
fik overdraget det af tyskerne opførte afmagnetiseringsanlæg på Lynetten. Den 26.
maj 1945 kunne dette anlæg påbegynde sin
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virksomhed under Radiosektionen. Samtidig oprettedes målestationer for skibe i
Frederikshavn, Aarhus, Esbjerg og Nyborg.
Radiosektionens opgaver, der allerede før
1940 var af så speciel en karakter, og hvis
arbejdsområde voksede meget stærkt under
og efter besættelsen, krævede efterhånden,
at Radiosektionen blev udskilt fra Søminevæsenet med en selvstændig chef, så meget
mere som Radiosektionens arbejdsområde
efterhånden intet havde til fælles med de
to øvrige sektioner inden for Søminevæse net.
Efter genoptagelsen af arbejdet i 1945
foregik der da også en langsom adskillelse.
Radiosektionen udvidede efterhånden sine
civile værksteder og tegnestuer, og chefen
for Radiosektionen gjorde indstillinger direkte til Marineministeriet.
Kun den administrative side af Radiosektionens arbejdsområde forblev under Søminevæsenet indtil den l. april 1949.
Den endelige adskillelse fandt sted den
1. august 1951 i henhold til lov om SØværnets ordning af 18. juni samme år, hvor-
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Broopbygning på bevogtningsfartøj af DAPHNE-klassen med signalprojektør, Raytheon-RadarScanner og Gyrokompas-Repeater til brug for navigatøren under pladsbestemmelse.

efter Søværnets Televæsen opstod som selvstændig institution.
Hermed skabtes bl. a. den rette ramme
om det fremtidige arbejde, der i tiåret fra
1950 til 60 i højere grad end nogensinde
tidligere i denne tjenestes historie kom til
at stå i moderniseringens og nybygningens
tegn.
Mens Søværnet før krigen kun rådede
over en Flåderadiostation - Flåderadio KØbenhavn - opbyggedes og moderniseredes i
årene efter besættelsens ophør en kæde af
flåderadiostationer landet over, således at
Søværnets skibe idag kan betjenes, hvor de
end måtte befinde sig i danske og udenlandske farvande. Flåderadiostationer findes
idag placeret i København, Aarhus, Frederikshavn, RØnne, Grønnedal og Thorshavn.

Der stilledes store krav til Søværnets Televæsen i denne periode, som følge af en
mærkbar modernisering inden for sonar-,
projektør- og ekkolodmateriellet. Foruden
opbygningen af den dansk kystradarkæde
og det fortsatte tilsyn og vedligeholdelse af
alt andet teleelektrisk udstyr overgik Søværnets telefonsystem fra juli 1952 til Televæsenet.
I årene 1954-55 gik et længe næret Ønske om større, bedre og mere moderne arbejdsforhold endelig i opfyldelse, idet den
af Forsvarsministeriet indkøbte 4 etagers
ejendom »Amager ny Industrigårde blev
stillet til rådighed for Søværnets Televæsen.
Den 15. august 1955 fandt den endelige
overtagelse sted, og arbejdet kunne påbegyndes i den nye bygning, hvor der indret-
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terles moderne værksteder for reparation og
vedligeholdelse af radio-, radar-, projektør-,
sonar- og ekkolodmateriel samt lokaler for
Televæsenets administration, depoter, tegnestuer og laboratorium.
Søværnets Televæsen står hermed i dag
godt rustet til at møde den store udvikling,
der fortsat kan forventes inden for det elektroniske område, og er dermed i, stand til
under bedre vilkår end tidligere at kunne
betjene Søværnets skibe og landinstitutio-

ner.
Søværnets Televæsens arbejdsområde omfatter idag anskaffelse, vedligeholdelse og
administration af kommunikationsmateriel,
bestående af radiosendere og radiomodta-

gere. Endvidere varslingsradaranlæg samt
radarudstyr til navigations- og artilleribrug;
sonarudstyr og andet materiel til opdagelse
og lokalisering af undervandsmål; navigationshjælpemidler, såsom radiopejlere, Deeca-navigatoranlæg, Loran- og Raydistanlæg
og ekkolodanlæg; projektørmateriel og minesikringsudstyr til sikring af skibe mod
magnetminer.
Udvidelsen af Televæsenets arbejdsområder har i de senere år medført en naturlig
forøgelse af det tjenstgørende personel, således at der pr. 31. marts 1961 var beskæftiget 39 militære og 308 civile.

H. J. Bahnsen.

SKIBSVÅBENER

Navn og skjoldmærke hidrører fra det felt i
Rigsuåbenet, der symboliserer
Grønland.

HVIDBJØRNEN.

Motortorpedobådene. Torpedoen
svarer til houedarmeringen, og lynilden symboliserer den hurtige og
overraskende taktik. Dette våben
er ens for all e Motortorpedobåde.

Dann ebrogsordenens k ors svaren de til
Flådens første D AN NEBROGE'S :.våben«
fra 1692 .

Tidligere skibe af
dette navn deltog i Kampen i
Dynekilen 1716 og i Slaget på
Reden 1801. øverste felt er hjelmtegnet i Tordenskiolds våben, og
nederste, todelte felt er slægtsvåben et for skibschefen i 1801, pr emi erløjtnant P. C. Lillienschiold.
HJÆLPEREN.

Navn og sk joldmærke
stammer fra det felt i det tidligere
Rigsvåben, der indtil 1972 svarede til de danske kongers tit el
»de Venders «.

LINDORM E N.

Undervandsbådene. Ens - m en
m ed forsk ell ige far ver - for all e
ubåde.

Fra gammel tid har Flådens skibe ført heraldiske våben, først som gallionsfigurer
og senere som en slags våbenskjolde, der indgik i ornamenteringen på agterspejlet
af sejlskibene. Ved overgangen til maskindrevne skibe faldt denn e smukke tradition
bort, men den er nu i de senere år genoptaget, således at alle eksisterende og fremtidige skibe samt landinstitutioner og Fyrvæsenet vil hav e våbenskjolde. Der er her
vist eksempler på sådanne våben, idet det bemærkes, at orlogsskibene og forterne
fører spidse våbenskjolde, landinstitutionerne ovale og Fyrvæsenet ovalt med et
gyldent tov omkring. Fuldt monteret er skjoldet anbragt på et kronet anker som
vist for kongeskibet DANNEBROG og Fyrvæsenet. Dets plads i skibet er normalt
foran på kommandobroen. Anvendes våbenene som gaveskjolde, er de i mindre
format end original en og forsynet med et »navnebånd« som vist for DANNEBROG.

VINDH UN DEN . Sk joldm ærket - grif fen me d sværdet - er komponeret
efter chefen for galio ten VINDHUNDE:\' i Kampen i D yn ekilen, premierløj tn ant P. H . Gribs våben.

( rødt felt ) .
(sort felt ) . Faldgitt eret
sym boliserer den spærring, det er
m in elæggerties opg ave at etablere.

L AALA ND . L ANGELAND
LOU GEN

Det kongelige danske Fyrvæsen.
Skjoldfigu ren er en sti liseri ng af et
af de ældst e dan ske kul bækkenfyr
(Halssko v) .
( sort blæksprut te ) .
(grøn blæksprutte ). SÆLVIG (blåt net og red blæks prutte) .
Nett et , der fanger blæk sprutten ,
symboliserer m inestrygern es opgave at uskadeliggø re u ndersøiske
ob jekter.

As VIG .

MOSVIG.

SANDVIG

Flådesta tion Gr ønn ed al. Grønlandsbjørnen m ed ka no nen over
som tegn et på den søm ilitære
en hed. S koldform en er type for
Sø væ rne ts landinsti tut ion ers
våben.

ULVS U ND . M idterf eltet - den heraldiske strøm - går, i forsk ellig farve, igen i SUND-klassens sk ibe. Ulveh ovede rne hen viser til en fortolkning af na vnet ULV SU ND.

NAVIGATIONSVÆSENET
(I 1971 blev Navigationsvæsenet nedlagt og dets virksomhed henlagt under Søværnets
Materielkommando. Samtidig indgik Kampinformationsskolen i Taktikskolen,
hvor undervisningen fra 1972 er overført til den nyopførte skolebygning
i Frederikshavn)

køn t nav~gationen er o grundlaget fo:
planmæssig færden pa søen og altsa
ligeså gammel som selve søfarten, er Navigationsvæsenet den yngste af Søværnets tekniske myndigheder. Dette skyldes formentlig, at læren om at finde vej over havet og
udviklingen af de dertil knyttede hjælpemidler i mange hundrede år udgjorde
grundlaget for søofficersuddannelsen og
derfor ikke betragtedes som et speciale. Enhver navigatør skulle være hjemme i den
såkaldte nautisk-sfæriske trekant, være i
stand til at måle højden af Solen, Månen
og stjernerne, samt være fuldt fortrolig
med brugen af kompas, sekstant, log, lod
og hvad der iøvrigt fandtes af hjælpemidler.
Udviklingen inden for navigationen som
videnskab foregik langsomt, og først i dette
århundrede har den taget fart. Dette skyldes ikke nye iagttagelser eller metoder inden for den grundlæggende navigation,
men derimod de enorme fremskridt, der
blev gjort på områder, som oprindelig ikke
havde tilknytning til navigation, men som
efterhånden erkendtes at rumme uanede
muligheder for denne.
Det kan ikke nægtes, at de to verdenskrige indirekte har bidraget stærkt til at
fremskynde den tekniske udvikling på utallige områder, og ganske særlig har de man-

S

ge instrumenter, hvis virkemåde er baseret
på udsendelse af ultrasonore impulser eller
modtagning og udsendelse af radiobølger
med fasedifferenser, fået betydning for navigationen.
Radiopejler. Loran) Consol) Radar, Decca og ekkolod er nogle af de elektroniske
hjælpemidler, som i dag står til navigatørens rådighed.
Radiopejling. Pejlsystem, hvorved positionen
findes ved bestemmelse af retningen til to eller
flere faste punkter ved hjælp af radiobølger.
Consol. Pejlsystem, hvor to eller flere faste
sendestationer udsender signaler med sådanne
faseforskelle, at man ved brug af almindelig
modtager kan bestemme sin position.
Decca. Radionavigationssystem til skib eller
fly baseret på måling af fasedifferencen i signaler modtaget fra flere faste sendestationer.
Ekkolod. Apparat til bestemmelse af vanddybden ved udsendelse fra skibsbunden af ultrasonore impulser, der tilbagekastes fra havbunden. Tiden mellem afsendelse og modtagning
- ekkotiden - angiver dybden.
Radar. Tidligere benævnt »ekkoradio«. Betegnelse for et navigationsapparat, der bestemmer
afstand og retning til en genstand ved hjælp af
radiobølger.
Sonar. Også benævnt »asdic«. Betegnelse for
en akustisk afstandsmåling i vand i et mere eller
mindre horisontalt plan efter samme principper
som ekkoloddet, altså et vandret eller skråt virkende ekkolod.
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Af andre tekniske hjælpemidler kan nævnes gyroskopkompas, forskellige log-konstruktioner, optiske afstandsmålere, selvstyreanordninger m. m.
Den seneste udvikling af den såkaldte
inertinavigation viser, at der stadig sker
fremskridt på det tekniske område, som kan
og vil komme navigatøren til gode.
Som nævnt var der under den langsomme
udvikling i sejlskibstiden og indtil begyndelsen af dette århundrede ikke brug for en
særlig teknisk tjeneste med navigation som
speciale. Søofficererne foretog selv deviationsundersøgeiser af skibenes kompasser,
og måleinstrumenter såsom sekstant, søur,
barometer, log o.v.s. betragtedes som værende tilstrækkelig nøjagtige, når de var
leveret af et anerkendt firma. Eventuelt
skulle visningerne påføres korrektioner,
som enten var "a ngivet i instrumentets certifikat, eller som navigatøren selv kunne beregne.
Efterhånden som hjælpemidlerne blev
mere raffinerede, 'og der samtidig udover
det navigatoriske stilledes stadig stigende
krav til søofficererne på de rent militære
områder - artilleri, søminevæsen, radio,
signaltjeneste m. m. - opstod der imidlertid et ønske om at indføre en specialtjeneste, der varetog de særlige interesser, som
med rette kunne henføres under begrebet
navigation. Denne tjeneste skulle naturligvis også hellige sig studiet af navigation,
altså følge med i udviklingen og være i
stand ril at give råd og vejledning både med
hensyn til metoder og materiel.
Endvidere skulle denne tjeneste have indseende med navigationsundervisningen i
Søværnet, udgive lærebøger og udpege lærere.
Vejen, som gennem tiderne har ført til
oprettelsen af Søværnets Naoigationsoæsen,
er markeret ~ed følgende historiske udvikling:
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Efter nogle forSØg på oprettelse af en
systematisk navigationsundervisning på
Christian IV's tid blev en navigationsskole
med Bagge Wandel som direktør oprettet
i 1667.
I begyndelsen af det 18: århundrede udarbejdedes et antal søkort og farvandsbeskriveiser dels af navigationsdirektøren. dels af
den særlige »søkortdirektør «, Jens Sørensen.
Alle disse arbejder var udelukkende til
militært brug og altså ikke tilgængelige for
den civile skibsfar t. Fra 1784 oprettedes
»Det kongelige Søkort-Arkiv«, hvorved al
søopmåling og" udarbejdelse af farvandsbeskrivelser henlagdes under denne nye institution, medens navigationsdirektøren varetog undervisningen i navigation samt foretog anskaffelsen af og tilsynet med navigationshjælpernidlerne.
Det mest betydningsfulde af disse - kornpasset - blev opfundet i det 13. århuncfrede,
men nåede fønst i begyndelsen af det 17.
århundrede en så hØj grad af pålidelighed,
at det blev søfarerens mest uundværlige vejviser. Foreget :kendskab til astronomi og
matematik medførte i løbet af det 18. århundrede, at skibsofficererne uddannedes
systematisk i disse fag og desuden lærte brugen af de til måling af et himmellegemes
højde indretteqe instrumenter - astrolab,
jakobsstav, kvadrant, sekstant o. s. v. Man
nøjedes ikke med at give officererne uddannelse i instrumenternes brug, man krævede
også, at cheferne selv skulle være i besiddelse af sådanne samt selv skulle anskaffe
de til et togt nødvendige søkort.
N avigationsdirek tøren havde således allerede på Bagge 'i W an dels tid samme opgave
som Navigationsvæsenet i dag : at forsyne ,
Flådens skibe med instrumenter og søkort
samt fastlægge undervisning og pensum i
navigation. Betegnelsen Navigationsmester,
som blev indført med oprettelsen af Søværnets Navigationsvæsen 1953, stammer
I
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Til brug for skibschefen udarbejder Navigationsvæsenet et antal manøvrediagrammer omfattende
[art-, stop-, accellerations- og drejepreoer. Eksemplet viser diagrammet for drej til styrbord og
bagbord ved en bestemt fart og rorvinkel.

også fra omkring 1700; det var dengang en
lærerstilling ved skipperlaugets skole.
Udviklingen af navigationshjælpemidlerne foregik langsomt, men dygtige direktører som C. CiLous, J.P. Wleugel og Zartmann fulgte med tiden, og gode ure, instrumenter og lærebøger blev indført.
Ved Christian V's danske Lov var det i
1683 befalet, at skibsjournaler skulle føres
i skibe på langfart. Denne journalføring var
dog kortfattet og ret tilfældig, men fra den
tids primitive dagbog udvikledes den nu
autoriserede skibsjournal, som under chefens ansvar skal føres nøjagtigt og efter
nærmere angivne regler.
I 1788 stiftedes »Det Søe-Militaire KaartArehiv og Bibliotheks-Selskab«, hvis formål
var at anskaffe søkort og nautiske instrumenter, som udlåntes til skibschefer og søofficerer, som ikke havde råd til selv at
købe disse. Derved sikredes en god og ensartet standard for instrumenterne.
I 1823 blev det bestemt, at Søkort-Arkivet
skulle forsyne alle orlogssk ibe med søkort,

og nogle år senere bestemtes, at også søure
og barometre skulle leveres derfra.
Et særligt »væsen« oprettedes i 1875, idet
læreren i navigation ved Søofficersskolen af
Marineministeriet modtog instruks som bestyrer af »Fl ådens Kornpasvæsen« . Kompasserne havde hidtil haft til huse i det gamle
snedkerværksted på Frederiksholm, men
blev i 1880 flyttet til sydenden af Takkeladsmagasinet - senere kaldet Søndre Magasin, hvor Navigationsvæsenet har til huse
idag. En pavillon til kompasundersøgelser
blev opført tæt ved Kompasvæsenet.
Flådens Kompasvæsen overtog efterhånden helt Flådens forsyning med de nødvendige navigationsinstrumenter. såsom kompas, pejlskive, sekstant, parallellineal, stationpointer, log, lod m. m.
Kompasvæsenets udvikling prægedes i en
lang årrække af kaptajn C. T. E. Clausen ,
der i 1885-1903 var lærer i navigation på
Søofficersskolen (hvor han fik tilnavnet
»Himlens fader« på grund af sit intime
kendskab til himmellegemerne) og 1904
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-26 var bestyrer af Kompasvæsenet. Han
var internationalt kendt som opfinder af
nautiske instrumenter, bl. a. de/lektoren)
som benyttedes ved deviationsundersøgelse.
og kontroldybdemåleren. Endvidere indførte han nye og bedre kompasser i Flådens
skibe.
I begyndelsen af dette århundrede tilkom
nye opfindelser såsom gyrokompas) ekkolod)
elektrisk log og radiopejier, og disse instrumenters anskaffelse og vedligeholdelse blev
pålagt de institutioner, som i forvejen havde beskæftiget sig med lignende materiel,
Det moderne styrehus indeholder mange
apparater til hjælp for navigatøren.
H er ses rat, maskintelegraf, gyrorepeater og foran søløjtnanten Decca-trackplotteren.

For neden til venstre ses SAL-loggens
fartviser. Søløjtnanten tager en pejling.
Fartøjet, der ligger langs skibssiden, er
en af Søværnets opmålingsmotorbåde.
Til højre. l forgrunden gyro-pejlsøjle
med specielt pejldiopter. Med sekstanten måles en horisontalvinkel mellem
2 punkter på land.

f. eks. Skibs- og Maskininspektionen og Sø·
minevæsenet - senere Televæsenet.
Efter afslutningen af 2. Verdenskrig
skulle Søværnet genopbygges, og det var da
naturligt samtidigt at foretage visse organisatoriske ændringer.
En af disse var oprettelsen af Søværnets
Navigationsvæsen i 1953. Derved opnåedes,
at en teknisk myndighed på linie med de
allerede eksisterende varetog interesser, som
hidtil i nogen grad havde været hjemløse,
og overtog Flådens forsyning med søkort og
instrumenter.
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søværnets N aviga tionsvæsen (N AV) skal
endvidere følge udviklingen af materiel og
metoder samt udgive lærebøger i navigation
og sømandsskab.
Chefen for Søværnets Navigationsvæsen
er tillige navigationsinspektør og indgår
som sådan i Søværnskommandoen.
Ved tilslutningen til NATO, som forøvrigt var foregået allerede 1949, påtog
Danmark sig visse militære forpligtelser, og
en af disse var at opbygge og ajourføre et
depot af danske og udenlandske søkort.
Dette medførte, at en særlig sektion måtte
etableres, som til stadighed retter søkort
og sejlhåndbøger i overensstemmelse med
»Efterretninger for Sefarende« og tilsvarende udenlandske ' publikationer.
Fra dette depot kan danske og NATOenheder rekvirere søkort og bøger til brug
under krigsforhold eller NATO-øvelser.
Etableringen af flådestationerne Korser
og Frederikshavn har medført, at depoter
også er blevet oprettet her som »filialer«
af Søværnets Navigationsvæsen. Til depoterne hører også lager af visse instrumenter
samt værksted til disses vedligeholdelse.
Skibenes magnetkompasser anskaffes og
opstilles af NAV, som også foretager deviationsundersøgelser og kompensering - det,
der populært kaldes »at rette kompasser«.
Ved hver af flådestati~neme vil skibene
kunne rekvirere assistance til kompasretning, og arbejdet vil da blive udført af
den stedlige navigationsmester.
Et særligt problem i forbindelse med
magnetkompassets kompensation er opstået,
efter at skibene er blevet forsynet med de
såkaldte minesikringskabler.
Formålet med minesikringskablet er at
neutralisere det af skibets samlede jern- og
stålmasse fremkaldte magnetiske kraftfelt,
som ellers vil kunne bevirke detonation
af
.
magnetminer, såfremt disse oversejles af
skibet. Normalt sættes der kun strøm til
,

En O-rumsbesætning instrueres i en af Kampinformationsskolens modeller.

minesikringskablet, når skibet befinder sig
i farvande, hvor der er minefare, hvilket
betyder, at skibet har forskellig magnetisk
status med og uden strøm til kablet. Dette
kræver, at der anbringes særlige kompenseringsmidler, som træder i funktion, når der
sættes strøm til minesikringskablet.
Et andet område, som N AV beskæftiger
sig med, er fremskaffelse af »manøvredata«
for Flådens skibe.
Såvel under almindelig sejlads og manøvrering som under udførelse af taktisk evolering er det af stor betydning, at chefen
kender skibets muligheder og begrænsning
i fart- og manøvrernæssig henseende.
Der foretages derfor en række prøver
med hvert enkelt skib med det formål al
fremstille et skematisk og grafisk billede
af skibets forskellige egenskaber.
Af denne særlige oplysningsbog fremgår
det klart, hvad man kan forvente af skibet
under nærmere angivne forhold. F. eks.
kan udtages drejningsdiameter ved en bestemt hastighed med en bestemt rorvinkel,
eller hvor langt skibet vil bev æge sig fremover, når der slås »halv kraft bak« ved en
bestemt fart.
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Fra Kampinformationsskolen på Margretheholm. Et hold elever instrueres
bordet.

Disse oplysninger er bl. a. nødvendige for
at kunne foretage korrekte manøvrer ved
sejlads i formation med andre enheder.
Navigationsvæsenet beskæftiger sig tillige
med emner, som kommer ind under begrebet sømandskab, herunder særlig udgivelse
af lærebøger (håndbøger) i dette fag, samt
med sager vedrørende meteorologitjenesten
i Søværnet.
Endelig kan det nævnes, at navigationsinspektøren (NAI) normalt repræsenterer
Forsvarsministeriet eller Søværnet i sådanne
kommissioner eller udvalg vedrørende internationale søvejsregler, sikkerhed for menneskeliv på søen o. 1., hvortil de nævnte
myndigheder udpeger et medlem.
Navigationsinspektøren er endvidere censor i navigation ved de af Søværnets skoler,
som afholder afsluttende eksamen (skibs-
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betjening af plotte-

førereksamen, styrmandseksamen og sætteski ppereksamen),
Søværnets Navigationsvæsen medvirkerligesom de øvrige tekniske myndigheder ved alle nybygninger og større eftersyn af
Flådens skibe, således at berettigede krav
og ønsker af navigatorisk og sømarrdsmæssig
art kan blive tilgodeset.
Foruden de her nævnte opgaver er Søværnets Navigationsvæsen foresat myndighed for to skoler, nemlig: Søværnets Kampinformationsskole og Søværnets Fjernkendingsskole.

Kampinfo rmationssko len.
Under 2. Verdenskrig udvikledes uafhængigt af hinanden i den britiske og den
amerikanske flådes skibe det samme krav
til det, der i de respektive flåder kaldes

Et af Kampinformationsskolens model O-rum. O-rums besætningen i funktion ved plottebordet
og de mange øvrige tekniske hjælpemidler.

henholdsvis »Action information« og »Combat inforrnation«. Herved forstås et kontinuert, overskueligt billede af den taktiske
situation indeholdende nødvendige og tilstrækkelige oplysninger for skibschefen, således at han på dette grundlag kan træffe
sine dispositioner.
Stedet, hvor dette billede tilvejebringes,
kaldes operationsrummet eller blot O-rummet. Med den voldsomme udvikling af taktiske hjælpemidler - radio, radar, sonar
m. v. - er O-rummet skibets hjerne, og kun
når alle denne hjernes celler fungerer fejlfrit, er skibets kampinformationstjeneste
helt i orden.
Til uddannelse af det personel, som udgør disse hjerneceller, er Søværnets Kampinformationsskole oprettet. Den er organiseret efter engelsk mønster, og der uddan-

nes personel af forskellige kategorier på de
mange kurser, som i årets løb afholdes.
Endvidere benyttes skolen til afholdelse
af taktiske spil , hvor skibschefer og O-rumsbesætninger i model-operationsrum kan
gennemføre syntetisk - taktiske manøvrer,
som derefter bliver gennemgået og kritiseret.
Den særlige form for sejlads, som omfatter krigsrnæssige manøvrer, benævnes
ofte taktisk navigation, hvilket antyder berettigelsen af, at kampinformationsskolen
er underlagt Navigationsvæsenet.
O-rummenes indretning - både ombord
og i land - koordineres af Søværnets Navigationsvæsen, medens de forskellige installationer udføres af de respektive tekniske
myndigheder.
E. J. Saabye.
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FJernkendingsskolen.
Som det grundlæggende og således det
vigtigste element i kampinformationen
fremtræder identificeringen af modstanderen - på dansk benævnt fjernkending. Kun
ved en rigtig og hurtig erkendelse af modstanderen og hans kampkraft vil det være
muligt rettidigt at træffe -de rigti 6e dispositioner for den taktik, der skal anvendes
i den foreliggende situation.
Ligesom navigation hørte fjernkending
tidligere, hvor det kun drejede sig om skibskending, til enhver søofficers selvfølgelige
viden - ja, det at kunne gøre de forskellige
skibe ud - så vel med hensyn til type - og
dermed kampkraft - som nation indgik
faktisk som en elementær bestanddel i datidens almindelige sømandskab.
Men lidt efter lidt som kampafstandene
forøgedes, blev det vanskeligere at identificere skibene, og da nu tillige luftfartøjerne
kom til, begyndte løsningen af spørgsmålet
om en rationel uddannelse i fjernkending
at trænge sig på.
Luftfartøjerne var dels af kendelig mindre størrelse end skibene, og dels bevægede
de sig med meget større hastighed, men hvad der med hensyn til oplæringen i
fjernkending var et endnu større problem
- levetiden for luftfartøjerne var i sammenligning med skibene, ikke alene for det
enkelte fly, men også for den type, det tilhørte, som regel temmelig kortvarig. Derved blev der stillet større krav til udøvelsen af fjernkending, idet der stadig kom
nye flytyper til, medens de allerede indøvede og kendte mere eller mindre hurtigt
gled ud. For den enkelte befalingsmand
blev det derfor efterhånden vanskeligt at
holde sig helt a jour på flykendingens område.
Allerede under l. Verdenskrig havde det
vist sig, at antallet af forkerte identificerin-
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ger - eller fejlkendinger, som de benævnes
- optrådte i stort antal. Det resulterede her
ikke alene i tab af personel og materiel ved
nedskydning af egne skibe og fly - men
drejede sig også om forspildte chancer for
nedkæmpelse af fjendtlige enheder.
Det må endvidere i denne forbindelse
erindres, at fjernkending ikke alene indgår
i et skibs eller en flådestyrkes direkte kampinformation før og under en fægtning, men
at fjernkendingen tillige på indirekte måde
gennem afgivelse af meldinger i allerhøjeste grad har betydning for den maritime
overledelses dispositioner.
Som allerede nævnt indtraf der allerede
under 1. Verdenskrig et stort antal fejlkendinger, af hvilke nogle - såfremt der havde
foreligget rigtig fjernkending - kunne have
fået indvirkning på hele krigens gang. Der
skal her blot nævnes Sunderlandforetagendet i august 1916, hvor den engelske Grand
Fleet og den tyske Hochseeflotte begge var
stået til søs og på et vist tidspunkt var hinanden så nær, at mindre end en halv times
fortsat sejlads på de samme kurser ville
have resulteret i, at de fremskudte jagere
og krydsere havde fået føling med hinanden
med et nyt N ordsøslag som resultat. Men
netop på dette tidspunkt modtog den tyske
admiral Scheer fra en rekognoscerende tysk
zeppeliner - L 13 - melding om en engelsk
slagskibseskadre, som befandt sig noget sønden for den tyske hovedflåde. Da admiral
Scheer stod noget tvivlende overfor meldingens rigtighed, anmodede han om en gentagelse af meldingen - og da dette var sket ,
drejede han hele sin flåde mod syd og bort
fra Grand Fleet. Det viste sig senere, at den
af luftskibet observerede engelske eskadre
ikke bestod af slagskibe - men krydsere
fra Harwichstyrken, som takket være deres
fart kunne undgå nærmere kontakt med
den tyske Hochseeflottes overlegne slagskibe.

En anden alvorlig fejlkending fandt sted
under Hochseeflottes fremstød mod de skandinaviske konvojer mellem Skotland og Sydnorge i april 1918. Denne gang var det en
engelsk undervandsbåd, der om natten observerede en stor flåde, der stod nord på
udfor Horns Rev ved Jyllands vestkyst.
Ubåden mente, at det måtte være engelske
skibe og afgav derfor ikke nogen melding.
Havde man været i tvivl og blot meldt en
stor nordgående flådes passage - selv uden
angivelse af nationaliteten - ville Grand

slags »krigspuds« meget let kunne give gode
resultater, hvilket bl. a. viste sig ved den
tyske krydser EMDENS opsætning af en falsk,
fjerde skorsten under dens dristige og resultatrige angreb på den engelske base Pulo
Penang på Malakkahalvøens vestkyst i efteråret 1914.
Erfaringerne fra den 2. Verdenskrig, hvor
der forefaldt et endnu større antal skæbnesvangre fejlkendinger. gjorde, at spørgsmålet om undervisning i fjernkending måtte
løses på rationel måde.

Oversigt over fjernkendingsuddannelsen i Forsvaret.
Instruktører :
Skib.·
Flykending
kending

Søværnet
x
Marinehjemmeværnet
x
Flyvevåbnet
x
Luftmeldekorpset
Hæren
Civilforsvaret
Personel til særlige opgaver som
f. eks. slædepatruljen SIRIUS
og Gaza-styrken

Fleet kunne have nået at afskære Hochseeflottes retræte - og et nyt, måske afgørende
søslag mellem de to hovedflåder kunne have
udviklet sig.
Medens rigtig fjernkending således ved
at tjene som grundlag for kampinformationen og ved at give den maritime overledelse et billede af situationen er til egen
fordel, vil modstanderen naturligvis være
interesseret i at vanskeliggøre eller eventuelt helt at umuliggøre identificeringen
af sine enheder. Hertil tjener camouflagemaling, opsætning af falske skorstene eller
andre ændringer af et skibs udseende,
sløring med net og lignende af skibe
i havn eller fortøjet ved land, ligesom
man allerede ved skibenes bygning kan give
enheder af forskellige skibstyper den samme eller nærlig samme silhuet. Er man i
forvejen ikke trænet i fjernkending, vil den
II.

14

x
x

Elever fra militære skoler m , v. :
SkibsFl ykending
kending

x

x

x

x

x
x

x
x

x

Efter krigen indførtes således ved Søværnets skoler et fag, som kaldtes »silhuetkendskab«, der dog ret hurtigt ændredes
til fjernkending, som i dag anvendes som
fællesbenævnelse for skibs-, fly- og panserkending.
Den 1. oktober 1947 oprettedes Fjernkendingsskolen, der til at begynde med ikke
havde egne undervisningslokaler, men blot
rådede over et kontor i østre. Takkeladshus
på Holmen, idet undervisningen, der dengang kun omfattede skibskending, foregik
på Søværnets forskellige skoler. UndervisningsmaterieIlet og -materialet var til at
begynde med meget enkelt. Det bestod dengang hovedsagelig af fjernkendingsopgaver,
hvor eleverne ved hjælp af opslagsbøger marinekalendere - skulle identificere et
antal billeder af skibe, der var opklæbet senere rotaprinttrykt - på et stykke papir.
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Ret hurtigt blev der udarbejdet en fjern- kendingen som et »skolefag« i samme grad
kendingsbog over luftfartøjer, og jævnsides som i Danmark. I tidens løb har skolen
med skibskending kunne nu tillige flyken- derfor ofte haft besøg af notabiliteter fra
udlandet - bl. a. den daværende chef for
ding doceres.
Da modelkammeret på Frederiksholm, NATO's styrker, general Eisenhower der havde huset Flådens historiske Model- fremmede marine- og flyveattacheer, befasamling, som straks efter den 9. april 1940 lingsmænd fra udenlandske skibe under
var blevet evakueret bl. a. til Frederiksborg flådebesøg i København m. fl. Officerer fra
Slot, allerede før evakueringen led af plads- Norge og Thailand har gennemgået kurser
mangel, besluttedes det - i håb om at man på skolen, medens svenske, vesttyske, holsenere kunne få etableret et passende Or- landske og israelske officerer har været på
logsmuseum - at ombygge modelkammeret en eller flere dages studiebesøg for at sætte
sig ind i skolens virksomhed og hjemføre
til brug for Fjernkendingsskolen.
Ved ombygningen indrettedes der en forskelligt materiale såsom opgaver og vejrummelig filmsal, klasseværelser og rund- ledninger m. v. for i mere eller mindre udhorisont, hvor modeller af skibe kunne strakt grad at overføre skolens undervisningsmetoder til deres hjemland.
vises som i et panorama.
Foruden militære instruktører i flykenFjernkendingsskolens bygning toges i
brug den 30. marts 1949, og undervisnin- ding uddanner skolen tillige instruktører
gen af elever fra Søværnets forskellige sko- fra Civilforsvaret, ligesom der afholdes kurler foregik nu her. Allerede inden Søværnets ser for elever, der er under uddannelse til
Flyvevæsen og Hærens Flyvertropper sam- flyveledere under Statens Luftfartsvæsen.
Endvidere har skolen for Flyvevåbnet og
ledes til et selvstændigt Flyvevåben, havde
skolen imidlertid tillige påbegyndt kurser de endnu eksisterende, under den tidligere
i flykending for instruktører fra så vel Sø- Kystbefæstning sorterende kystbefæstningsværnet som Hæren.
anlæg taget spørgsmålet panserkending op
Disse instruktører skulle virke ved de og udarbejdet forskelligt materiale til udforskellige afdelinger og flyvestationer dannelse heri.
rundt om i landet. Senere blev der tillige
Som følge af reorganisationen af SØværoprettet kurser i skibskending for instruk- nets myndigheder og institutioner i h. t.
tører så vel fra Søværnet som fra Flyvevåb- lov om Forsvarets organisation m. v. af 31.
net. Skolens navn blev ved den centralise- marts 1960 blev skolen den I. juni 1961
ring af forskellige af Forsvarets institutio- henlagt under Søværnets Navigationsvæsen
ner, som var en fØlge af forsvarsloven af 18. og fik samtidig navnet ændret til Søværnets
juni 1951, ændret til Forsvarets Fjernken- Fjernkendingsskole.
dingsskole. Administrativt var skolen genSkolens drift og virksomhed er dog i honem Flådestationen og Kystflåden under- vedsagen den samme som tidligere. Den udlagt Søvæmskommandoen.
danner stadig instruktører fra de forskellige
Forsvarets Fjernkendingsskole var noget værn m. v. og elever fra Søværnets skoler,
i sin art enestående, idet man i udlandet som det vil fremgå af omstående skema.
endnu ikke helt havde udspecialiseret fjernR. Steen Steensen.

Fjernkendingsskolen indgår nu i Søværnets Taktikskole.

INTENDANTUREN
(Søværnets Intendantur blev i 1971 nedlagt og dens virksomhed indgik
derefter i Søværnets Materielkommando)

D

an mar ks SØværn har op gennem tiderne
erkendt, at heltedåd udføres bedst på
baggrund af god forplejning, og at der skal
mere end mod til for at føre krig. Allerede
Valdemar den Anden havde dette i tankerne, da han i ]ydske Lov fra 1240 bestemte, at cheferne for de stillede krigsskibe, som indgik i hans flåde, selv skulle
huske at medtage proviant og anden udrustning, samt erindre, at man ikke fik
nogen betaling for sin ulejlighed. Denne
enkle administrationsform holdt sig til midten af det 16. århundrede, hvor bl. a. den
tekniske udvikling og samfundets strukturændring nødvendiggjorde en mere centraliseret administration af rigets flåde.
Den første embedsmand med intendanturmæssigt arbejdsområde var renternester
Christiern Huid, som i 1535 deltog i udrustningen af admiral Suensons flåde. Kong
Christian III udstedte året efter en »ordenanz«, som bl. a. fastsatte bestemmelser for
omgang med proviant om bord i skibene,
og det blev bestemt, at 25 mand skulle »lade
sig nøje« med l tønde øl. I skibenes besætning indgik en skriver. Åbenbart har disse
første direktiver ikke bragt den ønskede
skik og orden om bord, for allerede i 1555
udstedte den samme konge nogle »artikler
for krigsskibene«, som indførte dødsstraf
for at »kaste vrag på kongens proviant, spil14·

de eller kaste det over bord«, Kun kældersvenden - denne var oftest skibets skriver
- og kvartermesteren måtte komme i kabyssen, og stjal nogen for mere end 4 skillings
værdi, blev han hængt fra bovsprydet. Den
eneste mere humane bestemmelse var, at
»dersom nogen ville have varmt øl om morgenen, da må de overgive kokken det af
deres ration, og erholde flæsk eller spegesild dertik Samme år skærpedes forordningerne yderligere, og også admiralerne skulle
nu føre tilsyn med kabys og bespisning. Om
bord i et af skibene var tilkommanderet en
»everste principal oc general skrivere, og
i 1560 tjenstgjorde 46 kokke- og kældersvende og 21 bødkere.
På dette tidspunkt styredes Marinens og
Statens pengevæsen af rentekammeret. I
gennemsnit lå udgifterne til Flåden på ca.
20.000 DIr. om året, og renternester Joakim
Bek førte fra 1539 regnskaberne med disse
udgifter assisteret af renteskriver Niels Pedersøn »den gamle« . Medens kammeret udbetalte lønningerne til officererne, fik de
lavere grader besoldningen af slotsskriveren
Knud Pedersen. Sidstnævnte embedsmand
blev den 10. december 1564, i forbindelse
med havende tjeneste, udnævnt til skibsskriver på Bremerholm. Rigsadmiral Herluf Tralle havde længe ønsket bedre tilsyn
og regnskabsførelse, og Knud Pedersøns ud-
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nævnelse skete på baggrund af en stor ma- des, at den 28-årige Niels Påske blev slotsterielmønstring, som blev foretaget på Hol- skriver, medens tidligere nævnte renteskrimen og om bord. Til assistance ved regn- ver Niels Pedersøn »den gamle« blev Øverskabsførelsen ansattes 2 skrivere, og Knud ste skibsskriver. De store arbejdsområder,
Pedersøn blev formelt underlagt Holmens denne tidligere havde haft, indskrænkedes
admiral Kristoffer Mogensøn, og »skal være efterhånden, og inden længe kaldtes han
ham lydig, som var det kongen selv«. I atter renteskriver. Niels Påske tog sig, tvunpraksis havde han dog reference til stathol- get af omstændighederne, mere og mere af
der, lensmand og rentemester, og i særlige proviantregnskaberne, som i disse år fortilfælde kunne han gå direkte til kongen. årsagede mange vanskeligheder. I midten
Alle anskaffelser til Flåden henlagdes under af århundredet udnævntes en proviantdet nye embede.
mester for Flåden, og da rentemester Bek
Personligt gik det den »øverste skibsskri- i 1565 fik en alvorlig påmindelse om at
ver« godt, og han blev i 1567 borgmester tage sig sammen og »ikke være rådløse. fori København. Med regnskaberne stod det anledigede det ham åbenbart til straks at
derimod sløjt til. Rigets økonomi var så ansætte sin søn Lave Bek som proviantelendig, at end ikke den store klokke i mester. Det hjalp imidlertid ikke, og forLunds domkirke blev sparet, da der i 1565 gængeren, Bjørn A ndersen, ansattes igen
blev udskrevet en kobberskat. Knud Peder- året efter.
søn måtte året efter selv lægge pengene ud,
da der skulle anskaffes humle, kabelgarn
Intendanturtjenestens udbygning
og tjære, fordi kongen, der »var ung og
omkring 1600.
stærkt optaget af jagt og drikkelag«, året
I 1576 aflagdes det første specificerede
før havde erklæret, at der ikke var flere
penge. I løbet af den milde vinter 1566-67 proviantregnskab for Marinen, og i 1597
havde »Knud Skriver« haft så travlt med oprettedes en stilling som proviantskriver.
skibskøb fra Amsterdam, at han havde for- Det var naturligt, at Niels Påske blev udsømt provianteringerne og kun købt 2200 peget hertil, men han kunne slet ikke magte
okser, af hvilke mange uheldigvis døde un- det krævende embede og blev året efter
der transporten. Først den 22. februar tog afskediget på grund af mangler til et beløb
han fat på brevene om den madskat, der på- af 68.757 Dlr. At opgaven ikke var umulig,
lagde lenene at sende al undværlig føde til viste afløseren - Klavs Mekkelborg- der ved
Københavns slot. Noget tyder på, at man sin død i 1619 var en formuende mand, Proikke har villet aflevere det fornødne, for viantskriverens ansvarsområde omfattede:
- Modtagelse af og regnskab med proallerede i marts blev der igen udskrevet
viant fra len og leverandører,
bl. a. torsk, gryn og ærter fra lenene og de
- udlevering af proviant til skibene og
fynske og jyske købstæder.
Holmen,
På denne baggrund er det forståeligt, at
udlevering af havre til kongens heste,
det kneb med at få slots- og skibsskrivertilsyn med bagning, brygning og slagtregnskaberne afsluttet og »forhørt«, Knud
ning,
Pedersøn døde i 1569, men regnskaberne
tilsyn med underlagt personel,
opnåede først i 1582 at få kongens underaflæggelse af ugentlige og årlige regnskrift efter et forlig opnået med arvingerne.
skaber.
I 1567 deltes det dobbelte embede såle-
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Hans arbejdstid var om sommeren fra kl.
5-10 og 12-17, og han måtte ikke uden
tilladelse rejse fra byen. Ligesom renteskriveren og senere .klædekammerskr iveren var
han underlagt renternes ter, statholder og
rigshofmester.
De gamle vestre og østre provianthuse,
som var beliggende på Slotsholmen på hver
side af Christian III's tejhus, dannede rammen om proviantskriverens virksomhed,
indtil disse bindingsværksbygninger i henholdsvis 1599 og 1617 blev revet ned. I
årene fra 1602-07 var Christian IV's provianthus blevet opført og dannede sammen
med Tøjhuset rammen om Flådens udrustningshavn (nu anlægget ved Det kgI. Bibliotek) . Megen fetalje var forinden blevet ødelagt på grund af de dårlige opbevaringsforhold og den manglende plads. Allerede i
1573 var det bestemt, at et nyt provianthus
hurtigt skulle opføres, men projektet blev
forsinket, fordi der ikke kunne opnås enighed om placeringen. Først skulle det ligge
ved reberbanen eller bag smedien, så blev
slotsøen forkastet, fordi det ville Ødelægge
udsigten, og af samme årsag ville man ikke
bygge, hvor slotsherrens stald havde stået.
Da man opgav at rive bødkerhuset ned for
at skaffe plads, var problemet som hastesag
overgivet til Peder Okse. Den nye bygning
- som i 1626 blev hærget af brand - rummede bl. a. kornloft. brødloft og grynmalernes loft, og i gården var der placeret et
vagthus. Da beholdningerne af korn ikke
kunne rummes i provianthuset, fandtes der
også kornloft på Børsen og i Vestre Vandmølle. Grynmøllen var hestetrukket og havde en kapacitet på flere tusind tønder om
året. Slagtehuset var sammenbygget med
kongens staldbygning, og til konservering af
kød og flæsk blev der normalt anvendt
fransk salt. Af talget blev der støbt lys, som
indgik i beholdningerne.
I nærheden af slagtehuset lå vedhaven,

som rummede brændselsbeholdningerne. og
tæt ved provianthuset fandtes 2 møller, af
hvilke den ene stammede fra Frederik II's
tid.
Efter 25 år blev bageriet i provianthuset
for lille, og et nyt blev bygget i 'provian tgården. I 1602 skulle der leveres 2 tønder
brød for hver tønde rug. Selvom »bagerset«
havde en betydelig kapacitet, var det alligevel ofte nødvendigt at skaffe brød udefra,
og til tider blev det købt i udlandet, f. eks.
i Danzig. I tilfælde af, at brød blev ødelagt,
»skulle de fordærves for proviantskriveren
og ikke for kongen, efterdi skriveren var
bestilt til kongens gavn og fordele.
Det gamle bryggers brændte i 1603.. Et
nyt blev opført i 1606, og året efter blev der
her indlagt vand. Det store behov medførte,
at man allerede i 1620 måtte bygge yderligere et bryggers, som imidlertid brændte
i 1632 og først 4 år efter blev genopført.
Øllet opbevaredes på tønder, og der skulle
mange til. Alene i 1602 fremstilledes 1'000
tønder af bødkeriet, som, efter at have haft
til huse i bryggerset, var flyttet til en bygning mellem dette og TØjhuset. Tønderne
var ikke gode, og selvom kongen havde
instrueret skibene om varsom behandling,
og der var bygget en kran til ombordtagningen, regnedes der med store svindprocenter på grund af lækage. Unde~ proviantskriverens domæne hørte også et hønsehus,
et hundehus og et svinehus, og på Bremerholm hav.de han en »spisemester«, som assisteret af 12 mand tog sig af køkkenet. Medens rentekammeret indtil 1587 havde beregnet skibsprovianteringernes omfang og
foretaget den efterfølgende udskrivning af
madskat, blev dette arbejde nu overtaget
af proviantskriveren, som af klædekammerskriveren fik de nødvendige mandtalsoplysmnger.
Klædekammerets første regnskaber stammer fra 1577, og denne institutions etable-

213

ring skyldes renternes ter Kristoffer Valkendorj, der straks efter sin tiltrædelse i 1574
gik i gang med en omfattende udbygning af
Flådens økonomiforvaltning. Renteskrivernes embedsområder blev i løbet af en årrække overtaget af klædekarnmeret, og det
sidste renteskriverregnskab aflagdes for årene 1583-84. Klædekammeret fik sit navn
efter at have overtaget regnskabet med udlevering af »hofklæder« til Flådens befalingsmænd, og blandt beholdningerne af beklædning støder man i 1579 bl. a. på Rigets
Sværd, kongens korte degen, 415 synåle, 3
paternosterbånd af glas og 344 par glarøjne,
Regnskaberne var fra omkring 1550 blevet
ført af skrædderkammeret på Københavns
slot, og også klædekammeret havde i de
første år lokaler her. I 1592 flyttedes det
imidlertid til en bygning ved HØjbro, men
da dets nabo »renteriet« i 1640 skulle udvide, måtte klædekammeret ud, og kongen
besluttede »at anbringe klædekammerskriveren med hans kram i bundtmagerens lossemente. Det varede ikke længe, før der
taltes om denne skrivers »itzige kvarter«,
Embedet som klædekammerskriver var
ikke let, men på trods af de store vanskeligheder, blev de fleste regnskaber ført meget
nøjagtigt. For Anders Olsen kneb det dog,
og hans regnskaber var endnu ikke i orden
Il år efter hans afskedigelse; men årsagen
kan have været de omfattende tyverier, der
blev begået, mens han og hans efterfølger,
Knud Kristensen, havde ansvaret for beholdningerne. Størst vanskelighed voldte
dog pengemangelen, som medførte, at kammeret skyldte store beløb til officerer og
søfolk. Efter Svenskekrigen måtte man gå
over til at udstede »restsedler«, og i 1649
beløb gælden sig til 366.360 DIr. Klædekammerskriveren var »zahlmester« og udbetalte løn til Marinens og Tøjhusets personel. Han førte desuden ruller over Holmens
mandskab og udbetalte kostpenge til offi-
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cerer. Det ældst bevarede regnskab er fra
1662, og da generalkommissariatet for krigsmagten oprettedes i 1677, overførtes Flådens
økonomiske anliggender dertil.
Særlige materielregnskaber for Holmen
kan spores tilbage til 1581. Materie1skriveren, som før hed »Holmens skrivere, førte
en overgang retsprotokollen; men skønt
dette arbejde fra o. 1600 overtages af andre,
var arbejdsområdet stadig stort, · og regnskabet omfattede alt fra liner og sølvfløjter
til opbragte skibe og vrag bjærget i Sundet.
Indtil 1635 havde en selvstændig skriver bestyret tømmerregnskaberne. Deleskriveren
blev imidlertid i løbet af dette år underlagt
materielskriverembedet.
I 1617 blev der udnævnt en skriver ved
den store smedie. Han blev få år efter kaldt
»Skriveren på Holmen«, og senere blev en
del af hans arbejde overtaget af mønsterskriveren.
Om bord i skibene var regnskaberne blevet udviklet, så de efterhånden gav et anvendeligt grundlag for Marinens budgetlægning. Foruden proviantregnskaberne
førtes en kommende og gående rulle, i hvilken skibsskriveren skulle tegne galger ud
for de deserteredes navne og kors ud for de
dødes. Desuden skulle han føre protokol
over de retssager, som afgjordes om bord,
og han holdt i den forbindelse regnskab
med bøder og »gaver til de fattiges. Skibsskriverne rangerede o. 1670 som underofficerer tillige med skibspræster, fordi de
skulle spise »ovenpå« og »i fat« med skipper, barber og styrmænd.

Svære år
med krige, mangler og bedragerier.
Indtil 1643 havde kongen selv underskrevet Flådens regnskaber og deltaget i kontrollen med leverancerne. Rigshofmester
Corfits Uljeldt gennemførte efter den tid,

Efter mere end 250 års anvendelse i Christian IV's provianthus på Slotsholmen blev egetræssaltkarrene i 1867 flyttet til det nuværende proviantmagasin på Arsenaløen. Også her benyttedes de
i mange år til konservering af de store mængder kød , som medgik til bespisningen af skibsbesætningerne og Holmens faste stok. Nye tiders konserveringsmetoder og et mindre forbrug har overflødiggjort de store kar, som stadigvæk - i brugbar stand og hver med et rumfang på ca. 7m 3 minder om tidligere tiders appetit.

at kongen »har intet bekymret sig om nogen købmandshandel«, og også statholdernes og renternesternes underskrifter forsvandt. I de næste år regerede rigshofmesteren enevældigt renteriet, Holmen, klædekammeret og provianthuset. En følge heraf
var, at Marinens finanser blev udsat for
hårde belastninger på grund af svigtende
priskontrol og adskillige tilfælde af bedrageri og underslæb. Det var særlig galt med
tømmerleverancerne, som beløb sig til gennemsnitligt 100.000 DIr. om året. Skønt
kongen personligt søgte at råde bod på forholdene, lykkedes det Ulfeldt at beholde

sine beføjelser ved en såkaldt »generalkvittering« i 1647. Det bør dog nævnes, at de
store overpriser formentlig skyldtes den omstændighed, at leverandørerne ikke havde
store chancer for at få betaling for deres
varer.
I juli 1651 måtte Corfits Ulfeldt flygte,
og i den følgende revision og opgørelse af
beholdningerne deltog renteskriver Sigfred
Fris. Flere intendanturfolk blev revet med
i Ulfeldts fald. Bryggerskriver N iels Jørgensen var allerede blevet afskediget i 1649,
registerskriver Klavs Andersen sattes på
porten i 1651, og der er næppe heller tvivl
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om årsagerne til, at proviantskriver Morten
Mikkelsen i 1654 frivilligt overlod sit embede til en anden.
Allerede i 1651 blev der udsendt nye
bestemmelser, som befalede månedsregnskaber for både indtægter og udgifter, og året
efter skærpedes reglerne for leverancers
modtagelse, besigtelse og afmærkning. En
del personelrokeringer blev nødvendige, Således afløste proviantskriver Hans Mandiksen samme år materielskriver Hans Numesen.
Men hverken skærpede regnskabsbestemmelser eller personeludrensninger kunne
rette landets finanser op, og utilfredsheden Der blev omkring 1700 forgæves gjort forsøg på
var stor. Rentemester Peter Vibe skriver i at flytte de murede kabysser fra lasten til øverste
et brev fra 1654: »J eg kan ikke noksom be- dæk; men skibets voldsomme bevægelser ødelagde hver gang opmuringen. Derfor måtte man
klage mig over den store besværlighed, jeg foreløbig nøjes med at formindske brandfaren
har af alle, som har noget at fordre, både ved at beklæde kabysserne med kobberplader.
(Orlogsmuseets Udstilling).
hof-, holmens- og tøjhustjenere. Forgangen
torsdag var der 150 af tØjhusfolket for min
port, hvilken jeg måtte lukke til, og skikke
af mit folk over graven gennem løngangen yngre kaptajn, men rangerede som underop til deres øvrighed at sætte styr på dem.« officer.
Situationen blev imidlertid endnu alvorI 1655 adskiltes Flådens øverste ledelse
ligere, og da søfolkene i slutningen af 1657 fra slotsforvaltningen, og der etableredes
forlangte prisepengene udbetalt, blev det et admiralitet. I kollegiet indgik rentemelillejuleaften nødvendigt at hænge 3 ma- ster Peter Rediz med titel af vicepræsident.
troser på Bremerholm for at skaffe ro. På 'P eter Vibe fungerede dog endnu i nogen
dette tidspunkt var der 5400 søfolk i Kø- tid som søetatens renternester, og kongen
benhavn, der havde o. 40.000 indbyggere. begyndte atter i september at underskrive
Disse tal virker fremmende for forståelsen regnskaberne. Den nye administration blev
af kongens afslag til rigsadmiral Henrik hurtig effektiv, selvom den i begyndelsen
Bielke, da denne året før havde foreslået, at brugte de gamle midler og udsendte flere
byens borgere skulle tage søfolkene på vin- forordninger om forøget kontrol. Materielterkost - gratis.
let skulle mønstres hver uge og »generalI 1654 oprettedes embedet som »rnunster- mønstres« hver måned. Tre af admiraliteskriver« på Holmen, og underskriver Kre- tets kaptajner blev inspektionsofficerer, og
sten Andersen Mørk fra den store srnedie den ene - David Dannel - skulle især .inblev udnævnt hertil. Arbejdet bestod dels spicere det intendanturmæssige. Det mest
i vedligeholdelse af mandtalsruller for alt upopulære ved den nye inspektionsordning
Flådens personel og beboerne i Nyboder, var dens effektivitet. For at forbedre fordels i føring af materie1regnskaber og rets- holdene om bord holdt rigsråd Christen
protokol. Munsterskriveren fik løn som en Skeelog rentemester Peter Redtz i 1657 for-
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hør over alle admiraler og kaptajner for at
finde frem til baggrunden for de mange
klager over kosten.
I en betænkning fra samme år vedrørende
admiralitetets instruks foresloges faste regler for skriftlige udfærdigelser, og betydningen af provianthusets og bryggersets beholdningsnormer blev fremhævet.
Allerede året efter, under den 2. svenskekrig, blev det sidste forhold aktuelt, for beholdningerne var for små til skibenes udrustning, hvorfor der blev udstedt »pas til
lensmændene« på de manglende forsyninger. Imidlertid søgte man på anden måde
at opmuntre besætningerne. I et skib fik
alle menige ny beklædning af kongen, medens chefen for NOÆ ARK fik 3 Dir. til øl

} ernkabysser blev indført i 1730 og herefter placeret på øv erst e batt eri under bakken. Modellerne af de før ste er gået tabt. Denne, som findes
på Orlogsmuseets Udstilling, er konstrueret af
fabrikmester D. Thurah ; den blev taget i anvendelse i 1736.

og brændevin til sine skibsfolk. Også på
land mærkede datidens intendanter, at der
var krig. Bryggerset og proviantgården blev
beskadiget, og en kanonkugle gik lige over
hovedet på skriver Hans Hansen, mens han
sad og førte protokollerne.
I 1659 ændredes renteskriverens og mønstreskriverens titler, og Jens Larsen blev nu
mønstrekommissarius. Sammen med kgl.
sekretær Erik Krag, proviantskriver Hans
Hansen og hofprædikanten blev han desuden direktør for Kvæsthuset. Samme år
ændredes bespisningstaksten, og der modtoges fra Holland meget store forsyninger.
Københavns borgere blev ikke alene tvangsudskrevet til skibene, men da kassen var
tom, og man skulle betale besætningerne,
blev beløbet afkrævet borgerskabet. To professorer deltog af kontrolrnæssige årsager
personligt i udbetalingerne af universitetets
bidrag.
Efter krigen blev det på stænderforsamlingen i 1660 bl. a. foreslået at reducere
antallet af ansatte på bryggerset og i proviantgården og at overgå til pengebetaling
i stedet for naturalier. Der skulle imidlertid gå mange år, før dette forslag blev gen nemført, men meget andet nyt så dagens
lys. De to tidligere nævnte »kornmissarii«
indgik i et nyoprettet skatkammer, som
yderligere var bemandet med 2 bogholdere,
2 kasserere og l kontrollør. Pengekisten,
hvorom sagen drejede sig, var naglet fast
under bordet, og kontrolløren indgik i alle
besigteIseskommissioner. Fra 1664 udvidedes ekvipagernesterens arbejdsområde så
meget, at næsten al anden inspektion og
kontrol blev overflødiggjort, og allerede
året efter viste det sig, at ansvarsområdet
var blevet for stort, idet 2 ekvipagernestre
døde om foråret og en tredie holdt sig borte
fra København trods udnævnelsen. I 1665
bestemte kongen, at han igen ville skrive
under på alle udleveringer fra Bremerholm,
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og klædekammer- og tøjhusskriv('rne blev

ste folk fra et andet skib, skulle dettes
skibsskriver erstatte det fortærede in natura
de fattiges forstandere i Holmen Sogn.
Samtidig med, at man skyldte Marinens eller - såfremt hans beholdninger ikke tilfolk 4 kvartalers gage, blev der i anledning lod dette - afgive en kvittering. Samme år
af prinsessebrylluppet i 1666 opkrævet en skulle renternesteren og skriverne igen oversærlig skat af bl. a. Flådens personel. Det tage regnskabs- og tilsynsansvaret, og ekviblev naturligvis klædekammeret, som fik pagemesterens arbejde blev derved lettet.
den vanskelige opgave, og at skriverne ikke Endelig fastsattes i 1685 de længe drøftede
blev populære illustreres tydeligt ved, at en normer, og en kongelig instruks af 21.
blev fundet myrdet. De to mistænkte kla- marts beordrede, at skibenes beholdninger
rede frisag, fordi intet skete, da de lagde til enhver tid skulle svare til 2-3 måneders
hænderne på liget og udtalte ønsket om, forbrug, og at lagrene på land skulle ligge
at Gud ville straffe morderen.
inde med nok til 7 måneder. Samtidig blev
I de efterfølgende år blev tilstandene ikke »Ober-zahlmesteren« ansvarlig for al lønstort bedre, og i 1668 truede matroserne med ningsudbetaling, og personalet på proviantat udplyndre Amagertorv, dersom de ikke gården måtte aflægge ed på, at de ville »forfik betaling. Der blev nu ansat 2 mester- valte deres embede ærligt og redeligt«.
skræddere, og man begyndte at tilskære beI året 1700 udgjorde intendanturpersoklædningen på Holmen. Tidligere var uni- nellet på hind o. 35 mand, og følgende nye
formen blevet skåret og syet i byen, men her- embeder var oprettet: Krigskommissær og
efter måtte skibenes besætninger selv påtage bogholder, fabriksskriver, inventar- og taksig sammensyningen. Dog købte man til et kelageskriver, materielskriver i Christianstogt til Trankebar 600 færdigsyede skjorter, sand, mynster- og eskadreskriver, skifteskriog til samme ekspedition blev der bagt brød ver, skriver på Christiansø og skriver ved
i byen. Til gengæld var der ingen penge til tømmerhugsten i Holsten.
at betale leverandørerne med. Året efter
Da kadetkorpset blev etableret i 170l, belysnede det dog så meget, at bryggers- og stemtes det, at eleverne selv skulle betale
proviantskrivere fik penge til lønninger, og deres uniform, som leveredes for 50 Rdl.
Jens Larsen foreslog bedre naturalielønnin- eksklusive kårde.
ger til kaptajner og løjtnanter. At der ikke
Bl. a. fik skibsskriverne et nyt grundlag
var nok til alle, demonstrerede mønstre- for deres arbejde, da generalkommissariatet
skriver Morten Klavsen, da han strejkede den 24. april 1711 bestemte, at de skulle
for at fremtvinge en Iønningsudbetaling til være personligt ansvarlige og stille sikkersig selv.
hed for alle deres beholdninger. På trods
I 1677 oprettedes som omtalt general- heraf skulle skibschefen have nøgle til lyskommissariatet for krigsmagten, og her pla- og brændevinsbeholdningerne. Der måtte
ceredes det overordnede ansvar for inten- ikke holdes svin om bord og ikke medtages
danturforvaltningen. Dette år bestod Flåden mere proviant, end der var plads til i kamre,
af 80 skibe, der havde en bemanding på kældre og kister. Blev der overskud på ra11.480 mand, og belært af erfaringerne an- tionerne, skulle det »komme kongen tilskaffedes 4 proviantskibe, som skulle hjælpe gode«. Samme år udkom der, på grund af
med forsyningerne. Regnskaberne med be- de mange sygdomstilfælde i Flåden, en ny
spisningen blev endnu mere detaljerede, og spisetakst, og beklædningsnormerne blev
i 1679 bestemtes det, at dersom man bespi- forøget.
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Skibsskriveren på fregatten PHØNIX, ]. F.
de Hammershaimb, der tidligere havde været underskriver på LOUISE, var en af datidens dygtige intendanturfolk. Allerede 2
år efter sin udnævnelse til skibsskriver gjorde han tjeneste som overskibsskriver på Orlogsskibet EBENETZER, og i 1723 blev han
under et togt til Nordsøen udnævnt til
landsfoged på Færøerne.
Fra 1717-20 var der forbud mod handel
med proviant. Disse bestemmelser skal ses
på baggrund af de vanskelige år, som bl. a.
foranledigede, at rentekammeret anmodede
kongen om at sende hjælp til Island, hvor
der herskede hungersnød.
Man prøvede i 1718 at spare penge ved
at lade officerer og faste folk besørge arbejdet med skibsprovianteringerne, som ellers
blev udført af de daglønnede såkaldte »sjouere« , men allerede en måned efter var der
igen 1500 i arbejde. Den store nordiske
Krig havde da varet i 9 år, og generalkommissariatet frygtede, at sømagten ville gå
til grunde, dersom der ikke blev skaffet
penge og proviant til mandskabsbetalingen.

På land skete en "betydningsfuld organisationsændring, da divisionerne i 1719 blev
oprettet, og ved instrukser fra 1720 og 32
blev de gjort selvstændigt regnskabsførende.
Intendanturarbejdet blev udført afdivisionskvartermestrene, der først fik officersstatus, og senere fik stillingsbetegnelsen ~n
dret til intendant.

Bedre tider for forvaltningen.
Den såkaldte »Marin-Kommission« afsluttede i 1727 sit arbejde, og dermed var
grundlaget skabt for det store reformarbejde, som i løbet af. de næste årtier blev gennemført. Kommissionen havde blandt meget andet konstateret et væld af administrative fejl og desværre også mange »pengebedrage. I skibene erstattedes kahytsskriveren året efter af en »controlleur«, som skulle
føre tilsyn med alle regnskaberne »og påse
kongens fordel derved«. I 1730 skete der
den ændring, at kabysserne blev flyttet op
fra lasten og anbragt på øverste batteri under bakken, og i 1735 udsendtes et regle-

.

Spisetakster fra 1736.
Menuen var:

Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Middag

Frokost

Brændevin og brød
»
Smør »
»
Brændevin »
»
Smør »
»
Brændevin »
»
Smør »
»

»

»

Samme år fik skibenes proviantskrivere
rang som premierlieutenanter. Disse skrivere var tidligere blevet ansat af generalkommissariatet, men efter 1722 blev de og
skibsskriverne antaget til tjeneste af skibscheferne, som også fik pålagt at føre tilsyn
med regnskaberne, hvis ekstrakter fortsat
skulle indsendes til generalkommissariatet.
De årlige regnskaber blev derefter forelagt
kongen.

Flæsk og ærter
Smør » grød
Kød » ærter
Smør » grød
Flæsk » ærter
Smør » grød
Bergfisk » ærter

Aften

Smør og grød
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
lO

»

»
»
»
»
»
»

ment for »Spaanehaugen«, det senere magasin for kasseret gods. Aret efter blev de første
jernkabysser til skibene anskaffet, samtidig
med, at der udsendtes en ny spisetakst. Det
fremgik af denne, at hver mand ugentligt
tilkom 11/ 2 pd flæsk, 3 pd oksekød, 13/ 8 pd
smør, 2/5 lod dyppesmør. 3/8 otting ærter,
7 pd hårdt brød, 1/80 pot øl-eddike, 1/4 pd
bergfisk, 11/40 otting byggryn, l pægl dansk
brændevin og 171/ 4 pot skibsøl.
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I 1741 approberede kongen, at der, som
en underafdeling af proviantgården, blev
bygget et provianthus på Nyholm. Der verserede dette år en del ondsindede rygter
om Flådens tilstand, men en undersøgelseskommission kunne året efter oplyse, at alt
havde været i den bedste orden. For at demonstrere sin tilfredshed bevilgede kongen
årligt 7000 Rdl. til »Intendanten over Marinen« Frederik greve Danneskiold-Samsøe.
Beløbet svarede til l % af det, hans gode
administration sparede.
Bestemmelserne om regnskabsføring og
ansvarsfordeling om bord havde nok i mange henseender været detaljeret, men der
havde aldrig været foretaget en klar op de-

Mål og vægt har altid spillet en betydelig rolle
i Flådens administration. Måske mest i den
periode, da skibsskriverne var bemyndiget til
personligt at drage ford el af et eventuelt overskud. Chefen havde dengang selvet sæt lodder
og mål, som ofte blev brugt til at kontrollere
skriverens. I den kraftigt beslåede kasse opbevaredes officersmessens sølvtøj. Nederst til venstre ses et hulmål til udmåling af dagens smørration.
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ling af områderne. Dette skete, da kongen
i 1743 underskrev de regnskabsmæssige bestemmelser, der var udarbejdet af admiralitetet og generalkommissariatet. De enkelte
specialister blev regnskabsførere for det materiel, som anvendtes indenfor deres område, og kahytsskriveren skulle føre hovedbog over alt med undtagelse af proviant og
artillerigods.
Aret efter at Frederik V havde besteget
tronen, gav han et synligt. bevis på sin interesse for Marinen, da han som den første
konge ved en stabelafløbning den 16. juni
1750 viste sig i søetatens uniform. Da kongen i 1752 autoriserede det »Søe-KrigsArtikkels-Brev«, som havde været under
forberedelse siden 1737, bragte han dermed
Flådens organisation og administration i en
sådan stand, at væsentlige ændringer ikke
blev foretaget før mere end l 00 år senere.
Artiklerne indeholdt et væld af intendanturmæssige bestemmelser. Af instruks for
»Krigs-Commissæren i en Flaade eller
Eskadre« fremgik det, at denne ansattes af
admiralitetet, for direkte under flåde- eller
eskadrechefen at føre tilsyn med alle regnskabsførere. Han modtog den samlede kassebeholdning og eventuelle kreditiver, og han
vejledede om de fordelagtigste indkøb under togtet. Han var medlem af proviantbesigtelseskommissionerne, og skulle der
efter en træfning oprettes et midlertidigt
hospital, sorterede dette og de sårede og
syges transport under krigs-commissæren.
Inden Flåden eller eskadren gjorde sig rede
til kamp, skulle han med sin pengekasse og
sit arkiv overføres til et sikrere skib.
Også »Skibs-Proviant-Skriveren« blev ansat af admiralitetet. Udover proviant, sygekost og emballage havde han regnskab med
lys, brænde, kej etøj , beklædning, sæbe og
tobak samt mål og vægte, som chefen forøvrigt jævnligt kontrollerede. Kommende
og gående rulle skulle han fortsat føre, og

Med et forbrug på 1/12 favn bøgebrænde skulle kokken kunne koge en kedel skibskost. Til madlavningen benyttedes kobberkedler af forskellig form og størrelse, og meget af det gamle kabysgrej opbevares stadig på Holmen.

han varetog de gejstlige forretninger, hvis
der ikke var en skibspræst om bord. Blev
proviantjournalen med bilag ikke indleveret senest 4 uger efter kommandostrygningen, vankede der en bøde på 1 Rdl. pr. dag.
Kahytsskriveren, som senere i de større
skibe blev kaldt skibssekretæren, blev ansat
af chefen, og bistod med de skriftlige arbejder. Han førte materielregnskaberne og
forhørsprotokollen. og var han ikke i stand
til at holde på en hemmelighed, risikerede
han at blive et hoved kortere.
I instrukserne for bødker og skibskok
stod bl. a., at der kunne idømmes bøder på
en eller flere måneders løn, hvis bunden
sattes forkert på tønderne, eller hvis kødet

kogtes for længe. Når skibet var til søs,
skulle saltmaden udvandes i havvand, men
lå man til ankers på reden, kunne der 2
gange ugentligt rekvireres fersk kød og
grøntsager.
De bedre tider blev markeret ved, at de
grå triste uniformer blev udskiftet til mere
festlige blå med røde opslag. Egentlig havde
det været meningen, at officererne »til
stads« skulle have haft guldtrådsknapper,
men man havde taget munden for fuld og
måtte 2 år efter ved en resolution gøre opmærksom på, at der i stedet skulle benyttes
»slet forgyldte messingknapper«.
Ved en ny spisetakst skete der fØlgende
ændringer i de rationer, som var indført i
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1736. Brød- og smørrationerne blev lidt
mindre, og var der ikke flæsk nok, kunne
der i stedet udleveres dobbelt så meget
saltet oksekød. Som erstatning for klipfisk
og smør kunne der udgives ost, og til 6
pund hårdt brød svarede 9 pund blødt.
Som transportkost kunne der udleveres l
pund hårdt brød, 1/4 pd smør, 3 potter øl
og l/S pot brændevin pr. mand.
Proviantindkøbene synes stadig o. 1770
at have voldt en del vanskeligheder, og det
blev derfor forsøgt at lade disse forretninger
forestå af en »entrepreneur«, der som betaling enten fik 1000 Rdl. årligt eller l %
af indkøbssummen. Da denne ordning ikke
holdt sig længe, må det formodes, at den
ikke har været særlig god.
Fra 1771 blev der medgivet alle skibene
»jernbeslagne« pengekasser, og chef, næstkommanderende og kahytsskriver udgjorde
de fremtidige kassekommissioner.
De nye søndre og nordre takkeladshuse
på Frederiksholm, hvis projektering var påbegyndt af admiral U. F. Suhm i 1751, blev
færdigbygget i 1774. Disse store magasinbygninger, der havde Arsenalet som forbillede, anvendtes bl. a. til Hoved- og Beklædningsmagasinet.
Dødeligheden om bord var stor. Da HOLSTEN den 15. juli 1780 vendte hjem fra Kina
og Ostindien, manglede 84 mand. Det blev
fastslået, at uorden og dårlig proviant var
en væsentlig årsag hertil. Nye forordninger
omhandlede derfor renlighed og forbedringer i provianten. På længere togter blev der
nu medgivet vinrationer til »vedligeholdelse af et muntert og let sind hos folkene«.
Året før var provianteringerne blevet ramt
af to uheld, idet voldsom kvægsyge havde
ramt Øerne, og grynmøllen ved Dokøen var
brændt.
Først i 1794 udfærdigedes bilag 12 til
»Søe-Krigs-Artikkels-Brevet«, og dermed instrukserne for de militære proviantkom-
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missærer, proviantofficerer, skibssekretærer,
skibsproviantforvaltere og regnskabsførere.
Samtidig udsendtes atter en ny spisetakst,
som bl. a. gav brændevin til alle frokostmåltider. Skibsproviantforvalterne blev civilt ansat, men fik samme status som officererne, og de blev vore dages skibsintendanters forgængere. Inden ansættelsen skulle de
stille sikkerhed for en sum på mellem 5 og
600 Rdl. For at få bedre kontrol med lønningerne og andre ydelser om bord blev
der i 1799 indført contrabøger - en art
skyldbøger - i hvilke alle tilgodehavender
og udbetalinger indførtes. Som bilag nr. 40
til »Søe-Krigs-Artikkels-Brevet« udsendtes i
1810 formularer til proviant-, materiel-,
tømmermands- og sejlmagerregnskaberne
samt til besigtelses- og overleveringsforretninger.
Bortset fra en interimistisk sø-spisetakst
fra 1802, en gennemgribende uniformsændring i årene fra 1812-16 og en mindre i
1822 samt en ny spisetakst fra 1828 forblev
den intendanturmæssige situation i disse år
stort set uændret.

Deførste intendanter
og korpsets etablering.
De to tidligere divisionskvartermestre
Ludvig Esskildsen og Emilius Ferdinand
Ancker blev i 1856 udnævnt til intendanter. De blev uniformeret som premierløjtnanter, idet dog kraven skulle være hvid i
stedet for rød. Deres placering i 7. rangklasse kostede i skat 12 Rdl. årligt, men til
gengæld tituleredes de »velædle og velbyrdige Herre«. Lønningerne på henholdsvis
1500 og 1400 Rdl. svarede nærmest til kaptajnløjmanternes. Begge gjorde de tjeneste
ved Nyboders kommandantskab; men Esskildsen var dog samtidig skriver hos den
kommandør, der fungerede som overlods
i København. De Øvrige steder i Flåden be-

Et forbud mod kvinders og svins ophold om bord på Hans Majestæts skibe blev i århundreder
håndhævet strengt. Den almindelige forbedring af levestandarden og den megen sygdom blandt
besætningerne medførte imidlertid, at fersk kød blev taget i anvendelse. At også denne reform
kunne medføre vanskeligheder fremgår af ovenstående situation fra en fregat.
(Maleri af Chr. Møisted. Tilhører Hans Majestæt Kongen).

holdt man de gamle skriver- og forvaltertitler.
I løbet af vinteren 1866-67 flyttedes
proviant og fadeværk fra den gamle proviantgård til arsenalets nordre flø] bygning
på Arsenaløen. hvor det stadig har til huse.
Til brug for magasinforvalteren opførtes en
kontorbygning, som senere blev benyttet af
intendanturkorpset. Ved flytningen havde
man medbragt de store egetræssaltkar. Studeslagtningerne blev dog først påbegyndt i
december 1871, og i 1886-87 opførtes et
slagtehus, hvorpå de store kar blev nedgravet i blåler i den kælder, som oprindelig
var tænkt anvendt til opbevaring af is.
Da Flådens Forplejningskorps blev oprettet den 24. april 1868, begyndte intendan-

turens nyere historie. Loven om Søværnets
ordning fastsatte, at korpset skulle bestå af
en overintendant, 2 intendanter og indtil
25 reserve- og underintendanter, af hvilke
3 af hver kategori skulle være tjenstgørende
i fredstid. Arligt kunne antages 4 elever,
og både uddannelsen og øvrige forhold i
korpset skulle følge de samme regler, som
var gældende for Hærens Forplejningskorps.
Emilius Ferdinand Ancker, der havde været intendant ved Nyboders kommandantskab og derpå i en kort periode ved ekvipage- og kommandokontoret på Holmen,
blev den første overintendant.
Korpset sorterede, som den tidligere intendanturvirksomhed, under admiralitetets
3. afdeling, commissariats-departementet.
Om bord i skibene holdt man fast ved stil-
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lingsbetegnelsen proviantforvalter, og reserveintendanterne B. W.jordening og E. V.E.
Castberg gjorde f. eks. tjeneste som sådanne
om bord på henholdsvis korvetten HEI~DAL
og skonnerten FYLLA i 1873. Ved korpsets
oprettelse blev lønningerne fastsat, så reserveintendanter fik det samme som sekondløjtnanter, intendanter henholdsvis 800 og
1100 Rdl. og overintendanten 1600 Rdl.
om året. Sidstnævnte dog efter 5 års tjeneste stigende til 1800 Rdl.
I 1871 udsendtes der instruks for intendanten ved proviant- og fadeværksmagasinet, som var underlagt chefen for Orlogsværftet, og det blev heri bl. a. bestemt, at
ekvipagernesteren skulle afgøre de tvivlsspørgsmål, som måtte forekomme i forholdet mellem skibene og magasinet. Det blev
desuden pålagt overintendanten at sørge
for, at skibene i København-området fik
forsyninger af fersk kød, grøntsager og
blødt brød.
Da Christian IX i 1880 underskreven ny
lov om Søværnets ordning, ændrede korpset
navn til Søværnets Intendantur, og betegnelsen skibsintendant blev indført. Marineministeriet oprettede året efter et centralkontor og et lønningskontor. Disse og magasinkontorerne blev underlagt en chef for
regnskabsvæsenet, der som en af sine arbejdsopgaver fik besigtelserne på proviantog beklædningsmagasinerne.
Samme år flyttede intendant P. A. Nielsen fra Orlogsværftet til et kontor i Nyboder
for at tage sig af regnskaberne der, og han
blev senere udnævnt til søkrigskommissær.

•

I 1884 blev overintendant H. N. O. jonsen chef for Søværnets Intendantur. Han
var veteran fra begge slesvigske krige og
havde som reserveløjtnant bl. a. været chef
for en kanonchalup i 1864. Med stor dygtighed og energi reorganiserede han i løbet
af 20 år intendanturtjenesten, og under
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hans personlige ledelse blev intendanternes
uddannelse forbedret.
Beklædningsmagasinet havde hidtil bevaret en særstilling, men inden dette magasin i 1888 flyttede ind i egen nybygning,
blev dets forvalter Ernst Gunner Nielsen
udnævnt til intendant og magasinet underlagt intendanturen.
Indtil 1899 var overintendant Jonsen
både korpschef og bestyrer af proviantmagasinet, men arbejdsområdet var blevet for
stort. Den nye bestyrer af magasinet fik
kontorer i depotbygningen, og overintendanten beholdt selv den lille kontorbygning, som senere blev kaldt »Løvhytten«.
Chef for Søværnets Intendantur, overintendant E. [espersen, blev den Il. oktober 1909 udnævnt til stabsintendant. De
to bestyrere af proviant- og beklædningsmagasinerne var overintendanter, og korpset bestod desuden af 8 intendanter, 2 proviantforvaltere, 2 underintendanter af l.
kl., 2 af 2. kl., 3 af 3. kl. og 5 proviantskrivere. Der var oprettet stillinger som intendanturkonstabler og -overkonstabler,
men endnu var ingen udnævnt.
I 1923 blev bl. a. Søværnets Intendantur
nedlagt, og 2 år efter fik Orlogsværftet, som
intendanturen hidtil havde været underlagt,
civil status, og dets tidligere chef, kontreadmiral A. V. Scheel, blev chef for Flådestationen. Flådemagasinets bestyrer, kontorchef ved Orlogsværftet j. C. H. Thonning,
blev den l. april udnævnt til over intendant,
og magasinet blev tillige med beklædningsog proviantmagasinet underlagt Flådestationen.
I disse år blev intendanturtjenesten i Søværnet delvis slået i stykker. Arsagerne hertil var dels intendanturens forringede placering i det militære system, dels den omstændighed, at civile og personel fra andre
tjenestegrene blev udnævnt til intendanter

Flådens mandskab havde tidligere måttet finde sig i, at betalingen kunne
blive .forsinket i årevis, når der var lavvande i statskassen. Nu udbetales
forstrækningen under alle forhold præcist, og her ses den senere stabsintendant, kommandør Ole Rasmussen, foretage udbetaling til landlovsgaster om bord i NIELS JUEL i 1937.

og overintendanter, hvilket naturligvis forårsagede megen utilfredshed blandt de
forbisprungne, hvoraf flere blev udnævnt
til proviantmestre af forskellige grader.
Efter nyordningen flyttede stabsintendant V. G. C. Jacobsen i 1926 fra »Løvhytten« til det i Holmens nordre kontorbygning oprettede personelkontor, mens »LØvhyttene derefter i en årrække blev sæde for
Lodsdirektoratet og senere nedrevet.
I 1932 genopstod intendanturen som
korps: Søværnets Intendantur, direkte underlagt Marineministeriet. Overintendant
C. C. A. V. Ibsen blev den 1. juli 1932 udnævnt til stabsintendant. Intendanturen fik
hermed igen et solidt grundlag at arbejde
videre på. Til sin rådighed havde chefen en
tjenstgørende overintendant, et sekretariat
og en indkøbsafdeling. Direkte under sig
havde han flådemagasinet. som bestod af 16
magasinområder.
beklædningsmagasinet,
proviant- og servicemagasinet, vaskeriet og
magasinet for kasseret gods. Samme år udII . 15

sendtes instrukser for chefen for intendanturen samt magasinbestyrerne, og der var
hermed givet de rammer, indenfor hvilke
intendanturens virksomhed blev udøvet
helt til 1951.

Søværnets Intendantur, N A TO
og »logistic«.
De nye forsvarslove medførte, at SØværnets Intendantur indgik i et for værnene
fælles intendanturkorps, men stabsintendant Ole Rasmussen) som fik ændret titel
til kommandør, fortsatte med at være søværnskommandointendant. Sammenslutningen med Hærens og Flyvevåbnets intendanter viste sig imidlertid hurtigt at være af
mere teoretisk art. Hverken uddannelsesmæssigt eller hvad angik tjenesten indenfor
Søværnet ændredes forholdene ved denne
nyordning. Derimod medførte den, at nogle
af Søværnets intendanter kom til at gøre
tjeneste i nogle af de såkaldte »fællesstillin-
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ger« i Forsvarsministeriet og ved Forsvarets
Materielintendantur.
Efterkrigsårene og ikke mindst Danmarks
tilslutning til NATO skabte derimod ændrede vilkår for Søværnets intendanter, hvis
antal siden 1945 er fordoblet. Arsagerne
hertil er at finde i de øgede beredskabskrav.
den eksplosive' tekniske udvikling, som har
medført, at Søværnet forvalter mere end
200.000 forskellige arter materiel, og de
dermed forbundne krav om en mere effektiv administration. Hidtil havde intendanterne og deres forgængere været embedsmænd, som hovedsageligt tog sig af opgaver,
der ikke var militært prægede, og derfor
ikke erkendt som sådanne. Erfaringerne fra
den sidste verdenskrig havde imidlertid vist,
at forsyningstjenesten, eller Logistic. som
det hedder på NATO-sprog, var en faktor
af den allerstørste betydning. Det var derfor
naturligt, at Søværnets intendanter blev
inddraget i arbejdet med etablering af en
tidssvarende organisation af denne tjeneste,
og selvom den danske Marine endnu står
midt i udviklingen, ses allerede de første
resultater.
Det gamle institutionsnavn Søværnets

Intendantur (SIT) er genindført i 1960, og
en ny organisationsplan svarende til SØværnets andre tekniske tjenester er i 1961 blevet approberet af Forsvarsministeriet. Chefen for Søværnets Intendantur er blevet
specialtjenesteinspektør og indgår fortsat
i Søvæmsstaben. Behovet for og antallet
af intendanturofficerer er steget, og arbejdsområderne er blevet udvidet. De sejlende
intendanter har som forsyningsofficerer fået
øgede administrative arbejdsbyrder, men
deltager desuden i krypto- og kampinformationstjenesten og gør i havn tjeneste som
vagthavende officerer. Intendanturofficerer
fra Søværnet løser i Forsvarsministeriet og
Søværnskommandoen, ved Søartilleriet, Søminevæsenet, Televæsenet og de 3 flådestationer i København, Frederikshavn og Korsør samt ved et NATO-reservedelscenter i
Chateauroux i Frankrig administrative opgaver af logistic-mæssig art. Samtidig sker
der en betydelig udvikling af økonomiforvaltningen, og Søværnets intendanter vil.
i personelmæssig henseende, blive udskilt
fra det fælles korps og ført tilbage til deres
gamle værn.
Ib Jørgensen.

SØVÆRNETS
PRØVEANSTALT

T

il at bistå Søværnets mange institutioner, værksteder m. m. samt virksomheder knyttet til dette med råd og dåd på
material-tekniske og kemiske områder er
Søværnets Prøveanstalt oprettet.
Med teknikkens tiltagende udvikling i
sidste halvdel af forrige århundrede og den
heraf følgende fremkomst og anvendelse af
nye konstruktionsmaterialer voksede behovet for en mere specialiseret kontrol, og da
samtidigt det tidligere enerådende sortkrudt fandt afløsning i de af den voksende
kemiske industris nyskabte produkter nitrocellulose, dynamit, pikrinsyre m. m.,
hvilke stoffer krævede en langt mere indsigtsfuld kontrolvirksomhed end sortkrudtet, fremkom ved århundredskiftet forslaget
om oprettelse af et »Orlogsværftets kemiske Laboratorium«, som blev etableret i
nogle lokaler i en bygning på Dokøen.
Forud for dette var ved Søminevæsenet
foregået en udvikling af kontrollen med
sprængstofferne, idet der ved det »passive«
søminevæsen fandtes en officer, der førte
tilsyn med sprængstofferne. Omkring 1877
begyndte afløsningen af sortkrudtet, og da
Søminekorpset og dets depot oprettedes i
1880, fik denne tilsynsførende officer ved
15·

depotet betegnelsen »kemiker«. Det oprindelige laboratorium var indrettet i et lokale i Søartilleriets laboratorium på Arsenaløen (c~. 1876), men flyttedes 1880 til
Kvintus. Orlogsværftet, hvorunder Søminekorpsets depot sorterede, støttede sig i specielle tilfælde desuden til løs civil kemisk
assistance, indtil en civil kemiker, den senere leder af Carlsberg Laboratoriet, prof.
dr. phil. S. P. L. SØrensen i 1896 blev ansat
som militær-kemisk konsulent ved Orlogsværftet. I året 1900 udgav S. P. L. SØrensen
en bog om sprængstoffernes, særlig skydebomuldens fremstilling.
Tidligere udgivne bøger om sprængstoffer foreligger fra 1878 (Bog om miner,
mineudlægning og sprængstoffer af premierløjtnant Juul fra Ingenierkorpset. senere
kemiker ved Søminekorpset) og 1888 (Bog
om »Sprængstoffer« af 1. A. Vohtz, premierløjtnant i Flåden, kemiker ved Søminekorpset) .
På grundlag af S. P. L. SØrensens arbejde
med den kemiske kontrol af Søminekorpsets
sprængstoffer og direkte- foranlediget af en
rejserapport fra samme blev der på chefen
for Orlogsværftets ordre nedsat en lille kommission, bestående af setejmesteren, kom-

227

mandør O. Schuianenjliigel, chefen for Søminekorpset, kommandør I. A. Viihtz, og
Orlogsværftets militær-kemiske konsulent S.
P. L. SØrensen, som skulle finde frem til et
forslag til indretning af et laboratorium,
der kunne foretage alle de fornødne kemiske kontrolprøver på de af Søminekorpset
og Søartilleriet anvendte sprængstoffer.
Den først undersøgte mulighed: at udbygge det eksisterende laboratorium på
Kvintus, blev forkastet til fordel for et
forslag om indretning af et udvidet laboratorium i nogle ledige rum i den bygning
på Dokøen. hvori vaskeriet var installeret.
De afgørende momenter i overvejelserne
var dels økonomiske (fremføring af gasledninger til Kvintus ville blive noget bekostelig), dels af geografisk art, idet den for alle
Orlogsværftets afdelinger mere centrale beliggenhed på Dokøen talte til gunst for anbringelsen her.
I det forslag, der med datering Il. december 1900 blev fremsendt til chefen for Orlogsværftet, blev det da også anbefalet at
indrette et alment, kemisk driftslaboratorium på Dokøen. som skulle indrettes således, at ikke blot den kemiske kontrol med
sprængstofferne, men også med alle normalt anvendte konstruktionsmaterialer samt
forbrugsgods, der fandt anvendelse ved Orlogsværftets forskellige afdelinger, skulle
kunne udføres her. I første omgang regnede
man med ansættelse af en videnskabeligt
uddannet og erfaren kemiker som forstander og en laboratoriebetjent til assistance
for ham, idet stillingen som militær-kemisk
konsulent samtidigt skulle nedlægges.
Iøvrigt skulle tilsynet med og ansvaret for
sprængstofferne stadig sortere under de hidtidige tilsynsførende ved hvert af korpsene,
idet der da skulle udarbejdes nærmere instrukser for samarbejde mellem de tilsynsførende og det kontrollerende fælleslaboratorium.

