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Forkortelser og Forklaringer
Aptering

= inddeling og udstyr af rum under dækket (om læ).

Banjerdæk = underste dæk på et orlogsskib i ældre tid. Lå under vandlinien og
tjente til ophold for besætningen. I nyere tid dækket under øverste dæk.
BK = bagladekanon.
FK = forladekanon
Etmål = 24 timer fra kl. 12 middag til næste dags middag kl. 12.
Fabrikmester. Fra 1692 til 1856 den øverste tekniske officer, der ledede skibbyggeriet på Halmen. Fra 1856 til 1924 benævntes stillingen Direktør for Skibbygning
og Maskinvæsen ved Orlogsværftet og fra 1924 Direktør for Orlogsværftet til
oprettelsen af Søværnets Materielkommando.
Var indtil 1926 en teknisk uddannet søofficer.
HK

= Hestekraft, IHK =

den indicerede, NHK = den nominelle HK. I beregningen af NHK indgik i sin tid så mange forskellige momenter - f. eks. maskineriets størrelse - at en omregning fra NHK til IHK ikke er mulig.

Knob

= sømil (a

1852 m) i timen.

Længde o. a. = længde overalt, p.p. = mellem perpendikulæreme, der er tværskibs
planer gennem forstævnen og rorstammens midte på tegningens vandlinie.
Pundig

= vægten af den til det glatløbede kanonløb passende jernkugle.

De glatløbede forladekanoners kaliber omsat fra pund til cm er for det i bogen
omtalte ældre skyts omtrent som følger:
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1-pundig = 5.3 cm
6-pundig = 9. 7 cm
8-pundig = 10. 7 cm
2-pundig = 6.8 cm
12-pundig = 12.2 cm
3-pundig = 7.6 cm
4-pundig = 8.5 cm
18-pundig = 13.8 cm
Disse tal må dog tages med en vis varsomhed, idet målet i Cr!! kunne variere
med, om det var lange eller korte kanoner, kugle- eller granatkanoner samt
de forskellige bestemmelser for størrelsen af det spillerum, der tolereredes mellem kanonløbet og kuglen - varierende fra 1/ 24 til 1/40 af kuglens diameter.

( ) = notehenvisning.
T.f.S.

= Tidsskrift for

Søvæsen.

Til oplysning om de i teksten forekommende forskellige benævnelser for vore kystpanserskibe i tiden efter 1885 skal anføres, at denne skibstype er blevet klassificeret som følger:
1885-1909: Panserskibe
1909-1922: Kystforsvarsskibe
1922-1932: Orlogsskibe
og fra 1932: Artilleriskibe
M.h.t. ortografi bruges bl. a. den af Søværnet siden gammel tid stadig anvendte
form skibbyggeri.

Indledning
Den ældste beretning, vi har om et dansk kongeskib, går helt tilbage til tiden omkring år 700, hvor Saxo fortæller, at Harald Hildetand i sin flåde havde et bemærkelsesværdigt kongeskib.
Selv om dette kongeskib i lighed med Knud den Stores langskib Dragen nogle hundrede år senere tillige har været anvendt som »orlogsskib«, kan der næppe
være tvivl om, at disse skibe som Kongens personlige ejendom i langt højere grad
kan siges at have været kongeskibe end de orlogsskibe, som Kongen mange år senere
benyttede under søtogter, eller når der i fredstid skulle foretages længere sørejser
som f. eks. til hyldning eller kroning i Norge eller til besøg i udlandet.
Ved sådanne lejligheder fik det til kongeskib udvalgte orlogsskib gerne en mere
bekvem og passende aptering om læ til Kongen og det kongelige følge og i det ydre
en noget mere statelig udsmykning i form af solsejl, flag, vimpler, forgyldning, billedskærerarbejder og bemaling med forskellige farver og mønstre. Et orJogsskib, der på
denne måde blev ændret til kongeskib - og som ofte allerede ved bygningen var beregnet hertil - kaldtes på Christian IV's tid et livskib. Som kongeskib blev det altid
eskorteret af et større eller mindre antal orlogsskibe og fregatter.
Selv efter at der var blevet bygget særlige kongelige jagter og fregatter - ja, endog
efter at vi havde fået dampdrevne kongeskibe, har Kongerne helt op til 1930 benyttet
større orlogsskibe - i enkelte tilfælde endda lejede civile skibe med eller uden orlogsbesætning - til kongerejser til Færøerne, Island og Grønland eller ved andre særlige
lejligheder.
En kongerejse af militær art var Christian IV's ekspedition rundt Nordkap i 1599
incognito som kaptajn Christian Frederiksøn om bord i orlogsskibet Victor eskorteret af en større eskadre. I 1606 rejste Christian IV til England om bord i det 4mastede orlogsskib De Trey Croner eskorteret af 7 andre orlogsskibe for at besøge
sin søster, den engelske og skotske Dronning Anna. Med kongeskibet i spidsen stod
eskadren i midten af Juli op ad Themsen, hvor de danske skibe - og især De Trey
Croner - »formedelst deres Skjønhed bleve meget beundrede« (1). Under de med
11

besøget forbundne festligheder overværede de danske bl. a. førsteopførelsen af Shakespeares »Macbeth« (2).
I Juni 1610 var Kongen og Prins Christian med 8 orlogsskibe og en del mindre
skibe i Norge, hvor Prinsen blev hyldet som Tronfølger, og i 1614 var Christian IV
atter på besøg hos sin kongelige søster i England.
Bedst kendt af Søkongens livskibe er dog sikkert orlogsskibet Trefoldigheden, fra
hvis stortop Kongens flag vajede under Slaget på Kolberger Heide den 1. Juli 1644.
Om Trefoldigheden, der var søsat 1639, og hvis aptering som livskib var indrettet
efter Kongens personlige anvisning, kan endnu nævnes, at skibet med en eskorte på
tre orlogsskibe og to fregatter i 1648 - efter Christian IV's død - sejlede Frederik
III til Norge for at blive hyldet som dette lands Konge.

•
Til den følgende beretning om vore kongeskibe og kongejagter er det indtil begyndelsen af forrige århundrede kun lykkedes at finde frem til forholdsvis få af de
utvivlsomt mange togter, som disse skibe har foretaget, idet de mindre kongejagters

... '
-.,

Danske orlogsskibe udfor København 1658 med Trefoldigheden forrest. (Skitse af Willem
van de Velde den Ældre på Frederiksborgmuseet.)
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Orlogssktbet De Trey Croner. Efter et samtidigt stik formentlig stukket i anledning
af Christian IVs besøg i England 1606. Foruden det høje rigt ornamenterede agterkastel
med campagnelanterne og blindemasten på sprydet bemærkes de fire master med latinermesan på de to agterste. I datidens sejlskibe og langt op i tiden var fokkemasten staget forefter, medens de øvrige master var staget agterefter. (Det kgl. Bibliotek.)

mere rutinemæssige udrustninger i sommerhalvåret med kortere lystrejser og med jagtudflugter om efteråret kun sparsomt er indgået i annalerne.
Her må også nævnes de hyppige overfarter over Store Bælt, hvor der til brug for
Kongen og personer af den kongelige familie krævedes en mere standsmæssig befordring. Af disse overfarter og rejserne til Liibeck og Kiel er som regel kun de
mere vigtige medtaget.
For enkelte kongejagters vedkommende, hvor man ellers ikke har oplysninger om
deres udrustninger, vil sådanne overfarter og rejser dog kunne blive nævnt.
13

Orlogsskibet Sophia Amalia
Med Christian IV's erfaringer fra Trefoldigheden og hans mange togter med andre af Flådens livskibe i forbindelse med hans velkendte forkærlighed for at bygge
stort og prægtigt - og måske også med hans kendskab til det engelske pragtskib
Sovereign of the Seas - arbejdede Kongen i sine sidste leveår med planer og udkast
til et stort orlogsskib, der med en overdådig ornamentering og udsmykning tillige
skulle være - ikke blot et livskib - men et virkeligt kongeskib.
Skibet, der blev bygget af den engelske skibbygmester Jarnes Robbins, sattes på
stabelen ved Bygdø i Norge. Hvilket navn det havde været Kongens agt at give dette
skib, er ikke kendt, men da søsætningen først fandt sted i 1650 - to år efter Kongens
død - fik det navn efter Frederik III's Dronning, Sophia Amalia. Det blev et pragtskib, og var som tredækker et af datidens største orlogsskibe - om ikke det største.
Det var 165 danske fod (51,8 m) langt, medens Verdens hidtil største orlogsskib,
der i øvrigt også var en overdådigt udsmykket tredækker - den ovennævnte engelske
Sovereign of the Seas fra 1637 - var ca. 167½ engelske eller knap 163 danske fod
langt. Til gengæld var The Sovereign lidt bredere end Sophia Amalia.
Skønt kun en del af tegningerne til skibet er bevaret - i øvrigt de ældste tegninger til et dansk orlogsskib der findes - lykkedes det marinehistorikeren, orlogskaptajn Preben Holck ved hjælp af de bevarede byggeregnskaber og et maleri på Gaunø
Slot at skabe et så realistisk grundlag, at man på Halmens Modelværksted i årene
1947-56 kunne bygge en model, der nu findes på Orlogsmuseet som et af dette museums klenodier.
På modellen vil man i overensstemmelse med maleriet foruden orlogsflagene på de
tre toppe bemærke et særligt flag på flagspillet agter - flaget for den af Christian IV
i 1616 indstiftede Den væbnede Arms Orden - en orden der dog ikke fik nogen lang
levetid. Endvidere. ses, at faldportene på deres indvendige side afvekslende har påmalet et hvidt kors på rød bund - de danske farver - og de sammenslyngede initialer S og A i gult på rød bund - de oldenborgske farver - således at disse mærker
14
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Model af orlogsskibet Sophia Amalia. (Orlogsmuseet.)

kunne ses udefra, når faldportene var klappet op. Det var dengang et ofte anvendt
identifikationstegn på denne måde at bemale faldportene indvendig, for at man under
nærkamp i røg og damp ikke alene skulle kunne skelne ven fra fjende, men i dette
tilfælde tillige se, hvilket skib man havde for sig.
Bemærkelsesværdige er også de forskellige skilderhuse på dækket med påmalede
skildvagter - hvilket rrian bl. a. har kunnet udlede af byggeregnskaberne - og galionens fyrige havhest, der ligesom trækker hele skibet med sig, samt agterspejlets
rige ornamentering med Frederik III's og Dronning Sophia Amalias alliancevåben.
Hvor ofte - om overhovedet - Sophia Amalia har været anvendt som kongeskib
ses ikke - ej heller synes skibet i større udstrækning at have været udrustet som
orlogsskib. Antagelig har det store skib, der krævede 680 mands besætning, været for
kostbart at holde i søen. Der fandtes 110 kanonporte, og armeringen vekslede fra
86 til 102 kanoner, idet det medgivne antal kanoner og deres kaliber dels afhang af
15

formålet med togtet og dels af den beholdning, som Tøjhuset lå inde med på det
pågældende tidspunkt.
Ornamenteringen og udsmykningen i The Sovereign betød en overlæsning med
vægte, der var unødvendige for et orlogsskib, og omkostningerne til pynten androg
helt op til en fjerdedel af skibets samlede byggepris. Noget lignende har været tilfældet med Sophia Amalia.
Vedligeholdelsen af tr_edækkerne var forbundet med store udgifter og store vanskeligheder. Når skibene skulle skrabes, repareres og males og tjæres i bunden, måtte
dette - på en tid hvor man ikke havde dokfaciliteter - ske ved kølhaling, hvor skibet efter udtagning af stænger, ræer, kanoner, inventar og alt andet rørligt gods krængedes stærkt over ved en såkaldt bradbænk ved at hale af flere sæt taljer mellem toppen af undermasterne og bradbænken. De påvirkninger, de store skibsskrog herved
blev udsat for, anstrengte dæk, spanter og hele den øvrige indvendige konstruktion
så meget, at skibene ofte blev kølbrudte og lække eller på anden måde blev udsat
for overlast, hvilket dels betød kostbare reparationer og dels nedsatte levealderen.
Under kølhalingen blev den del af ornamenteringen og udsmykningen, som ikke
kunne tages fra borde, selvsagt også udsat for skamfering og overlast, hvorfor man
i tidens løb har måttet reducere den. Det skete således med The Sovereign, der
indtil fjernelsen af store dele af udsmykningen ved en ombygning i 1660'erne blev
betegnet som »det mest ornamenterede og unyttigste skib på havet«. På samme måde
som glansen her gik af Sancte Gertrud, er udsmykningen af Sophia Amalia sikkert
også efterhånden blevet reduceret og skibets status som kongeskib gået ad undas.
I hvert fald foretog Kronprins Christian, da han i 1661 skulle hyldes i Norge, rejsen med orlogsskibet Tre Løver og ikke med Sophia Amalia.
I øvrigt kan det af skibslisterne ses, at der fra 1648 til 1656 fandtes et fartøj, der
benævntes »Kongelig Majestæts Jagt« og i 1665 et mindre skib, der kaldtes »Kongens Forgyldte Jagt«. Denne jagt, der allerede udgik i 1671, har ligesom den foregående og flere i den følgende tid været anvendt til lystsejlads, jagtudflugter og mere
kortvarige rejser i danske farvande.
Om Sophia Amalias sidste leveår kan berettes, at da Flåden i en AdmiralitetsForsamling den 6. Marts 1675 inddeltes i tre eskadrer, var Sophia Amalia udset til
at være admiralskib i 1. Eskadre og blev da også i den følgende vinter 1675-76 tiltaklet og udrustet, men skibet ses ikke at være blandt de skibe, der kom i søen den
påfølgende eller de næste somre under Den skånske Krig. Det har sikkert vist sig, at
det nu 25 år gamle skib var blevet alt for brøstfældigt.
16

I 1682 karakteriseredes det i en indberetning fra den svenske gesandt i København,
der nøje fulgte tilstanden i den danske flåde, som »aldeles uduelig og kølen tvært afbrudt«.
Endelig ses det tidligere pragtskib at være udgået af Flådens tal i 1687 og ophugget samme år.