228

Tiden

1900-1920.

I løbet af året 190l indrettedes »Orlogsværftets kemiske Laboratorium« så efter
dette forslag, og laboratoriet arbejdede efter
de angivne retningslinier under ledelse af
mag. scient. C. F. Petri fra l. januar 1902
til 30. september 1907, fra hvilket tidspunkt
ledelsen overgik til ingeniør, cand. polyt.
C. P. V. [acobsen, som fik kgl. udnævnelse
i 1909 og fortsatte indtil udgangen af 1920,
d.v.s. i tiden op til og under hele l. Verdenskrig.
I forstander Petris embedsperiode udbyggedes nu det omfattende kontrolapparat,
som den hastigt stigende anvendelse af
skydebomuld i miner, torpedoer, granater
m. m. betingede, alt i snævert samarbejde
med de tilsynsførende officerer ved korpsene. Instruks for dette samarbejde blev
approberet for Søminekorpsets vedkommende allerede i december 1902; medens en tilsvarende for Søartilleriet først forelå ved
forstanderskiftet i 1907.
Henimod l. Verdenskrig arbejdedes der
med de nye brisante sprængstoffer trinitrotoluol (Trotyl) og blandinger deraf (Novit),
som man dog ikke nåede at få anskaffet til
praktisk anvendelse under krigen.
Samtidig udbyggedes materialkontrollen
i samarbejde med Orlogsværftets anskaffende og forbrugende myndigheder, og her
drejer det sig jo om et vidtspændende arbejdsfelt fra kontrol af smøremidler. tørrende olier, brændsel til analyse af maskinkonstruktionsmaterialer (herunder bl. a.
støbematerialerne fra Orlogsværftets støberi) o.s.v., samt fremstilling af forskellige
forbrugsvarer, såsom fedtsværte, frugtfarve,
mærkeblæk m. m.
Med den stadigt stigende arbejdsmængde,
specielt hvad kontrollen med sprængstofferne angik, viste det sig efterhånden stærkt
påkrævet at få større og bedre lokaler til

---Oj
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Metalprøvning ved hjælp af træk-tryk-preuemashine: Den oprindelige materialprøvning bestod for
det meste i en bestemmelse af materialernes styrke-, elasticitets - og deformationsegenskaber, hvorved specielle prøveemner i prøvemaskiner i lighed med den afbildede bleo underkastet træk-, trykog bøjningspåvirkninger, hvorved prøveemnerne blev ødelagt. øverst til venstre på billedet ses et
stykke stål, der bukkes over en dorn, som ses trykke på emnet midt imellem 2 understøtningsruller,
hvorpå det hviler.

rådighed, idet vaskeribygningen på DokØen var en til formålet ringe bygning,
hvorved meget arbejde i laboratoriet foregik under særdeles utilfredsstillende forhold. Da under l. Verdenskrig presset på
laboratoriet i forbindelse med de store anskaffelser til Orlogsværftet og sikringsstyrken gjorde utilstrækkeligheden yderligere
følelig, blev der på indstilling fra direktøren for Skibbygning og Maskinvæsen til
chefen for Orlogsværftet udarbejdet forslag
til udbygning af laboratoriet på Dokøen.
De videre forhandlinger og overvejelser
i anledning af udvidelsesplanerne førte til
fremkomsten af flere nye planer, gående ud

på en flytning af laboratoriet fra Dokøen.
idet både brandfaremomentet i forbindelse
med sprængstofkontrollen og ønskeligheden
af eventuelt at få fjernet al gastilførsel til
Dokøen ved overgang til elektrisk belysning var drivende momenter.
Udgangen på overvejelserne blev beslutningen om at opføre den bygning på Arsenaløen, der idag huser laboratoriet, og samtidig blev det bestemt, at al materialprøvning ved Orlogsværftet skulle henlægges
hertil. Denne var nemlig hidtil foregået
ved Orlogsværftets forskellige værksteder,
og det skønnedes nu hensigtsmæssigt - som
naturligt er - at samle al materialprøvning
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Prøvning af færdigt grej til fastlagte påvirkninger. Foruden til bestemmelse af materialernes
styrkeegenskaber kan træk-tryk-prøvemaskiner
anvendes til afprøvning af færdige konstruktioner til forud ved beregning [urulne belastninger
under samtidig iagttagelse af eut, måling af de
v ed disse indtrædende formændringer. H er på
billedet ses afprøvning af en wirekniber, som
skal kunne fastholde en wire indtil en belastning
på 3 1/%ts. Wirekniberen ses forneden på billedet
opspændt i en liggende kædepreoemashine, og
trækket aflæses på instrumentet foroven tilhøjre.

i Søværnet på et sted, hvor erfaringerne
kunne samles og nyttiggøres for alle afdelinger.
Det skal bemærkes, at den ældste trækprøvemaskine opstillet her i landet - i halvfjerserne - ved denne lejlighed blev overflyttet fra »Skibbygning og Maskinvæsen«
til det nye laboratorium, og at maskinen
gør god tjeneste den dag i dag, hvor den
anvendes til prøvning af kæder, tovværk
m.m.
Ved skrivelse af 2. december 1915 fra
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Marineministeriet til chefen for Orlogsværftet blev byggeriet beordret igangsat
med en anslået bekostning på 90.000 kr.,
hvoraf 50.000 kr. forudsattes afholdt af
sikringsstyrkens midler, resten af Orlogsværftets forskellige rådighedsmidler.
I Dokø-perioden synes personalet at være
udvidet fra en laboratoriebetjent (foruden
forstanderen) til en assistent, en laborant
og en laboratoriebetjent. Med den udvidelse af arbejdsområdet, der fulgte med
overflytningen til den nye bygning på Arsenaløen, blev naturligvis en yderligere udvidelse af personellet en nødvendighed.
Yderligere en assistent og en laborant til
materialprøvningen blev knyttet til laboratoriet, og budgettet ansloges til at begynde
med til 15.000 kr. (foruden forstanderens
løn, forrentning og afskrivning).
Udgifterne dækkedes dels ved faste tilskud fra Orlogsværftets forskellige afdelinger og Kadetskolen (for undervisning), dels
ved afregning for specielle arbejder udført
på rekvisition ved arbejdssedler.
Laboratoriets arbejdsområde omfattede
nu foruden som tidligere kontrollen med
sprængstofferne ved Søarrilleriet og Matrosog Søminekorpset, indkøbskontrol med forbrugsvarer og fremstilling af nogle sådanne
til Orlogsværftets forskellige afdelinger samt
specialopgaver, desuden al materialekontrol
ved Orlogsværftet omfattende styrkeprøvning, bøjelighedsprevning, hårdhedsprøvning m. m. samt metal-mikroskopiske undersøgelser.
Det var altså et meget alsidigt fungerende
kontrollaboratorium. der var indrettet, og
selvfølgelig blev der udfærdiget regler for
samarbejdet mellem laboratoriet og Orlogsværftet, specielt hvad angik besigtigelse og
godkendelse af varer, d.v .s, vedrørende samarbejdet med Orlogsværftets Besigtigelseskommission.
Samtidigt med behandlingen af det nye

laboratoriums organisatoriske og økonomiske forhold i 1917-18 fremsattes overvejelser om personellet, hvorved påpegedes betimeligheden af, at forstanderens stilling forbedres til at rangere på linie med underdirektører, og at der burde ansættes en
videnskabeligt uddannet l. assistent, som
kunne træde i forstanderens sted ved dennes fravær og eventuelle afgang. Hidtil
havde man klaret assistentstillingerne med
kvindelig arbejdskraft (delvis mindre kvalificeret), som ikke ifølge gældende bestemmelser ville kunne optræde som afløsere
for forstanderen.

Tiden

1920-1940.

Problemet blev hurtigt aktuelt, da forstander C. P. V. Jacobsen i 1920 søgte og
fik professorat i teknisk kemi ved Den po-

lytekniske Læreanstalt. Først under hans
afløser, ingeniør, cand. polyt. K. T. A.
Jensen} der som mangeårig medarbejder
ved Statsprøveanstalten mødte med rige forudsætninger for at føre arbejdet videre, blev
ansættelsen af en mandlig l. assistent med
en tilsvarende uddannelse som forstanderen
gennemført, idet nuværende direktør for
Statsprøveanstalten. civilingeniør G. Hansen blev ansat i året 1925 efter i ca. l år
forud som studerende at have praktiseret
på laboratoriet.
I mellemkrigstiden oplevede laboratoriet
en rig udvikling, idet såvel sprængstofkemien som den mekaniske materialprøvning udvikledes i voldsomt tempo. Hertil
kom en nydannelse ved laboratoriet: Etableringen af en prøveafdeling for apparater
og komponenter fra den stærkt opblomstrende radio-industri. hvis produkter selv-

Magnafluxprøvning af
maskinelementer m. m.
Udover bestemmelse af
materialernes egenskaber og holdbarhed i belastningsmaskiner. hvorved de undersøgte materialer ofte ødelægges,
går i nyere tid en stor
del
materialeundersøgelse ud på ved inspektion med forskellige
hjælpemidler at undersøge materialet i færdige
konstruktionselementer
for eventuelle skjulte
fejl. Een af disse undersøgelsesmetoder er magnailux-preoningen, som
består i konstatering af
fejl i eller lige under
den færdigtbearbejdede
overflade ved magnetisering af emnet, idet dette overhældes en tynd olie med et indhold af meget
finkornet jernpuloer, Fejl i materialet røbes ved mørke aftegninger af [ernpulueret, som tydeligt kan
iagttages med det blotte øje. På billedet ses en knastaksel til en eksplosionsmotor lagt op til undersøgelse for tværrevner. Magnetiseringen fremkaldes af en kraftig permanentmagnet. som skimtes
under knastakslen, og olien med jernpulveret hældes ud over akslen fra den øverst på billedet synlige plastikflaske.
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følgelig havde den allerstørste interesse for
Orlogsværftet, hvor specielt Søminekorpset
havde beskæftiget sig med de radiotekniske
muligheder. Denne virksomhed blev dog
kun af begrænset varighed, idet den ved
Søminevæsenet eksisterende Radioafdeling.
senere Radiosektionen, fra midten af trediverne overtog al kontrolvirksomhed med
det til Marinens institutioner og skibe leve rede radiomateriel m. m.
Indenfor materialprøvningen udvidedes
mask in- og apparatudstyret. der var overtaget fra Orlogsværftets forsk ellige værksteder, med nyere udstyr. Her skal nævnes en
20 t-universalprøvemaskine (til træk-, trykog bøjeprøvning) i 1928 - de gamle prøvemaskiner var udelukkende trækprøvernaskiner - en varighedsbøjeprøvemaskine (roterende prøve) til bestemmelse af materialernes styrke ved skiftende belastning (»træthedsbrud«) m. m. Ved siden heraf udvikledes og udvidedes apparatur til strukturundersøgelser ved mikroskopi, temperaturholdepunktsbestemmelse (til fastlæggelse af
materialernes forudgående varmebehandling) og endelig den non-destruktive undersøgelse af den indre struktur i færdigemner
ved røntgengennemstråling.
Et førsteforsøg med denne nye form for
materialundersøgelse skildrer forstanderen
i en artikel i Tidskrift for Søvæsen 1938 om
moderne materialprøvning, hvor han til det
vellykkede forsøg i 1920 (bestemmelse af
vægtykkelsen i en træbjælke fra en flyvemaskine) anvendte et gammelt rentgenrør.
han havde liggende fra sine drengeår. Dette
førte i slutningen af tyverne til anskaffelsen af et kommercielt røntgenudstyr, som
fik sin største betydning ved kontrollen af
svejste konstruktioner, som efterhånden
fandt større og større udbredelse i maskinog bygningskonstruktion.
Henimod slutningen af perioden optoges
også forsøg med revneundersøgelse i mag-
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netiserbare materialer ved vekselstrømsmagnetisering og anvendelse af sod-fint
jernpulver, opslemmet i tynd olie (den
sidenhen som »Magnafluxe-prøve kendte
undersøgelsesmetode).
Foruden den kemiske kontrol med
sprængstoffer kom i denne periode problemet krigsgasarter ind i laboratoriets interesseområde, og der blev på laboratoriet udarbejdet apparatur til gassporing, ligesom
man ved undervisning på laboratoriet bidrog til uddannelse af gassporere i tiden ved
den 2. Verdenskrigs udbrud. I de sidste år
før krigen havde K. T. A. Jensen, der nu
benævntes direktør for »Søværnets Prøveanstalt« , været meget syg gennem lange perioder, som afsluttedes med døden den 4.
december 1939. Det havde derfor for en
stor del været stedfortræderen, civilingeniør
G. Hansen, der havde måttet lede det daglige arbejde, og han videreførte nu dette
ind i krigens og besættelsestidens første år ,
indtil han i 1943 overtog posten som direktør for Statsprøveanstalten.
Foruden den materielle udvikling på
laboratoriet skete der i denne brogede periode mellem krigene under K. T. A. Jensens ledelse også organisationsmæssige ændringer.
Videreudviklingen af materialprøveafdelingen på Orlogsværftets kemiske Laboratorium med et apparatur, som kunne udføre prøver af almen interesse for industri
og håndværk, aktualiserede en interesse for
at udnytte arbejdskapaciteten ved at betjene
civile kunder ved siden af de maritime. Som
en følge deraf opstod problemet: koordinering af prøvning ved Statens forskellige
prøvelaboratorier. men en kommission, der
blev nedsat i 1924 til behandling af dette
spørgsmål, nåede ikke længere end til en
præcisering af ønskeligheden af et intimt
samarbejde mellem dem og en overholdelse
af ensartede takster.

Kemisk undersøgelse af
materialerne. Materialeegenskaberne
varierer
stærkt i afhængighed af
de enkelte rene stoffer grundstoffer -, der indgår som bestanddele i
det foreliggende produkt. Dette gælder såvel
for ønskede som uønskede variationer. Det er
derfor ofte af stor interesse at kunne bestemme
sammensætningen af de
anvendte materialer, og
hertil bruges fra gammel
tid den kemiske analyse,
der i vore dage i stort
omfang suppleres med
nye undersøgelsesmetoder, der hurtigere eller
sikrere fører til resultat.
Den kemiske analyse fordrer i almindelighed en sønderdeling af materialet, som oftest i form af en
opløsning, for at man bagefter i denne opløsning skal kunne isolere og bestemme mængden af de
enkelte stoffer. Anvendelse af stærke syrer eller baser giver anledning til udvikling af stærkt ætsende
og lugtende dampe, hvorfor dette arbejde i almindelighed foregår i »Stinkshabe« med kraftigt luftaftræk. På billedet ses ind i et sådant »Stinkskab«, hvor glasbeholdere, »bægerglas«, med indhold
af opløsningsmidler og materialer er anbragt over gasblus for ved opvarmning at fremskynde opløsningsprocesserne.

Med virkning fra 1. april 1925 blev laboratoriets navn ændret til Søværnets Preoeanstalt) og med den nye forsvarsordning i
1932 blev forstanderens stilling ændret til
direktør. Ved dettte navneskifte tilkendegaves bestemmelsen i den nye søværnsordning om at udskille »Orlogsværftets kemiske Laboratorium« fra det fremtidige Orlogsværft og etablere det som selvstændig
institution under Marineministeriet sidestillet med de andre udskilte institutioner:
Søminevæsenet og Søartilleriet,
I midten af trediverne kulminerede beskæftigelsen på prøveanstalten med ialt 10
medarbejdere inkI. direktøren, men efter
bortfaldet af den radiotekniske prøvning
kom tillige i 1937 afgivelsen af den kemiske
kontrol med Søartilleriets sprængstoffer,
idet Søartilleriet oprettede sin egen sprængstofkontrol i tilknytning til det eksisterende

laboratorium under ledelse af en videnskabeligt uddannet sprængstofkemiker. Dermed forsvandt samtidigt to sprængstoflaboranter, som overførtes til Søartilleriet,
På samme tid omlagdes prøveanstaltens
regnskabsføring og registrering samt arkivering af skrivelser, og der ansattes til varetagelse af dette arbejde en kontorfuldmægtig, som meget hurtigt viste sig så praktisk
indstillet, at han tillige kunne glide ind i
det tekniske medarbejderskab - i første omgang på det røntgenfotografiske område.

2.

Verdenskrig og tiden.derefter.

søværnets Prøveanstalt gik således ind til
krigstiden i gråvejrsstemning, og besættelsestiden gjorde selvsagt ikke stemningen
bedre. Den første tid forløb dog under
nogenlunde normale vilkår, og ingeniør,
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I maj 1944 indtraf i forbindelse med uncand. polyt. E. K. Obel, der efter ingeniør
G. Hansens udnævnelse til direktør for dersøgelse af en sabotagebombe, der var
Søværnets Prøveanstalt blev ansat som den- indbragt af politiet, en eksplosionsulykke i
nes afløser, fik dog et par lempelige år til det kemiske laboratorium, hvorved prØveat leve sig ind i situationen. Arbejdet fort- anstalten mistede "sin sidste sprængstofiabosatte jo da stadigvæk, men med den 29. rant, en dygtig og pålidelig medarbejder,
august 1943 blev vilkårene absolut dystre. som havde gjort tjeneste ved prøveanstalten
Der udførtes så meget civilt arbejde, som i 25 år. Følgen heraf blev, at kontrollen
man kunne komme over, idet der var brug med sprængstofferne ved Søminevæsenet
for en del i forbindelse med de efterhånden efter krigen blev overført til Seartilleriets
råstoffattige tider, og for sprængstofafdelin- sprængstoflaboratorium, idet Søminevæsegens vedkommende kom der efterhånden net stadig har opretholdt stillingen som
mere og mere konsulentarbejde for politiet tilsynsførende med sprængstofferne, en stili forbindelse med sprængstofaktioner, ind- ling der idag er besat med en kemisk ingeniør.
bragte mystiske genstande m. m.
Siden krigens afslutning og til idag har
Den l. november l ~43 overtog direktør,
civilingeniør G. Hansen posten som direk- arbejdet udviklet sig i fortsættelse af de
tør for Statsprøveanstalten, og den efterføl- gamle retningslinier fra førkrigstiden og i
gende tid blev mere og mere præget af krigs- takt med Flådens udvikling, således at prøtilstanden; den i krigens begyndelse opret- veanstalten stadig bestræber sig på, så godt
tede stærkt udvidede fotografiske afdeling, som midler og muligheder tillader det, at
der i første række skulle påtage sig et om- betjene de forskellige institutioner, under
fattende fotoarkiveringsarbejde for Orlogs- eller med tilknytning til vort søværn og forværftet og Søværnets institutioner, blev med .svar, samt i det omfang det er belejligt,
kontorfuldmægtigen som leder flyttet bort andre statsinstitutioner og civile virksomfra Holmen til lokaliteter i det gamle mili- heder, som kan have nytte af det apparatur,
tærhospitals rømmede bygninger bag den som forefindes og som stadig søges suppleret
nye »tekniske højskole«, og her var man op efter tidens krav.
faktisk så bevægelsesfri, at også et og andet
Idag beskæftiges ved prøveanstalten 8
mindre officielt præget arbejde kunne ud- medarbejdere ved en materialprøveafdeling,
føres.
en kemisk laboratorieafdeling og en fotoEn laborant ved kemisk afdeling fik lej- grafisk afdeling, hvilken sidste har et særlighed til at arbejde ved Statsprøveanstal- deles alsidigt fotokopieringsapparatur samt
tens kemiske laboratorium for metaller og et omfattende fotografisk udstyr til alle forebrændsel og fik herved en udmærket træ- kommende fotografiske arbejder.
ning.
E. K . Obel.

S0TRANSPORTVÆSENET

S

om en naturlig fØlge af vort lands geografiske forhold har den uhindrede adgang til at benytte søen som transportvej
altid haft en dominerende indflydelse i
vor historie ikke alene for udviklingen af
såvel indenrigs som udenrigs handel og
samkvem, men også for udfaldet af de
krigeriske forviklinger, hvori vi har været
indblandet.
Enhver krig stiler mod en nedkæmpelse
af modpartens krigsmagt og en betvingelse
af hans kampvilje. For at opnå dette mål
kræves før eller senere en indtrængen på
hans territorium, en besættelse for at beherske.
Så langt tilbage som vor krigshistorie
rækker, forekommer derfor spørgsmålet om
transport over søen af de styrker - vore
egne eller fjendens - der skal indsættes i
den definitive besættelseskamp. Ved offensive landgangsoperationer, ved defensiv
koncentration af styrker i områder der trues
af en indtrængende fjende, ved rokeringer
for omgåelse af fjendens linjer, ved evakuering af styrker for at unddrage sig fjenden - altid har benyttelsen af søen som
transportvej været et betydende led i vor
krigsførelse.
Ved søtransport er to indbyrdes stærkt
forbundne faktorer bestemmende for trans-

portopgavens gennemførlighed og udførelse, nemlig karakteren af det, der ønskes
transporteret, og spørgsmålet om hvilket
flydende materiel der er til rådighed som
egnet til at bære netop dette transportgods over det farvand, der agtes passeret.
Op igennem historien har der derfor i krigsførelsen været en nær forbindelse imellem
udviklingen inden for landkrigsstyrkemes
sammensætning og besiddelse af krigsmateriel og udviklingen inden for skibbygningen og de krigsførendes besiddelse af
skibsmateriel.
I håndvåbnenes tid kunne alt flydende
materiel anvendes til transport. Erik
Emune benyttede langskibe, da han som
den første i Norden overførte rytteri over
åbent hav på toget til Riigen i 1136. Valdemar Sejr benyttede i 1219 500 langskibe og et tilsvarende antal mindre skibe
til at transportere en hær på 30000 mand
den 600 sømil lange strækning til Estland.
Helt op til den nyere tids tungere specialvåben har det mindre været skibsmateriellets karakter, mere dets tilstedeværelse i
tilstrækkeligt antal, der var bestemmende
for gennemførelsen af krigsførelseris søtransporter.
Indtil kolonitiden og den udvidede søhandels krav til skibsmateriellet var der
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ikke megen konstruktionsmæssig forskel
på orlogsskibe og koffardiskibe. Som
fØlge af krigsførelsens karakter var det en
af Flådens væsentligste opgaver at foretage
troppeoverførsler til den afgørende kamp
på landjorden, og var »Kongens skibe« orlogsskibene og de fra lenene udskrevne
skibe - ikke tilstrækkelige i antal, blev det
ofte overladt den for transporterne ansvarlige flåde fører på kongens vegne at leje,
købe eller simpelthen »overtage ved requisition« det yderligt fornødne antal koffardiskibe, hvorefter troppeoverførslerne foretoges med orlogsskibene og de da som orlogsskibe bevæbnede og bemandede koffardiskibe.
Med kolonitiden udviklede koffardiskibene et rundere skrog med vægten lagt på
stor lasteevne, medens orlogsskibene udviklede en slankere linie med bedre sejl- og
manøvreegenskaber. Da tillige orlogsskibenes forbedrede kanonbevæbning trak muligheden for optræden som egentlige kampskibe i forgrunden, blev det orlogsflådernes hovedopgave som magtfaktor at bekrige
hinanden. Det blev da mere almindeligt, at
større troppeoverførsler foretoges med de
rummeligere og for tilfældet lejede, købte
eller rekvirerede koffardiskibe, som samledes i konvojer under eskorterende orlogsskibes beskyttende skjold. I Christian IV.s
krige er således næsten alle troppeoverførsler foretaget ved eskorterede transportkønvojer sammensat af de som hjælpeskibe inddragne koffardiskibe, de såkaldte »kongelige koffardiskibes.
De troppetransporter, der i særlig grad
stiller krav til transportmateriel og tilledelse, er overførsler for landsætning på åben
kyst. Kan der forventes fjendtlige modangreb under landsætningen, vokser kravene
naturligt. Da gælder det om at råde over
transportmateriel af en sådan karakter, at
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udskibningsperioden kan gøres så kortvarig
som muligt, og transport og udskibning må
være tilrettelagt i detailler således, at de
landsatte styrker straks er operationsklare.
Med nutidens kendskab til den under
den sidste store krig udviklede teknik ved
landgangsoperationer synes dette en selvfølgelighed. Men det synes ikke uinteressant at finde den samme tekniks principper demonstreret · herhjemme allerede i
1676.
Dette år lod den danske konge en hær
på 14000 mand overføre fra Sjælland til
angrebet på Skåne. Landsætningen foretoges ved Råå, syd for Helsingborg, planlagt
og ledet af de to admiraler, brødrene Jens
og Marquor Rodsten. Hærstyrkerne overførtes ombord i mindre transportskibe, der
blev dækket af lllinieskibe og fregatter.
Ved landsætningen sejlede transportskibene
ind mod kysten på bred kolonneorden med
skibene indrangeret i tre frontlinier. Forreste linie havde fodfolket ombord. Det tilhørende artilleri og træn var anbragt i
slæbte pramme, der ikke stak dybere, end
at de kunne flyde helt ind til land. De to
næste linier havde rytteriet ombord, og
midt imellem disse linier sejlede overgeneralens skib. Hvert skib førte et særligt
kendingsflag, der tilkendegav, hvilket regiment der var ombord. Da første linie var
kommet i passende nær afstand af kysten,
ankrede skibene på signal. Fodfolket gik i
de i rigeligt antal medførte barkasser og
fartøjer, og blev derefter tilligemed artilleriet roet i land. I de næste vendinger fulgte
så rytteriet efter. Orlogsskibene havde ved
transportskibenes nærmeise til kysten delt
sig i to divisioner, der sejlede på hver sin
flanke af transportskibslinierne beredt til
at beskyde fjendtlige styrker på kysten,
mens landgangstropperne gik i fartøjerne
og blev roet ind.

Landsætningen af en dansk hær på 14.000 mand under Christian V udfor Råå på Skånes vestkyst
syd for Helsingborg.
.
Vævet tapet pil Rosenborg.

Her, som ved tidligere og som ved de
i det 18. og første del af det 19. århundrede
forekommende
troppetransporter, blev
opgaven at organisere transporterne tillagt
den flådefører, der aktuelt med sin flådestyrke eskorterede transporten. En for alle
en krigs søtransporter og for tilvejebringelse af det herfor nødvendige materiel
ansvarlig enkeltperson og fast etableret
organisation opstod først herhjemme, da
kaptajn i Flåden P. W. Tegner den 25.
marts 1848, 2 dage efter at 'oprøret i Kiel
med oprettelse af den provisoriske regering
for Holsten blev indledningen til den 1.
slesvigske Krig,' af Marineministeriet blev
beordret til at organisere et Setransportvæsen og til at overtage ledelsen af de med
Hærens overførsel fra Sjælland til Fyn og
til koncentrationspunkterne i Sønderjylland forbundne transporter.

Setransportoæsenet.
Ved krigens udbrud rådede Flåden ikke
over noget specielt for troppetransporter
bestemt krigsmateriel. I tiden efter kanonbådskrigen havde Orlogsflåden været under
opbygning efter et reskript af 1815, der
bestemte Flåden til at bestå af linieskibe,
fregatter, korvetter og brigger samt kanonchalupper og morterfartøjer. Flådeplaneri
var i 1840 meget nær sin fuldendelse, da
der foretoges en reduktion af nybygningerne. Dels skete dette af økonomiske grunde,
men dertil kom, at der for skibbygningen
opstod en brydningstid. Dampkraften som
fremdrivnirigsmiddel var ved at holde sit
indtog i skibene, og jern var ved at afløse
træ som bygningsmateriale.
De første dampskibe havde skovlhjul på
skibssiderne som fremdriftsmiddel. Dette
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gjorde dem ganske vist mindre egnede som
egentlige krigsskibe, men som hjælpeskibe.
som tendere og slæbefartøjer for sejlkrigsskibene frembød de ganske gode anvendelsesmuligheder.
Imidlertid var skibsskruen blevet opfundet i slutningen af l 830'erne, og med de
muligheder, den syntes at indebære, var
der inden for skibbygningen opstået en vis
tilbageholdenhed afventende dette hjælpemiddels udvikling. (Vort første skrue-krigsskib fik vi dog ikke før i 1851).
Udover skibsmateriel, der blev fremdrevet ved sejl eller årer, besad Flåden i 1848
som følge af de nævnte forhold kun 6 mindre hjuldampskibe. Heraf var dog kun 4
til rådighed, idet et i 1846 var blevet udlånt til havnevæsenet i Gliickstadt og beslaglagdes af oprørerne, medens et var indrettet til kongens brug.
Oprørerne havde ingen egentlig kampduelige skibe til rådighed. Den danske
Flåde havde dermed det ubetingede herredømme på søen og kunne hellige sig opgaver til støtte for Hærens operationer, og den
første opgave måtte være så hurtigt som
muligt at bringe styrker til Sønderjylland
til bremsning af oprørernes fremtrængen
nordefter.
Flåden havde været oplagt for vinteren.
Orlogsværftets udrustningskapacitet var
kun ringe, og da der som nævnt ikke kunne
forventes fjendtlig modstand på søen, kunne
vægten lægges på i førstehånd at få udrustet
det mindre, hurtigst klargjorte skibsmate238

Tegning til jerntransportbåd
nr. 2 fra 1855. Forude ses gang.' fIf;:spillet, dernæst masten, der er
lagt ned, og til højre ses den
indvendige opkerselsrampe til
landgangen, der lægges ud fra
porten i transportbådens flade
agterspejl.

riel - de dampdrevne skibe, og til forøgelse
af deres transportkapacitet sådant mindre
sejlskibsmateriel, som de med deres svage
maskinkraft var i stand til at bugsere med
en rimelig fart.
Allerede den 26. marts kunne hjuldampskibet GEJSER med korvetten NAJADEN på
slæb afsejle til Als, der blev besat af skibenes mandskab. Men den store transportopgave var koncentrationen af Hærens
styrker med deres heste og artilleri.
Det var straks klart, at Flådens 4 hjuldampskibe og det mindre sejlskibsmateriel
ikke var tilstrækkeligt i antal til både at
kunne overkomme troppetransporterne
med de efterfølgende forsynings transporter
og samtidigt at kunne yde Hæren operativ
støtte i de sønderjydske farvande. Den første og vanskelige opgave for kaptajn Tegner
var derfor at tilvejebringe det fornødne
transportmateriel, i særdeleshed dampdrevne skibe. Som så ofte før måtte hjælpen hentes fra koffardiskibene.
For handelsflåden havde de seneste årtier også været en brydningstid mellem sejl
og damp. I 1845 besad den danske handelsflåde, inc1usive hertugdømmernes, således
tilsammen kun 19 dampskibe.
Bestræbelserne for tilvejebringelse af
hjælpeskibsmateriel mødte stor velvilje
hos befolkningen. Kort efter fredsbruddet
dannedes »Comiteen for Dampskibsindkjøb ved frivillige Bidrag«, der vandt stor
tilslutning i vide kredse. Også Flådens
egne folk bidrog. Således skænkede SØe-

Sejltegning til en jerntransportbåd fra 1856. Det er vist,
hvorledes masten kan lægges
ned, og hvorledes man i stedet
for luggersejlets rå, når spidssejlet rigges op, forlænger masten med en slank »ruhe«. Styringen sker med almindelig
rorpind.

Lieutenant-Selskabet hele sin opsparede
kapital - 1300 rigsdaler i kongelige obligationer - til støtte for formålet. Komiteen kunne allerede i maj købe dampskibet WALDEMAR og stille det til regeringens disposition, og i løbet af krigen kom
Flåden til efterhånden ved køb eller leje
at råde over 9 dampskibe fra handelsflåden,
der som hjælpeskibe under splitflag, .med
orlogsbesætning og forsynet med en let armering indgik som et værdifuldt supplement til Flådens eget skibsmateriel.
Foruden dampskibene blev også et antal
skonnerter og jagter overtaget eller lejet

Kommandør
P. W. Tegner.
Som kaptajn leder
af Setransportoæsenet under krigen
1848-50.

som transportmateriel, men som bugseret
transportmiddel fandt navnlig de gamle
kanonbåde anvendelse. Af disse var allerede
en del i tiden efter 1814 blevet omdannet
til pramme, der blev anvendt til forskelligt
brug på Holmen. I årene 1848-50 blev
efterhånden ialt 25 tidligere kanonbåde
indrettet som artilleri-transportfartøjer bestemt til transport af Hærens kanoner og
heste.
Kaptajn Tegner arbejdede hurtigt. Han
etablerede sig i Korsør, der var det bedst
placerede udgangspunkt for troppetransporterne, og havde allerede den 2'8. marts
fra Flåden fået samlet tilstrækkeligt flydende materiel til, at den første eskadron
kunne afsendes til forstærkning af Flådens
mandskab på Als. Derefter Øgedes transporterne i voksende tempo, og få dage ind i
april kunne Flåden overføre en del af styrken på Als til Holdnæs og derefter yde Hæren flankedækning og støtte ved beskydning af oprørerne under kampen ved Bov.
Transportopgaverne begrænsede sig ikke
til overførslerne mellem Korsør og Sønderjylland. I begyndelsen af juni 1848 transporteredes det svenske hjælpekorps på
4-5000 mand fra Goteborg til Fyn. Denne
transport blev udført af 4 dampskibe, der
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slæbte 3 større og 6 mindre sejlskibe. Som
krigen udviklede sig, udførtes der derefter
talrige transporter langs den Østjyske kyst,
nogle under ledelse af Søtransportvæsenet,
andre under ledelse af de operative sestyrker, der fik transportmateriel stillet til
rådighed af Søtransportvæsenet. Særlig
kendt er transporterne sidst i juni 1849 fra
Als til Fredericia som forberedelse til det
planlagte udfald, og dernæst den 30. juni
overførslen 'af general Ryes korps fra Helgenæs til Fyn efterfulgt den 4. og 5. juli af
den videre transport til Fredericia af de
på Fyn stående styrker. Under selve udfaldet medvirkede endelig l dampskib, l kanonbådsdivision og 18 transportfartøjer
med 200 soldater ved indgreb i oprørernes
højre flanke ved Skærbæk og besættelse af
Snoghøj. medens 4 dampskibe, 2 kanonbåde og 4 transportfartøjer med 50 soldater
greb ind i den venstre flanke ved Randsfjord. Ved således at tvinge oprørerne til at
omlægge deres retrætelinie skabtes den forvirring, der hjalp de danske udfaldsstyrker
til at oprive og tilfangetage en hel brigade.
Som en institution oprettet under krigen
for løsning af opgaver i direkte tilknytning
til de rådende krigsrnæssige krav ophørte
Søtransportvæsenet i 1850 at være fast etableret. Setransportvæsenets virksomhed under kaptajn Tegner havde imidlertid i
løbet af krigen nået at vise eksistensberettigelsen af en centralt ledet materieltilvejebringende og transportorganiserende myndighed, om forholdene atter måtte kræve
det. Selvom posten som chef for Søtransportvæsenet ikke blev besat i fredens dage,
blev der dog ved de kommende personelordninger for Flåden i personelrammerne
designeret en officer til denne chefspost.
Tilsvarende forberedtes tilstedeværelsen af
transportmateriel.
Efter krigen blev ganske vist de fra han-
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delsflåden erhvervede skibe meget snart
atter afgivet til civilt brug. Tilbage havde
Flåden dog under den almindelige administration af materiellet: 7 mindre dampskibe
egnede til troppetransport- og bugseropgaver samt 24 af de til transport af Hærens
artilleri, træn og heste omdannede kanonbåde. I de forskellige i årene efter krigen \
til fastlæggelse af Orlogsflådens størrelse og
bestanddele nedsatte kommissioner blev det
stadig fremhævet, at Flåden måtte besidde
sådant specielt transportmiddel, og at den i
givet fald måtte kunne råde over et passende
antal mindre dampskibe til bugsering. Det
blev tillige påpeget, at Flådens sparsomme
beholdning af dampskibe om fornødent
måtte suppleres fra civil side, først og fremmest fra »de kongelige dampskibe« under
Generaldirektoratet for Toldvæsen og Generalpostdirektionen, dernæst fra private
skibsredere.
De omdannede kanonbåde havde som
type vist sig som velegnede transportfartøjer, men deres transportkapacitet kunne
ønskes større, og deres alder gjorde en udskiftning påkrævet. Med krigens erfaringer I
og .gamle tiders transportpramme som mo- \
del udarbejdede kaptajn Tegner da i 1851 I
et udkast til en jerntransportbåd, hvis I
agterspejl kunne slås ned og som landgangsbro muliggøre ombordtagning eller
landsætning af heste og kanoner med tilhørende kørende materiel. Bygningen af
en transportbåd efter disse retningslinier
blev overdraget Burmeister og Baumgarten,
det senere Burmeister & Wain. Herfra blev
Flådens første til transport af Hærens materiel specialbyggede jerntransportbåd som Burmeister og Baumgarten's første.
jernskib - afleveret til Flåden i 1854. I de
følgende år fulgte flere let ændrede transportbåde efter til erstatning for de gamle I
kanonbåde, hvoraf enkelte blev solgt eller

hugget op og enkelte blev overført til
transportpramme til Flådens brug.
Selvom de udenrigspolitiske forhold i
1850'erne ikke kan siges at have befundet
sig i et roligt leje, blev der ikke fundet
anledning til at genetablere Søtransportvæsenet. Enkelte sporadiske transportøvelser blev afholdt i forbindelse med de i Sundet stationerede orlogsskibes udøvelse af
vagttjeneste, men ikke førend i de allersidste år af 1850'erne, da skyerne for alvor trak
op på den politiske himmel, begyndte regulære øvelser for træning af Flådens og Hærens personel i indskibning og udskibning
og i at foretage transporter over søen. Ved
disse øvelser anvendtes jerntransportbådene slæbt af skruekanonbåde. Øvelserne
blev ledet af de deltagende kanonbådschefer, og som et resultat af øvelserne
fremkom i 1861 en signalbog indeholdende
særlige signaler gældende for slæbebåde og
transportbåde.
I 1861 overvejede en af sø- og landofficerer bestående kommission spørgsmålet om
søtransporternes ordning. Som mål satte
den, at der måtte rådes over så meget materiel, at der på een gang kunne transporteres
en infanteribrigade over vandet. Hertil beregnedes som minimum 8-10 dampskibe
og 4 dampjoller til bugsering og til transport af personel. Dertil 24 transportbåde og
transportpramme til heste og artilleri, samt
yderligere 15-20 mindre sejlskibe med en
bruttotonnage på ialt 1800-2000 tons, hovedsageligt beregnet til transport af personel.
I 1863 var situationen på transportmateriellets område den, at Flåden rådede
over 13 af de specialbyggede jerntransportbåde, hvoraf Burmeister og Baumgarten
havde bygget de første 9 som værftets byggenumre 2 til IO. Endvidere fandtes endnu
13 af de gamle omdannede kanonbåde.
II.

16

Som anvendeligt bugsermateriel fandtes et
fåtal hjuldampskibe og enkelte skrueskibe,
bl. a. 6 skruekanonbåde, men når søkrigens
bevogtnings- og patruljeopgaver og assistance for sejlkrigsskibene skulle tilgodeses,
var antallet ikke tilstrækkeligt, således at
supplement måtte hentes fra civil side ved
leje eller overtagelse.
Var situationen for det specielle transportmateriel så nogenlunde i 1863, kom
det til at sætte dybe spor, at der ikke i tide
ved etablering af Søtransportvæsenet og
besættelse af chefsposten var skabt en klar
organisation og ordnede kommandoforhold
for ledelsen af transporterne. Da hærs tyrkerne i 1863 atter måtte koncentreres i Sønderjylland, og Hærens Intendanter, Ingeniørkorpset og Artilleriet i eftersommeren
skulle drage omsorg for tilstedeværelsen
ved fronten af intendanturgods til tropper
og heste, af bygningsmaterialer og af skyts
og ammunition, chartrede disse myndigheder selv handelsskibe til transporterne, og
Krigsministeriet ansatte til midlertidig tjeneste ved intendanturen en afskediget søofficer til at føre overtilsyn med disse materieltransporter. Da dernæst troppetransporterne iværksattes i årets sidste måneder,
trådte Marineministeriets designerede chef
for Søtransportvæsenet i funktion, og da
også han måtte tage sin tilflugt til at tilvejebringe bugser- og transportmateriel fra den
ikke alt for store handelsflåde, var det kun
med de største vanskeligheder og ofte under
bitre stridigheder om skibene, at det lykkedes at gennemføre alle arter af transporter, således at hele Hæren kunne stå fuldt
beredt i Sønderjylland, da krigen brød ud
den 1. februar 1864.
Dualismen i ledelsen af søtransporterne
fortsatte, indtil en under våbenstilstanden
hen på sommeren 1864 af sø- og landofficerer sammensat kommission i løbet af 14
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Fra manøvrerne
på
Samsø 1906. Fra de opankrede transportbåde
forcerer det hestetrukne
artilleri efter udladning
på strandbredden adgangsvejen til det egentlige Samsøland, baglandet.

dage fandt frem til en ordning, der i mid- som chef for Søtransportvæsenet atter, som
ten af juni måned blev tiltrådt af både Ma- i 1850, nedlagt som permanent kommando
rineministeriet og af Krigsministeriet.
til trods for, at erfaringerne havde vist vanHerefter blev alle transportfartøjer un- skelighederne ved i sidste øjeblik at improderlagt ,chefen for Serransportvæsenet, uan- visere og nødvendigheden af et allerede i
set hvor de hørte til, eller hvad de beskæfti- fredstid indarbejdet kommandosystem og
gede sig med. Kommandornæssigt blev han en mellem Flåden og Hæren etableret
direkte underlagt den kommanderende ge- fælles planlægning af eventuelt kommende
neral. Transporter af materiel mellem Hæ- transporters udførelse.
rens magasiner blev dog varetaget af intenEfter chefspostens nedlæggelse genoprodanturen, men skibene skulle fremskaffes ges debatten om den organisatoriske og
af Setransportvæsenet. Kunne dette ikke kommandornæssige placering af Søtransskaffe dem på stedet, skulle Marineministe- portvæsenet. Marineministeriet betragtede
riet foretage fremskaffelsen. Marineministe- søtransporter som en decideret maritim opriet skulle endvidere stille det for transport- gave, medens Krigsministeriet på den antjenesten fornødne antal søofficerer til rå- , den side betragtede alle transportmidler dighed.
forøvrigt også jernbanetransporten - som
Med denne ordning blev der endelig naturligt henhørende under sig for at være
skabt klare linier på søtransportområdet. til rådighed ved Hærens opmarch under
Og som under Den l. slesvigske Krig viste mobilisering og senere rokeringer. En ting
det sig, at den centralt placerede tilveje- var der dog enighed om, nemlig at 'Flåden
bringelse af skibsmateriel og den centrale fortsat måtte vedligeholde de så velegnede
.koor diner en de ledelse af materieIlets an- jerntransportbåde - der i antal var blevet
vendelse og transporters iværksættelse var suppleret under krigen - og de bedste af
en effektivt virkende organisation, der på de omdannede træbyggede kanonbåde,
tilfredsstillende måde varetog den fortsatte samt måtte være i besiddelse af eller kunne
krigs mange forsyningstransporter og roke- tilvejebringe det fornødne antal bugserfartøjer.
ringer af Hærens styrker.
,
Efter krigens ophør i 1864 blev posten
Efter forsvarsordningen af 1867 etable-
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Fra manøvrerne
på
Samsø 1906. Fodfolket
tages ombord, nogle af
soldat erne vover sig dristigt ud med støvler på
- andre smider fodtøj og
strømper, inden de gennem det lav e vand vader
ud til transportbådens
landgangsbro.

rede Hæren årlige lejrsamlinger. der fandt
sted ved Hald syd for Viborg. I disse øvelser, der årligt omfattede ca. 10000 mand,
deltog også troppestyrker garnisoneret
udenfor Jylland og disse blev hvert år, indtil lejrsamlingerne ophørte omkring 1884,
transporteret over søen til og fra øvelserne
ved Flådens foranstaltning.
I 1870 tog Marineministeriet anledning
af disse transporter til at genetablere Søtransportvæsenet med en søofficer som chef.
Siden 1870 har denne chefpost derefter været således besat i ubrudt rækkefølge.
Med det nu til stadighed etablerede Søtransportvæsen og det årlige samarbejde
omkring Hald-transporterne Flåden og Hæren imellem voksede ganske naturligt trangen til og erkendelsen af det nødvendige i
at få alle forhold søtransporter vedrørende
klart fastlagt. I 1875 nedsattes en af søofficerer og hærofficerer sammensat 3-mandssetransportkommission med chefen for Søtransportvæsenet som formand. Kommissionen var af permanent karakter og havde
til opgave at forberede Søtransportvæsenets
virksomhed under krig. I 1878 vedtog Marineministeriet og Krigsministeriet i fællesskab de af kommissionen udarbejdede detaillerede »Besternmelser for Troppers og
Materiels Befordring paa Søen« samt »In16·

struktion for Føreren af en Transportbaad«,
og da man i 1880'erne tog fat på en grundigere forberedelse af mobiliseringsplanerne, hvori søtransporter indgik som et
ikke uvæsentligt led, fulgte hermed også
endelig den længe savnede afklaring af Søtransportvæsenets forhold og kommandornæssige placering.
I 1887 afsluttedes en overenskomst mellem Marineministeriet og Krigsministeriet
vedrørende Søtransportvæsenet. Heri blev
det fastsat, at dettes hovedbestemmelse ved
mobilisering eller krig var at bestride al
transportvirksomhed til søs.
I fredstid skulle Søtransportkommissionen forberede denne virksomhed og sikre
Flåde og Hær størst muligt kendskab til
alle forhold af betydning for Søtransportvæsenet. Den skulle herfor indhente oplysninger om landingspladser og havne samt
om skibsmateriel, der kunne finde anvendelse ved transporterne. I fredstid skulle
Søtransportvæsenet henhøre under Marineministeriet, men ved krig og mobilisering
eller når Marineministeriet og Krigsministeriet blev enige derom, skulle Søtransportvæsenet overgå til det sidstnævnte.
Søtransportkommieaionen sammensattes
af chefen for Søtransportvæsenet, der var
formand, samt af en generalstabsofficer og
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af setransportstationschefen i København.
Efter en i år 1900 mellem Marineministeriet og Indenrigsministeriet indgået overenskomst angående overførsel af Hærens
materiel med Statsbanernes skibe indtrådte
søfartschefen for Statsbanerne som medlem
af Søtransportkommissionen. Bortset herfra
og fra mindre ændringer og revisioner, som
tiden og udviklingen medførte, bestod overenskomsten af 1887 i sit reelle indhold,
indtil Setransportvæsenet fra den l. august
1951 med nyordningen af Forsvaret efter
loven af 1950 helt og fuldt, såvel under
fredsforhold som i krigstid, blev underlagt
Søværnskommandoen som det koordinerende led til handelsskibsflåden og iøvrigt
med opgaver på det søtransportmæssige
område svarende til de i 1887 Setransportkommissionen og Søtransportvæsenet pålagte opgaver.

var i 1880' erne blevet omdannet til minedepotbåde. men i bestemmelserne i 1889
om Flådens sammensætning indgik dog ialt
16 jerntransportbåde designeret til transporter for Hæren.

Disse både var .ca. 27 m lange og ca. 6 m
brede, fladbundede, med glatte sider, så de
bekvemt kunne ligge på siden af større
skibe, og var forsynet med et let buet t.rædæk, der' havde 5 luger langs en midtskibs
linie. forude fandtes et overdækket rum
med plads til 30 mand. Agterude var der
2 lukafer, et i hver side, men ellers var
bådene som eet stort overdækket lastrum
med en bundflade på ca. 18 X 5 m og med
en højde til dækket på ca. 21/ 2 m, så en
rytter kunne ride ombord uden at sidde af.
Ind- og udladning skete agterfra, hvor
der fra en portåbning i de flade agterspejl
førte et skråplan ned i lastrummet og hvorEfter overenskomstens vedtagelse i 1887 fra forbindelse med land kunne etableres
.forestod som det første at få udarbejdet de med en godt 5 m lang medbragt landfor Serransportvæsenets virksomhed for- gangsbro.
nødne instrukser. Hurtigt fremkom da
Den faste besætning bestod af en fører,
instruks for chefen for Søtransportvæsenet, to helbefarne og tre usavante gaster, alle
instruks for den officer der beordredes til af Flådens folk. Bådene kunne bære en last
at lede en transport, instruks for transport- på ialt ca. 65 tons og havde da et dybtgående
skibsføreren og instruks for Setransport- på knapt I m. De var fortrinsvis beregnet
væsenets stationsofficerer. Disse sidstnævnte til transport af heste, artilleri og træn. I
kunne være havnefogeder eller afskedigede transportreglementet var der opstillet lastesøofficerer eller ilaudgåede søofficerer af planer for transport af Hærens forskellige
reserven, oprindeligt kommende ful han- afdelinger med angivelse af, hvorledes de
delsflåden, der som bosiddende rundt i lan- enkelte afdelingers personel, heste og matedet tilknyttedes Setransportvæsenet for at riel skulle fordeles, og med nøje anvisning
assistere med indsamling af oplysninger om på, hvorledes ind- og udladning skulle foreskibsmateriel, havne og landingssteder, og tages.
som var designerede til at medvirke ved
Bådene kunne rumme indtil 56 heste
tilvejebringelse af skibsmateriel og ved sø- med ryttere, eller i ganske kort færgetrafik
transporters udførelse.
i roligt vand og godt vejr indtil 400 mand
Det transportmateriel, som instrukserne under dæk og 30-50 mand på dækket. Over
for transporters udførelse først og fremmest længere rejser regnede man dog kun med
baserede sig på, var jerntransportbådene. indtil 250 mand. Overførtes artilleriet,
Enkelte af de ældre var udgået, enkelte kunne bådene rumme f. eks. 4 kanoner
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Efterårsmanøvre ved Guldborgsund. Ved hjælp af sammensurrede pramme på slæb af en motorbåd færges motoriseret styrke af Hæren over sundet.

eller ammunitionsvogne med forstillinger
og 36 heste med det tilhørende mandskab
på 44 mand. Overførtes træn, kunne der
være f. eks. 9 trænvogne og 24 heste med
det tilhørende mandskab. Også transport af
syge og sårede hørte til bådenes opgaver.
Der beregnedes plads til 60-70 liggende
patienter i lastrummet.
Ganske vist var bådene forsynet med
årer og en mast med stagfok og spidssejl.
men det var kun at betragte som en nødforanstaltning. Under udøvelse af transportopgaver måtte de noget tunge og klodsede både bugseres.
Ved landgang eller ombordtagning på
åben kyst blev de ankret op et passende
stykke fra strandbredden. En medbragt

jolle førte dernæst trosser i land, og agterenden blev halet så langt ind, som den
kunne flyde, hvorefter forbindelse med
land eller dog til meget lægt vand blev etableret med landgangsbroen.
De fladbundede transportbåde kunne jo
være noget urolige i søgang, men bortset
herfra og fra deres manglende selvbevægelighed var de ganske velegnede til transporter af Hærens heste og kørende materiel.
De blev sidste gang anvendt til sådan transport under en øvelse i 1906, hvor hærstyrker blev landsat på Samsø. Udviklingen
inden for den almindelige skibbygning
havde da taget fart, og ikke mindst udviklingen af jernbanefærgerne, der første gang
blev anvendt til troppeoverførsler ved ef ter-
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årsmanøvrerne omkring århundredskiftet,
bevirke~e nye synspunkter vedrørende nødvendigheden af at vedligeholde transportbådene. Flere og flere blev omdannet til
minedepotbåde og benyttet som uddannelsesfartøjer ved indøvelse af forskellige former for mineudlægning, men de udgåede
transportbåde blev ikke erstattet af nye.
Endnu i 1920'erne eksisterede dog 8, og
først ind i 1930'erne udgik de sidste.
Tiden kom også for de til minedepotbåde omdannede. Egentlig blev de sidste
kondemneret i 1938 på grund af alder, men
under krigen blev de atter taget til nåde
og en del af dem blev opankret i Bramsnæsvig som depotbåde. Endelig i midten af
1950'erne blev de sidste definitivt kasseret
og solgt eller ophugget. På det tidspunkt
havde den 2. Verdenskrigs talrige landgangsoperationer og søtransporter af troppestyrker i de store udenlandske flåder
skabt. transportbådenes moderne afløser,
der i realiteten kun adskiller sig fra vore
gamle transportbåde ved at være selvbevægende og have sin landgangsklap forude.
En af de opgaver, der med overenskomsten af 1887 blev pålagt Setransportvæsenet, var indsamling af oplysninger om handelsflådens materiel. Til at bugsere transportbådene og til forøgelse af deres transportkapacitet måtte Flådens materiel i givet
fald, som så ofte før i historien, påregnes
suppleret fra den civile skibsfart, først og
fremmest med dampskibe. Sejlskibe blev
dog også taget i betragtning. Da lastning og
losning af heste og kørende materiel i almindelige handelsskibe kunne være besværlig og tidsrøvende, planlagdes disse transporter fortrinsvis foretaget med transportbådene, mens personellet planlagdes overført med handelsskibene.
Sørransportvæsenet fulgte derfor nøje
udviklingen a:f det civile skibsmateriel. For
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de skibe, der fandtes egnede som militære
transportskibe, blev der foretaget beregninger og opstillet oversigter over, hvad
der kunne transporteres af Hærens personel
og eventuelt tillige af heste og materiel.
Alle oplysninger om det enkelte skib blev
indført i lommebøger, der lå klar til udlevering til Søtransportvæsenets stationsofficerer og de ved transporter ledende søofficerer, der dermed kunne være beredt til at
assistere Hærens afdelinger, ligegyldigt
hvilket af de egnede skibe, der blev stillet
til rådighed for en given transport. Sideløbende med oplysninger om materiellet indsamlede Serransportvæsenet også oplysninger om havne og kyststrækninger med henblik på at opnå et skøn over de til udgangspunkter og endepunkter for transporter
bedst egnede steder.
Dette indsamlings- og beregningsarbejde
og oplysningernes løbende vedligeholdelse
i takt med handelsflådens udvikling blev
i det følgende halve århundrede den væsentligste del af Søtransporrvæsenets virksomhed. Der forekom i denne periode kun
sporadiske transporter, dels med transportbåde, dels med andet materiel, men derimod deltog Setransportvæsenet i en del
stabsøvelser. Under krigen 1914-18 trådte
Setransportvæsenet kun i funktion ved mobiliseringen, hvor det drog omsorg for de
værnepligtiges transport med ruteskibene
ved indkaldelsen. FØrst med krigen 193945 trådte Søtransportvæsenet fra det stille,
for de fleste ubekendte planlægningsarbejde
ud i mere åbenlys virksomhed.
Med etableringen af en beredskabsstyrke
i efteråret 1939 måtte Flådens materiel
suppleres med mindre fartøjsmateriel for
at løse bevogtningsopgaver og patruljetjeneste langs kysterne og i de indre farvande
samt for mineeftersøgning og assistance til
minestrygningen. Tilvejebringelse og ved-
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Fra transporterne til Bornholm. På samme måde som i jerntransportbådene fra forrige århundrede
indlades en motoriseret militærafdelings køretøjer ad en rampe gennem port i en moderne motorfærges agterskib.

ligeholdeIse af dette hjælpemateriel kom til
at påhvile Søtransportvæsenet. Ved brug af
de rundt i landet fordelte stationsofficerer
blev der i løbet af krigen indgået lejemål
og overenskomster med over IOD ejere af
forskelligt fartøjsmateriel. Dette var hovedsagelig fiskefartøjer, men også fartøjsmateriel fra statslige institutioner blev taget ind
under Søtransportvæsenets hjælpeskibsmateriel,
Efter at have haft sin kulmination ved de
omfattende minestrygninger umiddelbart
efter krigen begyndte naturligt tilbagegivelse af fartøjsmateriellet til civilt eje.
Endnu i 1948 var dog ca. 45 fartøjer til
tjeneste under Sørransportvæsenet. I de føl-

gende år tog antallet gradvis af, nogle af
de overtagne fiskefartøjer overgik til det
nydannede maritime Hjemmeværn og enkelte bevaredes fortsat til særlige opgaver
for Søværnet under Søtransportvæsenets tilsyn og vedligeholdelse. Disses antal ligger
nu omkring den halve snes .
Efter krigen tilfaldt det Søtransportvæsenet at varetage forskellige transporter for
Forsvaret, deriblandt at foranstalte transporter af Hærens personel og materiel til
Bornholm. Den første af disse transporter
foregik i marts 1946, hvor 15. Bataillon
blev overført til afløsning af de russiske
styrker. I begyndelsen af april fulgte transporten af 5. Artilleriafdeling, og derefter
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fulgte i nogle år de halvårlige transporter i
forbindelse med personellets udskiftning
for hjemsendelse.
Disse transporter blev foretaget med for
de enkelte tilfælde chartret civilt skibsmateriel, hvorved der blev lejlighed til at gennemprøve forskellige overførselsformer.
Flere 'transpor ter blev gennemført som taktiske transporter, hvor hærs tyrkens personel
og det tilhørende rullende materiel overførtes ,samtidigt med statsbane- eller andet
færgemateriel. Ved en enkelt lejlighed
transporteredes personellet i en passagerdamper, der da slæbte lægtere lastet med
materiellet, altså en overførsel meget nær
svarende til de tidligere transportbådsoverførsler i det 19' århundrede, og forsåvidt
gennemført efter samme princip, som anvendtes allerede under transporten ved
landsætningen i 1676 ved Råå.Ved en anden
lejlighed blev udskiftningstransporten foretaget i forbindelse med en større øvelses
afholdelse som en krigsrnæssig transport
med anvendelse af mindre fragtskibe, hvor
personellet blev underbragt primitivt i de
halmstrøede lastrum.
Med årene er disse rutinemæssige udskiftninger overgået til som regel at blive udført
ved 'an ven delse af de normale ruteskibe,
men i flere af efterkrigstidens øvelser har
der været indlagt særlige transporter af
Hærens styrker, hvorved Setransportvæsenet har deltaget i planlægningen og foranstaltet transporternes gennemførelse med
lejet skibsmateriel.
Da der til transport af Hærens styrker
og navnlig af dens materiel ikke i vor nuværende Orlogsflåde findes det fornødne
egnede' skibsmateriel, og da også Flåden
til løsning af de den påhvilende opgaver
kan få brug for hjælpeskibsmateriel, må
supplering af Forsvarets transportmidler

stadig som hidtil søges hos handelsflåden.
Setransportvæsenet har derfor fortsat den
allerede forlængst indledte indsamling af
,oplysn inger om det civile skibsmateriel og
bearbejdningen af disse oplysninger samt
planlægning vedrørende materieIlets tilvejebringelse. Hertil er efter krigen kommet, at Serransportvæsenet som Forsvarets
koordinerende led til handelsflåden har
fået pålagt opgaver i forbindelse med planlægning vedrørende en sikring af handelsskibenes sejlads i tilfælde af krig, herunder
blandt andet at foretage specialuddannelse
af det personel, ' der skal medvirke ved sådanne foranstaltningers iværksættelse.
Bortset fra vedligeholdelse af det endnu
i Søværnet tilbageværende kuttermateriel
og fra undervisningsvirksomhed og deltagelse i de sporadisk forekommende transporter er Søtransportvæsenets virksomhed
under normale forhold overvejende af
planlæggende og konsultativ karakter.
Transporter over søen hører til den slags
opgaver, der - navnlig ved større transporter af personel eller af svært materiel
- både i planlægning og aktiv udførelse
kræver samarbejde til mange sider og indsigt på mange forskellige såvel militære
som civile virkefelter. Det er Søtransportvæsenets opgave at formidle koordineringen af de i en søtransport implicerede
mange forskelligartede leds medvirken. Søtransportvæsenets stilling er som tjenerens :
Det er andre, der bestemmer hvad og hvornår, der skal transporteres, det er Søtransportvæsenet, der drager omsorg for tilvejebringelse af materiel og medvirker ved opgavens løsning og ved sine i almindelighed
ubemærket trufne forberedelser lægger
grunden til, at de militære ønsker om at
benytte søen som transportvej kan opfyldes,
når det påkræves,
K. Hertz

KYSTUDKIGSVÆSENET

O

mkring 1880 var man i den danske
generalstab blevet klar over nødvendigheden af at have et kystefterretningsorgan, og der blev derfor nedsat en særlig
kommission, Kystudkigskommissionen, som
fik til opgave at søge denne tjeneste organiseret på bedste måde.
Hidtil havde man kun haft fyrskibe, fyrog lodsstationer - samt til dels Redningsvæsenets opsynsmænd - der alle kunne beordres til at afgive indberetninger til Marineministeriet, men dels var disse muligheder på en så lang kyst som Danmarks
ganske utilfredsstillende, og dels vanskeliggjorde de lange afstande mellem de observerende og de myndigheder, gennem hvilke
meldingerne kunne videreekspederes, at
disse kunne nå rettidigt frem. Det mentes
derfor nødvendigt, at der langs kysterne på
passende steder blev etableret udkigsstationer, som på kort varsel kunne træde i funktion med lokalt engageret personel som besætning. Dette personel, 4 mand til hver
station, skulle ikke lønnes til daglig, kun
stationsformanden oppebar et ganske ubetydeligt årligt honorar for at opbevare stationens materiel og sørge for, at stationen
til enhver tid kunne etableres og besættes.
Under etablering blev personalet lønnet
med dagpenge.

I 1889 approberede Marineministeriet et
af Krigsministeriet udarbejdet forslag til
oprettelse af en permanent kystudkigs- og
kystsignalkommission, som skulle underlægges chefen for Generalstaben og iøvrigt
mellem sine medlemmer tælle officerer fra
Flåden og Hæren samt en embedsmand fra
Statstelegrafen. Kommissionens opgave var
bl. a. at forberede en hurtig etablering af
de fornødne kystudkigs- og signalstationer.
Et af kommissionens medlemmer, den af
Marineministeriet ansatte søofficer, der benævntes Chefen for Kystudkigsvæsenet, fik
som chef for institutionens samlede personel til opgave på ministeriets vegne at an tage lokalt personel til de forskellige stationer samt til at inspicere disse.
I 1895 blev den for Flåden og Hæren
fælles kystudkigs- og signalkommission ophævet, og i dens sted oprettedes Den militære Telegraf- og Telefonkommission med
væsentlig de samme formål, og herunder
blev Kystudkigsvæsenet henlagt i fredstid.
Efter at have virket over et år under 1.
Verdenskrig bestemtes det i 1915, at Kystudkigsvæsenet helt skulle overgå til som en
selvstændig institution at sortere under
Marineministeriet. Hidtil havde ingeniørregimentets signalkompagni afgivet et par
signaluddannede soldater til de etablerede
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Oprindelig var søstøvler og sejldugskapper kystudkigsmandskabets eneste beskyttelse mod vejrliget, men efterhånden anskaffedes små primitive
vagt hytter, der ofte af hensyn til opmagasinering
kunne adskilles for først at blive samlet og klargjort ved Kystudkigsvæsenets mobilisering.

kystudkigsstationer, der samtidig var signalstationer, men dette faldt nu hort. Den tidligere benyttede håndflagssignalering mellem Flådens skibe og stationerne måtte betragtes som overflødig, efter at så godt som
alle Flådens enheder nu var forsynet med
radiotelegraf.
Til rådighed for chefen ansattes en regnskabsfører. der formodentlig som et levn
fra institutionens fællestilhørsperiode i
mange år var en befalingsmand fra Hæren,
men som dog i fredstid også havde andre
funktioner.
Kystudkigsstationernes standpladser var
af meget forskellig art. Fyr, lodsudkigstårne og visse kirketårne var naturlige plad-
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ser herfor, men herudover måtte findes egnede steder, hvor der kunne anbringes en
hytte som vagtlokale med telefon. Der
skulle herfra være fri udsigt over farvandet,
og placeringen skulle helst være således, at
mandskabet ikke havde unødig langt til
stationshytten. og at adgangen hertil ikke
var for ufremkommelig. Det var ikke altid
lige let at få disse forskellige ønsker til at
passe sammen, men som regel nåedes et
resultat, der dækkede formålet uden dog
at gøre vagttjenesten altfor uudholdelig for
personalet. Nogle af hytterne blev rejst som
permanente, medens andre blev opmagasinerede i nærheden for først at blive opstillet, når stationen skulle træde i funktion.
Telefonmateriellet og stationens øvrige materiel blev magasineret samme sted, og under formandens ledelse kunne stationsbesætningen selv rejse hytten, medens der som
regel kom en professionel telefonmontør
for at installere og afprøve telefonanlægget.
På et fyr eller på en lodsstation kunne udkigstjeneste iværksættes umiddelbart efter,
at ordre til stationens etablering var modtaget, medens det derimod nødvendigvis
måtte tage nogen tid at få en opmagasineret station i gang. Det har dog vist sig, at
en sådan udkigsstation kunne klargøres i
løbet af en dag. Indløb ordren 'f. eks. til
formanden om formiddagen, kunne stationen som regel melde sig klar samme aften.
Dette skyldtes, at stationsformændene almindeligvis var veltrænede og havde forståelse af hvervets vigtighed, samt at etableringsordren gik direkte fra Marineministeriet til chefen for Kystudkigsvæsenet oftest pr. telefon - og at denne derpå aldeles omgående pr. telefon eller telegraf til tider ved benyttelse af begge veje - satte
sig i forbindelse med den pågældende stations formand.
Indtil l 95 I var chefen for Kystudkigs-

væsenet direkte underlagt Marineministeriet. Efter den nye forsvarslovs ikrafttræden
blev Kystudkigsvæsenet direkte underlagt
SØværnskommandoen og igennem denne
kommandomæssigt under Forsvarschefen og
økonomisk under Forsvarsministeriet. Denne ordning medførte, at institutionens selvstændighed blev væsentlig reduceret, og den
hurtighed, hvormed ordrerne tidligere udførtes, blev afhængig af faktorer, som institutionen ikke var herre over. Indførelsen af
Marinekommandoer og Marinedistrikter,
hvis chefer i følge denne organisations natur måtte have ret til i påkommende tilfælde at mobilisere de indenfor distriktets
område beliggende kystudkigsstationer, samt
til stadighed have ret og pligt til at inspicere, instruere og vejlede personellet, forrykkede i nogen grad chefens forhold til
personellet. Ved denne ordning kunne dette
komme til at sortere under 3 forskellige chefer, nemlig chefen for Kystudkigsvæsenet
som administrations- og personelchef, det
pågældende marinekommandos eller -distrikts chef som operativ (militær) chef og
endelig - hvis det drejede sig om fyr- eller
lodspersonel - henholdsvis fyrdirektøren
eller lodsdirektøren.
Chefen for Kystudkigsvæsenet ansatte og
afskedigede på Forsvarsministeriets vegne
og under forbehold af dettes sanktion alt
personel, der ikke i forvejen var ansat i
statens tjeneste, f. eks. under Fyrvæsenet.
Han havde inspektionsret over alle stationerne, foretog alle udbetalinger og førte
de forhandlinger, som var nødvendige, såvel indadtil som udadtil. Ved institutionen
var tilkommanderet en søofficer som næstkommanderende og en regnskabsfører samt
ansat en kontorassistent som sekretær for
chefen og som arkivar.
Personellets uddannelse bestod i instruktion, dels gennem Kystudkigsvæsenets, dels
af marinekommandoernes og marinedistrik-

En del fyrstationer virker også som kystudkigsstationer - her ses en vagthytte af den gamle
model og det store, hvide fyrtårn, der giver
vagtmandskabet betydelig bedre muligheder for
observationer.

ternes befalingsmænd; instruktion i fjernkending skete ved Kystudkigsvæsenets militære personel i samarbejde med Søværnets
Fjernkendingsskole.
Kystudkigsvæsenets stationspersonel udtoges - hvor der ikke fandtes fyr- eller lodsstation - blandt lokale, sokyndige folk med
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Også i vore indre farvande findes kystudkigsstationer, hvorfra vigtige vandveje i given situation
kan holdes under observation af årvågent kystudkigspersonel.

et godt omdømme og så vidt muligt over
værnepligtsalderen, således at de i tilfælde
af mobilisering kunne forblive til tjeneste
ved deres kystudkigsstation.
Under 1. Verdenskrig 1914-18 var Kystudkigsvæsenet som helhed mobiliseret; det
drejede sig da om ialt 102 stationer. Efter
krigens afslutning demobiliseredes efterhånden; medio december 1918 var endnu
30 stationer i funktion.
Da de udenrigspolitiske forhold i løbet
af 1939 varslede om krigsfare, blev der først
i maj måned mobiliseret 3 kystudkigsstationer, den 21. august yderligere 6, den 27.
s. m. 11 'og endelig dagen efter IO. Ved
krigsudbruddet var der således 30 stationer
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i gang, og alle øvrige var mobiliseringsklare;
ialt rådedes der på dette tidspunkt over 11O
stationer.
Som helhed var Kystudkigsvæsenet derpå
mobiliseret indtil besættelsen. Mellem 9.
april 1940 og 29. august 1943 udvidedes antallet af stationer til ialt 122, hvoraf 74 var
i tjeneste den 1. august 1943. Efter at den
tyske Værnemagt den 29. august havde overtaget hele magten, beordredes samtlige stationer demobiliseret i løbet af de følgende
to dage. Fra tysk side søgte man flere gange
at få Kystudkigsvæsenet genetableret som
et led i det tyske efterretningssystem, et
krav som Søværnskommandoen afviste,
hvorefter Værnemagten krævede Kystudkigsvæsenet totalt nedlagt og dets telefoner af-

Tidens krav til komfort mødes også inden for Kystudkigsvæsenet. Her ses en af de nye vagtbygninger, hvorfra vagtmandskabet i opvarmet lokale, gennem store glasruder kan holde farvandet
under observation.

brudt. Da disse telefoner ofte var etableret
på så isolerede steder, at det ville volde betydelig ulejlighed at få dem genopsat, ligesom personellet og centraladministrationen
på sådanne steder ville komme til at savne
et vigtigt forbindelsesmiddel, lod Kystudkigsvæsenet ved underhåndsaftaler med telefonselskaberne og med personellet en del af
telefonerne overføre til stationsformændene
som private abonnementer, således at man
overfor Søværnskommandoen kunne bekræfte, at samtlige Kystudkigsvæsenets telefoner var opsagt. De ellers almindelige inspektions- og rutinebesøg på stationerne
måtte, da institutionen jo var nedlagt, ophøre, men da det skønnedes formålstjenligt
fortsat at bevare kontakten med stationerne,

vedligeholdtes denne ved at chefen og regnskabsføreren jævnligt, f. eks. til jul, nytår og
påske sendte formændene og deres familie
en hilsen pr. post. Efter aftale med .rigspolitichefen og forsynet med dobbelt identitetskort kørte chefen nogle ture med færdselspolitiet og fik derigennem lejlighed til
at tale med en del af stationsformændene
og med visse myndigheder.
I april 1945 meddelte Søværnskommandoen underhånden, at det var ønskeligt, om
Kystudkigsvæsenet i så vid udstrækning som
muligt kunne træde i funktion i det øjeblik,
tyskernes magt var knækket, og den 6. maj
modtoges ordre til fuld mobilisering.
KVV gennemførte denne ordre, vistnok
som den eneste institution under Søværnet,
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der på daværende tidspunkt var i stand dertil, fordi man havde holdt fast på personellet ad illegal vej under de sidste besættelsesår. I løbet af den 6. og 7. maj lykkedes
det at få mobiliseret 88 stationer, men i den
følgende tid reduceredes -antal let atter.
En del fyretablissementer var efter 29.
august 1943 overtaget af tyskerne og personalet evakueret, således at disse først
kunne træde i funktion som kystudkigsstationer senere. Den 1. juni var ialt 99 stationer i funktion, nogen misforståelse og
forsinkelser kunne af forskellige grunde
selvsagt ikke undgås, men når Kystudkigsvæsenet - trods den lange ufrivillige dvale
og den deraf følgende minimale kontakt
med stationerne - som helhed alligevel
kunne træde i funktion med så kort et
varsel, skyldtes det, at forbirideisen mellem
stationsformændene og ledelsen aldrig var
blevet helt afbrudt, og at formændene var
ansvarsfulde, pligtopfyldende og pålidelige
folk.
Kystudkigsvæsenet som sådant var et specielt mobiliseringsorgan, som under fredsperioder Ievede en stille og af mange ganske
ukendt tilværelse, men som dog stadig arbejdede på udbygning af institutionens hurtige iværksættelse .af de den påhvilende opgaver, når dette skønnedes nødvendigt, og
navnlig på at holde sammen på det spredte
stationspersonel. dergik op til ca. 500 mand.
I tiden efter kapitulationen blev antallet
af mobiliserede kystudkigsstationer reduceret, efterhånden som behovet blev mindre,
og mange af de under krigen nyoprettede
stationer blev nedlagt. Senere er flere stationer nedlagt, og Kystudkigsvæsenet fandt
igen ind til sin tidligere virksomhed som
en mobiliserings-institution under fredsforhold, og den 1. januar 1956 var antallet af
stationer - fyr, fyrskibe og tre stationer på
Færøerne medregnet - ialt 72.
Imidlertid blev den fortsatte oprethol-

delse af Kystudkigsvæsenet som selvstændig
institution overflødiggjort af landets moderne sømilitære opdeling i selvstændige
marinedistrikter. Disses fredsovervågning
af de danske farvande, hvori også indgår
samarbejde med Flyvevåbnets radarvarsling
i forbindelse med Hjemmeværnets indsats,
ikke mindst Luftmeldekorpsets mange meldeposter rundt om i landet, kræver i dag,
hvor fremmed indtrængen må formodes at
ske i overraskende lyntempo. at meldetjenesten må være i gang længe før - eller rettere: at overvågnings- og varslingstjenesten
er i fuld gang allerede under normale fredsforhold.
Med dette som baggrund var tiden løbet
fra Kystudkigsvæsenet, hvis opgaver dels
var ændret, dels løstes med moderne tekniske hjælpemidler, og med udgangen af 1961
blev Kystudkigsvæsenet efter en passende
afviklingsperiode endelig ophævet som selvstændig institution i henhold til SØværnskommandoens bestemmelse af l. oktober
1961 og henlagt som en del af SØværnskommandoen.
Under krigen flyttede Kystudkigsvæsenet
ialt 4 gange. FØrst fra de meget indskrænkede kontorer i Vildandegade 10 til samme
gade nr. 2 A, hvor der blev indrettet gode
og rummelige kontorer. Da tyskerne derpå
efter den 29. august 1943 krævede dispositionsret ·over 'en mængde maritime ' kontorer, blev kontoret flyttet til Dronningens
Tværgade 5 (chefens private bopæl), indtil
denne ejendom også blev beslaglagt. Derpå
blev Gernersgade 2 (»Det skæve Hjørne«)
stillet til rådighed dels som kontor, dels
som bolig for chefen. De to sidstnævnte
steder var virksomheden camoufleret under
navnet »Foreningen for Skandinaviske Sømandshjem i fremmede Havne«; efter besættelsens ophør kunne Kystudkigsvæsenet
atter findes i Vildandegade 2 A.
F. C. Pontoppidan.

S0KOR T -ARKlVE T
(Søkort-Arkivet blev den 1. april 1973 henlagt under Farvandsdirektoratet)

D

et ældste bevarede søkort over dansk
farvand er efter al sandsynlighed et
over den sydlige del af Øresund fra 1653;
det skyldes Bagge Wandel, der i 1647 var
blevet ansat som leder af den af Christian
IV oprettede navigationsskole på Holmen.
Kortet er yderst ufuldkomment og nærmest
at betragte som en frihåndsskitse.
På denne tid måtte skibsfarten i danske
farvande nøjes med meget dårlige udenlandske, særlig hollandske kort, og savnet
af gode kort gjorde sig efterhånden så stærkt
gældende, at Christian V i maj 1688 gav
admiralitetet ordre til at stille det fornødne
personel og materiel til rådighed for navigationsskolens direktør, for at der kunne
blive optaget kort over Sundet fra Kullen
til Falsterbo og Stevns, Grønsund samt over
Store Bælt.
Hermed er den egentlige opmåling af de
danske farvande påbegyndt, og da Jens Sørensen den ll. juni 1689 blev udnævnt til
søkortdirektør. kom der indtil hans død i
1723 en meget virksom periode i søopmålingen.
Datidens almindelige søfart fik dog kun
meget ringe glæde af denne fremragende
dygtige mands arbejde, fordi det på grund
af autoriteternes frygt for, at landets fjender skulle høste fordele af de bedre kort,

aldrig lykkedes Jens SØrensen at få noget
af sine kort reproduceret og offentliggjort.
Efter Jens Sørensens død synes det, som
om søopmålingen atter er overgået til navigationsdirektøren, samt at Lodsvæsenet for
egen regning har foretaget opmålinger, ligesom der blev givet enkelte personer, bl. a.
navigationsdirektør, professor C. C. Lous,
privilegium på at udgive kort over Kattegat, Sundet og Bælterne.
Et Kattegatskort, som professor Lous udgav sammen med A. Lous i 1769, ser nærmest ud, som om det er tegnet efter de
gamle hollandske kort over danske farvande
og er meget ringe i sammenligning med
Jens SØrensens kort, der lå gemt og glemt.
Iøvrigt sejledes i denne periode mest efter
de mere end 100 år gamle hollandske kort
af van Keulen.
Søopmålingen og udgivelsen af søkort lå
som det ses ikke i faste rammer, men i året
1781 kom premierløjtnant Poul de LeioenØrn hjem fra Frankrig, hvor han i et par
år havde gjort tjeneste under kaptajn Verdun de la Cerenne, som foruden at være i
besiddelse af udmærkede kundskaber også
var besjælet af en meget levende interesse
for søopmåling og indsamling af oplysninger og observationer, der kunne tjene til at
forbedre søkortene og sejlbeskrivelserne.
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Løwenørns interesser, der gik i samme ret-

Admiralitetet sendte skrivelsen til kornning, var herved blevet yderligere udviklet, missariatskollegiet og anbefalede forslaget
og han kom hjem opfyldt af den tanke at . på det bedste og håbede, at det ringe beløb
kunne bidrage til at få oprettet en lignende kunne fremskaffes.
Dette lykkedes imidlertid ikke, og sagen
institution som det franske Depot des Cartes
henlagdes.
de la Marine.
2 år senere i 1784, da admiralitetet og
Allerede året efter sin hjemkomst indsendte han derfor under 14. marts 1782 et kommissariatet samledes til et kollegium,
forslag til admiralitetet om oprettelse af en indsendtes under 19. oktober 1784 en allersådan institution, i hvilken han fremhæve- underdanigst forestilling til Hans Majestæt
de, »at man haver i Verden nogle nogen- Kongen, hvori det anbefales at oprette det
lunde brugelige Søkaart, og Sømanden, som Søkort-Arkiv, som kaptajnløjtnant Løwendagligen bliver mere oplyst, begynder at for- Ørn i 1782 havde foreslået, men som den
lade Brugen af de daarlige hollandske van gang måtte stilles i bero, da kommissariatsKeulen Kaart, hvoraf mange haver Landene kollegiet ikke så nogen udvej' til at skaffe
saa slet aflagt, at paa mangfoldige af dem er de nødvendige midler.
der Land aflagt, hvor ingen i Naturen finNu mente admiralitetet imidlertid, at et
des, og derimod mange Steder Land ude- sådant arkiv kunne oprettes uden nogen ny
ladt, som virkelig er til.«
udgift for den kongelige kasse, såfremt Hans
»At disse elendige Kaart .gaar af Brug, og Majestæt allernådigst ville tillade, at de 300
at den fornuftige Sømand agter den uskat- Rdl., der havde været tillagt kontreadmiral
terlige Fordel at sejle efter bedre Kaart,« Bille som personligt tillæg, og over hvilke
mente Løwenørn man fornemmelig bør penge der ikke var disponeret, måtte antakke den franske nation for, hvis regering vendes. Denne sum skulle da anvises Løforuden mange andre foranstaltninger til wenørn som tillæg for direktørvirksomhesøkortenes forbedring har oprettet »le depot den ved Søkort-Arkivet, dog således, at han
des cartes de la rnarine«, der stadig udgiver af denne sum selv skulle anskaffe skrive- og
nye kort og forbedrer de eksisterende.
tegnerekvisitter.
Han fremhævede det ærefulde og nyttige
Ved kongelig resolution af 22. oktober
for enhver nation i at have en sådan institu- 1784 blev dette forslag bifaldet, og dermed
tion, der kunne befordre den almindelige var Søkort-Arkivet stiftet, som siden har
kundskabs udbredelse og yde søfarten mere virket til gavn for søfarten og dens sikkersikkerhed.
hed.
Han slutter sit forslag med at udtale det
Under 27. december s. å. meddeltes Løhåb: »... at dersom det høje Collegium wenørn en instruks, af hvis ordlyd følgende
skulle for Hans Majestæts Tjeneste og den skal anføres og hvoraf man kan se, hvad der
almindelige Søfarts Nytte, foreslaa at lade tænktes udført ved institutionen.
gjøre nogen saadan Indretning, at jeg da
maatte naadigst blive brugt.«
§ 1. »Haver han, for det første, ifølge
Skrivelsen ledsages af et forslag til insti- vores Ordre af 25de October og Il te N 0tutionens indretning, som han har fået fra vember sidstl. til et andet beqvemt Værelse
1. ingeniør ved »Depot des Cartes« samt et kan blive udseet og indrettet, til Søkaartoverslag over bekostningerne, der ville be- Arehiv at benytte sig af Reglerings-Comløbe sig til 760 Rdl. årligt.
misions-Stuen i den Tid Commisionen ikke
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er samlet, samt af det Værelse indenfor til
Kaartenes Henlægning og reqvirere sig udleveret, saavel fra Søe-Etatens Archiv, som
Admiralitets-Contoiret, alle derværende Søkaarter, saavel trykte som tegnede, samt
hvad andre Tegninger og Papirer dertil
maatte høre.
Ligesaa Kaarter og Tegninger og indenog udenlandske Havne, Landtoninger og
deslige Efterretninger, der kunde tjene til
Oplysninger og bidrage til Hensigtens Opnaaelse med dette Sekaart-Archivs Anlæggelse. Disse Kaart, Toninger, og Efterretninger bringer han i behørig Orden og derover forfatter fuldstændig gode Registre,
samt deri tilføjer en kort oplysende Anmærkning om ethvert Kaarts og Tegnings
Værdie i Henseende til Rigtighed og Paa, lidelighed, saavidt ham er eller kan blive
bekendt. Deraf indleverer han en Gjenpart
tilos, og siden ved hvert Aars Begyndelse,
hvori han tillige anfører, med hvilke Kaart
eller Tegninger Arehivet i det Aar er blevet
forøget.

§ 3. Hvad Tegninger eller Papirer der
maatte være eller herefter komme i Archivet, som bør holdes hemmelige, haver han
at bevare paa særskilt Sted.
§ 5. N aar han fremdeles ser sig i Stand
til at kunne fra Arehivet i Trykken lade
udgaa et eller andet Kaart til almindelig
Brug og Nytte for de Søfarende, haver han
derom til os at indkomme med Forslag, og
ifald det approberes, skal Arehivets Stempel
indgraves i Kobberpladen, paa det Kaartets
Paalidelighed derved kan bekræftes, altsaa
bliver ham derved paalagt, nøje at vogte
sig for, ikke at foreslaa eller udgive noget
Kaart, som ikke er paalideligt, eller naar
den, i alle Dele, ikke er muligt at erholde
da tydeligt oplyse det manglende.
II.

17

§ 6. Saa snart de i Arehivet værende Kaart
og Tegninger ere bragte i behørig Orden,
skal hans første Omsorg være, at aftrække
et, og naar Tiden tillader det, flere Copier
af de Søkaart, især particulære over Havne
eller andre til Søfarten henhørende, som
kan komme til Brug, paa det, naar noget af
Hans Majestæts Skibe udgaar, paa nogen
Ekspedition, og vi det skulle tillade eller
befale, samme da kunne medgives Copierne
af saadanne Kaart (thi Originalerne skal
stedse forblive ved Archivet) til Brug og
nøjere Undersøgelse ...

§ 7. N aar man haver indrettet et nyttigt
og godt Kaart, som kunne befordres i Trykken, haver han, som i den 5te Post befalet,
at tilsende os samme med Forslag hvorledes
det paa billigste og bedste Maade kunne
skee, hvilket vi vil tage i Betragtning, og
om vi resolvere at lade Kaartet trykke, vil
vi tillægge Søe-Etatens Kobberstikker Ordre derom, da han er tillagt aarlig Gage for
at stikke i Kobber hvad som af os befales,
dog ville vi, naar Arbejdet til Fornøjelse er
gjort, efter Omstændighederne give ham en
billig Douceur. Den ved Holmen havende
Kobbertrykkemaskine ville vi beordre til
Arehivet udleveret for at tilhøre samme.
§ 9. Naar Arehivet kommer i den Forfat·
ning at nye Kaart ere tagne og skal trykkes,
haver han at give Forslag paa Udgiften,
som vil medgaa, hvilken vi efter Omstændighederne vil forskyde, imod at vi faae
vedbørlig Regnskab og Rigtighed for hvad,
ved Kaartenes Udsælgning indkomme.
Og naar gode Sø-Kaarter ellers udkommer og bliver tilkiøbs og kunne ansees nyttige og nødvendige paa Hs. Majestæts Skibe,
haver han at indkomme med Forespørgsel
om disse Kaart maa kiøbes. Heraf samler
han Sø-Atlasser, som maa medgives Hs. Majestæts Skibe, samt hvad Kaart de kunde

257

begiære af Archivet, for hvilke Skibs-Cheferne bliver ansvarlige og imidlertid giver
Qvittering ...

§ 12. De ved Arehivet værende eller herefter kommende Kaart, som bør holdes
hemmelige, maa han ikke udlaane til nogen
uden vores udtrykkelige Tilladelse; men
almindelige Se-Kaart, kan han give kyndige
Sømænd Copie af, især naar han derved
haabe og har Hensigt til, at faae visse Oplysninger til Kaartenes Forbedring, dog
skal alle Vedkommende derfor gives Beviis,
da intet uden Beviis maa fra Søkaart-Archivet udlaanes.

§ 14. Han skal beflitte sig paa at forege
Arehivet ved flittig Afcopiering af Sø-Kaarter og Tegninger, som ikke ere trykte eller
almindelige. Han skal ogsaa vue særdeles
agtsom over Observationer, der af de kongelige Sø-Officerer eller andre paalidelige
Sømænd til Kaartenes Forbedring, indkommer, samle og anvende dem uopholdelig
paa de passelige Steder.e
Det første, Løwenørn tog fat på, var i
henhold til instruksen at få samlet alle de
søkort, der fandtes i admiralitetet, geheimearkivet og andre steder. Det var et stort
held, at admiralitetets kort blev afleveret,
for derved blev bl. a. over 100 af Jens Sø·
rensens meget værdifulde kort reddet fra
undergang, fordi branden 1795 raserede
admiralitetsbygningen, men skånede Søkort-Arkivet.
Løwenørn gik til arbejdet med små midler, men med stor iver. I december 1784
indberettede han til admiralitetet, at der
blandt de sager, arkivet havde modtaget,
fandtes aftryk af pladerne til 4 kort over
havne på Islands østkyst, opmålt i 1776 af
fregatten KIEL. Desuden fandtes fra samme
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togt tegning til et kort over Islands Østkyst
fra Borgarfjørdur til Vestrahorn.
Løwenørn mente ikke, at havnekortene
var til nogen nytte, når kortet over den
kyststrækning, hvor havnene fandtes, ikke
forelå, da man i så fald ikke »ved hvorledes
at anduve Havnene, med mindre man selv
er særdeles bekiendt paa Landet, eller man
først paa maa og faa anløbe Landet og se
til at faa Fartøj ud derfra for at forespørge,
hvor man er paa Kysten«, Han foreslog derfor at udgive dette kort, som blev det første
kort udgivet af Søkort-Arkivet, i hvilket
dets stempel findes indgraveret i trykpladen.
I 1786 fik Arkivet overladt det Lousiske
kort over indgangen til Sundet, og i 1788
fik Arkivet de 3 plader til de Lousiske kort
over Sundet, dog med ordre om ikke at
ef ters tikke eller trykke dem, og endelig i
1790 afkøbte admiralitetet professor C. C.
Lous hans privilegium på udgivelsen af kort
over Kattegat og dele af Østersøen for 3000
Rdl.
I 1787 udgav Søkort-Arkivet et kort over
Shetlandsøerne på basis af observationer,
som Løwenørn selv havde foretaget fra søen,
og hermed var alt, hvad der på dette tidspunkt kunne udgives som trykte kort, udført.
Det stod fra begyndelsen Løwenørn klart,
at man ikke ville komme videre med kort
over danske farvande, med mindre der blev
foretaget søopmålinger, og han indgav derfor i januar 1785 en udførlig fremstilling
af det standpunkt, hvorpå opmålingen befandt sig på dette tidspunkt. I denne indstilling nævnte Løwenørn, at det ville være
en betydelig lettelse ved fremtidige opmålinger at indlægge landkonturerne efter de
geografiske kort, som Videnskabernes Selskab havde forestået udgivelsen af siden
1757.
Da der i anordningen for Dragør lodseri

Søkort-Arkivets første
selvstændige
bygning,
der lå på Flådens tidligere område »Gammelholm- lige nord for
Holmens Kirke. Billedet
stammer fra tiden efter
1870, da Nationalbanken, der ses i baggrunden, oPførtes på en del
af de af Flåden i 1860erne rømmede arealer det gamle Bremerholm.
I forgrunden den i 1864
tilkastede, men i navnet bevarede »Holmens
Kanal« .

af 1760 fandtes en bestemmelse om, at »Navigationsdirektøren skal være paa Raad
med, hvorledes Opmaalingen i Farvandene
skal foretages i Henseende til Planen for
Kaartenes Indretnings , henstillede LøwenØrn i februar 1785 til admiralitetet, at navigationsdirektør. professor Lous og han lagde
en fast plan for opmålingerne. Samtidig anmodede han om, at de instrumenter, der var
brugt af kommandør Lous, der hidtil i en
årrække havde ledet opmålingerne, og som
opbevaredes hos ham, måtte blive udleveret
til Søkort-Arkivet. Forslaget approberedes
af admiralitetet, og instrumenterne beordredes udleveret, og dermed var søopmålingerne i de danske farvande definitivt lagt under Søkort-Arkivets ledelse.
Lous og Løwenørn indsendte i april 1785
i fællesskab et forslag til opmåling af Bælterne med tilgrænsende farvande. Forslaget
var bemærkelsesværdigt derved, at det fore sloges, at når alt var færdigt, skulle kortene
stikkes i kobber og nogle få aftryk tages,
17·

der sammen med pladerne skulle opbevares
på Søkort-Arkivet, da det viser, at det var
meningen, at kortene kun var til Marinens
brug og ikke skulle offentliggøres til brug
for den almindelige søfart. Det fremgår
heraf klart, at Løwenørn var af den gammeldags anskuelse, at udgivelsen af gode
søkort, som tidligere omtalt, udsatte staten
for fare.
Forslaget blev ikke skænket nogen videre
opmærksomhed og blev ikke fulgt.
I Norge blev der på dette tidspunkt foretaget en triangulation, og i den anledning
beordredes kaptajnløjtnant C. F. Grove til
at følge denne og forfatte en nautisk beskrivelse af kysten med dens havne og løb.
Resultatet blev en glimrende sejladsanvisning med mange landtoninger samt i
kort over kysten fra Trondheim til Halden,
der blev udgivet af Søkort-Arkivet, selvom
de så godt som ingen dybdeangivelser indeholdt.
Ved Arkivets oprettelse fandtes intet kort
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over Færøerne. Et omtrentligt kort var omkring 1710 blevet tegnet af kommandør
[uel, men dette var aldrig blevet udgivet.
Juels kort blev på regeringens foranstaltning forbedret og stukket i 1789. Pladen
blev overladt Arkivet, og kortet, der var
nogenlunde brugeligt, blev udgivet. Samtidig blev der udgivet en beskrivelse af de
færøske havne og ankerpladser.
Et nyt kort, baseret på en fuldstændig
triangulation af Øerne foretaget i årene
1791-95, blev fremstillet, og en farvandsbeskrivelse hørende hertil udgivet i 1805.
Dette kort, der i tidens løb fik tilført en
del dybdeangivelser, blev anvendt, indtil
en ny triangulation blev foretaget af generalstaben ca. 100 år senere.
Af islandske kort fandtes ved Arkivets
oprettelse kun de tidligere omtalte. En del
opmålinger var blevet foretaget af Kgl. islandske Handels skipper M inor, og disse
blev på Løwenørns anmodning overladt Arkivet til bearbejdelse og udgivelse, hvilket
dog først skete, efter at Løwenørn selv havde
været i Island 1786 for at supplere arbejdet
med astronomiske observationer. Et kort fra
Reykjanes til Stykkisholmur udkom i 1788
ledsaget af sejlbeskrivelse.
I årene 1800-18 trianguleredes den islandske kyst af forskellige landofficerer og
landmålere, og derefter udgav Søkort-Arkivet i årene 1820-23 5 kort over islandsk
farvand, alle ledsagede af sejlbeskrivelser
udarbejdet af Løwenørn. I 1826 udkom et
oversejlingskort over Island og Færøerne.
Alle disse kort var dog ikke egentlige
søkort, fordi dybdeangivelser kun fandtes
i enkelte områder, men efterhånden som
søopmålinger blev foretaget, indsattes lodskud, medens landkonturerne forblev uforandrede, indtil generalstaben påbegyndte
en ny triangulation i 1900.
I danske farvande blev der bortset fra
ganske enkelte steder ikke foretaget nogen
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egentlig opmåling, men kun en række nautiske rekognosceringer, idet den i 1785 indsendte plan - som nævnt - ikke blev fulgt.
De enkelte opmålinger, der blev udført,
led af den mangel, at de ikke var baserede
på trigonometrisk bestemte punkter i land,
et forhold, Løwenørn åbenbart ikke har
haft blikket åbent for .
Krigen 1807-14 afbrød al opmåling, og
efter denne kom intet seopmålingsarbejde
i gang, efter alt at dømme på grund af den
økonomiske depression, men vel også i nogen grad fordi Løwenørn efterhånden havde
fået så mange andre vigtige hverv, at han
ikke kunne overkomme hele arbejdet.
Da tabet af Norge i 1814 bragte Arkivets
indtægter betydeligt ned, fik Løwenørn, for
at bøde herpå, udvirket en kgl. bekendtgØrelse af 10. april 1816, hvorved det blev
forbudt at efters tikke Arkivets kort eller at
indføre noget sådant i udlandet efterstukket kort, under en mulkt af 10 Rdl. for
hvert eksemplar. Denne bekendtgørelse står
i dag stadig ved magt.
Arkivet måtte dog finde sig i konkurrence
med udenlandske kort, der ikke faldt ind
under denne bekendtgørelse, fordi de ikke
var efterstikninger af danske kort. Det var
så godt som alle elendige kort, hvorfor Løwenørn i 1821 beklagede sig i en skrivelse
til kancelliet over, at de gode danske kort
havde så ringe indpas blandt skibsførerne,
der blandt andet ofte benyttede »van Keulens Kaarter, de gyseligste man kan tænke
sig, blot fordi de faaes for godt Kiøb«. Løwenørn fremsætter i slutningen af skrivelsen den fornuftige tanke, at det kunne pålægges assurandørerne at forlange af rederierne, at de anskaffede danske søkort, og
foreslog nedsættelsen af en komite til at
vejlede redere og skibsførere ved valg af
kort og sejlbeskrivelser. Forslaget kom aldrig
til udførelse.
At Løwenørn ikke var ubeskeden, når

Udsnit af et af van Keulens kort, der tydelig understreger rigtigheden af, at disse kort var meget
elendige, men samtidig må det erkendes, at datidens nauigaterer var dygtige. Do fandt trods de
beskedne hjælpemidler, der var til deres rådighed -~ omend ofte langsomt - frem til deres
bestemmelsessted.
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han benævner de danske søkort som gode,
fremgår af flere rosende udtalelser fra skibsførere, der meddelte, at de var blevet frelste
fra forlis ved at bruge disse.
Ved Norges adskillelse fra Danmark udleveredes alle kort over de norske kyster
undtagen Jens Sørensens. Da der senere fra
Norge kom en opfordring til at afgive dem,
sender Løwenørn dem med en bemærkning
om, at han har undset sig for at aflevere
dem, da han har betragtet dem som makulatur, en opfattelse, nutiden har vanskeligt
ved at tilslutte sig.
Løwenørn døde den 16. marts 1826, omtrent 76 år gammel, efter at have stået i
spidsen for Arkivet i 42 år. Han havde skabt
Søkort-Arkivet, og med stor dygtighed og
energi ført det gennem de første vanskelige
tider og efterlod det som en institution, en
virksomhed af stor betydning for Marinen
og søfarten i almindelighed, der havde store
udviklingsmuligheder.
I slutningen af 1819 havde Løwenørn
anmodet om, at løjtnant Zahrtmann måtte
blive ansat ved Arkivet, men dette opnåede
han ikke.
Da Zahrtmann imidlertid blev ansat ved
den danske gradmåling, bestemte Frederik
VI, at han til sin tid skulle afløse Løwenørn
som direktør for Søkort-Arkivet. Ved dennes død var Zahrtmann på togt i Vestindien,
og kommandør Fabricius beordredes til
midlertidigt at overtage Arkivets ledelse.
I 1826 udnævntes Zahrtmann til direktør
og samtidig til kaptajnløjtnant. Ved sin tiltræden meddelte han Frederik VI, at princippet med at søge at lægge skjul på vore
farvandes sande tilstand - et princip som
Løwenørn havde delt - efter hans opfattelse
satte bom for Arkivets fremskridt. Kongen
tiltrådte fuldt ud hans synspunkter og skal
have udtalt: »Jeg vil ei længer vide af det
Hemmelighedskræmmeri at sige,« men
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trods dette måtte Zahrtmann vedblive at
kæmpe mod hemmeligholdelsesprincippet,
indtil han selv som marinerninister kunne
ændre det.
Det første kort, Zahrtmann tog fat på, var
et oversejlingskort over Nordsøen. Som
grundlag benyttede han alle de mange tusinder af lodskud, som danske orlogsskibe,
der var forsynet med kronometer, havde
indsamlet i årene fra 1814 til 28, hvorved
der fremstilledes et nordsøkort. der afveg
fra alle tidligere udgivne. Kortet vakte megen opsigt og ansås af samtiden for så pålideligt, at det mange steder afkopieredes i
sin helhed. Kortet udkom 1829, og samme
år udkom et kort over Den spanske Sø.
Foruden at fortsætte og udvikle sin forgængers arbejde med udgivelsen af gode
kort over fremmede farvande, blev Zahrtmann skaberen af en rationel opmåling af
de danske farvande, der blev foretaget efter
en forud fastlagt plan.
I januar 1827 indsendte Zahrtmann til
admiralitetet en fremstilling af ukendskabet til vore farvande og et forslag til deres
opmåling, der nu havde henligget i 20 år.
Begivenhederne hjalp Zahrtmann, for i
1827 blev der nedsat en kommission til at
give forslag om fyranlæg på Læsø og Trindelen, i hvilken.Zahrtmann fik sæde. Dette
gav anledning til at andrage om opmåling
af Læsøs nordlige og østlige grunde og af
Trindelen, som blev udført i 1827. Efter
at opmålingen var udført, tilstillede kongen, sikkert påvirket af Zahrtmann, admira-

Midterste trediedel af Lous' kort ouer Sundet,
udgivet 1775. På denne tid blev der ofret en del
på den kunstneriske udsmykning af kortene og
på landtoninger, men man havde ikke altid som
nu Nord opad på kortet. Udover dybdeangivelserne var kortets oplysninger sparsomme, f. eks.
måtte sejlanvisninger og sejlmærker af sømilitære grunde ikke indlægges på offentlige søkort.
Handelsflåden måtte klare sig, som den kunne.
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litetet et rescript dateret 15. januar 1828
sålydende:
»Da Skibsfarten alt mere og mere tiltager,
finder Vi det saare nødvendigt, at de nuværende Søkaart dels berigtiges, og at ny og
nejagtigere Søopmålinger foretages langs
Kysterne.«
Kollegiet indhentede Arkivets udtalelse
herom, og denne gik ud på:
»At en systematisk Opmaaling bør foretages af alle de det danske Rige begrænsende Farvande,
at denne Opmaaling maa grunde sig paa
det af Videnskabernes Selskab publicerede
trigonometriske Kaart med senere Rettelser,
at Opmaalingen saa vidt gierligt bør foretages under Vinkelmaaling mellem trigonometrisk bestemte Punkter i Land, og
at den saavidt muligt skal skride frem i
følgende Orden:
l) Kattegat, 2) Sundet og Store Bælt, 3)
Vestkysten af Hertugdømmerne Slesvig og
Holsten, 4) De endnu ikke undersøgte Farvande mellem Øerne, der næsten udelukkende besejles af egne Fartøjer, samt Østersøen og Bornholm, 5) De Fjorde og Havne,
som endnu ikke ere blevne undersøgte,
6) Reden, Kongedyb, Hollænderdyb og
Drogden.«
I sin indstilling tiltrådte kollegiet de 5
første punkter, derimod fandt man det ikke
tilrådeligt at foretage en ny opmåling af
Københavns havn og løbene dertil, »da der
derover haves Gehejme Kaart, paa hvilke
alle Dybder og Grunde ere afsatte, og da
der baade ved Dragør og Helsingør findes
Lodser«,
Admiralitetets stilling til dette sidste
punkt er karakteristisk for dets opfattelse
af kort over indre farvande, og netop dette
kort gav anledning til en langvarig kamp
mellem Zahrtmann og admiralitetet.
At Zahrtmann havde mange vanskelighe-
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der at kæmpe imod for at få de gammeldags
ideer udryddet, viser følgende eksempel.
Både på Sekadetakademier og ved styrmandseksamen fandtes den bestemmelse, at
hver elev skulle være i besiddelse af et misvisende plat, et retvisende plat og et voksende kort, og de to sidste skulle efter navigationsdirektørens bestemmelse være de
fuldstændig forældede kort af van Keulen,
hvor så godt som alt land lå ganske forkert.
Van Keulens efterfølgere havde for lang tid
siden udgivet nyere og rigtigere kort, og
de gamle plader opbevaredes i Amsterdam
udelukkende for at trykke kort til den danske navigationsundervisning. Da Arkivets
nye N ordsøkort udkom, ansøgte Zahrtmann
om, at dette måtte blive brugt ved de nævnte eksaminer, men dette modsatte navigationsdirektøren sig, og hvor forunderligt
det end lyder, blev han heri støttet af admiralitetet. Imidlertid resolverede kongen
i 1829, at Søkort-Arkivets kort skulle anvendes fra l. januar 1830.
Opmålingerne kom nu i gang, og fra
1829 til 1840 blev der målt op hvert år.
Det var Zahrtmanns mening at udgive en
samling kort over den danske »Øgaard«,
som han kaldte den, bestående af 9, og når
Bornholm medregnedes, af l O kort. Hertil
føjedes senere Limfjorden.
Ved de ovennævnte opmålingsarbejder
blev så godt som alle de danske farvande opmålt, og kortene udkom efterhånden som
materialet var bearbejdet.
Kortene udkom i følgende orden:
Nr. VII Lille Be1t, l: 120.000
VI
Store Be1t, Samsø Belt,
1:120.000
V
Store Belt, Langelands Beltet med Smaalandene,
1:120.000
VIII KielerBugt, 1:120.000
IX Neustadt Bugten, 1:120.000

1830
1832

1835
1838
1838

Udsnit af moderne søkort over Ebeltoft Vig. Dybdern e er angivet med tal) bemærk dybdekurv ern e
m ed under 5 m indenfor blåt skraveret felt. De små kors ma rkerer sten. Ebeltoft Vig Fyr m ed formø rkelser ( foroven) har to klare vinkler) der fører uden om Skadegrunden. Den m ed gult indramm ed e rende (29) angiver min estrøget rute. Sorte oagerc m ed n edadvendte koste markerer et løbs
styrbords side (for indgåend e) røde vagere med opadvendte koste et løbs bagbords side.
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Udsnit af ældre kort over indsejlingen til Godthåb i Grønland, Omend dette kort ikke bør sammenlignes med van Keulens, er dog også dette mangelfuldt og unøjagtigt, hvad der navnlig ses ved
en sammenligning med det efterfølgende nye kort fra 1961 over samme område.

farende til Nytte fra SØen at søge nærmeste
Lodsstation, hvorved i den Henseende er
gjort alt, hvad der fra Søfartens Side efter
Omstændighederne kan med Billighed forlanges«.
Den 22. december 1837 sendte han gennem admiralitetet en ansøgning til kongen
om at måtte udgive kortet over »Kjøbenhavn med Løbene dertil« i 3 gange så stor
målestok som de tidligere udgivne kort og
med specialkort i endnu større målestok,
idet han bl. a. henviste til det mærkværdige
forhold, at private personer kunne udgive
kort over denne strækning med alle oplysninger, medens dette var forbudt Arkivet.
Resultatet blev, at kortets udgivelse blev
bevilget ved kgl. resolution af 18. februar
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1838 uden nogen indskrænkning for kortet,
og uden anden betingelse for specialkortet
end at dette ikke måtte indeholde lodsmærkerne.
Denne resolution gjorde efter Zahrtmanns mening definitivt ende på »hernrnelighedskræmrneriet«, men admiralitetet var
dog af en noget anden mening, hvilket han
5 år senere fik bevis for.
Den 16. november 1843 lod Zahrtmann
nemlig en bombe springe, der lammede admiralitetet, og som under andre forhold
rimeligvis ville have såret ham selv alvorligt. Han sendte nemlig den dag følgende
skrivelse til admiralitetet: »Herved har jeg
den Ære at tilstille Collegiet et Eksemplar
af »Den danske Lodse, en fra Arkivet ud-
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Udsnit af kort over indsejlingen til Godthaab, udgivet 1961. Landet er udtegnet efter lujtjotogra[ier, og farvandet er fuldt opmålt. Kortet, der er fremstillet efter helt moderne metoder, trykkes i
7 farver.

givet fuldstændig hydrografisk Beskrivelse
af alle vore farvande.«
Ved at undersøge bogens indhold er admiralitetet sikkert blevet helt forstenet og
forfærdet, da det så, at den indeholdt beskrivelser med lodsmærker og toninger i alle
indre farvande og til alle havne, og derfor
stred ganske mod kg!' resolutioner og ad mirali tets-ordrer.

Sagen blev forelagt kongen til afgørelse,
og bogens salg blev ikke forbudt, men det
blev samtidig indskærpet Zahrtmann, at
han ved hvert årsskifte skulle meddele
admiralitetet, hvilke kort og beskrivelser
der agtedes udgivet i årets løb, og om det
ønskedes, indsende dem til dette inden udgivelsen. Lodsmærkerne måtte stadig ikke
indføres i kortene.
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I hele denne affære kan man ikke se andet end, at Zahrtmann har handlet målbevidst for at overrumple admiralitetet, og
at resultatet ikke blev andet end ubetydelige ubehageligheder for ham, kan kun skyldes hans personlige forhold til Christian
VIII, erkendelsen af hans ubestridelige dygtighed både i Marinen og i særdeleshed i
hans virke ved Søkort-Arkivet, og muligvis
at man i admiralitetet var begyndt at indse,
at udviklingen på dette punkt var ved at
løbe fra det. Men opgive det en gang tagne
standpunkt kunne admiralitetet dog ikke
bekvemme sig til.
Da Zahrtmann i 1848 selv var marinerninister, sørgede han for, at der i juni s. å.
blev tilstillet Arkivet følgende kgl. resolution:
»Vort Søkaart-Archivs videnskabelige
Virksomhed i den udstrækning, dets finansielle Status tillader det, skal være anbetroet Direktøren for Stiftelsen, hvem det
paalægges efter yderste Evne at anvende
sine Kundskaber og Stiftelsens Materialier
til muligst Gavn for Videnskaben, Ære for
Stiftelsen og Oplysning for SØmanden, uden
anden Indskrænkning heri ~nd den, at han
ej maa offentliggøre, hvad Vor Marinerninister maatte udtrykkelig befale ham at holde
hemmeligt, dog at Vi, før Noget offentliggøres, underrettes derom.«
Betydningen af de to sidste sætninger:
»Dog at Vi, før Noget offentliggøres, underrettes derom«, forklares nærmere i en efterfølgende skrivelse således: »At et Eksemplar
af ethvert fra Arehivet udgivet nyt Værk
eller Kaart allerunderdanigst af Ministeriet
'forelægges Hans Majestæt Kongen, forinden Eksemplarer deraf fra Arehivet maa
gives i Handelen.«
Når undtages, at kortene efter den tid
viste lodsmærkerne, er stillingen uforandret
den, at ministeriet stadig kan forbeholde sig
ting hemmeligholdt og stadig vil have hånd
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i hanke med, hvilke oplysninger der udsendes.
Zahrtmann vedblev både som minister
og senere som viceadmiral og flådeinspektør
at stå som direktør for Arkivet, indtil han
pludseligt døde den 15. april 1853.
De 27 år, Zahrtmann med så stor dygtighed og iver ledede Søkort-Arkivet, betegner
en stor udviklingsperiode for dette. I denne
årrække blev skabt kort over så godt som
alle danske farvande, der efter tidens fordringer var fortræffelige. De .var alle baseret
på opmålinger, der var planlagt af ham og
foretaget under hans overopsyn. Samtidig
skabtes der ved Zahrtmanns energi og flid
den beskrivelse over de danske farvande,
som stadig ligger til grund for »Den danske
Lods«, der med jævne mellemrum udkommer i nye udgaver. Næsten lige til det sidste
syslede han selv med en ny udgave af bogen,
og det har sikkert været ham en inderlig
tilfredsstillelse at kunne slutte forordet med
denne bemærkning: »Forandrede Forhold
have tilladt uden Indskrænkning eller
Tvang at optage i den, enhver for SØmanden nyttig Oplysning.«
Løwenørn skabte Søkort-Arkivet, men
han repræsenterede den ældre opfattelse om
udstrakt hemmeligholdelse; i Zahrtmanns
tid kom gennembruddet over til den moderne anskuelse, der fordrer offentliggørelse
af alle oplysninger, der kan være til gavn for
søfarten.
Efter Zahrtmanns død er Søkort-Arkivets
arbejde blevet fortsat efter en jævnt fremadskridende udvikling i det spor, som blev sat
af ham.

Med de hjælpemidler, der var for hånden
i disse to mænds tid, sejlskibe og de gammelkendte håndlod, nøjedes man med at
undersøge de lægere dele af farvandene og
de kendte grunde; de dybere områder, der

ikke bød på farer for tidens relativt små
skibe, blev kun løseligt undersøgt.
Da dampskibene kom til, blev det muligt
at få udført mere arbejde og samtidig få en
bedre fordeling af lodskudslinierne end tidligere, hvor man var afhængig af vind og
vejr; men også i dampskibenes første tid
interesserede man sig hovedsageligt for områderne ud til 8-10 favnes dybde, hvilket
naturligt hang sammen med skibenes ringe
dybgående på de tider.
De spredte linier over de dybere farvandsafsnit gav dog ingen garanti for, at der ikke
fandtes lægere dybder eller puller, der kunne være farlige for skibsfarten.
I den sidste del af halvfjerdserne opmåltes Horns Rev og Jyllands vest- og nordkyst,
således at man ved fornuftig brug af loddet
kunne sikre sig mod at komme landet for
nær.
Med dampskibenes indførelse skete der
en rivende udvikling på søfartens område,
der har bevirket stadigt stigende krav til
søkortenes indhold og nøjagtighed, også
hvad angår oplysningerne om det dybe
vand.
For at kunne opfylde disse krav blev der
i år ene 1885-1907 foretaget meget detaillerede opmålinger af de fleste af vore farvande, og samtidig udgaves kort i større
målestok end i det af Zahrtmann anlagte
kortsæt.
Siden da er opmålingen i danske farvande foregået væsentligst som pulleafsøgning
og lokale opmålinger i takt med de stadigt
mere dybgående skibes krav.
Den udvikling i skibenes størrelse, der
begyndte med dampskibenes indførelse,
fortsættes stadigt i hastigt tempo, og det har
medført, at en gennemgribende rationel nyopmåling af samtlige vore farvande er ved
at være stærkt påkrævet, fordi lodskudslinietætheden, hvorpå vore søkort er baserede, ikke yder tilstrækkelig garanti for , at

der ikke findes ukendte puller, læge dybder
eller isolerede store sten, der kan være farlige for de meget dybgående skibe, der i
større og større antal besejler farvandene.
En sådan opmåling vil med ekkoloddet
og nutidens elektroniske pladsbestemmelsesmidler kunne gøres langt hurtigere og
sikrere, end det ville have været muligt tidligere; men da det samtidig vil være nødvendigt at forøge linietætheden meget væsentligt, i visse områder måske op til 20
gange eller mere, vil arbejdet tage lang tid
og kræve stor økonomisk indsats.
Selvom Søkort-Arkivet, som tidligere
nævnt, allerede omkring 1800 havde udgivet
et kort over Færøerne, havde der dog ikke
været foretaget nogen egentlig opmåling i
disse farvande. Kortet var kun fra tid til
andet suppleret med enkelte lodskud.
På Søkort-Arkivets foranledning foretog
generalstaben i årene 1895-99 en fuldstændig triangulation og kortlægning af Øerne,
og på grundlag af dette fortræffelige arbejde
foretoges fra 1899-1903 en søopmåling omkring Øerne og på de omgivende flak. Færø
Banke opmåltes 1908. De nuværende søkort er baseret på disse opmålinger.
Det første søkort, som udgaves af SøkortArkivet, var over islandsk farvand, men det
varede til trods herfor meget længe, før
nogen seopmåling kom i gang i dette område.
Ganske vist havde Søkort-Arkivet ved
flere lejligheder, således både i 1819, 1852
og 1887 indsendt forslag til opmålinger ved
Island, men disse var aldrig blevet til noget,
til dels på grund af manglende interesse
fra Rigsdagens side.
Det lykkedes dog for C. F. Wandel, der
samtidig med at være direktør for SøkortArkivet også var chef for stationsskibet ved
Island i årene 1889-91, at få opmålt Hunafloi ved at lade stationstjenesten spille en
yderst underordnet rolle.
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Udsnit af kort over Sundet og Bælterne, udgivet af Søkort-Arkivet 1828.
Bedre opmåling og mere omhu har givet landet dets rigtige udseende. Dybdeangivelserne i søen er dog endnu mangelfulde. En grundig revision af søkortene,
sådan som C. C. Zahrtmann påbegyndte den, og som gav basis for udarbejdelsen
af nye og bedre kort og muliggjorde udsendelsen af sejlanvisningsbogen »Den
danske Lods«, var et arbejde, der måtte strække sig over et langt åremål.

FØrst i 1898, efter at de ved kysten anholdte trawlere havde beklaget sig over kortene, og den engelske regering yderligere
havde lagt stærkt pres på den danske, lykkedes det at få opmålingen i gang og gennemført i årene indtil 1905.
I 1960 ophørte Søkort-Arkivet udgivelsen
af kort over islandsk farvand, idet Island
selv overtog dette hverv.
Hvad angår de dansk-vestindiske Øer, så
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havde Søkort-Arkivet helt op til 1914 kun
udgivet kort, der var udarbejdede på grundlag af fremmede kort, væsentligst efter engelske kilder, og indtil 1911 var der fra
dansk side kun udført mindre havne- og
kystopmålinger. En fuldstændig triangulation af St. Thomas og St. Jan blev udført
i årene 1911-13, og samtidig blev søopmåling udført ud til 100 meter kurven. På
grundlag heraf blevet kort over disse Øer
udgivet 1914.
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Udsnit af den seneste udgave af kort over Sundet og Bælterne med fyldestgørende oplysninger. Dybdeangivelsernes tæthed er vokset og i specialkortene
bliver oplysningerne fyldigere og mangeartede, samtidig med, at nye optryk
stadig korrigeres på grundlag af nytilkomne oplysninger. Dette kort er stukket
i kobber og står for at skulle fornys i helt moderne farver. På farveplanche
ses udsnit af et andet af vore dages søkort.

De grønlandske farvande indtog indtil
efter den sidste verdenskrig en særstilling,
idet Grønlands Styrelse i det væsentligste
selv stod for fremstillingen af søkortene, der
kun udleveredes til Styrelsens egne skibe.
Søkort-Arkivet har dog lige siden 1825
udgivet enkelte søkort i meget lille målestok over grønlandsk farvand, samt et kort
over Arsukfjorden, der var det eneste sted
i landet, der var åben for sejlads. Dette kort
udkom 1866.

Kravene til bedre kort over disse farvande
var imidlertid også begyndt at vise sig, og
efter at Geodætisk Institut havde påbegyndt
en fuldstændig triangulation og kortlægning
af hele landet i 1927, fulgte søopm ålingen
efter, idet denne påbegyndtes i Disko Bugt
1935.
I 1946 overtog Søkort-Arkivet udgivelsen
af alle søkort over grønlandsk farvand, og
da der i 1947 anskaffedes en transportabel
deccakæde til pladsbestemmelse, kom sø-
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Kobbert rykplade under stikning.
Nålefint og pinlig nøjagtigt skal
dette arbejde udføres under lup.
Stadig foretage s der ændringer, således at nye optryk af de relativt
små oplag altid er ført cl jour.

opmålingen i gang for alvor. Det havde været Søkort-Arkivets håb at kunne fortsætte
denne uforstyrret, indtil vestkysten var dækket, men forskellige forhold medførte en
fuldstændig afbrydelse af arbejdet i årene
1954-58, og søopmålingen blev først genoptaget i fuldt omfang i 1960.
Den meget stærkt forøgede sejlads i Grønland i årene efter krigen har medført et
meget stærkt stigende krav til bedre søkort,
ikke mindst fordi de gamle af Styrelsen udgivne kort led af samme fejl som van Keulens meget omtalte »gyselige« kort. SøkortArkivet har derfor i de sidste år udgivet nye
kort over farvandet, væsentligst over vestkysten, i rask tempo, og har måttet følge
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samme princip som tidligere, at udgive kort
med rigtigt land, men ofte med meget få
lodskud, og derefter tilføje dybdeoplysningerne, efterhånden som de foreligger.
Ved Arkivets oprettelse var det meningen,
at dette selv skulle afholde alle driftsudgifter. Dette var ikke nogen let opgave , især
i begyndelsen, da der ikke var tilstået institutionen nogen driftskapital. For nogle af
de første 'kor t, der blev trykt, måtte således
undertiden direktøren selv, undertiden admiralitetet stå i forskud med udlæg, der
senere blev tilbagebetalt af de penge, der
indkom ved salg af kortene.
Løwenørn var imidlertid noget af et fi-

Gravering på plastik af højdekurver
på landet til et grønlandsk søkort .
Da kortlægningen af de grønlandske
farvande i sin nuværende form er af
helt ny dato, har man v ed udarb ejdelsen af disse kort kunnet tage de
ny este metod er og materialer i brug
og bl. a. drage stor nytte af den
syst ematiske lujtiotograiering .

nansgeni, for det lykkedes ham i sin direktørtid at oparbejde en formue på 27.000
Rdl.
Zahrtmann var imidlertid af den mening,
at enhver opsamling af kapital, der oversteg
det absolut nødvendige, ikke alene var
urigtig, men endog skadelig for en institution, der er bestemt til at gavne det almene
så meget som muligt, idet tilbøjeligheden
til at opspare kapital kunne blive så stor,
at man tilsidesatte arbejder, der skulle være
til gavn for offentligheden. Endvidere var
han ikke blind for, at »enden på legen«
kunne blive, at Staten konfiskerede hele
kapitalen.
Zahrtmann mente, at en kapital på 30.000
II. 18

Rdl. ville være tilstrækkelig til at sikre
Arkivet uafhængighed.
Fra tid til anden stod Arkivet i gæld til
Søetaten, men bortset fra en del af udgifterne til selve søopmålingen, bestod det dog
fuldstændigt ved egne kræfter indtil 1874,
da hele grundkapitalen medgik til opførelse
af institutionens nuværende bygning, der
betaltes af Arkivets egne midler.
Et andet fond, den såkaldte extrakasse,
der stammede fra 1813, og som indkom ved
indtægter af forskellig art, der ikke vedrørte søkortsalget. bestod indtil 1934. Dette
fond anvendtes efter Zahrtmanns død hovedsagelig til at yde Arkivets personale
rentefrie lån, især i sygdomstilfælde. Fondet
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beordredes indbetalt til statskassen i 1934,
og Zahrtmanns frygt for, hvad »enden på
legen« måtte blive, viste sig at have været
velbegrundet.

sen ved at blive for lille, og Arkivets 4.
afdeling - opmålingsafdelingen - har derfor nu til huse i Havnevæsenets bygning
på Toldboden.

Som anført i Løwenørns instruks § l blev
der givet ham tilladelse til at benytte sig
af regleringskommissionens stue på Gammelholm, samt et værelse til kortenes opbevaring.
Dette var dog en midlertidig foranstaltning, og et par år senere fik Arkivet anvist
lokale på l. sål i en grundmuret bygning
bag reberbanen på Gammelholm, hvor det
forblev i ca. 40 år.
Efterhånden som virksomheden voksede,
blev lokalerne dog for små, hvorfor admiralitetet allerede inden Løwenørns død 1826
anviste Arkivet nogle værelser i det af Søkadetakademiet siden 1788 benyttede palæ
på Amalienborg, men da palæet skulle indrettes til brug for medlemmer af kongehuset, blev akademiet flyttet til Bredg. te,
hvor der ikke var plads til Arkivet, og det
blev derfor nødvendigt at opføre en ny
bygning til dette.
Bygningen blev opført tæt ved Holmens
kirke med gårdsplads stødende op til Gammelholms vagt og stod færdig til indflytning l. juni 1829. Som tiden gik, tiltrængtes
mere plads, og Arkivets bygning blev derfor forhøjet med en etage, der toges i brug
i 1852.
Der meldte sig imidlertid stadig krav om
bedre pladsforhold, og efter mange overvejelser blev den bygning, hvori Arkivet
stadig har til huse, påbegyndt i september
1872.
Arkivet begyndte sin virksomhed her den
30. september 1874, men måtte indtil 1947
dele bygningen med Meteorologisk Institut,
der optog 2/5 af lokalerne.
Udviklingen har medført, at selvom man
nu disponerer over hele bygningen, er plad-

Fra en beskeden begyndelse har Arkivet
udviklet sig til i dag at bestå af 4 afdelinger,
der hver for sig tager sig af følgende op·
gaver:
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L afd. Kortfremstilling og reproduktion.
2. Farvandsbeskrivelse, »Efterretninger for Søfarende«, herunder
a jourføring af Arkivets oplag af
trykte kort.
3.
Beregninger.
4.
Opmåling,
samt et bogholderi, der også varetager kortsalget.
Søkort-Arkivet er direkte underlagt Forsvarsministeriet, for hvilket direktøren er
nautisk konsulent.
Personellet er i takt med udviklingen i
årenes løb udvidet til at omfatte ca. 60 personer.
Søkort-Arkivet udgiver i dag:
91 kort over egentlige danske farvande
og Østersøen,
7 kort over færøsk farvand,
57 kort over grønlandsk farvand, dette
antal er stigende fra år til år.
Desuden udgives:
Den danske Lods, 3 bind,
Den danske Havnelods,
Den færøske Lods,
Den grønlandske Lods, dog foreløbig kun
for vestkysten,
Den danske Fyrliste,
Liste over fyr etc. på Færøerne,
samt hver uge »Efterretninger for Søfarendes.

Et moderne søkort trykkes på offsetpresse. Det er ikke alene ved forarbejderne, ved opmålingsarbejdet, at den moderne teknik tages i brug. Moderne trykmetoder har erstattet ældre tiders
kobberplader. hvorved søkortproduktionens hastighed forøges i takt med skibsfartens stadig
voksende behov.

Teknisk udvikling.
De første søkort har efter alt at dømme
været håndtegnede skitser, der fulgte med
sejlbeskrivelserne, men efterhånden som
kravene til mangfoldiggørelse meldte sig,
kom kobberstikkene ind i billedet.
Søkort-Arkivets første søkort er således
stukket i kobber. Fremstillingen af et kort
var langsom, for før der kunne tages fat
på stikningen, måtte der fremstilles en nøj agtig tegning til det ønskede kort.
Den egentlige kunstneriske udførelse
blev dog overladt til kobberstikkeren, der
sørgede for, at alt fremstod i den stil, datiden fordrede.
IS"

Lige op til vore dage er al reproduktion
af søkort foregået ved hjælp af kobbertrykplader, væsentligst vel nok fordi kobberet
var det næsten ideelle materiale at indføre
rettelser i.
Når en rettelse skulle udføres, bankede
man pladen op fra bagsiden, polerede det
pågældende sted på forsiden og stak det
nye til. Det kunne man blive ved med næsten i det uendelige, med mindre mange
rettelser skulle foretages på samme sted.
Det blev derfor antallet af ajourføringer
af kortenes misvisende kompasroser, der afgjorde pladernes levetid.
Søkort-Arkivet udviklede imidlertid en
teknik, hvorved det lokalt var muligt at
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indfælde nyt kobber i pladerne og dække
tryksiden med en »stålhindee ad galvanisk
vej, hvorved deres levetid blev næsten ubegrænset.
Fremstillingen af et søkort varede for
fortegningens vedkommende ca. lår, og
derefter medgik 2-3 år til stikning af trykpladen.
Efte~hånden som kravene til flere og
bedre søkort steg, blev denne fremgangsmåde for langsom, og man måtte se sig om
efter hurtigere metoder til fremstilling af
kobbertrykplader. En sådan fandt man i
ætsningen, der tog timer i stedet for de tidligere anvendte år.
Dette medførte imidlertid, at der måtte
lægges mere vægt på tegningens udseende
end før, idet det nu var denne, der direkte
kopieredes ind på pladen.
Trykning fra kobber er i sig selv en langsommelig procedure. .To mand, der arbejdede med en presse, kunne kun fremstille
50 kort pr. arbejdsdag, hvortil kom, at alle
farvede fyrsektorer derefter skulle males -i
hånden.
I begyndelsen af århundredet begyndte
zink og aluminium at afløse de tunge litografiske sten i trykketeknikken, og da disse
er langt hurtigere at trykke fra end kobber,
gik man langsomt over til at bruge disse
plader, der dog havde den mangel, at de
ikke var nær så gode at indføre rettelser i
som kobberet.
Den sidste krigs mange krav til hurtig
fremstilling af søkort og søfartens ønsker
om med kortere mellemrum end før at udskifte kort i skibene, gjorde det nødvendigt
at finde metoder til i første række at få
overført de eksisterende kort fra kobber til
zinkplader, der kunne anvendes på offsetpresse. Dette voldte til en begyndelse en
del vanskeligheder, men kan nu gøres med
meget fine resultater.

Imidlertid giver en sådan overføring ikke
nye kort, og det blev derfor også nødvendigt
at se sig om efter nye metoder til hurtigere
fremstilling af nye kort.
Søkort-Arkivet har derfor i årene efter
krigen været inde i en udviklingsperiode,
der selvfølgelig til tider har medført skuffelser, men de nye plastikstoffer har muliggjort store fremskridt.
I dag tegnes søkortene ikke mere i gammeldags forstand, men graveres på plastik.
Tal og navne tegnes heller ikke mere, men
fremstilles som bogtryk på tynde film, der
klistres ind på »tegningen«. Den nye teknik har medført, at et kort nu kan »tegnes«
på mellem 1/4 og 1/5 af den tid, det tidligere
tog. Overføringen af »tegningen« til trykpladen tager kun timer.
Ajourføringen af kortene, der stadig spiller en stor rolle, foretages nu hovedsagelig i plastikoriginalerne, og nye trykplader
fremstilles før hver trykning. Herved spares
megen tid, og resultatet er bedre.
Plastikalderen har således muliggjort en
meget hurtigere kortfremstilling, men m~n
kan ikke udelukkende skrive den nye udvikling på indtægtssiden. Den nye teknik betyder en forøgelse af foto- og litografarbejdet, selvom den dog ikke er overvældende
tidkrævende.
Op til sidste krig var Søkort-Arkivets årlige produktion og salg af søkort ca. 16.000
stk., i 1961 var tallet ved at nå 50.000 stk.,
der, i modsætning til de l-farvede kobbertryk er trykt i 6-7 farver. Antallet af tryk
er derfor steget fra 16.000 til op mod
250.000.
Til trykningen anvendes i dag 2 offsetpresser mod tidligere 2 kobbertrykpresser
og en mindre fladpresse til zink tryk.

I. V. Tegner.

MARINENS BIBLIOTEK
OG ARKIVER

M

ar in ens Bibliotek er et af landets
ældste fagbiblioteker, idet det er oprettet i 1765. Efter at søetatens lektor i
matematik, professor C. Hee, var kommet
hjem fra en videnskabelig rejse i udlandet,
blev det bestemt, at matematik og vandbyggeri skulle være de genstande, hvorover
han skulle holde forelæsninger tre gange
om ugen fra kl. 10-13 for 4 dertil udpegede officerer og nogle kadetter. De 4
officerer fik et tillæg på 50 Rdl. om året,
fritoges for landtjeneste og sendtes ret ofte
til Helsingør for at erhverve sig praktisk
kundskab i vandbyggeriet ved havne- og
broanlæg der.
Man havde på den tid ingen skoler eller
læreanstalter til uddannelse af skibbygningsteknikere, hvorfor man selv måtte sørge for
at fremskaffe dem . Man gav .derfor de bedst
egnede unge søofficerer lejlighed til at studere matematik, mekanik og andre dertil
nødvendige fag, hvorefter de sendtes på
studierejser i udlandet, særlig til Frankrig,
England og Holland, som med deres store
skibsværfter gav rig lejlighed til uddannelse.
Efter disse rejser, der oftest strakte sig over
4-6 år, ansattes de unge officerer ved værfterne på Gammelholm og Nyholm til fornyelse af teknikerstanden, der til over mid-

ten af forrige århundrede med enkelte undtagelser rekrutteredes fra søofficerskorpset.
Der havde dog allerede fra 1738 været
afholdt forelæsninger for søofficerer og kadetter over »Scienser« Søværnet og konstruktionen vedrørende, først af kaptajn
W egerslei] og senere af professor ved universitetet C. Hee. Da der ikke på Holmen
fandtes lokaler til sådanne forelæsninger,
befalede kongen, at der skulle bygges en
etage på pavillonen på hovedmagasinet.
Denne pavillon var den senere studenterforenings bygning på Gammelholm, hvor
nu Forsikringsselskabet Hafnia's bygning
ligger.
Omkring 1750 foregik de nævnte forelæsninger i den nye ekvipagemesterbygning,
der lå, hvor nu Niels ]uelsgade findes.
I januar 1765 blev der bevilget anskaffelse af et bibliotek til brug for de officerer, der frekventerede de matematiske forelæsninger, og dette bibliotek blev grundlaget for det »Søe-Officerers Bibliotek«, der
i dag bærer navnet Marinens Bibliotek.
Allerede i 1740 lod overkrigssekretær for
Marinen greve Danneskiold-Samsee anskaffe et bibliotek til Søe-Cadet-Academier
(oprettet 1701), og dette består endnu ved
skolen.
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Olai Magni (1490-1557): Historia. Trykt i Basel
1567. En beskrivelse af den skandinaviske flora
og fauna. Bogen er indbundet i ægte pergament
med blindtryk og spænder.

Bøgerne i det videnskabelige bibliotek
opbevaredes, såvidt man kan se, i ekvipagernesterbygningen på Gammelholm. Omkring 1787 flyttedes biblioteket til admiralitetets bygning sammesteds.
I 1810 blev chefen for Arehiv- og Depechekontoret, justitsråd H. C. Kilde) af
Admiralitets- og Commissariats-collegiet beordret til at overtage bibliotekets bogsamling og »besørge Bøgernes Udlaan m. VJ~.
Bøgerne fandtes da i et værelse i nærheden
af det store arkiv på Gammelholm (Kildes
residens). Kilde døde 1815, og i 1822 meddeler Collegiet Krigs-Cancellie-Secretarie
Andreas Irinius Ravn) at man har udset
ham til at overtage biblioteket:
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MedfØr af Hs. Kongelige Majestæts
allernaadigste Resolution det 24 hujus er
nedsadt en Commission, saavel til at styre
Underviisningen for de studerende Søofficierer og bedømme deres Fremgang)
som for at det Bibliothek, der er anskaffet til Brug ved Studeringerne. kan være
under god Omhu og Varetægt samt være
visse Dage ugentlig i nogle Timer aabent
til Adgang) ei allene for omrneldie Officierer, men enhver anden af SØe Etatens
Officierer og Embedsmænd) der maatte
attraae Oplysninger som ved Bøgerne
kunde erfares eller ueiledes til. Til Hiælp dermed samt Regnskabsvæsenet) det fornødne Katalogs Forfærdigelse og Vedligeholdelse) Udlaan af Bøgerne for saavidt det bør skee overalt til
at varetage det Indretningen ellers foranlediger) har Hs. Majestæt tilladt at en
kyndig Mand maa anvises Commissionen,
og loves et aerligt Honorarium af 100
Rbdr. Sølv for hans Forretninger derved.
Collegium har derefter udseet Hrr. Secretairen til denne Tjeneste han da pligtmæssig haver at opfylde og om hvis Beskaffenhed Commissionen. som De har at
melde Dem hos) nærmere giver dem for nøden Underretning.
Admiralitets og Commissariats Collegium, den 26. Novbr. 1822.
sign.
Steen Bille.
Grove.
Rothe.
H. Holsten.
I 1853 flyttedes biblioteket til SøkortArkivets bygning, som dengang lå ved porten til Gammelholm ved Holmens Kirke
lige over for den nuværende overformynderibygning. Samtidig indrettedes et læseværelse, en luksus, som nu desværre hører
fortiden til. Biblioteket er nu et af de meget
få, der ikke er forsynet med læsesal.
Da Marinen omkring 1870 fraflyttede
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Titel- og kobber-blad til Rudolf Capels beskrivelse af de nordlige lande trykt i Hamborg 1678. De
første kendte sejlanvisninger for Østerseea er udarbejdet af styrmand Månsson og udsendt i
Stockholm 1677.

Gammelholm, måtte også arkivbygningen
falde, og biblioteket flyttedes da i 1874 til
Søkort-Arkivets nye bygning i Grønningen,
hvor der indrettedes lokaler med læseværelse. I 1889 nedlagdes læseværelset på
grund af pladsmangel, og i 1891 flyttedes
biblioteket atter.
Denne gang fik flytningen større betydning for biblioteket, idet man samtidig
delte det i to afdelinger, hvoraf 2. afdeling,
omfattende litteratur vedrørende søkort og
opmåling samt arktisk litteratur, blev på
Søkort-Arkivet, mens l. afdeling med den
sømilitære litteratur og de dertil hørende
fag flyttedes til Bredgade 28 (Koncertpalæet), hvor der i stueetagen lige under Søofficers-Foreningens lokaler (den tidligere
brandstation) indrettedes lokaler til bibliotek med læseværelse i Søofficers-Foreningen.
I 1931 samledes biblioteket igen til et hele

ved flytning til dets nuværende domicil i
Sekvæsthuset, hvor også denne gang Søofficers-Foreningen findes. Her rådede man
oprindelig over et læseværelse, som dog
senere måtte afgives til Fyrdirektoratet.
Sekvæsthuset, som er bygget i 1754, må
med sine trækonstruktioner anses som meget brandfarligt. Huset er fredet i klasse A,
og brandfaren har vistnok en lige så fin
placering. Under 2. Verdenskrig indrettedes 2 meget små, delvis brandsikrede boksrum til de kostbareste manuskripter og bøger, men først ved den nu fuldendte restaurering af bygningen har man opnået at få
et ret godt brandsikret rum af antagelig
størrelse til opbevaring af disse sager.
Den bogbestand, der findes i bibliotekets
lokaler, omfatter ca. 25.000 bind, mens de
forskellige håndbogs- og studiesamlinger på
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og udenfor Holmen, der hører under biblio- Sammen med en større samling af lignende
teket, omfatter andre 25.000 bind. Disse litteratur, som Det kgl. Bibliotek har oversidste anvendes ved Søværnets forskellige ladt biblioteket, og som i den nærmeste
afdelinger til brug under den daglige tje- fremtid vil blive overflyttet hertil, danner
bibliotekets bøger en solid grundstamme af
neste.
Bibliotekets samling har som hovedfor- den ældre litteratur på dette område.
Af større betydelige udenlandske værker
mål at forsyne Søværnets personel med den
nødvendige litteratur på det tjenstlige om- er der grund til her at nævne»The Hakluyt
råde i videste forstand. Biblioteket er som Societyes publikationer, der nu omfatter
fagbibliotek offentligt tilgængeligt og ind- lige ved 250 bd. engelsk oversættelse af de
går i landets samlede biblioteksservice i store opdagelsesrejsendes originale journasamarbejde med de øvrige offentlige bi- ler og optegnelser. Marinens Bibliotek har
været medlem af dette selskab, der er opblioteker.
Bogbestanden er gennem årene vokset rettet 1846, siden 1847 og er således en af
nogenlunde jævnt. I 1837 var den 500 bd., de ældste abonnenter. Som et kuriosum kan
i 1874: 6700, 1893: 11.100, 1923: 16.000 nævnes, at årskon tingen tet. som oprindelig
og 1955: 21.150 bd., således at biblioteket var l guinea, først i 1955 steg til 2 guineas.
Desuden findes »The Navy Records
i dag - indbefattet håndbogsbibliotekerne
- råder over lige ved 50.000 bd. faglitte- Societyes publikationer, nu lidt over 100
ratur. Samlingen bærer præg af de forskel- bd. søkrigshistorie og dermed beslægtede
lige perioders samarbejde med andre na- emner, samt tidsskriftet »The Mariners
tioner. Fra tidligere tider, hvor mange sø- Mirror«, påbegyndt 1911, med marineofficerer søgte uddannelse i den franske arkæologisk indhold.
marine, findes en del fransk søkrigslitteraDesuden ejer biblioteket en udmærket
tur, mens den nyere og nyeste tid præges samling af marine-tekniske ordbøger og en
af den stadig voksende udvikling af studiet god manuskriptsamling indeholdende mani England og U.S.A., og i de seneste år af ge dagbøger og journal-duplikater.
forbindelsen med NATO, hvis officielle
Bogbestanden er fagdelt og systematisk
sprog er engelsk-fransk.
katalogiseret i et katalog med S-årige supAf større boggaver i tidens løb kan der plementer. I 1949-51 blev samlingen omvære grund til at nævne kommandør C. O. ordnet og opstillet efter emner i overensE. Normanns samling af arktiske bøger, stemmelse med kataloget. En nyordning og
der nu danner grundstammen i den sam- opstilling er netop nu - 1961 - påbegyndt
ling af arktisk litteratur, der er opstået om- i forbindelse med den bedst mulige udnytkring Marinens deltagelse i de arktiske eks- telse af det nye boksrum.
peditioner og opmålinger.
De forløbne 200 år er gået uden større
Det »See-Militære Kaart-Archiv og Bi- skader for biblioteket, og man må håbe, at
bliotekselskab«, der stammer fra den tid, fremtiden vil fare lige så varsomt med det.
da søofficererne selv måtte anskaffe kort,
Biblioteksvæsenets voldsomme udvikling
bøger og instrumenter, og som ejede en gennem de sidste 50 år har også haft en
stor del ældre navigations- og farvandsbe- væsentlig indflydelse på Marinens Biblioskrivelses-litteratur samt en del søkrigshi- tek. Fra at være et for offentligheden lukket
storiske værker, skænkede - da det i 1927 fagbibliotek, er det nu gennem udviklingen
ophørte - denne bogsamling til biblioteket. nået frem til at blive et led i den samlede
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En af plancherne i [esuiterpateren P. Hostes berømte værk: L'art des armees navales OU traite
des evolutions naval es. Trykt i Lyon 1697. Den først e håndbog med forklaring af en flådes
formationer og bevægelser.
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biblioteksordning, hvis fonnål er at skaffe
alle landets indbyggere den lettest mulige
adgang til lån af den litteratur - teknisk,
humanitær eller skønlitteratur - de i øjeblikket søger.
Dette samarbejde går nu - takket være
biblioteksvæsenets udmærkede organisation
- let og gnidningsløst. Dette bør dog ikke
tilsløre, at bibliotekets hovedopgave må
være at sørge for tilstedeværelsen af den
nødvendige litteratur til Søværnets daglige
tjenstlige behov, d.v.s. at underbygge Søværnets personels viden på maritime, militære og tekniske områder med særlig vægt
på at samle og opbevare den trykte historiske litteratur på disse felter.
Endelig sørger Marinens Bibliotek for
Søværnets tidsskriftstjeneste med anskaffelse, cirkulation samt registrering og referattjeneste.
Man må håbe, at Marinens Bibliotek også i fremtiden vil kunne bestride denne så
nødvendige gren af tjenesten til gavn for
vor gamle Marine.

Søværnets arkiver.
Et arkiv genspejler dens eller deres liv,
som har efterladt det, det være sig en stat,
en institution eller en privatperson. Det
indeholder dokumenter om vedkommendes
herkomst eller opståen og om dens (eller
hans) virksomhed gennem tiden og danner
således grundlaget for en historisk frem stilling. Derfor er det af største interesse
for eftertiden til forståelse af, hvad der i
tidens løb er sket. Når det bør opbevares
så omhyggeligt som muligt, skyldes det, at
en virkelig historisk fremstilling oftest er
umulig, før deltagerne i begivenhederne er
døde, da der, mens de endnu er i live, må
tages alt for mange personlige hensyn til
forskellige sider for ikke at gå nogen for
nær. Dog må man ikke underkende værdien
284

af mundtlige vidnesbyrd fra deltagere i bestemte begivenheder.
Adskillige båndlægger derfor - ligesom
f. eks. Staten - sine arkiver i en vis årrække frem i tiden, før de frigives til historisk behandling.
At moderne opfindelser til meddelelse
uden skrift, som f. eks. telefoner, hulkortsystemer, båndoptagere o. m. a. vil berøve
nutidens arkiver mange af de oplysninger,
som i tidligere tider måtte nedskrives, er
indlysende. Sådanne mundtlige og mekaniske meddelelser vil i mange tilfælde være
tabt for eftertiden og derved forårsage huller i dens viden om det virkelige hændelsesforløb.
Mens Marinens Bibliotek gennem tiderne har nydt godt af en stadig interesse fra
styrelsen, kan man ikke med rette sige det
samme om Søværnets arkiver.
Fra gammel tid har arkiverne været velordnede og tilsyneladende let tilgængelige,
hvilket fremgår af de bevarede arkivregistraturer. De forvaltedes af fast ansatte arkivarer, der var fortrolige med denne tjeneste og havde tid til at føre registraturente
på rette måde.
Mens brande og andre ulykkelige hændelser øjensynlig har faret ret lempeligt
med sagerne, har Statens og arkivernes hårdhændede kassationer slået store og uerstattelige huller i arkivmassen. Disse kassationer har vel været nødvendige af pladshensyn, men de synes i mange tilfælde at have
ramt sager, der burde være bevaret. De sidste års registreringer har vel i nogen grad
bødet på dette, idet afskrifter af kasserede
sager derved er kommet for dagens lys, og
eventuelt vil mere kunne findes. Flytninger
har ligeledes i tidens løb bragt en del uorden, men også her er en del afhjulpet.
Omkring 1890 flyttedes Marinens arkiver til det da nyoprettede Rigsarkiv, hvor
de skulle finde deres endelige hvilested.
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Man påbegyndte her en ordning af arkivrnassen, men man nåede kun igennem hovedrækkerne, d. v. s. centraladministrationens arkiver, hvorefter interessen øjensynlig svigtede. Om grunden til dette kan man
kun gisne, men det synes til dels at skyldes
manglende forståelse af Orlogsflådens organisation og sprog.
Med støtte af Tuborgfondet og med assistance af personel fra Søværnet påbegyndtes, på initiativ af Marinens Bibliotek, for
få år siden en registrering af arkivernes
personalhistoriske indhold Herved er en
del sager kommet på deres rette plads og
blevet tilgængelige for publikum. Blandt

disse kan nævnes Københavns m. fI. byers
søruller fra 1740 samt den del af hvervningens arkiv, hvorved der er skaffet en tidligere manglende adgang til at følge Søværnets underordnede personels færden ude
og hjemme.
Der vil endnu gå meget lang tid, før disse
arkiver er bearbejdet og deres oplysninger
fremdraget til belysning af Marinens og
dens personels liv og færden, men der er nu
større muligheder for at nå til en forståelse af mange forhold, som før har stået ret
uklare, selv for de bedste historikere.

Henning F. Kiær.

Marinens Bibliotek vil formentlig i nær fremtid, efter at lokalerne i Søkvæsthuset er
overdraget til Farvandsvæsenet, blive flyttet til KasteIlet, hvor biblioteket vil få lokalefæIIesskab med Garnisonsbiblioteket og Flyvevåbnets Bibliotek,

DEN GEJSTLIGE TJENESTE

C

hristian IV var det friske initiativs
mand. Af rigets indbyggere stod ingen
hans hjerte nærmere end søfolkene. Meget
forståeligt, thi dels kendte kongen fra drengeårene dragelsen mod søen, dels var det
dansk-norske monarki og dets kolonier i
Grønland, Ostindien afhængig af Flådens
styrke både i krig og fred. Selv var kongen
en sejlglad mand, og i rigets store bataljer
fungerede han som admiral. Allerede Frederik II's ord til Christoffer Valkendorf
havde givet udtryk for tvillingrigets flådeprogram: »Dette kongeriges meste magt og
anseelse beror på forrådet af skibe og søens
regering.« Flaget skulle ikke blot følge ladningen, men med eftertryk bevidne rigets

magt.
At fare til søs i hine fjerne tider var en
vovelig sag, så få nautiske hjælpemidler der
var til orientering. Altså måtte søens farende folk have den højest mulige støtte i
deres tjeneste for kongens og rigets sag.
Den højest tænkelige støtte betød for kongen A llerhejesies beskærmelse. Det kongeord, som rummede Christian IV's trosbekendelse, er almindelig kendt og lød: Gudsfrygt styrker riget. Oversat til moderne
dansk indeholder ordene det program:
Rigsreligionens enshed garanterer rigets
enhed.

Det er disse motiver, som lå bag sømandskongens banebrydende initiativ, da han besluttede at give sine søfolk deres egen kirke.
Tidligere havde Bremerholms mænd søgt
til Set. N ieolaj, ikke blot på grund af denne
kirkes nære beliggenhed ved Bremerholm,
men også fordi kirken allerede i den katolske tid var indviet til de søfarendes helgen
Set. N ieolaus. De tre bogstaver R . F. P.
(Regna Firmat Pietas) har københavnerviddet forlængst udlagt som »Riget fattes
penge«, en fra slægt til slægt nedarvet og
ømfindtlig skavank, også aktuel i Christian
IV's regeringstid, da krige, kostbar hofholdning og rejser med opbud af al pragt tappede kassen. Rigets kasse var også kongens
personlige kasse, og når kassen var så godt
som tom, var der ikke råd til nybygninger
- kongens yndlingsbeskæftigelse. Følgelig
måtte han benytte sig af »de forhåndenværende søms prineip«, og ansigt til ansigt
med denne kirkeopgave besluttede han sig
til at bruge den gamle ankersmedje, opført
1562-63 på Holmen. I 1617 var, hvad vi
ville kalde et marketenderi eller cafeteria
på Holmen blevet indviet som gudstjenestelokale. Men i 1619, den 5. september, var
Holmens ankersmedje så nypudset, at den
kunne indvies som Bremerholms kirke af
biskoppen over Sjællands stift, den lærde
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Udsnit af Johan van Wicks Delineation af København 1611. Midt i billedets
forgrund Holmens ankersmedjes enetages bygning med de lange skorstene fra
esserne. Den tilstødende treetagers bygning med en prægtig romersk-inspireret
prydgavl mod Københavns slot rummede oprindelig den kg/. mønt, senere toldbod, desuden navigationsskole og bolig for mestersmeden. Bag ankersmedjen
de kongelige urtehaver, grænsende op til Admiralgården (med tårn). Til venstre
broen til slottet og i baggrunden Nikolaj kirke.

Hans Poulsen Resen, som også havde indviet spiselokalet på Holmen to år forinden.
Kirken lå på Holmens arbejdsplads og
var nu en fredet enklave i hverdagens spektakkel. Skibsarbejderne havde den daglig
for øjne og kunne sige: det er vor kirke og
vor alene, vor konges gave tilos! Thi beboere fra andre sogne havde ikke adgang til
at benytte den. Bremerholms kirke var således en standskirke for folket til søs og arbejdere til lands inden for Marinens grænser. Standskirke blev den ved at være til
1804. Efter Set, Nicolaj kirkes brand 1795
blev den nu også sognekirke for beboerne i
det nærmest liggende kvarter. Og fra 1878
- efter Gammelholms bebyggelse - blev
Holmens sogn yderligere forøget med dette
nye areal, således at sognet til dato (foruden
Nyboder og de til Søværnet knyttede per-
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soner med deres familier i Københavns,
Frederiksberg og Gentofte kommuner) omslutter området fra Nyhavns Charlottenborgside langs Havnegade, Ved Stranden,
HØjbro Plads til Østergade og fra Kongens
Ny torv tilbage til Nyhavn.
Flådens vækst medførte stigning i tallet
på alle slags arbejdere på Bremerholm, og
det rektangulære kirkerum blev i løbet af
en snes år for trangt til den stadig forøgede
menighed. Gode råd var ikke dyre, kongens
ulykkelige og hasarderede udenrigspolitik
overfor den svenske rival, kong Gustaf
Adolf, havde tæret hårdt på f.inanserne, og
kong Christian planlagde en kirkeudvidelse,
som fandt sted 1641-43. Kort skitseret medførte den, at resten af ankersmedjens helhed
beliggende ud imod kanalen blev inddraget
i kirkerummet og udgør det nuværende

Holmens ankersmedje er 1619 blevet til den lave, enfløjede Holmens kirke. Over indgangen er rejst
et hlokkespir, hvis klokke med indskriften »Harttoicb Qvellichmeier gas mich anno 1619« stadig
ringer til højtid i kirken. Treetagersbygningen er stadig til verdslig anvendelse, på taget galleri til
navigationsundervisning. Til venstre kancellibygningen, i baggrunden spirene på Vor Frue, H elligånds og Nikolaj kirker.

korparti mod sydvest. Det var en treetages
bygning, som forneden rummede en toldbod, på anden sal kongens mønt og øverst
Københavns ældste navigationsskole. Samtidig udvidedes kirkerummet med to korsarme, så at kirken fik form af et græsk
kors med lige lange arme. Taget løftedes,
og klokkespiret blev sat over krydset. Den
ene klokke, som havde kaldt til den første
gudstjeneste 1619, er stadig bevaret. Stort
set står kirken uforandret den dag i dag,
uberørt af ildebrande, krige og besættelsestidens angreb. Den er, hvad den gamle
konge ønskede, den skulle være: vor Flådes
centralhelligdom. Den er ingen originalbygning, og som kirkebygning er den uortodoks i sit anlæg, bestemt af ankersmedjens
retning nordøst-c-sydvest. De tykke mure er
ankersmedjens gennembrudte murværk, og
II. 19

indenfor det har også Bremerholms fanger
sonet deres forseelser ved det strenge slid
med at smede de kæmpestore ankre til de
lange dybhavstogter. Holmens kirke med
Børsen som genbo er træk af Danmarks
ansigt udadtil, det ene åndsrnæssigt og menighedsbestemt, det andet kommercielt.
Fra 1639 blev kirken provstikirke og fik
også Garnisons kirke under sig. Gennem
mere end tre århundreder er Holmens
provst i højere grad blevet en institution
end en person, selvom man ikke skal se
bort fra, at talrige af denne, institutions
chefer har været personligheder, som skabte
en bred berøringsflade mellem Holmens
kirke og Søværnet, bistået af deres kolleger
ved kirken.
I Nyboders gamle slægter erindres endnu
de fire navne på indgangene: kaptajnsgan289

gen ud imod kanalen, skippergangen - den
nuværende hovedindgang, hvis portal 1872
blev flyttet fra Roskilde Domkirke, og som
bærer det fornævnte kongelige valgsprog:
Regna Firmat Pietas; korgangen, som førte
op mod alteret, og urtegårdsgangen ud til
kirkegården, som ophørte at være begravelsesplads 1851.

Tidens religiøsitet var reguleret og bastant. Vi er i hekseprocessernes epoke, og
den lutherske rettroenhed var rigets og dermed hvermands religion. Et træk i samtiden
er dens overtro. En komet, eller hvad sælsomt og ekstraordinært naturen bød på,
tolkedes som tegn på Guds vrede og verdens
nære afslutning. Ordet gudsfrygt nævnes
hyppigt i samtiden, og det er den sidste stavelse, man skal lægge vægt på - frygt, svarende til Luthers katekismusforklaringer:
Vi skulle over alle ting frygte og elske Gud.
Livet ombord var barsk indtil det brutale. Men hvor hårde halse der end kunne
rummes i et skib, er det også et træk i datidens gudsfrygt, at præsten ved skriftemålshandlingen næppe fandt mere dybt angergivne mennesker end de rå og upolerede.
Motiverne til denne bevægede pønitense
kunne vel være talrige og blandede: skræk
for at miste livet i ubodfærdig tilstand
under storm og bølgegang, varsler, som tilkendegav, at dommens og Guds harmes dag
var nær, og at Gud selv var en ubehagelig
og nærtagende virkelighed, frygtelig i sin
vrede og sin straf.
Vi er dermed ovre i den anden side af.
den vitale konges energi - hans bevidsthed
om 'en forpligtelse til at skaffe sine tapre
sømænd en gejstlig betjening ombord. Også
kirken og dens budskab om Guds dom og
nåde skulle følge flaget. Det var skibspræstens opgave.
Antallet af præster ombord forøgedes
med flådens udvidelse. 1588 var der een,
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1627 10, året efter 14, og det højeste tal på
præster, som kan påvises at have været i
denne kongelige tjeneste, var 17 i 1642. Det var ikke i første ræ~ke disse præsters
kvalitet, som man ved ansættelsen spurgte
efter eller undersøgte. For samtiden var det
ordet, de skulle forvalte og tolke, som sagen
gjaldt. Det var det, de var ansat til og blev
lønnet for. Og ordet betød bibelordet som
Guds ufejlbare, urokkelige åbenbaring,
nedfældet og sammenfattet i Luthers katekismus. Biskop Resen var i mange måder
Christian IV's kirkelige rådgiver, han havde
kongens bevågenhed i åndelige anliggender, og for Resen var Luthers lille katekismus en himmelfalden og fuldkommen bog.
Skibspræsternes foresatte var Holmens
sognepræst, som i praksis fungerede som
deres provst. Før deres ansættelse blev de
eksamineret i Holmens kirke - til tider
endog af viceadmiralen, rigsrådet og skibscheferne, som nok har villet erkyndige sig
om deres duelighed til at tjene til søs. Hvis
de blev antaget, fik de deres kaldsbrev udstedt gennem Holmens befalingsmænd.
N ogle af dem fik årsløn, andre månedsløn
foruden offer ombord; dette offer kunne
bestå i kontanter eller i skind. Et notat fra
juledag 1619 ombord på Jens Munks skib
ENHJØRNINGEN fortæller dette: »Efter prædiken ofrede vi til præsten, hr. Rasmus Jensen} efter gammel vis, hver efter sin formue;
endog at pengene var ikke mange blandt
folket, så gav de dog, hvad de havde, en
part gav hvide ræveskind, så at præsten fik
til at fodre [fore] en kjortel med.« Den l.
juni 1623 fik præsten Mads Rasmussen sit
pinseoffer ombord på det ostindiske skib
PERLEN i den spanske sø og skrev i sin dagbog: »Da tænkte jeg på min frelsers ord,
Lukas 5: far ud på dybet! hvor Peter skulle
hente' velsignelsen, at mig fattige Guds
tjener skulle da på det dybe vand og stolte
spanske sø gives mit første off.er.« - De

Første side af flagskibets signalbog, underskrevet 81. marts 1757 af
schoutbynacht H. H. Rømeling om bord i orlogsskibet JULIANA MARIA,
omtaler signaler og bestemmelser for gudstjeneste om bord i eskadrens
skibe.

19"
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ringest stillede var præsterne på månedsløn,
fordi de efter endt togt stod tjenstledige. De
årslønnede derimod gik, når de kom i land,
Holmens provst til håride som hans hjælpepræster. - Opgaverne ombord under kommando var at forrette gudstjenester søndag
og onsdag, at holde altergang, høre skriftemål og lede de daglige morgen- og aftenandagter. De delte lukaf med styrmænd,
bartskæreren (lægen) og skrivere og havde
en oppasser til deres tjeneste. - De fleste
skibspræster fra dette tidsrum var forulykkede studenter, hvis skæbne var blevet mærket af mødet med Bacchus eller Venus, eller
de havde dyrket begge guder i flæng. I dyrkelsen af fremmede guder var de solidariske
med besætningen, ingen fandt dette forargeligt, når blot Guds ord blev uddelt og
de kirkelige handlinger forrettet. Disse præster har mestendels været robuste karlfolk,
som måtte kunne hævde sig blandt en ikke
blødsøden skibsmenighed. Kunne de ikke
selv sætte en prædiken sammen, havde de
en postille at læse op af, forfattet af Holmens kirkes første sognepræst, Niels Mikkelsen Aalborg, som selv flittigt havde benyttet Luthers postille som forlæg til sin
prædikensamling. Dog har der blandt skibspræsterne også været anstændige undtagelser fra reglen. Langt de fleste kom senere i
gejstlige kald på landjorden, men ikke alle
evnede at aflægge deres unoder, som vakte
større malheur i et stilfærdigt landsogn end
ombord.
Det gudstjenestlige liv til ses fortsattes
ud over Christian IV's tid. Vi går ikke for gæves til Frederik urs skibsartikler af l.
juni 1657, når vi spørger om de pligter,
som var den søfarende menighed pålagt.
Her hedder det, at Gud får sin ære, når
hans ord forkyndes, og dette ord skal re spekteres, i modsat fald truer strenge straffe.
Hvis for eksempel nogen skulle falde på at
begynde en diskussion, som anfægtede den
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kristne trosbekendelse, eller tog Guds navn
forfængeligt eller svor og bandede ved djævelen, da skulle pågældende bindes til masten og »hØjere, om hans modvillighed og
forseelse tit og ofte befindes«, eller straffen
lød på at sluttes i jem med vand og brød
som kost.
Denne mandstugt med de korporligt
hårde straffe overfor religiøse forseelser
gjaldt mandskabet. Officererne slap billigere. »De høje officerer give for hver gang
de forsømmer Guds ords hørelse og læsning
eller Chorum [morgen- og aftenandagterne J,
så og når de sværger eller bander, en Ort,
halv eller hel Rigsdaler i bøssen eller mere,
eftersom de tit sig forsømmer eller forsynder og have hØj bestilling at forestå.e
Skibsartiklerne sluttede med denne salut:
»Under livs og æres fortabelse må ingen
lade sig høre eller befinde med gudsforgåen
ord og vitterlig Guds bespottelse. Ey heller
bespotte eller forhindre prædikanten eller
den, som læser af postillen.e
Bøderne tilfaldt fattige søfolk og fordeltes gennem Holmens kirke, der også fungerede som fattigplejeinstitution.
Mange forhold - politiske, maritime og
økonomiske - bevirkede, at tjenesten som
skibspræster indskrænkedes. Under Den
store nordiske Krig fortsattes den praksis at
hverve Flådens folk fra udlandet, i første
række fra Nordtyskland, endvidere fra Holland, og selv fra England findes hvervede
flådegaster.
Fra den tid vides også, at efter forslag fra
biskop Worm blev det ved kgl. anordning
af 2. marts 1714 befalet, at der skulle trykkes nye »Haandbøger« tilligemed de fornødne Psalme- og Bønne-Bøger og disse
uddeles på Flåden, hvor også kalke og disk
til sacramentets uddeling for fremtiden
skulle være af sølv i stedet for af tin.
De førnævnte skibs præster fik også pålagt
en vis landtjeneste: I 1789 opførtes en tre-
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Holmens kirke set fra Børsen (efter Rach og Eegberg's prospekt 1748). Kirkens mure har
endnu deres rød-gule afstribning. Langs Børskanalen er 1708 rejst den lange kapelb ygning, hvori bl. a. Niels luelog Tordenskiold hviler. Til venstre for kirken muren om Korurtegården og til højre Holmens Kanal, der førte op til Kongens Nytorv og skilte Flådens
arealer på Gammelholm fra Staden.

etages forbindelsesbygning mellem fattigog sygehusfløjen i Søe-Qvæst-Huus - komplekset på Christianshavn, og i den nederste
etage, der havde dobbelt højde, blev der
indrettet en kirke, hvor skibspræsterne daglig holdt morgen- og aftenbøn for de kvæstede og hver søndag prædikede skiftevis
efter provstens anordning - »rnen i deres
Fraværelse CapelIanerne til Holmen dem
derudi betiene«.
Ifølge resolution af 28. september 1819
bestemtes, at gudstjeneste her måtte ophøre,
sålænge stiftelsen ikke benyttedes som hospital.

Asiatisk Kompagni havde efter den gamle
oktroi ret til selv at kalde skibspræster, men

skulle til gengæld også lønne disse. I 1809
forbeholdt kongen sig imidlertid retten til
at kalde præster ombord på kompagniets
skibe. Kompagniet jamrede over udgiften
til disse præster, som man fandt var overflødige, fordi rejsen nu var meget kortere
end i de gamle dage. Den navnkundigste
skibspræst i det 19. århundrede er den senere professor Poul Martin Møller) videst
kendt gennem »En dansk Students Eventyr« og hjemlængselsdigtet »Glæde over
Danmark« med indledningslinjen »Rosen
blusser alt i Danas Have« og erindringspåkaldelsen til vennerne: »Mindes I den
vidt forrejste Mand ... ?« Han var skibspræst ombord på Asiatisk Kompagnis kinafarer CHRISTIANSHAVN 1819-21. Da skibet
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Holmens kirke, set over Holmens
bro. Midt foran kirken bygningen
med »Store Skrijtestol- (fra 1872)
og Tordenskiolds gård med H. V.
Bissens statue af søhelten. Mellem
kirken og broen minder »Kronometertrappen- endnu om Holmens kirkes nære naboskab til det gamle
Søkort-Arkivs bygning.

kom tilbage og atter lå sejlklart til Kina,
fik kompagniet kgl. tilladelse til at gøre
rejsen uden præst, men med den tilføjelse:
dog uden al følge for fremtiden! 1826" lykkedes det dog også at få Kinafareren af sted
uden præst, men den kgl. resolution tilføjede: for denne gangs skyld! Tre år senere
opnåede kompagniet »endnu en gang« præstefrihed, men på en senere ansøgning lød
svaret i kgl. resolution af 25. november
1829, at Det asiatiske Kompagni ikke i almindelighed kunne fritages for at sende
præst med grønlandsskibet. I 1848 ordinerede biskop I. P. Mynster en skibspræst og
gav ham i sin tale i Vor Frue kirke disse ord
med: »og når du o~ få dage ude i havets
strømninger forsamler den liden menighed,
der indsl.uttes af skibets vægge, og himlen
hvælver sig over eder, og stormen måske
er som orglet til eders sang, men du prædiker Guds ord rettelig, og det høres med
andagt, da er også der Christi kirke.« Den
sidste skibspræst i det 19. århundrede var
Otto Hjalmar Nyholm, som fulgte med
~!\LKYRIEN 1899 på togtet til Østasien med
kommandør prins Valdemar som chef. Institutionen skibspræst forsvandt, men
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allerede i 1867 havde foreningen »Dansk
Sømandskirke i fremmede Havne« taget en
enkelt søfartsmæssig opgave op inden for
skibspræstens tjeneste - den nemlig at gå
ombord, når et dansk skib kom i havn, og
indbyde landsmænd til gudstjeneste og samvær i sømandshjemmene.
I anden halvdel af det 19. århundrede
skete en forskydning af den præstelige opgave ombord. Det var uvist, om en præst
fulgte skibet, og det blev da chefens opgave
at fungere som besætningens præst. I »Instructioner for tjenesten på de kongelige
skibe« (fra 1849) hedder det: »Såsom al god
orden iblandt mennesker bør finde sin sikreste grundvold i religionen, bliver det en
skibschefs første pligt, som denne ordens
håndhæver, at våge over, at den offentlige
gudsdyrkelse ikke forsømmes i hans skib,
men Øves så stadigt og regelmæssigt, som
det sig et christentsamfund anstår og sølivets omstændigheder ville tillade« - derfor skal chefen hver søndag formiddag, »om
vejret eller uopsættelig tjeneste ikke forbyder det«, lade holde offentlig gudstjeneste ombord. Hvis skibet har sin egen præst,

Holmens kirkes døbefont. Udført i smedejern af
Holmens mestersvend Hans Ulriksen Svitzer.
Fonten er prydet med Chr. IVs kronede monogram og tovværkssnoninger. Som en hilsen fra
flådens lange togter til kolonierne er skålen forsynet med moreransigter. den står på 4 morerfødder, og i dekorationen indgår grønne slanger
og elefanthoveder med svungne snabler.

skal han forestå gudstjenesten, og chefen,
hedder det, bør tilholde - alle og enhver i
skibet, at de stedse i deres adfærd over for
præsten har hans hellige kald for øje. Er
der ingen præst ombord, skal chefen sørge
for, at gudstjenesten forrettes efter reglementet. Praksis var, at chefen læste en prædiken, samlet og udgivet af Holmens provst.
De sidst udgivne skyldes Georg Schepelern
(1897) og H. M. Fenger (1929», begge med
titlen »Andagtsbog for Flåderie.
Den skik, som fra 1932 almindeligvis følges, har følgende af daværende orlogskaptajn A. H. Vedet formulerede ordlyd: »Kl.
0930 afholdes efter omstændighederne
gudstjeneste. Til ankers og i havn på steder,
hvor besætningen kan få lejlighed til at
overvære gudstjeneste i land, kan gudstje-

nesten ombord bortfaldes, og de nærmere
regler fastsættes således:
»Til gudstjenesten lydes der med et par minutters mellemrum 3 gange med skibsklokken; når
der lydes første gang, hejses gudstjenestestanderen på stortoppen; så længe standeren vajer, skal
der herske ro i skibet; ingen honnør med pibe,
horn eller musik gives. Under gudstjenesten skal
flaget være hejst. Når der lydes anden gang, samles besætningen på det til gudstjenesten bestemte
sted, med undtagelse af de syge, posterne og
øvrigt til tjenesten nødvendigt mandskab, samt
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Cheferne var fra kadetskolen fortrolige
med slig personlig opgave. På Søofficersskolen samles de unge den dag i dag til morgenbøn. Formuleringen af disse bønner
skyldes Balthasar Miinter, fra 1849 Holmens provst. 1838 udgav han »Morgen- og
Aftenbønner for de kongelige Søkadetter«.
Hovedtemaet er de kommende søofficerers
kald og stand, og en sælsomt smuk patina
har bevaret det livsnære i mangen sætning.
For eksempel lyder fredagsbørmen således:

diger at bruge mig! At ville frygte dig være mit
fornyede forsæt, når jeg hist ude på havet i
dunkle nat løfter øjet opad mod den tindrende
stjernevrimmel, og da af visse tavse vidner mindes om din almagt og storhed, mindes om de
bedre egne hisset, i hvilke der og engang skal
være plads for mig! At ville frygte dig være mit
fornyede forsæt, når det skib, på hvilket jeg sattes, i det ene nu løftes himmelhøjt af de mægtige
bølger og i det andet synes at synke i afgrunden,
der åbner sig under mig! At ville frygte dig være
mit fornyede forsæt, når stormvejret, som du udsender, raser med ubetvingelig vælde, og jeg og
de planker, der bærer mig, er givne i dets vold!
Ja, plant din frygt tidligt ind i mit hjerte og lad
den forøges med årene! Ved den skal sømanden
ikke skamme sig; den behøver han bestandigt;
den er hans bedste styrke, og kun ved den kan
han være glad og frejdig i sit kald. .
Derefter følger bønnen og FADER VOR.

»Den danske sømand har altid frygtet dig, o
Gud! 0, hjælp den yngre slægt til i denne henseende at ligne den ældre! Åbn mit hjerte for de
opvækkelser til at frygte dig, som du så rigeligen
giver mig i det skønne kald, til hvilket du vær-

Ikke underligt, at mange søofficerer har
ønsket en eller anden af disse morgenbønner læst, når de havde nået den sidste havn.
Der var ord, som fra deres unge år havde
bidt sig fast i sindet.

de, der har fået chefens særlige tilladelse til ikke
at møde, hvorefter gudstjenesten, når der lydes
tredie gang, begynder. Gudstjenesten slutter med,
at chefen udråber: »Gud bevare Kongen«, hvilke
ord gentages af besætningen. Der lydes af, og
gudstjenestestanderen nedhales.«

Gudstjeneste om bord i ÆGIR under togt 1958 til Færøerne og Canada.
Orlogspræst Scheller-Nielsen står foran altret, der er rejst på agterdækket
bag kanonstillingen til venstre.
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l Avderødlejrens kirkesal holder orlogspræst Rørskou gudstjeneste. Kirkesalen er det første indviede
kirkerum »om bord" i vor Flåde. Beskedent indrettet i en kælderetage ved lejrens egen foranstaltning og for en stor del ved frivillig indsats. Døbefonten er en tidligere skibsklokke og alterskranken
et stykke af en lejder.

Da forfatteren af disse sider i 1934 trådte
til som Holmens provst, var der af fordums
kirketjeneste kun tilbage en juleaftensgudstjeneste på kasernen på Holmen. Ud over
den var der ikke bud efter nogen gejstlig
ved Flådens kirke. Provst Fenger havde fra
sin forgænger overtaget den tradition, at der
holdtes gudstjeneste ombord, inden et orlogsskib gik på langtogt. eller et nyt større
orlogsfartøj søsattes fra Orlogsværftet. Provsten gik i land og skibet sejlede. Men også
den tradition var ved at forvitre. Så kom
anden storkrig. besættelsen af vort land og
hvad dermed fulgte. Jeg mindes et par
gudstjenester for det internerede mandskab
på Søofficersskolen efter hin 29. august med
Flådens sænkning efter viceadmiral Vedels

ordre, afhentet med tyske vagtposter i bilen,
Holmen besat med tysk militær, gudstjeneste på den store plæne foran skolen, slutningen af prædikenen brutalt nedkæmpet
ved afprøvning af flyvemotorer ... Da vi
atter blev fri, plukket for sidste synål, var
tiden inde til at rejse sagen om en stabil
orlogspræstetjeneste. I altfor høj grad havde
orlogspræstetjenesten gennem adskillige år
været præget af dette vilkårlige, om SØværnets øverste kommandomyndighed og Holmens provst havde en gensidig forståelse af
hinandens opgaver, eller om en at parterne
- eller måske begge - stod ganske indifferent deroverfor. Og her kom viceadmiral
A. H. Vedel ind i billedets forgrund. Viceadmiralen gik både med sin stilling og sin
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Holmens kirkegårds krigergrav fra Slaget på Rheden (kobberstik af G. L. Lahde). Over de henimod
300 grave fra 2. april 1801 opkastedes en kæmpehøj, hvorfra man kunne se ud over heltenes kampplads på Kongedybet. På graven er rejst Wiedewelts marmorobelisk og mindetavle.

personlighed helhjertet ind for den opgave
at finde en udvej til et varigt samarbejde
mellem kirken og Søværnet, uafhængigt af
personskifter. Og vi fik en orlogspræstetjeneste, langtfra fuldkommen, men dækkende
et behov, og som et fundament for videre
udbygning. I sin nuværende form er marineministeriets kundgørelse B. 15 af 22.
juli 1950 kirkens magna carta i Søværnet.
Kort skitseret har denne kundgørelse bestemt, at den kirkelige betjening inden for
Søværnets helhed varetages af Holmens
provst og de ved kirken ansatte præster som
orlogspræster, og de repræsenterer den dan-
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ske folkekirke i Søværnet. De bærer uniform, men står som deres kolleger i den engelske marine udenfor den militære rækkefølge. Deres distinktion er et guldkors, som
bæres på ærmerne. Orlogspræsten er præst
for alle, ikke over nogen og kun underlagt
tjenestestedets militære chef (i den engelske
marine: »superior to none, inferior to
none«). I deres maritime tjeneste er de underlagt Holmens provst, som indstiller dem
til udkommando, og til hvem de melder sig
efter endt togt. - Det helt nye træk i tjenesten er anvendelse af teologiske kandidater,
der frivilligt melder sig hos provsten, gen-

nemgår eksercerskolen og, hvis de findes
egnede, indstilles af denne til Søværnets
myndigheder for som »uærnepligtige teo loger« at gøre tjeneste i deres indkalde1sestid
ombord eller i land. De underbringes som
menige med de Øvrige værnepligtige. Deres
særlige tjeneste som »væmepligtige teologer<;: er ulønnet, deres opgaver talrige. Princippet er som i den engelske marine: brug
en mand efter hans uddannelse! Centrum
er naturligvis gudstjenesten, men periferien
er vid og omfatter enhver tænkelig form for
velfærdstjeneste - syge- og arrestbesøg,
biblioteksarbejde, foredragsvirksomhed, socialog personlig rådgivning, ja, der er erfaringsmæssigt ikke eet felt, hvor der ikke
lægges beslag på deres mulige opfindsomhed
og faglige forudsætninger. Deres distinktion
er et rødt kors på venstre arm. En værnepligtig teolog kan ordineres til præst, hvis
hans tjenestested ligger afsides som i Grønland (Crønnedal), men hans status er stadig
den meniges. - Denne tjeneste er efterhånden konsolideret og anerkendt. Fra kundgørelsen i 1950 og til dato har 112 teologer
taget denne tøm. - Svagheden i ordningen
er åbenbar. Den træder stærkest frem, hvis
en meget ung, meget uforstandig befalingsmand forsøger at træde »præsten« ned »han er jo kun menige ! Dog har »præsten«
direkte adgang til chefen og kan føre sin
klage frem udenom tjenestevejen. Men
styrken må ikke undervurderes. Teologen
er sine kammeraters præst. Måske kaldes
han pater eller himmellods eller salmehøker, men som præst står han med en særlig
»autoritet« blandt sine kammerater - han
har gået eksercerskolen igennem på lige vilkår med dem, han er en af deres egne, til
ham kan de gå med alt, han sladrer ikke.
Sådan en præst har de aldrig før mødt! Ikke
så få orlogsgaster har trykkende forhold
hjemme, også andre forhold kan gøre dem
psykisk deprimerede, og kender »præsten«

deres kår efter besøg i hjemmet, kan han
gøre deres særlige anliggende gældende over
for chefen. Teologen - hvis han er af den
rette støbning - erhverver sig både et
bredde- og dybdesyn i menneskelivet, han
lærer for hele sin kommende tjeneste i den
danske folkekirke. Jeg er for min del ikke
i tvivl om, at værnepligtige teologer ved
deres samvittighedsfulde tjeneste har forberedt vejen til en fast orlogs-, hær- og flypræstetjeneste, om ellers politikerne vil
give befolkningen en sådan.
Som den første eksercerskole i vore værn
har A uderedlejren fået sin egen kirke, indviet 6. maj 1961 af Holmens provst til fuldt
gudstjenstlig brug, således at også bryllupper kan fejres inden for murene. Lejren
har sin egen præst, orlogspræst Henning
Rerskou, som tillige er forstander for civilundervisningen.
Danmark er medlem af NATOfamilien.
Det har været præsterne ved Holmens kirke
muligt at efterkomme indbydelser til orlogspræstemøder udenlands (blandt andet i
U. S. A.). Under de større forhold med rigelige pengernidler er der givet os lejlighed
til at se, hvordan kolleger yder deres tjeneste, og der er grundlagt en solidaritetsfølelse overfor fælles opgaver, en følelse, som
har slået bro over alle konfessionelle forskelle mellem forskellige slags protestanter,
romerske og græske katolikker og jøder.
Søværnet har altid haft en vid horisont det hører dette job till Men - når vi på
disse møder refererer vore forhold, er det
altid de andre en gåde, hvorfor Danmark
ikke har en fast orlogspræsteordning, og
hvordan vi kan bruge uordinerede teologiske kandidater i denne tjeneste. Men det
kan vi altså!
Holmens kirkegård eller Skibskirkegården er af Holmens sogns fem tidligere
kirkegårde den yngste og blandt hovedsta-
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dens nuværende kirkegårde den ældste, indviet 10. august 1666. Demarkationsloven af
6. juli 1867 bestemte 1947 som sidste frist
for salg af gravsteder på 20 år. Gennem
Kirkeministeriet lykkedes det dog kirkens
menighedsråd ved lov nr. 228 af 7. juni
1952 at få udskudt fristen til år 2000 med
påfølgende fredningstid. - Kirkegården har
altid været brugt af Søetaten som dennes
særlige gravplads, men er ikke reserveret
Søværnets familier alene. Enhver kan erhverve gravsted eller urneplads derude.
Med sin landskabelige poppelalle (»admiralsgangen«) og i sin gartnerisk smukt
holdte stil ligger Holmens kirkegård tyst og
uberørt af færdselen på Østerbrogade og i
0sterfarimagsgade. Blandt de maritime monumenter er det største kæmpehøjen med
den af Johs. Wiedewelt i klassisk formgivning udhugne marmorobelisk med indskriften »Den krans) som fædrelandet gav
- den visner ej på falden krigers grav«)
rejst til minde om de faldne i Slaget på

Rheden skærtorsdag den 2. april 1801. I en
halvkreds står lige så mange sten, som der
faldt officerer i slaget, hver sten med sit
person- og skibsnavn. Kirkegården er udvidet 1817, 1853 og 1865 og 5 ha stor. Kirkegårdskapellet i norsk stil opførtes 1902
efter tegning af professor Ludvig Fenger.
H. C. Andersen fortæller i et af sine eventyr, at der gennem den engelske marines
tovværk løber en rød tråd - et tegn på, at
tovværket tilhører Englands krone. I vor
danske marines historie er der også spundet
en rød tråd - Holmens kirkes sammenbindende indsats i de skiftende slægtled fra
1619 til nu. Arhundredernes maritimtkirkelige fællesskab får sit pointerede udtryk i det øjeblik, da chefen ombord eller
i land efter en gudstjeneste træder frem og
siger: »Gud bevare Kongen!« og alle i kor
gentager:
GUD BEVARE KONGEN!