Model af orlogsskibet Sophia Amalia.
På agterspejlet ses Kongens og Dronningens alliancevåben og på flagspillet flaget for Den væbnede
Arms Orden (Orlogsmuseet).
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Kongelige Jagter og Lystfregatter
Kongejagter, Dronningejagter og Svanejagter 1648-1684
Under omtalen af Sophia A'malia blev det nævnt, at samtidig med dette orlogsskib - såvel under Frederik III som under Christian V - har der eksisteret et ikke
ringe antal mindre jagter til brug for Majestæterne og de kongelige familier.
Det er dog ikke så forfærdelig meget, man ved om disse forskellige jagter. Oplysningerne om dem er kun få og kan tit være i modstrid indbyrdes. Deres længde
kan anslåes til at have været mellem 12 og 18 m, og som regel må man antage, at
de er bl.evet bygget Hagen tid før pet år, de første gang kan ses at være nævnt i
skibslisterne eller på anden måde bliver omtalt. Flere af dem ses ikke at have haft
navn, men er blot blevet betegnet som Kongens eller Dronningens jagt.
For dem alle gælder det, at de mest har været anvendt til større jagtudflugter og
kortvarige rejser.
Blandt jagtudflugterne spillede især svanejagterne en vigtig rolle. De gik bl. a. til
Præstø Fjord og farvandet omkring Saltholm, hvor svanerne navnlig holdt til ved
Svaneklapperne, nogle småholme Sydøst for øen.

*
Den første af disse jagter, der kendes, var et mindre skib, der blev betegnet som
»Kongelig Majestæts Jagt«, og som ses på skibslisterne allerede i 1648. Jagten kan
således have været benyttet af Christian IV i denne Konges senere år. Den udgik i
1656.
Samme år - 1656 - nævnes »Kongelig Majestæts Galiot«. Den ses kun nævnt dette
år, da den afløste den foran nævnte »Kongelig Majestæts Jagt«. Muligvis er den gået
tabt et par år senere under Svenskekrigene.
1661 ses Dronningens jagt F_orgyldte Svane nævnt. Denne jagt udgik 1672.
1665 nævnes »Kongens Forgyldte Jagt«, der udgik 1671.
1667 nævnes »Dronningens Slup« og »Prins Jørgens Sejlslup«. Begge disse slupper
udgik dog allerede det følgende år.
Da »Kongens Forgyldte Jagt« udgik i 1671, købte Kongen to nye jagter - en til
Dronningen og en til sig selv. Kongens jagt, der fik navnet Den Forgyldte Crone,
var 14,3 m lang og 3,4 m bred med en dybde i lasten på 1,9 m. Den var armeret
med fire mindre kanoner og gjorde tjeneste som kongejagt til 1684.
18

Dronningens jagt, som afløste Forgyldte Svane i 1672, fik navnet Lillien. Den
har formentlig været lidt mindre end Den Forgyldte Crone og ses ikke at have væ-

l
i

ret armeret. Den udgik i 1679.
I 1675 bemærker man to »svanejagter«. De har antagelig været lidt mindre end

Lillien og er sikkert bygget nogle år før 1675. De havde fået den ære at bære de
kongelige navne Christianus Quintus og Charlotte Amalia. Som deres betegnelse antyder, er de blevet anvendt under de store kongelige svanejagter i August-September.
Begge de to svanejagter udgik i 1679.

I 1678, da Lillien stod for at skulle udrangeres, fik Dronningen den noget større
jagt Liden Anthoneta, der ligesom Kongens jagt Den Forgyldte Crone var armeret
med fire mindre kanoner. Betegnelsen »liden« skyldtes muligvis, at der på samme
tid i Flåden fandtes en fregat, der bar navnet Anthonette.
*

I de 25 år fra midten af 1680-erne til udbruddet af Den store nordiske Krig i
1709 synes der - at dømme efter den marinehistoriske litteratur der hidtil har behandlet dette tidsrum - at herske en del uklarhed med hensyn til de kongelige jagter og lystfregatter, idet der ofte ses forvekslinger og misforståelser med hensyn til
disse skibe.
Dette skyldes blandt andet, at der har været nogle navneskifter, men vel især, at
der i den nævnte periode forekommer to skibe med navnet Elephanten og hele tre
med navnet Cronen, af hvilke de to endda var samtidige fra 1690 til 1709. Hertil
kommer så yderligere som en fjerde mulighed for forveksling Den Forgyldte Crone,
der udgik i 1684.

Kongens Lystfregat Elephanten [1]
En svensk fregat Enhorn, der var blevet erobret den 1. Juni 1676 i Slaget ved
Oland, og som efter indlemmelsen i Flåden havde fået navnet Enhjørring eller Een-

hjørningen, blev i 1678 forlænget og ombygget til lystfregat for Christian V. Efter
ombygningen var dimensionerne 23.1 x 5.3 x 2.4 m. (3).

a

Fregatten, der var bygget i Sverige 1672, førte 16 18 mindre kanoner og fik nu
navnet Elephanten med Elefantordenens insignier anbragt på spejlet. Til adskillelse
fra det samtidige orlogsskib Elephanten kan fregatten også ses benævnt Liden Ele-

phant. Besætningen var på 45 mand.
Måske har denne lystfregat ikke helt svaret til Kongens ønsker og ambitioner, i
hvert fald fik den nyantagne engelske skibbygmester Francis Sheldon i 1686 ordre til
19

at bygge to nye kongejagter, der begge blev søsat i 1687. Den største af disse, der
også var en fregat, arvede nu navnet Elephanten. For at undgå forveksling med orlogsskibet og Liden Elephant refereres der i nogle år til den som Nye Elephant.
Den gamle Elephanten overgik derefter i 1687 til Flåden som en snaurigget fregat
og fik nu navnet Aurora (4). Allerede i November 1688 blev navnet dog atter ændret - denne gang til Frøken Elsken (Elschen).
Dette noget mærkværdige navn for et af Flådens skibe var valgt af Dronningen,
hvis yndlingsdværg hed således. Elefanten på agterspejlet blev fjernet, og i stedet for
blev der sat et pindsvin. Armeringen bestod af 16 stk. 4-pundige kanoner og besætningen forøgedes til 50 å 58 mand.
Frøken Elsken var derefter et hyppigt udrustet og meget anvendt skib. Især blev
fregatten brugt som vagtskib - først i Store Bælt, fra 1704 til 1719 næsten hvert år
i Sundet, afvekslende på Københavns Red og ved Helsingør, hvor fregatten i 1709
skulle overvåge overholdelsen af karantænebestemmelserne i anledning af den i Tyskland udbrudte pest.
Mest kendt er Frøken Elsken dog som vort første kadetskib, idet den i 1705 fra
Maj til November var på to togter som sådant med 20 kadetter om bord på hvert
togt, der begge gik til Kattegat og Nordsøen. Til disse togter var bevilget 694 rdl.
Ved inddelingen af Flådens skibe i 6 divisioner den 19. Januar 1720 indgik Frøken Elsken i 4. Division. Den nu næsten SO-årige snau blev dog kasseret allerede
året efter - i 1721.

Kongens Lystfregat Elephanten [2]
Til erstatning for den første lystfregat Elephanten blev som nævnt en ny med
samme navn bygget af den engelske skibbygmester Francis Sheldon. Søsætningen
fandt sted den 13. Juni 1687.
Den nye lystfregat, der også var snaurigget, var 28.2 m lang og 7 m bred med en
dybde i lasten på godt 2.8 m. Armeringen bestod af 18 stk. 6-pundige kanoner på
batteriet og 6 stk. 4-pundige på skansen. Besætningen var på 50 mand.
En model i Orlogsmuseet viser, hvor meget der var blevet ofret på den dekorative udsmykning med prægtig forgyldning, livlige farver og rigt udskåret billedskærerarbejde med Elefantordenens insignier på spejlet, en udsmykning som efter byggeregnskaberne i alt har kostet den dengang ikke ubetydelige sum af 350 daler. Denne
Elephanten var således en af de smukkest udsmykkede og ornamenterede lystfregatter.
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Model af Kongens rigt ornamenterede lystjagt, fregatten Elephanten [2]. (Orlogsmuseet.)

Som det vil fremgå af det ringe dybgående i forbindelse med en flad bund, var
fregatten bygget til godtvejrssejlads i de indre farvande. Det havde således været et
krav, at den skulle kunne gå gennem Bøgestrømmen til Nykøbing Slot og videre
gennem Guldborgsund til Gedser og Warnemiinde. Den egnede sig derfor ikke til
sejlads i åben sø i hårdt vejr, hvilket vil fremgå af en beretning om en rejse i 1694,
hvor den skulle overføre nogle kongelige personer til Konigsberg og sejle dem tilbage
igen. Under overfarten fik man et voldsomt uvejr med torden og regn, og lystfregatten svarede her ikke helt til denne benævnelse, idet den viste sig at være et overmåde
slet søskib. Den kunne ikke ligge ved vinden, men faldt tværs i søen, tog kaskader
af vand ind gennem spygatterne og »slingrede så gudsjammerligt som et deigtrug«, så
man hele tiden frygtede for, at rejsningen skulle gå over bord.
Dette kunne man naturligvis ikke bebrejde Sheldon, da lystfregatten kun måtte
have det krævede ringe dybgående, men da dens slette søegenskaber ret hurtigt havde
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vist sig og havde forvoldt adskillige kongelige personer almindelige menneskelige kvaler og pinsler, havde Kongen allerede i 1690 ladet en ny lystfregat bygge.
Elephanten blev dog benyttet endnu en del år - skønt det som omtalt nær var
gået galt i 1694. Derefter anvendtes den kun til kortere rejser - bl. a. over Store
Bælt, hvor den fra 1703 blev stationeret som vagtskib, efter at den kongelige udsmykning var udtaget.
Den ses her - til adskillelse fra orlogsskibet af samme navn - kaldt Jagt Elephanten og klassificeredes nu som snau.
I 1720 var jagten så udslidt, at den næppe kunne holdes flydende længere, hvorfor
den beordredes til København. Under hjemrejsen i begyndelsen af året 1721 blev den
skruet ned af isen ved Stubbekøbing. Den blev dog bjærget den følgende sommer og
solgtes i København for 220 rigsdaler.

Kongejagten Cronen
Det andet af de to kongelige skibe, som Sheldon fik ordre til at bygge 1686, blev
ligesom Elephanten søsat i 1687.
På samme måde som den anden Elephanten skulle afløse den første, skulle denne jagt, der fik navnet Cronen, afløse den i 1684 udrangerede Den Forgyldte Crone.
Som denne var Cronen kun en mindre jagt med 22 mands besætning og 6 stk. 3pundige kanoner. Den var til Kongens personlige brug og anvendtes hovedsagelig til
jagtudflugter og korte lystrejser.
Denne Cronen udgik i 1709, efter at der to år tidligere var blevet bygget en ny
Cronjagt.

(

Kongens Jagt, Fregatten Cronen
Kun tre år efter den anden Elephanten blev som allerede nævnt en ny og større
kongelig jagt søsat den 25. Oktober 1690. Den var konstrueret af Halmens chef, admiral Henrik Span. Fregatten ses også benævnt »Cronjagten« og »Kongens Rejsejagt«.
Længden var 32.9 m, bredden 8.5 m og dybgåendet lidt større end i Elephanten.
Armeringen bestod af 18 stk. 6-pundige og 6 stk. 3-pundige kanoner. Besætningens
størrelse var oprindelig 80 mand.
Også af Cronen findes der en original model i Orlogsmuseet, men ornamenteringen og udsmykningen med billedskærerarbejder samt de statelige campagnelanterner
agter er ikke vist her, så modellen med det platte agterspejl virker noget bar. Men
med sin høje rejsning har fregatten i virkeligheden været et både smukt og impone22
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Model af Kongens rejsejagt, fregatten Cronen. Kun omkring vinduet agter og nogle steder
på agterspejlet viser modellen antydning af skibets rige ornamentering. (Orlogsmuseet.)

rende skib. Under skansen agter var der rummelige og højloftede kahytter til Kongen og hans følge.
I August 1698 blev der udrustet en eskadre under general-admiral-lieutenant Gyldenløves kommando bestående af Kongens Jagt, fregatten Cronen, vagtskibet i Sundet og 8 snauer. Eskadren, »som Kongen befiilede, skulde ud at sejle paa en 14
Dages Tid for at exercere Officierne« og øve de nyere af Gyldenløve indførte »SøeEvolutioner«, som han under sit ophold i Frankrig og på den franske flåde havde
gjort sig bekendt med.
Indtil 1709 blev Cronen ofte benyttet af Kongen, Enkedronningen og den kongelige familie til rejser i de dansk-norske farvande og til Liibeck m.v.
Mest kendt er vel således Frederik IV's rejse til Norge i 1704, hvor Kongen den
29. Maj gik om bord i Cronen i Fladstrand (Frederikshavn) og sejlede til Frederikstad eskorteret af en større eskadre under schoutbynacht (5) Rabens kommando
med Gyldenløve i Kongens følge som en slags jagtkaptajn (6). Efter en rundrejse i
Norge vendte Cronen tilbage til Fladstrand med Kongen den 31. August.
På denne rejse blev også Trondhjem anløbet, hvor den unge Peter Wessel blev
så betaget af skibene og orlogslivet, at han stak af til København for - dog først
fem år senere - at blive antaget som søkadet.
I August 1708 blev Cronen med fregatten Heyren og vagtskibet i Sundet, snauen
Frøken Elsken, tillige med en del chalupper sendt til Præstø Fjord for at inddrive
så mange svaner som muligt. Da en tilstrækkelig mængde var gennet sammen, blev
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der sendt melding til København, hvorpå den kongelige familie hurtigst muligt begav
sig til Præstø og gik om bord i skibene og chalupperne, hvorfra der nu blev foretaget en storstilet svanejagt.
I 1709 udbrød Den store nordiske Krig, og Cronen, der af Kongen blev overdraget til Admiralitetet, fik nu en sværere armering - 8 stk. 12-, 10 stk. 8- og 6 stk.
3-pundige kanoner, og besætningen øgedes til 96 mand.
I 1712 blev Cronen efter Kongens ordre sendt til Rugen, hvor fregatten - takket
være sit mindre dybgående og sin kraftige armering - var velegnet til at operere i
det læge farvand i Greifswalder Bodden. Cronen deltog her i viceadmiral Sehesteds
berømte kampagne med de heldige og dygtigt ledede landgangsforetagender, der i
1715 førte til Stralsunds fald.
Cronen forblev ved Stralsund og i farvandet udfor Pommern til 1717 for at understøtte de operationer, der blev foretaget af det russisk-polsk-sachsiske armekorps.
I 1718 var Cronen med en større eskadre i de norske farvande. Ti år senere - 1
1728 - udgik Kongens gamle lystfregat af Flådens tal.

Kongejagten Nye eller Cron Jagten
Da den ældre kongejagt Cronen fra 1687 efterhånden var ved at være udslidt,
påbegyndtes bygningen af en ny, der blev søsat i 1707.
Det er sandsynligt, at den har fået - eller skulle have haft - navnet Cronen, men
da den gamle kongejagt Cronen endnu eksisterede, ses der i almindelighed refereret
til den som »Nye eller Cron Jagten«.
Den havde 23 mands besætning og førte 6 stk. 2-pundige kanoner. Som sine forgængere har den været bestemt til Kongens personlige brug til svanejagter og kortere
udflugter, men allerede ved Den store nordiske Krigs udbrud i 1709 blev Cron Jagten ligesom fregatten Cronen stillet til rådighed for Admiralitetet.
Cron Jagten blev stationeret på Elben under den Gliickstadtske Ekvipage, hvor
den forblev under det meste af krigen. Hvorvidt Kongen efter 1720 atter har benyttet denne jagt kan ikke ses. Den udgik 1728 samtidig med lystfregatten Cronen.
*

Som resume af de senest omtalte kongeskibe og kongejagter skal der her gives
en kort oversigt over disse med angivelse af de perioder, hvor de har været Kongens
fregatter og jagter.
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Fregatter:

Elephanten [l]
Elephanten [2]
Cronen

1678-1686
1687-1700 (ca.)
1691-1709

Jagter:

Den Forgyldte Crone
Cronen
Nye eller Cron Jagten (Cronen)

1671-1684
1687-1707
1707-1709

Det vil heraf ses, hvorledes fregatterne og jagterne indenfor hver kategori følger
efter og afløser hinanden, og at der som regel altid på samme tid var bade en kongelig lystfregat og en kongelig jagt, idet Elephanten [2] dog overlappede lystfregatten Cronen med nogle år på grund af de særlige forhold.
Fregatten Cronen og Cron Jagten ses også stavet Kronen og Kron Jagten.

Lystjagten, Hukkerten Emanuel
Efter at begge de to kongelige skibe med navnet Cronen ved Den store nordiske
Krigs udbrud i 1709 var blevet overdraget til Admiralitetet, har Kongen sikkert følt
savnet af et mindre skib til rejser i de danske farvande.
I
Dette har vel været årsag til, at man i 1715 indkøbte en hukkert i Holland (7).
Formentlig har den fået lov til at beholde sit oprindelige, lidet kongelige navn Ema
nuel.
Man ved ikke meget om dette skib, bortset fra at armeringen bestod af 8 stk. 3pundige kanoner og at besætningen var på 12 mand. Nogen videre udsmykning og
kongelig ornamentering har hukkerten næppe fået.
Udover at Emanuel var udrustet i 1716, hvor hukkerten førte Kongen og den
kongelige familie over Store Bælt, haves ingen efterretninger om udrustninger.
Efter Frederik IV's død i 1730 blev Emanuel bortsolgt det følgende år.

Kongens Rejsejagt, Fregatten Pommern
I Oktober måned 1717 blev den svenske fregat Illerim (Ilderim) erobret under
Gotland af en sammen med den danske flåde opererende engelsk eskadre. Efter at
der var blevet udredet prisepenge til Englænderne, blev den erobrede fregat indlemmet i den danske flåde.
Det lidt fremmedartede navn Illerim skyldtes Kong Carl XII, der i 1714 under
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sit ophold i Tyrkiet - nu fem år efter Slaget ved Poltava - sendte bud hjem og
beordrede, at der efter udkast, som han selv havde udfærdiget, skulle bygges to

Sidetegning af fregatten Pommern efter ombygningen til kongeskib. (Rigsarkivet.)
Pommern var - som omtalt i teksten - den tidligere svenske fregat Illerim,
der sammen med søsterskibet Jarrama.s var blevet beordret bygget af Carl
XII, medens Kongen opholdt sig i exil i Tyrkiet efter Slaget ved Poltava. I
17 54 søsattes to nye fregatter med navnene Illerim og Jarramas. · Men medens navnet 11/erim derefter er udgået af den svenske flådeliste, har man så
sent som i året 1900 givet navnet Jarramas til et skoleskib, der endnu stod
i den svenske flådeliste i årene efter den 2. Verdenskrig.

store fregatter, og at de som en artighed mod det land, der havde givet ham exil,
skulle have de tyrkiske navne ll/erim og Jarramas, der henholdsvis betyder »Lyn«
og »Torden«.
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I Danmark fik Illerim navnet Pommern, og efter krigen blev fregatten i Juli
1720 ombygget og udsmykket til brug for Kongen som rejsejagt. Det var som
nævnt en stor fregat med dimensionerne 42.7x 11.0x4.9 m. Som armering førte den
36 kanoner med 18-pundige som de sværeste på underste batteri. Besætningen var på
270 mand. Fregatten var således det andet svenske skib, der efter at være erobret,
blev ombygget til dansk kongeskib.
Pommern, der havde ry som en god sejler, og som derfor ofte blev benyttet til
sammenligning med andre skibe ved besejlingsprøver, indgik i 1720 ved skibenes
inddeling i seks divisioner i 5. Division, men var tillige til disposition for Kongen.
Med sin udsmykning blev Pommern også anvendt til rejser af diplomatisk karakter, som da fregatten i 1722 under det spændte forhold til Rusland blev udset til
at sejle til St. Petersborg med den danske gesandt ved det russiske hof.
Da det under den stadig spændte situation den næste sommer blev rapporteret, at
en større russisk eskadre krydsede i Østersøen, blev der i hast udrustet en eskadre
på 12 orlogsskibe og nogle fregatter - hvorimellem Pommern - ligesom søbatterierne blev sat .i »forsvarstilstand« og bevogtningen af Ny- og Gammelholm skærpedes. Krigsfaren drev dog over, så eskadren kom ikke i søen, men blev liggende
på Reden.
Den 12. Oktober 1730 afgik Kong Frederik IV ved døden i Odense. Under
kommando af commandeur-capitain C. Ployart, der tre år senere blev udnævnt til
jagtkaptajn ved oprettelsen af denne stilling, blev Pommern som Kongens rejsejagt
den 25 s. m. beordret til Store Bælt »for at gjøre Honneur ved den afdøde Konges
Ligs Overførsel fra Fyen til Sjelland«.
I 1732, da Kong Christian VI agtede sig til Norge, blev Pommern og flere andre skibe ekviperede til kongerejsen, men atter oplagte, da Kongen opgav sin rejse.
Denne fandt sted det følgende år, men Kongen var da om bord i orlogsskibet
Princesse Charlotte Amalia, der bl. a. eskorteredes af Pommern.
Allerede ved denne rejse i 1733 synes Pommerns rolle som kongeskib således at
være udspillet, selv om det først var i det følgende år, at Kongen definitivt gav afkald på fregatten som rejsejagt.
Efter en ombygning og hovedreparation i dokken 1741 blev Pommern - nu
med kun 22 stk. 18- og 12-pundige kanoner - i 1740'erne benyttet ved besejlingsprøver - bl. a. i 1744 sammen med den nye fregat Falster og den af den franske
konstruktør Barbe byggede brigantine Ærø.
27

Sejltegning af Kongens lystjagt Ørnen [ 1). (Rigsarkivet.)
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Sidetegning, dæksplan, spejl og kahytsdetailler af lystjagten Ørnen [1]. (Rigsarkivet.)
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Med års mellemrum fandt Pommern derefter hyppigt anvendelse som vagtskib
i Sundet - sidste gang så sent som i 1762.
Omsider blev den gamle rejsejagt kasseret i 1765 og ophugget efter næsten et
halvt hundrede års tjeneste i den svenske og den danske flåde.

Cronjagten, Fregatten Falster
Ligesom de to fregatter Cronen og Pommern skulle det kongeskib, som under
Danneskiold-Samsøes ægide blev bygget til Christian VI, være en stor fregat.
Konstruktør var skibbygmester Andreas Thuresen. Kølen blev lagt på Nyholm den
22. Juni 1741, og søsætningen fandt sted den 29. Marts 1742.
Fregatten fik navnet Cronjagten.
Dimensionerne var 39.2 x 10.7 x 5.3 m. Armeringen bestod af 40 kanoner - 20
stk. 18-pundige på batteriet og 20 stk. 8-pundige på øverste halvåbne batteri. Besætningen var på 307 mand.
Da Danneskiold-Samsøe i August 1743 indberettede til Kongen, at fregatten ville
blive færdig i løbet af foråret 1744, indstillede han imidlertid samtidig, at Cronjagten i stedet for at være lystfregat til brug for Kongen måtte blive færdigbygget
som orlogsfregat. Dette var utvivlsomt foranlediget af det atter spændte forhold til
Rusland, hvor det for Danneskiold-Samsøe gjaldt om med alle midler at styrke
Flåden. Samtidig indstilledes det at ændre fregattens navn til Falster. Begge indstillinger blev approberet samme dag, de var indsendt - den 21. august 1743.
Falster kom således aldrig til at gøre tjeneste som kongeskib.
Der skal derfor her ikke berettes videre om skibets senere levetid, udover at det
var et hyppigt udrustet skib. I 1744 var fregatten under sit besejlingstogt tillige kadetskib og foretog senere langvarige togter til Middelhavet og Marokko.
Her mødte Falster sin skæbne på Saffias Red den 3. Juni 1753, idet der, efter at
forskellfge forhandlinger med Sultanen af Marokko var bragt i orden, udbrød brand
om bord i fregatten. Det lykkedes ikke at blive herre over ilden, og til sidst sprang
skibet i luften. Af besætningen, der på dette togt var på 319 mand, omkom 132. (8).

Kongejagten Ørnen [ 1]
Da Kong Christian VI efterhånden havde givet afkald først på fregatten Pommern og derefter 1743 på fregatten Cronjagten, idet han - ligesom senere Frederik V - foretrak et orlogsskib til sine rejser til Norge, føltes savnet af et mindre
skib til mere kortvarige rejser - herunder -især til overfarten over Store Bælt.
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I 1744 blev der derfor indkøbt en jagt, som blev ombygget til brug for Kongen.
Den fik navnet Ørnen (8a).
Det var kun et mindre fartøj med dimensionerne 17 .65 x 5.34 x 2.4 m, armeret
med 10 stk. halvpundige kanoner og med 16 mands besætning. I stævnen fik den
som galionsfigur en ørn med udspredte vinger, ligesom agterspejlet blev smukt
ornamenteret. Kahytten agter var højloftet med store vinduer i ramme med forgyldt
billedskærerarbejde.
Som nævnt skulle Ørnen, der blev klar i 1745, især benyttes til sejlads over Store
Bælt med Kongen og personer af den kongelige familie.
En af de mere bemærkelsesværdige overfarter fandt sted i Juli 1752, da Kong
Frederik V efter Dronning Louises død i December 1751, sendte Ørnen til Nyborg
for at føre sin tilkommende nye Dronning, Prinsesse Juliane Marie af Braunschweig,
over Bæltet til Korsør.
Nogen særlig fremragende sejler har denne Ørnen ikke været, og forskellige forsøg på at forbedre sejlføringen gav ikke noget gunstigt resultat.
Allerede i 1755 overgik jagten derfor til Admiralitetet, der dog ikke fandt nogen
passende anvendelse for den.
Efter noget senere at være blevet sløjfet til pram, udgik Ørnen af flådelisten i
1768.

Galejen Fredensborg
Galejerne, der stammede fra Middelhavet, hvor de var en videreudvikling af Antikkens græske og romerske galejer, blev allerede indført i Danmark under Christian
IV. Typen passede dog ikke særlig godt til de nordiske farvande, hvorfor den efterhånden gled ud, indtil den blev genindført af Cort Adeler i slutningen af 1660'erne.
Med sine erfaringer fra Venezias kampe mod Tyrkerne lod han nu bygge flere galejer - bl. a. efter tyrkiske modeller. Efter en periode, hvor interessen for galejer var
i aftagende, genoptog man atter bygningen af denne skibstype under Den store
nordiske Krig, hvor de - især i de norske farvande - kom til at spille en vis rolle,
skønt de stadig skuffede de forventninger, man havde stillet til dem.
Galejernes hovedarmering stod i stævnen, hvorfor de var ganske forsvarsløse under retraite. Hertil kom at deres fremdrivning mod vind og vejr var meget vanskelig.
Op mod sø af nogen betydning kunne de slet ikke avancere. For sejl alene var de
- selv under gunstige vindforhold - kun mådelige sejlere trods deres ringe bredde.
Endelig krævede de en uforholdsmæssig stor besætning - 130 til 200 mand til blot at
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Sejltegning af galejerne Fredensborg og Friederichsborg.

bringe en 12- eller 18-pundig kanon og lidt småskyts i ilden. Dette var navnlig uheldigt i Norden, hvor besætningen bestod af indrullerede, som måtte behandles menneskeligt og bespises og beklædes ordentligt, medens man i Syden brugte galejslaver,
til hvilke der ikke blev taget videre hensyn. De var lænket til deres robænke og sov
om natten her. Betegnende for forholdene er det således, at man på en italiensk
model på Orlogsmuseet kan se et skafot med en underliggende kule på de agterste
tofter om bagbord.
I øvrigt skal man være lidt varsom med at udlede noget om skibstyperne ud fra
datidens skibsnavne, idet ordet galej ofte kunne indgå i skibets navn, uden at skibet
var en galej.
Tordenskiolds berømte Løwendahls Galley (1712) var således ikke en galej, men
en letfregat - og Galley von Bergen (1710), Cronprintzens Galley (1714) og William Galley (svensk prise taget 1719) var heller ikke galejer, men snauer.
De fleste af galejerne fra Den store nordiske Krig udgik efterhånden, og der var
kun få tilbage, da man omkring 1750 endnu en gang forsøgte at give denne type
en ny renaissance. De første af nybygningerne var ikke særlig vellykkede, og man
indkaldte derfor italienske galejkonstruktører, der dog heller ikke havde større held
med sig.
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Også den kendte danske fabrikmester F. M. Krabbe byggede to galejer. De blev
som søsterskibe søsat den 6. November 1764 og fik slotsnavnene Fredensborg og
Friderichsborg. Dimensionerne var 29.8 x 5.0 x 1.6 m. De havde en besætning på
130 mand og blev roet af 32 årer med to mand ved hver. Armeringen bestod af en
12-pundig kanon flankeret af to 4-pundige på en platform forude som stævnskyts og
i hver side otte 1-pundige falkonetter.
Af disse to galejer fik Fredensborg i 1766 en kort tid en slags status som kongejagt. Som sådan satte den i Juni Christian VII om bord i det nye orlogsskib Prins
Friderich, der lå på Københavns Red sammen med orlogsskibet Dannemark, med
hvilket det havde været på besejlingstogt i Østersøen. I begyndelsen af September
eskorterede Fredensborg den dobbelte chalup (kongechalup) Løwen, da den fra
Helsingør til Halsingborg overførte Prinsesse Sophia Magdalene, Christian VII's
søster, der skulle formæles med den svenske Kronprins Gustav.
Senere samme måned sejlede galejen den 15-årige engelske Prinsesse Caroline Mathilde over Store Bælt, da hun var kommet til Danmark som Christian VIl's vordende gemalinde.
lTd over året 1766 ses Fredensborg ikke at have været anvendt som kongejagt,
men har dog antagelig i nogle tilfælde af den kongelige familie været benyttet ved
svanejagter omkring Saltholm.
I 1787 udgik den sammen med sit søsterskib af Flådens tal.