Michael Neiiendam.

SANITETSTJENESTEN

S

om det ældste lægelige personel i vor
orlogsflåde hører vi om de månedslønnede bartskiærere, der fulgte med de fra
købstæderne til Flåden udskrevne skibe,
hvortil der efter nøje regler også hørte et
bestemt antal bartskiærkister i forhold til
det antal skibe, som de forskellige byer var
pligtige til at stille til kongens rådighed.
Disse »Balberers« lægekunst var det kun så
som så med, og megen tillid har man næppe
haft til disse tilfældige »Maanedstienere«.
Ifølge bestemmelserne skulle nøglen til den
kostbare udrustningsgenstand, som en bartskiærerkiste i virkeligheden var, ikke opbevares hos bartskæreren, men derimod hos
skibschefen selv. Bartskærerens håndværk
og kunst har næppe heller altid været tilstrækkelig til at benytte en sådan kostbar
kistes indhold på rette måde.
Således skriver Jens Munk 1620 på sin
nordpolsfart:
»27. Marts saa jeg Bartskiærerens Kiste
over, og hvad derudi var, Specialiteter. Der
var stor Forsømmelse og Forseelse, at der
ikke fandtes en liden Fortegnelse, af Medicis given, hvortil sliges adskillige Medicamenta vare tierrlige, og hvorledes de skulde
bruges, thi alle Navnene vare skrevne paa
Latin, af hvilket han ikke havde meget for glemt (bartskiæreren havde næppe »for-

glemt« noget latin, det havde han sikkert
aldrig lært), men naar han nogen Flaske
eller Buddike skulde bese, maatte Præsten
for hanem læse Opskriften derpaa.«
Til landtjenesten havde man ingen faste
læger før 1636, og i dette år kun en fast
»Medicus« . Gennem sin instruks pålægges
det ham »at gøre sin største og yderste Flid
med Guds Hjælp at kurere dennem, paa
Vores Bremerholm Bestilling og Tieneste
haver, naar de med Sygdom belades«.
I gamle dage ansås sygdom blandt Flådens mandskab for et meget uvelkomment
onde, og nogen effektiv hjælp herimod
havde man ikke og ydede den heller ikke
gerne, selvom folkene kom til skade eller
blev syge i kongens tjeneste. Skete det, at de
blev kvæstede eller beskadigede under deres
egne bestillinger eller i drukkenskab, så
skulle de selv betale bartskærerløn.
Tidens primitive tankegang klarlægges
egentlig simpelt og enkelt i den gamle betegnelse »Qvæsthuus« - thi lige så naturligt det var at pleje de i krigen sårede og
kvæstede, lige så upåagtet måtte datidens
syge kaste sig på »Sottesengen« uden nogen
egentlig pleje eller organiseret sygehjælp.
De syge fyldte op ombord i skibene, hvor
de spredte smitte, og derfor måtte de snarest bringes i land. Man kunne jo heller
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ikke have dem dinglende dagevis i deres
køjer under det lave batteridæk, hvor de
kun var i vejen, og deres uddunstninger på
grund af den totale mangel på hygiejne og
ventilation gjorde den dårlige luft endnu
skrappere. Det var sparsomt med læger på
de tider, »skibskirurgerne« havde almindeligvis kun ringe eller slet ingen lægelig uddannelse efter deres læretid som »balber
og bartskiærer« - de skar flittigt og gerne
i de kvæstede, og døde disse stakler ikke
under store lidelser af deres sår og blessurer i første omgang, så gjorde de det nok
i stort antal gennem den i virkeligheden
ganske horrible behandling, som de sårede
og syge under betegnelsen »Cur og Pleie«
senere måtte gennemgå.

Som nævnt var der i orlogsflådens første
tid ikke megen interesse for det, vi nu kalder sanitetstjenesten, og det er kun meget
sparsomt historieskriverne ved at berette
herom, nærmest kun når der er antruffet
særlige udgiftsposter i den anledning i de
gamle rentemester- og andre regnskaber.
Marinehistorikeren H. D. Lind nævner
således, at i 1648 hjemsendes doktor Niels
Vikman, som fra 1644 havde været medicus
på skibsflåden, han tages dog atter til tjeneste fra 1653-54 og igen i 1657.
Forholdet mellem datidens medicinere
og kirurger var det, at medens de lærde
latintalende og -læsende medicinere kendte
hvert ord, der var skrevet om lægegerning
siden Hippokrates, så gav de sig ikke selv
Der fandtes dog også udmærkede og dyg- af med at behandle syge, dette overlodes
tige fagfolk blandt de gamle kirurger i ganske og aldeles til kirurgerne. Mediciorlogsflådens tjeneste, omend de var i fåtal. nernes opgave var væsentligst at fortælle
Heriblandt bør nævnes Heinrich Callsen kirurgerne, hvor og hvad der stod skrevet
(1740-1824), der fostrede den ide, at også om sygdomme og deres behandling.
Af udrustningerne for 1653 ses, at der
kirurgerne skulle have lægeuddannelse(l)
Han blev overchirurg på fregatten HVIDE dette år blev udskrevet 40 trompetere og
ØR!': i 1761, i 1771 blev han overchirurg 37 bartskærere til Flåden, disse to kategofor hele Flåden, og hans doktordisputats rier fulgtes ad på den tid. Af en rulle fra
det følgende år: »De præsidii clases regiæ 1655 fremgår, at af samtlige bådfolk var 289
sanitatem tuende metodo« handlede om de syge på Holmen eller i sygehuset, ligesom
sanitære forhold i Flåden. Hans læremester, der var 39 kvæstede folk, og det omtales,
Simon Krilger (1687-1760), var efter at at der er en forstander for sygehuset på
have stået i lære hos barber- og chirurg- Bremerholm. I 1657 indkøber førnævnte
mester Johs. de Buchwald blevet ansat i dr. Niels Vikman medikamenter til flåden,
Marinen i 1712,25 år gammel.
og der udskrives trompetere og bartskærere.
En højere uddannelse af kirurgerne beOm den store flådeudrustning 1657 ved
gyndte først ved oprettelsen af »Det anato- man iøvrigt, at flåden hen på efteråret
misk-chirurgiske Theater« i 1736. Før den havde mistet 700 mand ved sygdom og død,
tid begyndte man en læreplads hos en bar- hvorfor der, da vinteren var ved at melde
ber- og chirurgmester. Efter aflæggelse af sig, blev uddelt vadmelstøj. strømper og
svendestykke rejste mange »på valsen« som vanter til mandskabet, men da 'skibene var
andre håndværkssvende, og efter denne pe- kommet til København efter dette vinterriode menes flere at være søgt ind i skibs- togt, førte de sygdom og død med sig i stort
tjenesten, da der her var et særdeles godt tal. 20. december 1657 anføres 416 syge og
læremateriale at Øve sig på for de enkelte, kvæstede fra skibsflåden, og indtil jul blev
der stræbte efter at dygtiggøre sig i faget.
104 bådsmandslig jordet i en gravet kule
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på Holmens daværende kirkegård (ved den
aldrig færdigbyggede sømandskirke Set.
Annæ Rotunda).
Men sundhedstilstanden indenfor SØværnet opfordrede i det hele taget til en forbedring af hospitalsvæsenet. Det var præsten ved bådsmændenes gamle sygehus (ved
Mønten) Henrik Madsen Wallensbech,
som i 1657 tillige var antaget som nederste
kapellan ved Holmens Kirke, der var den
første, som påpegede manglen, idet han udarbejdede en redegørelse om tilstanden med
tilhørende forslag til forbedringer.
Nytårsdag 1658 synede kongens livlæge,
Poul Moth, fader til Christian V's elskerinde, Sophie Amalie Moth, og Holmens
kirurg, Filip Hacquart, det gamle sygehus,
og allerede den næste dag bestemte majestæten 2 etager i sejlhuset for enden af
reberbanen på Gammelholm til lokaler for
de syge. I løbet af sommeren blev dette
kvæsthus sat i brugelig stand ved delvis anvendelse af indsamlede penge, og det blev
således forsynet med vinduer, 4 jernkakkelovne og 80 opredte senge. Samme år udnævntes Nikolaj Bøje til bartskær på Bremerholm samt TØj- og Provianthuset med
130 rdl. i løn og 400 rdl. til medicin til
folkene, efter Filip Hacquart, der i januar
1658 blev »livbalber«.
Under forberedelserne til at modtage den
hollandske flåde i september 1658 udskreves 12 bartskærsvende til at holde sig i beredskab, når de tilsagdes.
I februar dette år havde de hollandske
generalstater opfordret kongen til at stille
et bekvemt sygehus til den hollandske flådes disposition, og i maj fortsætter Kvæsthusets præst, Wallensbech, rækken af velmente forslag til en bedre indretning af
dette sygehus. Meget heri drejede sig dog
om Kvæsthusets organisation og ledelse m.
m., men også ønskeligheden af at give de
sårede fersk kød i stedet for den megen

saltmad blev fremhævet. Den 3. juni 1660
kunne der først gives Gabriel Jensen, der
havde afløst Didrik Kristensen, inventarium over Kvæsthuset, og det var ikke store
beholdninger, der forefandtes: 20 dyner, 25
dækkener og sengeklæder, 13 lagner, 3 natstole og 29 sengesteder foruden en slump
ærter, 2 lispund tørfisk og 1/2 vorde sild.
Stiftelsen kunne derfor - som der skrives
- trænge til, at bøsserne, som ikke længere
blev ombårne i de københavnske kirker til
fordel for Kvæsthuset, nu kom igang igen.
Jørgen Peter(sen) Ørsted J der fra 1658 havde været feltskær, blev i 166·0 barber ved
Kvæsthuset. Samme år udskreves der under
forberedelserne til flådens udrustning bartskærere og (27) trompetere af købstæderne,
men der opstod megen sygdom i de udrustede skibe på grund af den dårlige kost.
Ombord i TRE LØVER var der således på
en enkelt dag 85 syge matroser og 2 lig, og
tilstanden var ikke meget bedre på de Øvrige skibe. Der synes at være opstået en
epidemi, thi i den nye kirkegård nedsattes
ifølge graverens opgivelse ialt 336 lig uden
præsts medvirken. For at modarbejde sygdommen blev nogle skibsbesætninger forlagt til byen og landet, men også her bortreves ikke så få søfolk af soten.
I juni 1667 tillodes det den langs den
norske kyst krydsende eskadre at landsætte
de tre fregatters syge i Norge til deres sundheds »Rekuperation«, samme sted kunne
eskadren da forsyne sig med friskt mandskab, men det nævnes senere, at der også i
Bergen blev landsat mange syge.
Der var i det hele taget uheld med ombord i disse skibe: Først må eskadrechefen,
viceadmiral Helt, på grund af sygdom afgive kommandoen til ekvipagemesteren,
Hakro, hvorefter han ret hurtigt dør af den
ham hastig påkomne syge. Under opholdet
i Holland bliver den nye eskadrechef syg,
3 galioter må i forvejen sendes hjem med
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skibsfolk - »de fleste syge og helt elendige«. Den 12. oktober skriver Hakro til
Admiralitetet, at de fleste af folkene, både
officerer og menige, var inficerede af en
hidsig syge, og en del døde undervejs, selv
døde han inden hjemkomsten, idet TRE
LØVER den 2. november kommer til København med hans lig. Kaptajn Sivert Adeler blev dødssyg bragt i land fra skibet og
hjem til sin fader, generaladmiralen, og der
vat »kun liden Forhaabning om hans Helbreds Rekuperation«; yderligere måtte 40
mand af besætningen straks føres i land som
syge og for betaling indlogeres hos godtfolk.
Det er ikke klart, af hvilken art denne
alvorlige sygdom har været: Det kan have
været en epidemi, men sandsynligheden taler for, at der har været tale om skørbug.
Til bekæmpelse af denne strenge sygdom,
som således havde bortrevet 2 eskadrechefer,
blev dr. Frederik Hammerich i 1667 ansat
som »Admiralitetsmedicus«, men de syges
behandling overlodes dog fortsat til »Balbererne«, der undertiden kunne være heldige, som f. eks. Konstantinus Herkules, der
fik betaling for de syge bådfolk, som han
havde kureret. I juni og juli tiltog soten på
grund af det usædvanlig varme vejr. Admiralitetet havde ingen penge til at betale rejsen hjem fra Holland for de syge og for
deres underhold, og ingen ville tage imod
dem uden at få rede penge herfor. Der
trængtes hårdt til et nyt sygehus ved Holmen, og den 2. november hedder det:
»Kvæsthuset paa Holmen er nede og oven
med syge opfyldt, og stor Elendighed paa
de fattige Folk ses.«
I 1670 fremsætter universitetsprofessor og
landsdommer Villum Lange en redegørelse
for årsagerne til sygdommen i Flåden og
forslag til bekæmpelse heraf:
»Man tror, at de norske er bekvemmeligere til SØens Kedsommelighed at taale
end andre Nationer; ikke des mindre ser
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vi ogsaa vores Flaade at plages af Skørbug
og andre Sygdomme, til hvilket Onde der
ikke er nogen sand Aarsag noksom sig
aabenbarer. En fransk Ædelsmand har observeret af den Diæt, som af de danske,
N ederlænderne og engelske, de allerbedste
Skibsfolk (paa ostindiske Rejser) er forordnet, hvorudi der proberes at bruge salt Kød,
Fisk, Ærter, Flæsk, Ost og Brændevin, at
de næsten alle ere faldne i Sygdom; alle
have befundet sig bedre af Saad, vaad Mad,
Citronsdrik end som af den gemene Diæt.
Om vores Diæt er den bedste, formedelst de
mange og idelige Sygdomme, som Flaaden
trænges af, derpaa tvivler jeg allermest.
Hvorfor E. Maj. kan anbefale Admiralitetskollegio, at de holde hemmelige Raad med
collegio medico og omsider paafinder og
foreskriver en meget tryg og sikker Diæt,
som de sejlende skal have i Agt, og trygge
og sikre remedia imod Sygdomme.«
For første gang et rent ud epokegørende
lyspunkt i denne elendighedens kavalkade,
idet opfordringen til brug af såd (klid) og
citrusfrugter jo var den helt rigtige vej.
Villum Lange fortsætter sin beretning,
men knap så heldigt: »Udaf Havis, som er
resolveret, kan der blive sødt (fersk) Vand,
haver N ikolaus Helt, da regerende den danske Flaade, for 3 Aar siden for mig noksom
gjort beviseligt, idet man kaster noget ned
i Havet, som er over 20 Alne dybt kan synes. Thi det er utroligt, at Havvandet oven
i alene er salt, af hvilken casu ethvert Skib,
som er forsynet met et Instrument, som
efter Lyst lukker sig op og i, kan med sødt
Vand være forsynet. Andre ville, at sødt
Vand kan fra Korruption bevares, dersom
Tønderne vel forvares med Jord, at Luften
ej kommer dertil.«
For 1678 anføres, at på samtlige kvæsthuse i København virkede 2 medici, men
den egentlige behandling af de syge udførtes
af feltskærerne (bartskærerne, barbererne)

_

............

»See-Etatens Hospital« i Nyboder, bygget i 1806 af Magens som sygehus for »Holmens faste stok«
med koner og børn til afløsning af »See-Quæst-Huuset- på Christianshavn, der ifølge sin fundats
alene var bestemt for syge fra de udkommanderede skibe. Hospitalet blev benyttet som sådant indtil
1867 og fandt derpå forskellig anvendelse som epidemihospital. lægekonsultation m. m. indtil nedrivningen i 1900. På [rontespicen mod gården fandtes et relief, der gengav transport af syge i høj sø.

med deres svende og pleiekvinder. Søkvæsthuset i sejlmagasinet blev lukket i 1679 »for
at forekomme den Fare, som Holmen er
undergiven ved ded, at Lys brændes' saa sildigt paa Kvæsthuset, hvorved en Ulykke
paa Grund af uagtsomme Mennesker let
kunde ske, er for godt befunden og resolveret, at Kvæsthuset paa Bremerholm indtil
videre skal tilsluttes, og de faa Personer,
som derpaa nu underholdes, og mestendels
er lægte, henvises til Balbere udi hans Huus
sig lade forbinde og ellers søge deres Kost
og Maanedspenge blandt andre Hans Majestæts Søfolk, naar deres Penge falder«.
Tiden 1660-70 var en fattig tid, der var
ingen penge i kassen, og derfor var det mere
end sparsomt med betalingerne til Flådens
folk eller udrustninger. Det lykkedes dog
styrelsen at fremskaffe 616 alen vadmel til
100 dækkener (tæpper) til de syge og kvæstede bådsmænd.
Imidlertid dukker karantænebegrebet nu
II.

20

op, og Søværnets myndigheder må også tage
dette med i dispositionerne for Flåden m.
m. I anledning af pestens udbredelse i
Tyskland hører vi om det første karantænefartøj, fregatten ØRNEN, der udlægges ved
Helsingør, ligesom et mindre fartej holder
karantæneopsigt på Københavns red og
»Strandvagterne ved Kysterne paalægges, at
der ikke lande nogen, som ikke kunde legitimere sig som smittefrie, og Øen Saltholm
indrettes til Quarantæneplads for de fra
smittende Steder kornmendee.
I den kgl. ordre for Flådens inddeling af
1700 ses for første gang anført: hospitalsskibet SIØHUNDEN med capitain-lieutenant
von Hatten som chef.
Betalingsreglementet
for 1710 nævner:
,
l Medikus-Doktor Johann Buchwaldt med
600 rdl. i årlig gage, og til medicin for SØeEtaten er afsat 300 rdl. For fæstningen
Christiansø anføres l chirurg, som fra 1711
får et særligt tillæg på 4 rdl. til sin løn på
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16 rdl. pr. måned, og på udrustningskontoen figurerer »3 Ober-Chirurger paa Admiralskibene, 6 do paa Schoutbynacht-Skibene samt 40 andre Ober-Chirurger, 40
Skibschirurger og 52 Underchirurger« samt
desforuden »1 Medicus til SØs a 30 rdl.«,
yderligere forekommer der også en »underskriver« på hospitalsskibet a l o rdl. pr. md.
Udgifterne til »Medicins-Kisterne, SkriveMaterialer og Lods-Penge paa Flaaden« sættes under et til 7000 rdl.
I den flåde, der under Gyldenløves kommando i juni 1710 opererede i Østersøen,
indgik hospitalsskibene CARLSHAFNS W AABEN og SIØHUNDEN, og en rapport til kongen oplyser, at Flådens syge bestod af 1800
mand i land og 1972 om bord.
Den megen sygdom medførte, at spisetaksterne blev reviderede, og »da ei alene
Provianten og det slette Øl, men tillige
Mangelen paa Klæder var Skyld i de hyppige Sygdomme i Skibene, approberede
Kongen i 1711, at der skulde medgives
Krigs-Skibene Klædnings-Stykker til de af
Mandskabet, der trængte dertil - samt at
der bl. a. ogsaa skulde medgives Skibene
Sygekost, som efter en vis Spisetakst og
Ober-chirurgernes Anordning skulle uddeles til de Syge, der ei som forhen var sket,
skulde bespises fra Officers-Bordet, og at
det medgivne gode Øl kun maatte bruges
til Syge«.
Af prisereglementet af 1711 kan anføres,
at præst, skipper, styrmand, chirurg og obercanoneer hver skal have 8 parter - medens
trompetere og tambourere kun skal have 4
parter mod en almindelig matros' andel
på 3 parter. I 1711 omtales 3 hospitalsskibe
som hørende til den udrustede flåde: CARLSHAFNS WAABEN, SIØHUNDEN og GRAVENSTEIN, og når vi idag betegner bugten nord
for Møns vestlige ende udfor Ulfshale og
Nyord for Sehundehaon, så er der næppe
tvivl om, at her har det gamle hospitalsskib
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været opankret i læ, medens Flåden opererede i Østersøen, og at bugten har fået sit
navn efter dette skib.
I 1711 er det atter pest-år i Danmark,
begyndende ved Helsingør, og vagtskibet
her afspærrer byen fra søsiden sammen med
snauen GRAVENSTEIN, hvor ombord Øresunds Toldkammer befinder sig; det skulle
jo stadig virke med opkrævning af den for
hele statshusholdningen så vigtige Øresundstold. Denne spærring ophørte dog, da
sygdommen udbredte sig til København,
hvor 2 søofficerer sattes til at våge over
ordenen i Nyboder, medens sygdommen
huserede der. Flåden blev afspærret fra forbindelse med staden, og mandskabet blev
indkvarteret i barakker på Nyholm sammen
med de oplagte skibes mandskaber, medens
den øvrige del af Flådens mandskab landsattes eskadrevis på Lolland, Falster og
Møn, hvorimod de mistænkte bragtes til karantænestationen på Saltholm. For at opretholde ordenen i Qvæsthuset og de hospitaler, der i København blev indrettet for Søetatens syge, blev der ansat officerer ved
dem, og også dette år nedsattes en kommission bestående af en commandeur, l commandeur-capitain og 2 capitainer til sammen med Flådens medicus at undersøge og
udtale sig om de mange ansøgninger om
afsked på grund af sygdom.
Hospitalsskibet CARLSHAFNS W AABEN
nævnes i 1713 mellem de i Østersøen samlede danske orlogsskibe, »men paa Retiraden til Øresundet, vare de danske nødte til
at efterlade det slet sejlende Hospitalsskib
efter først at have taget de syge ombord Skibet og en baglastet Barkasse faldt i
Fiendens Hænder«.
Ifølge en kgl. resolution fra 1713 skulle
de, der såredes i kongens tjeneste, når de
var lemlæstede, underholdes i Søqvæsthuset,
indtil de kunne erholde de ved krigsartiklerne bevilgede lemlæstelsespenge, og efter

den store reduktion af besparelseshensyn, bære uniform eller felttegn, men kun blå
ses der til trods herfor endnu at være 85 kjoler uden rødt underfoer og underklæbartskærere i Flådens tjeneste.
der, men efter ansøgning herom fik diviBetalingsreglementet fra 1720 nævner sionernes og håndværkerstokkens chirurger
medicus, dr. Laub med 500 rdl. og chirurg i 1747 rang med second-lieutenanter i SøeJ. A. Mensing med 400 rdl. i løn, og udgif- Etaten.
terne til medicinkisterne samt lodspenge
Tid efter anden har der fortsat været
opgøres dette år til 3.083 rdl. 61 sko Den. behov for hospitalsskibene; i 1762 fragtes
31. juli 1735 blev Sekvæsthuuskassen fri- et hospitalsskib, og samme år nævnes hospitaget for bestridelse af udgifterne til de af talsskibet FIRE SØSTRE (barmhjertige?), dels
Søe-Etatens syge, som vel lå på Qvæsthuuset, i troppetransport til N arge, dels i eskadre.
men som ikke havde smitsomme sygdomme. Man må dog stadig have for øje, at datidens
Dette mandskab erholdt deres fulde kost- hospitalsskibe mere må betragtes som sygepenge og gage, men måtte selv underholde opsamlingsskibe end som helbredende forsig, hvorfor der var ansat en marketender anstaltninger. Man kunne her afsondre det
på Qvæsthuuset, der som sådant måtte for- syge mandskab fra det raske, når der ikke
syne dem med seng, varme, vask, præst, var lejlighed til at landsætte det, og der
doktor og medicin.
har vist næppe været givet de på hospitalsEfter at der var ansat chirurger ved divi- skibene opsamlede nogen særlig indgående
sionerne, blev det i 1737 befalet, at der lægelig behandling; opholdet her har sikskulle oprettes sygestuer i Nyboder for det kert været præget af tidens ringe sanitære
mandskab, der ikke havde smitsomme syg- forståelse, snavs og urenhed har haft frit
domme eller betydelige sår. I 1743 inddeltes slag , og om de få og sikkert ganske ukyndige
det indrullerede mandskab i tre hvervnin- sygeoppassere høres kun, at de uddelte varm
ger, og der ansattes en di visions-chirurg ved suppe.
hver. Om de månedsansatte nævnes, at en
Sundhedsopbyggende foranstaltninger har
over-chirurg på et flagskib fik 20 rdl. samt imidlertid næppe interesseret datiden synkost i kahytten, hvorfor chefen erholdt 13 /3 derligt, for det er kun sparsomme oplys'
rdl. - over-chirurgerne i de andre skibe fik ninger, der findes om Flådens sanitetstje14 rdl. i gage samt 6 rdl. i kostpenge. En neste. At der imidlertid har været nogen og
chirurg, som erholdt skibskost ombord, fik har fundet en vis udvikling sted, spores i
9 rdl., og en under-chirurg fik 7 rdl - til reglementernes bestemmelser herfor. Sålesammenligning fik tambouren nu kun 4 des omhandler kapitel XVII i Frederik V's
rdl. Bemandingsreglementet af 1743 lød på Søe-Krigs Artikels Brev af 8. januar 1752
40 ober-chirurger og 85 chirurger til 40 or- Flaadens Medico, samtidens øverste sanitetslogsskibe, og når Flåden er i søen, skal der myndighed. Af dennes instruks fremgår: at
bl. a. være en over-medicus og l over-chi- han sammen med over-chirurgo og divisiorurg med den. Foruden et tillæg fra Qvæst- nernes og Holmens chirurgis proponerer
huus-Kassen måtte divisions-chirurgerne alle til Flåden eller eskadren behøvende
fortsat af deres løn og medicinpenge på 360 skibs-chirurgos, overmester, sekond- og unrdl, betale den medicin, som forbrugtes på dermestre, hvortil ingen kan antages, som
ikke kan fremvise attestatum om sin dygdivisionens sygestue.
I en uniformsbestemmelse af 1731 fast- tighed. Han foreskriver om medikamentsslås, at chirurger og auditeurer ikke må kisternes forsyning og tilser, at apothekerne
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hertil finder sunde og gode species, og at
de forsynes med de instrumenter, lærreder
og andet tilbehør, som behøves.
Instruksen foreskriver også, at skibs-chirurgerne en gang om ugen til Flaadens Medico skal indgive lister over syge med angivelse af, med hvad sygdom de er behæftede. Når vejrliget og lejlighed tillader det,
skal han »paa hvert Skib, eet efter andet,
især Hospitalsskibene, besøge de syge, erkyndige sig om deres Tilstand og om, hvorledes de blive tracterede«. Ligeledes er anført, at når en »Chef-Commanderende« behøver hans tjeneste, skal han med største
vindskibelighed. nat og dag være beredt og
ellers ved alle lejligheder være tjenstvillig,
om nogen officer eller subaltern hans råd
eller tilsyn begjærer.
Af andre tjenestepligter nævnes tilsyn
med skibs-ehirurgerne, med hospitalsskibenes indretning og »om de medgivne Dyner,
Lagener, Forfriskninger med videre ere i
behørig Stande. Ligeså skal han, når en .
batalje er forefalden, tilse »at de qvæstedes
Leje og Pleje det bædste mueligt foranstaltes inden Skibsborde eller paa Hospitalsskibenes - og som altid slutter en sådan
instruks med, hvad der skal gøres med
denne høje embedsmand, dersom han er
efterladen i sit embedes pligter.
Det skal også om den daglige lægetjeneste
lige anføres, at skibs-chirurgi eller overmester ikke må tillade nogen at holde sig i
køjen, som ikke er syg - man kunne ikke
have sådanne skulkesyge ombord. Efter en
udførlig opremsning af de daglige pligter,
bl. a. også om sygejournalens føring, nævnes
»at saafrernt nogen med nogen hæftig eller
betænkelig Sygdom er belasted, meldes dette
til Skibets Præst, og ham den tid tilkjendegive, som han mener kunde være beqvern,
at handle med samme om hans Saligheds
Sag.
Efter en Action seendes de slætteste til
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Hospitals-Skibet eller i Land til Lazarethet
transporteres.
Endelig besørger han Skibets Chef, Officierer og Betiente barberede, naar de forlange, saa og Skibets Bemanding efter Tidens og Leylighedens Beskaffenhed, i det
mindste hver ottende dag.« I formular for
sk.ytruIle (mønstring af besætningen på
kampposterne) skal præst samt over-, secund- og undermestre være hos de qvæstede.
I bemandingsreglementet for fregatten
HAVFRUEN af 1720 nævnes» l Doktor, som
havde sit reglementerede Kammer forude
paa Banjerdækket« - altså et fremskridt.
I 1802 fik Ober-Skibs-Chirurgerne samme
uniform som den, Divisions-Chirurgerne
fik i 1798: blå korte benklæder, støvler,
hvide strømper og vest, blå kjole med hvidt
underfoer, sort fløjlskrave og opslag med
guldgaloner, trekantet hat med guldlidse
og blå overkjole med 2 rader ankerknapper,
sort fløjlskrave og opslag samt hvidt underfoer og hvide kanter. Skibs-chirurger fik
samme uniform som reserve- og underskibschirurger, dog med hvide kanter og uden
guld på kjolen og hatten.
Epidemierne slog dog hårdt den gang.
På linieskibet PRINS CHRISTIAN FREDERIK
mærkedes dette især i vinteren 1808, hvor
en ondartet tyfus havde tvunget chefen til
at sende en del af mandskabet i land i Norge som syge. Under opholdet ved Helsingør
først i marts havde skibet over 100 mand
gående som sygemeldte i land, hver dag
kom der flere og flere på sygelisten, og man
havde besvær med at transportere de syge
over isen ind til byen. Da epidemien omsider kunne betragtes som standset, var ca.
200 mand af linieskibets norske besætning
udskiftet med nye og uprøvede folk, hvad
der kom til at influere skæbnesvangert på
PRINS CHRISTIAN FREDERIKS sidste kamp
ved Sjællands Odde den 22. marts 1808.

Kanonbådskrigens anstrengende tjeneste
små åbne fartøjer var såvist heller ikke
fremmende for sundhedstilstanden, skønt
disse små krigsfartøjer som regel var landbaserede - og krigshandlingerne (som normalt i sejlskibstiden) ebbede ud ved vintertide.
At messetilhørsforholdet også den gang
spillede en vis rolle ses bl. a. af, at i 1808
»erholdt Skibs- og Underskibs-Chirurger,
som hidtil ikke havde hørt til OfficersBordet i de kgl. Krigsskibe, Adgang til
dette«.
Den l. juni 1812 tillægges der Divisions
Chirurgerne efter 6 års tjeneste rang som
Capitain-Lieutenant, og i 1813 bevilges SØeEtatens stabslæger rang som capitainer.
Søe-Etatens Medicinalvæsen henlagdes i
1815, efter at den under krigen stiftede
overdirection var ophævet, atter under collegiets bestyrelse.
Bedre lægelig uddannelse sporedes også
efterhånden. I 1840 meddeles cand. med.
& chir. Brydegaard charakter og rang som
reservechirurg ved 2. division, og blandt
lægeudkommandoerne for året 1842 anføres forskellige charger: Skibschirurg, reservechirurg, der er cand. med. & chir., en
skibschirurg, der er reservechirurg ml. fl.;
man var da i en overgangsperiode, hvor der
endnu eksisterede nogle af de gamle, oprindelig bartskæruddannede, med en chirurgisk tillægseksamen, og mange af disse
»havde sat sig på« vagtskibsudkommandoerne og andre faste poster, medens de mere
tilfældigt ansatte læger sejlede med Flådens
skibe. Den Il. juni 1842 befales allernådigst, at benævnelsen chirurg for Søe-Etatens vedkommende forandres til læge, og reservechirurger med divisionschirurgs carakter gaves prædikat af overlæger, dog uden
gage som sådan. Gagen for en underlæge
ved Søe-Etaten androg 200 rdl. årligt, hvortil kom 60 rdl. i quarterpenge og et lige

Gallauniform for
overskibslæge i Sø eEtaten omkring år
1840.

så stort beløb i oppasserpenge, såfremt den
pågældende ikke havde fribolig »med agrimentse ved hospitalet i Nyboder. Søværnet
reglementeredes ved denne lejlighed med
l stabslæge, 2 overlæger, hvoraf l efter omstændighederne også kunne være stabslæge,
og 6 underlæger. Også med selve sygeplejen
går det nu fremad; således bestemte Admiralitets Collegiet ved apteringen af linieskibet CHRISTIAN VIII, at sygelukafet udvidedes ved at trække agterskottet tværs
over batteriet og om styrbord indrettedes
separat indgang til water-closettet - samt
at water-closetter efterhånden anbragtes i
alle gallerier på de skibe, der blev udrustede.

I Nyt Archiv for Seoæsen (T. f. S.) 1842
fremsatte daværende reservechirurg A. G.
Drachmann nogle betragtninger om »SøEtatens Medicinalvæsen«, hvori redegjordes
for mangt og meget, specielt den personelle
del. Forfatteren anførte her, at de faste læger på Holmen dannede en sammentømret
blok, som holdt stejlt på de en gang op-
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nåede embeder, medens hovedparten af de på den tid fremkomne ændringer og forsejlende læger var folk, der antoges mid- bedringer.
De mange udrustninger under De sleslertidigt. Drachmann krævede, at Søetatens
Lægestand burde have aflagt prøver på at vigske Krige gjorde sikkert også deres til,
kunne tåle søen og være rutinerede i skibs- at Søetatens stabslæge, dr. med. F. W. Mantjenesten, ligesom der måtte kræves mindst sa, på de skandinaviske naturforskeres sam10 års anciennitet som subaltern for at menkomst i Stockholm i juli 1851 holdt et
kunne opnå overlægeposterne eller komme længere foredrag: »Om Sundhedsvæsenet
i betragtning ved de faste stillinger i land ombord paa danske Krigsskibe« (Nyt Arehiv
ved hospitalet i Nyboder eller på vagtski- for Søvæsenet - T. f. S. 1851).
Denne redegørelse er meget grundig og
bene. Ligeledes behandlede han lægernes
den omfattede bl. a. også emomstændelig,
rangspørgsmål, dels indbyrdes, dels i for net: Krigsskibenes forsyning med læger, og
hold til officererne.
herom
skriver Mansa:
I Drachmanns eget liv afspejledes hele
»Concurrencen om Skibslægeposterne paa
datidens lægeuddannelse. Efter en 5-årig
læretid aflagde han svendeprøve som bar- den danske Flaade er under sædvanlige
ber, mærkeligt nok krævedes ingen prak- Forhold yderst ringe, og man har ikke
tisk prøve i barbering, men derimod ikke sjældent været i den nødvendighed at maatubetydelige kundskaber i anatomi, og te ansætte Læger paa de kongelige Skibe,
heri eksaminerede stadsfysikus og to amts- som man under andre Omstændigheder
chirurger, hvoraf den ene var oldermand ville have vraget, baade med Hensyn til, at
for barberlauget. Efter forelæsninger på de hverken var skibs- eller søvante. Under
Kirurgisk Akademi og volontørtjeneste på den sidste treaarige Krig hjalp Patriotismen
Almindeligt Hospital ansattes han som til at giøre denne Mislighed mindre føleunderskibschirurg i korvetten FORTUNA lig , idet ikke alene en del forhenværende
1830; senere studerede han og bestod eksa- Skibs læger meldte sig til Tjeneste, men
men som cand. chir., i 1839 tog han den ogsaa et ikke ubetydeligt Antal baade Lægekombinerede lægeeksamen og var således eandidater og ældre Studerende modtog
den eneste læge, der både havde chirurgis~ Ansættelse paa Skibene i mere eller minog kombineret eksamen, og i 1840 blev dre underordnede Stillinger, hvori de ved
han fast ansat som læge ved Søetatens den priisværdige Iver, hvormed de hengave
hospital. Han fortsatte dog sin tjeneste som sig til Sagen, i kort Tid uddannedes til dygskibslæge i Flåden, hvor han udnævntes til tige Skibslæger ...
fast underlæge i 1842. I 1860 udnævntes
N eppe var imidlertid Krigen endt og hiin
han til professor og han havde da siden patriotiske Begejstring ikke længer tilstede,
1850 været læge ved TREKRONER, i 1862 førend de gamle Vanskeligheder atter indudtrådte han af Søværnet. Drachmann, der stille sig ... Grunden hertil maa søges i ...
var fader til forfatteren Holger Drachmann, at der i Danmark - siden Lægevidenskaben,
har skrevet nogle fornøjelige marinerne- efter det chirurgiske Akademies Opløsning
moirer.
og Forening med det medicinske Fakultet
Der er vist ingen tvivl om, at myndig- ved Kjøbenhavns Universitet - ene kan finhederne har skelet lidt til denne reorgani- de sine Dyrkere blandt Studenter. Saalænge
sationsplan for Søværnets Lægevæsen, og no- ogsaa andre end Studenter kunde underget herfra har vel ligget til grund for de kaste sig en Examen (den saakaldte chirur-
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På kobberstik efter Johs. Senns tegning af kanonbådenes kamp mod englænderne den 31. august 1807
i forbind else med udfaldet i Classens have vises v ed de såredes ilandbringen datidens tunge og primitiv e sygebåreform. Båren blev ikke lettere eller mere håndterlig med det overdækkede hovedgærde .

giske), der berettigede dem til Lægepraksis læger - men dette ophørte at eksistere efter
og Ansættelse i Statens Tjeneste, manglede katastrofen i 1807.
det aldrig paa Ansøgninger om SkibslægeFra 1849 blev der reglementeret skibsposterne, fordi disse ustuderede Læger gjor- lægerne uniform: En frakke med opstående
de sig langt ringere Fordringer til Livet ... « krave, overslag og 2 rader ankerknapper,
Denne kreds af »ueksaminerede« læger blå eller hvide benklæder, blå officers-klæeksisterede dog endnu i mange år i Flåden, ,deshue med samme guldgallon som for subhvor de under deres tjeneste erhvervede sig 'alterne officerer bestemt, sidegevær (sabel)
en god praktisk erfaring. Efter flere års tje- med civilt felttegn. Som distinktion bæres
neste kunne de få kgl. bevilling til i deres på frakkekraven af overskibslæger: en æskualderdom at praktisere som læger i det pri- lapstav og et anker overkors i gult metal, af
vate liv - »dog ikke som Fødselshjælpere«, skibslæger: en æsculapstav af gult - og af
hvilken kundskab man naturligvis ikke underskibslæger en af hvidt metal. Til galla
mente, at de gamle skibslæger kunne have er det skibslægerne tilladt at bære kjole
erhvervet sig inden skibsborde.
med opstående krave, overslag og 2 rader
Mansa anfører også, at der i 1802 havde ankerknapper samt trekantet hat og de
været oprettet et korps på 12 faste skibs- ovenomtalte distinktioner på kraven.
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Tidligere måtte skibslægerne under togterne selv opdrage sygepasserne, de såkaldte
»krankevægtere«, men da der i 1849 lå en
del indrulleret mandskab i København, blev
det undervist og øvet i sygepasning i et så
stort antal, at ethvert skib det følgende år
kunne erholde l oplært sygeoppasser. Undervisningen foregik holdvis på Søetatens
hospital, og blandt det meget, sikkert udmærkede, disse mennesker lærte, var også:
at koge og tillave havregrødsornslag, afmåle
og række de syge medikamenter, sætte lavementer og igler, og som der står: »man søgte
at vække og skærpe deres Sans for Reenlighed og Orden.« Forsøget faldt så heldigt
ud, at det fremtidigt blev bestemt, »at der
af lste Compagnie skulde udvælges 10 Arbeidsmænd, der 2 ad Gangen Øves paa Søetatens Hospital, og som efter endt Oplærelse erholde en Douceur af 5 rdl. - og
som naar de er udcommanderet med Krigsskibene erholde et Tillæg af 2 rdl. maanedlig -«
Om medicinen siger Mansa, at der til
dens opbevaring efter 1842 tages hensyn
hertil ved apteringen. Ved naturforskermødet lod han endog tegninger til et medicinskab med skuffer med flere rum cirkulere
blandt tilhørerne. Selve inventariet var han
- med undtagelse af en manglende tinvandbeholder på 6 potter - godt tilfreds
med, det blev leveret. med alt andet til sygeoppasningen fra Søkvæsthuset og bekostet
af dettes rigelige fonds, og det fremgår, at
der ved stabslægeskiftet i 1835 var foretaget
en grundig revision og omfattende kassation af instrumentsamlingen.
Også sygelukaferne bliver behandlet i
redegørelsen, hvor det nævnes, at man tidligere blot adskilte en del af banjerdækket med sejldug for at skaffe plads til 6
a 7 syge. Herskede der derimod en stærk
epidemi, og dersom årstiden var varm og
patienttallet stort, måtte man tage den
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øverste del af batteriet med til sygelukaf
for at få lidt bedre luft, men denne udvidelse var jo ikke særlig forenelig med batteridækkets almindelige formål, og man var
her også en del generet af uddunstningerne
fra kabyssen. I det hele taget er stabslæge
Mansas glæde over indretningen af et fast
sygelukaf i DRONNING MARIA, ved dette
skibs rasering, forståelig for vor tid.
Det meget ønskelige i en bedre renlighed
ombord gøres til genstand for omtale, og
der kræves megen ventilation i skibene,
særlig efter sejlads i hårdt vejr, hvor alt
har været skalket og tætnet, og bilvandet
har sat ekstra sving i uddunstningerne fra
skibsbunden. Det omtales, at der gøres megen brug af kuldsejl·), måske fordi de er
en dansk opfindelse, hvormed den såkaldte
»skibslugt« kan bekæmpes.
Endelig får også hele kostspørgsmålet og
i forbindelse hermed det særlige sygekostreglement en særlig omtale, ligesom det
meget vigtige ferskvandsproblem og mandskabets beklædning behandles.
Lægeproblemet i Flåden har altid været
et prekært spørgsmål: Et lille fast korps i
ledende stillinger, medens den egentlige
skibslægetjeneste i perioder med større udrustninger kunne blive så omfattende, at
den i vid udstrækning måtte varetages af
temporært ansat lægepersonel. I en bestemt
periode søgte man gennem udbetaling af
et vist beløb - de såkaldte »vartpenge«
- at holde yngre læger mere knyttet til
Flåden efter endt sommertogt, men hel*) Et sammensyet, rørformet sejl , der tjener til
at lede frisk luft ned i skibet - de nuværende
ventilatorers forløber. Foroven har det et hul
med vindfangsklapper, der stilles mod vinden ved
hjælp af barduner. Navnet stammer formentlig
fra, at dette sejl bragte luft ned i det efterhånden
overdækkede, næstøverste batteridæk, som oprindelig hed »Kulen«.

Herregårdsskytterne bringer under bombardementet den 8. maj 1848 de sårede orlogsgaster fra Steen
Billes eskadre ud af den brændende Strib færgegård. Herunder udviste korpsets overlæge, Bremsen,
en beundringsværdig ro og koldblodighed, medens han amputerede i fuld uniform med kårde ved
lænd.

ler ikke denne form gav et effektivt resul- der l skibslæge udkommanderet med hvert
tat.
af følgende skibe: skonnerten DIANA, panEksempelvis kan anføres, at i krigsåret serskonnerterne ABSALON og ESBERN SNARE,
1864 bestod Søetatens Lægecorps af følgen- panserbatteriet ROLF KRAKE, hjuldampskide faste læger: Stabslæge, dr. med. Fr. H'. bene HOLGER DANSKE, HEKLA, GEJSER,
Mansa, overlægerne, dr. med. H. D. C. Som- HERTHA, skruekanonbåden HAveH samt
merjeldt, Cammilus Miilhrtz og Peter L. Kanonjolledivisionen.
Seidelin samt 10 underlæger.
Ved Søværnsloven af 1880 skete et stort
Sammen med de temporært antagne læ- fremskridt, idet Søværnets Lægekorps opger besattes lægeposterne i skibene således: rettedes den l. november samme år som en
panserkorvetten DANNEBROG, linieskibene afløser af det for Hæren og Flåden eksisteSKJOLD og FREDERIK VI samt skruefregat- rende fælles lægekorps, som man ganske vist
terne JYLLAND, NIELS IVEL, SJiELLAND, TOR- havde glemt at ophæve i den nye søværnsDENSKJOLD og sejlfregatten THETIS hver l lov. Men også i det nye korps var antallet
overskibslæge, l skibslæge og l underskibs- af faste læger (8) for lille, således at man
læge. I skruekorvetterne DAGMAR og THOR i vid udstrækning måtte basere sig på ansamt sejlkorvetten NAJADEN var der l skibs- tagelse af reservelæger, der kun var løst og
læge og l underskibslæge, og endelig var for kortvarige perioder knyttet til Søværnet
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- de afløste i virkeligheden de gamle
»ueksaminerede« skibslæger.

under kasketpulden sås en passe-poil i den
lægerøde farve.

Da de farende læger delvis var afskåret
fra privatpraksis, tilstodes der dem 500 kr.
årligt som erstatning for tab af indtægter
under udkommandoer - et forslag fra 1897
om forhøjelse af denne sum til l 000 kr. blev
dog afvist af Rigsdagen. Som et tegn på,
hvor vanskeligt man var stillet, fordi hele
lægetjenesten til søs således var afhængig
af det stadig voksende antal af reservelæger,
spurgte man efterhånden først disse om,
hvilke udkommandoposter de kunne og
ville påtage sig - og først derefter fordeltes
posterne til de faste læger.

Ved 1. Verdenskrigs udbrud i august 1914
gentog historien sig, idet der atter blev indkaldt et overordentligt stort antal reservelæger til supplering af Fl ådens faste lægepersonel med henblik på den fornødne lægelige betjening af de mange store og små
enheder, der hejste kommando med krigsstærk besætning. Trods manglende magasinplads, utilstrækkeligt materiel og manuel
assistance lykkedes det - ikke mindst gennem marinelægernes personlige medvirken
under primitive forhold - at få lægerekvisitter, medicin og andet nødvendigt fordelt
til de mange skibe, der alle på samme tid
og i stor hast skulle udrustes krigsrnæssigt.

Hele dette prekære marinelægeproblem
tog reservelæge A lbert Larsen i 1903 op til
behandling i Tidsskrift for Søvæsen, hvor
fagmanden gjorde op med systemet, men
desværre uden egentlig at pege på andre
udveje.
Få år efter gentoges kritikken i en meget
pessimistisk artikel i »Tidsskrift for Søvæsen« af en af korpsets egne i anledning
af 25 års jubilæet i 1905. Der var ikke fuld
tilfredshed med korpsets status, men der
blev ikke fra myndighedernes side reageret
overfor denne kritiske vurdering af forholdene.
G. Hormens de Lichtenberg.

Søværnets lægetjeneste i nyere tid.
Forsvarsordningen af 1909 fastslog følgende gradsbetegnelser for Søværnets læger:
Stabslæge, hvoraf en var fungerende generallæge samt chef for Søværnets Lægekorps,
Overlæge og Korpslæge, hvortil kom et ubestemt antal Reservelæger, og distinktionerne bestod af korslagt anker og æskulapstav
over rundgående guldsnore med ponceaurød klædesstribe mellem guldsnorene, hvis
antal var henholdsvis 4, 31/ 2, 3, 2 og l, og
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Det gav selvstændigt arbejde for mange
unge læger, der samtidig høstede megen
praktisk erfaring. I en del af Søkvæsrhusets
hovedbygning blev der oprettet et midlertidigt lazaret til aflastning af Garnisonssygehuset i Rigensgade; det nye moderne
Marinehospital i Prinsessegade, bygget på
Søkvæsthusets grund og for Søkvæsthusfondens midler, var knapt færdig til brug, da
krigen brød ud, det blev først åbnet den
6. april 1915.
På disse sømilitære sygehuse og på de
mere eller mindre provisoriske infirmerier
ind imellem udkommandoer med Flådens
skibe havde Søværnets yngre læger mulighed for at holde deres lægelige uddannelse
a jour. Også overlægerne fra Marinehospitalet sejlede af og til med skibene og fik
derigennem forfriskende impulser og afvekslinger med praktisk lægegerning i modsætning til den mere videnskabelige hospitalstjeneste i land, et forhold, der havde
stor betydning for udviklingen af lægernes
alsidighed. Stort set kan det siges, at den
gennem mange år så forkætrede ordning
med et relativt lille fast lægekorps samar-

Det gamle »Seetatens
Hospital- mellem Balsamgade (nuv. Olfert Fischersgade) og Kokke-,
senere Nellikegade (nuv.
Fredericiagade) i Nyboder med en senere tilbygget fløj med tjenesteboliger. Nedrevet i
1900 bl. a. for at skaffe
plads til Kronprinsessegades forlængelse mod
Østerport.

bejdende med yngre reservelæger i stort
antal atter stod sin prøve overfor de mangeartede opgaver, som den alvorlige situation
skabte for vort forsvar under 1. Verdenskrig. Kun den egentlige krigssårbehandling og den særlige krigskirurgi med hertil
hørende operationer nåede man dog heldigvis ikke frem til, udover behandlingen af
de sårede englændere fra den ved Saltholm
strandede og af tyskerne beskudte britiske
u-båd E. 13.
Det kan i denne forbindelse nævnes, at
i den hektiske tid straks efter 1. Verdenskrigs ophør fungerede Marinehospitalet i
København som hospital for den i Østersøen opererende britiske flådestyrke.
Meningitis- og Spansksygeepidemierne
umiddelbart efter krigen skabte meget arbejde og mange problemer med hensyn til
lægelig betjening og omfattende isolation
af de mange angrebne, hvortil det kneb med
at skaffe den fornødne hospitalsplads. Alle
civile sygehuse var overbelagte, nødhospitaler oprettedes i stort antal, og fra militær

side blev der oprettet en række provisoriske
og primitive infirmerier i Idrætshuset, den
gamle rigsdagsbygning i Fredericiagade,
eksercerhuset på Holmen, den gamle fregat
FYEN og på mange andre steder. Oprettelsen, indretningen og driften af disse nødinfirmerier krævede naturligvis en stor og
alsidig indsats også fra Flådens læge- og
sanitetspersonel samt deres mange frivillige
hjælpere.
I 1923 ramtes Søværnet af den sørgelige
GEJSER-ulykke. Under en demonstration af
et svensk tågeudviklingsapparat i standerskibet, krydseren GEJSER, til ankers udfor
Karrebæksminde, skete der den 25. maj en
eksplosion, hvorved apparatets fosforladning blev slynget ud over øvelsesdelingens
torpedobådschefer m. fl., der var samlet på
GEJSERS agterdæk. En søofficer dræbtes, en
undermaskinmester blev blind, og et stort
antal officerer fik alvorlige forbrændinger
i ansigterne. For mange af de hårdest ramte
blev det til lange smertefulde år med gen-
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tagne pinefulde plastisk-kirurgiske behandlinger i England hos den berømte specialist,
dr. Harold Gilles. Hertil kom yderligere i
mange tilfælde afbrydelse af den sømilitære karriere, varige men og tidlig bortgang.
Forunderligt nok havde delingschefen,
daværende kommandør H. L. Wenck, natten før demonstrationen en mærkelig uro
over sig. Han sikrede sig, at GEJSERS skibslæge, reservelæge A. G. Christiansen, havde
fornødne modforholdsregler overfor fosforforbrænding klar, ja, to gange i nattens løb
beordrede kommandøren, at kalkvandsbeholdningen skulle forøges, en foranstaltning
der fik stor betydning for den videre behandling af de fosforramte. GEJSERS skibslæge udviste en rask og snarrådig optræden
og var fuldt ud opgaven voksen, og på Vordingborg sygehus ydede overlæge Lundstein
og hans hustru, der var reservelæge her, en
glimrende indsats ved modtagelse og første
behandling af de mange hårdt sårede.
Søværnsordningerne af 1922 og 1932·førte
heller ikke for Søværnets Lægevæsen, som
korpset nu var kommet til at hedde, noget
godt med sig, Søværnets depressionsperiode
prægede alle tjenestegrene.
Den gamle ejendommelige korpslægetitel forsvandt, nu blev det til overlæge af
l. eller 2. grad, og titulaturen »fg. Generallæge« ophørte med stabslæge Bornemann.
En stor del af de mange dygtige og pålidelige sygepassere fra magasinarbejdernes rækker, som gennem årene havde gjort et godt
og samvitighedsfuldt arbejde indenfor sanitetstjenesten, gled i disse år ud af tjenesten.
N edlæggeisen af det særlige Marinehospital i 1928 må også ses som et stort tilbageskridt. Måske var det en for kostbar foranstaltning, men for lægepersonellet betød
etatens eget hospital som før nævnt mulighed for en alternerende tjeneste mellem
skib og hospital, og der var herigennem
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basis for en faglig videreuddannelse af de
unge læger mellem togterne; man havde
ligesom mere hold på korpsets yngre og løsere ansatte medlemmer.
Dertil betød nedlæggelsen af Marinehospitalet afslutningen på den næsten 275årige Søkvæsthusfond. Gennem årene havde
man forstået herigennem at samle den fornødne økonomiske baggrund for Søværnets
humanitære virke: sygepleje, invalide-, enke- og alderdomsforsørgelse. Denne oprindeligt rige fond var dog tid efter anden
under de forskelligste påskud blevet stærkt
udvandet, senest byggedes for fondens midler »Det for Hæren og Flaaden fælles Epidemihospitale, nu en del af Københavns
Militærhospital, og Marinehospitalet på
Christianshavn, men derved var fonden også
tømt for alle værdier.
Oprettelsen af sygeafdelingen på SØværnets Kaserne, et udbygget infirmeri, kunne
selvsagt ikke erstatte et rigtigt hospital specielt indrettet til brug for Søetaten, Også
ved nedlæggelsen af »Holmens Lægevagt«
mistede Søværnets Lægevæsen et af sine faste støttepunkter. Her indgik de yngre læ'ger i vagttørnen mellem udkommandoerne
og høstede megen praktisk erfaring gennem
lægetjeneste for Holmens og Orlogsværftets
daglige arbejderstab, en ordning, der indførtes ved resolution af 1798, ifølge hvilken
det var påbudt, at der på arbejdsdage skulle
være en »Chirurgii« til stede på hver af
»Holmene«.
Udviklingen i mellemkrigsårene drog dog
gennem de mange forskellige moderne specialer også Søværnets Lægevæsen aktivt ind
som medarbejder. Flyvevæsenet, Undervandsbådene, Dykker- og Røgdykkerskolerne, mandskabets udvælgelse, bespisning og
hygiejneforhold bød på megen lægelig med.
virken ved at skabe nye retningslinier herfor. Også tjenesten på de isoleret beliggende

Sanitetsøvelse under klartskibsrulle ombord i et af de gamle kystforsvarsskibe før 1907. Forskellige
former for såredes transport øves. Allerede dengang søgte man at illudere virkeligheden ved rigelig
anvendelse af farvestof på dækket. (Orlogsmuseet)

kystforter med deres primitive underbringelsesforhold for det værnepligtige mandskab krævede en vågen lægelig medvirken.
Endelig skal nævnes, at Søværnets Lægevæsen tidligt gjorde en betydelig indsats for
mandskabets tandpleje. Overalt på tjenestestederne er der nu skabt mulighed for en
effektiv tandbehandling udført af reservetandlæger og værnepligtige undertandlæger.
Da 2. Verdenskrig forventedes at ville
medføre en udstrakt anvendelse af k.rigsgas,
forberedte man sig på at imødegå en sådan
gasfare gennem anskaffelse af gasmaskemateriel og udarbejdelse af instruktion i gasbekæmpelse.
Besættelsen medførte overalt en succesiv
indskrænkning i Værnenes arbejde, medens

der til gengæld Øvedes en indsats i modstandskampen fra Søværnets lægepersonel,
samtidig med at man udadtil og overfor besættelsesmagten holdt på formerne til det
sidste, bl. a. aflagde de her tjenstgørende
højere tyske marinelæger tjenstlige tiltrædelsesvisitter hos chefen for Søværnets Lægevæsen.
Det må også nævnes, at ved udrustningen
af hospitalsskibet ]UTLANDIA og under dettes hjælpeindsats i Koreakrigen medvirkede
læger fra Søværnet.
Mellem Søværnets faste personel og her
i ganske særlig grad mellem Nyboderfolket
og Marinens læger var der gennem årene
opvokset et tillidsforhold af særegen art, en
vis samhørighedsfelelse, der også omfattede
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personellets familier. Hertil bidrog ikke
mindst den særlige distriktslægeordning,
hvorigennem der fra Nyboders lægevagt og
dens 4 lægedistrikter formidledes en betydningsfuld kontakt til »Holmens faste Stok«,
noget som i den nyeste tid med den store
udflytning til storbyens yderkvarterer i forbindelse med sygekasseordninger m. m. er
ved at svinde bort.
Ifølge ordningen af 1880 var Søværnets
Lægekorps organiseret med Overlæge C. W.
Hornemann som tjenstgørende stabslæge,
l overlæge og 6 skibslæger, alle udnævnt
pr. 28. august 1880. (Stabslægen, Overlægen
og en skibslæge havde en tidligere udnævnelse til Corpslæger), og endelig var der 3
reservelæger. Det er ganske pudsigt at bemærke, at under Søetatens Hospital holdtes
posten som »Sygetrøster« på daværende tidspunkt vakant, eftersom dette hospital i virkeligheden var nedlagt.
Fra l. januar 1888 er overlæge H. V.
Berg tjenstgørende stabslæge, og der er derudover l overlæge samt 7 skibslæger (korpslæger) og 5 reservelæger, endelig er Holmens provst, dr. phil. T. S. Rerdam, nu op ført som »fg. sygerrøster« .
I 1907 bliver dr. med. A. C. J. Bornemann stabslæge og fra 1909 fg. Generallæge
og chef for Søværnets Lægekorps, der nu
desuden omfatter l stabslæge, 3 overlæger,
4 korpslæger samt 12 reservelæger, og under
»Holmens Kirke« anføres provsten, lic.
theol. H. M. Fenger fortsat som fg. sygetrøster indtil Marinehospitalets nedlæggelse i
1928, da dette ejendommelige hverv blev
ophævet.
1923-ordningen ophævede Søværnets Lægekorps som sådant, Generallæge Bornemann er nu »Chef for Lægerne«, som består af l stabslæge, 3 overlæger af l. grad,
4 overlæger af 2. grad og Il reservelæger.
Ved generallæge Bornemanns afgang i

318

1928 forsvinder som nævnt titlen generallæge, hans efterfølger Fritz Jacobsen får
titel af stabslæge, og foruden de faste læger
og de temporære reservelæger findes der nu
2 overlæger i reserven.
Efter Marinehospitalets nedlæggelse henvistes Søværnet til sygeindlæggelse på Københavns Militærhospital, en ikke fuldt tilfredsstillende ordning, da dette hospital i
høj grad blev benyttet som Rigshospitalets
afdeling for neuro-medicinske og neurokirurgiske sygdomme. Ved Militærhospitalet var ansat l stabslæge og 4 ?verlæger fra
Hærens Lægekorps samt l overlæge II fra
Søværnet, M. Brun-Pedersen) der i 1937 som
stabslæge I blev chef for Søværnets Lægevæsen. I 1942 bestod dette desuden af 2
overlæger I, 4 overlæger II (l overlæge I
u . f. nr.), 2 overlæger I og l overlæge II i
reserven samt 44 reservelæger.
Forsvarslovene af 1950-51 bragte en ny
ordning: oprettelsen af Forsvarets Lægekorps) fælles for Hær, SØværn og Flyvevåben
med en generallæge fra Hærens Lægekorps
som fælles chef. For Søværnets vedkommende er stabslæge M . Winge Søværnskommandolæge fra 1960, og desforuden er der
l stabslæge og 8 overlæger.
Samtidig måtte marinelægernes gamle
korpsemblem: korslagt anker og æskulapstav vige pladsen for »seofficersøjet« på ærmedistinktionen, dog bibeholdtes den røde
mellemfarve, medens kaskettens røde kantsyning var forsvundet på et tidligere tidspunkt.
Nyordningen af 1962 har givet søofficersgrader til alle, såvel maskinofficerer som intendanter m. fl., kun lægerne har fortsat
formået at bevare: stabs-, over- og reservelægerne. Skønt der naturligvis også fandtes
tilhængere af de rent militære grader, så
har man dog fra hovedparten af lægerne
holdt fast ved de gamle betegnelser, hvori
ordet læge bevaredes. Rent umiddelbart

måtte menes, at der herigennem lettere
skabtes den ønskede menneskelige kontakt
mellem læge og patient end f. eks. en mere
militær titulatur som »Orlogskaptajn (L)«
eller sanitetskaptajn, som det hedder i Norge, ville gøre.
I en mindre marine med periodiske udrustninger af forskellig art og til forskellige årstider vil lægekorpset altid - ikke
mindst af bekostningshensyn - bestå af
en relativ lille kerne af fastansatte, medens
al øvrig lægetjeneste efter behov må udføres af de »søfarende, temporært ansatte
Marinelæger« - og heldigvis findes der indenfor den danske lægestand mange kendte
og dygtige personligheder og højtfortjente
fagfolk, der i ungdommens dage høstede
deres første erfaringer som praktiserende
læger gennem tjeneste i Søværnet, og mange
vil her erindre sig det friske liv i de sejlende enheder og omgangen med Søværnets
Øvrige officerspersonel.
M. Brun-Pedersen.

Forsvarets Lægekorps.
De seneste års udvikling har ændret
meget på de forhold, hvorunder Søværnets
læger arbejder såvel på det lægevidenskabelige område som inden for Marinens
egen organisation, men der er dog navnlig
to begivenheder, som man i denne forbindelse må pege på, nemlig oprettelsen
af det fælles lægekorps, og Danmarks indtræden i NATO.
Forsvarets Lægekorps skabtes ved forsvarsloven af 1951 ved sammenlægning af
Hærens Lægekorps og Søværnets Lægevæsen, og trods bange anelser fra Søværnets
side må man vist konstatere, at samarbejdet
mellem lægekorpset og Søværnet i de forløbne år er gået uden nævneværdige gnid-

ninger, ja, man kan tilmed pege på adskillige fremskridt på det lægelig-hygiejniske
område, hvor initiativ fra lægekorpset er
kommet Søværnet til gode. Man kan nævne
uddannelse af de værnepligtige læger, indførelse af helbredskort, forbedring af kaserneforhold, for blot at tage et par eksempler.
På den anden side er det hidtil heldigt undgået, at lægekorpset har blandet sig i uvæsentlige småting.
Som nævnt har vor optagelse i NATO
spillet en betydelig rolle for militærlæger-,
nes arbejdsforhold. Lægerne har som andre
personelgrupper lejlighed til at modtage
undervisning på en række skoler og kurser
i andre NATO-lande, og generallægen og
værnskommandolægerne deltager hvert år
i SHAPE MEDICAL CONFERENCE i
Paris. Denne konference samler de ledende
læger fra NATO, der orienteres om politiske og militære forhold, om landenes
civile og militære lægelige status; og der
holdes foredrag om rent medicinske emner.
Der er også lejlighed til at se praktiske
øvelser og demonstrationer af moderne
sanitetsmateriel og dets anvendelse. Også
de mere private diskussioner og de kontakter, man får under møderne, kan være til
stor nytte senere.
Gennem NATO modtager vi mange
faglige publikationer, og lægekorpset har
en repræsentant i den sektion af ARMY
BOARD, der beskæftiger sig med udarbejdelse af medicinske standardiseringsbestemmelser.
I mange af de større NATO-øvelser indgår det lægefaglige område, men hidtil er
det dog navnlig Hærens sanitetstjeneste og
det civile sygehusberedskab, der har haft
opgaver i forbindelse med disse øvelser.
Søværnets lægelige personel består af læger, tandlæger og sanitetspersonel.
Når medicinske studenter har taget »før-
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ste del« og har fået den første kliniske uddannelse, indkaldes de til Lægekorpsets
rekrutskole, hvor der i løbet af 2~ måned
gives en almindelig rekruttræning samt en
basisundervisning i hærens krigssanitetstjeneste. Efter embedseksamen og den etårige turnustjeneste møder lægerne på underlægeskolen og fordeles herfra til de tre
værn. SØværnsklassen overføres til Søværnets Reserveofficersskole, hvor de gennemgår et fem ugers kursus.
Her undervises de dels i de særlige lægelige problemer, der knytter sig til Marinen
som ubåds- og dykkermedicin, skibshygiejne, sanitetstjenesten i skibe under kamp,
Søværnets sanitetsmateriel og fredssanitetstjenesten i Marinen, hvilket nærmest svarer
til speciel. lægelig tjenestekendskab. På det
militære område lærer man dem noget om
søkrigslære, sejlads og sømandskab, strafferet, tjenestekendskab. og de får endvidere
lidt militær uddannelse, legemsøvelser og
roning.
Efter de fem uger på reserveofficersskolen flyttes eleverne til Lægekorpsets Skole
på Underlæge Skolen, hvor de sammen med
eleverne til Hæren har fag som krigskirurgi,
militærpsykiatri,
idrætsmedicin,
ABC-krigens lægelige sider og forskelligt
andet.
Efter underlægeskolens afslutning udnævnes eleverne til underlæger med grad
som sergenter og skal forrette tjeneste som
sådanne i tre uger, og foruden videre praktisk uddannelse gives der dem her nogen
struktur-uddannelse i sø- og sanitetstjeneste ombord.
Efter erhvervelse af jus practicandi udnævnes underlægerne til reservelæger og
skal som sådanne aftjene otte måneders
værnepligtig tjeneste, og denne søges tilrettelagt, så de får fire måneders landtjeneste
og fire måneders tjeneste ombord, men
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dette kan dog ikke gennemføres helt for
alles vedkommende.
Søværnet råder - i modsætning til de to
andre værn - over fast sanitetspersonel af
sergent- og specialofficersgraderne. Den officielle motivering herfor er, at man må
have dette personel af hensyn til sygeplejen
i Søværnets skibe; men der er mange andre
funktioner inden for sanitetstjenesten i Søværnet, der varetages af det faste sanitetspersonel, hvis uddannelse finder sted på
Søværnets konstabel-, sergent og specialofficersskoler sammen med personel fra de Øvrige tjenestegrene.
Når alle de administrative funktioner,
der knytter sig til de rent lægelige dispositioner i forbindelse med indlæggelse, udskrivning, de talrige rutineundersøgelser.
henvisning til klinik, o. s. v., går så godt, er
det, fordi lægerne har sanitetsbefalingsmændene at støtte sig til. Disse er endvidere
på de fleste større tjenestesteder regnskabsførere for sanitetsmateriellet, ligesom magasinet for lægerekvisitter passes af en specialofficer af sanitetslinien.
Man kan i denne forbindelse pege på. at
det sanitetsdepot, der varetager forsyningen
af FN -tropperne i Kongo, siden aktionens
begyndelse har været drevet af sanitetspersonel fra den danske Marine med bistand
af en værnepligtig pharmaceut fra Hæren.
Endelig påhviler der sanitetspersonellet
en udstrakt undervisnings- og instruktionsvirksomhed, og på dette område vil udviklingen i fremtiden stille store krav til såvel
lægerne som sanitetsbefalingsmændene.
I årene omkring 1950 blev forsyningen
med sanitetsmateriel til skibe, forter og
andre tjenestesteder sat i system, principielt
således at en udrustet enhed altid medbringer fuld mobiliseringsbeholdning af
instrumenter, forbindsstoffer, medicin og
hvad der ellers hører til.

Marinehospitalet i Prinsessegade bygget i 1915 på Søkvæsthusets grund for den sidste rest af Søkvæsthusfondens midler. Efter i 1928 at være nedlagt som hospital, anvendtes bygningen til forskellige formål for i dag at huse Christianshavns Skole.

Der er udarbejdet pakningsregulativer
for de forskellige kasser, kufferter, skabe
o. s. V., og det er fastsat, hvad hvert skib
skal normeres med, og hvor det skal placeres i skibet.
Her i landet interesserer hverken læger
eller den almindelige befolkning sig særlig for hygiejniske problemer, og grunden
hertil er vel, at vort samfund har en så
hej teknisk og social standard, at vi under normale forhold praktisk talt aldrig
ser alvorlige eksempler på svigtende hygiejne.
Der er imidlertid netop inden for forsvaret og da især ombord i skibene forhold,
II.

21

der kræver, at man må være opmærksom
på hygiejnen. Det gælder den tætte sammenstuvning af mange mennesker, massebespisningen, drikkevandsforhold, begrænsede muligheder for personlig renlighed
og vask af tøj samt udluftning af køjetøj
og meget andet, og hertil kommer, at
nogle af vore skibe og flere landetablissementer er gamle og udslidte. Man må også
tænke på, at noget af Søværnets personel i
dag gør tjeneste under polar- og tropeforhold, hvilket rejser specielle hygiejniske
problemer.
Man har dog lov at konstatere, at der
har været betydelige fremskridt på det hygi-

321

ejniske område i Søværnet inden for de
senere år.
Der er bygget nye og moderne kaserner
mange steder, og selvom de ofte er overbelagt, er forholdene dog langt bedre end
tidligere. Foruden nybygningerne er der
foretaget modernisering på ældre etablissementer, især af kabys- og toiletforhold.

De opgaver, der hidtil påhvilede Forsvarets Lægekorps, er fra 1. oktober 1973 overført til Forsvarskommandoen. Stillingen
som chef for Forsvarets Lægekorps er som
fØlge heraf ændret til forsvarskommandolæge.

Det er imidlertid ikke alene sanitetspersonellets, men også det Øvrige personels
uddannelse, som fra et . lægeligt synspunkt
er nødvendig, især når man tænker på de
krav, moderne krigsrnidler stiller, og de
Ødelæggelser, de kan forårsage. Det er almindelig anerkendt, at intet lands sanitetstjeneste, civil eller militær, vil være tilstrækkelig ved masseskader, og at synspunkter angående. hvem man kan hjælpe, og
hvad der kan gøres for den enkelte, har
undergået en radikal ændring.
Selvhjælp og kammerathjælp vil i vid udstrækning komme til at erstatte lægehjælp,
og derfor bliver førstehjælpsuddannelse af
alt personel af fundamental betydning.
Dette spørgsmål er taget op og finder forhåbentlig inden længe en hensigtsmæssig
løsning.
Denne gennemgang har ikke været inde
på alle sider af Søværnets sanitetstjeneste af
i dag. ABC-krigens medicinske problemer
er et kapitel for sig, og det samme gælder
læzens
opo-aver
i forbindelse med undero
o
vandsbåde, dykkere og svømmedykkere.
Lægen kommer også ind i billedet ved
udtagelse af personel, ernæring, beklædning og ved aptering af skibe eller byggeplaner for landetablissementer. Hertil kommer endvidere, at vi nu har personel på
Grønland og i Kongo, og at ophold der ken
medføre sygdomme, lægen normalt ikke
møder her i landet, og som derfor kræver
særlig viden og opmærksomhed af marine-

Sekoæsthuset.

lægen.
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M. Winge.

Allerede før år 1600 stod det klart, at
de matroser og soldater, der blev sårede
- qvæstede - eller på anden måde kom til
skade i kongens tjeneste, måtte søges helbredt ved offentlig foranstaltning. Kvæsthus blev betegnelsen for de hospitaler, der
oprettedes til dette formål.
De første spor af Kvæsthuset - der oprindelig var fælles for Hær og Flåde, men deltes fra ca. 1680, hvorefter det for Flådens
vedkommende fik navnet Søe-Qvæst-Huuset
- finder man i bådsmændenes sygehus, der
i 1628 flyttedes fra Bremerholms Laage
(ved Holmens Kirke). fordi pladsen var for
trang. I 1631 findes det ved Gammelmynt,
og i 1640 i Grennegede.
I 1658 var forholdene her så ringe, at
man på initiativ af kapellanen ved Holmens Kirke, Henrik Madsen Wallensbech,
med kongeris tilladelse foretog en indsamling, der gav så godt udbytte, at den tillod
indretning af et sygehus i den bygning på
Bremerholm, som kongen stillede til rådighed for formålet, og desuden kom til at
danne grundlaget for en formue, den såkaldte SØe-Qvæsthuus-Fond, som bl. a. øgedes ved gaver, procentafgifter af alle ved
Flåden udbetalte lønninger, avancementsafgifter, andel i prisepenge, indtægten af
Assistenshuset - hvis privilegium fra 1753
til 1860 tilhørte Søkvæsthuset - m. m. I årene 1685 til 1776 tilfaldt lejen af Børsens
pakhus- og butikslokaler stiftelsen som ækvi valent for renten af en kongelig obligation.

Efter flere flytninger og forandringer
havnede Søkvæsthuset i 1685 i nye og moderne omgivelser i den nuværende Kvæsthusgade - nu D.F.D.S.s bygning - der var
opført til formålet af Christian V. Her findes endnu indmuret den tavle, som kongen
lod opsætte på bygningen, og hvis indskrift
lyder som følger:

Valetudenarium sauciorum,
qvod providentissima Augustissimi Regis
CHRISTIANI QVINTI cure erexit, ut,
qvi membra publico regnorum bono
impendunt, hic ægritudinum inveniant
sotatium, fomenta sanitu tem. Anno 1685.
I oversættelse lyder denne indskrift:
»Med enestående forudseenhed lod Hans
Majestæt Kong Christian den Femte dette
Kvæsthus rejse og udstyre, for at de , som
ofre lemmerne til rigernes offentlige bedste,
her kan finde trøst, lindring og helbredelse
for deres lidelser. Ar 1685.«
Hospitalet fik her sit tilholdssted i næsten 100 år til 1777, da det flyttedes til de
ovenomtalte bygninger på Christianshavn.
Disse bygninger var opført til brug for Det
kg!' Opfostringshus i årene 1754-56 og
blev i 1776 mageskiftet og indrettet til Søkvæsthusets brug. Længen mod Bådsmandsstræde opførtes ca. 1790. Hertil indbragtes
de døde og sårede fra Slaget på Reden den
2. april 1801, og herfra udgik ligtoget til
Holmens Kirkegård, hvor de faldne jordedes.
Da det imidlertid fandtes upraktisk at
have hospitalet for Flådens mandskab og
deres familier så langt fra disses beboelseskvarterer, blev der allerede i 1736-37 åbnet
4 sygestuer med egne kirurger i Nyboder,
og i årene 1805-06 byggedes »Søetatens
Hospital« mellem Kokkegade (Fredericiagade) og Balsamgade (Olfert Fischersgade)
i Nyboder.
21·

Det var et efter datidens forhold velindrettet hospital, hvor alle Marinens syge af
betydning nu kunne finde »et smukt Lokale, en ordentlig Pleje, en nøjagtig Behandling under Direktionens Tilsyn, som
Krigeren i Sygdomstilfælde kan gøre Krav
paa og Menneskeheden kræver«. Hospitalet
havde plads, senge og inventarium »til 144
Mandfolk, 48 Kvinder og Børn«, og desuden fandtes 2 stuer, hvor 20 personer af
hvert køn, som behøvede afsondring fra
andre syge, kunne modtages.
Efter ca. 60 års forløb fandtes dette hospital dog mindre egnet til formålet, og ca.
1867 oprettedes der atter fælles hospitalstjeneste for Hæren og Søværnet, idet Søetatens syge henvistes til Garnisonssygehuset i Rigensgade. Fra 1867 til 1886 stod
»Søetatens Hospital« ubenyttet, fra 188688 var det periodevis reservehospital for
Garnisonssygehuset, og fra 1888 blev det
benyttet som epidemihospital for Hær og
SØværn, men da det både ved sin beliggenhed og indretning var mindre egnet hertil,
blev det afløst af et nyt epidemihospital på
Jagtvejen, og den næsten 100 år gamle bygning blev derpå nedrevet i 1900.
I 1918 toges et for Søkvæsthusfondens
midler og på Søkvæsthusets grund bygget
Marinehospital i Prinsessegade i brug men allerede i 1932 blev dette sygehus nedlagt og al hospitalstjeneste for Hæren, Søværnet og senere også Flyvevåbnet i hovedstaden centraliseret på Københavns Militærhospital på Tagensvej. idet der dog på Søværnets Kaserne på Holmen (nu benævnt
Marinekaserne KØbenhavn) blev opført en
mindre sygeafdeling til behandling af lettere sygdomstilfælde.
Opførelsen af disse forskellige sygehuse
skete for den en gang så velhavende »Søkvæsthusfond«s midler. Fonden mindskedes
derved stærkt, og dens midler er nu ganske
opbrugt. Efter Norges afståelse i 1814 blev
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en vis del af fondens formue overført til
Norge, der havde overtaget den fælles Marines norske pensioner og almisser, og endnu den dag i dag eksisterer »Sjøkvæsthuskassen« som en filantropisk institution, der
sorterer under det· norske Sjøforsvar.
Jævnsides med Søkvæsthusets virksomhed
som hospital fik institutionen andre opgaver, der fortsattes, til de blev overtaget
af moderne socialforanstaltninger.
Disse opgaver omfattede i hovedsagen en
syge- og fattigforsorg, der i de tider nødvendiggjordes af den nød, der herskede blandt
Flådens underordnede personel, som skønt meget sparsomt betalt - til tider
måtte vente meget længe på udbetaling af
den indtjente gage. Det udviklede sig til en
blandet pensions-, almisse-, lemme- og arbejdsstiftelse. der efter bedste evne søgte
at lindre nøden, samtidig med at man holdt
lemmerne til arbejde. Uvirksomhed og uorden straffedes med ekstraarbejde og udelukkelse fra goder eller i alvorlige tilfælde
med fængsel. Betleri var en af de hyppigst
forekommende forseelser, men tidens fattigdom må her sikkert bære størstedelen af
ansvaret.
Arbejdet bestod i værk-plydsning, rensning og videre behandling af den indkøbte
hør til tråd, som derefter vævedes til lærred
af skipper- og matroskonerne i Dragør.
Søkvæsthusets arkiver et af de bedst
bevarede marinearkiver og indeholder stof
til en fuldstændig redegørelse for Flådens
faste mandskabs sociale historie.
Gennem tiderne brugtes stiftelsen også til
andre formål, hvoriblandt kan nævnes, at
det omkring 1800 var opholdssted for en
del engelske krigsfanger. Da fangerne i
tugthuset på Christianshavns Torv den 25.
juni 1817 gjorde oprør og satte ild på fæng-

selsbygningen, flyttede man dem til Søkvæsthuset, hvor de blev til 1866, da det
nye kvindefængsel var opført. Samtidig husede det tvangsarbejdsanstalten for Københavns Fattigvæsen.
Under koleraepidemien i 1853 anvendtes
komplekset til hospital for de af Flådens
syge, som ikke havde kolera. Kolerapatienterne behandledes på Søetatens Hospital i
Nyboder.
I 1867 indrettedes hovedbygningen til kaserne for Søværnets værnepligtige underkonstabler, og året efter rykkede Marinens Underofficersskole ind i kasernen, hvortil også
dens undervisning flyttedes i 1888. Efter
skolens nedlæggelse i 1932 indrettedes i
hovedbygningen en tjenestebolig for viceadmiralen, mens resten af lokalerne tildeltes Fyrdirektoratet og Lodsdirektoratet,
hvilket sidste dog i 1960 måtte vige pladsen
for Fyrvæsenets udvidelse. Allerede i 191 ~
havde Marinens Bibliotek fået plads i
bygningen. Da tjenesteboligen i 1940 nedlagdes, fik Søofficers-Foreningen lokaler
her.
Sidefløj en mod Bådsmandsstræde er nu
- efter mange forskellige anvendelser magasin for Rigsarkivet, mens havehuset
rummer en tjenestebolig til anvendelse for
chefen for NATO's nordregion, når han
opholder sig her i byen, samt privatboliger
for Holmens provst og en del søofficerer.
I denne sidste bygning havde digteren Johan Ludvig Heiberg og hans kone, skuespillerinden Johanne Louise Heiberg, deres
hjem i en årrække fra 1844. En mindeplade
for parret findes på bygningen.
Det 200-årige bygningskompleks er nu
fredet i klasse A og står i dag - efter en
gennemgribende restauration - som et
smukt minde om svundne tiders bygningskunst.
Henning F. Kiær.

GYMNASTIK OG IDRÆT

H

årdt fysisk arbejde har Søværnet egent- følelse af manglende motion efter en dags
lig aldrig savnet. Vore skibsbesætnin- sejl- og rejsningsmanøvrer.
Det var en idræt, hvor alle muskler blev
ger har ofte i dårligt vejr eller under kamp
taget i brug, hvor man lærte at sno sig og
præsteret umenneskeligt hårdt slid.
Eksercits og skydning med forladekano- . være hurtig på arme og ben. Det var en
ner og roning i tunge fartøjer over lange træning, der stod fuldt på højde med mostrækninger var idrætter, der nok kunne derne gymnastiksystemers evne til at give
drive sveden frem, navnlig når orlogsmæs- sund fysisk træning.
Da udviklingen medførte, at man måtte
sig hurtighed og præcision skulle opnås.
Imidlertid er hårdt fysisk arbejde ingen erstatte de stolte rejsninger med maskineri,
god erstatning for alsidig fysisk træning, og øverste dæk samtidig blev fyldt, ja over og det har, siden de store sejlskibe for- fyldt med alle mulige apparater, så der
svandt, været et problem for Søværnet at praktisk talt ikke bleveen ryddelig kvafå tid og lejlighed til at give vore orlogs- dratmeter plads tilovers, blev muligheden
for sund fysisk træning om bord væsentlig
gaster den så nødvendige fysiske træning.
Alene pladsforholdene om bord gør det indskrænket.
Det gør ikke træningen nemmere, at
næsten umuligt at Øve gymnastik eller
overhovedet nogen form for rationelle le- skibsdæk ofte er temmelig urolige underlag
gemsevelser. Der er intet rum eller noget for gymnastikundervisning, og det kan være
dæk om bord, der har den fjerneste lig- nok så vanskeligt at få noget nyttigt ud af
hed med en gymnastiksal eller et idræts- fritstående øvelser, når både lærer og elever
må holde sig fast med begge hænder. Dybe
anlæg.
I sejlskibenes tid var det dog muligt knæbøjninger er næsten den eneste muligat holde besætningerne levende og adrætte hed.
Siden midten af forrige århundrede er
ved sejl- og rejsningsmanøvrer. Der lever
endnu nogle få befalingsmænd, der som alle Søværnets gymnastik- og fægtelærere
unge har oplevet livet om bord i de sidste uddannet på Hærens - nu Forsvarets Gymaf Marinens sejlskibe, og de vil sikkert nastikskole.
Det er en skole, der på forbilledlig måde
skrive under på, at de ikke havde nogen
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Gymnastiktime i den gamle kadetskole i Gernersgade, hvor nu Søværnskommandoen har til huse.
I forreste række står Kongen og lidt længere til højre arveprins Knud.

altid har forstået at lade uddannelsen af
de militære gymnastiklærere følge de gymnastik-pædagogiske fremskridt, fra den noget stive og stillestående Lingske gymnastik
over Niels Bukhs levende bevægelsesgymnastik til vore dages frie idrætsundervisning
og funktionelle gymnastik.
Til at gennemgå gymnastikskolen blev
hvert år udtaget l a 2 underofficerer fra
Artillerikorpset.
Staben af gymnastiklærere sorterede direkte under chefen for Søartilleriet (Søtøjmesteren). De blev fordelt til lærergerningen på Marinens hovedskoler og skibe
af overgymnastiklæreren, der havde rang og
distinktionering som over kanoner.
Set med en moderne gymnastikpædagogs
øjne synes disse gamle gymnastiklæreres
metoder vel ret håbløse, men i bedøm-
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melsen af dem må tiden, deres uddannelse
og arbejdsbetingelser tages med i betragtning.
De havde gennemgået en hård 2-årig
skole i gymnastik, fægtning og svømning,
hvor arbejdsdagen begyndte i en kold og
skummel gymnastiksal kl. 8 morgen, og så
fortsatte man til kl. 17 med meget få pauser
og kun enkelte teoritimer.
Det mest forbavsende er måske, at skolen,
trods de hårde vilkår der blev budt eleverne, opnåede det resultat, at dens elever
forlod denne med hele idealismen i behold
og desuden så fagligt dygtige , at de, foruden naturligvis i Forsvaret, anvendtes
overalt i landet som gymnastik- og svømmelærere både i folkeskolen og i civile gymnastik- og idrætsforeninger.
De kendte deres fag til bunds og under-
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Fritstående øvelser på agterdækket i krydseren
VALKYRIEN.

viste deres elever efter de principper, de
havde lært på gymnastikskolen. Enhver
form for blødsødenhed var dem en pestilens.
De virkede måske mere ved deres eksempel, rankryggede, retlinede mænd som de
var, end ved egentlig pædagogisk forståelse. De kendte måske ikke engang ordet
pædagogik, men resultaterne viste, at de
ofte i praksis var store pædagoger.
Desværre blev en del af deres indsats
ofte af mindre betydning, fordi mange
chefer i de dage i nogen grad betragtede
gymnastik som et velegnet middel til at give
besætningen en »stroppetur«, hvilket naturligvis ikke virkede fremmende på de
værnepligtiges eller det faste personels lyst
til at dyrke idræt, og da slet ikke i fritiden.
Som et typisk eksempel på den tids gym-

Fægteundervisning i et af vore gamle sejlskibe.
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Øuclscskuueren. SVANEN i vindstyrke 4-6. For at
give de vordende søofficerer en sejlshibsuddannelse, det i dag ihke er muligt at få på anden
måde, råder Kadetskolen over to kuttere SVANEN
og THYRA. Bådene finder også - med søofficersbesætning - anvendelse ved deltagelse i kapsejladser.