Ikke-kongelige Kongejagter og Kongebåde
Det vil sikkert her være på sin plads at henlede opmærksomheden på, at der
foruden kongejagter til Kongens og den kongelige families brug tillige fandtes en helt
anden slags »kongejagter«.
I 1763-65 blev der bygget tre 17-18 m og i 1789 yderligere seks 20-21 m lange såkaldte kongejagter. Typen kan dog også ses betegnet »Kongebaad« eller »Lukt Baad«.
Disse ni jagter, der nærmest var store kuttere med jagtspejl, var armeret med 4 a
8 lettere kanoner. Trods deres kongelige typebenævnelse havde de ikke mere tilknytning til Kongen end Flådens øvrige skibe.
Mest kendt af disse kongejagter er Søe Ormen, der i August 1808 efter en hård
kamp sammen med briggen Fama mod en overlegen engelsk styrke på Nyborg Fjord
blev taget af Englænderne, da de to små danske skibe søgte at forhindre de oprørske spanske hjælpetroppers overførelse til en engelsk eskadre i Store Bælt.
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Sejltegning af Kongens lystjagt, skonnerten Ørnen [2]. (Rigsarkivet.)

I øvrigt fandtes der også »Kongebaade« før 1763. Det må vel antages, at betegnelsen »konge-« blot har skullet markere, at båden eller jagten hørte til Flåden og
således var et af Kongens fartøjer.

Kongejagten, Skonnerten Ørnen [2]
Ørnen var bygget som kongelig lystjagt af Holmens berømte fabrikmester Henrik
Gerner. Den blev søsat i 1776 og havde dimensionerne 26 x 6.3 x 2.8 m. Armeringen bestod af 26 stk. 4-pundige svinghaubitser af metal, der med deres korte løblængde ikke optog ret meget plads. Besætning: 29 mand.
Contreadmiral Ramshart skriver: »Alt hvad den danske Kongestamme havde
foreviget sit Minde blandt os med, havde sal. Gerner udi dens Kahyt og Ruf historisk vidst at anbringe; hvoraf de Stropher, der stod ved roret, er uforglemmelige, nemlig:
Saalænge Verden staaer,
Skal Frederiks Sønner staae ved Roret!« (8b).
Samme år Ørnen var søsat, blev den stationeret i Isetjorden med Kongens jagt33

kaptajn, kontreadmiral von Schindel, som chef til lystsejlads for den kongelige familie under dennes ophold på Jægerspris om sommeren. Samme år sejlede den Dronning Juliane Maries broder, Hertug Ferdinand, fra Jægerspris til Liibeck.
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Agterspejl og sidetegning af lystjagten, skonnerten Ørnen [2]. (Rigsarkivet.)

1777 foretog Kongefamilien med Ørnen under kommando af jagtkaptajnen, nu
viceadmiral von Schindel, en rejse rundt til forskellige af de danske øer.
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Under togtet 1778 overførtes Hertug Ferdinand fra Nakskov til Kiel.
1788 til disposition for Prinsesse Louise Augusta på Charlottenlund Slot.
Som alle Gerners skibe var Ørnen en vellykket konstruktion, hvis ry endog
nåede helt ned til Italien.
I 1783 udbad Kongen af Sicilien og Neapel sig således kopier af tegningerne til
Ørnen til brug ved bygningen af sin lystjagt.
I 1 790, da Ørnen stod for at skulle have en kostbar hovedreparation, foreslog
fabrikmester E. W. Stibolt, at man i stedet for byggede et nyt skib efter de gamle
tegninger, idet man da til nybygningen kunne anvende det meste af inventaret og
udstyret. Men forslaget blev ikke fulgt - og i 1791 blev Ørnen kasseret og derefter
ophugget, medens ornamenteringen og det øvrige udstyr blev opmagasineret.
I 1793 var Gerners elev, den senere fabrikmester Hohlenberg, i Neapel og så her
Ørnens italienske søsterskib. Men det var en ussel lystjagt, skrev han hjem - »i
Særdeleshed for det Øje, der engang har henrykt sig over salig Comd. Capt. Gerners kongelige Ørn ... «.

Kronprindsens Lystfregat
Kronprins Frederik modtog i 1785 fra sin onkel Kong George III af England denne lystfregat som gave. Den fik ikke noget navn, men benævntes som ovenfor anført
- eventuelt med varierende stavemåde som Cronprintzens Lystfregat.
Længden var 28.2 og bredden 7.4 m. Dybgåendet ses ikke angivet i listerne, men
har formentlig været ca. 3 m. Lystfregatten var armeret med 10 stk. 4-pundige kanoner, og besætningen var på 59 mand (9).
I 1788 sejlede den Kronprinsen fra København til No~ge og tilbage igen til Helsingør. Eskorten bestod af fregatten Møen og kongejagten Maagen - en af de
tidligere omtalte ikke-kongelige kongejagter (søsat 1765).
Rejsen stod i forbindelse med Hærens indfald i Sverige i overensstemmelse med
den med Rusland sluttede alliance.
Da Englænderne i 1807 røvede Flåden og plyndrede værfterne og ødelagde, hvad
de ikke kunne tage med sig, respekterede de »Kronprindsens Lystfregat« som engelsk
gave og Kronprinsens private ejendom. De medtog den derfor ikke, da de den 19.
Oktober ved kapitulationens udløb forlod Holmene. En del af fregattens inventar og
tilbehør var imidlertid blevet røvet eller ødelagt - antagelig dog uden de højere engelske søofficerers vidende.
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Kronprinsen, der i de senere år kun sjældent havde benyttet fregatten, ønskede
imidlertid nu efter det brutale overfald og »Den engelske Nations Skiendsel« ikke at
beholde den.
Lystfregatten blev derfor lidt senere ekviperet og bemandet med 17 engelske krigsfanger, hvoraf en blev udpeget som fører.
Den 23. November 1807 blev den engelske Konges gave på denne måde sendt
retur til England.

Sidetegning, dæksplan og kahytsdetailler af lystjagten Ørnen [3]. (Rigsarkivet.)

Kongejagten, Skonnerten Ørnen [3]
Den tredie kongelige lystjagt med navnet Ørnen var oprindelig bestemt til at
skulle være en ikke-kongelig kongejagt bl. a. til anvendelse for Holmene. Den blev
søsat år 1800. Dimensionerne var 22.28 x 6.12 x 2.33 m - den var således kun en
ubetydelighed større end de i 1789 søsatte ikke-kongelige kongejagter. Armeringen
bestod af 10 stk. 3-pundige kanoner og besætningen var på 32 mand.
Ørnen klassificeredes med sine to topsejlriggede master som skonnert. Den var
tegnet af fabrikmester F. C. H. Hohlenberg, der også stod for lystjagtens aptering
som kongejagt. Herom skrev han bl. a.:
»Det er betænkt, at Transport til og fra Taflet kan skee igiennem en Corridor
(i bagbords side i borde), og derved saavel ingen Dør behøve at aabnes under
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Spisningen, som og at Maden ikke bliver at bære over Dækket. Sovekamrene (foran for salonen) communicerer med et Fornødenheds Aflukke, som besørges fra
Lasten ... Paa det forreste Skod af ovennævnte Sallon kaldte Hjørnerne for (indbød
hjørnerne til) tvende Tableaux af de danske Søe-Krigsannaler. Udkastene paa Tegningen ere Scener af den sidste Affaire ved Tripolis, som jeg kan besørge udført,
om dette Valg maatte møde Høyeste Bifald ... Udvendig paa Skibet har jeg troet,
at intet Billedhuggeri burde anbringes; dette syner kun lidet i det smaae; under jævnlig Calfaitering og Udbedring har man meget Arbeide med Ornamenternes Vedligeholdelse ... «
I de hektiske dage i 1801 efter den 2. April blev Ørnen sendt med depecher
dels til Norge og dels til St. Petersborg. Den 22. Maj 1804 afsejlede Ørnen med
orlogsskibet Neptunus til Frederikshavn for at overføre Kronprinsen til Norge,
men da rejsen blev udsat, gik skibene gennem Store Bælt til Eckernforde, hvor
Ørnen om sommeren var til disposition for Kronprinsen og den kongelige familie
på Louisenlund. I Juni-Juli 1805 indgik Ørnen i en evolutionseskadre i Østersøen
og var i Oktober i Kiel - ligeledes til disposition for den kongelige familie på
Louisenlund.
I 1807 blev Ørnen sammen med de øvrige af Flådens skibe, der lå i København, bortført af Englænderne, der med deres manglende øre for det danske sprog
benævnte den Ornen.

Kronprindsens Lystjagt
Foruden den mere anselige lystfregat fik Kronprins Frederik i 1802 bygget en lille
lystjagt. Den var konstrueret af fabrikmester F. C. H. Hohlenberg og havde dimensionerne 11 x 3.1 x 1 m. Armeret med to små haubitser.
Den blev anvendt til kortere sejladser og jagtudflugter i Sundet. I 1807 indgik den
i Hovedstadens søforsvar og sank herunder ved Prøvestensskibene.
I Maj 1808 blev den bjærget og på Gammelholm indrettet til foruden to 4-pundige haubitser at føre en 36-pundig sådan.
Fartøjet, der aldrig fik navn, ses nu også benævnt »Kongelig Majestæts Jagtbaad«.
Sommeren 1809 havde den station ved Batteriet Prøvesten.
Blev i 1812 ekviperet og armeret og henlagt uden for Bommen i August-September.
Solgt ved auktion den 16. September 1814.
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Lystjagten Neptun
Endskønt denne lille kutter, der var Kronprins Frederiks lystjagt, først blev søsat
den 22. Juni 1840 - dvs. 16 år efter at hjuldampskibet Kiel i 1824 var blevet kongeskib - vil det være naturligt at omtale dette sejlfartøj her i sammenhæng med de
øvrige sejldrevne kongejagter og lystfregatter.
Neptun, der som nævnt var bestemt til brug for Kronprins Frederik, var tegnet
og bygget på Nyholm af Holmens fabrikmester, den senere viceadmiral Andreas
Schifter.
Kutterens dimensioner er ikke bekendt, men dens drægtighed kan ses angivet til 79
tons (10). Armeringen bestod af 6 stk. 1-pundige falkonetter - under krigsudrustning i 1864 8 stk. Besætning: 16 mand.
1840-43, 45 og 47 var lystjagten hver sommer udrustet til rådighed for Kronprinsen til sejlads i danske farvande. Den lå ofte ankret ved Helsingør og fulgte tit

j

(

(
Orlogsskibet Christian VIII saluterer udfor den meklenborgske kyst ved Kronprins Frederiks afsejling med kongeskibet Kiel til llostock en dag i slutningen af Maj 1841. Fra
Rostock foretog Kronprinsen sin videre rejse til formælingen med Prinsesse Charlotte Mariane af Mecklenburg-Strelitz. Til højre ses Kronprinsens lystjagt, kutteren Neptun, yderst
til venstre briggen Al/art og derefter korvetten Flora. (Maleri af Th. Kloos.)
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danske orlogsskibe og fregatter gennem Sundet under deres sejlads for ud- og hjemgående.
1848-49 udrustet i sommermånederne og stillet til disposition for Marineministeriet.
1851-55, 57 og 59 udrustet i sommermånederne og nu og da benyttet af Kongen,
der efter anskaffelsen af dampskonnerten Falken overdrog lystkutteren til Marineministeriet.
1860 på opmåling i danske farvande Maj-September.
1861 på opmåling i danske farvande med hjuldampskibet Hertha Juli-September.
I 1864 var Neptun under krigsudrustning fra den 4. April til den 9. August og
underlagt Eskadren i Østersøens vestlige del.
I December 1864 udgik Neptun af Flådens tal og blev derefter solgt.
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De første Hjulskibe
Det kongelige Hjuldampskib Kiel
Hjuldampskibet Kiel blev i 1824 købt i England for f, 4500 »som et ikke aldeles nyt Skib« og ankom i Juni s.å. til København som et af de første dampskibe
i Danmark (11).
Skibets engelske navn var Eagle. Hvorfor det fik navnet Kiel kan ikke oplyses
- men allerede den 23. Maj 1824 rapporterede føreren under overfarten til Danmark,
lieutenant BodenhofT, at han var ankommet til Helgoland med dampskibet Kiel.
Det var bestemt til brug for Kongen, og i overensstemmelse hermed var kahytterne, allerede medens skibet endnu var under udrustning i England, blevet indrettet
i lighed med kahytterne i det engelske kongeskib Royal Sovereign.
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Side- og sejltegning og dæksplan af det kongelige dampskib Kiel. (Søfartsmuseet på Kronborg).
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Kiel indgik ikke straks i listen over Flådens skibe, men det var allerede fra begyndelsen meningen, at skibet i krigstid skulle bruges som depechebåd samt til bugsering af rokanonbåde og Flådens øvrige skibe.
Dimensionerne var 27 x 6.5 x 1.6 m og deplacementet 161 tons. Den angivne bredde refererer til bredden af skibsskroget. Inclusive hjulkasserne var den største bredde 12 m. Noget lignende gør sig gældende for breddeangivelserne i de følgende mindre hjulskibe. Kiel fik ingen armering og besætningen var på 11 mand.
Maskinen var på 40 nominelle hestekræfter (NHK), der gav en fart på 6 å 7 knob.
Byggematerialet var træ og sejlføringen skonnertrigning med stagsejl, bredfok og et
gaffelsejl på hver mast.
Straks efter ankomsten til København blev Kiel taget i brug som kongelig lystjagt, og den første rejse gik til Louisenlund ved Eckernforde Fjord.
Forfatteren A. de Saint-Aubain (Carl Bernhard) gav i et brev til en ven i udlandet følgende humoristiske skildring af en rejse; som Frederik VI i 1826 gjorde med
Kiel til Jylland:

'

»Kongen er gaaet til Aarhus med sin Dampbaad, men i det Hele var Rejsen
uheldig. Ved Helsingør greb Hjulet fat i Vagtskibssluppen, hvorfra Blom af Søetaten
som Chef for Vagtskibet vilde gaa ombord for at komplimentere Kongen. Jollen
blev knust, alle Mand i Vandet, men Ingen mistede Livet. Blom havde saa megen
Aandsnærværelse, at han kom op igjen med trekantet Hat og traadte Vande med
Front mod Skibet, indtil han blev taget op af en Lodsbaad, da Hjulet havde haft
fat i hans Skøder og revet Ryggen af Uniformen, og han saaledes ikke kunde lade
sin Ryg se. Ved Kronborg gik man saa nær ind, at Forladningerne af Salutten faldt
paa Dækket. Ved Anholt var man nær løbet paa Grund.
En Mil fra Aars (Aarhus) blev Kariolen stædig som Følge af det voldsomme
Stød ved Helsingør, og Kongen maatte roes i Land, og den foragtede lille Dampbaad
»Jydland« maatte ud og tage den kongelige paa Slæbetoug. Men ikke nok med det,
ved den første Salut springer en Kanon, og Stumperne fløj Kongen og Suiten om
Ørene og et stort Stykke deiser hen paa en engelsk Brig, knuser en Stang og er nærved at tage Hovedet af Kaptajnen, som i sin Befippelse er lige ved at heise Parlamentairflag, da han mente, at Aarhussianerne skød med Skarpt«.
Carl Bernhards »festlige« skildring kan ses gengivet i adskillige værker om vore
første dampskibe - men skønt det vel næppe kan bestrides, at der må have ligget en
lille fjer - eller måske to - til grund for »historien«, må den ikke tages for mere
end et af datidens lidt forcerede forsøg på med et mere eller mindre åbent politisk
sigte at stille Enevældens embedsmænd og statslige institutioner i et komisk og min41

dre flatterende skær. Den kan således ikke være nogen øjenvidneskildring, men kan
kun være baseret på en anden- eller trediehånds beretning med accelererende kolorit.
For den, der kender de danske farvande, vil i hvert fald meddelelsen om, at Kiel
nær var gået på grund ved Anholt under rejsen til Aars, smage lidt for meget af
Peder Paars.
Ligeledes forekommer det mindre troligt, at en kanon kan sprænges ved afgiveisen af et salutskud med »løst krudt«!
Mere nøgternt lyder det i en nekrolog over Kong Frederik VI i »Archiv for Søvæsenet« 1840:
»Saa søstærk var Kongen, deels af Naturen, deels ved hans hyppige rejser tilsøes
mellem Rigets Provindser, at han stedse paa disse Rejser iagttog sin sædvanlige
Arbejdstid og lod sig alle løbende Sager referere ombord, ligesom i Land. Endnu
paa hans sidste Rejse til Holsten ifjor i sin høje Alder, sad han i den lille Kahyt
paa Dampskibet, medens dette væltede sig i den høje Søe, lod sig i flere Timer Sager foredrage og afgav Resolutioner, til største Anstrængelse og Besvær for Referenterne, der næppe kunne holde sig paa Benene, og for hvem Opholdet i den snævre,
qualme Kahyt næsten var utaaleligt. Ofte tilbragte han Natten paa Dækket og lod sig
nøje med et Par Timers Søvn, henstrakt paa en Bænk, bedækket med en Kappe«.

Kiel blev hvert år om sommeren benyttet af Kongen og den kongelige familie
fra 1824 til 1840, hvilket sidste år skibet i Juli yderligere foretog to korte rejser med
naturforskere.
I 1841 blev Kiel også benyttet af den kongelige familie om sommeren, men efter
at det nye kongeskib Ægir i Oktober var ankommet til København, blev Kiel i
November indtil videre overladt Generalpostdirektionen til afbenyttelse i Store Bælt
under postdamperen Mercurius' reparation.
Da Kiel i Marts 1842 var blevet leveret tilbage, fandt man ved et eftersyn, at
skibet nu var så udslidt og medtaget, at både fabrikmesteren og KonstruktionsKommissionen ville have det kasseret. På Kollegiets forestilling resolverede Kongen
imidlertid, at skibet skulle repareres og vedligeholdes som en slags reserve til transporter for Marinen og eventuelt til brug for den kongelige familie.
Skroget og maskineriet blev derefter repareret og nye kedler blev forfærdiget i
Frederiksværk. Datidens dampkedler havde ikke ret lang levetid - allerede i 1828
var således skibets første kedler blevet fornyet.
42

Prins Frederik sejler med det kongelige dampskib Kiel ud til fregatten Havfruen, der saluterer og mander ræer. 1832. (Udsnit af maleri afC. W. Eckersberg.)
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Samme år - 1842 - blev Kiel optaget på listen over Flådens skibe og atter benyttet af den kongelige familie.
I 1843 gav Christian VIII ordre til, at Kiel i Juni måned skulle afgå til Fohr
og forblive der i tre måneder under Kongeparrets sommerophold på »Slottet« i
Wyck (to sammenbyggede købmandsgårde). Det skulle der være til disposition ved
sejlads mellem Husum og Fohr, og når Kongen ikke selv havde brug for skibet,
gav han tilladelse til, at direktionen for den derværende søbadeanstalt måtte benytte
det til befordring af passagerer mellem Fohr og nærliggende steder mod refusion af
udgifterne ved kulforbruget og mandskabets lønning og forplejning.
I 1844 blev Kiel udlånt til Generaltoldkammeret i Juni, men var fra ultimo Juli
til ultimo September atter til disposition for Christian VIII ved Fohr og blev derefter
oplagt ved Altona. Kongens adjudant, daværende kaptajn og direktør for Søkortarkivet C. C. Zahrtmann, omtalte i 1844 skibet som - »det usle Dampskib Kiel«.
I 1845 og 1846 gik Kiel nu hver sommer fra Altona til Fohr og var her som de
nærmest foregående år til disposition for Kongen i to a tre måneder.

Det kongelige dampskib Kiel. (Amatørtegning uden årstal. Da skorstenen er lavere og
tykkere og placeret længere forener end på de tidligere viste illustrationer af Kiel, må
tegningen formodes at vise skibet efter, at det i 1842 havde fået nye kedler.)
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Da den ringe dybde i farvandet mellem Husum og Fohr stadig havde været til
gene for sejladsen med Kiel, købtes i 1846 det ældre, mere lavtstikkende hjulskib
Hebe til denne fart.
I September 1846 gik Kiel da for sidste gang fra Fohr til Altona og blev oplagt
her. Skibet henlå dog kun afrigget i Altona i et par måneder - allerede i November
blev det overdraget til Gliickstadts Havnekommission, der anvendte det i 184 7.
I foråret 1848 blev Kiel beslaglagt af de slesvig-holstenske oprørere, der ikke
fandt grund til at ændre skibets navn. Kiel blev nu armeret med 4 stk. 18-pundige
kanoner og anvendtes til operationer ved Vesterhavsøerne - bl. a. ved Ejderens
munding - hvor skibet især blev brugt til at bugsere oprørernes rokanonbåde (lla).
Efter krigens afslutning blev Kiel tilbageleveret til Marinen, der atter en kort tid
overdrog skibet til Gliickstadts Havnekommission, som dog allerede i 1851 lod det
gå tilbage til Marinen.
I 1852 blev det bestemt, at maskine og kedler skulle udtages, hjulkasserne fjernes
og skibet ombygges til transportskonnert eller lastdrager (12).
Som sådan gjorde det gamle kongeskib derefter endnu 12 års tjeneste i Marinen,
indtil det i 1864 udgik og blev ophugget.

Hjuldampskibet Ægir

I

Efterhånden som Kiel blev ældre, og dampskibene udviklede sig til at blive større
og kraftigere, føltes i stadig højere grad savnet af et nyt og mere tidssvarende kongeskib.
Capitain Bodenhoff, der som nævnt i sin tid havde ført Kiel til København, og
som i 1839 havde været dets fører, blev nu sendt til England for at finde et passende skib. Den 4. Januar 1841 afsluttedes kontrakt med firmaet Fairbain & Co. i London om bygningen af et nyt skib. Byggeprisen - inclusive maskineriet - blev fastsat
til f 9579.
Skibet, der fik navnet Ægir, var lidt af et eksperiment, idet det blev bygget af
jern - et dengang nyt og endnu stærkt omdiskuteret skibsbygningsmateriale. Ægir
blev således Flådens første jernskib og tillige det første med rundgattet spejl.
I en resolution af 3. December 1840 havde Christian VIII bestemt, at der ved
skibets aptering skulle tages hensyn til, at det skulle bruges som kongeskib, og at
det derfor skulle have en smagfuld, men enkel indretning.
Ægir blev søsat i 1841 og ankom til København den 12. Oktober ført af capitain
Bodenhoff. Dimensionerne var 44.2 x 5.8 x 1.8 m svarende til et deplacement på
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232 tons (13). Den største bredde - inclusive hjulkasserne - androg ca. 10 m. Maskinen med sine 80 NHK kunne bringe farten op på 10 knob. Sejlføringen var stagsejl med bredfok og topsejl på fortoppen og gaffelsejl på stortoppen.
Oprindelig var armeringen bestemt til at skulle bestå af 2 stk. 24-pundige kanoner
og en 4-pundig haubits samt to falkonetter. Det synes dog at dømme efter billeder,
at de svære kanoner ikke har været medgivet skibet som kongeskib. I 1843 foreslog
Kollegiet at give Ægir 6 stk. 1-pundige falkonetter for at kunne afgive salut »samt
ogsaa bidrage til at give Skibet et smukkere Udseende«. Dette forslag blev approberet.
Under krigen 1848-50 armeredes Ægir med 2 stk. 18-pundige kanoner og 8 stk.
1-pundige falkonetter. I 1864 ændredes den svære armering til 2 stk. 12-pundige. De
to kanoner var placeret i stævnene, men har ikke været medgivet på togter som
kongeskib og opmålingsskib, ligesom skibet naturligvis heller ikke var armeret under
tjeneste som postskib.
Besætningens størrelse var 34 mand ( 1864).
Straks efter ankomsten til København i Oktober 1841 var Kongen ude på en kort
sejlads med Ægir for at prøve det nye skib, og i de nærmest følgende år var Ægir
derefter udrustet hver sommer og til rådighed for Kongen og den kongelige familie
til kortvarige rejser i lighed med, hvad der havde været tilfældet med Kiel.
Ofte inspicerede Kongen således fra Ægir de udrustede skibe og eskadrer under
sejlads i Sundet. Under en sådan inspektion i Maj 1843 tog Eckersberg adskillige
skitser til sine malerier (14).
I forsommeren 1844 sejlede Ægir Prins Ferdinand og Prinsesse Caroline - det
senere Arveprinspar - fra København til Kiel som indledning til den første af deres
to udenlandsrejser.
Den 18. Juni 1845 aflagde Kongen af Preussen besøg hos Christian VIII i København. Kongen kom i sit dampskib Konigin Elisabeth, der blev eskorteret af
Ægir og orlogsdampskibet Geiser. Ved ankomsten til Københavns Red blev det
preussiske kongeflag bl. a. saluteret med 27 skud af korvetten Galathea, der mandede ræer. Et par dage senere gentoges denne honnør, da Ægir med det danske
Kongepar og den preussiske Konge på vej til Helsingør passerede Galathea, der
den 24. Juni om formiddagen lettede og begyndte sin 2-årige jordomsejling.
Under krigen 1848-50 blev Ægir stillet til disposition for Marineministeriet. Somrene 1851 og 1853-55 var Ægir atter kongeskib. Også i 1856 blev Ægir ekviperet til
brug for Kongen, men anvendtes kun nogle få gange, da det nye kongeskib Slesvig
nu blev taget i brug efter afsluttet ombygning midt på sommeren.
De sidste sommermåneder gjorde Ægir derefter tjeneste som postskib.
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Det kongelige dampskib Ægir under krigsudrustning 1849. Foruden falkonetterne langs
lønningen bemærkes den agterste 18-pundige kanon. Selv om Ægir under krigen var blevet
stillet til disposition for Marinem{nisteriet, blev skibet dog i krigsårene meget ofte benyttet
af Kongen. (Tegning af C. F. Sørensen.)

I forbindelse hermed resolverede Kongen under 27. Februar 1857, at Ægir indtil
videre måtte stilles til Postvæsenets disposition og anvendes i postfart, dog med det
forbehold, at et mindre dampskib skulle være disponibelt til Kongens brug, hvis sligt
skulle fordres, hvilket skete, da hjuldampskibet Uffo, der af Generaltolddirektoratet
samme år var blevet overdraget Søværnet, blev stillet til Kongens disposition sammen med hjuldampskibet Hertha fra ultimo Oktober til primo November. Endvidere
bestemte Kongen, at dampskibet Ægir for fremtiden måtte henføres blandt Flådens
øvrige skibe og vedligeholdes som sådant. Bestemmelsen om, at et mindre dampskib
skulle være disponibelt til Kongens brug, bortfaldt dog, da Kongen i 1858 privat
anskaffede dampskonnerten Falken.
I årene 1857 til 1862 var Ægir nu i postfart - dog afbrudt af et togt som opmålingsskib i sommeren 1860 og i 1861 nogle dage, hvor skibet var overladt Københavns Kommunalbestyrelse »for at bringe Hs. M. Kongen dens Hyldest«.
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Ægir var under krigsudrustning fra 10. Juni til 8. Oktober 1864 og har her været anvendt til troppetransport og som depechebåd.
Hver sommer fra 1865 til 1871 var Ægir derefter på opmåling.
I December 18 71 udgik det forhenværende kongeskib af Flådens tal og blev i 18 7 2
solgt til ophugning hos firmaet Petersen & Albeck.