Søværnets rojartejer han
også anvendes som sejlfartøjer. På billedet ses
en travaille med luggerrig og en redningsbåd
med spidssejlsrig.
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nastiklærere står overgymnastiklærer Christian Dahl. Han virkede i en menneskealder som gymnastik- og fægtelærer på
Kadetskolen og Konstabelelevskolen, og
mange ældre befalingsmænd husker endnu
hans høje, senede skikkelse og hans noble,
retlinede karakter. Kneb det for en eller
anden at få halen med rundt i et kraftspring, var Dahl i stand til - selv efter
det fyldte 60. år - at vise, hvordan det
skulle gøres.
Med den voksende forståelse af den rationelle fysiske trænings betydning for alle
i Forsvaret steg også kravene til gymnastiklærernes uddannelse og arbejde.
For Søværnet begyndte de nye ideer at
tage form efter første verdenskrig, da daværende kaptajn, senere kontreadmiral
Briand de Creuecoeur blev udnævnt til
chef for den nyoprettede institution: Flådens Gymnastikinspektion.
Admiralen gik med sin dynamiske personlighed og idealisme helt og fuldt ind
for opgaven, og det var på hans initiativ,
afholdelsen af det årlige »Flådens 'Idrætsstævne« begyndte.
Det første stævne fandt sted i maj 1921

På depotskibet ÆGIR.I
sommertogt med kadetter får disse lejlighed til
i 14 dage at sejle med
en af de to øvelseskuttere.

under meget festlige former og med stor
deltagelse af idrætsmænd fra de fleste større
tjenestesteder. Stævnet er afholdt hvert år
siden kun med afbrydelse under besættelsestiden. At disse stævner har været af
største betydning for den frivillige idræt
Flåden er udenfor enhver tvivl.
Admiralen søgte på mange måder at gå
nye veje for at skabe fornyelse og forøget
interesse for den fysiske træning.
Under en rejse i Frankrig studerede han
således et system, som det franske forsvar
anvendte til træning af fremmedlegionen
og kolonitropperne; det var bygget op af
den franske marineløjtnant Hebert.
Da disse styrker ofte ikke forstod fransk,
var alle kommandoer erstattet af demonstration og Højtesignaler.
Systemet indførtes i Søværnet umiddelbart efter første verdenskrig, men viste sig
hurtigt at være mindre velegnet for dansk
mentalitet, ligesom systemets kommandoføring føltes kunstig i et land, hvor lærer
og elever taler samme sprog.

Da det Bukhske system samtidig begyndte at vinde indpas også i Forsvaret,
var det vel også i nogen grad at gå over
åen for at hente vand at rejse til Frankrig
for at hente et nyt træningssystem.
Det Hebertske system indeholdt dog
mange for os nye og værdifulde ideer, og
det havde således i sig spiren til det, der
senere blev til den moderne funktionelle
idrætstræning.
I dag er gymnastikinspektionen for hele
Forsvaret samlet under een hat, idet chefen
for Forsvarets Gymnastikskole samtidig er
gymnastik- og idrætsinspektør for alle
værnsgrene.
Man opnår herved, at gymnastiklæreruddannelsen og den fysiske træning overalt i Forsvaret er meget nøje koordineret.
Der holdes stadig øje med udviklingen, så
alle nye erfaringer og ideer, både på det
pædagogiske og det træningsmæssige område, bliver gennemprøvet, tilpasset danske forhold og derefter spredt til alle, der
har med fysisk træning at gøre .
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De
årlige
nordiske
kadet-idrætsstævner afholdes efter tur i Danmark , Norge og Sverige.

I Søværnet er forståelsen for denne fysiske trænings betydning i stadig stigen, f.eks.
anvendes ikke mindre end 10 % af den
sparsomme undervisningstid, man har til
rådighed på Søværnets Officersskole, til legemsøvelser. På grund af vanskelighederne
ved om bord at holde mandskabet i form,
trænes i land så snart lejlighed gives.
Søværnet er i stor taknemmelighedsgæld
til mange gymnastik- og idrætsforeninger
over hele landet, fordi de så gæstfrit stiller
deres anlæg til disposition for orlogsgasternes træning, og fordi de så villigt deltager i
vore ofte hastigt improviserede konkurrencer i boldspil og anden idræt.
For besætningerne på landbaserne er
træningsmulighederne naturligvis ideelle i
forhold til skibsbesætningernes, og de har
bl. a. større muligheder for at deltage i konkurrencer f. eks. med besætningerne fra besøgende udenlandske orlogsskibe.
I den forbindelse bør nævnes, at der afholdes årlige konkurrencer i atletik, håndbold, skydning, roning og kapsejlads mel-
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lem Søværnets Officersskole og de tilsvarende skoler i Norge og Sverige.
Det er i vore dage helt utænkeligt at
planlægge bygning af en marinebase uden
at sætte plads og penge af til idrætsanlæg
og gymnastiksal. Selv på Marinestation
Grønnedal i Grønland findes en glimrende
gymnastiksal og desuden verdens dyreste
træningsbane, den 4 km lange landevej til
Ivigtut, der er bygget af affaldsmineraler
fra kryolitbruddet.
Et endnu uopfyldt ønske for Søværnet
er at få bedre muligheder for at give personellet svømmeundervisning. Så mærkeligt
det måske lyder, har søfolk de ringeste
muligheder for at lære at svømme, og de
har jo dog mest brug for det. Sejler skibene, er svømning selvsagt umulig, men
også når de ligger til ankers, kan svømning
for begyndere være vanskelig på grund af
sø og strøm, således at man -ku n kan tillade
i forvejen dygtige svømmere at springe ud
og da kun under behørig kontrol af befalingsmænd.
I dag er den tjenstlige idræt i Søværnet
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Præmieuddelingen ved
det nordiske
kadetidrætsstævn e i Aalborg
1961.

som tidligere nævnt underlagt chefen for
Forsvarets Gymnastik- og Idrætsinspektion,
der er officer i Hæren, men Søværnets
mange interne idrætskonkurrencer ledes
som hidtil af Søværnets idrætskomite. der
er en tjenstlig institution.
Formanden i komiteen er den til enhver
tid siddende chef for Flådestation København, og i komiteen indgår desuden SØværnets idrætsofficer, formanden for Søværnets
Kapsejladsudvalg, den daglige leder af Holmens idrætsanlæg samt en repræsentant fra
hver af de i dag eksisterende 2 militære
idrætsforeninger i Søværnet.
Søværnets Idrætskomite arrangerer hvert
år 15-20 forskellige konkurrencer i næsten
alle idrætsgrene, f. eks. i atletik, fodbold,
håndbold, badminton, tennis, fægtning,
svømning, roning, terrænsport, pistol- og
geværskydning m. m.
Søværnets Kapsejladsudvalg, der består af
3-4 sejlsportsinteresserede befalingsmænd,
leder Søværnets deltagelse i såvel nationale
som internationale kapsejladser, og SØværnets folkebåde, drager og havkrydsere har

hidtil klaret sig pænt i det store felt af
dygtige danske sejlsportsfolk.
Det kan i denne forbindelse nævnes, at
Søværnet nu deltager i arrangementet af
Kongelig Dansk Yachtklubs årlige Øresundsuge, og første dag i ugens sejladser er
»Søværnets dag« .
Søværnets faste personel har længe haft
dets egne idrætsforeninger, hvis bestyrelser
arbejder ihærdigt for at få deres medlemmer til at holde fysikken i orden.
Også i dette helt frivillige arbejde er
der voksende forståelse for den betydning
det har, både for den enkelte og for SØværnet som helhed, at holde sig i form.
Den ældste af disse foreninger var Dæksofficerernes Idrætsforening, der senere antog navnet »Ørnen«, efter den gamle brig
ØRNEN, der i mange år var skoleskib for
underofficerselever.
Senere stiftedes idrætsforeningen »Neptun« for midlertidige befalingsmænd og
faste menige, og i Søofficers-Foreningens
lokaler i Søkvæsthuset minder en samling
gamle præmieskjolde om »Søofficerernes
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Idrætsforening«, som opstod i tiden omkring 1. Verdenskrig.
Efterhånden som de forskellige forsvarslove ændrede personelordningerne, ændredes også disse første foreningers medlemskategorier.
I dag findes 2 idrætsforeninger for Søværnets faste personel:
»Idrætsforeningen for Søværnets officerer«, forkortet til ISO og »Idrætsforeningen
for Søværnets personel af fenrikgruppen
m. fl.«, forkortet ISK. Denne sidste forkortelse er bevaret fra dengang, foreningen hed
»Idrætsforeningen for Søværnets Kvartermestre«.
Mellem de 2 militære idrætsforeninger
har der altid været stor kappestrid om at
opnå de bedste resultater, men som altid,
når der skal præsteres et godt stykke arbejde, må der løftes i flok.
Dette er også sket indenfor det frivillige
idrætsarbejde i Søværnet, og det har blandt
andet gi.vet sig udslag i en sammenlægning
af håndboldspillere fra de 2 foreninger i
den fælles »Søværnets Håndboldklub«, der
ved deltagelse i Dansk Håndboldforbunds
turneringer forsøger at vise Søværnets ansigt indenfor dansk idræt.
I et forsøg på at skabe bedre forståelse
imellem nationerne efter 2. Verdenskrig
fødtes tanken om oprettelsen af en international militær sportsorganisation. I dette
arbejde tog det danske forsvar del og i 1948
dannedes Conseil International du Sport
Militaire (CISM).
Organisationen, der i dag tæller 30 nationer, har 2 hovedformål, dels at arrangere
militære idrætskonkurrencer og dels at
afholde studiemøder om idrætsproblemer

i forbindelse med den militære uddannelse.
Danmark deltog i arbejdet fra starten
indtil 1954, hvor Forsvarsministeriet på
grund af spareforanstaltninger så sig nødsaget til at udmelde landet af CISM.
I de indtil da forløbne år havde Danmark gjort sig udmærket gældende i fodbold og fægtning og, specielt hvad Søværnet
angår, i svømning og sejlsport. Ved vor udtræden i 1954 befandt således vandrepræmien for sejlsport sig på danske hænder,
men måtte desværre tilbageleveres uden
kamp.
Imidlertid er Danmark i efteråret 1960
genindmeldt i CISM. For Søværnets vedkommende betyder dette, at man atter får
chancen for at sende dygtige idrætsfolk, det
være sig værnepligtige eller fast personel,
ud for at modtage nye indtryk og impulser,
der kan give ·sig udslag i større interesse og
glæde i arbejdet med såvel den tjenstlige
som den frivillige idræt indenfor værnet. I
CISM konkurrencerne findes der for hvert
af de 3 værn specielle konkurrencer, der
med stort udbytte kan inddrages i den militære træning af personellet. Det er de militære femkampe. For Søværnets vedkommende en maritim femkamp, bestående
af svømning, forhindringsløb, skydning,
sømandskab og udholdenshedsløb.
Det er alle' discipliner, der kan være
medvirkende til at give Søværnets personel
egenskaber som udholdenhed, præcision,
adræthed, sømandsmæssig viden og kunnen,
egenskaber, der, såvel fra et sømilitært som
fra et idrætsligt synspunkt, alle er nødvendige for et personel, der er stammen i et
moderne søværn.
Georg Nielsen.

VELFÆRDSTJENESTEN

D

e velfærdsmæssige bestræbelser, der udfoldes og mere eller mindre altid er
blevet udfoldet i Søværnet, tager væsentligst
sigte på uden for den egentlige tjenestetid
at medvirke til, at personellet har sådanne
levevilkår og muligheder for at dyrke sunde fritidsinteresser, at hver især samler nye
kræfter og får nyt og frisk mod til gavn
for tjenesten. Endvidere tager velfærdsarbejdet sigte på at hjælpe den enkelte med
at løse sådanne private problemer, som vedkommende ikke selv magter. Det bliver
naturligvis i første række det menige personel, hvad enten det er frivillige eller
værnepligtige, dette arbejde omfatter, selv
om det dog på visse og ikke uvæsentlige
områder også virker til gavn for befalingsmændene.
I fortiden, og dermed menes i denne forbindelse tiden før år 1900, drejede de fleste
menneskers virke og deres tanker sig hovedsagelig om at skaffe sig sådanne goder, som
man i dag vil betegne som egentlige livsfornødenheder. Det var derfor naturligt, at
de bestræbelser, der dengang såvel fra Søværnets ledelse som fra befalingsmændenes
side blev udfoldet til gavn for mandskabet,
altså velfærdsbestræbelser, tog sigte på at
bedre dets daglige kår og lette tilværelsen
i al almindelighed.

Søværnet har som bekendt altid haft me get frivilligt personel også i de lavere grader, og det blev allerede tidligt klart, at
skulle det lykkes at få tilstrækkeligt og vel.egnet personel, det såkaldte stammandskab,
at beholde dette personel og få det til at
vise virkelig interesse for tjenesten, var det
ikke alene et spørgsmål om behandlingen
af personellet om bord, dets underbringelse,
forplejning, beklædning, men også om at
gøre noget for personellet, når det ikke
var til tjeneste om bord i skibene. Som
eksempel på personelomsorg i gamle dage
kan således nævnes den vel nok første virkelig store velfærdsforanstaltning, bygning-en af Nyboder, som blev iværksat af den
i Flåden meget interesserede Christian IV.
Baggrunden for dette byggeri, der efter
datidens forhold var et meget omfattende
og utraditionelt byggeri, var følgende: Når
Flådens faste personel ikke var udkommanderet med skibene, måtte den enkelte selv
skaffe sig logi i København, hvor Flåden
hørte hjemme, og da man også dengang
kendte til bolignød, kunne det være yderst
vanskeligt for orlogsgasterne at finde logi.
Der blev derfor pålagt byens borgere pligt
til at huse Flådens personel, men dette påbud løste ikke problemet på ordentlig vis,
idet Flådens faste folk ofte blev indlogeret
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Mathelever - fra 1962 er betegnelsen ændret tU
konstabelelever - hygger sig i lukafet på et af
Søværnets landetablissementer.

på lofter og i udhuse og der fristede kummerlige kår, hvilket igen bevirkede dårlig
moral, ulyst til tjenesten, sygdom og ofte
rømning.
Bygningen af Nyboder, hvor personellet
og dets familier efter den tids forhold fik
gode lejligheder, betød meget i retning af
at skaffe Flåden dygtigt og tilfreds mandskab. Der blev, efterhånden som tiden gik,
arbejdet videre i samme spor, idet der blev
oprettet skoler for nyboderfolkets børn,
gode fødevarer blev, ganske vist som en del
af lønnen, udleveret fra Flådens proviantmagasin til brug i husholdningerne, og der
blev ydet fri sygehjælp m. v.
Efterhånden som tilværelsen i det civile
liv ændrede sig til at være andet og mere
end kampen for tilværelsen, og hensynet
til det enkelte menneske trådte mere frem
også i samfundets forhold til borgerne,
fulgte man i Søværnet med i denne udvikling. Disciplinen var i tiden op til vort
århundrede meget streng, levevilkårene i
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skibene spartanske, og det var særdeles
småt med fritiden, især når skibene var til
søs, men i de gamle tjenestereglementer og
ordensbestemmelser finder man dog påbud
og forskrifter, der giver udtryk for en vis velfærdsmæssig indstilling til personellet. I bestemmelserne for »Skik og Orden om Bord«
står f. eks., at det er forbudt at gå til køjs
med våde klæder, og i »Bestemmelserne angaaende almindelige Pligter og Forhold«
står under afsnittet »Den Foresattes Pligter«, at den foresatte skal søge at vinde . de
undergivnes agtelse og tillid ved at behandle dem med retfærdighed og velvilje
og aldrig vise en overilet eller sårende optræden. Videre anføres, at den foresatte skal
vise sine undergivne opmuntrende tillid og
søge at udvikle selvstændighed, og at han
skal våge over, at hans undergivne får de
befalede hviletider.
Et eksempel på, at personlig omsorg for
mandskabet også eksisterede dengang, hvor
der, som det siges, var skibe af træ og mænd
af jern, findes i den gamle underkanoner
E. N. Jensens erindringer. Han, der var
født og opvokset i Nyboder, kom kort efter,
han var fyldt 15 år, til tjeneste i Søværnet,
og i 1840, da han var 18 år gammel, gjorde
han tjeneste i vagtskibet ud for Helsingør.
Engang under denne tjeneste ønskede han
at tage en tur til København for at besøge
sine pårørende. Han fik også tilladelse
hertil af skibets næstkommanderende, dog
på betingelse af, at han på turen frem og
tilbage skulle følges med en helbefaren matros for ikke at fare vild af vejen.
Fritidsbeskæftigelse om bord i Flådens
skibe kendes for så vidt langt tilbage i tiden.
Det var som oftest folk med anlæg for og
lyst til at lave finere sømandskabsarbejder
såsom fletning af bælter og tasker, syning
af sejldugsposer og køjesække eller forfærdigelse af skibsmodeller, smykkegenstande
eller andet, der satte skub i de øvrige, og

Musik har der altid
skullet til, og som supplement til de egentlige
instrumenter har man før
som nu kunnet anvende
vidt forskellige remedier .
Billedet, der stamm er
fra omkring århund redskiftet, viser 2 orlogsgaster med violin og
harmonika mens resten
frembringer lyd med
grydelåg, kost, balje og
med 2 strålerør fra
brandslangen . Resultatet
kan man med vor tids
rytmemusik tænke sig
til. (Orlogsmuseet.)

befalingsmændenes opgaver bestod blot i
at søge fremskaffet materialer til brug ved
arbejdet. Dog blev der allerede i årene før
1. Verdenskrig medgivet inspektionsskibene
materialer og værktøj til sløj darbej der, og
tømmermanden om bord fik et mindre
vederlag for at virke som lærer for de interesserede. Fra disse skibe kendes også allerede dengang begrebet fritidsundervisning,
idet der blev givet de interesserede blandt
mandskabet, der for dæksbesætningens vedkommende væsentligst bestod af fiskere og
søvante, undervisning i navigation og maskinlære, svarende til kystskipperprøven, og
der blev afholdt eksamen, når skibene anløb
Thorshavn, hvor lærere fra navigationsskolen virkede som censorer.
Socialrådgivning har for så vidt også
været kendt tidligere, selvom udtrykket
ikke fandtes dengang. Den, der havde et
privat problem, han ikke rigtig kunne finde
en løsning på, gik til sin chef, næstkommanderende, banjermester eller hvem af befalingsmændene han nu fandt, han helst ville
rådspørge, og det var en naturlig ting for

vedkommende befalingsmand at medvirke
til, at problemet blev løst. Mange befalingsmænd har gennem tiderne anvendt megen
fritid til at skrive til præsten derhjemme i
den meniges sogn for at få dennes hjælp
ved løsningen af et for den menige personligt problem eller til en kreditor, der sendte
en orlogsgast rykkerbreve med truselom
både det ene og det andet.
Skibslægerne og præsterne, der ikke må
glemmes i denne forbindelse, ydede også
deres store bidrag til at finde på afveksling i mandskabets tilværelse eller hjælpe
personellet med løsning af personlige problemer. Faste bestemmelser for hele dette
arbejde fandtes imidlertid ikke, og økonomiske midler var kun i meget begrænset
omfang til rådighed.
I tiden mellem l . og 2. Verdenskrig begyndte velfærdsarbejdet at udvikle sig til
det, vi kender i dag. I 1925 blev det således
ved kundgørelse bestemt, at ethvert skib,
der udrustedes for en periode af mere end
14 dage, skulle medtage bøger til udlån
blandt besætningen fra Søfartens Bibliotek.
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Efter behørig polardåb får hver mand udstedt
et diplom til minde om og bevis for, at han har
passeret 66 2/3° nordlig bredde.

Omtrent samtidig blev der udgivet bestemmelser for driften af kantiner, hvorved
forstås små udsalg på tjenestestederne, hvor
besætningen kunne købe småfornødenheder
såsom tobak, toiletsager, skriverekvisitter,
slikkerier m. v. Sådanne udsalg havde været kendt længe, men medens de tidligere
blev drevet privat af en befalingsmand eller
af en fast menig, og denne stak overskuddet
i sin egen lomme, blev det nu bestemt, at
kantinen skulle drives tjenstligt, og at overskuddet skulle gå til bedste for mandskabet.
Underholdningsarrangementer om bord
af forskellig art blev efterhånden en naturlig ting, men det var hovedsagelig egne
kræfter, der benyttedes, dog fik navnlig de
store skibe grammofonplader og pladespil-
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ler med på togt, således at der kunne spilles
over det lokale højttaleranlæg.
Efter den 2. Verdenskrigs afslutning
1945 kom der i Søværnet virkelig gang
velfærdsforanstal tningerne.
Arbejdet blev grebet mere systematisk an,
og der blev givet faste retningslinier for
det. I samarbejde med Krigsministeriet udsendte Marineministeriet således i juli 1945
en skrivelse til Søværnets myndigheder, iflg.
hvilken det i videst muligt omfang skulle
søges at give mandskabet passende beskæftigelse og underholdning i fritiden og for
det landbaserede personels vedkommende
lejlighed til at deltage i den pågældende
egns eller bys liv, og der stilledes særlige
midler til rådighed hertil.
Bestræbelserne skulle, som det siges, gå
ud på
at hjælpe til at beskæftige de værnepligtige i fritiden på en måde, der
kan komme dem selv og samfundet
til gode, og
at give dem underholdning og fornøjelser m. v., der er i overensstemmelse med en moderne og sund ung doms behov.
Det var således i begyndelsen kun det
værnepligtige mandskab, der nød godt af
disse bestemmelser, men da Søværnet har
et ret stort antal frivillige menige, ændredes
bestemmelserne tii også at omfatte disse. I
dag er bestemmelserne udvidet til at gælde
- udover de værnepligtige - alt stampersonel, d.v.s. konstabler, overkonstabler. korporaler, sergenter og oversergenter.
Denne større interesse for personellets
muligheder for at tilbringe og udnytte fritiden på en tilfredsstillende måde hang dels
sammen med den almindelige udvikling i
selve samfund~t og var dels et resultat af,
at erfaringen havde vist, at det i højere grad
end før var nødvendigt at interessere sig

Den
århundredgamle
tradition for linie- eller
polardåb holdes ogsd i
hævd i Søværnet. Ikke
mindst i et orlogsskib
med den særlige atmosfære af disciplin og rutinetjeneste er det en
yderst velkommen afbt:ydelse af ensjormigheden,
når Neptun dukker op
med hele sit hof for at
foretage den »hejtidelige« dåb, og nogle timers
lystighed »sætter skibet
på den anden ende". Billedet, der stammer fra
Orlogsmuseet, er taget
ombord på et fiskeriinspektionsskib i begyndelsen af århundredet.

for hver enkelt på tjenestestedet som menneske. Denne interesse spiller naturligvis i
første række en rolle for selve den militære
uddannelse, for placeringen af den enkelte
mand på så vidt muligt den for ham rette
post, for udvælgelsen af befalingsmandselever etc., men når der anlægges et helhedssynspunkt på en hel uddannelses- eller
tjenesteperiode, spiller også fritidsspørgsmålet en væsentlig rolle. Den værnepligtige
eller frivillige, der befinder sig godt på sit
tjenestested, er nu engang et større aktiv
for tjenesten end den, der er sur og utilfreds. Hertil kommer, at alt hvad den enkelte oplever fra dag til dag i tjenesten i tjenestetid eller i fritid - påvirker hans
helhedsindtryk af og dermed indstilling til
tjenesten, ja, til hele Søværnet, og gennem
ham breder dette indtryk sig via familie og
kammerater ud i befolkningen. En negativ
indstilling kan derved medvirke til at skade
Søværnets, ja, hele forsvarets almindelige
omdømme.
Ved forsvarslovene af 1951 blev institutionen ' Forsvarets Velfærdstjeneste) »Folk
II. 22

og Værn« lovfæstet. Navnet er ved forsvarsloven af 1960 blevet ændret til Forsvarets
Oplysnings- og Velfærdstjeneste) der er underlagt Forsvarsministeriet direkte og varetager som faglig myndighed i hele forsvaret
arbejdet vedrørende de værnepligtiges og
stampersoneIlets velfærd og beskæftigelse i
fritiden. Denne formålsangivelse indebærer,
at institutionen koordinerer og kontrollerer
arbejdet ude på tjenestestederne, at den
giver råd og vejledning og yder assistance,
og at den fordeler midlerne til arbejdet.
Et udvalg - Folk og Værn-udvalget hvis formand er medlem af Folketinget, og
hvis medlemmer bl. a. er folketingsmænd
og officerer fra værnene, fører tilsyn med
Oplysnings- og Velfærdstjenestens arbejde.
Velfærdsarbejdet ledes lokalt af de stedlige chefer, der hver inden for sit område
er ansvarlig for arbejdets rette udførelse;
den lokale chef skal udstikke en dertil egnet
fast befalingsmand til tjenesten som velfærdsofficerjvelfærdsbefalingsmand, denne
fører tilsyn med, at de til enhver tid for
velfærdsarbejdet gældende bestemmelser
overholdes, og han bistår chefen ved udfø-
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l Søværnets nye skibe indrettes særskilte skaffe- og opholdsbanjer. såvidt muligt beliggende i nærheden af kabyssen. På billedet, der er fra minestrygeren VILDSUND, ses i baggrunden mandskabets
fjernsyns- og radiomodtager. Her findes også filmlærred til at rulle ned, så det er muligt at vise
lysbilleder og smalfilm. Tidsskrifter og forskellige spil er til rådighed i ledige stunder. En oversergent har fordybet sig i en af feltbibliotekets bøger, personel af sergentgruppen har dog egne opholdsrum. Af hensyn til vedligeholdelse, skadebekæmpelse og brandfare findes intet steds i skibene trægarnering eller paneler - det ville naturligvis have forøget hyggen i rummene .

relsen af dette arbejde. Da velfærdsarbejdet
imidlertid omfatter vidt forskellige områder, store som små, er det desuden pålagt
enhver befalingsmand at deltage i løsningen
af velfærdsopgaverne. Endvidere er det pålagt tjenestestederne, at et, som det siges i
Marinerninisteriets skrivelse af juli 1945 til
Søværnets myndigheder, kraftigt initiativ
til sagens løsning skal søges fremkaldt hos
mandskabet; det er jo til dettes bedste, arbejdet gøres. Cheferne skal derfor lade nedsætte et fritidsudvalg valgt af mandskabet
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selv, og dette udvalg er tænkt at skulle
assistere velfærdsbefalingsmanden i arbejdet, bl. a. ved at fremkomme med mandskabets ønsker om nye eller ændrede foranstaltninger.
Der skal penge til alt, også til at drive
velfærdsarbejde. Midlerne fremkommer hovedsagelig gennem forsvarets årlige bevillinger, som af Forsvarets Oplysnings- og
Velfærdstjeneste fordeles til bøger, tidsskrifter, aviser, lønninger til socialkonsulenter, bibliotekarer m. fl. og yder tilskud

til underholdninger, udflugter og andre
samlede arrangementer. Endvider.e ydes af
disse midler et såkaldt rådighedsbeløb på
et vist antal Øre pr. mand pr. dag beregnet
på grundlag af det i skibskost værende personel, d.v.s. at der til personel af officersgrupperne ikke ydes velfærdsmidler. Beløbet pr. mand pr. dag varierer, afhængig af
mandskabsstyrken og i visse tilfælde af det
stedlige kantineoverskud. fra 3 Øre til 15
Øre, idet de mindste tjenestesteder får mest.
Overskud fra kantiner og udsalg, der som
tidligere nævnt kan findes på tjenestestederne, anvendes også i velfærdsarbejdet til
gavn for mandskabet.
Velfærdsarbejdet i dets nuværende omfang er yderst varierende, hvorfor de nedenfor nævnte foranstaltninger ikke dækker
hele arbejdsområdet. På visse tjenestesteder
tillader forholdene ikke, at alle muligheder
udnyttes, f. eks. begrænser pladsen i skibene
selvsagt mulighederne for hobbyvirksomhed og idræt, ligesom behovet for den ene
eller anden form for velfærd kan være meget varierende.
Summarisk angivet omfatter arbejdet nu:
Biblioteksoirksomhed, der omfatter udlån af bøger til tjenestestedernes personel.
For skibenes vedkommende sker det derved,
at der medtages bogkasser fra Søfartens
Bibliotek, ligesom der efter ønske medgives
såkaldte feltbibliotekssamlinger. hvilke bøger omfatter de kendteste forfatteres værker, udgivet i en billig og praktisk form
og med indbydende omslag. Ønsker enkeltpersoner om bord at låne særlige bøger evt.
i selvstudieejemed, fremskaffer Forsvarets
Oplysnings- og Velfærdstjeneste de ønskede
bøger gennem de offentlige biblioteker eller
indkøber og udlåner disse.
Landetablissementer har enten egne biblioteker, hvis bøger er udlånt fra det stedlige folkebibliotek, og hvor betjeningen
sk~r enten ved en bibliotekar fra dette bi22·

På de større landetablissementer findes bibliotek
og læsestue. Billedet viser et hjørne af læsestuen
på Marinekaserne København, hvor en bibliotekar fra Københavns Kommunes Folkebibliotek
forestår udlånet. Bøger, der ikke findes her,
fremskaffes fra hovedbiblioteket eller fra andre
biblioteker. At interessen for disse arrangementer
er stor, fremgår blandt andet af, at udlånet alene
fra dette bibliotek i 1961 var 2514 bøger.

bliotek eller ved, at en befalingsmand eller
menig passer udlånet, eller trækker på de
stedlige folkebiblioteker, hvor besætningerne har mulighed for at låne beger i åbningstiderne.
Skibsbesætningerne har også mulighed
for at låne bøger på landetablissementernes
biblioteker, idet der herved især er tænkt
på, at skibsbesætningerne kan benytte Flådestationernes biblioteker.
Tidsskrifter og aviser tildeles alle tjenestesteder til fremlæggelse på læsestuer, fritidslokaler eller banjer derved, at Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste efter
indhentet forslag fra tjenestestederne indkøber og tilsender tidsskrifter, herunder
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Husflid og anden praktisk fritidsb eskæftigelse
dyrkes, især om vinteren, af en stor del af
mandskabet og med faglig vejledning af skolens
skibbygger-befalingsmand. Her ses hobbyværkstedet på Konstabelog Sergentskolen pli Margretheholm, hvor et modelskib og et dukkehus
er under udførelse.

ugeblade. Ønskerne er meget forskellige, og
tilbuddet stort - op til 70 forskellige tidsskrifter. På kommandostationen Lynetten
ønskedes f. eks. i en periode tilsendt »Mælkeritidende«, da man havde en del vær nepligtige, der af fag var mejerister.
Aviser bestilles direkte af tjenestestederne , og der kan abonneres på praktisk talt
hvilket som h elst af landets dagblade. N ormen er normalt een avis pr. max. 15 mand,
således at selv den meget fåtallige besætning i en orlogskutter får adgang til en
avis . Abonneres på flere aviser, må udvalge t ikke være politisk ensidigt. Til brug
for de ikke-sprogkyndige blandt mandskabet i skibe, der anløber udenlandske havne,
kan udlånes rejseparlører i det pågældende
lands sprog.
Socialrådgivning ved uddannede socialrådgivere indførtes i Søværnet i 1943, idet
en socialrådgiver blev knyttet til personelkontoret. Behovet for at assistere personellet med løsning af personlige problemer er
siden øget stærkt, h vilket bl. a. skyldes, at
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de unge nu oftere end før påtager sig for pligtelser, som de efter indkaldelsen til aftjening af værnepligten ikke evner at klare.
Antallet af socialrådgivere i Søværnet var i
1959 2 heltidsbeskæftigede og 7 timebeskæftigede. Samme år var der 4572 r ådsøgende.
Hobb yvirksomhed, der kan omfatte snedkeri, bogbinding, småsløjd (benskæring o.
l.), finere sømandsskabsarbejder og fotoarbejder, drives enten som egentlig undervisning eller som selvvirksomhed. Ved selvvirksomhed forstås, at hobbylokalerne, der
er indrettede på de større landetablissementer og også i visse skibe derved, at et rum
f. eks. er indrettet til mørkekammer med
tilhørende inventar, holdes åbne visse aftener, således at hobbyinteresserede har adgang til a t benytte såvel lokaliteter som
værk tøj under sagkyndig ledelse.
Idrætsvirksomhed. Selvom legemsøvelser
og anden form for fysisk træning indgår
i de tjenstlige ugeøvelsesprogrammer. er
lysten til under fr ie former at træne i en
eller flere discipliner eller »at more sig«

.,

, .

-,

Da Søværnet havde marinestation i Godthåb,
oprettede soldaterhjemsforeningen »Danneoirkeen barak som fritidshjem
for personellet, et af de
mange fritidshjem denne
og andre foreninger har
oprettet til gavn og glæde for det indkaldte
mandskab. l dag, hvor
marinestationen er flyttet til Grønnedal, er
bygningen overtaget af
Marineforeningen
som
»Danneoirhe«- og marinestue for de gamle
orlogsgaster.

ved deltagelse i boldspil eller anden form
for idrætsudøvelse til stede hos det militære personel på samme måde som i samfundet iøvrigt, og denne form for fritidsbeskæftigelse søges også tilgodeset indenfor
velfærdsarbej det.
Der kan således udenfor den egentlige
tjenestetid oprettes undervisning ved kvalificeret lærer i gymnastik, fri idræt, svørnning, roning og boldspil enten med henblik
på et holds deltagelse i militære eller civile
konkurrencer eller for erhvervelse af idrætsmærke, frisvømmerprøve eller andet sportsligt duelighedstegn, -eller der kan etableres
»fri træning«, hvorved forstås, at der holdes
»åbent hus« på et tjenestesteds idrætsanlæg
eller i gymnastiksalen, hvor personellet
efter lyst og evne og under kyndig vejledning kan bol tre sig i det omfang, det er
muligt.
Til anskaffelse af visse duelighedstegn til
værnepligtige yder Oplysnings- og Velfærdstjenesten tilskud. '
Det er naturligvis navnlig på de store
landetablissementer, f. eks. Flådestationerne, der har egne idrætsanlæg, at let adgang

til fritidsidræt vil være til stede, og skibene
kan, når de ligger på en sådan station, lade
besætningerne deltage i dennes idrætsarrangementer. De mindre landtjenestesteder og
skibe i andre havne har mulighed for at
leje sig ind på et idrætsanlæg eller indmelde
mandskabet i en lokal idrætsforening.
I denne frivillige idrætsvirksomhed, der
er et ikke uvæsentligt led i det samlede
velfærdsarbejde, deltog i 1960 ikke mindre
end 2700 mand fra Søværnet.
Filmforevisning.
Gennem Forsvarets
Filmtjeneste forsynes såvel skibe som landetablissementer med 16 mm filmforevisningsapparater, og samme sted kan tjenestestederne rekvirere film, anskaffede af Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste, således at der normalt kan vises film en gang
ugentlig. Film kan også lejes direkte fra
filmudlejningsselskaberne, såfremt et tjenestested finder, at der er midler nok hertil
i kantinekassen.
Anden underholdning. Til adspredelse
og underholdning for besætningerne findes
desuden radiomodtagere, båndoptagere,
grammofoner, diverse underholdningsspil
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og selvfølgelig i vore dage fjernsyn, der også
nu, foruden på alle landstationer, er installeret i alle skibe bortset fra kuttere, undervandsbåde og de skibe, der sejler så fjernt
fra det egentlige Danmark, at der ikke er
mulighed for at tage TV-programmerne.
Sammenkomster og fester afholdes stadig
og i stigende grad, på trods af den udvidede,
mekaniserede underholdning, og de har
mandskabets udelte interesse.
Da egne kræfter ikke altid slår til i underholdningen, kan der engageres scenekunstnere og musikere til at sætte kolorit på festen. Det kan i denne forbindelse anføres,
at en underholdningsgruppe fra Danmarks
Radio bestående af 10 personer i 1960 aflagde besøg på Marinestation Grønnedal i
Grønland.
I forbindelse med underholdningsvirksomhed kan iøvrigt nævnes, at leje af kostumer m. v. til amatør-teaterforestillinger,
uddeling af teater-, koncert- og biografbilletter til mandskabet enten til nedsat pris
eller gratis, leje af busser til udflugter, beskeden fortæring, leje af musikinstrumenter, indkøb af julehefter o.s.v. er muligt.
Som en meget væsentlig side af velfærdsbestræbelserne bør også her nævnes mandskabets underbringelses- og fritidsrum. I
de nye etablissementer bygges særlige bygninger, der rummer fritidslokaliteter, herunder kantine, biblioteksudlån, læse- og
skrivestuer, hobbyrum, fil m- og fjernsynslokaler, telefonboxe m. v., og i Søværnets
nye skibe indrettes særskilte skaffe- og opholdsbanjer, ligesom hængekøjerne forsvinder og erstattes af faste køjer forsynet med
læselamper, og rummene søges gjort lyse og
venlige ved passende valg af farver og materialer.
Om velfærdsvirksomheden, som den drives i dag i Søværnet, kan det generelt siges,
at den ikke er ens fra sted til sted, og bort342

set fra visse felter, der af praktiske grunde
må være ensartede, er der intet ønske om at
ensrette arbejdet. Det må tilpasses de lokale
forhold, og der må være plads for det lokale
initiativ, hvorfor også en væsentlig del af
de penge, der stilles til rådighed for arbejdet, er udstykket til lokal administration.
Arbejdet må ikke stivne i stereotype former, men må være levende - i stadig overensstemmelse med den udvikling, der på
dette område finder sted i samfundet. Endvidere er der, hvad angår fritiden for mandskabet, anlagt det synspunkt, at der fremsættes tilbud til udnyttelse af tiden, men at
man ikke skal give sig af med at skabe kunstige behov, men at man på den anden side
heller ikke skal gå ud fra, at der ingen behover, selvom de ikke manifesterer sig
åbenlyst.
Formålet med velfærdsarbejdet overfor
Søværnets personel tager sigte såvel på at
tjene Søværnet som den enkelte, idet det
går ud på at fremme mulighederne for
den enkeltes personlige udvikling' og trivsel og dermed at bidrage til helhedens effektivitet.
Det ville være forkert at slutte dette
afsnit uden at omtale det store og påskønnelsesværdige arbejde, der på velfærdsområdet er gjort og stadig gøres af de private
organisationer, her tænkt på Foreningen
»Dannevirke«, K.F.D.M.s Soldatermission
og Det grundtvigske Soldaterarbejde samt
Marineforeningen og Kystartilleriforeningen og endelig »Soldatens og Orlogsgastens
Fond« hvorigennem de gamle værnepligtige under visse former yder økonomisk bistand til soldater og orlogsgaster af i dag.
De 3 førstnævnte har ved oprettelse af
soldaterhjem og samlingsstuer i tilknytning
til , men så vidt muligt udenfor de militære
områder, allerede på et tidspunkt, hvor der
ikke i Søværnet var midler hertil, opfyldt

Hvad enten det er almindeligt offentligt besøg om bord, besøg af pårørende eller andre særlig indbudte, har det altid besætningens udelte interesse, og enhver vil altid gerne fortælle om og demonstrere sit specielle job. Her er det gymnasieelever, der ledsaget af kadetter har været på skibsbesøg.
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et behov for fritidsområder, hvor mandskabet kunne tilbringe fritiden under hyggelige og tvangfrie former. Soldaterforeningerne yder ligeledes hjælp ved bl. a. at modtage
tøj og værdisager til opbevaring, og ved at
uddele brevpapir m. v.
Marineforeningen og Kystartilleriforeningerne har afholdt sammenkomster med
underholdning for personellet samt skænket materiel til brug i fritiden, bl. a. sejl-

både og kaproningsbåde, ligesom de efter
tjenestetiden samler tidligere værnepligtige
til årlige, festlige jubilæumsstævner.
Selvom den tjenstlige velfærd er blevet
stærkt udbygget, er der stadig plads og ikke
mindst behov for det private initiativ på
dette område, og de tjenstlige og private
velfærdsbestræbelser går da også hånd
hånd i bedste forståelse med hinanden.
J. Bilde Jensen.

MILITÆRPSYKOLOGI SK
TJENESTE

V

eltrænede og veldisciplinerede besætninger er en lige så væsentlig forudsætning for Søværnets effektivitet som til strækkeligt og tidssvarende materiel.
Den enkelte mand må være i besiddelse
at sådanne evner og anlæg, at han kan oplæres i sin særlige bestilling, han må uddannes ved pædagogisk hensigtsmæssige metoder, og han må ledes i sin tjeneste efter
psykologisk rigtige principper, så han gnidningsløst tilpasser sig samarbejdet indenfor
den gruppe, besætningen udgør, og villigt
indordner sig under de skrevne og uskrevne
love, der gælder for gruppens arbejde.
Det er problemer i denne forbindelse,
som militærpsykologien søger at bidrage til
løsning af, og formålet med den militærpsykologiske tjeneste kan kort defineres
som : Opnåelse af større effektivitet gennem
større hensyntagen til det menneskelige element.
Uagtet man har erkendt, at det er manden bag kanonen, der sejrer, ikke kanonen, så har det ikke altid givet sig udtryk i
en tilsvarende hensyntagen til den menneskelige faktor.
Ofte, og navnlig under det sidste århundredes lavineagtige tekniske udvikling, har
- hvad vel nok er naturligt - interessen i
for hØj grad samlet sig om maskinen, så

manden er skubbet i baggrunden, nøjagtigt
samme problem som i den civile industri.
I gamle dage, hvor man som bekendt
havde træskibe og jernmatroser, var livet
som orlogsgast nok meget krævende, men
arbejdet var forholdsvis simpelt, det krævede ikke megen teoretisk viden eller undervisning. Det var legemlige kræfter, udholdenhed, fysisk mod og sømandsmæssig
færdighed, det i første række drejede sig om.
Den stadigt fremadskridende tekniske udvikling har efterhånden ganske ændret kravene og samtidigt øget dem betydeligt i
flere henseender. Da f. eks. dampmaskinen
blev sat ombord i skibene, blev det nødvendigt også at tilføre besætningen et nyt
element, nemlig folk som havde forstand
på at betjene og vedligeholde dette nye
materiel. Inden for våbenteknikken har de
sidste hundrede års tekniske udvikling betydet en skærpelse af kravene til mandskabet. Det er umiddelbart indlysende, at de
folk , der med stor dygtighed betjente forladekanoner, der baksedes med taljer og
håndspager, ikke ville være til megen nytte
ved det moderne helautomatiske luftværnsskyts, der ledes fra radar- og gyrostyrede
sigteapparater gennem elektroniske ildledelsesanlæg og elektriske og hydrauliske
bevæge1sessystemer. Nye våbensystemer,
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kommunikations- og navigationsmidler,
fremdrivningsmaskinerier og meget andet
er kommet til. I dag er et orlogsskib fyldt
til randen af et kompliceret, ømfindtligt
og kostbart materiel, hvis betjening, vedligeholdelse og reparation kræver betydelig
teknisk indsigt og håndværksmæssigt håndelag. Teknikken har fritaget mennesket for
meget hårdt legemligt arbejde, men stiller
til gengæld større krav til intelligens, teoretiske kundskaber, nøjagtighed og omhu.
Den menneskelige faktor har således stik
imod en tidligere udbredt antagelse vist
sig at få øget betydning i takt med teknikkens fremskridt.
Ligesom krige har fremkaldt betydelige
spring fremad i den tekniske udvikling,
var det også 1. og ikke mindst 2. Verdenskrig, der satte gang i militærpsykologien.
Dette skyldtes til dels, at der i forbindelse
med krigssituationen opstod en større erkendelse af den menneskelige faktors betydning, men tillige spillede det en væsentrolle, at den psykologiske videnskab nu
kunne tilbyde sin praktiske hjælp.
Indtil 1860 var psykologi, læren om det
menneskelige sjæleliv, en rent filosofisk videnskab. Da den tyske fysiker Fechner i
1860 ved en række undersøgelser over oplevelsen af fysiske påvirkninger af målelig
styrke på forskellige sanseorganer havde vist,
at naturvidenskabernes eksperimentelle metode lod sig anvende i psykologien, indtrådte der en helt ny epoke i psykologiens
historie. Den praktiske betydning af dette
var, at de eksperimentelle metoder åbnede
mulighed for at måle individuelle forskelle
på mange forskellige områder, hvorved man
kunne fastslå et individs anlæg eller mangel på anlæg for den ene eller anden funktion, og det skulle ikke vare længe, før
denne mulighed blev udnyttet.
Da U. S. A. i 1917 var stillet overfor den
opgave at skulle stampe en hær op af jor-
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den, blev psykologien for første gang taget
i brug i større omfang indenfor militære
styrker. Der gennemfØrtes, inden krigen
sluttede, intelligensprøver på 11/ 2 million
amerikanske rekrutter.
Herhjemme indlededes den militærpsykologiske virksomhed i 1918, idet professor
Alfred Lehman fra Københavns Universitet
i et samarbejde med premierløjtnant i Flåden, senere kommandør A . Grandjean, konstruerede psykotekniske prøver til brug ved
udtagelsen af søofficerer til uddannelse som
piloter. Dette arbejde er op gennem årene
blevet fortsat af Universitetets Psykologiske
Laboratorium. N år det netop var ved pilotudvælgelsen, man først tog psykologien i
brug, hænger det naturligvis sammen med
dette arbejdes særlig komplicerede natur
og den kendsgerning, at det drejer sig
om en virksomhed, der medfører betydelig
fare for udøveren selv og for andre mennesker, dersom den pågældende ikke er kvalificeret. Hele ansvaret hviler på et enkelt
menneske. Professor Lehman gjorde imidlertid - bl. a. i en artikel i »Tidsskrift for
Søvæsen« 1919 - udtrykkelig opmærksom
på, at psykologiske udvælgelsesprøver ville
have betydning også for de fleste andre beskæftigelser, på lige fod med de kundskabsprøver, eksaminer, der allerede var anerkendt som værdifulde. Men der skulle dog
gå mange år, før disse tanker omsattes i
praksis.
I 1933 gennemfØrtes i samarbejde med
Universitetets Psykologiske Laboratorium
og Københavns Kommunes Psyketekniske
Institut forsøgsvis forskellige prøver af psykoteknisk art ved antagelse og udstikning
af forskelligt personel ved Kystdefensionen.
Anvendelsen af disse prøver udvidedes senere til at omfatte alt stampersonel i Søværnet ved antagelsen som mathelever.
Under 2. Verdenskrig stod man i England
og U. S. A. på et tidligt tidspunkt over for

næsten uoverskuelige personelle vanskeligheder ved opbygningen af nye slagkraftige
styrker. Militærpsykologien blev genoplivet,
og snart var næsten alle engelske og ca. 2000
amerikanske psykologer fuldt beskæftigede
med videnskabeligt og praktisk psykologisk
arbejde i værnene. De opnåede resultater
har efter mange samstemmende officielle
udtalelser at dømme haft stor betydning for
krigens udfald til de allieredes fordel. Som
følge heraf står da også i alle betydende
lande militærpsykologien efter 2. Verdenskrig som en integrerende del af værnene,
idet det overalt erkendes, at der til krigskunstens strategisk-taktiske, tekniske og organisatoriske områder er føjet et nyt - det
psykologiske.
Umiddelbart efter krigen lod det daværende Krigsministerium Københavns Universitets Psykologiske Laboratorium foretage intelligensundersøgelser af 2 årgange
værnepligtige, hvorefter intelligensundersøgeiser forsøgsvis blev indført på sessionerne
i to udskrivningskredse i en årrække fra
1946.
Den l. april 1948 nedsatte Krigs- og Marineministeriet en kommission til behandling af militærpsykologiske spørgsmål, hvori
Søværnet fik to repræsentanter.
Kommissionen gik i sin betænkning, der
blev afgivet i februar 1949, ind for anvendelse af psykologiske prøver både ved sessionerne og senere ved udvælgelsen af spe·
cialister og befalingsmænd. Specielt understregedes betydningen af sådanne prøver
ved antagelsen af såvel stammandskab til
Søværnet som søkadetlærlinge, idet SØværnet, der - i modsætning til Hæren - antog
direkte fra det civile liv, ikke havde en forudgående rekruttid som observationsperiode. Søværnets behov for rationelle udvælgelsesmetoder allerede ved antagelsen måtte
derfor efter kommissionens mening være
om muligt endnu større end Hærens.

Psykologikommissionen gik endvidere
ind for en udvidet undervisning i faget psykologi på befalingsmandsskolerne, noget
som professor Lehman også havde peget på
i 1919: »Enhver, der arbejder med et eller
andet materiale,« sagde Lehman, »må for at
kunne arbejde tilfredsstillende have indgående kendskab til materialet. Skal man
undervise og lede mennesker, er disse materialet, og det er derfor nødvendigt, at den,
der indtager en ledende stilling, har indsigt
i menneskets sjælelige og legemlige natur.«
Til varetagelse af det militærpsykologiske
arbejde foreslog kommissionen oprettet et
militærpsykologisk institut.
I årene 1946 og 1948 havde Krigsministeriet beordret 2 officerer af Hæren til at
gennemgå det psykologisk-pædag?giske studium ved Københavns Universitet, og i
1949 og 1950 påbegyndte de første søofficerer dette studium. Det har utvivlsomt
bidraget til at fremme den praktiske anvendelse af psykologien i forsvarets tjeneste,
at man under arbejdets opbygning fik personer, der fra deres militære tjeneste kendte
de militære vilkår og krav, og som nu gennem studiet blev sat i stand til »at tale
psykologernes sprog«, således at de kunne
virke som forbindelsesled mellem videnskaben og det militære.
De psykologisk uddannede officerer blev
i 1952 sammen med nogle civile psykologer organiseret i »Militærpsykologisk Arbejdsgruppe«J der fælles for alle tre værn
og underlagt Forsvarsakademiet skulle varetage følgende arbejdsopgaver:
- psykologisk og psykoteknisk bistand ved
udvælgelsen af befalingsmandselever
medvirken ved udvælgelsen af f.lyveaspiranter
videreførelse af de indledte arbejder vedrørende sessionsundersøgelser
forbindelse med de civile psykologiske
institutioner
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større effektivitet, fordi man får mere og
bedre arbejde udført af en given personelstyrke. Samtidig opnår man -,- og det er
måske det væsentligste - at skabe større
tilfredshed og arbejdsglæde, der igen giver
større interesse og flid i tjenesten. Hvad
Målet for dette militærpsykologiske ar- enten man misbruger kvalificeret arbejdsbejde er som nævnt at øge forsvarets effek- kraft, eller man overbelaster mindre kvalitivitet ved at tilvejebringe sådanne vilkår ficeret mandskab, vil det give en meget
at den menneskelige faktor kan bringes til utilfredsstillende situation for de pågældende, og resultatet vil være tilpasningsfuld indsats.
vanskeligheder
og dermed disciplinære eller
Midlerne er mange forskellige, der kan
sættes' ind på utallige felter. Overalt, hvor psykiske problemer.
Det er militærpsykologernes opfattelse, at
mennesket møder »rnaskinen« eller andre
mennesker, opstår situationer, hvor der må der nemmest skabes tilfredshed ved at stille
ske en tilpasning under, en eller anden form. krav til den enkelte, men vel at mærke krav
I nogle tilfælde vil det være muligt at til- han ud fra sine forudsætninger har en
passe maskinen eller andre materielle for- chance for at honorere. Derved får han lejhold i omverdenen til mennesket, men of- lighed til at vise, hvad han duer til, og til
tere er det mennesket, der må tilpasses for- at hævde sig, han får noget at være stolt af.
holdene gennem foranstaltninger, der byg- Hermed skulle der vel være rammet en pæl
ger på et kendskab til de psykologiske fak- gennem den misforståelse, at psykologerne
skulle ønske at pakke folkene ind i vat.
torer, som spiller ind.
I november 1953 indførtes i Søværnet et
Tilpasningsproblemet vil altid være særdeles vigtigt i Søværnet, hvor skibsbesætnin- sæt prøver for alt mandskab umiddelbart
ger skal leve det meste af deres daglige til- efter mødet på Søværnets Eksercerskole.
værelse under snævre pladsforhold og Prøverne, der er »papir- og blyantprøver«,
mange afsavn.
som kan afholdes med et kompagni ad ganDet første store område, som militærpsy- gen, indledes med udfyldelse af et selvbiokologerne har beskæftiget sig med, er natur- grafisk spørgeskema, hvorpå føres personligvis personeludvælgelse og personelforde- lige data, oplysninger om uddannelse af
ling. Lykkes det at få rette mand på rette enhver art og al beskæftigelse fra skoleganplads, vil man allerede være nået et langt gens afslutning til indkaldelsen, kørekort,
særlige interesser, ønsker om særlig tjeneste
skridt mod tilpasningen.
Som før nævnt medførte det voksende og besvarelse af nogle enkle selvbiografiske
kendskab til de store individuelle forskelle spørgsm ål om opvækst, skolegang og ligog den mulighed for at måle dem, som psy- nende. Disse oplysninger giver selvsagt tilkologiens seneste udvikling skabte, en er- sammen et bedre billede af den enkelte end
kendelse af, at man måtte bestræbe sig på at blot kendskabet til nummer, navn, fødselsudnytte den enkelte mands evner og sær- dag og stilling vil gøre det.
lige kvalifikationer så meget som muligt og
Derefter følger prøver i dansk stavning og
samtidig undgå at sætte nogen til arbejde, de simple regningsarter, standpunktsprøver
som han ikke har evner eller anlæg for.
hentet fra det civile skolevæsen.
Herigennem vil man umiddelbart opnå
De egentlige psykologiske prøver ornfat-

-

konsulentvirksomhed i militærpsykologiske spørgsmål.
Senere er militærpsykologerne blevet organiseret i Militærpsykologisk Tjeneste, der
er underlagt Forsvarsministeriet direkte.
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Fra en prøve ved antagelsen af konstabelelever.
Her drejer det sig om hereprever, der viser ansøgernes evne til hurtig og rigtig opfattelse af lydimpulser som morse- og sonarsignaler.

ter en intelligensprøve og en karakterologisk prøve. Da man stadig savner den helt
klare definition af intelligensbegrebet, vil
man vel altid kunne rejse diskussion om,
hvorvidt det, man måler, nu også er intelligens; men ved den prøve, som her anvendes,
har man tilstræbt gennem forskellige former for opgaver af verbal, tal-, bogstavs- og
figurmæssig karakter at måle evnen til ud
fra givne præmisser at drage den rette konklusion. Prøven kræver ingen forkundskaber udover kendskab. til de store trykte bogstaver og talrækken, men den kræver forestillingsevne, fantasi og kombinationsevne.
Den giver i hvert tilfælde et sammenligningsgrundlag de værnepligtige imellem.
Prøven, der er den første dansk konstruerede intelligensprøve for voksne, er udarbejdet af en psykolog, der under sin værne- o
pligt i Søværnet var stillet til rådighed for
militærpsykologisk arbejdsgruppe.

Intelligensprøver indgår nu i sessionsundersøgelsen, og resultatet heraf kan lægges til grund for bedømmelsen af, til hvilket værn og våben den enkelte bør udskrives.
Den anvendte karakterologiske prøve kan
bedst karakteriseres som en groftmasket
sigte, hvori de, der frembyder flere alvorlige symptomer på nervøse vanskeligheder,
bliver siet fra. Prøven kan dog absolut ikke
alene være grundlag for nogen diagnose
eller for kassation. De pågældende bliver
»øremærkedee, og de, der fordeler mandskabet, bliver gjort opmærksom på, at denne
mand kan være afvigende og derfor ikke
bør udstikkes til betroet eller belastende
tjeneste, f. eks. til befalingsmand, før man
har indhentet nærmere oplysning om ham
fra kompagniføreren, lægen eller eventuelt
den psykiatriske speciallæge.
Resultatet af prøverne foreligger i form
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af hulkortlister udarbejdet kort før eksercerskolens afslutning. Det har vist sig, at den
kommission fra Søværnets Personelkontor,
der foretager fordelingen af mandskabet til
tjenestebestillinger og tjenestesteder, har
haft megen støtte af dette materiale, også
ved udvælgelsen af værnepligtige befalingsmænd.
Medens det vil være begrænset, hvor
megen tid der kan afses på undersøgelse af
det værnepligtige mandskab, er det naturligt, at der ofres en grundigere undersøgelse
og prøvning af. det frivillige personel, stampersonellet, der skal bestride de mest krævende bestillinger, der skal have en bekostelig uddannelse og som binder sig for et tidsrum fra 3 til 5 år.
De psykologiske prøver for stampersonellet, de tidligere mathelever og fra 1960 konstabeleleverne, er i princippet de samme
som ovenfor omtalt, men noget mere omfattende, og de afsluttes med et interview,
en personlig samtale med en psykolog. Under denne fortrolige samtale søger psykologen at sammenfatte de oplysninger, der er
indhentede gennem spørgeskemaer og prØver, til et helhedsbillede af ansøgerens personlighed, af art og styrke, hans motivation
(motivering for at søge ind) samt hvilken
uddannelsesretning han må anses for bedst
kvalificeret til.
Den endelige afgørelse af, hvorvidt og
til hvad ansøgeren skal antages, afgøres af
en kommission, hvori en repræsentant for
personelkontoret, lægen og psykologen sidder, og hvor resultatet af prøver og undersøgelser forelægges.
Nogen fuldstændig sikkerhed for, at manden er egnet til jobbet, kan man vel aldrig
få, men ved disse prøver er man dog nået et
godt stykke over 50 % grænsen. Hertil kommer, at den grundige procedure, der varer
2 dage, giver ansøgeren en følelse af sikkerhed for, at han bliver retfærdigt bedømt,
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han får lejlighed til at udtale sig og stille
spørgsmål, og han føler sig fra fØrste færd
respekteret som individ.
Den mest betydningsfulde udvælgelse er
den, der sker ved antagelsen til uddannelse
som søofficer, maskinofficer og intendanturofficer. Her er der tale om det mest betroede arbejde med et stort ansvar for andre
menneskers trivsel, sikkerhed og liv og for
store økonomiske værdier. Uddannelsen er
krævende og kostbar, og det må forudsættes,
at de, der har søgt ind, vælger tjenesten som
officer i Søværnet som livsgerning.
Udvælgelsesprøverne for officersansøgere
er da også de mest omfattende og dybtgående. Foruden en række skriftlige standpunktsprøver, intelligensprøver og karakterologiske prøver omfatter proceduren
også gruppeprøver af mere praktisk art.
Det, man gerne vil finde frem til, er naturligvis anlæg for ledergerningen. Derfor
bringer man ansøgerne i forskellige situationer, hvor der vil være mulighed for at
gøre iagttagelser over den enkeltes reaktioner i et gruppesamarbejde, hvor der appelleres til lederevner.
Man stiller f. eks. en gruppe på 6-7 ansøgere overfor en ret kompliceret praktisk
opgave, uden at man på forhånd har udpeget nogen leder for gruppen. Man får da
lejlighed til at se, hvem der tager initiativ
til at få arbejdet i gang, hvem der har konstruktive ideer til opgavens løsning og kan
få sine forslag akcepteret, og hvem der på
den anden side er passiv eller kontrær og
selvrådig. Man kan konstatere, hvordan den
enkelte reagerer på vanskeligheder og på
kritik fra kammeraterne, om de indordner
sig under den selvbestaltede leder og hjælper ham o. s. v. Tilsvarende kan man i en
gruppediskussion om et eller andet emne
konstatere, hvem der i en sådan mere intellektuel situation kan gøre rede for sine syns-

Billederne viser »terskoet« passage
over et vandløb, og transport af grej
over et felt med landminer.

Udvælgelsen af officersansøgere er naturligvis særlig omfattende og består foruden standpunkt- og intelligensprøver af meget andet
som f. eks. de praktiske prøver hvor et hold
på . 6-7 mand bliver stillet overfor en eller
anden speciel opgave, der viser den iagttagende psykolog hver enkelt mands praktiske
greb og evne til samarbejde.

punkter og argumentere sagligt og logisk,
og hvem der sidder passivt hen.
Ved officersudvælgelsen lægges der stor
vægt på det psykologiske interview. Normalt tages der to interviews med hver aspirant af to forskellige psykologer. Ved således at mindske den subjektivitet, der altid
vil være i en interviewsituation, får man en
større sikkerhed i vurderingen.
Konklusionen af undersøgelserne forelægges af psykologerne som en skoleprognose,
d. v. s. et tal, der angiver ansøgerens forventede mulighed for at klare uddannelsen,
og en jobprognose der udtrykker egnethed
tilofficersgerningen. Hertil føjes så en udtalelse om den pågældendes personlighed,
modenhed, evner og anlæg og hans motivation.
Psykologernes bedømmelse sammenholdes med bedømmelsen fra eksercerskolen,
hans tidligere skolekarakter, resultatet af

lægeundersøgelsen m. m., hvorefter kommissionen tager stilling til antagelse.
Denne meget tidskrævende procedure giver ret sikre holdepunkter for bedømmelsen,
og den er også nødvendig, efter at matematisk studentereksamen ikke længere er en
betingelse for antagelse, og ansøgerne derfor møder med vidt forskellige forkundskaber, der ikke er umiddelbart sammenlignelige.
Uanset hvor omhyggeligt man prøver at
placere den enkelte, vil der dog alligevel
kunne opstå tilpasningsvanskeligheder, der,
hvis de ikke afhjælpes, vil nedsætte skibets
effektivitet lige så meget som maskinhavarier eller funktioneringsvanskeligheder ved
artilleriet.
Om sådanne vanskeligheder skal kunne
undgås vil i høj grad afhænge af de foresattes evne til at tilrettelægge og lede tje-
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nesten, så den i rimeligt omfang tilgodeser
den menneskelige faktor og udnytter de
positive psykologiske kræfter og eliminerer
eller pacificerer de negative. Opstår tilpasningsvanskelighederne, kræver det psykologisk forståelse hos befalingsmændene at
finde frem til den eller de årsager, der altid
vil ligge bag, og vælge de rette korrektive
foranstaltninger.
På kvartermesterskolen havde man allerede i 1948 indført nogen undervisning i
faget psykologi, og da man fik søofficerer
med en psykologisk-pædagogisk universitetsuddannelse, var det naturligt, at faget militærpædagogik på Søværnets hovedskoler udvidedes til også at omfatte psykologi, således
som det i sin tid var foreslået af professor
Lehman og senere tiltrådt af psykologikommissionen.
Med de cand. psych.-uddannede søofficerer som lærere har man da siden søgt at give
militærpædagogiken et fundament af psykologiske kendsgerninger, teorier og erfaringer, som kan være af værdi for den unge
befalingsmand. Man kan naturligvis ikke
give eleverne den menneskekundskab, som
normalt først udvikles med alder, modenhed og erfaring, men man kan lette dem
vejen til den og undgå, at de må lære gennem bitre erfaringer.
~

Udover de indtil nu nævnte områder,
hvor man over en bred front sætter ind på
at lette tilpasningen og give den menneskelige faktor de bedste vilkår at udfolde
sig under, har Militærpsykologisk Tjeneste
assisteret Søværnskommandoen med undersøgelser til belysning af mere specielle forhold og problemer, som det ville føre for
vidt at komme nærmere ind på i denne sam-

menhæng. Disse undersøgelser har i flere tilfælde givet fingerpeg af værdi for tilrettelæggelsen af praktiske foranstaltninger til
problemernes løsning.
Som det ofte er tilfældet, når noget nyt
indføres, mødte også militærpsykologien oprindelig megen skepsis og nogen modstand,
men det samme havde skolepsykologien været ude for, indtil den vandt anerkendelse.
Efterhånden som kendskabet til arbejdet
og til de resultater, der har kunnet fremlægges, udbredes mere og mere, forsvinder
denne skepsis, men uheldigvis vil man så
ofte være tilbøjelig til at stille for store
forventninger til psykologerne, og bebrejde
dem, at de ikke altid kan give et kontant og
endeligt svar på spørgsmålene. Er der noget,
den videnskabelige psykolog ikke har, så er
det 100 % sikre patentløsninger. Det, han
har, er den særlige videnskabelige arbejdsmetode med arbejdshypoteser, systematiske
iagttagelser, statistiske vurderinger og så
måske en lidt anden synsvinkel overfor problemerne, en indstilling der skyldes hans
specielle og store interesse for det menneskelige element.
Der synes nu ikke at være tvivl om, at
militærpsykologien er kommet for at blive,
den har fundet sin plads i den militære dagligdag, men der vil nok fortsat - forhåbentlig må man næsten sige - stå lidt blæst
om den, for som Storm Petersen har sagt:
»Psykologi er det, vi allesammen forstår
sagt på et sprog, som ingen af os forstår.«
Ligesom Søværnet ikke vil kunne fortsætte sin tekniske udvikling uden bistand
fra de civile tekniske videnskabsmænd, således må der inden for personeladministrationen søges den bistand, der er mulig, hos
den psykologiske videnskab.
V. P. Heise.
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FLADESTATION KØBENHAVN
Fra in dsejlinge n til K øbenhavns ha vn og fra Langelinie ses de nne karakt eristiske silhue t af N yholms
H ov ed vag t og mastekranen . På salutbatteriet SIXTUS ' vold med de gamle jernkanon er vajer Rigets
flag året rundt. Til ve nstre for træerne ligg er ( u den for billedet) Marinekasern e K øbenhavn tidligere kendt som Sø værnets Kaserne. Med sit kron ed e spir rejser sig Nyholms Ho ved vagt fra 1744
og til højre helfor ses havnens vartegn, den 225 år gamle mast ekran fra 1746-51; begge disse gamle
bygningsværker blev tegnet af den berømte arkitekt Philip de Lange. Yderst til højre i billedet
ses agt erenden af det gamle kaserneskib, tidligere krydserfregatten FYEN, søsat 1882, udgået 1962.
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FORSVARETS
CIVIL UNDERVISNING

D

en opdragelse, der skal gives i værnene,
bør ikke blot være en indføring i,
hvorledes man skal forsvare, men også i,
hvad man skal forsvare. Ud fra sådanne
tanker har der flere gange i de sidste 50 år
været tilløb til et samarbejde imellem værnene og folkeopdragelsen, eller som man
sagde »imellern sabelen og den bløde hat«.
Da tjenestetiden i værnene i 1953 blev
udvidet til 18 måneder, var tiden inde til at
realisere denne gamle plan. Fra politisk
side blev det besluttet, at en almen hejskolepræget undervisning skulle indføres i
værnene, således at de værnepligtige kunne
bevare forbindelsen med det civile samfunds problemer og få lejlighed til at opfriske deres skolekundskaber, før de vendte
tilbage til det civile arbejdsliv.
Selvom den lange værnepligtstid blev
noget reduceret, har man både fra politisk
og militær side ment, at der fortsat var brug
for en civil undervisning i værnene. Dette
hænger sammen med to forhold. Dels opdagede man, at de fleste unge mænd i videre
omfang, end man troede, havde behov for
en undervisning, og at det var både i deres
egen og værnenes interesse, at de fik den.
Dels opstod der i forbindelse med bestræbelserne for tjenestetidens nedsættelse nye
II.
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personelgrupper, som på en ganske særlig
måde havde behov for undervisning.
Der kan være grund til at gå lidt nærmere
ind på disse nye begrundelser for opretholdelse af en civil undervisning, som ikke blot
er højskolernæssig i sit sigte.
Mens vi i almindelighed regner med, at
vi har en veloplyst ungdom i Danmark, opdagede man, da man fik hele den mandlige
ungdom på skolebænk, 4-5 år efter at de
var blevet udskrevet af folkeskolen, at en
masse havde overordentlig svage kundskaber i stavning og læsning. Dette hang sammen med, at de i skolealderen ikke rigtig
havde fattet begrundelsen for at lære dette
fag, mens f. eks. et fag som regning havde
haft børnenes umiddelbare interesse. Tillige
viste det sig, at der overordentlig hurtigt
kunne opnås resultater med en danskundervisning, når først de unge mænd var blevet
18-19 år og havde forstået, at det var vanskeligt at klare sig i et moderne samfund
med mangler i modersmålskundskaberne.
Endvidere viste det sig, at der var omkring
7-8 % af de værnepligtige, som var ordblinde, og som ikke i skolen havde fået en
systematisk særundervisning. Det var af
eminent betydning for både disse unge selv,
for samfundet og for værnene, at de kunne
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blive hjulpet i gang med en undervisning,
som senere kunne fortsættes ved Socialministeriets foranstaltning.
Videre viste det sig, at de unge mænds
forhold til personlig økonomi ofte var temmelig fortvivlet, og at f. eks. en af de væsentlige årsager til den høje skilsmissefrekvens for ganske unge danske ægtepar
var at søge heri. Den undervisning i personlig økonomi, som nogle af dem havde fået
i skolen, sigtede væsentligst imod sparesagen, men tog i meget ringe grad hensyn
til forbrugeroplysning. Derfor er disse unge
et alt for let bytte for de moderne salgsstimulerende virkemidler: reklame og ratebetaling. Ar for år flytter flere og flere unge
over fra landbrugets delvise naturalieaflønning til industriens pengelønningssystem. og
samtidig ændres deres økonomiske mål fra
landmandens opsparing til egen virksomhed
til lønmodtagerens kortsigtede økonomi,
hvor andre sørger for investeringen. Alt i
alt kan man sige, at overskudskøbekraften
flyttes fra de forsørgende og investerende
aldersklasser til de ugifte, uden at der er
sket en virkelig opdragelse til omgang med
denne overskudskøbekraft, mens den er der.
Derfor har en opdragelse til økonomi for
denne aldersklasse vist sig at være en overordentlig vigtig ting.
Endelig viste det sig, at mange unges forhold til det politiske samfund, som de stod
over for at skulle være ydende borgere i,
ofte var skævt. Der er tale om både uvidenhed og skepsis hos de unge. Den almindeligste indstilling over for samfundet er vel
nok den, at de unge opfatter politik som
»svindel«, og at denne indstilling kombineret med deres surhed over for et samfund,
der forlanger værnepligt af dem, giver en
meget dårlig moralsk baggrund for værnenes soldateruddannelse. Imidlertid viser det
sig, at de unge i virkeligheden har en meget
positiv indstilling til såvel »den lille poli-
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tik« , d. v. s. familielivets og arbejdslivets
problemer, som til den helt store politik,
de internationale spørgsmål, medens deres
skepsis i væsentlig grad gælder mellernområdet, d. v. s. de politiske partiers virke. Det er
muligt igennem en medborgerkundskabsundervisning, som tager sit udgangspunkt i
elevens egen verden, og en udenrigserientering, som går ind i hans internationale interesse.at få ham til at fatte interesse også for
den side af politik, som han siden med sin
stemmeseddel skal være med til at forme.
Der er næppe tvivl om, at alt for mange
unge på forhånd er fyldt af nederlagsstemning over for det voksne menneskes ansvar,
fordi de på sådanne områder som stavning,
læsning, personlig økonomi og samfundsviden er for ringe udrustet. Og der er heller ikke tvivl om, at mennesker, der har
denne nederlagsstemning, altfor ofte mangler forståelse for både forsvarets og samfundets krav til dem i det hele.
Den anden grund til, at der fremdeles er
brug for en civil undervisning, er opkomsten af den nye personelgruppe: det frivillige stampersonel. I den nye forsvarslov tilsigtes der som bekendt en nedsættelse af den
militære tjenestetid. Betingelsen for en sådan nedsættelse er imidlertid, at der igennem ansættelse af frivilligt stampersonel på
de nøgleposter. som ikke kan bestrides med
en kort uddannelse, skaffes erstatning for de
mand-dage, som Forsvaret mister. Set fra et
andet synspunkt kan man sige, at den tekniske udvikling inden for værnene ofte
bedst kan tilgodeses ved ansættelse og uddannelse af specialister, som kan blive ved
deres arbejde i en årrække.
Denne udvikling rummer adskillige problemer for Forsvaret. Hidtil har man kunnet rekvirere den nødvendige arbejdskraft
ad værnepligtsvejen. Nu bliver man mere
afhængig af konjunkturer på arbejdsmarkedet. Konkurrencemæssigt er Forsvaret som

På
Arbejdsteknisk
Skole i St . Heddinge
gives undervisning i
teknisk tegning.

En kontrakt på 3 år med Søværnet giver mulighed for at aflægge forskellige
eksaminer og statskontrollerede prøver. Desuden er der adgang til for den
ikke-bogligt interesserede at gennemgå en række kurser under Arbejdsteknisk Skole. De er lagt trinvis an, således at en hjemsendt konstabel kan
bygge videre på det lærte. Det er helt igennem skolens egne lærerkræfter,
der forestår undervisningen.

Den teoretiske undervisning på skolen her i betonlære - fordeler sig ret ligeligt
med den praktiske
belæring.
23·
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statsinstitution forholdsvis ringe stillet, idet
statens lønpolitik altid vil være mindre
elastisk end erhvervenes. Konkurrencen må
derfor lægges på områder, hvor staten har
særlige tilbud at give. Et sådant område
danner vort i mange henseender tilbagestående uddannelsesmarked. En indsats på uddannelsesområdet vil - samtidig med, at
den knytter et antal menneskers langtidsplanlægning til Forsvaret-være en naturlig
statsopgave, fordi den har et socialt og nationaløkonomisk sigte og ikke påfører det
civile arbejdsmarked en urimelig konkurrence. Over for erhvervenes utilfredshed
med at Forsvaret beslaglægger f. eks. faguddannet arbejdskraft, uden at deltage i uddannelsesopgaven, vil man i løbet af nogle
år kunne stille den kendsgerning, at forsvaret ikke blot uddanner til sit eget behov,
men tillige stiller en mængde uddannede til
rådighed for det civile marked.

I en årrække havde Civilundervisningen på Holmen kontorer på fregatten FYEN, det gamle kaserneskib, der endnu ligger over for mastekranen.
Fra 1959 til 61 var man installeret i den gamle
chefskahyt, der var hyggelig, men særdeles primitiv - med regn og storm fra SO var det nødvendigt at beskytte skrivebordene med presenninger!
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Forsvaret ønsker ikke at udnytte dansk
ungdom i de år, da de skulle have uddannet
sig, og dernæst sende dem ud på markedet
som ukvalificerede. Tværtimod vil Forsvaret gerne igennem kontraktordningen
ved Forsvaret give unge, som ellers ikke fik
uddannelse, kvalifikationer og et opsparet
beløb til videre uddannelse eller etablering
af egen virksomhed.
Det er givet, at der findes et stort antal
unge mænd, for hvem en sådan ordning
vil være af væsentlig betydning. Vi har indtil skoleloven af 1958 haft et skolevæsen og
et uddannelsesvæsen, som var blevet til i et
overvejende bonde- og håndværkersamfund,
hvor en forbindelse imellem skole og
erhverv ikke var så nødvendig som i et moderne industrisamfund. Derfor blev alt for
mange fra den voksende gruppe, som ikke
blev beskæftiget i landbrug og håndværk,
ledet over i de ufaglærtes rækker. Mekaniseringen af arbejdet har betydet, at der
bliver mindre brug for disse ufaglærte med
deres rene kropsarbejde, mens der er stærkt
behov for specialarbejdere og for teknikere. Forsvaret vil kunne give sådanne unge
en ny chance - både ved at forbedre deres
almene skoleuddannelse og ved at give dem
en direkte erhvervsmæssig uddannelse.
Under planlægningen af uddannelsessigtet for det nye stampersonel har man
naturligvis først og fremmest undersøgt mulighederne for at erhverve civile rettigheder
til de unge, som tjenstligt gennemgår tekniske uddannelser, som svarer til civile uddannelser. Derfor er der nu opnået tilladelse til, at Forsvaret inden for en lang
række håndværksmæssige områder er godkendt læreplads o~ i tilslutning hertil giver
den teoretisk tekniske undervisning. Under
disse forhold vil der være rigelig tid til civil
uddannelse, fordi den militære gavntid kan
godkendes som læretid.
Imidlertid vil der være en lang række

De elementære fag dansk og regning har en fremtrædende plads på Civilundervisningens skema.
I dansktimerne lægger man navnlig vægt på at opnå evnen i at udtrykke sig, i at kunne gøre
sproget til et lydigt redskab, og regningen er teknisk betonet, lagt an på at imødekomme det praktiske livs krav.

områder, hvor den militære uddannelse
og praksis ikke svarer til civilindustriens
forhold. Ved disse tjenestegrene vil det
være nødvendigt at afsætte tjenestetid til
de civile uddannelser, som mandskabet
stiler imod. Derfor må der ifølge sagens
natur blive tale om forholdsvis beskedne
uddannelser. U dviklingen inden for uddannelsesrnarkedet har imidlertid bevirket, at der i dag står kortere omskolingskursus til rådighed inden for en lang række
områder, først og fremmest specialarbejderfeltet. Sådanne kursus vil derfor inden for
de tidsrammer, værnene kan stille til rådighed, blive opstillet - dels på civile ud-

dannelsesinstitutioner og dels på skoler,
som oprettes af civilundervisningen.
Alt i alt kan man fastslå, at både samfundsudviklingen og Forsvarets udvikling
har givet civilundervisningen nye opgaver,
uden at den opgave, som blev stillet i 1953,
er forsvundet. Civilundervisningen er på
mange områder fra at være et folkeopdragende arbejde, som blev lagt ind i værnene
ude fra, blevet en integrerende del af værnenes eget liv. Derfor er der også sket en
stigende tilpasning til værnenes egne behov
og rammer. I det følgende skal det kort beskrives, hvorledes denne tilpasning til Søværnets vilkår er udformet.
Jørgen Begh,
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I dansk og regning gennemførtes en undervisning, der var tilpasset efter den enkeltes behov.
Meget hurtigt blev Forsvarets CivilunMan måtte straks se i øjnene, at det ville
være en umulighed at gennemføre under- dervisning (FeD) klar over, at undervisvisning for værnepligtige på de sejlende ningen burde have et praktisk tilsnit.
enheder, hvorfor man koncentrerede sig Allerede i 1954 indførtes faget arbej dspladom opgaverne i land.
sens regning med elementær arbejdsregDet er karakteristisk for Søværnet, at un- ning. Også på dette område var der tale om
dervisningen gives kvartervis, idet mand- individuel undervisning, idet fiskeren arskabet ved alle Søværnets tjenestesteder fra bejdede med beregning af gammængder til
gammel tid er opdelt i 2 hold kaldet Kon- netreparationer, sømanden sad med navigagens og Dronningens kvarter. Medens man tionsopgaver, tjeneren havde faglige opgaved Hæren og Flyvevåbnet kan samle et helt ver fra restaurationsfagets lærebøger o. s. v.
kompagni, et helt batteri eller en hel eska- På et enkelt område gennemførtes af og til
drille til undervisningen, må man ved Sø- klasseundervisning - nemlig ved undervisværnet regne med at skulle undervise små- ning i regnestokkens brug. På visse tider
afdelinger, hvor hver afdeling møder kvar- var man oppe på, at ca. 75 % af de værnetervis på to af ugens dage. N etop på grund pligtige, som mødte til undervisning, fik
af de relativt små styrker får man meget lært begyndelsesgrundene i brug af regnesammensatte hold, hvorfor undervisningen stok.
tilrettelægges med hensyntagen til den inGeometrisk tegning har til stadighed vædividuelle form.
ret et af de store fag ved Søværnet. For at
Fagrækken har aldrig været ret stor ved undgå, at faget blev for akademisk præget,
Søværnet. I første omgang samlede man sig
om faget: Medborgerkundskab. hvor man
til stadighed lod det aktuelle avisstof være
normgivende for de emner, der skulle gennemgås.

Civilundervisningen af værnepligtige
ved Søværnet.

Undervisning i jern binding og forskalling fandt
i mange år sted på fregatten FYENS øverste dæk.
Til venstre: Et par værnepligtige lærer at foretage opstilling af en søjleforskalling.

358

En konstabel fra grundskolen er i gang med
boremaskinen. På grund af pladsmangel på Holmen har man henlagt uddannelsen af mashinteknikerne, »skruestikarbejderne«, til uåbenarsenalet på Amager.

Forsvarets Civilundervisning startede i 1959 en
svejseskole på Margretheholm. Skolen, der oprindelig kun havde en kapacitet på 12 mand, vil
nu blive betydelig forøget. Med konstabelordningens indførelse blev dette og lignende faglige
kursus forbeholdt de kontraktansatte.

har lærerne her bestræbt sig på at vise, at
geometri er noget ganske almindeligt, som
vi arbejder med i dagliglivet. Udgangspunktet har derfor været mandens eget
værelse, klasselokalet, kolonihavegrunden,
værkstedsbygningen til egen etablering
o. s. v.
I bestræbelserne for at gøre undervisningen så praktisk som muligt oprettede FCU
på Holmen landets første svejseskole inden
for et tjenesteområde. Skolen har i løbet af
2 år været besøgt af ca. 500 mand.
Kort tid efter svejseskolens start oprettede
FCU sin egen arbejdsmandsskole. Kursus
er her samlet om to områder, jernbinding
og forskalling. Omtrent 200 mand har på
to år fulgt disse kurser.
Også på Stevnsfort har man haft kursus i
jernbinding, og på Langelandsfort har der
været afholdt flere motor- og landbrugskur-

sus i samarbejde med Langelands landbrugsskole.
Det er foran blevet nævnt, at FCU
ikke har haft holdundervisning om bord i
skibene. Derimod skal det her bemærkes,
at :ca. halvdelen af samtlige igangværende
763 brevskoleelever ved Søværnet er fra skibene. Hovedparten af de ønskede kurser er
faglige. Meget ofte udfører disse brevskoleelever deres arbejde under uhyre vanskelige forhold. En brevskoleelev, som FCU
havde truet med udmeldelse på grund af
»dovenskab«, skrev følgende: »Jeg har modtaget et brev, hvori det meddeles mig, at
min udmeldelse på grund af forsømmelighed
er nær forestående. Det er jeg ked af. J eg har
visselig kun indsendt 2 opgaver siden indmeldelsen, det indrømmer jeg, men det har
været vanskeligt nok. De må forestille Dem
en ny mand, som med et kursus i hånden
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kryber ned i en trang MTB (motortorpedobåd) banje til et slæng på 18 mand, en banje,
hvor der skal soves, spises, laves mad, spilles
musik og kort, læses og skrives brevskoleopgaver og alt sammen på en gang, næsten
på ryggen af hverandre, Det er svært at koncentrere sig der om brevskoleopgaverne.«
FCD har lejlighedsvis fra skibene fået anmodning om at holde foredrag om de lande
og byer, som gæstes under et togt. Og meget
.of~e er der kommet opfordring om at tilrettelæ~ge korte kurser i svejsning, jernbinding og forskalling i perioder, hvor skibene
ligger ved kaj på Holmen.
Også på afsidesliggende tjenestesteder f.
eks. på radarstationerne, Grønnedal og
Thorshavn må den eneste form for undervisning blive brevskolens.
FCD ved Søværnet står nu over for en

meget stor opgave, idet civiluddannelsen
for kontraktansatte skal tilrettelægges efter
Søværnets nye ordning.
Direkte under Søværnets militære værksteder er det meningen at igangsætte lærlingeuddannelse, således at en ung mand
med en 5 års kontrakt kan gå hjem med
svendebrev eller certifikat på, at han under
tjenesten er blevet elektromekaniker, radiomekaniker, skruestikarbejder, telegrafist,
søkok eller kontormedhjælper.
For folk med 3 års kontrakt bliver der
tale om f. eks. uddannelse i navigation, teknisk forberedelseseksamen, handelsuddannelse, landbrugsuddannelse, specialarbejderuddannelse o. s. v. For de fleste uddannelser gælder, at de skal foregå på civile
fagskoler i tjenestestedets nærhed.
H. Skougaard.