Hjuldampskibet Hebe
Da dampskibet Kiel på grund af sit dybgående ikke egnede sig til at sejle mellem
Husum og Wyck på Fohr, købte Kongen i 1846 et gammelt hjuldampskib, der tilhørte et ophævet aktieselskab.

{

Det kongelige dampskib Hebe.

Kongen skrev i den anledning til Kollegiet, at han havde købt dampskibet Hebe
»for Vor Regning, og det er Vor Villie, at Købesummen udredes af Søetatens Fond«.
Efter overtagelsen af skibet i Thisted skulle det afgå til Wyck og være til disposition der. I lighed med hvad der havde været tilfældet med Kiel, måtte Hebe, når det
ikke var til Kongens disposition, benyttes til befordring af passagerer mellem Wyck
og Husum og andre nærliggende steder mod refusion.
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Hebe var et gammelt og tarveligt skib, som allerede samme år måtte have nye
kedler og næste år en omfattende reparation på maskine og skrog. Maskinkraften ses
angivet til 40 a 50 NHK.
Skibet var kun udrustet i 1847 fra medio Marts til medio September og blev derefter oplagt i Altona.
Efter Christian VIII's død den 20. Januar 1848 blev Hebe i Marts måned bortsolgt ved auktion i Altona.
De slesvig-holstenske oprørere overtog derefter skibet og benyttede det under krigen 1848-50 ligesom Kiel til bugsering af rokanonbåde.

Hjuldampskibet Slesvig
I året 1845 søsattes på N apiers værft i Glasgow hjuldampskibet Copenhagen til
rederne M. C. Schmidt i Kiel og C. H. Danner i Altona, der i 1846 satte skibet i fart
som rutebåd mellem København og Kiel (15).
Det var bygget af jern og var efter datidens forhold et særdeles komfortabelt og
velindrettet passagerskib med meget smukke kahytter. Men ruten fik ingen økonomisk
succes. I 1848 blev det overtaget af Marinen, der under Krigen 1848-50 anvendte det
til bugsering og troppetransport, hvortil det var særdeles velegnet, da det kunne
medføre op mod 1300 mand.
Allerede ved overtagelsen var navnet blevet ændret til S /esvig. Skibets dimensioner var 54 x 7.85 x 2.83 m, hvilket svarede til et deplacement på 740 tons. Bredden
var inclusive hjulkasserne ca. 13 m. Maskineriet var på 240 NHK, farten 10 knob
og besætningen bestod af 45 mand. Sejlføring som 3-mastet skonnert med mesanmasten placeret helt agter.
Efter krigen blev Slesvig overdraget til Postvæsenet, der satte skibet ind på ruten
Korsør-Kiel.
Da Kongen i 1853 ønskede at få et bedre skib end Ægir, udarbejdede fabrikmesteren forskellige forslag til et nyt og mere præsentabelt kongeskib, men da et
skib efter disse forslag ville blive for kostbart, blev det pålagt Marineministeriet efter
konference med Finansministeriet at fremkomme med forslag til anskaffelse af et
passende dampskib til en mere rimelig pris.
Resultatet blev et forslag om at købe dampskibet S /esvig af Postvæsenet, der gerne ville af med skibet. Det ansås i alle måder for at være et godt og smukt skib
og særdeles passende til brug for Kongen, og omkostningerne ved dets omaptering
til kongeskib kunne holdes indenfor en rimelig grænse. Forslaget blev bifaldet i Fe49

bruar 1855, og i December s.å. overtoges Slesvig af Marinen som »Dampskib bestemt til Hs. Majestæt Kongens allerhøjeste Brug«.
Efter omapteringen tilkendegav Kongen i September 1856 sin tilfredshed med den
dygtighed, iver og omhu, hvormed fabrikmesteren havde forestået valget af kahytternes og salonernes forsiring, møblering og øvrige udstyr.
Af møblerne fra Kongens kahyt findes endnu skrivebordet, sofaen og et pibeskab
på chefen for Flådestationens kontor i Nyholms Vagt på Holmen. De her på væggene som paneler anbragte malerier med prospekter fra København hidrører også fra
Slesvig, men de har antagelig hørt til skibet allerede fra begyndelsen, da det bar
navnet Copenhagen.
Der var kun en ulempe ved Slesvig: skibet stak for dybt til at kunne gå gennem Bøgestrømmen.
Fra 1856 til 1879 - begge år inclusive - var Slesvig hver sommer, undtagen i
1864, udrustet som kongeskib. Udrustningen varede dog som regel ikke uafbrudt
gennem hele sommeren, men var som oftest opdelt i 4-5 kortere perioder.
Den 24. Februar 1860 kl. 06.30 opstod under oplægning brand om bord. Alt træværk i maskinrummet og forreste kahyt brændte. I løbet af fire timer lykkedes det
dog at få branden slukket, og skaderne blev udbedret i løbet af foråret, så Slesvig
kunne nå at blive udrustet til normal tid til sommertogtet samme år.
Af mere bemærkelsesværdige begivenheder under de første togter kan nævnes:
1861: Da Kongeskibet Slesvig efter en længere rejse rundt i de danske farvande
kommende Syd fra var på vej til det dengang sædvanlige anløbssted Skodsborg,
blev det om eftermiddagen den 16. August 1861 udfor København mødt af det
festligt udsmykkede tidligere kongeskib Ægir, der havde Københavns Kommunalbestyrelse om bord. Da skibene efter salut fra Batteriet Sixtus og fra Ægir lå ud
for hinanden, begav overpræsidenten sig med flere honoratiores under et nifoldigt
hurra og til tonerne fra et orkester og med fædrelandssange fra et sangkor om
bord til Kongen og bad denne betragte den højtidelige modtagelse og hyldest som
et tegn på, at Københavns Kommune ganske sluttede sig til de festligheder, der
havde fundet sted rundt omkring i landet under Kongens rejse, som et udtryk for
den kærlighed, man nærede til Grundlovens giver. Med Kongens tilladelse eskorterede Ægir derpå under hornmusik og afsyngelsen af fædrelandssange Slesvig et
stykke Nord på til kommunegrænsen og drejede derefter af med salut og et nifoldigt hurra.
Efter S lesvigs ankomst til Skodsborg bragte befolkningen her under landgangen
Kongen et fakkeltog i tolv fartøjer.
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Kongeskibet Slesvig. (Tegning ca. 1862 af professor Chr. Blache.)

1862: Kongen af Sverige-Norge atbentedes i Hfilsingborg og blev sejlet til Helsingør og senere tilbage igen.
1863: .Fra den 27. November til den 4. December var Slesvig udrustet til at føre
den afdøde Kong Frederik VII's båre fra Flensborg til København. Afrejse fra Flensborg den 2. med panserskonnerten Esbern Snare som eskorte.
I Januar og Februar 1864 var Slesvig i begyndelsen af hver måned udrustet en
halv snes dage til disposition for Christian IX, der besøgte Hæren i Sønderjylland.
Fra 4. Marts til 2. September 1864 under krigsudrustning med 12 stk. 3-pundige
kanoner som armering. I Marts-Maj var Slesvig i den vestlige del af Østersøen, i
Juli-August tender for skruefregatten Niels Juel og panserfregatten Dannebrog på
kryds i Nordsøen og Kattegat.
1865: Udrustet fra den 23. Maj til den 26. Juni.
Efter at den russiske Storfyrsttronfølger Nikolaj, der den 28. September 1864 v·ar
blevet forlovet med den 17-årige Prinsesse Dagmar, natten mellem den 23. og 24.
April 1865 var afgået ved døden i Nizza, hvor Dronning Louise, Prinsesse Dagmar og Kronprins Frederik samt det russiske Kejserpar var til stede, blev hans
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båre hjemført fra Villefranche til St. Petersborg om bord i dampfregatten Alexander Newsky, der blev eskorteret af dampfregatten Oleg og to dampkorvetter. I
eskorten indgik tillige to større franske orlogsskibe, der i Kanalen blev afløst af en
engelsk og en amerikansk dampfregat.
Omkring den 15. Maj lå den russiske eskadre i Plymouth, hvorfra den fortsatte
til Christiansand.
Den 23. Maj gik Kongen og Kronprinsen om bord i Slesvig og sejlede fra København til Store Bælt, hvor de udfor Nyborg stødte til den russiske sørgeeskadre
og gik om bord i Alexander Newsky med kranse for at kondolere og overvære
en sørgemesse. Kongen gik derefter i land i Korsør, medens Kronprinsen forblev
i Slesvig, der sluttede sig til den russiske eskadre og eskorterede den til St. Petersborg ( 16).
I Juli blev Slesvig atter udrustet og sejlede Kongen fra Bellevue til Malmø
den 29. for at besøge den svenske Konge, .med tilbagekomst til Bellevue den 31.
I de kommende år benyttes om sommeren ofte dels Bellevue og dels Humlebæk og Helsingør som afgangs- og ankomststed for de kongelige rejser på grund
af de nærliggende slotte - Bernstorff, Charlottenlund og Fredensborg.
Prinsesse Dagmars forlovelse med den afdøde Storfyrsttronfølgern broder Alexander blev året efter deklareret på Fredensborg Slot den 23. Juni.
1866: Afsejlede den 22. September eskorteret af panserfregatten Peder Skram til
St. Petersborg med Prinsesse Dagmar til formælingen med den russiske Storfyrsttronfølger - den senere Czar Alexander III.
Inden hun tog afsked med sit fædreland, havde Prinsesse Dagmar ønsket at se
Møens Klint. Den 3. September om morgenen gik Kongefamilien om bord i
Slesvig udfor Bellevue. Vejret var regnfuldt og blæsende, da kongeskibet lettede,
og sejladsen blev mindre behagelig. Den følgende dag ankredes under Møen, og
Kongefamilien gik i land og beså klinten. Rejsen, hvorunder Dronningen blev syg,
endte om aftenen ved Bellevue.
Prinsessens afrejse fra København til Rusland blev en afsked, der var meget
hjertelig og samtidig en vordende Kejserinde værdig. Overalt vajede danske og russiske flag, og blomster blev i gaderne kastet ned i den kongelige ekvipage, hvor
Prinsessen sad sammen med Kongeparret og Kronprinsen.
Efter bortkørslen fra Bernstorff Slot med forridere og 6 heste for ekvipagen
og kongelige kareter foran og bagved og tilsidst et detachement af gardehusarerne
modtog Prinsessen den første afskedshilsen ved udkørslen fra Charlottenlund Skov
til Strandvejen, hvor der var rejst en æresport, og hvor forstembedsmændene bragte
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hende deres hyldest. På Strandvejen var husene pyntet med flag, og beboerne
havde samlet sig for at hilse og vinke til den bortdragende fyrstedatter. I hovedstaden blev der ligeledes flaget fra alle offentlige bygninger og private huse, ligesom fra alle skibene i havn og på red.
Videre gik kørslen ad Kalkbrænderivej, over Langelinie og gennem Amaliegade
og over St. Annæ Plads, hvor afdelinger af Garden og fra den øvrige Garnison
var opstillet, til Kvæsthusbroen, hvor Slesvig lå med dampen oppe. Bortset fra en
let byge inden ankomsten til K væsthusbroen, var afrejsen begunstiget af mildt og
klart vejr.
Da det sidste officielle ceremoniel var forbi, gik Prinsessen ført af Kongen og
ledsaget af den kongelige familie og overøst af en stadig blomsterregn og under
vedvarende hurraråb ad en med rød løber smykket landgang om bord i kongeskibet, hvor kongeflaget blev hejst.
Under rejsen blev Prinsessen leds~get af sin broder, Kronprinsen, medens enkelte
af den kongelige familie fulgte med til Dragør.
Under -stadige leveråb kastede Slesvig los og gled langsomt ud af havnen fulgt
af tæt besatte dampbåde og andre fartøjer med vinkende og hurraråbende mennesker. Da Slesvig passerede Bomløbet drønede salut fra Kastellets vold og derefter fra Batteriet-Sixtus, og da Trekroner var rundet, blev der saluteret af de
på Yderreden liggende orlogsskibe.
Hele tiden kunne man agter i Slesvig se Prinsessen, der stod dybt bevæget og
vinkede farvel.
Mellem Kastrup og Dragør ankrede Slesvig på grund af hårdt vejr, men fortsatte næste morgen Syd på over Køge Bugt, hvor panserfregatten Peder Skram
og nogle russiske orlogsskibe indgik som eskorte.
Ved ankomsten til russisk søterritorium udfor N argo kom en deputation fra de
russiske skibe om bord i Slesvig. I mandskabernes navn bragte de på en sølvbakke brød og salt som velkomst til Rusland - en gammel russisk skik, der bruges som velkomsthilsen til kære gæster - og især når der er et giftermål i vente.
Begunstiget af et strålende efterårsvejr med· sol og varme blev modtagelsen i
Rusland både festlig og hjertelig. Ved Kronstadt kom Czaren om bord og tog
Prinsessen og Kronprinsen med til Peterhof.
Nogle dage senere rejste Kronprinsen hjem med Slesvig, men gik atter om
bord den 29. Oktober for at sejle til St. Petersborg til Prinsesse Dagmars formæling den 5. November.
1867: Den 23. Maj gik Slesvig til Liibeck for at hente Kong Georg, der kom
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På Københavns Red går Kong Christian IX den 10. Juli 1870 i' land fra kongeskibet
Slesvig med sin datter, Prinsessen af Wales, som Kongen har hentet i Liibeck.