METEOROLOGISK INSTITUT

E

t af de mange historiske malerier, der
smykker den berømte Stephens Hall
i Londons ærværdige Parlamentsbygning,
erindrer os om det første kendte tilfælde
i vore fædres sørnagts historie, hvor vejr og
vind direkte kom til at gribe afgørende ind
i begivenhedernes udvikling. Og som så
ofte siden: til Danernes ugunst. Under billedet står:

»King Alired/s long-ships, newly built
[or the dejence ol the Realm attack
supply vessels ol the Danish invaders,
storm-beaten in the Swanage Bay - 877.«
Men ligesom en enkelt vejrsituation (som
her stormen ved Swanage Bay) kan gribe
ind overfor en enkelt maritim begivenhed,
vil en nøjere undersøgelse vise os, at selve
klimaets udvikling og omsving kan påvirke
begivenhedernes gang i den store sammenhæng.
Da således vort lands sidste erobrere, det
såkaldte »bådøksefolk«, enkeltgravsfolkene
med de bådformede stridsøkser, for små
4000 år siden begyndte at fortrænge vore
flittige og mere fredelige jorddyrkende forfædre - også kaldet dysse- eller jættestuefolket - og efterhånden var rede til at føre

an i et nyt og betydeligt kulturelt opsving,
fandt dette netop sted på et tidspunkt, hvor
en mildere klimaperiode stod for døren,
den der kom til at præge hele bronzealderen.
Men efter den gyldne, solrige bronzealder fulgte i den næste kulturperiode:
jernalderen, også et nyt og ganske andet
klimapræg. Betegnelsen »den lille atlantiske periode« siger i få ord, hvor det er, vi
er gledet hen. Så regnfuldt, køligt og ofte
tillige stormfuldt var vejret nu forholdsvis
pludseligt blevet, at selvom vi tilslutter os
T oynbee's tankedybe teorier om modgangens betydning for fremskridtet, så må vi
dog vist alligevel her have lov til at fremhæve betydningen af, at netop ganske specielt den nordiske skibsfart fik lov at træde
sine børnesko i så rolig og mild en klimaperiode, som den der karakteriserede hele
baggrunden for kulturudviklingen i bronzesværdets og helleristningernes dage.
Ved siden af dette er det helt betagende
at se, i hvor hØj grad oldtidens og vikingetidens daner - ligesom tidsalderens øvrige
skandinaver - med klarsyn og dygtighed
formåede at forene dristighed og koldsindig
eftertanke. Da nordboerne fra Grønland for
960 år siden indlod sig på at krydse over
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det urolige Davisstræde for langt borte i
sydvest at genfinde det forjættede Vin land,
ja, da har dette fundet sted på grundlag af
moden og omhyggelig iagttagelse af vejr og
vind, som dette nu alt kan variere efter
årstiden: man sejlede nordenom rundt, så
der opnåedes gunstig medbør.
Morsomt nok er det så at sige ganske
analoge konsekvenser af jordklodens vindog klimaforhold, der flere århundreder senere skulle og måtte føre Columbus netop
til Vestindien og Mellemamerika. Thi medens nordboerne fra Grønland sejlede nordenom de mange vandrende lavtryk, sejlede
Columbus sønden om det store, næsten permanente højtryk over Atlanterhavet, ofte
kaldt Azorhejtrykket,
I begge tilfælde opnår man det i sejlskibenes tidsalder såre vigtige: en gunstig vindretning. Og dette gælder naturligvis ganske
særlig Columbus, der helt enkelt spændte
nordøstpassaten for (eller snarere: bag!) sine
karaveller, den passat, hvis eksistens og
egenskaber dog først derigennem kunne
skimtes.
Man kan sammenfattende udtrykke dette
således: på opdagelsesrejsernes tid måtte
man så vidt muligt undgå Vestenvindsbæltet, men vel at mærke: ikke blot for at undgå en tidsødende modvind, men fuldt så
meget, fordi det er her, man for alvor møder mellemzonens stormbaner. Selv da det
var flyvningen over Atlanten, der skulle
forsøges, var sidstnævnte årsag afgørende
for, at det var ikke blot lettere, men også
mindre farligt at flyve over oceanet vestfra
end østfra.
Men før det var kommet så vidt, har
menneskene både i nord og syd oplevet
næsten det utrolige, når vejr og klima gennem kortere eller længere tid er skejet ud
og har vist sig fra sin mindre heldige og
mindre elskværdige side .
I slutningen af middelalderen var klima-
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forholdene atter kommet ind i en fase, der
med sine mange regnstorme mindede en del
om jernalderen. I første halvdel af 1300tallet havde adskillige stormfloder allerede
sat deres spor ved Nordfrislands kyst, der
var særlig udsat som følge af den her rådende almindelige landsænkning.
Men på Marcellus-dagen, 16. januar 1362
(g!' stil), nåedes højdepunktet: en kraftig
springflod allierede sig med en hylende vestenstorm, som førte til marskøen og byen
Rungholts fuldstændige ødelæggelse og forsvinden i havet - »den store manddrenkelsee (drukning), som ifølge krønikerne
kostede 7600 mennesker livet i 7 kirkesogne.
Så store ødelæggelser oplevedes ikke igen
før den ligeledes historisk kendte stormflod
11.-12. okt. 1634 med over 9000 ofre. Fra
nyere tid kan nævnes stormfloderne i 1560
og 1825, som medførte gennembruddet af
Aggertangen, der iøvrigt med stor standhaftighed altid forsøger at lukke sig igen,
fordi det heroppe er landhævning, der
råder.
Så er det - for os - anderledes opmuntrende at tænke på Slaget i KØge Bugt 1.
juli 1677, da »Niels luel gav agt på stormens brage. Situationen synes at indebære
mere end blot en almindelig opfriskning
af vinden under den såkaldte »solgangsvind«, som jo under stabilt sommervejr så
ofte begynder frisk fra øst eller sydøst for
hen på eftermiddagen at skage mod syd eller
sydvest og derved blæse fralands.
I den foreliggende situation har vejrforholdene derimod efter alt at dømme
netop haft et ustabilt præg. Niels luel har
åbenbart givet sig tid til at følge østenvindens meget sigende opfrisken under et begyndende skyoptræk. Hvis han havde ejet
et barometer, ville han også have kunnet
bemærke »vejrglasset«s faldende tendens;
men selv uden dette formåede han som
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0-1/ 2

Stille

Stille

Calm

O

1-5

1-3

Svag luftning

Laber

Light air

0,1

1,6- 3,3

6-11

4-6

Svag brise eller
vind

Laber
Bramsejlskuling Light breeze

0,2- 0.4

3

3,4- 5,4

12-19

7-10

Let brise eller
vind

Bramsejlskuling Gentle breeze

0,5- l

4

5,5- 7,9

20-28

11-16

Jævn brise eller
Merssejlskuling
vind

Moderate breeze

l - 1,5

5

8,0-10,7

29-38

17-21

Frisk brise eller Enkeltrebet
vind
Merssej lskuling

Fresh breeze

2 - 2,5

6

10,8-13,8

39-49

22-27

Kuling eller
blæst

Streng breeze

3 - 4

7

13,9-17,1

50-61

28-33

Stiv kuling eller Trerebet
blæst
Merssej lskuling

Near gale
(high wind)

4 - 5,5

8

17,2-20,7

62-74

34-40

Hård kuling
eller blæst

Klosrebet
Merssej lskuling

Gale

5,5- 7,5

9

20,8-24,4

75-88

41-47

Storm

Undersejlskuling

Strong gale

7 - 9

10

24,5-28,5

89-102

48-55

Stærk storm

Storm

Storm
(whole gale)

10 -12

Il

28,6-32.6 103-117

56-63

Orkanagtig
storm

Flyvende storm

Violent storm

12 -16

12

lover 32.6 118-

Orkan

Orkan

Hurricane

14 - ?

i.s

over 63

Dobbeltrebet
Merssejlskuling

-

l) Efter de nyeste in'temationale vedtægter fortsættes Beauforts skala op til 17 = 109-118 knob.
2) Bølge-skalaen angiver kun de sandsynlige størrelser i frit farvand.

en god og erfaren naturiagttager at drage
slutningen: optræk til regn og under eller
efter denne: vindspring mod sydvest. Det
var denne rigtige tankerække, vor anfører
på så storslået måde forstod at udnytte
taktisk.
For at nå videre her må man imidlertid
ad naturiagttagelsens vej, passende krydret

og skærpet med teoretiske spekulationer, nå
frem til den virkelighedsbaggrund, som de
fysiske naturlove er, også på dette felt, og
som er det eneste, der kan sætte os i stand
til at lade subjektive vurderinger suppleres,
omend ikke tilfulde erstattes af objektive
følgeslutninger på alment og almengyldigt,
det vil sige: videnskabeligt grundlag.
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Meteorologien
som erfaringsvidenskab
I vore dage står Meteorologien som det
samlede kompleks af vejrmæssig naturiagttagelse, naturforskning og naturerkendelse,
hvoraf selve vejrlæren må opfattes som en
speciel, men i praksis særdeles vigtig afdeling, som for en stor del, men langtfra udelukkende, har et deskriptivt præg og iøvrigt
fremtræder som en af meteorologiens ældste
former.
Under sin langsomme og trælse udvikling siden renæssancen, en udvikling der
ofte var så langsom, at den helt syntes at
være gået i stå, har meteorologien måttet
vente længere på sit afgørende gennembrud
end de sestervidenskaber, der kendes som
astronomien, fysikken og kemien.
End ikke noget så forholdsvis overskueligt som skyerne gør her nogen undtagelse.
Medens de interesserede med iethed tidligt
formåede at skelne mellem hundreder, ja,
tusinder af forskellige planter og blomster,
varede det længe, før man undte sig den
fornøjelse, som det jo faktisk i meget hØj
grad er: at Øve sig i at »botanisere på himmelen«.

Selv den mest elementære sondring mellem skyernes hovedformer synes ikke at
være forsøgt førend af den franske naturforsker Lamarck (1744-1829) i 1802 og den
engelske kemiker Luke Howard (17721864) i 1803, kun to år før hans landsmand,
admiral Beaufort (1774-1857) i 1805 opstillede sin berømte 12-delte vindstyrkeskala (se
tabellen). Dens vurderingsgrundlag er sejlføringen på en fuldrigget orlogsmand af
datidens type under bidevindssejlads, hvorfor den jo var som skabt til straks at godtages i Flåden.
Dette skete dog ikke før i 1837. Men til
gengæld har Beauforts skala holdt sig over-
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alt til søs til de seneste tider og er tillige
»gået i lande, altsammen til trods for, at
hele det oprindelige vurderingsgrundlag i
vore dage naturligvis er ganske irrelevant
og Beauforts egne trin-kriterier ganske uanvendelige i dag.
De vejriagttagelser, der fra ældre tid er
overleveret gennem krøniker, dagbøger og
lignende, har naturligvis en meget spredt
og tilfældig karakter, og målinger blev først
mulige efter opfindelsen af termometre og
barometre og disse instrumenters langsomme forbedring i det 17. århundrede. Men
både før og efter den tid måtte det vanskeliggøre og længe hindre meteorologiens udvikling, at man ikke indså betydningen af
at basere vejrforudsigelser direkte på forudgående iagttagelser, hildet som man var
i den fra skolastiken nedarvede astro-meteorologi.
Bemærkelsesværdige er dog et par værker
fra Uranienborg, »Tycho Brahes meteorologiske Dagboge ført på H ven fra oktober
1582 til april 1597 af, blandt andre, Elias
Olsen Morsing (o. 1550- e. 96). Den indeholder observationsrækker, der strækker sig
over længere tidsrum og som helhed er mere
udførlige og nøjagtige end de, der findes i et par snese ældre beretninger af lignende art fra andre europæiske lande. Poul
la Cour, der som klimatolog kommenterede
Videnskabernes Selskabs udgave af dagbogen (trykt 1876), kunne på dette grundlag
påvise omtrentlig overensstemmelse mellem
datidens klimatype og nutidens.
Efter at Frederik II havde opfordret Tycho Brahe (1546-1601) til at udarbejde
en vejledning i praktisk vejrkyndighed, betroede denne opgaven til sin første assistent Peder Jacobsen Flemles (1554-98).
Resultatet blevet meteorologisk værk af
blivende værdi med den noget ejendommelige titel: »En Elementisch oc ]ordisch

Astrologia Om Lufftens forendring« (trykt struere termometre, der viste ens, blev disse
nye varmemålere utvivlsomt ikke alene anpå Hven 1591).
Igennem det følgende århundrede udgør vendt til at kontrollere temperaturen af
skibsjournalerne sammen med en del al- pendul og kikkert, men også til bestemmelmindelige dagbogsoptegnelser nogle af de se af temperaturen i fri luft; noget sikkert
få lyspunkter indenfor dansk meteorologi. herom foreligger dog først fra den strenge
Blandt de ældste er dagbøger ført af kan- isvinter 1708-09.
Det kgl. Danske Videnskabernes Selskab,
celliembedsmanden Sivert Grubbe (15661636), bl. a. under Christian IV's Finmarks- der blev oprettet i 1742, skulle navnlig i sit
togt 1599, og en anden af senere rigsadmiral første århundrede få stor betydning for udOve Giedde (1594-1660), ført under Ori- viklingen af vejriagttagelser og vejrforskentfarten 1618-22. Adskilligt om vind og ning i Danmark. Allerede i 1751 publicevejr findes i vor ældste bevarede egentlige rede matematikeren Ernst G. Ziegenbalg
skibsjournal, ført af astronom og naviga- (1716-58) i selskabets skrifter (V, 376-90):
tionslærer Bagge Wandel (1622-83) under »Observationer, som ere giorte over Veyret opmålings- og øvelsestogt til Færøerne liget og Vindene i Kiøbenhavn fra Dee.
sommeren 1650.
1745 til Juni 1748« samt en kort afhandling
Om meteorologiske observationer fortæl- om slige observationers nytte (Kbh. 1751);
ler marinehistorikeren H. D. Lind: Da der senere fulgte: »Afhandling om Aarsagen
daglig blev begået »stor Forseelse med Vin- til Iis.«
dens Forsømmelse paa Serejserne«, befalede
Den juridiske embedsmand Niels HorreChristian IV i 1621 admiralen på Holmen bow (1712-60), der i 1749 havde taget op»at holde Bog eller Register, hvori dagligen hold på Island, blev den første: der gaven
optegnedes, hvad Vinden hvert Kvartal paa nøgtern skildring af Øens mærkelige naturDagen havde været, desligeste hvert Kvartal og vejrforhold (trykt som monografi, Kbh.
om Natten, hvorpaa Vagten hver Morgen 1752).
skulde gøre Beskeden og saadant lade indHans yngre broder Peder H orreboto
skrive«, og 3 af disse såkaldte »Vindskri- (1728-1812) publicerede 1780 i Tractatus
vere« nævnes med navn og angivelse af historieo-meteorologiens etc. tabeller med
lønning.
middeltal over 26 års meteorologiske iagttaChristian V's Danske Lov af 1683 gør fø- gelser (1751-76) på Rundetårn, noget vidtring af skibsjournal obligatorisk, en reform løftigt kommenteret på latin (364 sider).
der tydeligt kan spores i antallet af bevarede Iagttagelserne omfatter luftens temperatur
journaler (i begyndelsen dog kun fra orlogs- og tryk samt vind og vejr, derunder nedbørskibe).
dage og deslige, fra 1769 også nedbørmængSystematiske optegnelser efter udenlandsk de. Desværre lader målingernes pålideligmønster (sml. storhertug Ferdinand U's hed navnlig i den første tid adskilligt tilmeteorologiske stationsnet i Toscana 1654 bage at ønske. Forøvrigt er de originale ob-70, Accademia del Cimento), dog uden servationer alle gået tabt.
anvendelse af instrumenter, blev foretaget
Da Thomas Bugge (1740-1815) fortsatte
igennem hele året 1671 og publiceret i 1673 disse målerækker, blev det af betydning, at
af Rasmus Bartholin (1625-98).
det over hele Europa virksomme MannEfter at det i 1702-03 var lykkedes Ole heimer-selskab Societas Meteorologicæ PalaChristensen Rømer (1644-1710) at kon- tin æ med Videnskabernes Selskab som mel-
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lemled formåede astronomiprofessoren til
forbedret og forøget indsats i meteorologien.
Desværre indeholder klimatabellerne dog
netop fra Bugges tid flere slemme lakuner.
Ar 1819 ophørte målingerne på Rundetårn, men 1814-74 måltes der i den gamle
botaniske have ved Charlottenborg. Vejrinteressen breder sig blandt naturhistorikerne. Botanikeren ]. Fr. Schouw (17891852) får sin: »Skildring af Veirligets Tilstand i Danmark« (576 sider) prisbelønnet
og 1826 udgivet af Videnskabernes Selskab.
H. C. Ørsted (1777-1851) var selskabets
sekretær, og i denne egenskab tog han initiativ til det danske observationsnets udvidelse. Herigennem, ligesom ved enkelte
afhandlinger og ikke mindst gennem påvirkningen af yngre medarbejdere, kom
han til at betyde meget for meteorologien
herhjemme.
Allerede i 1820 havde Ørsted fået vedtaget, at Videnskabernes Selskab i sine skrifter fremtidig skulle publicere nøjagtige meteorologiske iagttagelser (med instrumenter) fra flest mulige stationer indenfor det
danske monarki.
I 1827 vedtog Videnskabernes Selskab et
forslag af Schouw om at udnævne en permanent meteorologisk comitee, som foruden af forslagsstilleren kom til at bestå af
fysikerne Ørsted og kammerherre A. W.
Hauch (1755-1838). Et forslag om oprettelse af et meteorologisk observatorium blev
ganske vist rejiceret af selskabets cassecommission, men comiteen fik dog med sit årsbudget på flere hundrede Rbd. udrettet adskilligt.
I serien Collectanea meteorologica l-IV
(1829-56) publicerede selskabet landphysirus Thorsteinssons observationer fra Reykjavik, inspektør Holbells og andres fra
Grønland, dr. Trentepohls fra Guinea og
dr. N eubers mønstergyldige iagttagelser,
også af skyformer, fra Abenrå. Iøvrigt lod
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Videnskabernes Selskab foretage meteorologiske observationer i Arhus, Frederikshavn
og Dansk Vestindien; endvidere på FærØerne fra 1831, på Bornholm fra 1832 (i
Pedersker), og på Samsø fra 1838. Lignende
observationer blev foretaget af flere rejsende danske naturforskere, således af ]apetus
Steens trup (1813-97) i Island.
Danmarks fjerne besiddelser satte sig på
forskellig måde spor også i vor meteorologiske litteratur; medens senere direktør for
Grønlands Handel, geologen H. ]. Rink
(1819-93) i sit værk fra 1857 om Grønland
også bragte en del af klimatologisk interesse, skrev generalguvernør i Dansk Vestindien, kontreadmiral ]. F. Barden/Zeth
(1772-1833): »Om Orkanere (Vid. S. Skr.
1832) og kommandør P. W. Tegner (1798
-1857) i 1856 om samme emne.
Stadsingeniør L. A. Calding (1815-88)
foretog 1849-59 en række fordampningsmålinger fra Peblingesøen (Tdskr. for Landoekonomie 1860), der har vist sig så værdifulde, at vor tids teknikere endnu kan bygge på dem. Senere førtes han gennem betragtninger over vædske- og Iuftstrømninger, med særligt henblik på hvirvelstormen
over Skt. Thomas 21. august 1871, ind på et
teoretisk-meteorologisk arbejde af varig international værdi (Vid. S. Skr., resp. Overs.
for 1870-71). I 1881 fulgte (Vid. S. Skr.):
»Nogle Undersøgelser over Stormen over
Nord- og Mellem-Europa af 12te-14de November 1872.« Colding skal have været den
første, der tegnede synoptiske vejrkort herhjemme.
Fysikeren C. V. Holten (1818-86) kan vi
takke for en hel række, i Videnskabernes
Selskabs oversigter trykte, hovedsagelig klimatologiske afhandlinger: om 25 års timevise temperaturiagttagelser på Nyholms hovedvagt (1862), om middeltemperaturen i
Kjebenhavn (1864), om vindforholdene
(1864), om vindenes forhold til temperatur

og tryk, samt om Doves dreiningslov (1865);
og endelig om klimaændringer gennem et
sekel (1870).
N. J. Fjord (1825-91) kom i 1858 som
docent i fysik og meteorologi ved den nyoprettede Veterinær- og Landbohøjskole i forbindelse med lektor i landøkonomi B. S.
Jørgensen (1815-88), der 1855-83 var præsident for det i 1769 oprettede kgl. Landhusholdningsselskab. Tilsammen udvirkede
de i 1859, at også dette selskab oprettede en
meteorologisk komite; denne grundlagde
og ledede et klimatologisk stationsnet på op
til 31 stationer, deriblandt fra 1860 Landbohøjskolen, som har opnået vor længste og
bedste målerække, ialtfald for temperaturens vedkommende. Fjord varetog arbejdet,
men fik god støtte af J. C. la Cour (183898), der fra 1866 som sekretær udarbejdede
komiteens publikationer. Disse var: »Aarsberetning fra det Kongelige Landhusholdningsselskabs meteorologiske Komite«, der
udkom for 1861-72, to femårsberetninger
(1861-65, 1866-70) og månedsberetninger
for 1866-73.

Den nyere udvikling ude og hjemme.
Da den stolte spanske Armada i juli-august 1588 stævnede mod nord for at tugte
England, var det uventet tidlige og usædvanligt voldsomme storme over Nordsøen,
der fuldendte det ødelæggelsesværk, som
under træfningerne i Kanalen var indledet
gennem de engelske småskibes manøvredygtighed. Af den mægtige flådes 130 karaveller, galejer og galeoner med 28.000 mand
vendte ikke engang halvdelen hjem igen
- en skelsættende søhistorisk begivenhed,
som forskød hele magtbalancen og skabte
et Britannia »ruling the waves«.
Det var imidlertid også en storm, der indirekte gav stødet til hele den moderne meteorologi og vejrtjeneste. Det var under

Krimkrigen, da en voldsom storm pludselig
brød løs over Sortehavet den 14. november
1854 og forårsagede megen ravage i de forenede fransk-engelske flåder foran Sevastopol, hvorunder bl. a. linieskibet HENRI IV
totalforliste.
Det lykkedes nu Pariser-observatoriets
chef Le Verrier (1811-77), den ene af planeten N eptuns to berømte opdagere, at gennemføre den første egentlige vejr-kortlægning ved at bestemme stormcentrets bane
fra Frankrig til Sortehavet i dagene 12.-14.
november. I klar forståelse af den vidtrækkende betydning heraf tog han selv allerede
i februar 1855 initiativet til oprettelsen af
det første såkaldt synoptiske stationsnet med
vejrtelegrafering, en tanke som ganske vist
75 år tidligere havde ligget i svøb hos hans
landsmænd Lamarck, Laplace og Lavoisier
m. fl. (1780-90). Dengang havde man imidlertid noget for ensidigt lagt hovedvægten
på barometerforholdene alene.
Tanken om klimakort kan forøvrigt føres
yderligere et sekel tilbage, nemlig til englænderen Edmund Halley (1656-1742),
kendt både som kometopdager, jordmagnetiker og som den dynamiske meteorologis
fader, idet han i 1686-88 havde udsendt
den første undersøgelse af passaters og monsuners egenskaber og udbredelsesforhold,
smukt illustreret af et vindkort.
De første meteorologiske »øjebliksbilleder«, gående ud over det klimatologisk registrerende, hidrører derimod fra tyskeren
H. W. Brandes (1777-1834), som tegnede
en slags vejrkort for hver dag i det meget
varme år 1783. Han analyserede vejrsituationerne og kom senere desuden ind på lavtryksbevægelserne med dertil knyttede problemer.
Men disse kort var dog endnu kun barometerkort, og desuden viste de kun længst
forsvundne vejrsituationer. Gode oplæg til
mere aktuelle og mere almene vejrkort
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fremkom imidlertid i tiåret 1842-52, navnlig ved Kreil i Prag, BaU i England, Loomis
og Henry i U.S.A. Et større fremskridt var
de daglige vejrkort, som takket være den
som astronom, jordmagnetiker og luftskipper kendte James Glaisher (1809-1903)
blev fremstillet under verdensudstillingen
i London 1851 og her solgt for en penny
stykket. Nævnes må også de af hollænderen
Buys Ballot (1817-90) siden 1852 tegnede
vejrkort, som i 1856 førte ham frem til forståelse af den virkelige sammenhæng mellem lufttryk og vindforhold (Buys Ballots
lov).
I mellemtiden havde også andre vigtige
meteorologiske begivenheder fundet sted.
Den amerikanske søofficer Commodore M.
F. Maury (1806-73) havde som leder af det
i Washington DC 1843 oprettede nautiskmeteorologiske institut (Naval Observatory)
i løbet af kun ni år fået indsamlet en mængde iagttagelser fra skibe, svarende til ca.
500.000 dcgnobservationer, og i 1853 indkaldte han nu til et meteorologisk møde i
Bruxelles, hvor også Danmark blev repræ-
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senteret, nemlig ved direktøren for Søkortarkivet H. P. Rothe (1813-1905). Dette
blev ikke alene den første internationale
meteorologiske kongres overhovedet, men
tillige startsignalet for et mægtigt opsving
indenfor den nautiske meteorologi, hvori
også vort land kom til at deltage med megen ære, ikke mindst som følge af vore
talrige iagttagelser fra sejladserne på FærØerne, Island og Grønland.
Men for den nye og ligeledes så frugtbare synoptiske meteorologi med dens vejrkort, stormvarsler og andre forudsigelser
var det Le Verrier, der blev banebryderen
allerede året efter Maurys kongres. Daglige
vejrkort udsendtes regelmæssigt allerede fra
1856 med vejriagttagelser fra hele Frankrig,
og inden længe udvidedes de til at omfatte
store dele af Europas fastland. Frankrig var
således gået i spidsen, men England fulgte
lige efter, og her var det, de første stormvarsler udsendtes i 1861. Også i Norge, hvor
et meteorologisk institut blev oprettet i
1866, var man tidligt med, og på initiativ
af N. J. Fjord (1825-91) blev de norske og

Lufttrykfordelingen over Vesteuropa den 6. marts
1783. Tryklinierne er ikke isobarer, men linier for
lige afvigelser fra de forskellige egnes normale
tryk. l sit værk fra 1820 gennemgår H. W. Brandes vejr- og trykforhold over Europa for hver dag
i 1783 og følger lavtrykkenes bevægelser, dog
uden at offentliggøre selve kortene. De er senere
gået fuldstændig tabt; men svenskeren Hildebrandsson har som eksempel rekonstrueret dette.

H.W. BRAN DES:

Modstående side :

Fra sine videnskabelige rejser hjemførte astronomen Elmund H alley betydningsfulde resultater af
såvel meteorologiske som jordmagnetiske undersøgelser. Her ses et udsnit af hans berømte vindkort med bl. a. passater og monsuner indtegnet fra
hovedværket (1686), der skaffede ham navnet »den
dynamiske meteorologis [ader«. Det ses, at flere af
de geografiske navne afviger stærkt fra nutidens.

engelske stormvarsler afprøvet herhjemme i
vinteren 1871-72 ved hjælp af nogle dertil
særligt oprettede kyst-signalstationer ved
Skagen, Tisted og Fanø, - Tiden for de
helt store fremskridt var endelig inde, også
i Danmark.
Side om side med jernbanerne bredte te legrafens net sig over landene, og rundtom
arbejdede man hen imod etablering af
meteorologiske statsinstitutioner, der ikke
blot skulle arbejde med klimatologi, men
navnlig med vejrforudsigelser. Det er betegnende for den trang, der i så henseende
havde meldt sig også her i landet, at »netop
lidt førend der i Rigsdagen stilledes en Opfordring til Regjeringen om at tage sig af
Sagen, var det første Skridt gjort til, at de
to her i Landet bestaaende meteorologiske
Komiteer i Forening kunde komme til at
rette en lignende Opfordring til Regjeringen, medens man fra Marineministeriet og
Telegraphvæsenet havde overveiet, om ikke
II. 24
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de nuværende telegraphiske Meddelelser og
Opslag om Vind og Veir i forskjetlige Havne kunde faae en større Udstrækning« (Betænkningen af 10. juli 1871, se nedenfor).
Den mand, der kom disse overvejelser i
forkøbet, var Niels H. C. Hoijmeyer (1836
-84). Efter i Paris at være blevet bekendt
med en synoptisk vejrtjeneste. baseret på
indtelegraferede vejrobservationer (codifi..
ceret som »obser«), indsendte han i 1870
til regeringen et motiveret forslag om et lignende systems indførelse i Danmark. En af
Marineministeriet nedsat kommission kunne i ovenfor citerede betænkning af 10. juli
1871 tiltræde forslaget; men konsistorium
frarådede, at »berneldte Institut knyttes til
Universitetet og underlægges en Bestyrer,
der ansættes som ordinær Professor i Meteorologi«, da et institut som det nævnte ikke
ville få »nogen rent videnskabelig Karakter« ... »om end det videnskabelige Formaal maa medtages, vil et meteorologisk
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Institut dog komme til at rette sin Virksomhed umiddelbart paa at tilfredsstille mangehaande praktiske Øiemed, der i og for sig
ere Universitetet uvedkommende, eller som
dog ligge det fjernere, f. Ex. Søfartens og
Agerdyrkningens Tarv«, og »disse praktiske
Fonnaal ville trænge sig, stærkt frem i Forgrunden blandt Instituttets Opgaver«.
Resultatet blev, at der på finansloven for
1872-73 bevilgedes 7400 Rd. til oprettelse
(fra 1. april 1872) af et under Marineministeriet henlagt Meteorologisk Institut. Bestyrer blev Hoffrneyer, medens mag. scient.
Poul la Cour (1846-1908) ansattes som underbestyrer.
Herudover disponeredes der til at begynde med kun over en assistent ( G. A. Rung)
og et kontorbud, men personalet udvidedes
hurtigt. I august 1874 flyttede man fra et
enkelt, lejet lokale i Navigationsskolens
bygning (Havnegade 23) til Søkortarkivets
nye bygning ved Toldboden, og her har
Meteorologisk Institut siden haft til huse
lige til delingen med delvis udflytning til
Charlottenlund i 1949.
I den første tid udarbejdedes af Hoffmeyer, privat og trykt for hans midler,
synoptiske vejrkort over Europa, dele af
Amerika og tilgrænsende dele af Nordatlanten (skibsobservationer) for hver dag i årene
1869-70. Disse såkaldte »Hoffrneyer-kort«
fortsattes senere for 1873-1911, fra årgang
1881 ved samarbejde mellem instituttet og
Deutsche Seewarte i Hamburg. Også gennem arbejdet med dem søgte man målbevidst at samle erfaringer til gavn for vejrtjenestearbejdet. ikke mindst den senere
etablerede stormvarslingstjeneste. Hoffmeyer-kortene kom bl. a. til på afgørende
måde at afgive holdepunkt for de nordeuropæiske meteorologers sejrende anskuelser
om den mest hensigtsmæssige form for barometerreduktion (Mohn på meteorologkongressen i Wien 1873); de leverede mate-
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riale til van Bebbers bestemmelse af cyklonernes hovedtrækveje (»Zugstrassen«) og er
senere af den norske fysiker og meteorolog
V. Bjerknes blevet kaldt »en guldgrube«
for erfaringsdannelsen ved synoptiske vejrstudier.
Allerede i sit første tiår fik meteorologien, herhjemme som i udlandet, ydet en
betydelig indsats på mange områder, deriblandt også på det instrumentelle. En
bekvem, kandeformet regnmåler konstrueredes således af N. J. Fjord i 1874.
Stor international opmærksomhed vakte
dernæst en allerede 2 år senere af G. A.
Hagemann konstrueret vindstyrkernåler.
Ideen var ganske ny, nemlig vindsugningen
i et Pitot-rør, og denne model tillader langt
bedre end Robinsons skål-anernometer
(med de roterende deles inerti) at bestemme vindstødenes styrke, turbulensforholdene og momentanværdier i det hele taget.
Disse to hovedtyper supplerer iøvrigt hinanden på fortrinlig måde.
Efter Hoffmeyers død - i udenlandske
fagkredse omtaltes han som »en af de mænd,
hvem nutidens meteorologi skylder mest«
- blev bestyrerembedet overdraget A dam
F. W. Paulsen (1.833-1907), som i 1882-83
(første internationale polarår) havde været
chef for en magnetisk-meteorologisk ekspedition til Godthåb i Vestgrønland (Nordlys). I 1899-1900 ledede han en lignende
ekspedition til Akureyri og organiserede i
1900-01 en ekspedition til Utsjoki i Nordfinland med stud. mag. Dan la Cour som
leder. Herudover har Meteorologisk Institut gennem årene bidraget sit til udrustning af videnskabelige ekspeditioner, bl. a.
til Rhodos, Pamir og Sahara samt flere til
Grønland.
Ude i Europa havde en kostbar og lidet
frugtbar udforskning af atmosfæren allerede gennem omtrent et århundrede været
forsøgt fra bemandet ballon, da franskrnæn-

20. februar 1962
befandt den første amerikanske rumpilot,
John Glenn, sig i 280.000 meters højde
over jorden for herfra og ned til 160.000
meter at omkredse jorden 3 gange. Efter
286 minutters forløb landede han velbeholden. En lang række videnskabelige iagttagelser og målinger, bl. a. af meteorologisk
art, var resultatet.

5. september 1862
foretog de engelske forskere, luftskipperen Coxwell og videnskabsmanden Glaisher, en ballonopstigning, hvorved de i løbet af 60 minutter nåede datidens rekordhøjde,
ca. 11.000 meter. Til trods for, at
Glaisher besvimede på grund af iltmangel, så gassen måtte lukkes ud
for at nå lavere højder, lykkedes
det dog at gøre flere iagttagelser
af interesse for den meteorologiske
videnskab.
24·
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Saussures hårhygrometer med termometer. Når luftfugtigheden ændrer hårets
længde, vil v iseren dreje sig over den inddelte skala (t.o.),
N . j. Fjords kandeformede regnmåler med prop. Indholdet af måleren der
ikke er udsat for nævneværdig fordampning, hældes gennem tuden o~er i
måleglass et. OPfangsflade 1000 cm», Vore dages regnmålere har 200 ems; de
er uden tud, men med indvendig opsamlingsdunk. Sn e, hagl, rim og isslag
smeltes før målingen.

Rangs anemom eter eller vindstyrkemåler, set bagfra. Mod el efter de banebrydende konstruktioner
af Magius og G. A . Har tmann (1873). V inden bevirker en sugning i røret t. u., således at vandet
v il stige i zinkbrøndens hule væg og falde i selve
brønd en (forbundne kar). Dette angives ved hjælp
af en svømmer (ses ikke på tegningen), der gennem
trådophæng med kontralod kan dreje en viser på
forsid en.

dene Hermite og Beseneon i 1892 indledte
en ny epoke ved opsendelse af registrerballoner (ballons sondes) med selvregistrerende instrumenter (baro-, termo- og hygrograf); hermed kom der fart i aerologien,
både i Europa og i Amerika.
Også opsendelsen af drager med registrerinstrumenter blev almindelig, og på dette.
felt kom vort land til at deltage aktivt i
årene 1902-03 gennem arbejdet på den
fransk-skandinaviske dragestation ved Hald
jViborg (Teisserene de Bort, Hildebrandsson og Paulsen). Man var her bl. a. så heldig at få gode vindstyrkemålinger under
julestarmen 1902 (måske den stærkeste
storm i Sydskandinavien i nyere tid), og
kunne afslutte undersøgelserne i april-maj
1903 med drageopstigninger på Kattegat
fra nogle bekvemme, mindre fartøjer, som
Marineministeriet havde stillet til rådighed. Rapporten om disse undersøgelser:
Travaux de la station franco-scandinave de
sondages aeriens a Hald 1902-03 (Viborg
1904) skyldes først og fremmest Teisserene
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de Bort, men iøvrigt flere af dennes franske medarbejdere.
I det nye århundrede virkede bl. a. la
Cour meget alsidigt, både som reformator
og opfinder, og det såvel i sin ungdom som
senere hen. I 1891-92, da Københavns Frihavn var under bygning, var der etableret
en »partiel stormvarsling« for visse farlige
vindretninger. Men først efter julestorrnen
1902 gennemførtes på Marineministeriets
initiativ og under la Cours ledelse en nyordning med en regulær stormvarsZingstjeneste fra 15. oktober 1904; en dertil
knyttet kulingssignaltjeneste kom i gang

fra 15. juli 1906 - en af la Cour udtænkt
reform, der uden tvivl har gjort Danmark
til foregangsland på dette punkt.
Fra juli 1905 blev vejrkortserien komplet
med morgen-, eftermiddags. og aftenvejrkort, alle 3 med stationslister og en vejrmelding, bestående af beretning (oversigt)
og udsigt.
Såvel stationsnettet som vejrkortets område voksede bestandig; særlig må fremhæves »obserne« fra Færøerne og Island, der
kom til i 1906-07 (Vestmanø dog i 1911),
så snart kabelforbindelsen var etableret.
N ogen tid efter (fra 1. januar 1908) oprettedes en særlig vejrvarsling for Færeerne
ved et dagligt kodetelegram fra instituttet
med resume af obser fra nogle få, vigtige
stationer, efterfulgt af oversigt og udsigt.
Adam Paulsen efterfulgtes i 1907 som
direktør for Meteorologisk Institut af grønlandsforskeren, kaptajn Carl H. Ryder
(1858-1923), der ligesom sin forgænger
havde beskæftiget sig med meteorologi på
Godthåbsekspeditionen 1882-83, senere bl.
a. på Scoresbysund-ekspeditionen 1891-92,
uden dog at have haft direkte tilknytning
til instituttet.
Naturligvis måtte krigen 1914-18 såvel
som 1939-45 medføre et stop i telegramtilgangen; men meteorologisk erfaring har
tilsammen med de videnskabelige metoder
i ikke ringe grad kunnet råde bod på manglerne, således at et sammenbrud af prognosearbejdet er blevet undgået.
Ryders efterfølger, Poul la Cours sen
Dan B . la Cour (1876-1942) var både som
afdelingschef i vejrtjenesten gennem 20 år
og som direktør næsten lige så længe (1923
-42) alsidig interesseret i atmosfærens udforskning. Observationer med registrerballoner kunne der dårligt blive råd til herhjemme, men man foretog talrige opsendelser af pilotballoner til bestemmelse af vindforholdene i de højere luftlag. Det skete

navnlig (ligesom de internationale skyiagttagelser, hvori Danmark allerede længe havde deltaget) på de såkaldte »intemationale
dage«, herhjemme fra september 1909, i
Island allerede fra april 1909.
Mange år senere, fra sommeren 1927,
blev der foretaget nogle opsendelser af måleapparater med luftfartøj og i august 1935
med registrerballoner. Radiosonderne, små,
trådløst rapporterende meteorografer, der
forsøgsvis allerede var blevet opsendt fra
Thule under polaråret 1932-33, var imidlertid nu blevet praktisk anvendelige. Særlig Våis ålå-radiosonden, vægt kun 365 g,
havde tiltrukket sig la Cours opmærksomhed, og adskillige opsendtes i tidsrummet
december 1938-marts 1939 fra det nedlagte
Charlottenlundfort, senere fra Thorshavn
i den »intemationale måned« april 1939 og
fra Aalborg Lufthavn.

Før julestormen 1902. Det langstrakte lavtryk ved
Færøerne juledags morgen trænger hurtigt frem
mod Sydskandinavien under voldsom uddybning,
næret af de store temperaturmodsætninger mellem
Island (+ 3°) og Skotland (9°). Allerede 20 timer
senere var julestormen på sit højeste over Danmark - vistnok den voldsomste og mest ødelæggende storm, der nogensinde er registreret herhjemme.
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Efter at la Cour allerede i begyndelsen
af sin direktørtid havde foranstaltet radiofonisk.e udsendelser af høstvejrmeldinger
(fra l. august 1923), fulgte i januar 1925
overgangen til radiofonisk spredning af
samtlige vejrmeldinger og varsler (samt isberetning) med samtidig inddragning af
de gennem en snes år på alle landets statsbane- og telegrafstationer opslåede rudekasser til anbringelse af vejrkort.

Meteorologisk Instituts afdelinger
og deres arbejde.
En selvstændig Flyvevejrtjeneste har siden 1926 udviklet sig i tilknytning til
Københavns Lufthavn i Kastrup og de Øvrige i tidens løb anlagte, mest statslige
trafiklufthavne samt de militære flyvestationer. Den rivende udvikling, der her har
fundet sted, er sket i samarbejde med Meteorologisk Institut, og stationsnettet har
altid været fælles.

De mange vigtige specialopgaver, der er
blevet løst af flyvevejrtjenesten, har betydet
en stor aflastning for instituttet og bidraget
til, at dets videnskabelige personalestab,
der samtidig også er vokset stærkt i antal,
i højere grad end forhen har kunnet samle
sig dels om videnskabelige studier og forskning, dels om praktiske og tekniske (derunder instrumentelle) fremskridt, samtidig
med at den stadig voksende mængde af
daglige, rutinemæssige opgaver og undersøgelser kan tilgodeses i fornødent omfang.
Meget krævende er iøvrigt også det internationale samarbejde, hovedsagelig varetaget gennem den meteorologiske verdensorganisation (WMO) i Geneve og de dertil
knyttede kongresser.
Såvel af praktiske som af historiske grunde er arbejdet ved Meteorologisk Institut
delt mellem 7 forskellige, relativt uafhængigt arbejdende afdelinger.
Af disse har Vejrtjeneste-Afdelingen
(Vejrtjenesten), altid været ikke blot den

En af landets ca. 200
tremmehytter, en såkaldt
»engelsk hytte«, med meteorologiske måleinstrumenter. To lodrette termometre bestemm er luftens øjeblikkelige temperatur og fugtighedsgrad, mens to vandrette
viser maximums- og minimumstemperaturer.
Desuden findes en termograf og en hygrograf
til automatisk registr ering af temp eratur og
fugtigh ed.
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Meteorologisk Instituts vejrtjeneste modtager fra store dele af den nordlige halvkugle pr. fjernskriver
meteorologiske telegrammer til brug ved udarbejdelsen af de daglige vejrkort. Til sammenligning
med de hjemlige resultater kan vejrkort fra udlandet nu fås direkte som trådløs billedtelegrafi. Særlig
når det gælder forudsigelsekort er disse oplysninger af stor værdi.

største, men også den af offentligheden
bedst kendte. Denne afdelings videnskabelige stab er i efterkrigsårene vokset til ikke
mindre end 14 (ult. 1961), deraf: l statsmeteorolog, l afdelingsmeteorolog og 12
videnskabelige assistenter, hvis hovedopgave
er de daglige, rutinemæssige forudsigelser
og varslinger af vejr, vind og storm over et
vidtstrakt område, nemlig: Danmark med
omliggende farvande, derunder sydlige
Østersø og hele Nordsøen, hvor jo navnlig
fiskerbankerne er af interesse i denne forbindelse; dernæst Færøerne med omliggende farvande og endelig Grønlands mest befærdede kyster.
I tilknytning hertil er løbende studier,

dels af teoretisk, dels af praktisk natur
nødvendig for fagets udøvere. De videnskabelige publikationer indenfor dette område, verden over, svulmer stadig mere op,
således at alene det at følge med i det
vigtigste nye stof, der må kendes i sin helhed, kan siges at være noget af en bedrift
indenfor dette specielle, samtidig meget
vigtige, særdeles interessante og meget vanskelige fagområde.
Vejrtjenesten aflastes udadtil og støttes
indadtil af Klimatologisk Afdeling (KlimaAfdelingen), hvis arbejde - også for en stor
del rutinemæssigt - strækker sig fra kontrollen med de gamle meteorologisk-klimatologiske arkivalier til data-behandlingen
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af nyindkomne, månedlige observationslister fra opimod 500 observations-stationer.
Endvidere til planlægning og gennemforelse af nye arbejder: nye, supplerende målesteder, nye instrumenttyper og målemetoder til afprøvning.
Hertil kommer den løbende publikation
af observations-data i årbøger, måneds- og
ugeoversigter, samt selvstændige videnskabelige undersøgelser; men det videnskabelige
personales antal er fremdeles nede på kun
2 ligesom for 50 år siden, nemlig l statsmeteorolog og l assistent.
Den del af de klimatologiske opgaver, der
vedrører havet, varetages ligesom det rent
hydrografiske stof (havstrømme og saltforhold) af Nautisk Afdeling} oprettet som
selvstændig afdeling i 1879.
Kort tid efter oprettelsen af et nautiskmeteorologisk bureau i Stockholm i 1878
afholdtes der i oktober i København en
nautisk-meteorologisk konference mellem
delegerede fra Danmark, N Qrge og Sverige.
Her vedtoges en arbejdsdeling mellem de
tre lande, således at bearbejdelsen af materialet (skibsjournalerne) fra Færø-, Islandsog Grønlandsfarten tilfaldt Danmark. Herefter indgav Hoffrneyer forslag til Marineministeriet om oprettelsen af en Nautisk
Afdeling.
Men allerede i 1875 var man hos os begyndt at lade fyrskibene observere, og meteorologiske skibsjournaler fra alverdens
have, men dog med Atlanten i stærk overvægt, er blevet indsamlet siden 1873 - 20
år efter Maurys førnævnte møde i Bruxelles. Undersøgelsen af vandstanden ved vore
kyster og varsling af faretruende højvande
er ligesom iagttagelsen af havisen ved
Grønland henlagt under afdelingen. Side
om side med Vejrtjenesten, som iøvrigt nu
(fra l. januar 1962) har overtaget observationerne fra fyrskibene, bliver det således
Nautisk Afdeling, der har mest kontakt
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med søfarten og Flåden. Faggruppen omfatter l statsmeteorolog, 3-4 videnskabelige
assistenter og 2 orlogskaptajner.
Med sit udpræget videnskabelige tilsnit,
forenet med decideret praktisk betydning,
står Geofysisk Afdeling - uden egentlig at
beskæftige sig med meteorologi - med gammel , historisk hjemstavnsret fast på instituttets grund som en integrerende del af dette.
Det store, astronomisk-fysiske triplex: solpletter og -fakler, nordlys og jordmagnetisme er en side både heraf og af arbejdsopgaverne. De jordmagnetiske målinger indgår
fra 3 observatorier: Rude Skov i Danmark,
Godhavn og Thule i Grønland. Denne afdeling omfatter 3 videnskabsmænd: l statsmeteorolog og 2 afdelingsmeteorologer.
Afdelingen for internationale Arbejder
varetager fremstilling og forsendelse til
udenlandske institutioner af moderne danske, jordmagnetiske instrumenter, model la
Cour, og er tillige centralsted for internationale sammenligninger af jordmagnetiske
standardværdier. Desuden forestår afdelingen en til instituttet henlagt arkiveringscentral - et af de 4 World Data Centres
(WDC) - for hele det jordmagnetiske materiale fra det internationale geofysiske år
(IGY: .1957-58). - Staben omfatter 2-3
videnskabsmænd, deraf l statsmeteorolog.
Aerologisk Afdeling står som leverandøren af daglige målinger med radiosonde
(den finske Våisålå-model) af lufttryk, temperatur og fugtighed i troposfæren og substratosfæren, gerne op til 20-30 km 's højde.
Opsendelserne foregår dels fra København
(Kastrup), dels fra Færøerne og Grønland.
De ledes af 4 videnskabsmænd, deraf l statsmeteorolog og 2 afdelingsmeteorologer.
Endelig har Vejrmeldetjenesten for Grønland til opgave at sikre den vigtige, men
undertiden brydsomme tilførsel af fuldstændige, nøjagtige og rettidige vejrtelegrammer i kodeform og pr. radiotelegrafi

To gange i døgnet - hl. 12 og 24 - opsendes radiosonder fra Meteorologisk Instituts arealer i Jægersborg nord for København, fra Færøerne og fra Grønland.
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Med det moderne radaranlæg bestemmes retningen af de radiostråler, der
udsendes, og som tilbagekastes fra
radiosondens radarskærm, hvorved
det bliver muligt at beregne vindforholdene undervejs op. Denne nye
metode supplerer og kan eventuelt
erstatte pejlsendermetoden.

Til bestemmelse af vindforholdene
følges ballonen i et peileanlæg. idet
ballonen medfører en pejlsender, der
sender med en ultrakort bølgelængde
på ca. 75 cm.

Modtagerapparatet indstilles på de radiobølger, som udsendes fra radiosonden og har frekvensvariationer i overensstemmelse med ændringerne i de meteorologiske forhold,
radiosonden møder på sin vej op.
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Hygrometer.
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V iiisiilii-radiosonder. med skitse af sendekredsen, hvori
barometer, hårhyg'rometer og bimetallisk termometer kan
indskydes efter tur som variable kondensatorer, der bestemmer sendefrekvensen. Omskifteren drejes ved hjælp af
en lille, letbevægelig vindmølle. Radarskærm og antenne
er anbragt mellem ballon og sonde. Selv raketterne har
ikke kunnet overflødiggøre disse sindrige apparater, men
nok supplere deres oplysninger med tilsvarende fra endnu
større højder.
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Vejrskibene på Atlanterhavet, angivet
med nationaliteter og positioner. Skibene forlader kun stedet for udskiftning eller for redningstjeneste. I vejrmeldingerne angives de ved et enkelt
bogstav, således er M det norsksvensk-engelske skib på 66° N, 2° E.

En automatisk meteorologisk station,
anbragt under firnen i sneødet på
Axel Heibergs ø (Nordøst-Canada,
ca. 79° N). I stålcylinderen, der er
250 X 66 cm, findes øverst barometer
og bimetallisk termometer, elektronisk udstyr og nederst en isotopisk
atomenergi-kilde. Op i luften rager
en 11 m vindmålermast og en 22 m
antenne.

Fortøjningen af en automatisk
vejrstation til søs er et problem
for sig, når den som her er anbragt på 1900 favne vand i
Mexico Golfen som meldepost
overfor tropiske orkaner. Indretningen er analog med de
arktiske automatstationers.

--=-
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Flere gange i døgnet udarbejder Meteorologisk
Instituts vejrtjeneste såkaldte synoptiske, kortmæssige fremstillinger af vejrtilstanden, dels ved jordens overflade (nederste kort), dels i de højere
luftlag (øverste kort).
På grundkortet (nederst) ses beliggenheden af højtryk og lavtryk, endvidere stationsmærker. vindpile, fronter og isobarerne med deres karakteristiske knæk langs fronterne.
På højdekortet ses på lignende måde højtryk og
lavtryk, men fremstillet ved den geografiske beliggenhed af de egne, hvor trykfladen 500 millibar har en bestemt højde som, udtrykt idecameter
er anført ved hver kurve. De enkelte kurver har
en højdeforskel på 40 m. Fremstillingen er analog
med højdefremstillingen ved kurver på et generalstabskort.
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fra Grønland til Danmark og herfra videre
ud. Tilsyn, instruktion og instrumentforsyning er grundlaget for dette. Betydningen
er særlig stor for hele Nordvesteuropa, ikke
mindst Færøerne og Island. Vanskelighederne beror mindre på de store afstande
end på risikoen for luftelektriske forstyrrelser ved solpletter, nordlys og jordmagnetiske såkaldte »stormee.

De nyestefaser
indenfor dansk meteorologi.
Når dansk meteorologi i dette århundrede og da ikke mindst indenfor de senere
år, ganske særlig efter 1945, har gennemlevet så rig en udvikling, således at de
store løfter fra de første tiår tør anses for
så nogenlunde efterlevede, skyldes dette
ganske særlig to forskellige forhold, nemlig
l) Danmarks tilknytning til Grønland og
2) deltagelsen i det internatiortale samarbejde i almindelighed og i det nordiske i
særdeleshed.
Grønlands store meteorologiske såvel som
geofysiske betydning har allerede været
nævnt flere gange og vil jo iøvrigt være
velkendt for de fleste.
Det internationale samarbejde samler sig
omkring to hovedorganer: UGGI og WMO
- henholdsvis: Union Ceodesique et Geophysique Internationale og World Meteorological Organization. Medens førstnævnte,
UGGI, kan opfattes som en officiøs videnskabelig sammenslutning af en række lande,
repræsenteret gennem deres videnskabs-akademier (hos os: Videnskabernes Selskab), er
WMO nu (siden 1951) omformet fra at
være en sammenslutning mellem de forskellige meteorologiske institutter (repræsenteret ved deres direktører) til at være en hejofficiel sammenslutning mellem selve staterne, formelt repræsenteret gennem regeringerne, reelt gennem de videnskabelige
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institutter, i Danmark hovedsagelig Meteorologisk Institut.
Disse organer har ikke blot hovedæren
af udformningen af hele det videnskabelige
samarbejde, men tillige for to meget betydningsfulde begivenheder, nemlig Det 2. internationale Polarår (P. 2) 1932-33 og Det
internationale geofysiske år (IGY) 1957-58.
Under mødet i den meteorologiske verdensorganisation - dengang: OMl - i København 1929 var la Cour blevet valgt til
den ledende, og det var således under hans
ægide, at P. 2 blev gennemført.
Dengang lå Danmarks indsats på dette
område endnu væsentligst indenfor det rent
geofysiske i betydningen: jordmagnetisme,
nordlys og deslige. Men under IGY fik de
fleste af instituttets afdelinger lejlighed til
at gøre en indsats, og det i så hØj en grad,
at udviklingen er stærkt påvirket deraf
endnu og vil blive det længe herefter.
Men også udenfor dette gennemlever instituttet en rig grødetid med mange betydningsfulde udvidelser, afprøvning af nye
instrumenter og metoder etc. i Grønland
ikke mindre end herhjemme - ofte lige til
grænsen for det bevillingsmæssigt tilladelige og iøvrigt for en stor del inspireret af
resultater og drøftelser i forbindelse med
IGY. - Her skal blot nogle af de vigtigste
faser i denne både rige og lovende udvikling omtales i al korthed.
Frontologien eller den frontologiske metode, som indførtes i vor vejrtjeneste i 1938,
knyttede sig oprindelig hovedsagelig til den
todimensionale kortprojektion, men har under aerologiens støtte - mere og mere
udviklet sig til en virkelig tre-dimensional
luitmasseanalytisk metode. Derved er for
vejrtjenesten mulighederne i retning af forudsigelsernes frist og nøjagtighed vokset i
takt med vanskelighederne ved at nå frem
til resultaterne gennem den objektive, videnskabelige begrundelse, synligt nedfældet

En moderne vejrstation i Nordøstgrønland: DANMARKSHAVN, opført 1948. Foran bygningen ses brintflaskerne til fyldning af radiosonde-ballonerne.

i kurver og kort. Erfaringen og dømmekraften spiller fremdeles en stor rolle ved udmøntningen af slutninger og vil formentlig
altid vedblive at gøre det.
Iøvrigt tegnes der nu ikke blot de sædvanlige synoptiske grundkort, men en række
aerologiske kort, gengivende tilstande,
strømninger og andre ændringer i forskellige repræsentative trykfladers højde (750
mb, 500 mb, 250 mb, o.s.v.). Endvidere
tegnes forudsigelseskort (prebaratic) over
de forventede tilstande samt en række specialkort af forskellig art. Analysen må derfor nødvendigvis følges op af en syntese.
Udadtil har uejrskibene, deraf en halv
snes over Atlanterhavet alene (betegnet ved

bogstaverne A - M), nu i 10-15 år været
til stor nytte gennem deres vejrtelegrammer
fra vigtige faste punkter, hvor de sejlende
skibe er for få. Men siden foråret 1960 opnåedes endnu et stort fremskridt ved hjælp

Radiosonde-ballon opsendes fra vejrstation DANMARKSHAVN 2 gange i døgnet. l hårdt vejr kan
det være en vanskelig opgave.
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ApUTITEQ

i Sydøstgrønland. Ligefor ses radiostationen og til højre vejrstationen og beboelsesbygningerne.

Opsendelse af »pilotballon«, d. v. s. ballon, der ikke medfører instrumenter, fra
vejrstationen ApUTITEQ. Foran observator ses teodoliten, gennem hvilken ballonen
følges indtil skygrænsen. Vindforholdene i de forskellige højder bestemmes således
ved direkte iagttagelse.
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Radio- og vejrstationen i

TINGMIARMIUT

i Sydøstgrønland med termometerhytte og vindmåleranlæg.

Vejrstation DANEBORG i Nordøstgrønland blev oprettet af U.S.A . under den 2.
Verdenskrig og overtoges i 1945 af Staten, der opførte de nye stationsbygninger.
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af satelliten TIROS (Television Infra Red
Observation Satellite), som på utrolig kort
tid formåede at fotografere og transmittere
de atlantiske (og andre) vejr-, særlig lavtryksystemer, gennem de skybilleder, der
afslører dem ovenfra.
Dette fremskridt er nu i færd med at
blive udnyttet i praksis, samtidig med at
automatiske observationsstationer bringer
regelmæssige rapporter pr. radio, ikke blot
fra fjerne og utilgængelige egne (som fra
Grønlands indlandsis under IGy), men nu
også fra 'havet, særlig de cyklontruede mellemamerikanske farvande.
Og samtidig strømmer tegnede billeder
af andre institutters vejrkort-opfattelse ind
til vejrtjenesterne gennem en slags fjernskrivere, der er indrettet efter TV-princippet. Men desuden udfoldes der energiske
bestræbelser for at nå frem til brugbare
metoder til numerisk vejrforudsigelse ved
hjælp af hulkort og matematikmaskiner
(undertiden, men fejlagtigt, benævnt »elektronhjernere), og dette til varsling såvel på
kortere som på længere sigt.
Også inden for klimatologien venter man
sig en del af indførelsen af hulkort - såvel
ved selve databehandlingen (beregningen)
som ved kontrol og videnskabelige undersøgelser, samt endelig ved publiceringen,
idet tryksatsen automatisk kan fremstilles
på maskine ved hjælp af hulkortene. Disses

arkivering er forøvrigt allerede ved at blive
et stort problem i mange lande; overvejelser
er derfor i gang om hurtigt at erstatte dem
med mikrofotografier (arkivfilm), magnetic
tape eller måske snarere punchede (gennemhullede) papirbånd i store ruller.
Udviklingens muligheder er således mangelunde, og den skrider hurtigt frem overalt, ikke mindre indenfor det geofysiske end
indenfor det meteorologiske. Under IGY
opnåedes der således et væld af nordlysbilleder, som man tidligere næppe anså det
for muligt at fotografere på grund af objektets lyssvaghed og idelige bevægelser.
Under denne rivende udvikling er det i
vore dage mindre end nogensinde en sinecure at arbejde ved Meteorologisk Institut
som meteorolog, hydrograf eller geofysiker.
Men det er et fængslende og interessant arbejde, som i høj grad lønner sin udøver.
Og en af arbejdets glæder er følelsen af
at være med til at afbetale noget af den
gæld, vore videnskabsgrene ned gennem tiderne altid har stået i til søfartens, senere
også til luftfartens folk - og således ikke
blot til opfindelsernes og opdagelsesrejsernes pionerer, men også i fuldt mål til alle
dem, der var tro på deres post og under
~nsomme vagter eller i dramatisk tilspidsede stunder lærte naturens majestæt og
naturkræfternes vælde at kende.
Ingolf Sesteit.

FYRVÆSENET
(Fyrvæsenet blev den 1. april 1973 henlagt under Farvandsdirektoratet)

l

over 400 år har det kgl. danske Fyrvæsen Gang på gang havde de fremmede skippere
efter bedste evne søgt at lede søfarten klaget deres nød hos tolderen Jens Mogentrygt og sikkert gennem de danske hoved- sen i Helsingør, og alle forstod, at de måtte
farvande fra nord til syd - fra Skagen til hjælpes. De danske købmænd havde naturGedser. Til at begynde med nåede man ligvis tit måttet lide under tabet af bestilte
ganske vist kun over Kattegat til KulIen; varer ved skibsforlis, og kongen selv led
men allerede herved var en stor og betyd- følelige tab, når skibe, der skulle betale
ningsfuld opgave løst, en opgave af inter- Øresundstold, i stedet for lagde sig til hvile
national karakter, fordi strækningen over på bunden af Kattegat.
Spørger man nu, hvorfor sådanne fyr ikke
Kattegat allerede i det 16. århundrede var
en slags »hovedvej nr. 1« for Vesteuropas for længe siden var oprettet, er svaret let
handel. Ad denne vej bragte hundreder af at give: indtil Grevens Fejde og Christian
hollandske og snese af engelske skibe Vest- II1's kraftige optræden var det Hansestæeuropas og Middelhavslandenes produkter derne, navnlig Lybækkerne, der fuldstæntil østersølandene, og herfra sejlede skibene digt beherskede de danske farvande - de
retur med disse landes mere beskedne, men skal endog i en kort periode i 1554 have
nok så solide eksportvarer.
holdt Helsingør besat og opkrævet ØreNår Frederik II allerede i sit andet rege- sundstold - og disse herrer havde naturlig•
ringsår gav ordre til oprettelsen af de tre vis ingen interesse i at lette sejladsen for
fyr, der den dag i dag må regnes for de deres hollandske handelskonkurrenter. Men
vigtigste på ruten ned gennem Kattegat, efter at hanseaternes magt var brudt, var
nemlig fyrene på Skagen, Anholt og KulIen, den danske konge eneherre over alle danskyldtes det da også en indtrængende an- ske og norske have, og han tøvede ikke med
modning fra de talrige hollandske skippere, at handle. Den 8. juni 1560 udstedte han
der, undervejs sydpå, stoppede op ved Hel- missiver til sine lensmænd på Aalborghus,
singør for at betale Øresundstold og for at Kalø og Helsingborg om at oprette fyr på
forsyne Danmark med vin, krydderier, syd- Skagen, Anholt og KulIen, og disse fyr
frugter, kostbare silkestoffer, flamsk klæde blev da også tændt i foråret 1561. Fyrenes
og mange, mange andre gode sager. Det er udseende kender man ikke. De kaldtes »Paindlysende, at trangen til disse fyr var stor. pegøjefyr«, og de bestod af en jernkurv, der
25'
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på en eller anden måde kunne hejses til
vejrs under en rå eller gaffel, og i kurven
brændte et brændebål. Oprettelsen af disse
fyr blev bekendtgjort i flere vesteuropæiske
søstæder, f. eks. i Amsterdam, Enkhuizen,
Bremen og. Hamborg, og i Helsingør indkrævedes så, sammen med Øresundstolden,
en afgift, »Fyrpenningen«, af alle fremmede skibe.
Naturligvis kom man ud for begyndervanskeligheder. De tre fyr slugte en mængde brænde, og det var svært at få pålidelige
»fyrkarle« eller »blussere« til at passe dem.
Gang på gang måtte kongen indskærpe lensmændene deres pligt til at holde fyrene vedlige; gang på gang klagede de fremmede
skippere over, at fyrene blev dårligt passede. Brændet til fyrene måtte til tider hentes helt oppe fra Norge. Det varede derfor
ikke længe, før man søgte at gøre fyrbelysningen mere sikker. Således blev papegøjefyret på Skagen efter få års forløb afløst af
et trætårn, på hvis top der var anbragt tranlygter. Dette tårn blev ødelagt af en storm,
og et nyt trætårn rejst i 1583. Det havde et
lamperum på toppen med blyindfattede
ruder og tranlamper. Tran fik man af fiskelever, og fiskerne i Skagen by benyttede
straks lejligheden til at skrue tranprisen så
højt op, at kongen gentagne gange selv
måtte gribe ind og regulere priserne. Selve
driften af fyret blev givet i entreprise til
Skagens borgmester, senere til byens toldere,
og foruden den fast »statsansatte« blusser
måtte Skagen by stille en ekstra medhjælp.
I 1616 erstattedes tranlamperne med 6 talglys i store jernstager. Nogen større lysstyrke
har dette fyr naturligvis ikke haft, selvom
man fire år senere øgede lysenes antal til IO.
N emt var det ikke for blusserne at passe
fyret; lysene skulle ustandseligt snydes og
ruderne renses for sod . Ensomt var der jo
også om natten oppe i fyret; onde magter
kunne være på spil! En nat i 1616 så blus-
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serne oppe fra lygten ikke mindre end tolv
hekse, anført af Fanden selv, danse rundt
om fyret og - ganske rigtigt - nogle uger
senere døde den ene af blusserne. Man må
jo ikke glemme, at der i hine dage ikke blot
brændte fyrbål i Danmark; snese at heksebål flammede lystigt landet over.
I løbet af 1560-erne blev papegøjefyret
på Anholt også ændret til et trætårn med
talglys i »lygten« (ved »lygten« forstås del"
rum, hvori lamper eller lys var anbragt).
Og hvad KulIen angår, blev papegøjefyret
her allerede året efter oprettelsen erstattet
med et muret tårn og en lygte med hele 12
talglys.
Iøvrigt fik KulIen fyr nogle år senere, i
1577, en særlig fornem fyrmester, nemlig
vor store astronom Tycho Brahe. For at
give ham en ekstraindtægt forlenede kongen ham med Kullegården, dog med forpligtelse til at lade fyret passe på tilbørlig måde, og for at hjælpe på udgifterne hertil
forlenedes han senere med endnu Il gårde
i nabolaget; disse gårde kaldtes derfor »lyktehemman«. Det er sørgeligt at måtte sige,
at Tycho Brahe passede Kullefyret meget
dårligt. Flere gange måtte kongen skriftligt
true ham med lenets fortabelse, hvis fyret
ikke blev bedre passet. Det lader sig ikke
nægte, at de mange himmelske lys, Tycho
Brahe til daglig beskæftigede sig med, interesserede ham betydeligt mere end de tolv
talgpråse på KulIen.
Således havde Danmark da fået et virkeligt Fyroæsen, en kongelig institution, hvis
fyr ikke, som de fleste af datidens fyr i
andre lande, var havnefyr eller fyr med ren
lokal betydning. Af den sidste slags havde
Danmark allerede på Valdemar Atterdags
tid haft et par stykker, nemlig de blus, der
hvert år blev tændt ved Falsterbo og Dragør
til gavn for sildefiskeriet i oktober-november. Formodentlig med samme formål har
der allerede i l400-tallet været tændt en

lygte i St. Nikolaj kirketårn i Køge, hvor
den murede lanterne i toppen af tårnets
østgavl endnu kan ses. De tre fyr, Skagen,
Anholt, Kullen, som Frederik n lod oprette, dannede altså et system) en fast, kombineret fyrbelysning gennem et internationalt hovedfarvand - noget i datiden ganske
enestående.
Frederik n's interesse for søfarten (han
udgav også den første danske sølov) gik,
som bekendt, i fuldt mål i arv til hans søn ,
Christian IV. Dette gjaldt også fyrvæsenet.
Hans første reform på dette område var at
indføre brugen af stenkul som fyringsmateriale i stedet for talglys og tranlamper. Ideen
skal kongen have fået fra en hollænder ved
navn Wigel Auchus fra Terschelling. Han
var mestertømmermand af profession og
kendte hjemme fra Holland brugen af kul
i fyrene; således anvendte man stenkul i
fyret ved Briel (Maasflodens udløb), og i
1616 havde man fået et stenkulsfyr i England (Dungeness). Auehus fik af Christian
IV til opgave at ændre de danske fyr til
kulfyr og desuden at oprette et stærkt tiltrængt fyr på stenrevet Nidingen, SW for
Goteborg. Han begyndte 1623 med at rejse
en »Fyrbakke« (d.v.s. fyrbåke) på Anholt
ved at anbringe et kulbål på toppen af et
24 alen højt trætårn, og her måtte »lygtemandene så slæbe kultønderne op 10-12
gange hver nat. Kullene kom fra Leith og
Alloa i Skotland. Samme år ændredes Kullen fyr til kulfyr: her var det gamle tårn
fra 1563 allerede i 1585 blevet erstattet med
et nyt muret tårn. Også Skagen fik et kulfyr. Det indrettedes af Auehus oppe i det
gamle trætårn på flisegulvet i »lygten«,
og til aftræk anbragte han en skorstenstragt af træ over kulbålet. Som venteligt
var, brændte hele fyret af kort tid efter
(1627).
På en vis måde blev Auehus uheldige ide
med at lave åbne kulbål på toppen af træ-
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Vippefyret, opfundet af Jens Pedersen Grove
1627. Til sammenligning: Danmarks nyeste fyr,
DUEODDE FYR, oPført 1962, 46 m højt. (Begge
fyr tegnet i samme målestok). Vippefyr har været
anbragt flere steder i landet bl. a. på Nidingen,
ved Falsterbo og på Anholt, hvor øens skove gik
med til at vedligeholde fyret, med det resultat,
at egeskoven afløstes af »erkenen«, der i dag
dækker det meste af øen.
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Det gamle blusfyr ved Halsskov, der så sent som i 1904
blev benyttet af DSB i tåget
vejr, er nu restaureret, og
fredet som historisk minde.

tårne til gavn for det unge fyrvæsen. En
mand i Helsingør,JensPedersen Grove,kom,
uvist på hvilken måde, i forbindelse med
Auchus. Allerede i 1623 havde han hjulpet
til med at ændre Kullen til kulfyr. og da
nu Skagen fYr futtede af i 1627, blev det
Jens Pedersen Grove, der genoprettede det
- men efter en helt ny plan. Sagt med et
enkelt ord: han opfandt »vippejyret«. Dette
kan bedst beskrives som en slags brøndvippe, i hvis ene ende der hang en jernkurv
til kulbålet. Når bålet skulle tændes eller
passes, sænkede man blot vippen, til kurven
stod på jorden, fyldte kul på og hævede
atter kurven tilvejrs. Dette vippefyr lyste
klart og skar godt igennem tåge og dis og
blev derfor en stor succes. De fremmede
skippere var så glade for det, at de uden
vrøvl gik med til en fordobling af fyrafgiften, hvis kongen blot ville ændre de andre
danske fyr til vippefyr. Kongen nedsatte så
på god dansk vis en kommission, der sejlede
rundt og inspicerede fyrene med det resultat, at Wigel Auehus forsvandt ud af billedet, at det tilrådedes at oprette vippefyr
både på Anholt og Nidingen, og at der yder-
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ligere skulle opstilles et vippefyr ved Falsterbo. I 1629 gentog de fremmede skippere deres anmodning til kongen om at få
vippefyr indført overalt, og dette skete. Kun
Kullen fyr, der jo havde et muret tårn, ændredes ikke. Jens Pedersen Grove blev godt
belønnet, Han udnævntes først til tolder i
Skagen, hvorved han altså fik tilsynet med
sit eget første vippefyr, og i 1631 udnævntes
han til »Kgl. Mayestæts Fyringsforvalter
over de danske Strømme« for 3 år, senere
på livstid. Han skulle selv afholde alle udgifter til kul og pasning af de 4 fyr mod
en årlig godtgørelse på 4666 speciedaler, der
udbetaltes ham af de ved tolden i Helsingør
indgåede »fyrpenninge«. Han fik tillige en
lille godtgørelse for hestefoder og vogn, men
da man jo hverken kan komme til Anholt
eller N idingen pr. vogn, anskaffede Jens
Pedersen sig for egne midler et lille skib,
NEPTUNUS, og således gik det til, at Danmarks første fyrinspektionsskib blev betalt
af fyrchefens egen lomme. Godt, at dette
ikke er blevet en fast skik, for vore dages
inspektionsskibe koster 6-7 millioner kroner stykket.

Jens Pedersen Groves vippefyr opnåede
international berømmelse og efterlignedes
både i de andre skandinaviske lande, i Tyskland og i England. Herhjemme bevaredes
denne form for fyr i over 100 år; Skagen
vippefyr bestod til 1745, Anholt til 1788 og
Falsterbo lige til 1795, da de erstattedes
med murede tårne, på hvis top fyrkurven
anbragtes. Dog, endnu den dag i dag findes
et vippefyr her i landet. Siden 1958 har
man nemlig på Skagen gamle fyrbanke opstillet en tro kopi af Jens Pedersens vippefyr, beregnet til tænding hver St. Hansnat
- muligvis for at holde Skagen fri for hine
hekse, om hvis besøg ovenfor er berettet.
Jens Pedersen endte sine dage som en højt
agtet borger. I St. Olai domkirke i Helsingør findes hans epitafium med et portræt af ham selv, hans to hustruer og 11
børn. En af hans ~ønner efterfulgte ham i
embedet og oprettede endnu et fyr, nemlig
på Læsø, men da Danmark på grund af
vore uheldige krige med Sverige i 1645
måtte afgive Nidingen og i 1658 både KulIen og Falsterbo fyr, og Læsø fyr kun opretholdtes i nogle få år, havde Danmark henimod slutningen af det 18. århundrede kun
to »statsfyr «, Skagen og Anholt tilbage. Et
par små fyr var kommet til (Bågø, Knudshoved og Halsskov, altså ved færgeoverfarterne), hvoraf i hvert fald de sidstnævnte
var vippefyr. men først i 1772 tog man atter
fat på en udvidelse af farvandenes belysning.
Embedet som fyringsforvalter kom i årenes løb på mange forskellige hænder: kongelige lakajer, justitsråder, officerer og en
hospitalsforvalter findes blandt indehaverne . Det drejede sig for rentekammeret, der
havde overopsynet med de danske (og norske) fyr, om at slippe så billigt som muligt,
når fyrenes drift gaves ud i entreprise. Den
sum, der udbetaltes fyringsforvalterne for
at vedligeholde driften af de to fyr, Skagen

og Anholt, lå mellem 1500 og 1700 speciedaler pr. år.
Efterhånden blev det nødvendigt at flytte
både Skagens og Anholts fyr længere ind i
landet; særlig Anholt fyr blev gang på gang
ødelagt af storm og højvande. Og hvad havet ikke ødelagde, tog svenskerne, der under Den store nordiske Krig 1709-20 flere
gange landede på Anholt og plyndrede fyret
og fyrpasserens bolig.
Henimod midten af det 18. århundrede
var sejladsen i de danske farvande taget
sådan til, at man indså nødvendigheden af
at forbedre fyrene. Således fik Skagen i
1747 sit vippefyr ombyttet med et muret
fyrtårn; det er det gamle »hvide fyr«, som
endnu står på sin plads, ganske vist ubrugt
siden 1858 og i en ret medtaget forfatning;

oprettet 1747. Fung erede
til 1858 og står endnu på sin plads i en ret medtaget forfatning , men vil om kort tid, såvel af
æstetiske som turistrnæssige grunde, blive istandsat og ført tilbage til sin oprindelige skikkelse
med kul bål i fyrpanden på toppen som vist her
på tegningen.
SKAGENS " H VID E FYR« ,
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CHRISTIANSØ FYR oprettet i 1805 af Løvenørn
som Danmarks første spejl- og blinkfyr og indrettet i det gamle fæstningstårn.

men om kort tid vil det blive istandsat
igen, såvel af æstetiske som af turistrnæssige
grunde. Skagen vil da blive et storartet »frilandsmuseurne for Fyrvæsenet, idet det omtalte nye vippefyr, samt fyret af 1747, Skagen fyr af 1858, Skagen fyrskib af 1878 og
det hØjmoderne Skagen West fyr af 1956
indenfor et ganske lille område vil illustrere
fem hovedfaser i de danske fyrs udviklingshistorie.
I 1788 fik Anholt sit første murede tårn,
der stadig er i brug, om end i ændret skikkelse.
Begge disse murede tårne havde åbent
kulblus i en jernkurv på toppen. Det var
forøvrigt nær ved, at Skagenfyret var blevet den helt store sensation. Bygmesteren
Philip de Lange, forelagde nemlig i 1749
et forslag om at opsætte messinglamper
med spejlskærme på tårnet i stedet for fyr-
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panden. På den tid var Sverige det eneste
land i. verden, der kendte spejlfyr. Admiralitetet sagde ja, og en »Pharus eller Søelygte«
blev virkelig konstrueret i København, en
lanterne af kobber og jern, 8 alen i diameter og 5 alen høj , med 60 tranlamper, der
hver havde en poleret messingplade på
bagsiden. Hele apparatet blev sat op på
prøve på toppen af Rundetårn og vakte stor
beundring. Derpå sendtes det pr. skib til
Skagen og blev monteret på det nye fyrtårn - men desværre kort tid efter pillet
ned igen, efter sigende fordi man frygtede,
at sne og is om vinteren ville tildække lanternens ruder, og således kom Skagen fyr
til at vente i 85 år på at blive »moderniseret«.
En anden og meget betydningsfuld forbedring ved Fyrvæsenet var allerede nu
blevet indført, nemlig den, at fyrene holdtes
tændt hele året rundt; de tider var forbi,
da de danske farvande kun besejledes i
sommerhalvåret. De fyrpenge. skibene erlagde sammen med Øresundstolden i Helsingør, beløb sig i mange år til 4 speciedaler
for lastede og 2 for ballastede skibe. Ganske
vist var der jo kun to-tre fyr at passe, men
efter at Sverige havde overtaget Nidingen,
Kullen og Falsterbo fyr, måtte Danmark af
disse fyrpenge hvert år udrede 3500 speciedaler til Sverige til driften af de nævnte
tre fyr. Alligevel gav fyrpengene stort overskud.
Som nævnt vågnede Fyrvæsenet op til
dåd i anden halvdel af det 18. århundrede;
der kom murede tårne på Skagen og Anholt,
og man blev snart klar over, at indløbet til
Sundet nu også krævede fyrbelysning på
den danske side. Allerede i 1748 fremkom
planer om at oprette et dobbeltfyr på Gilbjerghoved og et fyr på Kronborg. Tyve år
senere blev disse planer atter fremsat i en
noget ændret form af kommandørkaptajn

CHRISTIANSØ FYRS roterende fyrapparat fra 1805.
(Model på Handels og Søfartsmuseet på Kronborg)

A. Lous, der foreslog at sætte dobbeltfyret
på Nakkehoved, der er højere end Gilbjerg.
Fyret på Kronborg blev hurtigt tændt, og
efter nøje undersøgelser og opmålinger af
Lous opførtes i 1772 de to .fyrtårne på
Nakkehoved, et højere vestligt og 500 alen
derfra et lavere østligt. Begge disse tårne
står der som bekendt endnu den dag i dag,
det- vestlige forhøjet, det østlige forlængst
ude af brug. Begge fyrene havde åbne kulbål. At fyret blevet dobbeltfyr, var nødvendigt, fordi man ellers ikke ville kunne
skelne det fra fyret på KulIen. Ideen var
ikke ny; allerede N idingen havde haft dobbelt vippefyr for at skelne det fra Anholtfyret. Fyret på Kronborg indrettedes i en
runddel oppe i det nordøstlige tårn, i hvis
vinduer der anbragtes tranlamper. Kongen

havde ladet disse tre fyr opsætte, fordi >Ni
til alle Tider haver ladet Os være- angelegen« at sørge for sikkerheden til søs, men
da han samtidig med fyrenes tænding på
grund af de øgede omkostninger krævede
»fyrpengene« forhøjet med 25 %' og de
fremmede skippere nægtede at gå med. til
forhøjelsen, var det pludselig forbi med
»angelegenheden«. Han lod ganske simpelt
N akkehoved- og Kronborgfyrene slukke
igen efter kun 4 måneders drift, og det kom
til at vare samfulde 28 år, før de atter blev
tændt. Der måtte en ulykke til for at hjælpe
sagen på gled: i 1797 strandede den store
ostindiefarer GRONBORG ved Gilleleje med
en meget kostbar last, og tilfældet ville, at
der samtidig kom en mand ind i billedet,
kommandørkaptajn POul de Leuenern, som
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I dag ses det gamle STEVNS FYR fra 1818 som en
slags veranda på fyrmester boligen, i baggrunden
dominerer det nuværende 27 m høje fyr, bygget
1878. Bemærk tågesirenen under fyrlanternen.

snart skulle revolutionere Fyrvæsenet og
flere andre »væsener« totalt. Da denne,
man tør nok sige overordentlige personlighed, er nærmere omtalt flere steder i dette
værk, skal vi her holde os til hans gerning
som reformator indenfor Fyrvæsenet.
Hans første arbejde på dette område var
at fremsætte et forslag (1798) om oprettelse
af to fyr på Læsø, et mindre bifyr på Anholt, et fyr på Christiansø, et fyr på Bornholms nordpynt og et fyr på Gedserodde
samt naturligvis Øjeblikkelig tænding af
Kronborg- og Nakkehovedfyrene. Som man
ser, var det ikke småting, han forlangte. Og
han fik ikke blot det meste heraf gennemført, men langt, langt mere. Nakkehovedog Kronborgfyrene blev tændt påny i 1800,
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de førstnævnte dog først efter at Løvenørn
i hØj grad havde forbedret dem ved at lade
kulblusset omgive af en stor lanterne med
glasruder og godt aftræk for røgen. En sådan anordning fandtes allerede på KulIen
fyr. Året efter tændtes et fyr oppe i kirketårnet på Tunø til brug for sejladsen langs
Jyllands østkyst. lover hundrede år (1801
-1903) var det øens præst, som passede fyret. Næste år kom turen til Bornholm, på
hvis nordspids, Stejlebjerg (ikke langt fra
det senere Hammerens fyr), der blev rejst
et fyrtårn, som kostede ikke mindre end
6500 rdlr. Samme år kom der også et fyr
på Gedserodde, der ligesom Stejlebjergfyret
blevet kulfyr med overbygget lanterne som
på Nakkehoved.
Året 1805 bragte igen noget nyt, Danmarks fØrste spejl- og blinkfyr, nemlig fyret
på Christiansøs fæstningstårn. Det var forsynet med tre lamper og 9 parabolske kobberspejle; lamperne var ret primitive, de
sodede stærkt og tilsmudsede lanternens ruder. Apparatet roterede og gav tre blink pr.
minut. Man kaldte disse spejllamper reflektorer, og det varede ikke længe, før man
afløste de fleste af .kulfyrene med reflektorfyr. Også lamperne forbedredes stærkt ved
at forsynes med franskmanden Argands
rundvæger, der havde lufttilførsel til flammen i midten af brænderen, samt ved brugen af de af Lange opfundne lampeglas. I
1805 oprettedes tillige et fyr på sydspidsen
af Langeland, Fakkebjerg fyr. Det ansås
som den fuldkomne type på et kulblusfyr,
en lav, sekskantet bygning med lufttilførsel
gennem en kanal og en rist op til ilden og
røgaftræk gennem en »Bosvelsk« ventil, der
drejede efter vinden. Såvel blinkfyret på
Christiansø som Fakkebjergfyret havde
svenske forbilleder. Endelig oprettedes et
fyr på Stevns i 1818, et blinkfyr med Argand'ske lamper. Fyret, en lav udbygning
i gavlen af et hus, eksisterer som bekendt
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ANHOLT FYR i sin nuværende skikkelse, opført
1788, forhøjet 1881. Ved
tårnets fod ses resterne
af det fæstningsværk
("Fort York«), som englænderne oprettede under deres besættelse af
Anholt 1809-14. I tårnet
findes endnu de af englænderne anbragte kanonstandpladser.

endnu og udgør en del af fynnesterboligen
ved siden af det nye, 27 m høje, smukke
tårn fra 1878.
LØvenørn oprettede desuden flere mindre fyr, bl. a. et fyr på Sprogø 1809. Det
var et blinkfyr med 5 lamper med parabol'Ske spejle (reverberer), og der var den nyhed ved fyret, at lyset forstærkedes ved at
passere plankonvekse linser - altså en spagfærdig antydning af de senere linsefyr. Af
andre fyr fra denne periode kan nævnes de
(senere tyske) fyr Frederiksort og BUlk. Fyret på Sprogø oprettede Løvenørn for Postvæsenet, og det bør her indskydes, at de
mest benyttede overfartssteder og postruter
allerede inden Løvenørns tid af Post- og
Færgevæsenet var blevet forsynet med små
fyr, således BågØ 1705, Halsskov 1727,
Knudshoved 1750, Årøsund 1777, Assens
1777, Albuen 1779 og Korsør 1793. Under
Danmarks krig med England var LØvenørns
arbejde naturligvis helt standset, da alle fyr
blev slukket. Englænderne kunne imidlertid ikke undvære fyret på Anholt, hvorfor
de udlagde en gammel fregat, PROSELYTE,
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på Anholt Knob som fyrskib. Og da fregatten blev. skruet ned af isen i 1809, besatte englænderne selve Anholt fyr, der ikke
blot blev tændt igen, men tillige forsynet
med et stort fæstningsanlæg rundt om fyrets
fod (Fort York), hvis kasematter består
endnu.
Som omtalt andetsteds var Løvenørn tillige grundlæggeren af »Vagervæsenet«. Man
havde nok, allerede fra Frederik II's dage,
haft enkelte tønder liggende ude ved særligt farlige grunde, især i Sundet. I året
1800 var der dog kun ti tønder udlagt i
hele Danmark, men det lykkedes Løvenørn
at få udlagt nye tønder ved Læsø og Anholt.
Efter Englænderkrigen gik dog dette arbejde i stå ; i de 25 år fra 1815 til 1840 kom
der kun 8 nye vagere til.
Endelig skal det bemærkes, at Løvenørn
livet igennem også tog sig af den teoretiske
side af fyrbelysningen. Han holdt således
flere forelæsninger om fyrvæsenet i Videnskabernes Selskab, hvoraf han var medlem,
og han har skrevet flere afhandlinger i dette
selskabs skrifter om fyrteknik. Løvenørn
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døde i 1826. Under hans ledelse var der
blevet oprettet 10 nye . fyr, og de fleste ældre fyr var blevet moderniseret. Kun fyret
på Læsø fik han ikke oprettet, fordi både
de fremmede sømagter og vort eget admiralitet hellere ville have udlagt et fyrskib på
Læsø Trindel, den farlige grund nordøst for
. Læsø. Mærkeligt nok var Løvenørn en modstander af denne tanke, skønt han selv havde
ladet udlægge en kombineret fyr- og lodsgaliot i Ejdermundingen i 1815.
Den tid, fra 1826 til 1850, der hengik
mellem Løvenørns død og det tidsafsnit,
der har fået navn efter fyringeniør C. F.
Grove) gav bevis for, at det Løvenørn'ske
initiativ ingenlunde var forsvundet med
den gamle admiral. En kort oversigt viser
dette klart nok: i disse 25 år oprettedes
ikke mindre end 18 nye fyr og 3 fyrskibsstationer; blandt fyrene findes nogle af
Danmarks mest kendte: Hirsholmene 1838,
Fornæs 1839, Hesselø 1841, Hanstholm
1843, Røsnæs 1844, Kegnæs 1845, MØn 1845
og Vejre 1846. Hertil kom så fyrskibene
LÆSØ TRINDEL 1829, DROGDEN 1838 og AN-

HOLT KNOB 1842 samt enkelte fyr i de tyske dele af monarkiet. Den øverste ledelse
gik nu over til Generaltoldkammer- og
Kommerciekollegiet, og tre år efter LøvenØrns død blev Danmarks første fyrskib udlagt på Læsø Trindel. En model af dette
skib findes på Handels- og Søfartsmuseet på
Kronborg.
Sejladsen gennem de danske farvande
var efterhånden steget så stærkt, at man
også måtte afkræve fyrpenge ved Korsør og
Nyborg af de skibe, der passerede Storebælt, men da flere af disse skibe om natten
smuttede forbi uden at betale, fandt man
på den besynderlige udvej at slukke fyret
på Sprogø. At man derved besværliggjorde
natsejladsen i Storebælt, altså også post- og
færgefarten på tværs af bæltet, synes ikke at
have generet det høje kollegium. Fyret Iorblev faktisk slukket i en halv snes år. Samtidig bevirkede den stadigt tiltagende trafik, at talrige klager indsendtes over manglende fyr, navnlig i »Vesterrenden«. Ved
hjælp af fyrene på Skagen, Anholt og Nakkehoved og fyrskibet på Læsø Trindel var
. ~;:;1;;;r:lttflJl;AJ
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Tegning til lods-galioten på Eideren. udlagt
1815 som det første fyrskib (»flydefyr«) under
dansk flag. I modsætning til de senere fyrskibes hvide kors havde
dette kun en hvid vandret stribe på skibssiden,
ligesom det førte et lille
dansk flag fra mastetoppen. Stationen overgået
til Tyskland efter 1864.

Maleri af FYRSKIB NR. l udlagt 1829 på Læsø Trindel. De første danske fyrskibe førte rødt flag fra
fortoppen i stedet for som senere en rød ballon som dagmærke. Stationsnatmei på skibssiderne "indførtes fra 1853. - Maleriet findes på Dragør Museum, da den første fyrskibsfører var dragørbo.

ruten til Øresund nogenlunde dækket, men
farvandene langs Jyllands østkyst og gennem Storebælt var ganske forsømt. Sydpå
stod det bedre til. Her oprettedes i 1832 et
stort fyr på Femern ved Puttgarden, det
endnu bestående »Marienleuchte«, opkaldt
efter Frederik VI's dronning Marie Sofie
Frederikke (Kronprinsessegade i København er også opkaldt efter hende). Dette
fyr, som vi naturligvis mistede i 1864, vil
atter komme til at spille en stor rolle i
dansk søfart, når den nye Rødby-Femernrute bliver åbnet for færgefarten. Endvidere fik både Gedser og Fakkebjerg et par
år senere spejlfyr. så at postruten København-Kiel (den første dampskibsrute i
Danmark) nu måtte siges at være velforsy-

net, dog med undtagelse af Sundets sydlige
del. Mange mente, at dette farvand, Drogden, slet ikke lod sig besejle om natten.
»Den lods er ikke født, der kan tage et skib
op gennem Drogden ved nattetid. Der
strander gennemsnitlig 30 skibe om året i
dette farvand, og det ville tage op imod en
halv snes fyr at sejle et skib op til København sydfra om natten.« Denne udtalelse af
marinekaptajn L. de Coninck, der var formand for den nedsatte Drogdenkommission, har i årenes løb vist sig at være helt
rigtig. I øjeblikket belyses farvandet fFa
Drogden op til København af, ikke en halv
snes, men 40 lys, nemlig 7 fyr, 17 lystønder
og 16 havnefyr. Begyndelsen blev allerede
gjort i 1838, da man flyttede fyrskibet fra
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Trindelen (nr. l) ned i Drogden og forsynede Trindelen med et helt nyt fyrskib
(nr. 2).
Til stænderforsamlingen i 1836 var 'ler
atter indsendt klager over, at farvandet ned
til og gennem Storebælt, der nu besejledes
af over 3000 skibe om året, var blevet helt
forsømt. Stænderforsamlingen behandlede
sagen med velvilje, og man enedes om at
genoprette fyret på Sprogø, at oprette fyr
på Hirsholmene, Fornæs og Hesselø samt
udlægge vagertønder i Læsø Rende, på Bolsaxen og ved Røsnæs. Og man gik straks i
gang med arbejdet. Som ovenfor anført fik
Hirsholmene et fyr i 1838 med roterende
spejle. Året efter kom der fyr på Fornæs;
i 1841 fik Hesselø sit fyr, og i 1842 moderniseredes Anholt fyr med Argand-lamper.
Året 1842 er iøvrigt et betydningsfuldt
år i Fyrvæsenets historie. For det første installeredes i dette år Danmarks første linsefyr på Kronborg. Linser til fyr var en opfindelse af den berømte franske ingeniør
Fresnel og allerede benyttet i Frankrig siden
1823. Men Danmark havde i 1820'erne ikke
penge, og i 30' erne ikke tid til at prøve
denne nyhed. Men nu blevet roterende
linseapparat altså sat op på Kronborg, og
samtidig ville man installere et lignende i
et stort nyt fyr, der skulle bygges på Hanstholm. Dette sidste fyr gav anledning til en
meget ubehagelig affære . Fyret byggedes af
den bekendte københavnske »Muurmester,
Borgerrepræsentant og Capitain« G. N.
Sibbern. Men da fyrapparatet blev monteret, viste det sig, at tårnet slog revner. Skønt
Sibbern mente at have gjort sit bedste, og
at fejlen lå i de tegninger, han havde fået
udleveret, tilbød han dog at rive hele det
færdige tårn ned og opføre et helt nyt for
egen regning. Dette skete, og det nye Hanstholm fyr tændtes 1843. Det store linseapparat havde 12 linsefag, der roterede. Det lys,
der gik over og under linserne, blev reflek-
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teret ved et system af spejle, der ikke deltog
i rotationen.
Efter Hanstholm tog man fat på en ny
serie af fyr, nemlig Røsnæs 1844, Møn og
Kegnæs 1845 samt flere mindre fyr. Krigen
1848-50 standsede naturligvis arbejdet, og
samtidig gik ledelsen af Fyrvæsenet over til
det ved forfatningsændringen oprettede
Marineministerium. Men så snart den sejrrige danske hær var vendt hjem i februar
1851, tog man igen fat på udvidelsen af
Fyrvæsenet. Den mand; der nu trådte til, og
som i 31 år skulle lede arbejdet, var en ung
ingeniør, der var ansat på sejldugsvæveriet
på Holmen; hans navn var C. F. Grove.
Foranlediget ved en klage, som 54 redere,
skippere og handelsfolk i Svendborg tolddistrikt havde indsendt, besluttede Marineministeriet i 1851 at oprette et fyr på
Sejerø. I dette arbejde deltog, ved et mærkeligt sammentræf, fem mænd, der alle nåede frem i første række indenfor deres fag:
Planlægningen og opmålingen foretoges af
søofficererne M. B. Beaher og ] . P. Schultz,
der begge blev admiraler og storkorsriddere;
som bygningskyndig ansattes arkitekt N. S.
Nebelong, der senere byggede flere fyr (Vesborg, Hjelm, Skagen og Sild) og iøvrigt blev
kendt som fængselsarkitekt; som konduktør
medbragte Nebelong den unge F. Meldahl,
der senere blev direktør for Kunstakademiet, genopførte Frederiksborg Slot og byggede Marmorkirken. Endelig blev selve det
fyrtekniske arbejde udført af den unge ingeniør, cand. polyt. C. F. Grove} der snart blev
fast knyttet til Fyrvæsenet. Han blev i
årene 1852-53 sendt på en studierejse til
England, Frankrig og Holland og havde
allerede forinden fremlagt en plan for »Det
danske Monarkis fuldstændige Belysning
ved Fyr, at udføre i Tiden 1854-1870«.
Medens man siden Løvenørns død til 1850
havde fået oprettet 17 nye fyr rundt om i

nomen, grosserer Alfred Hage, der mente,
at fyrkommissionens omkostningsberegninger havde været alt for optimistiske, og at
fyrenes personalebygninger var alt for luksuøse: man kunne udmærket lade fyrene
passe af ældre, afdankede matroser, syntes
han. Denne sidste udtalelse må have virket
ret besynderlig, al den stund Hage selv var
Fyringeniør
C. F. Grove,
gift med en fyrmesterdatter, nemlig en datFyrvæsenets leder
ter af den meget kendte fyrmester på Nak1852-83.
kehoved fyr, krigsråd Faber. Men Grove
kæmpede bravt for sine fyr, og udviklingen
landet uden nogen særlig plan, var det nu fortsatte, omend noget langsommere.
Den fart, der i Groves administrationstid
Groves tanke at systematisere hele arbejdet
indenfor en lfi-års plan. Ministeriet gik med kom over arbejdet, må også ses i sammenhertil. Der nedsattes en stor fyrkommission hæng med dampskibsfartens udvikling. Der
i 1853, som efter et års arbejde fremlagde oprettedes mange nye faste ruter, og skisin betænkning den 31. marts 1854. Denne bene sejlede betydeligt hurtigere, hvilket
betænkning kom til at danne grundlåget naturligvis krævede flere fyr og sømærker.
for de følgende 30 års udvikling, og dermed Groves rent personlige indsats var næsten
for Groves livsværk. "De allerfleste af be- eventyrlig. Fra 1859 (Hirtshalsfyret) optænkningens forslag blev gennemført, og trådte han som sin egen arkitekt; han arGrove udnævntes til »Fyrvæsenets Ingeniør bejdede på en gang som ingeniør, direktør,
og Inspektørs. Et enkelt punkt i betænk- inspektør, arkitekt, kontorchef o. m. m., og
ningen gik ud på, at der ikke måtte op- til hjælp havde han i samfulde 24 år kun
rettes fyr på Jyllands vestkyst: »for ikke at en kontormedhjælperI Og hvad fik han så
forlede skibsførere til med for megen tryg- udrettet? For det første fik alle større fyr
hed at nærme sig den.« Det ulogiske i dette linser i stedet for spejle. Dernæst fik han
argument påvistes dog straks af marine- oprettet ikke mindre end 24 nye fyr og 8
ministeren (den senere viceadmiral Steen nye fyrskibsstationer. På Skagen indrettedes
Andersen Bille) og Grove, og vestkysten fik (på det »gamle« fyr) den første is-signalda også sine fyr. Betænkningen fremhævede station, der gav skibene' oplysning om isiøvrigt stærkt, at de indtægter man fik gen- . forholdene i Kattegat. Blandt de mange nye
nem fyrafgifterne, var så store, at Danmark fyr, der næsten alle består endnu, kan nævikke kunne være bekendt at komme bag- nes Skagen, Vesborg, Hirtshals, Romsø,
efter i udviklingen.
Hammeren, Bovbjerg, det nye Stevns, de
Så tog man da fat på arbejdet. Allerede to Dueoddefyr, Nordre RØse o.s.v., og der
i 1853 overtog Fyrvæsenet alle de gamle blev udlagt fyrskibe ved Tyborøn Kanal,
postfyr; nye fyr oprettedes (Hjelm, Tårs, Schultz' Grund (nu Kattegat SW), Gedser
Skagen), og et nyt fyrskib udlagdes "(Kobb er- Rev, Horns Rev, Skagens Rev og Lappegrunden). Nogle år efter blev Grove dog grunden. I 1872 oprettedes vejrmeldingsdelvis standset. i farten. I rigsrådet (1857) tjeneste til Meteorologisk Institut.fra 22 fyr,
mødte hans arbejde nemlig stærk modvind og fra 1874 påbegyndte Grove moderniseaf finansielle grunde, især fra nationaløko- ringen af tågesignalapparaterne. De første
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Fyringeniør
}. S. Fleischer,
Fyrvæsenets chef
1883-93.

anbragtes ved Hirtshals fyr og i to fyrskibe.
Man havde hidtil benyttet kanonskud, klokkeringning, gongongslag o. l., men nu indførte Grove sirener med maskinanlæg, først
varmluftsmaskiner, senere dampmaskiner,
til frembringelse af komprimeret luft til
sirenerne.
Grove ændrede også fyrenes brændselsmateriale fra rapsolie til parafinolie. Et af
hans sidste arbejder var at planlægge de
første fyr på Færøerne.
Grove døde i 1883, kun 61 år gammel.
Hans 31 år i Fyrvæsenets tjeneste blev en
udviklingsperiode fuldt ud på højde med
den Løvenørnske, til trods for, at Danmark
i 1857 måtte ophæve Øresundstolden og give
afkald på alle fyrafgifter, og at krigen 1864
yderligere stoppede for pengemidlerne. Grove var, som sagt, sin egen ingeniør og arkitekt, han indøvede selv sit tekniske personale; han skrev afhandlinger, udarbejdede
instrukser og lønningsforslag. foretog lange
studierejser, sad i kommissioner, ja, fik
endog tid til at sidde i Københavns Borgerrepræsentation. Han hørte ubestrideligt
med til de energiske mænd, som efter ulykken i 1864 ved personlig indsats søgte »indadtil at vinde, hvad udadtil tabtese.
Groves efterfølger, ]. S. Fleischer, søofficer og ingeniør, kom kun til at virke i 10
år (1883-93); han var ved sin død kun 39
år gammel. Under hans ledelse udviklede.
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Fyrvæsenet sig stærkt, såvel administrativt,
idet der nu ansattes en underingeniør og
flere kontorfolk, som teknisk. Først og fremmest er Fleischers navn knyttet til en helt
ny slags afmærkning af vore farvande, nemlig lystønder. Disse, der leveredes af firmaet
Pintsch i Berlin, var særlig anvendelige i
vore indre farvande, hvor udlægning af fyrskibe ville være både upraktisk og uøkonomisk. Den til tøndernes drift nødvendige
fedtgas fabrikeredes på en af Pintsch oprettet »gasstation« i Korsør, som Fyrvæsenet
selv overtog i 1887. De to første lystønder,
der er i brug endnu, udlagdes ved Hatterbarn og Røsnæs. Aret efter kunne Fleischer
møde op med en endnu større sensation:
Danmarks fØrste elektriske fyr. Det var bestemt for Hanstholm, men blev først stillet
op i et dertil bygget tårn på den berømte
industriudstilling i København i sommeren
1888. Det var en 4 kW kulbuelampe med
et meget stort roterende linseapparat med
gruppeblink. Da det i 1889 sattes i drift
på Hanstholm, var det verdens kraftigste
fyr. Linser, lampe og dynamoer kom fra
Frankrig, dampmaskinerne og sirenen var

Lys- og klokketønde, model
»Pintsch«. Tøndelegemet rummer
10
kubikmeter
»Blaugas- under 6
atmosfærers tryk,
tilstrækkeligt til
3-4 måneders forbrug. Alle danske
lystønder vil nu
blive
ombygget
således, at blaugassen
erstattes
med acetylen i
gasflasker. Klokken drives af tøndens
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Fyrinspektionsskibet C.
F. GROVE fra 1890 efter
forlængelsen ved århundredets begyndelse, der
gav skibet et underlig
langagtigt forskib og
nedsatte farten i dårligt
vejr. Afløst i 1932 af et
nybygget inspektionsskib
ABSALON (1932-1944) og
derpå solgt til udlandet.

dansk arbejde. Fleischer var ligeledes den
første, som, efter svensk forbillede, indførte
vinkelfyr og ledefyr i Danmark. Til brug
for meget små vinkler konstruerede han
selvet hyperparabolsk spejl, der gav stærkt
koncentreret lys. Disse »Fleischerske spejle«
var i brug i mange år, indtil fyrlampernes
øgede lysstyrke gjorde dem overflødige. Det
var også under Fleischer, at Fyrvæsenet fik
sit første inspektionsskib (1891), der naturligvis fik navnet C. F. GROVE. Men om de
senere inspektionsskibe og Fyrvæsenets arbejde til søs henvises iøvrigt til det følgende
afsnit.
Under Fleischers ledelse oprettedes 23
nye landfyr, 8 lystøndestationer, l fyrskibsstation samt 12 tågesignalstationer, og ved
sin alt for tidlige bortgang var Fleischer
fuldt optaget med tilrettelæggelsen og oprettelsen af fyr på Færøerne (Galgetange,
Tverå, Nolsø, Borin, Tofte, Kalsø m. fl.),
alle i 1893.
Fleischers efterfølger, H. V. Ravn, var
ligesom denne af uddannelse både søofficer
og ingeniør. Det er ikke for meget sagt, at
Il. 26

Fyrvæsenet i de 34 år, han var dets chef
(1893-1927), udviklede sig eksplosionsagtigt. Administrativt fik dette sit udtryk ved ,
at Ravn ansattes som fyrdirektør, og at det
nye Fyrdirektorat fik en hel række kontor-,
bygnings- og maskinafdelingsledere. Man
fortsatte oprettelsen af de af Fleischer planlagte fyr foruden en mængde nye . Medens
det samlede antal fyr, fyrskibe og lystøndestationer oprettet i Fyrvæsenets første 331
år beløb sig til 88, forøgede Ravn i sin funktionstid materiellet med ikke mindre end
143 fyr, fyrskibe og tønder, hvortil kom Il
fyr, som vi fik tilbage fra Tyskland i 1920.
Der blev i samme periode bygget to nye
inspektionsskibe, KAITEGAT og NORDSØEN,
til betjening af det efterhånden store antal
fyrskibe og lystønder. Fra o. 1900 gik man
over til i fyrlamperne at benytte amerikansk petroleum i stedet for parafinolie. I
1902 fik Fornæs fyr som det første acetylenglødenetsbrænder, og snart afløste petroleumsmotorer dampmaskinerne til frembringelse af komprimeret luft til tågesirenerne. Ravn oprettede også de første radio-
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Fyrdirektør
H. V. Ravn,
Fyrvæsenets chef
1893-1927.

installationer} der anbragtes i 1901 ved Blåvand og i Vyl og Horns Rev fyrskibe. Gasfabrikken i Korsør omdannedes i 1910 til
produktion af »Blaugas«, der trådte i stedet
for fedtgassen i lystønder og mindre fyr. Til
den Ravnske periode hører ligeledes oprettelsen af de første telefonforbindelser til afsides liggende fyr.
Et tegn på, at Fyrvæsenet nu var ved
at blive en stor institution, var oprettelsen
i 1906 af en personaleforening. Samme år
flyttede direktoratet fra et par værelser på
Slotsholmen til Amaliegade 13, hvor det
forblev i 23 år. Også udenfor det egentlige
Danmark var Fyrvæsenet virksomt: 1908 oprettedes yderligere to fyr på Færøerne, Myggenæs og Sumbø (nu Akraberg), og i 1913
og 1916 oprettedes to fyr i Dansk Vestindien. Flere af fyrskibene fik fremdrivningsmotorer og undervandstågesignaler,
og fra 1923 påbegyndtes indretningen af
radiofyr i flere fyr og fyrskibe. Samme år
byggedes Fyrvæsenets største inspektionsskib ARGUS, som stadig er i brug. I Ravns
sidste år begyndte man at indføre elektrisk
lys i fyrlamperne, da det hollandske firma
Philips i Eindhoven efter 1. Verdenskrig
optog fabrikationen af glødelamper til fyrbrug. Således fik Hanstholm i 1923 en glØdelampe på 10.000 Hefnerlys (i blinket 8
millioner HL), og ved Ravns afgang i 1927
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havde Danmark allerede 20 elektriske fyr.
Som man ser, undergik Fyrvæsenet i disse
år en overordentlig stærk teknisk udvikling,
og gennem deltagelse i flere internationale
søfartskongresser holdt direktør Ravn stadig
kontakten vedlige med andre landes fyrvæsener. Direktør Ravn døde i 1931, kun
fire år efter sin afgang.
Efter fyrdirektør Ravn overtog orlogskaptajn (senere kommandør) P. E. B. Sinding
ledelsen. Han havde allerede i nogle år været fyrinspektør og fører af ARGUS. Hans
25-årige funktionstid kan naturligt deles i
tre afsnit: før - under - og efter 2. Ver-

[]
Linseapparat med glødelampe
og urværk til rotation. Apparatet hviler på en cirkulær stebejerns-llyder, i en tilsvarende
cirkulær gryde med kviksølv,
således, at apparatet flyder på
kuihsel», hvorved gnidningsmodstanden reduceres betydeligt og muliggør hurtig rotation.

på Færøerne oprettet 1909 på
den svært tilgængelige Myggenæs Holm.

MYGGENÆS FYR

",

Broen fra øen Myggenæs over den 35 m brede
»GjOV« til Myggenæs Holm, opfø rt af Fyrvæsenet som eneste adgangsvej over land til den
yderste forpost vestover mod Atlante rhavet .

dens krig. Første afsnit betegnede en yderligere fortsættelse af den tekniske udvikling. I denne periode skabtes det system af
rad iofyr, der nu dækker de danske farvande
(10 grupper med fra l til 6 synkroniserede
fyr i hver gruppe). Endvidere oprettedes 32
fyr og tønder (både lys-, klokke- og fløjtetønder). Af de nye fyr må især nævnes de to
moderne »Båkefyr« (faste fyr i søen ) RØsnæs Puller og Drogden, det første på det
nærmeste helautomatisk drevet, det andet
som afløser af Drogden fyrskib. Den vigtigste begivenhed før krigen var dog, at Fyrvæsenet i 1931 sammensluttedes med Vagervæsenet, der siden 1849 havde bestået selvstændigt under Marineministeriet. Med
overtagelsen af Vagervæsenets ca. 3000 flydende sømærker fulgte tillige vagerdamperen LØVENØRN, flere vagerstationer og va26·

germagasinerne på Holmen. Fyrdirektoratet
selv måtte også udvides og flyttede i 1933
til Sekvæsthusets smukke historiske bygning på Christianshavn.
Medens 1. Verdenskrig ikke bragte synderlig forstyrrelse i Fyrvæsenets drift, gik
det helt anderledes under den 2. Verdenskrig. Fra april 1940 var de danske farvande
ikke mere danske. Efter tysk ordre blev en
del af fyrene slukket, andre afskærmet opefter, så at de ikke kunne bruges af de engelske flyvere; nogle fyrskibe blev inddraget, andre omplaceret og alle radiosendere
konfiskeret. Der indlogeredes tysk vagt i
Fyrdirektoratets kælder, og ude ved fyrene
blandede tyskern e sig på ganske vilkårlig
måde i fyrenes drift. Ved flere af fyrene
måtte personalet fjernes, fordi tyskerne anlagde batterier og minefelter rundt om tår-
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Fyrdirektør
P. E. B. Sinding,
Fyrvæsenets chef
1927-52.

nene. Da tyskerne havde taget et par af vore
fyrskibe og armeret dem, måtte englænderne tro, at alle danske fyrskibe var tyskbemandede, hvilket bl. a. var skyld i, at
fyrskibet LÆSØ NORD blev beskudt af engelske flyvere.
Under alt dette deltog Fyrvæsenets personale kraftigt i modstandsbevægelsen, dels
ved at forsyne visse grupper med sprængstof,
dels ved at transportere flygtninge (bl. a.
500 jøder)" til Sverige. Flere af Fyrvæsenets
folk måtte »gå under jordens, og to af vore
inspektionsskibe flygtede til Sverige. Da
krigen standsede i maj 1945, var tilstanden
nærmest kaotisk, og Fyr- og Vagervæsenet
stod overfor et kæmpearbejde. FØrst og
fremmest skulle de af Søværnet minestrøgne

BAGFYR ved Holsteinsborg,
Grønlands W -kyst. Oprettet 1950. Acetylenfyr m. fast linse; skabet under lampen
rummer 4 gasflasker, nok til ca. 4 måneders
forbrug.

PRÆSTEFJELD
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»tvangsruter«, ca. 1800 sømil, afmærkes, et
arbejde, der knapt nok er færdigt endnu.
Dernæst måtte Fyrvæsenets flåde fornyes,
hvilket er nærmere omtalt i det følgende
afsnit.
Under krigen var den såkaldte hyperbelnavigation (Loran og Decca) blevet udviklet til brug for flyverne. Her kom vi også
med, idet Fyrvæsenet i 1948 overtog driften
af Loranstationen' ved Vaag på Færøerne
og i 1951 en lignende station ved Frederiksdal nær Grønlands sydspids. Derved er det
danske Fyrvæsen fra 1948 indgået som et
led i ICAO (International Civil Aviation
Organisation). Samme år oprettedes en speciel dansk »Deccakæde« med masterstation
på Samsø og slavestationer ved Hjørring,
på Møn og ved Højer i Sønderjylland. Denne institution drives privat, men er underlagt statens (Fyrvæsenets) kontrol. Et stort
arbejde var det også efter krigen at opsøge
og afmærke de henved 600 skibsvrag, der
lå spredt på bunden af de danske farvande.
Et særligt afsnit af Fyrvæsenets virksomhed påbegyndtes af fyrdirektør Sinding i
1949 i Grønland. Efter krigen kom der, som
bekendt, fart i den såvel merkantile som sociale udvikling af Grønland, hvilket medførte en stærkt øget besejling. I 1949 tog
Fyrvæsenet fat på sin del af opgaven, og

allerede året efter blev der oprette 26 nye
fyr på Grønlands vestkyst, hvor der hidtil
kun havde været et par små havnefyr. An lægget af disse nye fyr var et meget krævende arbejde, dels fordi klippekysten
mange steder er svært tilgængelig, dels fordi
de dengang eksisterende søkort viste sig at
være meget mangelfulde.
I årene efter krigen genoptoges naturligvis arbejdet med de udenlandske fyrvæsener, der nu er sammensluttet i lALA (International Association of Lighthouse Authorities), hvoraf Danmark også er medlem.
En række betydende radio- og fyrkonferencer fandt sted både i Europa og i USA, på
hvilke Danmarks Fyrvæsen var repræsenteret.
Til de mange opgaver, Fyrvæsenet blev
stillet overfor efter krigen, hørte ikke mindst
den at udbedre alle de skader og forsømmelser, der var opstået som følge af krigen,
samt fornyelse af mange tekniske anlæg.
Bl. a. tog man fat på installationen af automatiske udskifteapparater ved ubevogtede
fyr. Disse apparater skifter automatisk over
til en gasbrænder, hvis den elektriske fyrlampe svigter. Endvidere begyndte man at
indføre acetylen i lystønder og mindre fyr
i stedet for blaugas, og alle fyrskibene fik
elektriske fyrlamper.
Da direktør Sinding efter 24 års tjeneste
i 1952 forlod kommandobroen, kunne han
med tilfredshed se tilbage på den udvikling,
Fyrvæsenet var undergået i hans funktionstid: Sammenslutningen med Vagervæsenet,
Fyrvæsenets deltagelse i modstandsbevægelsen, oprettelsen af 26 fyr og ca. 500 båker
(dagmærker) på Grønlands vestkyst, overtagelsen af 2 loranstationer og sidst, men
ikke mindst, fornyelsen af Fyrvæsenets flåde
med 3 moderne motor-inspektionsskibe og
elektrificeringen af alle vore fyrskibe.
Med kommandørkaptajn A. P. A. A. Le-

et moderne båkefyr oprettet i
1937 til afløsning af en næsten lOO-årig fyrskibsstation. Underdelen blev bygg et som sænkekasse
i Københavns Havn og bugseret ud og sænket på
8 m vand i den sydlige del af Sundet.
DROGDEN FYR,

ginds overtagelse af ledelsen i 1952 er vi
inde i nutiden og kan så småt begynde at
skimte lidt af fremtiden. Den første begivenhed efter fyrdirektør Leginds tiltrædelse
var desværre af en meget alvorlig 'natur , idet
Gedser Rev fyrskib i 1953 blev påsejlet og
gik tilbunds med tabet af et menneskeliv.
Det reserveskib, der udlagdes i stedet, blev
fem uger senere også påsejlet. Som følge
heraf udsendte man en meget alvorlig advarsel til søfarten, en advarsel, der fandt
stærk tilslutning i alle hollandske og engelske fagblade. Arbejdet i Grønland, hvor der
fra 1952 indtil nu yderligere er oprettet 24
nye fyr, gjorde det nødvendigt at bygge en
særlig til dette område egnet inspektionskutter, NARSSAK. Det kan i denne forbindelse anføres, at Fyrvæsenets skibe og kut-
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SKAGENW FYR,

oprettet 1956
til erstatning
for det af
havet truede
HØJEN FYR.

Tårnet er 26 m
højt, betjenes
automatisk fra
SKAGEN FYRS

vagthus
gennem et 3
km langt
elkabel og
overvåges ved
hjælp af
fotocelle og
lyttemikroion.

tere årligt udsejler ca. 78.000 sømil. Fyrvæsenets arbejde indenfor leAO i de sidste år
er steget stærkt, idet der er oprettet 3 nye
Loranstationer, Eide på Færøerne, Qutdleq
og Orsuiagssuaq på Grønlands østkyst, der
drives af vort Fyrvæsen.
Skønt man for en halv snes år siden troede, at Danmark var færdig med at bygge
fyr, er det dog faldet i direktør Leginds lod
at forestå oprettelsen af 3 meget moderne
nye fyr, Skagen W (1956), Albuen (1958) og
Dueodde (1962). Skagen W, 26 m højt og
bygget ovenpå en tysk bunker fra krigens
tid, betjenes automatisk og er forbundet
med Skagen fyrs vagthus ved et 3 km langt
elkabel og overvåges ved fotocelle og lyttemikrofon. Det nye fyr på Dueodde er 46 m
højt og naturligvis meget moderne indrettet. Et meget stort arbejde er i de senere
år udført for at sanere de mange, snart
hundredårige fyretablissementer, navnlig
personaleboligerne, der, i det tempo pengemidlerne tillader det, nu moderniseres ved
trykvands-, bade- og sanitetsinstallationer.
Foruden de fyr, fyrskibe, lystønder O.S.v.,
der ejes og passes af Fyrvæsenet, findes der
mange andre fyr, tønder og vagere, som ejes
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af Statsbanerne, Vandbygningsvæsenet samt
kommunale og private institutioner, altså
især havnefyr og brofyr. Fra juni 1954 har
Fyrvæsenet overtaget kontrollen med alle
disse fyr og tønder (ca. 700), og desuden
fører Fyrvæsenet kontrol med alle lysreklamer i nærheden af sejlløb og havne. Fyrvæsenet optræder her som repræsentant for
Forsvarsministeriet, under hvilket Fyrvæsenet sorterer efter den nye forsvarsordning af
1950.
Efterhånden er det danske Fyrvæsen
blevet en gammel, ærværdig institution,
som den 8. juni 1960 kunne holde sit 400års jubilæum. Begivenheden fejredes dels
ved, i samarbejde med Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, at udgive et større
skrift om Fyrvæsenets historie, dels ved afholdelsen af en fest, til hvilken England,
Vesttyskland, alle fire nordiske lande samt
den internationale sammenslutning IALA
havde sendt repræsentanter, ligesom også
repræsentanter for den danske søfarts ledende organisationer var indbudt.
Med dette jubilæum passerede Fyrvæsenet en betydningsfuld milepæl i sin historie,
og det vil derfor være rimeligt med et par
tal at belyse institutionens nuværende omfang.
I Øjeblikket råder Fyrvæsenet over følgende materiel: 196 fyr i det egentlige Danmark, 20 fyr på Færøerne og 50 i Grønland.
Dertil kommer 14 fyrskibe, ca. 220 lystønder af forskellig art, 45 lufttågesignaler, 28
radiofyr, ll3 båker i Danmark og ca. 500
i Grønland, 2 loranstationer på Færøerne
og 3 i Grønland, 5 motor-inspektionsskibe,
samt 2 større og nogle mindre inspektionskuttere. Hertil kommer ca. 3000 sømærker
(vagere). Ved udgangen af 1960 bestod personalet af 768 personer, hvoraf 424 tjenestemænd, og det årlige budget ligger mellem
12-14 millioner kroner.

Moderne motorfyrskib,
hvor stormastens ballon
nu er afløst af en med
masten sammenbygget
lanterne udenom den
elektriske lysgiver, der
er udstyret med fast
linse. På forkant af lanternen ses tågesignalets
tyjonhorn.

Og lad os så prøve at tage et lille kig
ind i den nærmeste fremtid. En af de største opgaver vil være at gøre så mange fyr
som muligt helautomatiske, hvorved fyrpersonalerne kan indskrænkes betydeligt.
Dernæst foreligger den opgave at erstatte
flere fyrskibe med faste båkefyr (af samme
art som Røsnæs Puller, Drogden o. 1.), der
naturligvis også vil blive helautomatiske og
muligvis forsynede med landingsplatform
for helikoptere. Endvidere skal så mange
vagere og tønder som muligt forsynes med
reflekslærred og radarreflektorer, så at de
nemt kan ses ved hjælp af skibenes lyskastere og radarapparater. Endvidere vil
der, i samarbejde med andre lande, formentlig snart blive indført et internationalt system for sømærkernes udseende (farve, topbetegnelser o.s.v.), og efterhånden vil alle
lystønder og mindre fyr blive drevet med
acetylen i stedet for blaugas, hvilket vil
medføre, at den gamle gasstation i Korsør
snart kan nedlægges. Endelig må man regne

med, at fremtiden sikkert vil bringe forbedrede loransystemer, brug af fjernsyn og
mange andre nye »Electronic aids to navigation«.
Det er en lang vej fra de første fyrbålsgnister på Skagen til vor tids elektronstyrede fotoceller, lyttemikrofoner. Loran,
Decca og Radar, vore tænde- og slukkeure, vore solventiler og alle de andre moderne hjælpemidler. Men, som den foregående lille oversigt har søgt at vise, har det
danske Fyrvæsen altid fulgt godt med i udviklingen og står i dag fuldt ud på højde
med andre landes; og når dette er tilfældet,
skyldes det ikke mindst de hundreder, ja,
tusinder af »fyrkarle«, »blussere«, fyrpassere og fyrmestre, som ned gennem tiderne,
trofast og pligtopfyldende, ofte i storm, tåge
og vinterkulde, i fyrskibe og på ensomt beliggende Øer, ved deres arbejde og årvågenhed har forstået at skabe respekt om det
danske Fyrvæsen.
John Nielsen.

1. februar 1972 blev kommandørkaptajn Legind afløst som fyrdirektør af fyringeniør
K. O. Gredal, der 1. april 1973 blev chef for det nyoprettede Farvandsdirektorat.
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Inspektionsskibstjeneste og fyrskibe.
Naar den danske Fyretats forhold nævnes,
tales der i almindelighed kun om fyr med
hvad dertil hører.
En anden og ikke mindre vigtig del af
væsenets virke, den egentlige søafmærkningstjeneste, glider ofte i baggrunden,
skønt der her med godt materiel og et dygtigt personel gennem årene er øvet en betydningsfuld indsats for sikker navigation
og god sejladsvejledning. Hertil kommer
tillige, at gennem årene har et meget stort
antal søofficerer faret med Fyr- og Vagervæsenets inspektionsskibe, dels som unge
nyudnævnte løjtnanter, som her har fået
en del af deres første lærdom i farvandskendskab, dels senere som Fyr- og Vagerinspektører og førere af disse skibe.
Fra de ældste søkort ved man, at de før ste sømærker, tønderne på Kastrup Knæ og
Dragør Sandrev, må være udlagt før 1521,
og i 1549 blev indsejlingen til Ringkøbing
Fjord afmær-ket med »Søe-Tønder«. Senere
er disse ubelyste, i søen udestående dagmærker almindeligvis blevet benævnt vagere. Ordet vage betyder at flyde let og

På en slesvig-holstensk »sejrsmedalje« fra 1848 ses øverst tilhøjre en gengivelse af det første
vagerfartøj LØWENØRN (I) og
dens jolle - i baggrunden fregatten NAJADEN til ankers udfor Fehmern.
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ubesværet på havoverfladen; i ældre tid
talte man således om, at en båd vagede godt
i søen, men ordet er i vore dage ved at gå
af brug.
Den initiativrige admiral Poul de LøvenØrn (1751-1826), der ved det kgl. SøkaartArchivs oprettelse i 1784 blev dettes første
direktør, må regnes for den egentlige grundlægger af Vagervæsenet herhjemme. Etatsmæssigt set har Vagervæsenet og Fyrvæsenet
skiftevis været samlet og adskilt, men stadig
samarbejdende, indtil de i 1931 blevendelig samlet til en statsinstitution: Fyr- og
Vagervæsenet. I den allernyeste tid er dog
det gamle velkendte ord »vager« forsvundet fra institutionens navn, uden at den særlige vagertjeneste dog har ændret form eller
mistet sin betydning indenfor dansk søafmærkning.
I tiden 1800-02 hjembragtes med et af
vore orlogsskibe fra Kronstadt en prøve på
de sømærker, der blev benyttet af den russiske stat til afmærkning i den finske bugt.
Dette sømærke blev forbilledet for den vager, der i omhyggeligt udført bødkerarbejde
i forstørret og forbedret udgave og med
forskellig farvet topbetegnelse (op- eller
nedadvendte riskoste) benyttes ved dansk
farvandsafmærkning, og dens indførelse
gav stødet til en forøget afmærkning i vore
hjemlige farvande - men i dag erstattes
de meget dyre trævagere efterhånden med
vagere af jern, plastic eller aluminium.
Alle danske sømærker var selvsagt inddraget i krigsperioden 1807-14, men da
normale forhold atter indtrådte, blev der i
1814 til pasning af de genudlagte sømærker
af roflotillen ved Helsingør afgivet en færgebåd, og denne må antagelig kunne regnes
for at være det første egentlige danske vagerfartøj.
I 1845 overtoges en tidligere lejet jagt

Sejltegning til dampkanonbåden THURA (Orlogsværftets [erste jernskibsbygning), der i årene 1866-76 udelukkende
var udrustet som vagerfartøj. Ophugget i 1884.

MARIE MATHILDE af Svendborg som vagerfartøj med vagerinspektøren som fører, men
allerede i 1846 modtoges den første til formålet byggede vagerkutter LØWENØRN (I),
som fik station i Svendborg.
Dette sejlfartøj var i krigsårene 1848-50
stillet til rådighed for Marinen og tjente
som tender for eskadren i Østersøen. Den
14. april 1848 landsatte den chefen for korvetten NAJADEN på Fehmern, hvor han blev
overfaldet og taget til fange af den oprørske
befolkning. I denne anledning blev der
slået en slesvig-holstensk »sejrsmedaljee, på
hvis revers både NAJADEN og LØWENØRN er
gengivet; det sidstnævnte er således det
eneste af Fyr- og Vagervæsenets skibe, der
er gengivet på en medalje, endda en fjendtlig, som samtidig er den eneste nu eksisterende gengivelse af dette skib.
Efter Treårskrigens ophør genoptog vagerkutteren LØWENØRN sin fredelige dont
med pasning af dansk søafrnærkning, men
tidens udvikling sporedes også i Fyr- og
Vagervæsenet gennem dampkraftens indførelse til søs. Det begyndte med, at der
ved fyrskibsudlægninger f. eks. efter isperioder blev ydet assistance af forskellige af
orlogsflådens dampskibe (første gang af
hjulskibet HERTHA i 1848), men da hjul-

dampskibene selv havde svært ved at klare
sig i is, blev dampskibshjælpen først helt
effektiv, efter at skruekanonbåden THURA
i 1866 blev udlånt og samme år indrettet
som vagerfartøj, medens den første LØWl<:NØRN blev afleveret til Søværnet. Efter at
THURA i en halv snes år havde klaret arbejdet - i isvintre dog med assistance af panserskonnerten ABSALON - afleverede Burmeister & Wain i 1877 det første herhjemme
til formålet byggede vagerdampskib, som
også kom til at bære navnet LØVENØRN (II).
I lang tid passede dette skib både vagertjeneste og fyrskibsinspektion m. m., men efter
in dførelse af lystønder i søafrnærkningen og
udvidelse af fyrskibsstationernes antal måtte
der flere dampskibe til. I 1890 kom fyrinspektionsskibet C. F. GROVE og i 1897-98
de to små fyrtransportskibe KATTEGAT og
N ORDSØEN; alle disse tre skibe blev for at
forøge deres lystøndekapacitet ret snart forlænget.
I 1910 var LØVENØRN (II) blevet for lille
uden dog at være udslidt, hvorfor Orlogsværftet i 1910 afleverede en ny LØVENØRN
(III), hvorefter 'dens forgænger blev afgivet
til Søværnet og her fik navnet ABSALON.
Ved begyndelsen af 1. Verdenskrig havde
vagerdampskibet LØVENØRN medvirket un-
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Alle sømærker skiftes en
gang om året for eftersyn, her gøres klar fra
inspektionsskibets fordæk
til indbjærgning af en
lys- og fløjtetønde.

der Flådens første mobiliseringsperiode, og
fyrtransportskibet KATTEGAT var under hele
krigen tender for eskadren i Store Bælt,
medens NORDSØEN sammen med inspektionsskibet ABSALON (ex LØVENØRN II) repræsenterede den danske sømagt udfor Esbjerg.
Efter genforeningen i 1920 krævede den
megen afmærkning i de sønderjyske farvande forøget skibsmateriel, hvorfor inspektionsskibet ABSALON atter kom under Vagervæsenets splitflag med det gyldne kronede anker i øverste stangfelt, et flag, der
siden 1916 også førtes af vore fyrskibe samt
fyrinspektions- og fyrtransportskibene. I
1923 blev det nye store fyrinspektionsskib
ARGUS taget i brug, og C. F. GROVE blev
degraderet til inspektionsskib, medens ABSALON igen gik tilbage til Søværnet, der af-
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hændede skibet. Det kan nævnes , at denne
ABSALON (ex LØVENØRN II) i ombygget
stand som motorskibet MATHILTE af Lemvig i en årrække besejlede ruten København
-Limfjordsbyerne og nu som kreaturtransportskibet VARNÆS af Åbenrå fortsat pløjer
bølgerne under dansk koffardiflag.
I 1931 blev Fyrvæsenet og Vagervæsenet
endelig slået sammen til en etat, og dampskibsflåden bestod da af: ARGUS, C. F. GROVE, LØVENØRN (III), KATTEGAT og NORDSØEN, den sidstnævnte med fast station i
Esbjerg, medens de øvrige skibe var baseret
på København. I 1932 blev C. F. GROVE
afløst af en ny ABSALON fra Orlogsværftet;
GROVE blev solgt og var som civilt skib under estnisk.flag først indblandet i en større
smugleraffære i Østersøen for senere at
blive solgt til Sydafrika som flodbåd.

I~

Vagerdamperen LØVENØRN (II) fra 1877, senere inspektionsskibet ABSALON, derpaa motorpaketten
af Lemvig, idag kreaturtransportskibet VARNÆS af Åbenrå, inddrager SKAGENS REV FYRSKIB for is til Frederikshavn.

MATHILTE

Efter maleri af Chr . Blache tilh. Søofficers-Foreningen.

2. Verdenskrig gav som nævnt foran den- overtoges KATIEGATS specielle hverv som
ne flåde af specialskibe mange nye og om- postskib til fyrskibene af m/s J. S. FLEXfattende opgaver.
seRER. NORDSØEN fik et dramatisk endeligt;
Men krigen kostede også et offer. Inspek- den blev solgt til ophugning, men »tabtes«
tionsskibet ABSALON blev minesprængt un- under bugsering til ophugningsværftet og
der Hjelm i 1944, hvorved et menneske strandede på Riigen - efter sigende er den
omkom og flere blev alvorligt såret. En nu ombygget til østtysk trawler - og hele
tysk - belgisk-bygget - vagerdamper MIN- denne affære sluttede med en stor erstatSEN blev stillet til rådighed af de allierede ningssag for Sø- og Handelsretten.
og fik i dansk tjeneste navnet ZEUS, men
Endelig var det sidste dampskib LØVENman åndede lettet op, da dette dårligt byg- ØRN (III) udslidt i 1958; i 1952 havde ARgede og meget upraktiske skib blev afløst GUS fået sin dampmaskine ombyttet med
af et moderne motorskib FAROS, bygget på motorerne fra Søværnets inspektionsskib
Orlogsværftet i 1949, hvorefter ZEUS blev VITUS BERING, og nu modtoges som den
solgt til Marstal. Her fik den sin dampma- yngste tilvækst til flåden en ny LØVENØRN
skine ombyttet med en dieselmotor og går (IV), et moderne, praktisk motorskib fra
nu under navnet LEO i fragtfart under Orlogsværftet, som blev taget i brug i bedansk flag.
gyndelsen af 1960.
Motorerne var nu også trængt ind i FyrFå statsskibe har vel et mere alsidigt arog Vagerskibene. FØrst var NORDSØEN i
1945 blevet afløst af m/s H. V. RAVN, der bejdsområde end Fyrvæsenets inspektionsunder krigen var bygget i Nakskov, senere skibe, og deres virke er af overordentlig
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Det moderne motorskib LøVENØRN fra 1960 er det
fjerde skib med dette navn
i Fyr- og Vag ervæsenets
flåde. Dette navn repræsenterer over 100 års virke
med dansk søafmærkning
til gavn for skibsfarten.

stor betydning for sikkerheden til søs. Skiftning og pasning af samt kontrol med den
udestående "dag- og natafmærkning er hovedopgaverne, men hertil kommer mange
andre og vidt forskellige arbejder: undersøgelse og sprængning af vrag og andre far vandshindringer, undersøgelse af dybdeforhold, indsejling af vinkelfyr og kontrol med
fyr og tågesignaler m. m. Forsyning af afsides beliggende øfyr, flytning af personale
med familier til og fra sådanne fyr, bygning
og vedligeholdelse samt tilsyn med og pasning af de ubevogtede fyrbåker. I mange
år har også inspektion og vedligeholdelse
af de færøske fyr hørt med til opgaverne,
ligesom C. F. GROVE har deltaget i fyrbygning i Island, men hertil er nu yderligere
kommet tilsvarende arbejder i Grønland i
forbindelse med besejling af de derværende
loranstationer. Endelig må nævnes postsejladsen til og skiftningen af vore fyrskibe
og deres fortøjninger.
Inspektionsskibstjenesten har - som det
vil forstås - en snæver forbindelse med fyrskibstjenesten. Som verdens første fyrskib
udlagdes det engelske THE NORE i 1731.
Herhjemme havde spørgsmålet om afmærkning af farlige grunde og rev ved udlagte
fyrskibe været på tale i slutningen af det
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attende århundrede, men det var engelske
orlogsfartøjer udlagt ved Skagen og Anholt
øster-rev under Kanonbådskrigen 1807-14,
der sås som de første fyrskibe herhjemme.
I 1807 havde Fyrvæsenets »store rnand«, admiral Poul de Leoenern, planlagt at forsyne
lodsgalioten på Ejderen med en primitiv
olielanterne, men på grund af krigen blev
dette dog først til virkelighed i 1815. Efter
dette skibs stranding i 1834 blev der udlagt
et nyt og større fyrskib på denne station.
Det var bygget efter de tegninger, der var
udarbejdet til det af admiral A iSchiiter konstruerede FYRSKIB NR. l, der i 1829 var udlagt ved Læsø Trindel i Kattegat, som det
første til formålet byggede fyrskib herhjemme. Tid efter anden forøgedes fyrskibsstationernes antal til ialt 14 stk. i 1937, idet
det må erindres, at en enkelt station, KOBBERGRUNDEN i Kattegat, ret tidligt (1908)
blev erstattet af en fyrbåke, der dog senere
blev væltet ved isskruning (1922); i dag er
grunden afmærket med en lys- og fløj tetønde. Fyrskibene blev efterhånden forsynet
med urværksdrevne, roterende spejlfyr med
olielamper, medens tågesignalerne gennemgik udviklingen fra håndkraft gennem luft
oppumpet henholdsvis med damp- og motorkraft, til nutidens elektriske kraftkilde.

Efter 2. Verdenskrig har
udbygningen af søafmærkningen langs
Grønlands
vidtstrakte
kyst i forbindelse med
fyrbygning og forsyning
af loranstationerne også
givet Fyrvæsenets inspektionsskibe arbejde i
disse farvande. Her ses
inspektionsskibet FAROS
(J 949) med et grønlandsk isfjeld som baggrund.

Selvom motorer ret tidligt blev installeret
i vore fyrskibe, er det kun et fåtal af disse,
der er selvbevægelige.
Under 2. Verdenskrig blev de danske
fyrskibe flyttet - dels af vore egne marinemyndigheder (til gennemsejlingerne i de
udlagte minespærringer) - dels af besættelsesmagten, men alle vore fyrskibe var forsåvidt intakte ved krigens afslutning.
Ligesom under 1. Verdenskrig var Nordsøfyrskibene inddraget i 1939-45, og stationen GRÅDYB er stadig ikke genudlagt,
ligesom de mange mirrestregne sejlruter har
nødvendiggjort flytning og navneændring
for visse fyrskibe. Tid efter anden sker der
påsejling af fyrskibe, det er altid strømmen,
der af skadevolderen får skyld herfor, men
kun en gang har en påsejling, af Gedser
Rev fyrskib, været så alvorlig, at fyrskibet
sank, og l mand af besætningen druknede.
Udover Fyrvæsenets egne fyrskibe har der
som nævnt været et fyrskib på Ejderen under dansk flag, men efter 1864 overgik dette
til de tyske myndigheder. Ved Limfjordens
vestlige indløb blev der i tiden 1856-97 vist
et fyr fra lodsgalioten, der både har været
kaldt AGGER fyrskib og THYBORØN KANAL
fyrskib. Ved Hals Barre lå der i 13 år et

fyrskib for Ålborg Havns regning, indtil
Hals Barre fyr blev tændt i 1912. Omkring
århundredskiftet havde Statsbanerne særlige
fyrskibe i Korsør og Gedser færgehavne, inden der begge steder blev bygget særlige
fyrbåker, og endelig har der i en lang årrække i sildetiden om efteråret været udlagt et fyrskib i Kalveboderne. Fra 1918-20
var det et af Fyrvæsenets egne skibe, men
før 1. Verdenskrig var det en jagt, der ligesom Korsør og Gedser havns fyrskibe var
udlejet til dette brug af en privatmand. I
1921 blev KALLEBOER fyrskibsstation erstattet af en lys- og fløjtetønde.
Endelig kan nævnes, at Marinens jagt
KAREN KNUTH under krigen 1848-50 har
været brugt som en slags krigsfyrskib i de
sønderjyske farvande, og det var meningen,
at den senere skulle indrettes som FYRSKIB
N R. VII - men denne plan blev dog ændret,
og KAREN KNUTH gjorde senere tjeneste som
opmålingsfartøj.
Den moderne teknik er imidlertid blevet
fyrskibenes banemand. Trods kraftige elektriske fyr og tågesignaler fra et moderniseret fyrskib med stort radioanlæg, vil en
fast fyrbåke dog altid være at foretrække.
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Båkerne er dels billigere i drift gennem det
formindskede betjeningspersonale, dels billigere at vedligeholde, og endelig og ikke
mindst forøges sikkerheden for skibsfartens
navigering gennem muligheden for indlæggelse af faste fyrvinkler i et moderne båkefyr, hvad der ikke kan lade sig gøre i et
stadigt omsvajende fyrskib, der tilmed må
inddrages i isperioder. Herhjemme måtte
den 99-årige fyrskibsstation DROGDEN ved
den sydlige indsejling til København i 1937
vige pladsen for et stort moderne fyranlæg,
og der arbejdes nu med planer om bygning

af en sådan fyrbåke til afløsning af fyrskibet
i Læsø Rende. Af hensyn til bedre forbindelse med et sådant i søen stående fyr, er
det under overvejelse at udstyre fyrbåken
med et landingsdæk for helikopter. Det må
i fremtiden kunne forventes, at vore karakteristiske rødmalede fyrskibsskrog med
det hvide kors, hvori stationens navn er at
læse med sorte bogstaver, kun vil være at
finde på sådanne pladser i rum sø eller andre steder, hvor naturlige grunde gør et
moderne båkefyrs opførelse vanskelig og
bekostelig.
G. Hormens de Lielitenberg.

LODSVÆSENET
(Lodsvæsenet blev den 1. april 1973 nedlagt som selvstændig institution,
idet det indgik i Farvandsvæsenet)

L

odsvæsen ets oprindelse er vanskelig at
datere. Såsnart skibene var blevet så
store og havde fået så stort et dybgående,
at det blevet risikabelt foretagende at besejle et ukendt farvand, har der sikkert
hurtigt meldt sig stedkendte, søkyndige
mænd, der ville påtage sig at vejlede den
fremmede skipper mod et passende vederlag. Denne virksomhed svarer jo ganske til,
hvad der indtil for nylig var skik og brug
- og vel endnu er det på afsides steder,
hvor der kun sjældent kommer skib. I mere
befærdede farvande blev det efterhånden
muligt for en eller flere sådanne lodser at
skabe sig et levebrød af gerningen, og dermed er lodseriet opstået.
Den tidligste danske omtale af et lodseri
er den kongelige resolution af 8. marts
1684, hvormed Christian V ansatte 6 mand
fra Dragør (i gammel tid kaldet Dragøe)
til at ledsage kongens flåde og orlogsskibe
igennem renden mellem Amagerland og
Saltholmen; for denne tjeneste fik de årligt
så meget i løn, som en styrmand på kongens
orlogsskibe fik om måneden - det fremgår
ikke klart, om alle 6 mand skulle dele
denne løn, men den. har dog formodentlig
været tiltænkt hver enkelt. Bestemmelsen
har nok skullet sikre faste og dygtige lodser
til Flådens skibe, således at man undgik de

folk, der tog tjeneste som lodser uden at
have tilstrækkeligt kendskab til farvandet,
og dengang gik et orlogsskib ikke igennem
Drogden - ja, bevægede sig i det hele taget
ikke ret langt uden lods. Lodslønnens ringe
størrelse må nok også ses på den baggrund,
at de samme folk kunne ernære sig ved at
lodse koffardiskibe igennem Drogden, når
kongens tjeneste ikke optog dem, men iøvrigt kunne det være en langvarig affære at
tage et stort skib igennem Drogden, hvis
vind og strøm var imod, og hvis det kneb
med sigtbarheden, for afmærkningen var
sparsom, og søkort blev nærmest betragtet
som statshemmelighed.
Senere kongelige resolutioner bestemte
selve lodseriets oprettelse og organisation;
fra 1735 tillagdes der de 12 ældste lodser en
fast dusør, senere fik både faste lodser og reservelodser løn, og afgåede lodser opnåede
pension. Endelig fik Dragør lodseriet eneret
på lodsning i Drogden, som det ganske vist
efter nogle års forløb måtte dele med Helsinger Lodseri} men alligevel må man i
denne tildeling af eneret se et ønske om at
få god lodsbetjening - måske først og fremmest for Flådens skyld, men sikkert også for
skibsfarten, som nu begyndte at få stor betydning i danske farvande.
Tilsynet med lodseriet blev til at be415

Helsingør
Lodseris
segl fra omkring år
1700.

gynde med udøvet af chefen for vagtskibet
ved København, men blev senere overdraget en søofficer - en post som under benævnelse af lodskaptajn, overlods eller lodsinspektør indtil 1912 var besat med en søofficer.
Omtrent samme udvikling som Dragør
fik Helsingør Lodseri - omend nogle år
senere - men iøvrigt kom der i det 18.
århundrede flere kongelige resolutioner om
oprettelse af lodserier med eneret til lodsning i visse farvande - således f. eks. Helsinger, Isefjord, Nyord, Grensunå, Hals,
Løgstør, Dvale Grunde i Læsørende og
Christiansø.
Tilsynet med datidens lodserier var som
regel overdraget sø-indrulleringschefen,
medens regnskaberne og korrespondancen
som oftest blev varetaget af en mand på
stedet, der var mere kyndig i skrive- og
regnekunsten, end lodserne var det. Således
blev toldkontrolløren i RØrvig i 1728 beskikket til som »Oberlots« at have tilsyn med
og kommando over lodserne ved Isejjorden,
og i 1813, da der blev oprettet et lodseri i
Lund på sydkysten af Stevns mellem Fakse
Ladeplads og Rødvig. påtog godsforvalteren
på Vemmetofte sig - ulønnet - hvervet
som mellemmand mellem overlodsen i KØbenhavn og lodserne.
Medens Dragør Lodseris udvikling så
nogenlunde kan betragtes som typisk for
et lodseri på et sted, hvor besejlingen var
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stor nok til at kunne lønne folk, for hvem
lodsningen var et hovederhverv, var der jo
også steder, hvor dette ikke var tilfældet.
Her klarede man sig ved at tildele lodsningsrettighederne til et forholdsvis stort
antal kvalificerede fiskere eller bønder, således at der altid skulle være folk nok til
stede til at udføre lodsninger; lysten til at
påtage sig lodsningen blev ansporet ved at
basere tjenesten 'på de såkaldte kaplodsninger, hvorefter den mand, som først kom om
bord, skulle udføre lodsningen og herfor
oppebære halvparten af lodspengene til sig
selv, medens den anden halvpart på normal
vis blev fordelt blandt lodseriets folk. Systemet har bl. a. været gældende ved H OTnbæk-Gilleleje, hvor en del fiskere havde
ret til at lodse til Helsingør red, og på
Nyord, hvor gårdmændene havde p.igt til
at lodse - eller til at holde en kar., som
kunne lodse - igennem Bøgestrømmen.
Den særlige ordning på Nyord var årsagen
til, at man en overgang havde 27 lodser
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der, og kaplodsningssystemet har medført
flere drabelige søslag mellem lodserne. Der
er stadig megen trafik gennem Bøgestremmen, men nu hovedsagelig af motorsejlere,
som takket være god afmærkning og gode
søkort er i stand til at klare sig selv, således at der siden 1955 kun har været l lods
på Nyord.
Som tiden gik, tiltog skibsfarten i vore
farvande, og flere og flere .lodserier fik
reglementer, instrukser og takster. Behovet
for en fælles forordning blev større og
større, og ved kongelig anordning af 1818
blev der nedsat en kommission til at udarbejde forslag til en anordning for hele
det danske lodsvæsen. Kommissionens for mand var overlods, kontreadmiral LøvenØrn - man fristes til at sige selvfølgelig,
for mon der på den tid kunne tænkes udført noget arbejde i søfartens eller navigationens tjeneste uden Leoenern; Resultatet
blev forordningen af 1831, som vel er blevet ændret ved mange senere lejligheder,
men som alligevel den dag i dag kan spores
i Lodsvæsenet.
Tilsynet med lodserierne kom efter 1831
ind i fastere bane, idet landet blev inddelt
i 2 overlodsdistrikter med Store Bælt som
grænse. De to overlodser, som var afskedigede søofficerer, førte tilsyn med lodstjenesten og med overholdelsen af taksterne m.
m. Fra 1912 blev de to distrikter slået sammen og ledelsen overdraget en lodsdirektør
med en lodsinspektør ved sin side, og hermed er også ordet lodsdirektorat opstået
som betegnelse for de tillodsdirektørens
embede knyttede administrative kontorer.
Lodsdirektoratet har siden 1912 haft sæde
i København.
Ved lodserierne blev det snart skik at
sondre imellem faste lodser og reservelodser, hvilke sidste nærmest blev opfattet som
aspiranter, der ved ledighed trådte ind i
de faste lodsers rækker. Mange steder blev
TI.
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Gamle lodsskilte. Der er gjort nok så meget ud
af det øverste, medens de to andre er mere enkle
i udførelsen. F. L. står for [astlods - S. L. for
sjoverlods, en gammel betegnelse for reservelods.

reservelodserne benævnt sjoverlodser, hvor
ordet sjover har samme betydning som i
for eksempel havnesjover og kulsjover og
betegner løst antagne arbejdere - og altså
helt uden nogen nedsættende betydning.
Ledelsen af den praktiske tjeneste ved
mindre lodserier, tilsynet med fartøjsmateriellet, vagttørnens overholdelse o.s.v, blev
i reglen overdraget den ældste af lodserne
som lodsformand, medens som før nævn t
den del af tjenesten, som krævede mere
boglig uddannelse, blev varetaget af en
nærboende embedsmand eller lignende.
Ved større lodserier med så stor administration, at det krævede sin mand helt, ansattes
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Den gamle lodsbåd med den røde stribe i sprydsejlet for indgående til Dragør havn er nu kun
et fortidsminde, lodseriet her har i dag 3 store lodsmotorbåde.

en oldermand, der kunne være søofficer
eller koffardikaptajn eller også en tidligere
lods, og denne oldermand lønnedes med
part af lodsfortjenesten. I Jonas Lie's bog
»Lodsen og hans Hustru« får man et meget
godt billede af et norsk lodseri i forrige
århundrede, og meget tyder på, at forholdene har været de samme i Danmark. Titlen oldermand er nu erstattet af lodskaptajn eller lodsformand, hvorimod den stadig
findes i Norge.
I slutningen af det forrige århundrede
nåede Lodsvæsenet det talmæssigt største
omfang, det endnu har haft. Såvel i Helsingør som i Dragør var der et halvt hundrede lodser, hvilke store tal måske nok
kan undre i dag, men det må stadig erindres, at hovedparten af skibene var under
sejl, og under et kryds var det af stor betydning at vide, hvor tæt man kunne komme til grunden. Da damp og motor kom til,
kunne skibene under næsten alle forhold
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holde en sikker rute på det dybe vand, og
behovet for lods blev langt mindre. Ved
Kielerkanalens fremkomst i begyndelsen af
dette århundrede aftog Sundets betydning
som gennemsejlingsfarvand, og lodsbehovet
blev endnu mindre, således at man i 1930erne var helt nede på 4 lodser i Drager;
siden da er lodsbenyttelsen igen tiltaget, og
lodsantallet efterhånden forøget, således at
der fra 1961 er 8 ·ved denne station.
Da det imidlertid vil blive for omfattende at skildre alle landets ca. 60 lodserier, hvoraf ikke 2 er ens, skal der forsøges
opstillet en oversigt over Lodsvæsenets status i dag. Her må to væsentlige forhold
erindres; for det første, at lodsbenyttelse er
frivillig, således at forstå, at der kun ganske få steder er lods tvang, og for det andet,
at flertallet af lodserne kun lønnes af de
indsejlede lodspenge, og det bør bemærkes,
at Danmark her er i modsætning til mange

Lodsjolle fra Sv endborgsund med de for bælterne karakteristiske smakkesejl. Flagføringen
med lodstilkaldelsesflaget kan dog næppe siges at være helt korrekt.

andre lande - således f. eks. Norge og Sverige, hvor der i udstrakt grad er lodstvang,
og hvor lodserne nærmest må betragtes som
tjenes temænd.
Der er ca. 150 lodser i landet; de har
praktisk taget alle eksamen og næringsbevis
som skibsfører af l. grad - mange af dem
har også sejlet som skippere, men det forlanges ikke og kan ikke forlanges, da man
i flere danske rederier ikke kan forvente at
få skib at føre, førend man er passeret den
aldersgrænse på 37 år, efter hvilken man
kun undtagelsesvis ansætter lodser. I vore
nabolande ansætter man ofte lodser i en
alder af 25-30 år, og det har tit været diskuteret, om det danske Lodsvæsen ikke ville
stå sig bedre ved at uddanne yngre folk,
som man så kunne have glæde af i mange
flere år. Det danske system har vel imidlertid den fordel, at en lods med mange styr27'

mandsår bag sig - og som før nævnt måske
også med skibsførererfaring - glider helt
naturligt ind i tonen og terminologien om
bord i det skib, han lodser.
De lodsninger, der hyppigst forekommer
i danske farvande, er lodsninger ind i en
havn fra reden udenfor og tilbage igen her ligger så givet det største lodsbehov, og
derfor er også de fleste lodser stationeret
ved havnene, men naturligvis må der også
være stationeret mange lodser ved indløb
til smalle fjorde eller vanskelige gennemsejlingsfarvande.
I ældre tid, da det var småt med havneanlæg, og da lodsen ikke kunne forudbestilles pr. radio, måtte lodsfartøjet ligge på
station ude i farvandet med et tilstrækkeligt stort antal lodser om bord, men dette
hører nu til sjældenhederne. Forøvrigt er
behovet for lods igennem Sundet og Bæl-
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Med den gamle veltjente lodsdamper blev lodserne gennem et halvt århundrede sat ombord i
lodssøgende skibe på Københavns red.

terne og også Kattegat undergået en bemærkelsesværdig stigning siden afslutningen af
den 2. Verdenskrig takket være de mange
tankskibe, der nu kommer med et dybgående op imod 12 m, som nødvendiggør
et langt bedre farvandskendskab, end kort
og bøger alene kan give. Det lodseri, der
mærker mest hertil, er lodseriet i Frederikshavn, hvorunder fra gammel tid lodsstationen ved Skagen sorterer; medens man her
havde 4 lodser i 30-eme, er man i dag
oppe på 12.
En omtale af Danmarks lodserier bør
også medtage det største og det mest særprægede af dem alle - nemlig Københavns
Lodseri. Det blev oprettet i 1798, altså væsentlig senere end Dragør og Helsingør,
som indtil da besørgede al lodsning i Sundet, og Københavns Lodseri overtog da også
først stillingen som landets største i slutnin-
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gen af forrige århundrede, da Københavns
havn blev udvidet meget betydeligt, og
skibsfarten samtidig ændrede karakter, således at det egentlige lodsbehov i mange
tilfælde først opstod, når skibet kom til
Københavns red.
Det kan i denne forbindelse nævnes, at
Københavns red er det sidste sted i landet,
hvor lodsfartøjet ligger på station døgnet
rundt med lodser klar til at gå i funktion.
Takket være god radioforbindelse til land
og gode forbindelser til Sundets to indgange kan man dog en gang imellem tillade
sig at vige fra stationen i søen, når der
haves sikkerhed for, at ingen vil savne lodsbåden, men reglen er, at den skal ligge derude, og man kan dårligt tænke sig et billede
af Københavns havn uden lodsbåden. Besejlingen af Københavns havn er så intensiv, at der næppe går en time, uden at der

skal sættes lods om bord eller tages lods
fra borde. En konsekvens af lodsfartøjets
stadige ophold udenfor en stærkt trafikeret havn som Københavns er, at lodsfartøjet må yde »første hjælp« ved mange søulykker - prøv en gang at lægge mærke til,
hvor ofte der i avisen står, at lodsbåden
slæbte det havarerede fartøj ind, og regn
med, at der i virkeligheden bliver ydet
over dobbelt så mange håndsrækninger,
som avisen beskriver, men de fleste heldigvis i så god tid, at katastrofer og drama
undgås.
I mange henseender indtager Københavns
Lodseri på grund af sin størrelse en særstilling - det lønnings- og pensionsmæssige
vil senere blive behandlet - og således også
hvad ansættelsesalderen angår. Virksomheden som lods kræver ikke blot godt sømandsskab og indgående kendskab til det
lokale farvand, men også stor erfaring og
ansvarsbevidsthed, og det har derfor altid
været en regel at ansætte folk , der var den
øvre aldersgrænse så nær som muligt. Denne
grænse er blevet fastlagt på 37 år med undtagelse af København, hvor den er 32, idet
der her samtidig er indført en graduering af
opgaverne, således at det kun er tilladt en
nyansat lods at lodse mindre skibe, og først
efter 8 års tjeneste må han lodse skibe af
enhver størrelse. Det ville være rimeligt at
have samme klare regel ved alle andre lodserier, men det lader sig kun praktisere,
hvor der er mange lodser til rådighed; ved
et mindre lodseri kan der opstå situationer,
hvor den nyansatte skal lodse et stort skib,
selvom man naturligvis også der søger
at overlade de vanskelige lodsninger til
de ældre lodser, så vidt det givne varsel
og omstændighederne iøvrigt måtte tillade
det.
Lodsens fartøj er det første, man ser til

Lodsskifte udfor Stige i Odense kanal - ude til
søs kan benyttelse af den lange lodslejder være
både besværlig og farlig for lodsen.

lodsen, og det, man spejder ivrigst efter,
når man nærmer sig stedet, hvor han skal
tages om bord; derfor har man også til
alle tider stræbt efter at gøre lodsfartøjet
let kendeligt både om natten og om dagen.
Det klassiske kendetegn var den røde stribe
i sejlet, som nu kun ses på malerier, men
der findes dog stadig lodserier, hvor man i
ærbødighed for de gamle tiders skikke gemmer sejlet med den røde dug og lufter det
et par gange om året, for at det ikke skal
gå til. Kendingsflaget for lodsfartøjer har
været et hvidt: flag med nationsflaget i den
øverste, inderste fjerdedel og i det hvide
felt ordet Lods eller Pilot - begge ord har
været anvendt - men har siden 1900 været
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Lodsen har selv taget roret og manøvrerer skuden velbeholden i havn.

et todelt,. hvidt og rødt flag, øverste halvdel
hvid, underste halvdel rød, hejst i forbindelse med nationsflaget; at lodskendingsflaget til forveksling ligner det polske flag
har vistnok aldrig givet anledning til misforståelser. Det flag, som anvendes for at
tilkalde lodsen - nationsflaget med hvid
kant omkring - er nu næsten overalt afløst
af internationalt signalflag G. Lodsfartøjernes farve har hyppigst været grøn, men
hvidt har også været set - København er
også på dette punkt en undtagelse og har
altid haft blå fartøjer, og som forsøg er
lodsbåden i Grenå blevet gul; alle fører det
danske splitflag med kronet anker i øverste
stangfelt.
Danske lodsfartøjer er nu overalt indstillet på at gå langs siden af det lodssøgende
skib, men det er kun få år siden, man ved
Skagen og Esbjerg satte lodsen om bord ved
hjælp af en pram eller lille motorbåd, der
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normalt var hejst på det store lodsskib. Det
at gå langs siden af et skib under .gang, og
tilmed i al slags vejr, kræver stærke og sødygtige fartøjer, medens ønsket om hØj fart
må komme i anden række. Det kræver også
stor sømandsmæssig dygtighed og erfaring
at holde lodsfartøjet lige uden for en lang
lodslejder på en stor, hØj skibsside, der tilmed gør fart, m~n i endnu højere grad kræver det adræthed og sikkerhed hos lodsen,
når han skal foretage springet mellem lodsbåd og lejder; det er blevet karakteriseret
som det mest dramatiske øjeblik under lodsgerningen, og desværre har det medført
alvorlige ulykker. Nok så anstrengende er
den lange klatretur op ad en hej skibsside,
som tilmed må foretages i søtøj, men indtil
helikoptere bliver mere almindelige og anvendelige, el; der vist ikke anden mulighed
for at sætte lods om bord end den klassiske
metode med lodsfartøj.

Et helt nyt inventar til Iodsfartøjeme er
kortbølgeradiotelefonen. hvorved fartøjet
under alle omstændigheder kan holde forbindelse med lodskontoret i land. Den er
nu installeret ved forskellige lodserier, hvor
den har gavnet både søfarten og lodserne;
om få år, hvor det store flertal af skibe
formodentlig vil have kortbølge-anlæg, vil
nytten af den være mangedoblet.
Lodsernes aflønning har varieret meget
gennem tiderne, men som helhed har linien været den, at lodsen lønnes af den
indsejlede lodsfort jeneste, og således at de
ældste lodser får større part end de yngre,
men - man fristes til at sige naturligvis har der været forskellige regler ved de enkelte lodserier.
Efter loven af 1879 blev udsvingene dog
færre, og i dag er der ved de fleste lodserier ligedeling af indtægten - nyansatte
lodser er dog det første år på -l/6 part og
det andet år på sia part, således at der går
2 år, inden en lods er på fuld part. Ved

Dragør og Helsingør varer det 6 år, inden
man kommer på fuld part. Ved København
er en nyansat lods på 4 parter, men stiger
hvert 3. år, indtil han efter IS års tjeneste
kommer på største indtægt, der er 9 parter;
lodskaptajnen i København lønnes med Il
parter.
H vor retfærdige de forskellige delingssystemer end måtte forekomme, er deres
værdi dog kun ringe, når indtægten svigter,
og det svage punkt i Lodsvæsenets økonomiske konstruktion kommer netop frem ved
en sådan lejlighed. Lodsen selv er "jo uden
indflydelse på besejlingens størrelse, men
skal dog holde fartøj og selv være i beredskab og eventuelt også lønne det nødvendige hjælpernandskab; når skibene så af en
eller anden grund udebliver eller ikke benytter lods - for der er jo ikke lodstvang
- må lodsen hjælpes. Denne hjælp har været ydet på forskellig vis, og om størrelsen
af den kontante hjælp bestemtes det i 1880erne, at lodser med en årsindtægt mindre
end 875 kr. kunne få 200 kr. årligt i tillæg

Københavns
Lodseris
moderne lodsmotorskib
POSEIDON
er foruden
radiotelefonianlæg også
udstyret med radar.
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fra statskassen. Hvis nedgangen i et lodseris
beskæftigelse viste sig at være af varig karakter, måtte det overvejes , om der fortsat
var så stort behov for lodseriet, at det skulle
bevares, eller om det kunne nedlægges eller
slås sammen med et nabolodseri, uden at
skibsfarten blev ringere betjent. Ofte var
det skibsfartens overgang fra sejl til maskinkraft, som medførte en sådan stabilitet i
besejlingen, at det ikke mere var nødvendigt med de mange afløsningslodserier undervejs. Det lyder mærkeligt, at der skulle
være lodseri både på Mosnede. Nyord og
T ære; og selvom Randers Fjord er lang,
forekommer det nu tilstrækkeligt med lodser ved hver ende af fjorden, men på den
tid kan turen op ad den halve fjord nok
have været så langvarig, at det var på sin
plads at skifte lods ved Voer, og endelig må
det vel tages i betragtning, at datidens lodser i mange tilfælde måtte gå hjem til fods
efter endt lodsning.
Tid efter anden er mange lodserier blevet
nedlagt, men der vil dog altid være tilfælde,
hvor lodshjælp er nødvendig, og hvor indtægterne alligevel ikke forslår til et lodseri,
og her må der ydes kontant hjælp. Bestemmelserne herom blev indtil 1960 i loven
indledt med ordene: »Hvor lodsindtægterne
ikke forslår tillodsens livsophold ... ;« disse
drastiske ord er nu erstattet af det mere
korrekte, men også lidt kedelige : »... hvis
indtægtsforhold ikke af forsvarsministeren
skønnes rimelige.« Måden at yde denne
hjælp på blev totalt ændret med lodsloven
af 1954, thi herefter fik de lodser, der lejlighedsvis havde hjælp behov, dels en fast
månedlig grundløn, der dækker udgifterne
til livsopholdet, og dels de nødvendigste
driftsudgifter dækket, men til gengæld må
sådanne lodser afgive de to trediedele af
deres indsejlede bruttolodsfortjeneste til en
fælles lodsreguleringsfond, således at lodsens endelige løn består af grundløn plus
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en trediedel af de indsejlede lodspenge.
Dette system minder meget om det i Norge
og Sverige anvendte, hvor lodserne - og
her er det alle lodser - lønnes med en fast
løn foruden andel af lodspengene; kun meget få steder i verden har man ansat lodser
på fast løn uden hensyn til størrelsen og
arten af lodsningsarbejdet - åbenbart fordi
man overalt har anset det for et sundt princip at honorere den personlige indsats, eller
måske fordi man har frygtet en for passiv
indstilling til en besværlig lodsning, hvis
den ikke var forbundet med en beskeden
kontant gevinst.
Af Danmarks ca. 130 faste statslodser er
vel de 30 tilsluttet reguleringsfonden. De
øvrige lodserier fortsætter som selvstændige
økonomiske enheder uden tilskud og må
tværtimod yde bidrag til reguleringsfonden,
hvis lodsindtægten overstiger en vis størrelse. Denne reguleringsanordning, hvor de
mere velstillede lodser er med til at hjælpe
de kolleger, som er havnet på steder med
dårlige indtjeningsmuligheder, er et forsøg
på at bevare Lodsvæsenet som en selvbærende institution, men har dog den vigtige
bestemmelse knyttet til sig, at hvis lodsreguleringsfonden får underskud, skal dette
dækkes af statskassen.
Efter nogle års virke blev der fra 1961
indført en gennemgribende ændring i formen for afgiftsydelse. Medens denne hidtil
var blevet beregnet på grundlag af det, der
i lodskredse kaldes for bruttolodsfortjenesten - d.v.s. de af skibsfarten betalte lodspenge - blev afgiftsgrundlaget ændret til
at være den reelle fortjeneste, der bliver til
rest, når alle driftsudgifter er betalt, i Lodsvæsenets terminologi benævnt nettolodsfortjenesten. Medens der ingen tvivl kan være
om, at afgiften må kunne fordeles retfærdigt
efter nettosystemet. er det ligeså givet, at
dette system giver det største administrationsarbejde.

Ombordsætningen af lods til et udenlandsk hangarskib på Københavns red skete
med helikopter - måske en fremtidig erstatning for lodsjartejet.
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Lodsernes pensionering hører også til de .
emner, som gennem tiderne er blevet behandlet højst forskelligt. Der har været tale
om rene statspensioner; der har været lodserier, hvor en nyansat lods skulle yde en
væsentlig del af pensionen til den lods, han
afløste. En særstilling blandt landets lodserier indtager Københavns Lodseri stadig
i pensionsmæssig henseende, idet man der
har en ordning, som minder om den, der i
ældre tid var rådende ved flere større lodserier. De afgåede lodser modtager ikke
nogen fast pension, men fortsætter med at
være parttagere i lodseriets overskud - omend kun med det halve af den part, de oppebar som aktive lodser. Ordningen kan, om
man vil, karakteriseres som en aftægtsordning, og er vistnok ret enestående i landet;
den fordrer et relativt stort antal aktive
lodser og et lodseri med nogenlunde konstant indtægt; derfor er den formodentlig
forladt ved de andre lodserier, men den
virker godt ved København og bevirker en
meget vågen og positiv interesse for lodseriets trivsel og økonomi hos de afgåede
lodser.
Ved de øvrige lodserier ydes der nu et
pensionsbidrag af nettolodsfortjenesten til
»Den fælles Lodspensionskasse«, som udbetaler lodspensioner og enkepensioner,
men det bør dog tilføjes , at også statskassen
yder bidrag til pensionskassen.
Det vil fremgå af det foranstående, at det
oprindelig var hensynet tilorlogsskibenes
sikre sejlads, der foreskrev Lodsvæsenets
oprettelse, og heri må man formodentlig bl.
a. se årsagen til, at Lodsvæsenet fra første
færd blev knyttet til Flåden og altid siden
administrativt har været under dennes styrelse, nu Forsvarsministeriet.

Orlogsskibenes brug af lods var meget
udbredt i gammel tid. Kommandør [,
Schoustrup nævner i sine erindringer, at
det var almindelig skik at benytte lods
ved udlægning fra Flådens Leje, og at det
lige op til 1890-erne var ret almindeligt at
bruge lods i danske farvande, til trods for
at ministeriet havde forlangt, at der i generalrapporten skulle anføres, når der var
brugt lods og grunden dertil. En mand som
admiral Edouard Suenson - der forøvrigt
selv blev overlods - skal ligefrem have udtalt, at det ikke var nødvendigt for søofficerer at have kendskab til danske farvande,
for »... dertil har man lodser« .
Det var ganske almindeligt, at eksercerfregatten, der lå ved Vedbæk i månedsvis,
havde lods om bord hele tiden, og k9mmandør Schoustrup nævner ligeledes, at han har
oplevet at se korvetten HEIMDAL som kadetskib komme ind på Københavns red med
Frederikshavner-, Helsingør- og Københavnerlodser om bord, og at det i hvert fald i
1876 blev betragtet som en meget dristig
handling, at skonnerten FYLLA i skumringen stod Kronborg ind uden lods.
En så intensiv brug af lods har naturligvis også knyttet stærke bånd mellem Marine
og Lodsvæsen, og det må i denne forbindelse nævnes, at lodserne under de to Verdenskrige i stor udstrækning gjorde tjeneste
ved minespærringerne i vore gennemsejlingsfarvande. Selvom det i dag i overvejende grad er koffardiskibene, der anvender de danske lodser, vil betydningen
af et godt og intensivt samarbejde mellem
SØværn og søfarten stadig være stort og snarere tiltage end aftage, og det vil derfor
synes rimeligt også i fremtiden at bevare
Lodsvæsenets tilhørsforhold til Marinen.
Mogens Schmidt.

REDNINGSVÆSENE T
(Redningsvæsenet blev den 1. april 1973 nedlagt som selvstændig institution,
idet det indgik i Farvandsvæsenet)
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ide om side med skibsfartens udvikling
fra oldtidens primitive fremdriftsformer
til vor tids betydningsfulde trafikfaktor har
skibsfartens hjælpemidler af alle arter på
tilsvarende måde fulgt med i denne udvikling for til stadighed helt og fuldt at kunne
svare til de mange krav, der efterhånden er
opstået. Fra oldtidens blus på bjergtoppene
for at vejlede sejladsen til den moderne tids
meget effektive dag- og natafmærkningstjeneste på søen er der sket en udvikling af
enormt omfang, og på tilsvarende måde er
lods-, rednings- og bjergningstjenesten vokset i effektivitet for til stadighed at kunne
være fuldt på højde med de ønsker og krav,
som det levende liv på havene dag for dag
stiller i stigende omfang.
Den menneskelige forståelse for sikkerheden på havene for skibe og disses mandskaber, passagerer og ladninger stod dog {laget i stampe i middelalderen, hvor erhvervslivets ringe formåen kæmpede hårdt mod
datidens volds- og ransprægede metoder i
den menneskelige eksistenskamp. I en vis
periode søgte man her til gengæld snarere
at vanskeliggøre end at lette søfarten. Sømændenes liv stod ikke så højt i kurs, at det
ansås for at være nogen større ulejlighed
værd at yde dem hjælp i strandingstilfælde

ved at redde deres liv og bjerge deres gods.
En stranding var før i tiden en velkommen
afbrydelse i kystboernes ensformige liv, og
nogen indblanding i vraggodsets rette fordeling af de overlevende fra de strandede
skibe var ikke ønskelig.
Sårede og forkomne skibbrudne kunne
let skaffes af vejen, således at ingen vidner
eller repræsentanter for ejerne af skib og
ladning var til stede og kunne modsætte sig
kystboernes »retmæssige« adgang til de goder, som havet gav fra sig.
Talrige sagn og fortællinger om sådanne
voldshandlinger lever stadig langs kysterne
som SØrgelige mindelser om tidligere tiders
rå og umenneskelige tankegang.
Fra denne umoralske tid ved man f. eks.,
at munkene fra Børglum kloster i Vendsyssel i stormfulde nætter vandrede med
tændte lygter ophængt under bugen af heste
eller okser i klitterne langs Jyllands vestkyst. Gennem de duvende bevægelser af
disse lygter under sådanne nattemarcher
søgte munkene at vildlede de søfarende og
bringe dem til at strande på kysten, hvortil
klosteret havde strandingsretten - intet under, at BØrglum kloster i middelalderen var
rigt på gods og guld. Som et tegn på datidens ånd fortælles også, at præsten på
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Scilly-øerne havde en særlig bøn på uvejrsdagene: »Vi beder til dig, oh Gud, ikke om
at der skal ske stranding eller anden søulykke - men er det alligevel, Herre, din
uransagelige vilje, at en stranding skal ske,
så beder vi til , at du vil lede den ind til
Scilly-øerne og der gavne de fattige indbyggere.«
Senere hen opstod en mere human opfattelse, en bedre forståelse af sømændenes
strenge arbejdsvilkår og farefulde gerning,
ikke mindst under de hårde kampe mod
storm og uvejr, hvor menneskemagt gang
på gang kom til kort overfor naturkræfternes gigantiske rasen.
Fortidens primitive navigationshjælpemidler og den heraf følgende usikre stedbestemmelse på de vidstrakte have frembød
den gang i langt højere grad end i vore
dage, hvor man også til søs disponerer over
talrige tekniske hjælpemidler såvel til skibenes fremdrift over havene som til den
nautiske pladsbestemmelse på disse, chancer for stranding og forlis. Fortidens skibsfart var jo udelukkende baseret på vind og
sejl som fremdrivningsmiddel, og navigatørerne havde kun en mangelfuld hjælp i

kyststrækningernes sparsomme fyr og den
dårlige farvandsafmærkning.
Selve strandingernes videre skæbne efter
at fartøjerne har tørnet grunden er jo vidt
forskellig og afhængig af stedets geologiske
forhold. Hårde, stejle klipper byder i reglen på en hurtig, brutal afgørelse gennem
totalforlis. Skibet - det være sig af træ eller
jem - der af stormens magtfulde kraft kastes mod forrevne' klippeblokke eller stejle
fjeldvægge, vil her hurtigt ødelægges og
sønderdeles, ligesom menneskeliv fortabes,
thi hjælp fra land er i reglen uhyre vanskelig, næsten umulig. Strandinger på rev og
landløse grunde frembød i ældre tider med
dårlige kommunikationsmidler på samme
måde kun ringe chancer for hjælp til de
skibbrudne. Anderledes kunne det ske med
strandinger på mere grundede og flade
sandstrande. Her kunne fartøjerne ofte i
nogen tid modstå havets ødelæggende kræfter, således at der i visse tilfælde var mulighed for kystboerne for at yde hjælp; thi
løjede stormen af, kunne forbindelse opnås
med land og i bedste tilfælde menneskeliv
reddes samt gods og værdier bjerges.
Ser man bort fra Bornholms klippekyster,
hvis særegne forhold senere skal blive behandlet, så er den flade danske kyst netop
stedet, der frembyder muligheder for sådanne sejge kampe mod elementernes rasen,
men hvor kystboerne i ældre tider på grund
af manglende, velegnet materiel hyppigt
stod afmægtige ved strandinger, ude af
stand til at yde effektiv hjælp til den nødstedte besætning, til mennesker i nød og
livsfare, medens skibene langsomt og sikkert blev ofre for havets larmende bråd og
kraftige bølgeslag.
Den ældste - og i godt 200 år den eneste
- foranstaltning til hjælp for skibbrudne
herhjemme var en ussel tanghytte på klippeBørglum bispens »kristelige« virksomhed på
holmen
N ordre Rønner, nord for Læsø,
stranden. Illustration af Frølich til H. C. Andersen's »Bispen paa Børglum og hans Frænde«. indrettet og bekostet uvist af hvem, men
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På de små klippeholme, Nordre Rønner, nord for Læsø, blev der så tidligt som i
1650 indrettet et tilflugtsrum for skibbrudne. Den gamle tanghytte, der står endnu,
anvendes i dag af fyrmesteren som hønsehus.

holdt vedlige, helt op til den omkring 1842 hannes Ewald til i 1779 at skrive sit syngeblev afløst af et sømærke, et dagmærke byg- spil »Fiskerne«. Syngespillet er gang på
get som et tårn med et »liden tilflugtsrum gang - senest for 15 år siden - opført
for sjøfarende«, der eksisterede som sådant. på Det kongelige Teater, og forfatteren
indtil fyret på Nordre RØnner blev bygget har heri indlagt en smuk sanghyldest
i 1871. Dog uanset denne videre udvikling til den danske sømandsstands store mænd
af denne lokale hjælpeforanstaltning for sø- gennem »Kong Christian stod ved hejen
farten, fortsatte tanghytten. det gamle red- Mast«, der med D. L. Rogerts smukke,
ningstilf1ugtsrum, som fyrmesterens private malmfulde melodi er blevet Danmarks nationalsang.
hønsehus op til vore dage.
Baggrunden herfor var den engelske
Men udover dette første og isolerede tilfælde skete der i en lang årrække intet, sloop NELLY & ISABELLS stranding udfor
endskønt der dog forefaldt skibsulykker og Dronningmølle i Hornbækbugten, den 19.
alvorlige strandinger, der blev kendt rundt november 1774, hvor besætningen på 5
om i landet og derved var med til at berede mand omkom af kulde, medens 3 hornjordbunden for en senere effektiv og om- bækfiskere så til ude af stand til at yde
fattende redningstjeneste herhjemme.
de skibbrudne nogen aktiv hjælp, da de
Her er i første række ' tænkt på den vel- ikke rådede over effektivt redningsmateriel;
kendte »Hornbækstranding« i 1774. Det det lykkedes dem kun senere, da vinden
var en begivenhed, der spurgtes viden om flovede af, at redde den næsten livløse skipog blandt andet inspirerede digteren Jo- per i land. Begivenheden kendes bl. a. fra
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Udsnit af D. Chodowiecks stik af scene i 2. akt af
Ewalds syngespil »Fiskerne«. I midten ses den reddede,
men stærkt forkomne kaptajn Thomas Brown fra
sluppen NELLY & ISABELL, støttet af de to kvinder.

I vore dage er der til erindring
om Søren Kannes modige redningsdåd rejst en mindesten på
H essel Strand, og på torvet i
Grenå ses Søren Kannes stoute
skikkelse i billedhuggeren Johannes Bjergs gengivelse.

r~
omtale i de københavnske aviser og fra
forhørsprotokollen fra den søforklaring, der
blev afholdt i Dronningmølle.
Det er karakteristisk for denne strandingsulykkes videre behandling, at den
skarp t opdeler sig dels i det stedlige bjergelavs indsats for redning af jagtens fører, dels
i dets anstrengelser for bjergning af værdierne fra vra get. Med Ewalds »Fiskerne«
som baggrund er begivenheden meget indgående behandlet af litterater som magister
Ell ekilde og professor Hans Brix , ligesom
også søhistorikeren Louis E. Grandjean
indgående har beskæftiget sig med emnet.
Endelig har C. W. Eckersberg i 1806 foreviget begivenheden i et maleri »Fiskerne
fra Hornbæk«, som senere er stukket i kobber, og i vor tid er der på Hornbæk havn
rejst et mindesmærke for begivenheden
med tekst af Holger Drachmann.
En anden kendt redningsdåd, der ligeledes har fundet sin plads indenfor dansk
litteratur, er landmanden SØren Karm es
personlige indsats ved en stranding på
Djurslands østkyst.
Ved en jagts stranding udfor Hessel
strand i februar 1833 så kystboerne nogle
skikkelser hænge hj ælpeløse i rigningen,
uden at man var i stand til at komme dem
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til hjælp. Bonden SØren Kanne kastede sig
på den ene af sine heste og drev spandet
ud i vandet mod de fr ådende bølger, så
langt ud, at han kunne få skipperen, der
havde den lille skibsdreng i sin favn , over
på hesteryggen og derved bringe dem frelst
i land. Denne redningsaktion inspirerede
Steen Steens en Blicher til den 15. no vember
1833 ,i Randers Avis at udsende sit bekendte

digt om SØren Karmes bedrift: »En Vise om
en Sømand og en Landmand.«
SØren Karme, der var født i 1801, druknede den IO. november 1860 i de samme
bølger, af hvilke han godt 25 år før havde
frelst skipperen og hans dreng.
I vore dage er der til minde om SØren
Kannes indsats af Marineforeningen i
Grenå rejst en mindesten ved Hessel strand,
og på torvet i Grenå ses SØren Kannes stoute
skikkelse i billedhuggeren Johannes Bjergs
gengivelse.
Og Blichers ord rummer i et af digtets
sidste vers hele redningssagens inderste i
en nøddeskal:

Saa skulle dog alle I danske Mænd
At Hjertet elske hinanden
I Faren og Døden sig give hen
Den ene med Lyst tor den anden.