på besøg i Danmark i anledning af Kongeparrets sølvbryllup. Efter forskellige
sejladser med den kongelige familie og den russiske Storfyrsttronfølger sejlede
Kong Georg den 16. Juli sin forlovede, Storfyrstinde Olga, i møde, da hun om
bord i den russiske fregat Olaf var på vej til København (16).
Den 24. September afsejlede Slesvig med Landgrev Vilhelms båre til Liibeck.
Landgrev Vilhelm af Hessen var som bekendt Christian IX's svigerfader.
1868: Sejlede i Juli Kong Christian og den svenske Kong Karl XV fra Klampenborg til Malmo eskorteret af fregatten Jylland, der havde det uheld at rage på
grund på Saltholm Flak.
Anledningen til den svenske Konges besøg var den svenske Prinsesse Louises forlovelse med Kronprins Frederik på Bernstorff Slot.
Den 12. August om aftenen gik Kongeparret om bord i Slesvig ved Bellevue,
der var illumineret, og hvor der havde samlet sig en større folkemængde, og hvor
ministrene og forskellige honoratiores havde indfundet sig for at tage afsked.
Tidligt næste morgen lettede kongeskibet for at sejle til Rusland. Rejsens sidste
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del over Østersøen blev forsinket af tåge og røg fra nogle meget store skovbrande
efter lang tids tørke. Storfyrsttronfølgeren med sin gemalinde var på kejseryachten
Standart sejlet Slesvig i møde, men måtte ankre på grund af tågen og røgen.
Ligeledes var en russisk korvet sendt ud fra Kronstadt for at lodse Slesvig ind,
men de to skibe fik ikke føling med hinanden. Det lykkedes dog kongeskibets chef
at føre Slesvig igennem tågen, og pludselig fik man kontakt med Standart til
stor glæde og beroligelse for Storfyrstinde Maria Feodorovna (tidligere Prinsesse
Dagmar). Ved den senere ankomst til Kronstadt den 16. August blev det danske
Kongepar modtaget med stor festivitas.
Den 31. August vendte Kongen om bord i Slesvig tilbage til Bellevue, men
Dronningen forblev endnu 14 dage hos sin datter, hvorpå hun rejste til Wismar
for her at blive afhentet af Slesvig.
1869: Efter Kronprinsens formæling med Prinsesse Louise på Stockholm Slot
den 28. Juli kørte Kronprinsparret med ekstratog til Malmø og gik her under
store ovationer om bord i Slesvig, der eskorteret af panserfregatten Danmark
førte det nyformælede par til en lige så strålende modtagelse på Nordre Toldbod i
København, hvorfra parret kørte i guldkaret til Christiansborg Slot.
Fra 1869 til 1879 var Slesvig derefter udrustet og til rådighed for Kongen og den
kongelige familie hver sommer. I de senere år anløb Slesvig som regel Liibeck under Kongens ud- og hjemrejse på den årlige rejse til Wiesbaden.
Når fremmede Monarker var om bord i det danske kongeskib, blev disses flag
hejst på stortoppen ved siden af det danske kongeflag eller - såfremt Kongen
ikke var om bord - alene, som tilfældet var nogle gange, hvor den græske Konge
blev sejlet til eller fra Liibeck m. v.
Som det i sin tid gik Kiel, og som det går al denne Verdens herlighed, skulle
det også gå ned ad bakke for Slesvig. Kun fem år efter at kongeflaget for sidste
gang havde vajet fra stortoppen på den gamle kongeyacht, blev den i 1884 - ligesom i sin tid Kiel - reduceret til simpelt transportskib. Slesvigs sidste gerning var at
tjene som kaserne- og depotskib under bygningen af Middelgrundsfortet i 1890.
Det gamle kongeskib udgik af Flådens tal i Oktober 1893. Halvtreds år efter at
kølen var blevet lagt i 1844, begyndte ophugningen i 1894.
Den smukke galionsfigur - en kronet, hvid kvindefigur, der med let bøjet venstre
arm holder en nøgle i hånden - er tilkommet ved ombygningen til kongeskib i
1856. Den blev i 1905 opstillet ved indgangen til Modelkammeret på Holmen senere Søværnets Fjernkendingsskole - som pendant til skruekorvetten Thors galionsfigur (17).
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Dampskonnerten Falken
En lille kongeyacht af en egen art var dampskonnerten Falken, som Frederik VII
i 1858 lod bygge i Deptford ved London. Den var bygget af jern og var Kongens
private ejendom, men blev vedligeholdt og udrustet af Marinen.
Dimensionerne var 32.9 x 5.8 x 2.43 m, hvad der svarede til en drægtighed på 197
tons. Armeringen, der nærmest var til pynt og salutering, bestod af to falkonetter.
Besætningen var på 16 mand.
Maskinen, som var leveret af firmaet Dudgeon, var på 24 NHK og farten 8 knob.
Falken, der var en skrueskonnert, ankom til København 1858 og blev i de nærmest følgende år især benyttet af Kongen under hans ophold på Skodsborg. Herfra
foretoges der lystrejser rundt om i farvandene - til Hesselø, Sønderjylland og de
forskellige provinsbyer.
Den lille dampskonnert var som nævnt Frederik VII's private ejendom, og da
Kongen døde i November 1863, indgik den i dødsboet som arv til grevinde Danner,
der under Krigen 1864 stillede den til disposition for Marinen.
Falken var derefter udrustet fra den 19. Februar til den 31. August og indgik i
Eskadren i den vestlige del af Østersøen som kommandofartøj for eskadrechefen.
Efter krigen blev Falken solgt til skibsreder H. P. Prior, der lod den sætte i stand
og atter apterede den som lystyacht. Ført af daværende lieutenant, senere kontreadmiral Victor Hansen, foretoges nu via England en rundrejse i Middelhavet med
det formål at finde en liebhaver, der ville købe den. På denne rejse, hvor Falken
som det første danske »lystfartøj« sejlede under det nylig approberede yachtflag,
medfulgte bl. a. Priors to sønner. Kong Georg af Grækenland ønskede ikke at købe
det lille elegante fartøj - og havde måske heller ikke råd dertil på det tidspunkt og flere andre forhåbninger slog også fejl.
Under rejsen, der fandt sted i efteråret 1865, viste Falken sig at være et godt
søskib, som under damp og sejl kunne komme op på en fart af 10,5 knob.
I henhold til kgl. resolution af 15. August 1865 måtte det danske yachtflag et splitflag med guldbogstaverne YF i det øverste stangfelt - benyttes af ethvert
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Dampskonnerten Falken. (Maleri af ukendt italiensk kunstner, Søfartsmuseet på Kronborg.)

dansk lystfartøj. Men notifikation herom var på det pågældende tidspunkt endnu
ikke nået ud til alle de forskellige fremmede marinemyndigheder, hvorfor Falken
- takket være splitflaget som man mente måtte være et orlogsflag - blev antaget for og behandlet som en orlogsmand ved ankomsten til en havn med komplimentering og udveksling af besøg. Men selv efter at man havde gjort opmærksom på, at Falken ikke førte orlogsflag, men yachtflag, kom flere af cheferne
for de udenlandske orlogsskibe om bord for at bese den smukke yacht.
Omsider lykkedes det dog at få Falken afbændet i Neapel, hvor den blev sat i
rutefart mellem Neapel og lschia under navnet Giovanne De Procida (18).
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Kongeskibet, Hjuldampskibet Dannebrog
Da Slesvig efterhånden var ved at være udtjent som kongeskib, søgtes på Finansloven 1875-76 bevilling til et nyt Dampskib bestemt til Hans Majestæt Kongens allerhøjeste Brug.
Bevillingen blev dog ikke givet straks, men først på Finansloven tre år senere.
Efter de oprindelige tegninger skulle skibets længde have været 70.6 m, men da det
ville være meget vanskeligt at få et skib med denne længde svajet rundt i havnen i
Liibeck, der var mellemstation på Kongens årlige rejse til Wiesbaden, blev længden
reduceret til 60.65 m. Dette bevirkede imidlertid, at pladsen om bord blev noget
indskrænket, hvilket især kom til at gå ud over Dronningens og hofdamernes beboelse.
Efter de nye tegninger, der udfærdigedes af Orlogsværftets Konstruktionskontor og
fik kongelig approbation den 20. September 1878, blev skibets dimensioner derfor

Sidetegning og dæksplan af kongeskibet Dannebrog inden ombygningen. Romertallene angiver de vandtætte skodter.
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reduceret til 60.65 x 8.16 x 3.18 m. Når hjulkasserne blev medregnet, var den største bredde 14.3 m. Det hertil svarende deplacement kan i de officielle lister og håndbøger ses angivet noget forskelligt - varierende fra 758 til 890 tons. Ifølge Burmeister & Wains opgivelser skulle det være 770 tons. Disse forskellige tal kan bl. a.
dels skyldes vægtændringer ved omskiftning af inventar eller tilkomst af nye installationer og dels, om man har anvendt konstruktions- eller maximumsdeplacementet
(19).
Tegningerne var som allerede nævnt blevet udfærdiget af Orlogsværftets Konstruktionskontor, men da Orlogsværftet på denne tid var fuldt beskæftiget med projektering, bygning og aflevering af flere større skibe, blev bygningen af det nye kongeskib overdraget til Burmeister & W ains Skibsbyggeri på Refshaleøen (20).
Søsætningen af Dannebrog, der var det femte skib i Flåden, som bar dette navn,
fandt sted den 6. Oktober 1879 - samme dato som det første Dannebroge var
blevet søsat 1692 (21).
Maskineriet, der også var bygget af B & W, bestod af en vuggende høj- og lavtrykshjulmaskine med ekscentriske hjul og bevægelige skovle. Maskinen drev begge
hjul samtidig. Man kuhne således ikke dreje skibet rundt på stedet ved at gå frem
med det ene hjul og bakke med det andet. Dampen udvikledes i to høje cylindriske
pladekedler, der var opstillet i samme vandtætte rum som maskinen - foran og
agten for denne.
Maskinen indicerede på forceringsprøven 1050 HK svarende til en fart på 12.2
knob. B & W opgiver her 1200 IHK og 13.5 knob som maskinens toppræstation.
Kulbeholdningen var 110 tons og aktionsradien ved 11 knob 1450 sømil.
Byggematerialet var jern og stål, og byggeprisen androg ca. 684.600 kr. Bekostningen ved udrustningen til togt og oplægningen efter dette under et var ca. 20.000
kroner og udgifterne under togt ca. 5000 kr. pr. måned - de to sidste beløb i 1905kroner.
Rejsningen bestod af to master af træ med spidssejlstakkelage og klyver, der kunne anvendes som støttesejl. Klyveren blev ofte tillige benyttet som hjælp under omsvajning i havn.
Over såvel for- som agterdækket kunne der i passende højde midtskibs lægges
en langskibs planke med tværskibs ribber som »skelet« til solsejlene.
Som den vedføjede skitse viser, var Dannebrog bygget med bak og tre dækshuse.
I forskibet lå på banjerdækket - dækket under øverste dæk - en salon med tilstødende lukafer for hoffets kavalerer og den mandlige betjening. Tilsvarende fandtes
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på banjerdækket i agterskibet kahytter for de kongelige, hofdamerne og kammerjomfruerne samt et baderum.
Det forreste og det agterste dækshus var indrettet til spisesaloner, og i det midterste fandtes sølvkammer og kabys samt lukafer til maskinmesteren og hans assistenter. I vingehusene var der lukafer til jagtkaptajnen, chefen og officererne. Helt agter
- agten for gangen på banjerdækket med de kongelige kahytter på siderne - lå
Kongens arbejdskahyt.
Armeringen bestod oprindelig af fire 3" 6 et. riflede FK, der stod på brodækket
(21a). De blev i 1897 udskiftet med to 37 mm revolverkanoner. Opstillet helt forude
på bakken stod en projektør til navigationsbrug - fra århundredeskiftet en 40 cm
spejlprojektør. Den hørte til inspektionsskibet Beskytteren, når dette skib under
mobilisering skulle udrustes som dampminebåd (minelægger).
Til og med 1912 var Dannebrog sortmalet med gule skorstene og gult opstående.
Fartøjerne - en dampbarkas og fem rofartøjer - var hvidmalede. Begge stævne havde forgyldt ornamentering og midt på hjulkasserne fandtes det danske Rigsvåben
skjoldet med de tre løver.
Det vil vel være naturligt at spørge om årsagen til, at man gav det nye kongeskib
et hjulmaskineri på så sent et tidspunkt som sidst i 1870'erne, hvor hjulskibenes saga
allerede i nogen tid havde været forbi.
Årsagen hertil var ikke alene, at man syntes, at der ville være ~ere stil og værdighed over et hjulskib, men vel nok så meget, at et hjulskib med sit svære maskineri, der gjorde færre omdrejninger i minuttet, havde en langt mere rolig og støt
gang end et skib med en skrue, der let kunne frembringe både støj og rystelser, som
især ville kunne føles generende i agterskibet, hvor de kongelige kahytter og saloner
var beliggende over skrueakslen. Fordelene ved et sådant roligt hjulmaskineri i et
kongeskib kendte man allerede fra Slesvig.

Søsætningen af Dannebrog fandt sted under højtidelige former og udfoldelsen
af et fornemt og stilfuldt ceremoniel. Kongen og Kronprinsparret, Prinsen og
Prinsessen af W ales, det russiske Storfyrsttronfølgerpar og de fleste øvrige medlemmer af Kongefamilien med følge sejlede under salut fra Batteriet Sixtus og
den russiske kejseryacht Derjava fra Nordre Toldbod til Refshaleøen i kongechaluppen og flere efterfølgende fartøjer. I kongechaluppens stævn var foruden •
det danske kongeflag tillige sat det engelske og den russiske kejserstandart. På
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Inderreden lå Slesvig, det engelske kongeskib Osborne og de russiske kejseryachter med flagning over toppene, ligesom alle andre skibe i havn og på red var
flagsmykket.
En med tæpper belagt landgangsbro førte op til det i dagens anledning rejste
telt, ved hvis forside der vajede to Dannebrogsflag flankeret af et britisk og et
russisk flag.
De høje herskaber blev på bestyrelsens vegne modtaget af etatsråderne Tietgen
og Holmblad og ovenfor landgangens trappe af direktørerne, etatsråd W ain og
Burmeister. Til stede var tillige chefen for Orlogsværftet og direktøren for dets
skibbyggeri samt blandt de mange honoratiores en lang række danske, engelske og
russiske søofficerer - alle naturligvis i galla.
På Kongens tegn løb kl. 11,30 det med kongeflaget og danske orlogsflag smykkede kongeskib af stabelen hilst med vedvarende hurraråb, som - da skibet kort
efter roligt flød på vandet - blev besvaret af de ombordværende.
Efter omvisning på værftet begav de høje herskaber sig om bord i den russiske
kejseryacht Czarevna for at dejeunere til tonerne fra kejseryachten Derjavas orkester.