Jyllands vestkyst.
Den jyske vestkyst er af ganske særlig
farlig beskaffenhed. Her løber de tre berygtede revler, langs hvilke der danner sig
de farligste strømsætninger, og den ringe
vanddybde mellem revlerne gør, at der her

opstår et frådende skumbråd, når storm og
uvejr tager fat. Med gigantiske kræfter kan
de mægtige bølger hurtigt sønderslå et på
revlerne strandet skib, hvis besætning da vil
være i den største livsfare. Har skibet endnu
sine egne redningsbåde i behold, vil det dog
alligevel være forbundet med stor Iare at
forlade sig på disse. Der kræves nemlig et
indgående kendskab til de lokale strømforhold for at kunne manøvrere et lille fartøj
sikkert mellem de brådfyldte strømhvirvler,
og landing på åben strand under sådanne
forhold er forbundet med den største livsfare.
Netop derfor udviser historien et utal af
strandinger her på Jyllands farlige vestkyst, som uden tvivl er den mest strandingsmættede danske kyststrækning. En indgående behandling af de talrige strandingsulykker vil her være uoverkommelig, hvorfor der da kun vil blive fremdraget nogle
enkelte, hvis frygtelige omfang efterhånden
har skabt en storstilet indsats fra kystboernes side til hjælp for skibbrudne søfolk.
De såkaldte »Dedemandsbjerge« træffes
flere steder langs vestkysten. Navnet stammer fra de massebegravelser, som kystboerne tidligere måtte foretage efter større

l 1806 malede C. W. Eckersberg Hornbækstrandingen under titlen »Fisherne
fra Hornbæk". Dette billede er nu i
norsk eje, men en tegning af det findes
på kobberstiksamlingen i København.
Skønt Eckersberg senere bleu meget
berømt for sine smukke marinebilleder,
er dette ungdomsarbejde - hans første
marinebillede - trods forskellige kunstneriske mangler dog at foretrække for
et i 1830 malet billede med samme
motiv og titel.
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Ankeret fra den britiske orlogsjr egat CRESCENT er nu henlagt foran Mårup gamle
kirke, skibsklokken fra samme skib er anbragt i en klokkestabel bag kirkens kor.

strandingsulykker, hovedsagelig under den
langvarige krig med England i begyndelsen
af forrige århundrede, hvoraf enkelte her
skal omtales, idet i hvert fald to af disse
fortsat står som de største strandingstragedier ved Danmarks kyster.
En tidligere præst ved Mårup kirke i
Vendsyssel har berettet meget udførligt om
den britiske orlogsfregat CRESCENTS stranding udfor Mårup den 6. december 1808.
I en nordostlig storm, hvorunder havet var
i oprør, var fregatten af stormen sat ind
mod kysten, der ganske var skjult af stærke
snebyger. Ved daggry drev det store skib
med den høje rejsning ind over de yderste
revler, hvor den tog grunden, for til slut
at komme til at stå fast tæt under kysten.
Fra land kunne intet udrettes, søen og vejret hindrede en hjælpeindsats, hvortil man
forøvrigt ikke havde egnet materiel.
Fra skibets side forsøgte man på forskellig måde at komme fri. Kanonerne blev affyret i håb om, at rystelserne ville bringe
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fregatten flot - men forgæves. Sammentømring af en flåde for med den at nå land
var ligeledes et forgæves forsøg, hvorunder
mange druknede, da flåden splintredes af
søen og lig af kvinder og mænd drev i land.
Kun ganske få kom levende i land, de blev
interneret i sognefogdens gård og senere
over København udvekslet med danske
krigsfanger i England. De mange lig, der
efterhånden lå spredte over stranden, blev
jordet i en fællesgrav på Mårup kirkegård,
hvor der nu hviler 238 briter.
Fregatten sank efterhånden ned i sandet,
der dækkede det store skib. Det fortælles,
at skibsklokken endnu i mange år ved lavvande kom til syne , og sat i bevægelse af
søen sendte den sine dybe malm toner ind
over land, som for at kalde på sine folk.
Omsider blev den bjerget i land .og kaldte
nu på de levende, når den på helligdagene
lød fra Skailerup kirkes tårn, hvor den
først fandt sin plads.
I 1928 ophørte gudstjenesterne i Mårup

Et gammelt stik gengiver meget dramatisk den store »julestranding« 1811. Til
højre ses agterskibet af ST. GEORGE, medens DEFENCE ses i baggrunden. Det førstnævnte skib har som nødsignal hejst sit flag "i sjoo«. I britiske skibe sker det med
unionsmærket nedad, i andre skibe med flaget sammenknobet på midten.

kirke, som fra nu af overgik til Nationalmuseet. Som sognekirke blev den afløst af
Lenstrup ny kirke, og hertil overførte man
den gamle altertavle - og beklageligvis også
den mindetavle, som det britiske Admiralitet havde ladet opsætte i den gamle Mårup
kirke til minde om de omkomne ved forliset.
Tid efter anden har dykkere fremdraget
forskellige ting fra den sunkne orlogsmand.
Fregattens anker er således opfisket og aE
en privatmand købt og bekostet henlagt
foran M årup kirke. Som ovenfor omtalt er
også skibsklokken kommet for dagen, men
da den var for spinkel som kirkeklokke i
Skallerup og Lønstrup, er den nu også ført
til Mårup, hvor den er anbragt i et særligt
klokketårn bag kirkens kor.
II.

28

På ISO-årsdagen for forliset blev der afholdt en af Marineforeningens Hjørringafdeling tilrettelagt mindehøjtidelighed ved
fællesgraven, en begivenhed, der havde
samlet overordentlig stor deltagelse. Der
blev nedlagt et væld af kranse ved den enkle
mindesten på den gamle, halvt tilgroede
kirkegård. Det danske SØværn var repræsenteret ved et detachement af orlogsgaster under våben, der blev talt og reciteret, og den
britiske marineattache i Danmark gav udtryk for, at det for ham var et privilegium
at komme til et land, hvor man mindedes
hans landsmænd på denne smukke måde.
Højtideligheden afsluttedes med, at to danske orlogsgaster i den stride blæst lod den
britiske æresfanfare »The last post« lyde
udover den vestjyske kirkegård.
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»J ulestrandingen.«
ste dæk. DEFENcE var 45 år gammelt, og på
Hvor stor Casscsxr-ulykken end var, så få timer havde den hårde sø fået tømmer
blegner den mod den, der tre år senere atter og planker til at springe, medens bådene
tilstødte den britiske orlogsflåde og som var knustes. Det eneste, de arme mennesker
af et omfang, der hører til de største i histo- kunne bruge til at redde sig i land på, var
rien,
vragstumper og forskellige rundholter. Fem
»Julestrandingen« 1811 er behandlet af kvinder var med om bord, blandt disse en
forskellige søkrigshistorikere, hvorfor der dame, der var gift med en af officererne,
her kun vil blive bragt et resume:
hvis søn var med om bord som kadet. FaI december 1811 var en stor engelsk kon- deren surrede sønnen til et vrags tykke og
voj på over 200 fartøjer på vej fra Østersøen kastede det over bord. Drengen blev frelst,
mod hjemlandet, de mange koffardiskibe idet træstykket blev kastet op på land, hvor
var ledsaget af et stort antal orlogsskibe. kystboerne greb det og reddede ham, meBlandt orlogsfartøjerne var linieskibene ST. dens forældrene begge blev knust i brænGEORGE, der havde været Nelsons flagskib, dingen. Chefen havde surret sig til en læda han drog mod København i 1801, og sejlsbom sammen med 5 andre, men træDEFENCE. ST. GEORGE havde haft uheld tid- .stykket blev af havet kastet i land med 6
ligere på rejsen, idet den var grundstødt på lig. I løbet af morgenen omkom alle skibets
Rødsand ved Lolland, hvor den havde mi- officerer og 545 mand af besætningen, idet
stet masterne. Forsynet med nødmaster kun den førnævnte dreng samt 6 mand kom
havde den fortsat turen med DEFENCE som levende i land - de andre lå spredte over
stranden.
særligt hjælpeskib.
N atten til den 23. december blæste det
Men denne grufulde katastrofe var ikke
op til storm. Med sine svage nødmaster endt hermed.
kunne ST. GEORGE ikke klare den svære sø,
ST. GEORGE havde taget grunden noget
og snart drev den hjælpeløs om. Efter flere syd for DEFENCE. Straks efter grundstødninforgæves forsøg lykkedes det til slut for DE- gen sattes en båd med 14 mand i vandet.
FENCE at få en trosse om bord i havaristen, Den kæntrede dog øjeblikkelig, og alle 14
og alle sejl blev sat for at klare sig fri af druknede. Trods det, at ST. GEORGE var et
den jyske vestkyst, men vejret var for hårdt. nyere ug stærkere skib, blev skanseklædning,
Begge skibe drev i det forrygende vejr tværs både og alt opstående dog hurtigt knust og
på kursen, således at DEFENCE til sidst måtte skyllet bort. Skibsbunden knustes, og de fråkappe trossen - men det var for sent, hen- dende søer væltede ind i skibet, medens
imod morgen den 24. tog det svære skib overskibet foreløbig holdt sammen. Inden
grunden på Ryssensten strand.
grundstødningen havde man forsøgt at ankDer blev straks med 6 kanonskud givet re, og ankrene holdt også skibet op mod
signal til ST. GEORGE, og masterne blev kap- søen, således at man fra land kunne se lys
i kahytterne i agterskibet; dog juledags morpet for at lette linieskibet.
Dog, alt syntes forgæves, havet rejste sig gen var det klart for alle, at det store skib
til en frygtelig højde, brådsøerne væltede nu var vrag, men endnu var adskillige hunsig ind over det grundstødte skib, og der drede af den 865 mand store besætning i
opstod en grænseløs forvirring blandt de live.
Et umådeligt vandbjerg væltede nu med
550 ombordværende mennesker, der i den
mørke nat myldrede op på linieskibets Øver- tordenagtig larm ind over skibet, knu-
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På diget mellem Torsminde og Fjand udfor strandingsstedet på Jyllands vestkyst
har den danske presse rejst et mindesmærke for den store »[ulestranding- i 1811.

sende alt og alle. Da skroget atter dukkede
frem af bølgebjerget, var en menneskeklynge på ca. 400 revet ud i det oprørte hav, og
deres lig drev ind på stranden med de oprullende bølger.
En del af de tilbageværende sprang nu i
søen for at redde sig ved svømning, men ingen af disse dristige nåede i land i live.
Andre søgte tilflugt i den sidste af skibets
master, der endnu stod, men det var kun
en stakket frist , også denne mast faldt og
tog mange med sig i søen, hvor de fandt
døden i brændingen eller knustes mellem
vragstumperne. Juledagsaften sås endnu
150 mennesker tilbage på det høje agterskib, og fra dem lød hjerteskærende råb om
hjælp. Mange tililende mennesker holdt
vagt på stranden denne lange vinternat,
men ved den første gryende morgendæmring sås kun et mennesketomt vrag, alle
ombordværende var nu skyllet over bord.
Af admiralskibets store besætning reddede kun 12 sig i land, men på en hel mil
lang strækning fra Fjaltring sydefter langs
Bøvling klit var stranden dækket af døde
legemer og vragstumper. Admiralens lig
blev ikke fundet, men chefen for DEFENCE
28·

blev bisat i Fjaltring kirkes kapel, senere
kom han til Husby kirke, hvorfra liget til
slut førtes hjem til England. De inddrevne
lig blev mange steder begravet på sognets
kirkegårde, men en stor del fik deres grav
i klitterne, i »Dødemandsbjergene«. De få
reddede blev behandlet som krigsfanger, de
blev senere udvekslet, endda efter reglen:
2 danske for l engelsk.
I 1868 lod den engelske ingeniør Lancing, der var med i ledelsen af udtørringsarbejderne ved Nissum fjord, en mindeplade opsætte på en grav på Sdr. Nissum
kirkegård, der rummer støvet af 60 engelske søfolk med følgende indskrift:

Sacred to the memory of 1400 englishmen
drowned at Fjand 24. Dec. 1811
60 Lie buried here. Erected May 1868.
I egnen syd for Torsminde, hvor der nu
er stationeret en af det danske Redningsvæsens moderne motorredningsbåde, har
den danske presse kort før 2. Verdenskrig
rejst et smukt mindesmærke for de omkomne ved denne katastrofe, om hvilken
beretningerne stadig lever blandt befolkningen.
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Barken VERTUMNUS
Men hvor store og grufulde disse strandingsulykker end var, så var tiden herhjemme endnu ikke moden til udfoldelse af noget initiativ med hensyn til redningsforanstaltninger fra land i strandingstilfælde.
FØrst 36 år efter den store julestranding
skete der en søulykke, som gav stødet til
iværksættelse af foranstaltninger til hjælp
for skibbrudne.
Natten mellem den 12. og 13. april 1847
strandede det engelske barkskib VERTUMNUS på Harboere strand, 2 mil syd for Agger kanal, under en svær storm af NW. Skibet stod hurtigt fast på den midterste revle,
ca. 300 alen fra land, hvor søen brød henover det med voldsom kraft og snart borttog
både og andet opstående, således at besætningen måtte søge tilflugt i rigningen. Forskellige forsøg på at stikke tovværk fastbundet til letflydende genstande over bord viste
sig at være forgæves på grund af den stærke
strøm, der under pålandsstorm altid løber
tæt under land. Med en fiskerbåd forsøgtes
om morgenen at få en smækker line om
bord i strandingen, men båden måtte i
synkefærdig stand søge mod land uden at
have nået sin hensigt. Sandflugtskommissær,
kammerråd C. B. Claudi) satte sig i spidsen
for de mange, desværre forgæves forsøg, der
dagen igennem blev iværksat for at skaffe
forbindelse til skibet. En gang lykkedes det
med et lille dræg og en smækker line at
skaffe forbindelse med VERTUMNUS' forkomne mandskab; en trosse fra land blev
fastgjort om mesanmasten, men i det afgørende øjeblik sprang trossen, og bjergerne
måtte opgive arbejdet for denne dag. Den
påfølgende dag var vraget skilt ad i to dele,
og på den ene observeredes 9 mand, der
endnu holdt sig fast. Under Claudis anførsel genoptages redningsforsøgene, men først
efter at båden 4 gange næsten var fyldt med
vand. således at den for hver gang måtte
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landsættes for at Øses læns, lykkedes det at
få et dræg fast i den faldne fokkemast. Kun
4 af de overlevende havde endnu så mange
kræfter i behold, at de med den største møje
kunne krybe hen imod båden, og på denne
måde lykkedes det at bringe disse 4 i land.
De 4 eller 5 mennesker, som endnu var til
syne på vraget, var i så udmattet en tilstand,
at de ikke kunne røre sig eller selv foretage
sig noget til deres frelse, og da det på grund
af det oprørte hav var umuligt at komme
hen til dem, måtte man fra land være øjenvidne til, hvorledes de ulykkelige, den ene
efter den anden, gav slip på den vragstump.
hvortil de holdt sig, og forsvandt i bølgerne.
Ved dette ulykkelige forlis blev der altså
kun reddet 4 af VERTUMNUS' 13 mand store
besætning, de øvrige 9 måtte dø i bølgerne
med hjælpen nær for øje.

Redningstjenestens udvikling.
Denne stranding måtte for enhver, der
kendte noget til, hvad der kan udrettes med
et raketapparat, være et slående bevis for,
at det navnlig måtte være sådanne apparater, der burde anvendes på Jyllands vestkyst, hvor skibene som oftest strander ganske nær kysten.
Ved VERTUMNUS' stranding træffer vi første gang C. B. Claudis navn i aktiv forbindelse med de redningsaktioner, hvortil det
senere skulle blive så stærkt forbundet. l
flere år før den tid havde han med iver
virket for at få særlige redningsapparater
indført i Danmark. Efter at han navnlig i
årene 1838 og 39 havde været øjenvidne
til flere ulykkelige forlis, hvor de skibbrudne omkom, da man ikke havde egnede
redningsapparater, trådte han på eget initiativ i forbindelse med »The Royal N ational Institution for preservation of lives
from shipwreck«. Ved henvendelse til amtet

udvirkede han, at enhver strandfoged skulle
være forsynet med en smækker line til skibbrudnes frelse. Da ulykkerne imidlertid
stadig gentog sig, besluttede Claudi sig i
1845 til for egen regning at rejse til England for at studere det derværende redningsvæsens organisation og samle materiale til
et forslag, som han agtede at indsende til
det daværende KgI. General-Toldkammer
og Kommeree-Kollegium.
Tanken om hjælp fra land til nødstedte
skibbrudne med særligt til formålet egnet
bådmateriel var opstået i England i slutningen af det 18. århundrede. Mænd som
Lionel Lukins, Will. Wouldhouse m. fL
eksperimenterede med konstruktion af synkefrie og selvrejsende roredningsm åde, og
den første af sin art blev taget i brug i
1786. Bemandet med Tyne-lodser blev der
i 1790 med et sådant redningsfartøj reddet
de første menneskeliv. I 1824 koordinerede
Sir William Hillary de forskellige redningsforanstaltninger i et samlet organiseret redningsvæsen »The Royal National Life-beat
Institution«, som den dag i dag står i spidsen for redningsarbejdet langs det britiske
øriges kyster, og som har dannet forbillede
for mange andre landes redningsorganisationer. Disse redningstanker spredtes hurtigt ud over den civiliserede del af verden,
og herhjemme kom man ret tidligt med.
Allerede i 1822 hører man om, hvorledes
en konsul Hansen fra Svaneke skænker en
redningsbåd til brug ved Snogebæk, syd for
N eksø på Bornholm. Båden var imidlertid
ikke selvlænsende, det var formentlig en
almindelig skibsbåd, der var gjort synkefri
gennem anbringelse af kork i fartøjet. To
mand skal dog engang være druknet fra
denne båd, da den bordfyldte og ikke kunne
lænse sig selv.
I sit arbejde for redningssagen herhjemme fandt Claudi støtte fra mange sider. I

Det danske Redningsvæsens grundlægger og første leder, sandflugtskommissær, justitsråd C. B. Claudi (17991880) fik ved personligt at overvære
adskillige dramatiske strandingsulykker
på Jyllands vestkyst ideen til oprettelsen af denne humanitære institution.

1846 satte Foreningen til SØ/artens Fremme
på forslag af kaptajn O. M. Bech en roredningsbåd i arbejde på basis af frivillige bidrag. Det blev datidens kendte skibbygmester E. P. Bonnesen, der på basis af overslag og tegninger fra andre lande skabte
den danske roredningsbådstype. Bonnesen
byggede de første 30 robåde, et arbejde,
der blev fortsat af Orlogsværftet helt op til
1924 og afsluttedes med roredningsbåd nr.
103.
Den første redningsbåd var relativ tung,
og dens transportvogn var for svær til kørsel langs stranden. Båden blev stillet til
»GeneraItoldkammerets disposition« som en
gave til det offentlige, den blev stationeret
ved Agger kanal, hvor den forblev til 1851
for 2 år efter at blive solgt, for 205 rdl. den kasserede transportvogn var da forlængst gået til ophugning.
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Redningsbåd nr. l
Tegning af den første roredningsbåd med tilhørende transportuogn, der blev bygget herhjemme
i 1846 på initiativ af »Foreningen til Søfartens Fremme- m. fl. Denne redningsbåd nr. I blev
stationeret ved Agger Kanal, da det viste sig, at den var for tung til at transportere over land,
ligeså var transportvognen tung og upraktisk, hvorfor den ret tidligt blev solgt til ophugning,
medens båden forblev på sin station til 1851 og i 1853 blev solgt for 205 rdl.

Redningsvæsenet har gennem 110 år haft 103 ro redningsbåde og 27 motorredningsbåde, og i dette
tidsrum har bådmateriellet udviklet sig fra den her afbildede nr. 1 til den på modstående side gengivne, som det nyeste nye, på Orlogsværftet under bygning værende første dobbeltskruede motorredningsbåd; en overdækket, kraftig båd på 16 tons med 2 stk. 120 BHK dieselmotorer, el-belysning,
radiotelefon og ekkolod. Denne redningsbåd forventes afleveret fra værftet i oktober 1962.

.:

Moderne
dobbeltskruet
motorredningsbåd
under bygning på
Orlogsværftet 1962
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I 1847 fulgtes den gode tanke op af en nu prøver hermed samt at fremsætte et detalophævet frimurerloge i København. Logen jeret forslag om, hvorledes redningstjeneskænkede roredningsbåden CARL TIL LØVEN, sten i Danmark burde organiseres både mader i sin første private periode betjentes af terielt og personelt.
uniformeret mandskab. I 1852 indgik denKommissionen berejste Jyllands vestkyst,
ne båd, der blev stationeret ved Flyvholm hvor den dels gjorde sig bekendt med det
på Jyllands vestkyst, som redningsbåd nr. 2 allerede der anbragte redningsmateriel og
under Det nerrejydske Redningsuæsen, der dels afholdt praktiske prøver med de fornetop var oprettet. Båden var forsynet med skellige modeller og typer, herunder også
lufttætte kobberkasser, kobberet hertil var skydeprøver med Manbys redningsmorter
skænket af konsul Th. Suhr.
samt Cortes og Dennetts raketapparater m .
Efter at det private initiativ således havde m. I marts måned 1850 fremkom kommisbrudt den første lanse for fremskaffelse af sionen så som resultat af sit indgående ardet højst påkrævede redningsmateriel til bejde med et forslag til redningsvæsenets
Danmarks kyster, var regeringens opmærk- organisation på den jyske vestkyst, idet man
somhed blevet henledt på spørgsmålet, og måtte betragte denne del af landet udstrakte
som et udtryk for statens interesse herfor, kyststrækning som særlig udsat for stranblev der stillet en sum på 5000 rdl. til rådig- dingstilfælde. Som føtge heraf måtte den
hed for kollegiet, der overdrog til kammer- komme i første række ved anlæggelse af redråd Claudi på en rejse til England dels at ningsstationer, selvom der naturligvis også
indkøbe nogle redningsapparater, således kan finde strandinger sted mange andre
at man ved anvendelse af engelske raketter steder ved Danmarks kyster, f. eks. på Læsø,
i 1849 kunne oprette en rednings-raketsta- Anholt, Djursland og Bornholm.
tion ved Harboere. og dels at gøre sig yderFra begyndelsen fulgtes princippet:
ligere bekendt med det engelske redningsvæsens opbygning og organisation. Endelig
»- ikke at oprette Redningsstationer paa
blev det i 1849 ovedraget en kommission,
de Steder af Kysten, hvor de stedlige Forhvoraf Claudi naturligvis var et selvskrevet
hold maatte antages at medføre, at de
medlem, at fortsætte det af ham påbegyndte
Skibbrudne i Strandingstilfælde vilde
arbejde med undersøgelse af de forskellige
kunne [relses ved Kystbeboernes Hjælp
typer af redningsapparater og de praktiske
uden A nvendelse af særlige Midler -«

Roredningsbåden fra Rønne Havn kæntrede den 11. september 1873, heldigvis
uden tab af menneskeliv.
Efter tegning af marinemaleren og digteren Holger Drachmann.
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Under en ovelse i 1961 ved redningsstationen Vedersø forsøgtes hesteforspandet erstattet med 3
traktorer. Allerede i mellemkrigsårene havde R edningsvæsenet forsøgt transport af roredningsbåden ved hjælp af en britisk militærtraktor, men den gang var traktorerne endnu for uprøvede
og ustabile. Imidlertid er hestene i landbruget efterhånden erstattet af traktorer, hvorfor disse
sidste kan forventes taget i brug ved de tilbageblevne robådsstationer. Traktorerne kan dog til
tider have besvær med at stå fast på stranden afhængig af dennes øjeblikkelige fasthed.

Redningsstation Hirtshals' moderne
bådhus med afløbsbedding og løbebro. På huset ses Robins barometer
og på porten de korslagte splitflag,
det karakteristiske kendetegn for alle
danske redningsstationer.

og kommissionsbetænkningen gik derfor ud
på, at der burde oprettes 20 redningsstationer forsynet med raketapparater, idet dog
de vigtigste heraf samtidig blev udrustet
med et synkefrit redningsfartøj. I Redningsvæsenets første år skelnede man mellem
fuldstændige og ufuldstændige redningsstationer, d.v.s. redningsstationer med båd og
raketapparat og redningsstationer udelukkende forsynet med raketapparat.

Bornholm.
Klippeøen Bornholm med sine stejle, forrevne kyster mod nord og sin flade sandstrand mod syd adskiller sig væsentligt
fra det øvrige land, og }Jlange farlige strandingstilfælde er op gennem tiderne også
foregået her.
Lovudkastet om Redningsvæsenet fik derfor en tilføjelse om de foranstaltninger, der
burde træffes på Bornholm, hvor man foreslog oprettet 4 raketstationer (Rønne, Allinge, Gudhjem og Svaneke) samt en såvel
med raketapparat som redningsbåd forsynet
station ved Snogebæk.
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Efter forskellige ændringer vedtog rigsdagen den 26. marts 1852 det forelagte forslag som lov, og de fornødne raketapparater
blev indforskrevet fra England, medens bådene blev bygget i København. Det skal
dog bemærkes, at redningsstationerne Allinge og Snoge bæk på Bornholm modtog deres
raketapparater som gave fra førnævnte etatsråd Suhr, der stadig viste megen interesse
for redningssagen.
Som en naturlig følge af situationens udvikling blev C. B. Claudi, den mand der
først af alle herhjemme havde slået til lyd
for oprettelsen af et organiseret redningsvæsen, og som gennem årene utrættelig og
uselvisk havde arbejdet herfor, ansat som
bestyrer for den del af redningstjenesten,
som kom til at bære navnet: »Det nerrejydske Redningsvæsen.« Som bestyrer af Det
møn-bornholmske Redningsvæsen ansattes
undertøjmesteren ved Bornholms arsenaler
i Rønne, kaptajn Koefoed. Siden oprettelsen sorterede begge disse redningsvæsener
under Indenrigsministeriet indtil året 1896,
da de henlagdes under Landbrugsministeriet. I 1906 underlagdes de Marineministeriet, senere Forsvarsministeriet, hvorunder
de stadig sorterer, og af praktiske grunde
sammensluttedes de to selvstændige redningsvæsener i 1928 under en ledelse Bestyreren af Redningsvæsenet - der har
domicil i København.
I form af et decideret Kystredningsvæsen
opretholdes der et højt beredskab ved de
danske redningsstationer, hvor Staten sørger for materiellet og dettes vedligeholdelse,
medens betjeningen heraf udføres af frivilligt mandskab, som mod en mindre godtgørelse på en vis måde er stavnsbunden til
redningsstationens område, og som for deres medvirken ved redningsforetagender,
øvelser m. m. oppebærer betaling i hvert
enkelt tilfælde.
I vintermånederne, når der under på-

landsstorm kan forventes strandinger og
andre skibsulykker. udfører redningsmandskabet tillige ved nattetide en strandvagts-tjeneste, og til støtte herfor opretholdes et
eget telefonnet langs kysterne, således at
vagtmandskabet ad den vej kan komme i
forbindelse med 'redningsstationen og dens
leder.
Vo~ tids mekaniserede udvikling spores
gennem.indførelse af motorkraft i redningsbådene fra 1924, og i dag er motorredningsbådene i overtal; indtil nu har det været
enkeltskruebåde med skruen indbygget i en
tunnel, således at den er sikret under udsætning og landing på åben kyst. Foruden
en motorbådstype på 6 tons anvendes også
nogle 'større 9 tons både, der alle er indrettet til søsætning gennem et i bådhuset
indbygget beddingsanlæg. I de seneste år er
en del af vore motorredningsbåde yderligere blevet moderniseret og forbedret. Motorerne er udskiftet og hestekræfterne er
forøget og driftssikkerheden derved forbedret. Samtidig er der givet de nyere både en
alumin iu msover bygning til beskyttelse af
nandskab og skibbrudne mod sø og vejrlig.
Alle motorredningsbådene er nu forsynet
med radio, og som det nyeste er indført
dieselmotor og ekkolod - endelig er en
helt ny type, en 16 tons dobbeltskruet motorredningsbåd under bygning på Orlogsværftet.
Tidens rivende udvikling trækker naturligvis også indenfor søredningstjenesten en
tydelig skillelinie mellem før og nu. Den
romantiske, opofrende og ofte uhyre dramatiske hjælpeindsats ved de store sejlskibsforlis, hvor menneskeliv i stort antal hyppigt var i overhængende fare, fylder anseligt i de gamle redningsprotokoller, men
den går nu mere over i historien. For et
decideret kystredningsvæsen, som det danske, synes »resultaterne« - om man kan
sige således - for tiden ikke at stå fuldt

mål med institutionens høje beredskab. I
dette spørgsmål spiller efterkrigsforanstaltningerne for en meget stor del ind. Talrige
minestrøgne og velafmærkede sejlruter trækker skibsfarten ad ruter, der ligger langt og
sikkert fra de farlige kyststrækninger. Skibsmaskineriets udvikling med hensyn til kraft
og driftssikkerhed samt de mange moderne
navigationsmidler. der i dag er til rådighed,
har også deres store indflydelse på strandingsmulighedernes lykkelige tilbagegang.
Dog må Redningsvæsenets indsats til assistance for det mere intensivt udviklede
fiskeri ikke underkendes.
I dag er begrebet søredningstjeneste blevet udbygget til et intimt sammenspil mellem flere organer, hvori medvirker SØværnets overvågningstjeneste, Post- og Telegrafvæsenets mangeartede kommunikationsveje,
Flyvevåbnets helikoptertjeneste, Fiskeriministeriets søgående redningsmotorskibe
samt Redningsvæsenets kystredningsbåde,
raketapparater og strandvagtstjeneste, men
beklageligvis er sikkerheden dog ikke
100 % - fejlskøn og -vurderinger, falske
alarmeringer og hundrede andre ting kan
gribe ind, således at der på trods af store
menneskelige anstrengelser dog stadig kan
forefalde tragiske søulykker med tab af
menneskeliv og store værdier.

Redningsmandskabet.
Her i Danmark har tjenesten ved Redningsvæsenet siden dettes oprettelse været
frivillig, og den økonomiske fordel ved denne bibeskæftigelse er kun ringe. Men for
kystboernes vedkommende betragtes det
som en ære at indtræde i redningsmændenes
rækker, og generation efter generation
blandt gamle fiskerslægter har hver ydet sin
indsats i dette store, humanitære arbejde.
Fra mange sider høstes anerkendelse, og
der gives på forskellig måde udtryk for
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Den store motorredningsbåd bringes efter afsluttet aktion atter i hus ved hjælp af
skinnebane, beddingsvogn og et elektrisk ophioningsspil.

samfundets naturlige tak for redningsfolkenes modige indsats. Staten giver i første
række en beskeden understøttelse til afgåede redningsmænd og disses enker, ligesom
talrige legatarer på forskellig måde har betænkt de stovte helteskikkelser, som gang
på gang har tjent som model for skrivende
og bildende kunstnere med Drachmanns
skildring af skagboen Lars Kruse i spidsen
og maleren K røyers fiskertyper ikke at forglemme.
Skønt mange således i dag er bekendt
med redningsmændene, enten ved personligt møde på kysterne eller gennem dansk
prosa, poesi eller malerkunst, vil dog Lars
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Kruse for de fleste stå som en fællesnævner
for de danske redningsmænd, hvorfor det
vil være rimeligt her at berette om denne
personlighed.
Lars Kruse blev født den 5. juni 1828 på
Skagen for at blive fisker, som hans far og
bedstefar havde været det før ham. 20 år
gammel deltog han første gang i et redningsforsøg, det var endnu inden Redningsvæsenet var oprettet. Det var en engelsk
skonnertbrig, der var strandet på Skagens
rev. Med 3 almindelige fiskerbåde lykkedes
det at bringe besætningen frelst i land, medens skibet blev vrag, Gang på gang var der
i de følgende år bud efter Lars Kruse. To

gange fik han at vide, da han kom i land
med skibbrudne søfolk, at et andet skib var
strandet i nærheden, og uden at betænke
sig, gik han ud igen. Ved en sådan lejlighed, efter et døgns umenneskeligt slid med
to strandinger, i decemberfrost så hård, at
kaptajnen på det ene strandede skib var
frosset fast til rigningen, fik Lars Kruse og
hans kammerater en pengebelønning - på
fire mark.
Tredie juledag 1862 strandede den svenske brig DAPHNE kl. 7 om morgenen i en
stærk WNW-storm med svær sø og strøm
på Skagens nordside. Redningsbåden gik
ud til luvart af det strandede skib, men
strømmen drev båden ned i læ. I to timer

søgte redningsmandskabet af yderste evne
at ro op til vraget, men strømmen var for
hård, så båden måtte søge land. Fire mand
var nu så udmattede, at fire andre måtte
træde frivilligt til. Atter transporteredes
redningsbåden op til luvart og søsattes, men
netop som man havde fået forbindelse med
vraget og en af de skibbrudne var klatret
ned i den, kæntrede redningsbåden, hvorved 9 mand druknede, medens 2 drev levende i land. Redningsbåden selv drev til
søs mod den svenske kyst. Da var det, at
Lars Kruse gik ud med en fiskerbåd. De
kom heldigt ud over revlerne og lod drivankrene gå omtrent på det sted, hvor redningsbåden kæntrede. Tæt ved dem lå vra-

To af redningsmandskabet iført redning sbælter løfter det tung e bådslæb, en slags
»bremse«, der hjælper med til at holde redningsbådens agterende op mod søerne,
når der styres mod land gennem brændingen.
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»Redningsbaadens Kæntring ved den strandede Brig DAPHNE under Skagen den
27de December 1862. Efter Skizze af Fyrinspecteur Meyer, tegnet af Carl Baagee«.
Tekst til en tegning i lllustr. Tid. Man ser den strandede brig midt i billedet og lidt
til højre herfor den kæntrede redningsbåd. Fra land afskydes netop en redningsraket.

get af DAPHNE med masterne i vandet. Kaptajnen og to mand af besætningen kom over
i fiskerbåden, men i det samme blev den
af den malende strøm tvunget om på siden,
så den var lige ved at kæntre. Kaptajnen lå
på knæ i båden og bad med foldede hænder,
medens jammerskrig skar gennem luften.
I forfærdelse slap de to mænd, der holdt
det ene drivanker, linen. Båden svajede for
det andet anker og rejste sig igen. Nu var
mørket faldet på, og da der intet kunne udrettes før månen stod op, lod Lars Kruse
ankeret gå og holdt mod land; et skrig af
forfærdelse lød fra vraget, da båden vendte
om. Dog, Lars Kruse tænkte ikke på at
svigte dem, der blev tilbage. Da månen
havde rejst sig over horisonten, lånte han
to drivankre og roede atter ud til vraget.
Det lykkedes nu i månelyset at redde de
sidste af DAPHNES besætning og bringe dem
velbeholdne i land.
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En måned senere ansattes Lars Kruse i
Redningsvæsenets tjeneste, og han blev
straks valgt til bådformand.
Da regeringen i København erfarede om
hans dåd, blev han udnævnt til Dannebrogsmand, og korset blev sendt til Skagen, men
selv var han da på fiskeri under Norges
kyst. Efter hjemkomsten henvendte han sig
til øvrigheden for at få sin dekoration udleveret - men den var sendt tilbage.
Lars Kruse kunne ikke få Dannebrogskorset, da han var en straffet person. En nidkær birkedommer havde fundet
en gammel sag frem: Lars Kruse var ikke
nogen »ærlig« mand, fordi han som 15 års
dreng sammen med tre jævnaldrende kammerater havde solgt et stykke favne træ, som
de havde fisket op af havet, til en landmand
for 28 skilling. Ingen af de unge mennesker havde nogen anelse om, at de havde
begået noget ulovligt, men da det kom Øv-

righeden for Øre, blev der holdt stort forhør,
og ulovligheden blev indprentet de fire
unge mennesker med nogle slag rotting.
Denne barndomsforseelse var så ringe, og
straffen lå så langt tilbage i tiden, at den
forlængst var glemt af alle, men den nidkære øvrighed gravede sagen frem i det øjeblik, Lars Kruse skulle hædres, og satte
dermed en plet på den tapre redningsmands
ære.
Vel havde Lars Kruse en engelsk, hollandsk og tysk redningsmedalje foruden
medaljen for druknendes redning, som han
fik i 1863, og fortjenstmedaljen med ret til
at bære samme, modtaget i 1874, men dannebrogskorset måtte han vente på i 19 lange
år. På foranledning af maleren Michael A ncher rejste forfatteren Holger Drachmann
sagen og forfulgte den med megen iver, han
var fyr og flamme for at skaffe den tapre
redningsmand oprejsning. I 1879 udsendte
Holger Drachmann sin meget kendte bog
»Lars Kruse«, hvortil Michael Ancher havde tegnet et portræt af den modige fisker.
Bogen vakte megen opmærksomhed overalt i landet, og da de rette autoriteter havde
overvejet sagen tilstrækkeligt, blev Lars
Kruse nytårsdag 1882 udnævnt til dannebrogsmand uden forudgående indstilling.
I 31 år var Lars Kruse bådfører i Skagens
redningsbåd, 29 gange deltog han i redningsforsøg med båd, og 3 gange med raketapparat, og over 200 mennesker .havde han
været med til at redde fra døden i bølgerne. Den 6. marts 1894 deltog han sidste
gang i et redningsforetagende. I en brandstorm fra sydsydost med regn og sneslud
gik redningsbåden ud og bragte under store
vanskeligheder den 3 mands besætning fra
evertgaleasen GESIENNE af Bremen i land,
en heltemodig indsats var her ydet af redningsmandskabet med den stovte Lars Kruse
som fører af båden.
Og tre dage efter tog havet ham. -

Michael Anchers portræt fra 1880 af den
kendte redningsmand, skagboen Lars
Kruse. Privateje.

Sammen med tre andre fiskere var han
gået ud med en lille båd for at røgte garn.
Det blæste en storm af sydost med regn og
sne. På vej hjem brød søen stærkt over
revlen, og en svær sø fyldte båden, så den
kæntrede. 2 mand kom levende i land, men
Lars Kruse og en anden fisker druknede.

I klitterne i kanten af Ti svilde Hegn
ligger redningsstation Tisvildelejes beskedne opbevaringshus for raketmateriellet,
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Han fandt sin grav på Skagen kirkegård,
og på stenen over hans graver indhugget
Drachmanns ord:

Om Revlens Brus forstummet,
saa mæler denne Sten )
her bleges under Klittens Sand
en modig Sømands Ben.
Men Skagens Rev og Revler,
de kender deres Pligt
og synger om Lars Kruses Død
et højlydt Heltedigt.
Selvom Lars Kruses navn og skikkelse i
dag står som typen på den danske redningsmand, så er der givetvis mange andre navne,
der med lige så fuld ret og lige så stor ærbødighed kunne nævnes for deres indsats i
dette humanitære arbejde. Rundt om ved
kysterne lever mange gamle redningsmænd,
hvis medaljeprydede bryst vidner om, at
deres farefulde gerning har fundet anerkendelse, og mange kan på en stille, overbevisende måde skildre begivenheder og oplevelser fra deres tid i Redningsvæsenets tjeneste, fra den tid, da det udelukkende var
med hånd og magt, der blev kæmpet mod
naturkræfterne.
Redningssagen og dens udøvere har altid
været omfattet med levende interesse af befolkningen, som på mange måder har givet
udtryk for anerkendelse og beundring for
den frivillige og uselviske indsats, der Øves
i kampen mod naturkræfterne.
Formuende og forstående mennesker har
gang på gang og på forskellig vis betænkt
redningsmandskabet og dettes pårørende
med legater og .donationer som tilskud til
den 'beskedn e understøttelse, der fra Statens
side ydes til de afgåede redningsmænd og
deres efterladte.
Med Ringkøbing som hjemsted arbejder
det af fru Elise og hendes ægtefælle, proprietær H. S. Frandsen i 1865 oprettede
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»Kronprins Frederiks Fond« som en betydningsfuld humanitær hjælpefaktor til gavn
for modige mænd og deres pårørende ikke alene indenfor Redningsvæsenets rækker, men også andre, fiskere og søfolk m. fl.,
der har øvet en indsats ved redning af skibbrudne eller kommet til skade herunder,
nyder godt af fondets renteafkastninger i
forskellige former for understøttelser.
Til minde om de afgåede redningsbestyrere oprettedes for midler indsamlet blandt
redningsvæsenets personale Claudis, P. K.
Nielsens og Fabricius' legater.
Seoel, Keifler, Rerbye, Ølsted) Dam og
Bondo er navne på legater, hvis renter ligeledes kommer redningsmandskabet og dettes pårørende til gode, men den samme forstående og uselviske tanke har også besjælet
en udenlandsk velgører, thi forrest blandt
redningsmandskabets donatorer må nævnes
franskmanden Emile Robin, en mand, hvis
navn også træffes i forbindelse med andre
landes redningsvirksomhed.
Robins legater er kendt i mange lande,
men intet sted i så stort et antal og med så
store kapitaler som her. Alene for de under
Det danske Redningsvæsen henhørende Robin-legater udgør den samlede kapital ialt
kr. 114.900. Mere synlige udslag af den godgørende franskmands virke ses i de store
barometre på redningsstationerne, Døtrelegatets lille sølvkors til redningspersonalets
unge piger, bibler samt hjælp til indkøb af
et stykke bohave - altsammen med en sølvplade mærket »Fra Emile Robin« - intet
under, at man i de lande, der navngiver
deres redningsbåde, f. eks. Frankrig, Tyskland og Holland, har eller har haft redningsbåde ved navn EMILE ROBIN.
Gennem de snart lID år, der herhjemme
har eksisteret et organiseret Redningsvæsen,
har midler og former selvsagt skiftet i overensstemmelse med tidens udvikling. Sta-

tioner er oprettet, udvidet, flyttet eller nedlagt, alt efter behov, og ikke mindst bådmateriellet har i vore dage undergået store
forandringer. Kystfiskeriets aftagen og motorens gennemgribende ændringer af ældre
tiders fiskeriformer og fiskeriets arbejdsmateriel vil efterhånden aflive roredningsbådene, hvis fremførelse over land besværliggøres gennem hestebestandens aftagen.
Det motoriserede Kystredningsvæsen med
alle vor tids tekniske hjælpemidler som
radio, ekkolod m. m. på basis af en effektiv
kontakt med andre former for hjælp til
skibbrudnes redning gennem søgående redningsskibe, helikoptere o. 1. i forbindelse
med en udvidet varslings- og eftersøgningstjeneste vil fortsat være et betydningsfuldt
led i det omfattende humanitære arbejde,

der fra alle sønationer gøres for at hjælpe
skibbrudne i nød. Ganske uanset ven eller
fjende, krig eller fred, er det en opgave,
hvori alle civiliserede nationer føler det som
en selvfølgelig pligt overfor menneskeheden at yde selv de største ofre.
Svundne års gerninger kan tydes gennem
tallenes tørre fakta, og disse er for Det danske Redningsvæsen for tidsrummet l. januar 1852 til 31. marts 1962 12.752 reddede menneskeliv ved 1908 redningsforetagender, og heraf er i 584 tilfælde reddet
4264 mennesker med raketapparat. Det er
dog i denne forbindelse værd at minde om,
at i samme tidsrum har 54 danske redningsmænd sat livet til under farefuldt, men tappert gennemført redningsarbejde på søen.
G. H onnens de Lientenberg.

Yderst på stengrunden Sjællands Rev,
der er en fortsættelse af Sjællands
Odde, er rejst et tilflugtsrum, en såkaldt
»redningsbåke«, hvor skibbrudne kan og
har søgt op. Her findes nedprooiant,
vand, tæpper m. m. og på flagstangen
kan sættes signal for afhentning fra
land. Denne båke tilses af Fyrvæsenets
inspektionsskibe.

FORENINGER
MED TILKNYTNING TIL
SØVÆRNET

ra gammel tid har det - således som det
endnu anføres i § 68 i Militær Straffelov af 1937 - været strafbart for personer,
der hører til krigsmagten, at indtræde i indbyrdes foreninger, som angår deres tjenesteforhold eller politiske sager rn.rn. Grundlovens forenings- og forsamlingsfrihed er kun
anvendelig overfor krigsmagten med de indskrænkninger, der følger de militære loves
bestemmelser.
Med hensyn til befalingsmændenes organisationsret giver tjenestemandslovens § 931
bemyndigelse til forsvarsministeren til at tilstå sådanne afvigelser, som anses fornødne
efter tjenestens særlige art. Overensstemmende hermed består der derfor nu et stort antal
lovmæssigt forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisationer og tilsvarende sammenslutninger af ikke-tjenestemænd, med hvem
der ligeledes forhandles, således at det langt
overvejende antal befalingsmænd og ligestillede mJI. i dag har adgang til forhandling
gennem sådanne organisationer.
Tidligere tiders rigoristiske forbud mod
krigsmænds adgang til faglig sammenslutning affødte, at personellets ældste sammenslutninger var af humanitær eller uddannende art. Til førstnævnte må henregnes et stort
antal Liigkasser eller som det i mere moderne sprog hedder: Begravelseskasser, der nu i
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overvejende grad er overflødiggjorte af den
moderne tids sociale forsorgsforanstaltninger.
I 1753 oprettedes således Haandoærkerstokkens Liigkasse for Marinens håndværkere og andre, der arbejdede på Holmen (Orlogsværftet). I Marineforeningens medlemsblad »Under Dannebrog«, oktober 1946, fortæller afdøde mester ved Orlogsværftet O. E.
Holst om, hvorledes der i 1941 på Marinens
Bibiliotek blev deponeret en samling gulnede
papirer og regnskaber fra Dagvagternes Liigkasse eller som den også hed: Begravelsesselskabet af 2. Januar 1771 - ligesom dette
selskabs kønne gamle dokumentskrin blev afleveret til Marinens Bibliotek (p.t. deponeret
på Rigsarkivet, indtil et kommende orIogsmuseum bliver dets rette plads).
Desværre' findes der ikke bevaret noget
eksemplar af dette selskabs første vedtægter,
derimod findes en »Fundation« af 14. april
1792, hvori er bestemt, at en søofficer, helst
Ekvipagernesteren, skulle være Directeur for
Liig-Cassen.
Omkring midten af det attende århundrede
havde Danmark en anseelig orlogsflåde, og
når dennes mange skibe af forskellig art og
størrelse ved vintertide og under længere
frostperioder lå oplagte i Flådens Leje, antoges en del folk - de såkaldte dagvagter til at passe og vedligeholde de oplagte skibe.

[ernbeslået dokllmentskrin fra den i 1941 ophævede
»Daguagternes Liigkasse« ,

Det var hyppigt gamle fiskere fra Skovshoved eller andre af Sundkystens fiskerlejer.
Deres løn var ikke stor, hvorfor dagvagterne
som regel levede under små kår, og det kneb
derfor ofte for familien at skaffe de fornødne midler til at give de pårørende blot en nogenlunde anstændig begravelse. Med dette
som baggrund stiftedes denne ligkasse, som
senerehen også optog andre funktionærer
rn.fl . fra Holmen som medlemmer. Ved ophævelsen i 1941 fandtes der endnu nogle
medlemmer, der boede i Skovshoved og nedstammede fra de gamle dagvagter.
Imidlertid var interessen for denne som for
så mange andre begravelsesselskaber dalet, til
slut var der ingen tilgang, hvorfor kassen
blev ophævet og behørigt afviklet med fornøden juridisk assistance på en for medlemmerne særdeles fordelagtig måde. Kassen
havde da en formue på 80.000 kr.
Af senere selskaber kan nævnes »Begravelsesselskabet for Søværnets Embeds- og Bestillingsmænd samt Underofficerer«, oprettet
den 1. august 1816, som i 1874 i sig optog
»Liigkassen for Søetatens 1ste og 2den Divisions Embedsmænd og Underofficerer«, oprettet den 5. februar 1817.
Gang på gang møder man i de gamle LiigCasser og begravelsesselskabers love bestem-

melser om formuens opbevarelse og om adgangs- og dispositionsretten hertil, ligesom
der som før nævnt endnu er bevaret forskellige gamle, smukt og meget forsvarligt for arbejdede pengekasser. Den økonomiske sikkerhed for værdierne skabtes gennem fordeling af nøglerne til pengekasserne blandt styrelsernes medlemmer, således at ikke en
mand, men hele styrelsen måtte give møde
med hver sin nøgle for i fællesskab at åbne
de meget sindrigt konstruerede låse, der kun
kunne åbnes med alle nøgler i brug samtidigt.
I § 17 og 18 i love for »Haandværkerstokkens Ligkasse« anføres således, at formanden har kassen i sit værge, og at repræsentanterne har hver sin nøgle til kassen og
skulle være til stede for at der overhovedet
kunne åbnes til værdierne. Tilsvarende bestemmelse var givet for »Begravelseskassen
for Søværnets Embeds- og Bestillingsmænd«,
hvis ledelse bestod af en directeur og 6 bestyrere, men det var kun de sidstnævnte, der
hver havde sin nøgle til pengekassen.

Sø etatens Enkebolig.

Medens størsteparten af de gamle humanitære foreninger og sammenslutninger indenfor Søværnets personel er uddøde og ophævede, aflivet af nutidens omfattende socialforanstaltninger, så har dog enkelte stadig
vist sig levedygtige. Foreningen Seetatens Enkebolig, stiftet i året 1851, er en af disse, og
den er i dag, næst efter det andetsteds omtalte Søe-Ueutenant-Selskab, den ældste eksisterende forening indenfor Søværnet.
Tanken om oprettelse af en sådan enkebolig kom fra en gammel Nyboderdreng, arbejdsmand på Holmen, senere chaluproer og
ordonnans i Marineministeriet Carl Grim. I
1847 udsendte han et trykt opråb til dannelse af en sådan forening, men da det skete
uden forudgående tilladelse, modtog han en
reprimande herfor. Efter forskellige tilrettelæggende forhandlinger, ikke mindst om,
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Stifteren <4 Seetatens Enkebolig
Carl Grim i rmiform som rhaiJ,proer og ordonnans i Marineministeriet,

hvem der skulle være foreningens directeur,
forelå der endelig den 8. maj 1850 tilladelse
fra Marineministeriets Admiralitets Bureau
til afholdelse af det stiftende møde.
Der var dog megen modgang og fortrædelighed at kæmpe imod i årene efter foreningens stiftelse, men gennem kontingent og gaver voksede formuen. Bl.a. havde man i årene 1854-62 en god indtægtskilde gennem afholdelse af årlige maskerader, der ialt gav
1200 Rdl. Foruden bidrag fra enkeltpersoner
indkom der beløb fra »Søetatens Haandværkeres Sangforening« og fra »Søetatens Dramatiske Forening«, der skænkede overskuddet fra deres forestillinger på Hofteatret og
Vesterbros Teater. Som mange af de gamle
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foreninger havde også Enkeboligen sin jerndokumentkasse med tre nøgler, der skulle i
brug samtidigt, for at kassen kunne åbnes.
Den 24. februar 1864 tilstod Marineministeriet foreningen en byggegrund af Søkvæsthusets have på ca. 2500 kv. alen til en pris
af 40 sko pr. alen. Den nu moderniserede bygning i Bådsmandsstræde blev indviet den 9.
april 1865 ved en højtidelighed i Borgervæbningens eksercerhus på hjørnet af Bådsmandsstræde og Dronningensgade, den rummede 58 små lejligheder, hvoraf man i 1867
kunne tilbyde de første som fribolig til tre
enker.
Blandt de mange forskellige bidrag, der
stadig indkom til foreningen, anføres i et

brev af 17. oktober 1865 fra Marineministeriet følgende:
»Fra Pandserbatteriet Rolf Krake er i
forrige Aar som Krigsbytte afleveret noget
Gods, som Skibets Besætning har ønsket
anvendt i veldædigt Øjemed til bedste for
en offentlig Stiftelse. Efterat bemeldte
Gods ved Auction er indbragt til 25 Rdl.
16 Sk., har Ministeriet bestemt, at dette
Beløb maa skænkes til »Søetatens Enkebolig«.«
I 1870 tilflyder der foreningen 436 rdl.
39 sko fra boet efter »Døde. og Enkekassen
for Holmens og Divisionernes Sergeanter af
1747«, og antallet af friboliger for enker udvides, ligesom der tilstås sådanne huslejehjælp til bopæl ude i byen. I 1899 får Søetatens Enkebolig tilladelse til fra sin ejendom
at flage med splitflag med bogstaverne S.E.R.
i øverste felt nærmest stangen.
En aktuarmæssig undersøgelse på bestyrelsens foranledning vedrørende foreningens
økonomiske basis og fremtidsudsigter overfor
sine ved hundredårsjubilæet ca. 60 enker og
196 kontingentfrie medlemmers eventuelle
enker viste, at der krævedes en kapital på ca.
kr. 574.000. Foreningens formue var dog kun
på kr. 227.000 plus værdien af ejendommen,
hvorfor man i 1950 lukkede for tilgang af
nye medlemmer, således at 100-året vel ikke
bød på lyse udsigter, men dog med rette kunne fejres som et værdigt udtryk for - som der
stod i et af opråbene fra foreningens første
dage - »hvad Godgjørenhed, Enighed og
Kjærlighed formaar blandt Mænd af Holmens faste Stoh«.
Søetatens Fyrbøderforening.
Denne forenings navn kunne med rette forventes at dække en mere faglig organisation,
men oprettelsesåret 1883 borger for, at foreningen henhører til Søværnets humanitære
sammenslutninger.
II .

29

I foreningens 50-års mindeskrift fortælles
følgende om oprettelsen:
I løbet af vinteren 1882-83 hændte det,
at nogle af de sorte svende fra bunden af
skibet sad bænket i »Husarkælderen«, en beværtning på hjørnet af Rigensgade og Salviegade (nuværende Sct. Paulsgade) og
drøftede de evindelig cirkulerende indsamlingslister til lindring af nød og savn hos
kammeraterne ved sygdoms- og dødstilfælde,
og resultatet blev oprettelsen af Søetatens
Fyrbøderforening som en begravelseskasse
for de faste fyrbødere og deres hustruer med
et beskedent månedligt kontingent.
I 1885 vedtog generalforsamlingen, at foreningens emblem skulle være Maskinkorpsets
kendetegn: anker og skrue overkors med en
cirkel udenom, hvori står foreningens navn
og stiftelsesår samt med en kokarde i dannebrogsfarver.
Bemærkelsesværdigt er det, at man i 1898
forsøger at lade denne forening virke som en
slags fagorganisation, velsagtens i mangel på
nogen anden sammenslutning, idet generalforsamlingen besluttede at indsende et andragende om fritagelse for eksercits. Resultatet blev dog negativt, thi også efter den tid
har fyrbøderne i adskillige år stillet til eksercits - i dag er det gamle begreb fyrbøder sådan set historisk, da Flåden ikke længere har
noget kulfyret skib.
I 1896 erholdt Søetatens Fyrbøderforening
tilladelse til at føre splitflag, det blev en
fane med foreningens navn arrangeret ovalt
i dugen og med oprettelsesåret 1883 anbragt
midt i det hvide kors. I 1930 blev der anskaffet en ny fane, og den gamle overgik til Bymuseets samling af gamle foreningsfaner.
Da der nu efterhånden kun er godt en
snes fyrbødere tilbage i Søværnet, er denne
gamle understøttelsesforening overtaget og
videreført af den senere oprettede Tjenestemandsorganisation for Søværnets Mekanikerkorps. Foreningens navn er udvidet til Søværnets Fyrbøderforening og Begravelseskas-
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se af 1883, og som en af de få humanitære

foreninger lever den stolt videre med et medlemstal på ca. 440 og en relativ god formue.
See-Lieutenant-Selskab et.
Alene formen for dette selskabs navn og
stavemåden heraf lyser af alder og værdighed, fuld tud svarende til stiftelsesåret 1784's
tidsalder, men til trods herfor er det en sammenslutning, der i sit virke lever helt op til
dagen i dag gennem behandling af tidens
mangeartede problemer af sømilitær, udenrigspolitisk, maritim-teknisk art m.m.
Rige traditioner præger hele selskabets virke i overensstemmelse med dets motto: »1
det den binder Krigeren omfavner den Videnskaben«, som er at læse i omkredsen af
selskabets smukke gamle - men stadig benyttede - allegoriske bomærke: en søjle med
årstallet 1784; på dens top ligger et kornneg,
og ved dens fod ses et ror, et kompas, et oprullet søkort og en kanon. På neget hviler en
orlogsvimpel, hvis flige omslynger såvel søjlen som de ved dens fod værende attributter.
Søe-Lieutenant-Selskabet har som et lukket
selskab i snart 200 år virket som et videnskabeligt forum for danske søofficerer. Stiftet af
en kreds af unge lieutenanter med den senere
kadetchef H. C. Sneedorffsom midtpunkt og
med dansk skibbygnings store mand, Fabrikmester, Commandeur-capitain Henrik Gerner som en inspirerende lærer og vejleder, har
selskabet stadig været ledet af de unge, idag
med en kaptajnløjtnant som formand.
Gennem medlemmernes egne og i de senere år også indbudte fagfolks foredrag ved de
ugentlige møder i vinterhalvåret, gennem udskrivning af prisspørgsmål samt udgivelse af
Tidsskrift for Seoæsen, der i år udkommer i
sin 141. årgang som Danmarks ældste søfartsblad og samtidig som det næstældste
maritime tidsskrift i verden, har See-Lieutenant-Selskabet søgt at virke i Henrik Gerners
ånd ved at efterfølge hans sidste ord (sagt på
dødslejet til H. C. Sneedorff), og som den
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dag i dag er at læse under Jens Juels meget
smukke portræt af Henrik Gerner, der har sin
plads over formandens sæde ved møderne:
Hils dit Selskab af unge Officerer og siig
dem, at jeg agter dem, at jeg paa min Døds
Seng anbefaler dem at blive ved at gaae frem
med Enighed, saa ville de kunne gjøre Nytte.

Det bør her nævnes, at et selskab med det
lange og besværlige navn: Det See -Militaire
Kaart-Archiv og Bibliotheks-Selskab, lidt
yngre (1788) end Søe-Lieutenant-Selskabet
også har dyrket maritime videnskaber samt i
praksis ydet medlemmerne stor hjælp gennem
udlån af kort og instrumenter, som søofficererne i ældre tider skulle holde sig med for
egen bekostning. Da dette krav forlængst er
bortfaldet, uddøde selskabet, der havde til
huse i Krokodillegade 22, sammen med sine
opgaver, og ved opløsningen den 15. januar
1927 tilflød dets værdier See-Lieutenant-Selskabet som et særligt fond .
Som tidligere nævnt under omtalen af de
forskellige Liigcasser m.fl. humanitære foreninger krævedes hele direktionens nærværelse for, at dokument- og pengeskrinene
kunne åbnes med de forskellige nøgler. En
tilsvarende samarbejdsform fandtes indenfor
Det Søe-Militaire Kaart-Archiv og Bibliotheks-Selskabs ledelse, når selskabets stempel

skulle benyttes.
Herom fortælles i Tidsskrift for Søvæsen
1926 af daværende kaptajnløjtnant F. H.
Kjølsen, der var Archivselskabets sidste sekretær:
- - - Selskabet ejede et Stempel, som
aabenbart skulde legalisere alle Underskrifter. Det var tegnet af Generaladjudant Obelitz i 1791, og dette Stempel har tilsyneladende spillet en betydelig Rolle. Det bestod, ifølge Forhandlingsprotokollen fra 1791, af et
Felt i Midten, kaldet Hjærtet, som skulde
være Sindbilledet paa Enighed, hvilket »skulde være Selskabets Grundvold, Øjemed og fa-

Seglet, det stemplede han med, og hver Klasse trykkede saa sit Stempel i hver Kvadrat,
og saaledes udgjorde disse 5 enkelte Stempler
Selskabets forenede Arehivstempel .
Stemplet maa aabenbart være blevet forenklet, thi til Slut ejede Selskabet kun et samlet Stempel, samt et Segl, delt i 4 Felter, med
de gamle Sindbilleder, som dog er bevaret
igennem Tiderne. - - Arcbioselseebets gamle s-delte stempel.

steste Støtte«. Hver af de under Bestyrelsen
omtalte 4 Klasser havde dernæst hver sin
Fjerdedel af Seglet, saaledes havde fjerde
Klasse - som bestod af Secondlieutenanterne,
en Statue af Janus med følgende Forklaring
i Protokollen: »Man erindrer sig ham og
handler som han, der baade saa og erindrede
det forbigangne og saa til det tilkomne«.
Tredie Klasse, Premierlieutenanterne, havde en ung Kriger »som Tapperbeds- og Snildheds- eller Forstands-Sindbillede«.
Anden Klasse, Capitainlieutenanterne, havde Sindbilledet paa Agtpaagivenhed, nemlig
en Trane med en Sten hævet i Kloen, og Stenen var anbragt der »af Frygt for, at den
paa sin Post skulde blunde«. - Et meget fornøjeligt Apparat til at vække indslumrende
Kaptajnløjtnanter med. - Da denne Klasse i
Almindelighed leverede Næstkommanderende, udtalte Forhandlingsprotokollen meget
træffende: »at Sindbilledet ej er upassende,
naar man betænker, hvor vigtig denne Post
er«. Man fristes her til at bemærke, at Forholdene ses i denne Retning at være ganske
de samme i 1925 som i 1791. Første Klasse,
Capitains Klassen og øvrige Klasser opad,
havde Tegnet, som skulde forestille det før ste Sejrstegn, som Romerne opstillede i Rom
til Hæder for Sejren over Cartagenienserne
paa Romernes første Søtogt under Cajus Duilius.
Arkivaren var dernæst i Besiddelse af et
Stempel, som udgjorde Omkredsen af hele
20'

Søofficers-Foreningen.
Foreningslivet blandt danske søofficerer er
på en særpræget måde så at sige tredelt, hvilket skal forstås således: at det videnskabelige
samles under det føromtalte See-LieatenantSelskabs auspicier, standens faglige interesser
baseret på den lovfæstede forhandlingsret varetages af Hovedorganisationen for Søofficerer m.fl. (HOS), medens det selskabelige, det
repræsentative, sorterer under Søofficers-Foreningen (S.O.F.) .
Det er indenfor den sidstnævnte forenings
rammer, at klublivet dyrkes - forsåvidt at
man overhovedet kan sige, at der dyrkes klubliv i Danmark. Imidlertid er det denne forening, der i sine smukke og stilrene lokaler
skaffer husrum til søofficerernes foredragsog diskussionsvirksomhed, til deres møder og
sammenkomster af forskellig art og endelig
til festligt og kammeratligt samvær, thi begge
de førstnævnte sammenslutninger har også til
huse under Søofficers-Foreningens tag i det
gamle, historiske Søkvæsthus.
Søofficers-Foreningen begyndte sin virksomhed som en selskabelig forening under
meget beskedne former i 1859. Kommandør
H. E. Foss havde med grundighed og omhu
i forbindelse med stor historisk sporsans til
75-årsdagen i 1934 udarbejdet en interessant
redegørelse over foreningens virke. Til 100års jubilæet i 1959 fremkom dette værk i
en ny, revideret og ajour ført udgave, der var
udbygget med talrige interessante detaljer fra
foreningens første dage, som forfatteren med
megen flid havde opsporet, således at han på
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en meget levende måde kunne bringe et tidsbillede af danske søofficerers kammeratlige
samvær og selskabsliv udenfor tjenesten gennem de 100 år.
Oprindelig mødtes man på forskellige restauranter i København, f.eks. i det daværende Hotel Phønix og i Alex Vincents lokaler i
Holmens Kanal, og derefter havde man i en
periode til huse i Larsens selskabslokaler,
det tidligere Prins Vilhelms Palæ (Dansk
Essos nuværende hovedkontor) .
I 1885 rykkede Søofficers-Foreningen ind i
Odd Fellow Palæets nordre pavillon i Bredgade og fandt her sit blivende sted gennem
57 år. Her skabtes der gennem de mange år
en særlig hyggelig stemning, som i forbindelse med de efterhånden opståede traditioner
fik medierrunerne, gamle som unge, aktive
som afgåede, til at betragte foreningslokalerne som deres andet hjem, men samtidig som
en slags»Jomsborg« - thi kun ved særlig højtidelige fester gav man møde med damer.
Dette punkt ændrede sig dog radikalt efter
flytningen i 1942 til nye lokaler i Søkvæsthuset. I overensstemmelse med tidens udvikling gjorde en lovændring en videre anvendelse af foreningslokalerne mulig for medlemmerne til privat selskabelighed, ligesom
en udvidet benyttelse af lokalerne til Søværnets repræsentation under forskellige former
samt tilladelse til ganske enkelte maritime
sammenslutningers - efter generalforsamlingsbeslutning herom i hvert enkelt tilfælde
- benyttelse af lokalerne til møder m.m., bidrog til den økonomiske baggrund for driften af de ret omfangsrige foreningslokaler.
I sin 100-årige tilværelse har SøofficersForeningen ved arv og gaver modtaget mange værdifulde ting: malerier, indbo m.m., således at en vandring under kyndig vejledning
gennem sale og stuer vil præges af dansk
marinehistorie, men samtidig er det lykkedes
foreningens bestyrelse gennem indgående
ommøblering af og nyanskaffelser til lokalerne »at give fremtidens medlemmer og for-
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eningens inden- og udenlandske gæster et indtryk af, hvorledes et med smag møbleret,
garrunelt dansk officershjem har taget sig ud
og samtidig vise, hvorledes god, dansk møbelkunst har udviklet sig i brugsgenstande«.
(Citat fra 100-års jubilæumsbogen.)
Selve »Søe - Qvæst - Huus« - bygningen i
Overgaden oven Vandet på Christianshavn
blev opført 1754-55 til brug for det det foregående år af kong Frederik V stiftede kg!'
Opfostringshus. Ved et mageskifte i 1777
overtog Søkvæsthusfonden Opfostringshuskomplekset på Christianshavn, som siden da
har henhørt under Søværnet. Genem de snart
200 år har de gamle bygninger rummet mangt
og meget mærkeligt. Her har været hospital
og plejehus med indtægterne fra Det kg!. Assistenshus som økonomisk baggrund, idet institutionen Søkvæsthuset i 1753 havde tilkøbt
sig privilegium på at holde et »Laane- eller
Assistence Huus i Kjøbenhavn«. Gennem 50
år blev bygningerne benyttet som fængselsfilial, og senere har der været marinekaserne,
underofficersskole, viceadmiralsbolig, lodsdirektorat m.m. i hovedbygningen, medens havehuset, hvor Danmarks store skuespillerinde
Johanne Louise Heiberg sammen med sin
mand, forfatteren, direktør for Det kg!' Teater Johan Ludvig Heiberg, havde deres hjem,
også har rummet fængselskirken. Med Fyrdirektoratet og Marinens Bibliotek i stueetagen rummer hovedbygningens 1ste etage hovedsagelig Søofficers-Foreningens lokaler, og
den længe hårdt tiltrængte restaurering af
Søkvæsthusets ydre, som nu omsider er afsluttet, har bragt den gamle rokokobygnings
udvendige udseende i nøje samklang med de
smukke foreningslokaler på 1ste sal.
Seunderojiicersjoreningen »Ørnen«.
Denne forening blev stiftet i 1883, oprindelig kun for underofficerer, der var udgået
fra Søværnets Elevskole, og ved 75-års jubilæet i 1958 kunne med rette siges, at denne
forening under skiftende navne havde været

See-Lieutenant-Selskab ets portræ: af fabrikmesler, kommandørkapla;n Henrik Gerner i Soojiicers -Poreningens Kongesa/ i SøktJæslhusel. Maleriel er lens lue/s egenhændige kopi efler origina/bi//edel, der li/hører Statens Museum
for Kunst, Inskriptionen er Henrik Gerners hi/sen li/ se/skabel, udtall da han den 26. december 1787 ramles af
del sygdomsanfald, der medførte hans død den påfølgende dag.

samlingsstedet for den gamle faste stamme af
dygtige underofficerer, som helt op til vor
tid har været med til at præge Orlogsflådens
interne liv og virke.
I 1898 blev »Ørnen« åbnet for alle underofficerer af de tre såkaldte militære korps :
rnatros-, artilleri- og søminekorps, men allerede i 1901 blev adgangen yderligere udvidet til også at gælde håndværker- og rnaskinunderofficererne, af de sidstnævnte indmeldte der sig dog kun et mindre antal, medlemsprocenten lå for de øvrige korps omkring 95 ,
for søminekorpset endog på 100.
Oprindelig opstået som en oplysnings- cg
selskabelig forening voksede »Ørnen«, ledet
af en dygtig, fremadstræbende styrelse, frem
til en alvorligt arbejdende organisation til
værn og fremme af søunderofficerernes tarv
og interesser med det i 1885 antagne valgsprog: Kundskab er Magt som baggrund.
Hjælpefond. byggefond, vinforretning hvem mindes ikke duften af den sagnomspundne »Ørnerom« - biblioteksarbejde, oplysende foredrag og meget andet, ja, også et
sangkor, var de emner, som de skiftende bestyrelser samlede medlemmerne om. Også
selskabelighed og fester stod på programmet,
fortrinsvis indenfor egne rammer. Udadtil
deltog »Ørnen« dog i festligholdelse af Flådens historiske mindedage m.m., f.eks. 100års festen for 2. april 1801 og sammen med
Søofficers-Foreningen og Marineforeningen i
den storslåede veteranfest i 1914.
I 1902 sammensmeltedes »Ørnen« med
foreningen »Marinens Underofficerer«. Skønt
virksomheden gled mere og mere over i retning af fagbetonet virke for standen, sporedes dog også sportens indtrængen i denne
kreds gennem dannelsen af »Marineunderofficerernes Idrætsforening »Ørnenø«..
Med søværnsordningen af 1922 skete der
en ophævelse af underofficersstanden som sådan, og som følge heraf ændredes foreningens struktur og navn. Som Dæksofficersforeningen blev den en fåglig organisation for
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de tjenstgørende medlemmer, medens man
for det samlede medlemstal fortsatte i »Ørnen«s fodspor.
Dæksofficersgruppens ophævelse ved ordningen af 1932 spillede også ind i foreningsforholdene; man genantog det gamle navn
»Ørnen«, men lukkede samtidig for tilgang
for nye medlemmer, og foreningens fremtid
måtte nu ses som en efterhånden uddøende
selskabelig understøttelsesforening, hvis væsentlige aktiv var en i 1883 indkøbt, men nu
realiseret ejendom i Baggesensgade og en
formue, der i 1945 oversteg kr. 400.000.
Trods kortere perioder under andre navne
(Marinens Underofficersforening 1918-23,
Dæksofficersforeningen 1923-32), så vil foreningen »Ørnen« - der formenes at være opkaldt efter elevskibet, en brig af samme navn
- blive erindret som en sammenslutning af
uvurderlig betydning for udviklingen indenfor en af Søværnets største personelgrupper.
Foreningen af Seoiiicerer i Reserven .

Formeringen af Sikringsstyrken 1914-18
medførte bl.a., at Søværnet indkaldte sine reserveløjtnanter i et antal og for en årrække,
som man .skal så langt tilbage som til Kanonbådskrigen i 1807-14 for at finde et sidestykke til. Den gang gjorde de såkaldte månedslieutenanter god fyldest - og tiden 1914-18
bød reserveløjtnanterne arbejde og opgaver i
rigt mål, hvis udførelse også anerkendtes
fuldtud fra kompetent side.
Først så sent som i 1918 gjorde nutidens
krav om sammenslutning i organisationer til
varetagelse af fælles interesser sig så stærkt
gældende, at de tanker og drøftelser herom,
som fandt sted indenfor de tjenstgørende reserveofficerers kreds, blev til virkelighed. Daværende reserveløjtnant, senere orlogskaptajn RE Robert Andersen var sjælen i foretagendet, og det lykkedes ham at få samlet så
godt som alle de den gang indkaldte og en
hel del ældre reserveløjtnanter i Reseroeleitnantsioreningen.
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Søkvæsthusbygningen i Overgaden oven Vandet på Christiansbavn . Opjort 1754-55 til brug for det af Kong Frederik Il
året før stiftede kgl.Opfostringshus, I 1777 ved mageskifte overtaget af »See-Qvæst-Htmset« til anvendelse som maritimt sygehus og plejestiftelse og senere af Søværnet benytte: til forskelligt brug - fængsel, kaserne, lJt1deroffire,.sskole m.m. I dag rummer komplekset bl.a. Fyrdirektorat, Marinens Bibliotek som Soojjicers-Poreningens lokaler.

Forhallen i Søoffirers-Foreningens lokaler i Sokvæsthuset.

Interiør fra Søkvæsthusets gJrd . Portnerboligen og helt
tilvenstre en del af den i 1781 opforte sygehusfløj mod
BdasmandSJtræde. Denne bygning benyttes i dag som depot for Rigs- og Landsarkiverrre.

Foreningen, hvis navn senere ændredes til
»Foreningen af Officerer i Flådens Reserve«
og senere igen til Foreningen af Søofficerer i
Reserven, omfatter udelukkende desøofficerer RE, der er navigatører, og gennem årene
har den haft nøje kontakt med og støtte fra
Danmarks Skibsførerforening og Dansk Styrmandsforening.
I mellemkrigsårene samlede opgaverne sig
om at varetage medlemmernes interesser og
vedligeholde forbindelsen mellem Søværnet
og de hjemsendte reserveofficerer, men dette,
at de sidstnævnte for størstedelen ikke til stadighed var hjemmeværende, hæmmede i høj
grad foreningsarbejdet, ligesom de i årene efter 1. Verdenskrig gennemførte foredragsrækker og studiekredse efterhånden ebbede
ud - ikke af mangel på interesse, men udelukkende på grund af vanskeligheden ved at
samle et tilstrækkeligt stort antal deltagere.
Foreningsteknisk set havde man derimod
fået udbygget foreningen til en anerkendt
medlemsorganisation, der, endskønt den ingen officiel forhandlingsret havde, dog under 2. Verdenskrig og i tiden derefter på udmærket måde var i stand til at varetage de
mange indkaldte medlemmers ve og vel. Problemerne var mange og alsidige, og de blev
ikke færre og lettere i efterkrigstiden, hvor
nye ansættelsesformer på kontrakt, inkorporering af søofficerer RE NA (af reserven, navigatører) blandt søofficerer i linien, og
avancementsforholdene i almindelighed skabte problemer - indtil ordningen af 1922 havde man kun kendt en-snors reserveløjtnanter,
der var ligestillet med sekondløjtnanter, medens avancement til kommandør RE teoretisk
set nu er muligt.
Organisationsmæssigt har der i en årrække været en vis kontakt med »Reserveofficersforeningen i Danmark« (ROlD), der omfatter såvel Hærens som Flyvevåbnets reserveofficerer, medens foredragssamarbejdet er
videreført i samarbejde med andre officersorganisationer som deltager i Sømilitært Fo-
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redragsudvalg. Endelig kan anføres, at der på
foreningens foranledning ved Søartilleriet er
afholdt et enkelt omskolingskursus.
Sømilitært Foredragsudvalg.
Blandt de mange sømilitære befalingsmandsorganisationer, hvis medlemmer ikke
har adgang til Søe-Lieutenant-Selskabet, opstod der - særlig i årene efter 2. Verdenskrig
- et vist behov for videreuddannelse i form
af foredrags- og diskussionsmøder i tilknytning til tjenstlige emner o.l., i visse foreninger var dette ligefrem lovfæstet, men vanskeligt at praktisere alene.
På Kystofficersforeningens initiativ indledtes i 1947 et udmærket og gnidningsløst
samarbejde mellem følgende befalingsmandsorganisationer og foreninger : Foreningen af
Søværnets Specialofficerer, Søværnets Maskinofficersforening, Foreningen af Søværnets Læger, Foreningen af Søværnets Intendanter, Kystofficersforeningen og Foreningen af Søofficerer i Reserven, der i fællesskab mødtes i Sømilitært Foredragsudvalg,
hvori også orlogspræsterne deltog, uden at
de havde nogen sammenslutning.
Gennem månedlige møder i vinterhalvåret,
som ved velvilje fra Søofficers-Foreningen
afholdtes i dennes lokaler, bragtes mange interessante emner på bane, fortrinsvis gennem
foredragsholdere udefra - det kneb her mere
med egne kræfters oratoriske indsats.
Beklageligvis synes dette udmærkede og
positive samarbejde at være ved at ebbe ud
- den oprindelige initiativtagende forening er
ophørt at eksistere, mødernes antal er aftagende, således at Foredragsudvalgets virksomhed, som ved sin begyndelse hilstes med
glæde og stor forventning, for tiden synes
at føre en mere stilfærdig tilværelse.
Idrætsforeninger.

Som tidligere nævnt tog foreningen »Ørnen« gennem en særlig underafdeling ret tidligt idrætten op som samlingsemne for med-

lemmerne, og på tilsvarende måde minder en
række præmieskjolde i Søofficers-Foreningens lokaler om en tidligere eksisterende
»Søofficerernes Idrætsforening«.
En senere mere rationel ordning af hele
idrætsspørgsmålet indenfor Søværnet i forbindelse med de skiftende personelordninger
har nu udkrystalliseret sig til 2 samarbejdende foreninger: Idrætsforeningen for Søværnets personel af fenrikgruppen m.il. (ISK)
og Idrætsforeningen for Søværnets officerer
(ISO), der sammen udgiver et fællesblad under navnet: »Marineidræt.«

Biblioteksjoreninger.
Det bør i denne redegørelse også omtales,
at der omkring århundredskiftet eksisterede
en forening ved navn Søetatens faste Mandskabs Laanebiblotek, der dog ligesom »Biblioteket for. Marinens Underklasser« ophørte
af sig selv, da »Marinens Bibliotek« blev omordnet til en tjenstlig institution på linie med
og i samarbejde med landet offentlige biblioteker. Selve biblioteksbetjeningen af Flådens
skibe og faste tjenestesteder overgik derimod
gennem udsendelse af bogkasser og biblioteksskabe efter behov til »Søfartens Bibliotek«, der i sig optog de førstnævnte mindre
biblioteker.
Frivillige forsvarsorganisationer.
Gennem vor flådes historie har der modsat hærens ikke været kendt nogen form for
frivillige formationers støtte under krigsforhold.
Først efter 1. Verdenskrigs ophør opstod
der på basis af krigserfaringerne også herhjemme tanker om støtte til Søværnets operationer gennem anvendelse af de hurtiggående motorbåde, som efterhånden var at finde rundt om i landets forskellige yachtklubber mJI.
I 1926 stiftedes Motorbådsforeningen, der
stillede bemandede motorfartøjer til Søværnets rådighed . Gennem talrige øvelser af for-

skellig art med stor deltagelse fra medlemmernes side udviklede der sig en forståelse af
de lette motorfartøjers udnyttelse i den moderne søkrigsførelse.
Oprettelsen af maritime enheder under de
frivillige hjemmeværnsforeninger straks efter
2. Verdenskrigs ophør kan i nogen grad tilskrives Motorbådsforeningen. I dag virker
denne banebrydende forening mere som rådgivende og vejledende for Søværnets myndigheder med henblik på en eventuel udnyttelse
af dertil egnet privat motorbådsmateriel.
Efterhånden som 2. Verdenskrig antog
den totalitære krigs form og omfang, dukkede kvinderne også op som aktive deltagere
i de forskellige landes forsvar knyttet til henholdsvis Hær, Flåde og Luftvåben og uddannet til specielle opgaver for derigennem at
frigøre våbenføre mænd fra sådan tjeneste,
som på fuldgyldig måde kunne overtages af
kvinder.
Også herhjemme vandt disse tanker indpas, og i 1946 stiftedes Kvindelige Marinere
som en frivillig forening på basis af de da
gældende love og bestemmelser. Hjemmeværnsloven af 1948 ophævede imidlertid alle
tidligere eksisterende frivillige hjemmeværnsforeninger, og til det nyoprettede
»Stats«-Hjemmeværn var der kun adgang for
mænd.
Men lovens § 20 åbnede dog adgang for,
at frivillige foreninger af kvinder, der er organiserede og øvede således, at de kan være
til støtte for Hjemmeværnet, kan knyttes til
Hjemmeværnet ved overenskomst mellem
Forsvarsministeriet og de pågældende foreninger.
I marts 1951 blev en sådan overenskomst
underskrevet, og det er baggrunden for, at
Kvindelige Marinere eksisterer som en forening, som man skal være medlem af for at
stå i Kvindelige Marineres Korps (KMK) ,
en hjemmeværnsformation, der henhører under Det maritime Hjemmeværn.
Det skal her tillige anføres, at der også
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I mellemkrigsårene deltog enheder fra Motorbådsforeningen hYPPigt i forskellige oveiser med
Søværnets skibe. Fra en sådan oveise ses motorbådene Seal, Simba og Nautilus [ortejet side om
side i Gilleleje Havn . P4 Seal's stævn ses K .D.Y.s klubmærke, medens Simba fører MotorbUsforeningens kronede metalanker som stæonmæree,

eksisterer en meget aktiv og alsidig Kvindelige Marineres Idrætsforening udelukkende
baseret på frivillig deltagelse.
Marinehistorisk Selskab.
Med Orlogsflådens indflydelse på hele
Danmarks historiske udvikling som baggrund
er det kun naturligt, at mange mennesker i
vidt forskellige kredse af historiske eller andre årsager har fattet en levende interesse for
alt, hvad der knytter sig til dansk Søværn i
fortid og nutid.
Til uddybelse og udveksling af disse interesser har en kreds af historisk interesserede og andre fundet sammen for gennem foredrag, demonstrationer, udflugter m.m. at
arbejde som et dansk marinehistorisk selskab.
Sammenslutningen så dagens lys i 1951
under navnet Marinehistorisk Selskab. Selvom denne forening ikke direkte hører til Søværnet, så er de emner, som medlemmerne
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samles om, så nøje knyttet hertil, at den også
bør omtales her.
Marinehistorisk Selskab har til formål at
virke for dansk marinehistorisk forskning,
fortrinsvis ved en almindelig udbredelse af
kendskabet til vor Flådes historie og hvad
der knytter sig hertil. Selskabet er levende interesseret i oprettelsen af et orlogsmuseum,
der kan huse den for alle vinde spredte historiske modelsamling og de mange øvrige
værdifulde genstande og maritime minder fra
Søværnets forskellige samlinger, der for tiden som hjemløse er opmagasineret under
ikke helt betryggende forhold . Selskabet vil
endvidere virke for bevarelsen af fregatten
Jylland.
Selskabet har udsendt en række forskellige
marine-historiske skrifter og udgiver sammen
med Selskabet Fregatten Jyllands Venner og
Orlogsmuseets Venner Marinehistorisk Tidsskrift, der udkommer fire gange årligt.

01'10gsmuseets Venner.

Som den yngste forening med tilknytning
til Søværnet må endelig nævnes det i november 1960 stiftede selskab: Orlogsmuseets
Venner.
Det er et støtteselskab, således som disse
kendes i tilknytning til andre museer, der skal
arbejde i nøje forbindelse med den nuværende midlertidige foranstaltning: Orlogsmuseets Udstilling, med propaganda og fremskaffelse af økonomisk støtte for et kommende
orlogsmuseum som mål. Et sådant museum er
meget ønskeligt, og da der hertil haves de
fornødne udstillingsgenstande af betydelig
værdi og megen historisk interesse, er den
manglende bygning et stadig uløst og meget
brændende spørgsmål.
Marinefot·eningen.
Marineforeningen blev stiftet den 30.
april 1913 af en kreds af mænd som et ud-

Kvindelige MarilIere modtager en alsidig uddannelse på
mange områder som f.eks . m eldetjeneste, signal-, radio-,
chauff~r. og motorbådstjeneste. forskellige former for
intendanturtjeneste, samariter-uddannelse m.m.

tryk for den nationale stemning, der dengang
besjælede vort folk. Den linie, der på det
tidspunkt blev lagt, er senere så at sige blevet
fulgt uændret. Foreningen er stadig vokset
ved harmonisk udvikling uden brydninger,
nærmest i det stille uden brask og bram; dette skyldes den nationale og kammeratlige ånd
og tone, der præger foreningen. Her er frisk
og ren luft, her er sammenhold og kammeratskab og det, alle trænger til: godt humør.
Her spørges ikke om rang og stand, her er
den, der har det rette hjertelag og deler de
fælles interesse, hjertelig velkommen.
Marineforeningen har nu 95 afdelinger
med et samlet medlemstal på ca. 9.500 mand
spredt over hele landet.
Foreningslivet giver sig udslag på mange
måder: dels ved møder med foredrag eller
selskabelig underholdning, alt i nøje overensstemmelse med foreningens formål og
ånd, ved sammenkomster og ture i det fri,
ligesom enkelte af foreningens afdelinger har
dannet skyttelav, hvor skydefærdigheden holdes vedlige. og noget særegent for foreningen er mange af afdelingernes marinestuer;
her samles mange forskellige maritime genstande og billeder, således at der efterhånden er fremstået hele små museer som samlingssteder for egne og tilrejsende marineforeningsmedlemmer og andre.
Når Flådens eller fremmede orlogsskibe
anløber havnene, arrangerer afdelingerne
ofte beskedne fester og udflugter for besætningerne og bidrager derved til at give disse
en fornøjelig landlov, og til, at der knyttes
venskabsbånd mellem befolkningen og Søværnet.
Marineforeningen søger i det hele at bidrage sit til, at der skabes kendskab til og
forståelse af vort Søværns og af vor søfarts
betydning for vort land, idet det er Marineforeningens faste overbevisning, at søværn
og søfart er en livsbetingelse for vort folks
eksistens.
Tilrettelæggelsen og ledelsen af de årlige
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Fra Marineforeningens mindehejtidelighed i Odd Fel/ow Palæet i København den 2. april 1951 i anledning af 150ilrsdagen for Slagel på Reden.

jubilarstævner, hvor Søværnets hjemsendte
orlogsgaster af forskellige årgange mødes på
Holmen for at gense stedet for ungdomsårenes besværligheder i »den blå bluse«, har siden 1913 været varetaget af Marineforeningen, der søger at gøre denne dag til en virkelig festdag - altsammen som et led i arbejdet for at opfylde foreningens formål:

»At styrke nationens interesse for søværn
og søfart ved at samle danske mænd om denne sag, samt at vedligeholde forbindelsen og
kammeratskabsfølelsen mellem mænd, der
har gjort tjeneste eller er tjenstgørende i den
danske Marine.«

G. Honnens de Liebienberg.
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" 249

SØKORT-ARKIVET

oooo o
af kommandørkaptajn Io Vo Tegner

o. ooo. o

oo. . . . . . . . . . . . ..

MARINENS BIBLIOTEK OG ARKIVER

255
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af kommandørkaptajn Henning F. Kiær
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DEN GEJSTLIGE TJENESTE ooooooooo. o ooo. o. ooooo.. o

o

o
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af Holmens provst, dr. theol. Michael Nellendam

SANITETSTJENESTEN o

o
oo .. o
o
o. ooo. o
af fuldmægtig, søløjtnant (R) G. Honnens de Lielitenberg

oo

LÆGETJENESTEN I NYERE TID af stabslæge M. Brun-Pedersen . . . . . . . . . . . . . . .. 314
FORSVARETS LÆGEKORPS af stabslæge Mogens Wingeo

o.. ooooo . ooooooo'

SØKVÆSTHUSET af kommandørkaptajn Henning F. Kiær. o

o

319

ooo. ooo. o 322

GYMNASTIK OG IDRÆT .. oo. ooo. oooo ooooooo

o. o

325

o.. o

333

af kaptajnløjtnant Georg Nielsen

VELFÆRDSTJENESTEN oo. o

o
af orlogskaptajn Jo Bilde Jensen

oo

o. ooo. o

345

MILITÆRPSYKOLOGISK TjENESTE
af kommandørkaptajn (kommandør, cand. psych.) V. P. Heise

FORSVARETS CIVILUNDERVISNING o o ooooo" o. oo o ooooo

oo. o

o

353

af undervisningsinspektør Jørgen BØgh
CIVILUNDERVISNING VED SØVÆRNET af undervisningskonsulent H. Skougaard . . . 358

*

*
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361

METEOROLOGISK INSTITUT
af statsmeteorolog Ingolf Sestoft

FYRVÆSENET o ooooooooo.. o. o

o' o o' o

o

o' o' o

o

387

af registrator John Nielsen
INSPEKTIONSSKIBE OG FYRSKIBE
o
o
o
af fuldmægtig, søløjtnant (R) Go Hormens de Lichtenberg

LODSVÆSENET o. ooo. oooo' o

o . o. o. o.. , 408

o. o. oo
ooo
o
af Iodsdirektør, kommandørkaptajn Mogens Schmidt

oo.
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o. o . ooooo. o
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FORENINGER MED TILKNYTNING TIL SØVÆRNET .. oooo o. oooooo. 450
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FARVEPLANCHER
I

FRIDERICUS TERTIUS i spidsen for den danske flåde under Slaget
i Køge Bugt, den 1. juli 1677
Maleri af

II

ved side

3:2

J. C. Neumann, Søofficers-Foreningen

Fregatten JYLLAND på stabelen

,

64

.

Farvelagt tegning af skibsbygmester Zacharias Petersen

III

Patruljebåden HUITFELDT. 1947

IV

»Tegning af 12 pundig Canon«

80
15:2

.

Farvelagt tegning til lærebog i artilleri af kadet K. E. Herløw 1805

»Tegning af en Underste Batteries Canon-

.

-

152

-

200

Farvelagt tegning til lærebog i artilleri af kadet K. E. Herløw 1805'

V

Typer af nye skibsvåbener

VI

Typer af nye skibsvåbener samt type for våbener til landinstitutioner og til Fyrvæsenet
.

VII Udsnit af moderne søkort
VIII FLÅDESTATION KØBENHAVN
set fra kongeskibets ankerplads ved indsejlingen til
Københavns havn

Omslag og plancherne III og VIII:
Kongelig hoffotograf Elfelt

,

.

,

201

.

264

.
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