Efter at der havde været afholdt modtagelsesprøve den 7. Juni 1880, blev Dannebrog den 17. s.m. afleveret af B & W til Marinen og hejste derefter for første
gang kommando den følgende dag.
Da kompasserne var rettet og skibstjenesten i det nye skib organiseret, foretog
Kongeparret m. fl. den 29. Juni en prøvetur til Helsingør, og efter Kongens
ønske blev alle Rigsdagens medlemmer indbudt til en sejlads i Sundet den 3. Juli.
På dette Dannebrogs første togt var Prins Valdemar som lieutenant tjenestgørende om bord.
Den 10. Juli gik Dannebrog til Liibeck for at hente Kong Georg af Grækenland, der blev modtaget ved Bellevue, den 13. afsejlede Kongefamilien herfra på
en lysttur i Sundet, hvor Dannebrog førte dansk og græsk· kongeflag. Det samme
var tilfældet, da sejladsen den 19. gik til Hfilsingborg, hvor Kong Oscar II kom
om bord for at bese det nye danske kongeskib.
Den 20. gik Kong Georg om bord ved Bellevue for at møde Dronning Olga,
der kom med en russisk kejseryacht - og derefter var Dannebrog flere gange i
Liibeck for at landsætte eller afhente Konger og kongelige personer
I August 1881 gik Dannebrog - ledsaget af krydserkorvetten St. Thomas til Pillau, hvor Kongeparret kom om bord. Herfra fortsattes til Kronstadt med
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besøg hos Czaren på Peterhof. Den 10. September afgik kongedelingen eskorteret
af russiske orlogsskibe gennem Finskebugten, og under hjemrejsens sidste del
sluttede panserskibene Helgo/and, Odin og Lindormen sig i Køge Bugt til eskorten.
I de to første år - 1880-81 - var Dannebrog udrustet i 4-5 måneder om sommeren, men i de følgende år indtil og med 1898 var kongeskibet under kommando
i en række perioder hvert år. Periodernes antal kunne variere fra tre til syv, og hver
havde normalt en varighed af fra 4 dage til et par måneder - i enkelte tilfælde endda op til 4 måneder. I mellemrummene mellem disse småtogter, der bl. a. gik til
Liibeck ligesom i sin tid med Slesvig, lå Dannebrog ofte oplagt uden for Hønsebroen lige Syd for den gamle Bommens Vagt med vagtskibet Sjælland på broens
modsatte side (22).
I årene 1899-1901 var Dannebrog udrustet hver sommer uden afbrydelse fra pritno Maj til medio November, men i de følgende år til og med 1906 var udrustningerne atter opdelt i kortere eller længere perioder som i tiden 1882 til 1898.
Udover og under de her nævnte udrustninger har Dannebrog inden ombygningen
1906-07 været på følgende togter af særlig interesse.
1891: For at sejle det russiske Kejserpar i møde gik Kongeparret den 24.
August om bord i Dannebrog, der blev eskorteret af panserskibene Helgo/and
og Tordenskjold samt den nye krydser Hekla. Udfor Dragør tnødte de danske
skibe den nye russiske kejseryacht Poljarnaja Zvesda (Polarstjernen) og dens eskorte.
Kongefamilien' blev derefter roet om bord i kejseryachten, der hejste dansk og
græsk kongeflag ved siden af den russiske kejserstandart. Der var som sædvanlig
arrangeret stor modtagelse i København, men vejret var ikke gunstigt - festlighederne druknede i regn.
Den 25. September indløb der meddelelse om Storfyrstinde Alexandras død.
For at det russiske Kejserpar så hurtigt som muligt kunne komme hjem - Poljarnaja Zvesda var returneret kort efter ankomsten til København - blev Dannebrog nu beordret til Gedser, hvortil Kejserparret kom med ekstratog fra Fredensborg for at blive sejlet til Warnemiinde, hvorfra der var arrangeret ekstratog til
St. Petersborg. Under sejladsen med Kejserparret fra Gedser til Warnemiinde førte
Dannebrog russisk kejserstandart på stortoppen.
I 1892, hvor Kongeparret havde været i Wiesbaden, rejste Kongen alene hjem
via Stettin, medens Dronningen endnu blev nogen tid i Tyskland. Da Dronningen
derpå den 10. September vendte hjem over Liibeck, var der i Danmark karantæne
for skibe, der kom fra tyske havne. Kongen gik derfor på Reden om bord i
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Kongeskibet Dannebrog inden ombygningen.

Dannebrog og forblev her sammen med Dronningen, indtil karantænetiden var
udløbet, hvorefter kongeskibet sejlede til Bellevue, hvor Majestæterne gik i land.
I 1893 sejlede kongeskibet - eskorteret af krydseren Valkyrien - Kongen og
Dronningen til England i anledning af Hertugen af Yorks og Prinsesse Marie af
Tecks formæling. Kongeparret rejste over land til Esbjerg, hvorfra afrejsen med
kongeskibet fandt sted den 29. Juni med ankomst til Parkeston den følgende dag.
Efter et længere ophold ved det engelske hof rejste Kongeparret fra Gravesend med
tilbagekomst til Esbjerg den 29. Juli.
Det kan tilføjes, at rejsen til Esbjerg gav befolkningen lejlighed til at hylde
Kongen, hver gang toget gjorde ophold. Over Store Bælt førte dampfærgen Sjælland
kongeflag, og ikke mindst i Esbjerg, der netop fejrede byens 25 års jubilæum, var
begejstringen stor. Ankommet til Esbjerg kørte toget helt ned til havnen, hvor
Dannebrog lå. På kajen var der her rejst en stor pavillon, hvor byens og omegnens honoratiores hilste på Kongen, hvorefter der var souper på Dannebrog.
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Dagen efter - den 28. Juni - fandt den store byfest sted. Kanonbåden Grønsund, der som fiskeriinspektionsskib uden for Skagen havde station i Esbjerg, var
illumineret og afbrændte et smukt fyrværkeri i den stille og lune aften, der var begunstiget af måneskin. Kl. 22,45 ankom toget med Dronningen, der på banegården blev modtaget af Kongen og festkomiteen. Om natten kl. 02,00 kastede Dannebrog fortøjningerne los og påbegyndte eskorteret af krydseren Valkyrien sin
rejse til England.
1898: Efter at Prins Christian den 26. April var blevet formælet med Hertuginde
Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin i Cannes, rejste de først til Schwerin og derefter til Rostock, hvor Dannebrog lå klar til at sejle dem til København. På havnemolen, der var bedækket med tæpper, var opstillet et stort orkester. Prinseparret
blev ledsaget orn bord af samtlige tilstedeværende fyrstelige personer, og her fik
Prinsesse Alexandrine af chefen overrakt en buket fra skibets officerer. Frem
foran musikkorpset trådte nu otte herolder med trompeter og gulrøde flag - de

.:.

Kongeskibet Dannebrog førende norsk kongeflag passerer Skagen på vej til Norge med
det norske Kongepar og Kronprins Olav den 24. November 1905. Til højre ses panserskibet Olfert Fischer og i baggrunden krydseren Geiser.
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oldenborgske farver ·- medens de spillede klingende fanfarer. Da Dannebrog gled
ud af havnen, spillede musikkorpset først den tyske nationalsang og derefter
»Kong Christian«, og ved passagen af Warnemiinde blev de nyformælede hilst med
salut og musik. I København stod modtagelsen ikke tilbage for hyldesten ved afsejlingen - springvandet på Gammeltorv sprang med guldæbler, og hele byen var
pyntet og ovenud smykket med flag og da især den vej, som skulle passeres fra
Nordre Toldbod via Amalienborg til Sorgenfri. Vejret var ikke det bedste - men
det formindskede ikke hyldesten og begejstringen hos den talrige tilskuerskare.
Da Prins Christian og Prinsesse Alexandrine i 1902 havde fået Marselisborg
Slot som gave, foretoges rejsen til Aarhus - for at modtage gaven - med Dannebrog.
1903: Den 29. September lå Dannebrog i Gedser, da Kongen og Kronprinsen
med følge kom med toget fra Fredensborg, idet Kongen den næste dag efter at
have overnattet i kongeskibet skulle åbne færgeruten Gedser-W arnemiinde. Om
morgenen kom minister Hage om bord for at meddele Kongen programmet for
åbningen, som først var blevet fastlagt i sidste øjeblik. I henhold til programmet
skulle Kongen efter frokosten i færgehallen, der var omdannet til festsal, åbne ruten om bord i den tyske færge sammen med Storhertug Friederich Franz IV af
Mecklenburg-Schwerin - broder til daværende Prinsesse Alexandrine. Det blev ikke
bifaldet af Kongen, der ønskede, at åbningen skulle · ske med den danske færge
Prins Christian. Ministeren erklærede imidlertid, at det på grund af det fremrykkede tidspunkt var umuligt at gøre en forandring. Hertil svarede Kongen, at han
i så fald ikke ønskede at deltage i sejladsen. Ministeren måtte derfor omgående
sørge for at få programmet ændret, hvorefter det blev Prins Christian, der med
Kongen, Kronprinsen og Storhertugen om bord åbnede ruten, fulgt af den tyske
færge og Dannebrog eskorteret af krydseren Geiser.
Efter sommertogterne i 1905 hejstes kommandoen atter den 22. November for med
eskorte af det nye panserskib Olfert Fischer og krydseren Geiser at sejle Prins Carl
af Danmark og Prinsesse Maud til Norge som dette lands Kongepar.
Afrejsen fra København fandt sted den 23. November. Ved Lappegrunden mødte
det tyske slagskib Braunschweig, hvor Prins Heinrich var om bord, og saluterede
det nye norske kongeflag, hvorefter det - lidt prætentiøst - sluttede sig til eskorten.
Over Kattegat fik man dårligt vejr og ankrede Nord for Hirsholmene for at få lidt
ro. Men det fastlagte program måtte naturligvis holdes, og da delingen noget senere
var lettet, fik man efterhånden nogenlunde vejr over Skagerak.
Udfor Drøbak gik Kong Haakon, Dronning Maud og den lille Kronprins Olav
65

om bord i det norske orlogsskib Heimdal, hvor det norske kongeflag blev hejst. Med
de norske panserskibe Norge og Tordenskjold i spidsen fulgt af Heimdal og den
danske deling og sidst det tyske og et engelsk slagskib ankom Norges nye Konge
den 25. November til Christiania, hvor delingen blev liggende til den 30.
Den 1. December var Dannebrog med sin danske eskorte atter i København, og
den 6. blev kommandoen strøget (23).
Det følgende år skulle Kong Haakon VII's kroning finde sted i Trondhjem Domkirke den 22. Juni. Midt i måneden afgik Dannebrog eskorteret af panserskibet
Herluf Tralle og med daværende Kronprins Christian og Kronprinsesse Alexandrine
om bord. Den 20. Juni stødte krydseren Hekla, der var øvelsesskib for Elevskolen,
og som kom fra sin station ved Island og Færøerne, til delingen udfor Trondhjem og
indgik i eskorten (24).
Efter kroningshøjtidelighederne afgik delingen den 27. fra Trondhjem. Herluf Tro/le fik dog hurtigt »fri manøvre« og gik direkte til København, medens Dannebrog
eskorteret af Hekla anløb flere norske kystbyer - bl. a. Christianssand, hvor der
blev nedlagt kranse på gravene for de faldne fra Kampen ved Helgoland den 9.
Maj 1864. Delingen ankom til København den 2. Juli 1906.

Da Dannebrog efterhånden trængte til hovedeftersyn, bestemte man sig til, nu da
rejserne via Liibeck var ophørt efter Christian IX's død, at der samtidig skulle foretages en ombygning i forbindelse med en forlængelse af skibet, så det fik den samme
længde, som det oprindelig var projekteret. Hertil blev der i 1906 bevilget 435.000
kroner.
Ved denne forlængelse kunne der gives skibet en bedre og mere passende indretning og aptering.
Skroget blev skåret over på to steder - foran for og agten for maskineri og fyrpladser, hvilket rum samtidig blev forøget med omtrent en meter. Foran for og
agten for de to fyrpladser indsattes 1-!vert sted en længde på ca. fem meter, således
at den samlede forlængelse kom på 10.98 m, hvorved skibets hele længde nu blev
71.64 m mellem perpendikulærerne ifølge »Haandbog for Søværnet« 1908. At længden i håndbøgerne fra 1920'erne ses angivet til 75.64 m skyldes, at det her er
længden overalt (største længde), der er anført.
Ombygningen blev foretaget af Orlogsværftet. Deplacementet øgedes til 1104 tons.
Der tilkom nye kedler og varmeapparater, et nyt ventilationssystem og nye sanitære
installationer. Maskinkraften ses nu angivet til 940 IHK og farten til 13 knob. Ap66

Kongeskibet Dannebrog med Kong Frederik VIIIs båre og kongeflag og orlogsflag på
halv under indsejling til København den 17. Maj 1912. Til venstre kystforsvarsskibet Olfert Fischer og i baggrunden ses foran for Middelgrunden inspektionsskibet Absalon.

teringen såvel i agter- som i forskibet blev forbedret, og der blev tegnet nye møbler
og paneler til salonerne.
I August 1907 var ombygningen afsluttet, og kort efter blev kommandoen hejst,
da Kongen var kommet tilbage fra sin rejse til Færøerne og Island med Ø.K.'s
dampskib Birma (se senere).
Af de nærmest følgende års togter skal nævnes:
I 1909 sejledes Kongeparret til Aarhus til åbningen af Landsudstillingen, og fra 11.
til 23. Juli gik togtet til Rusland med anløb af Bjorkosund og Kronstadt. Da der
denne sommer var kolera i St. Petersborg, og man derfor ikke ville indtage forsyninger her, medfulgte foruden krydseren Geiser som eskorte tillige den af D.F.D.S.
lejede isbryder Bryderen, der som depotskib medførte proviant, vand og kul m. m.
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Den 14. Maj 1912 afgik Kong Frederik VIII ved døden i Hamburg.
Forberedelserne til kongeskibets forestående sommerudrustning var på dette tidspunkt så langt fremme, at Dannebrog allerede den 15. kunne afgå fra København
og under eskorte af kystforsvarsskibet Olfert Fischer, hvor viceadmiral KofoedHansen havde hejst sit flag, stå Syd på i Sundet. Ved Gedser stødte kystforsvarsskibet
Peder Skram til flaget og indgik i eskadren, der ankom til Travemiinde den følgende
morgen. Kl. 12 blev Kongens kiste båret om bord af officerer fra eskadren fulgt af
Enkedronning Louise og det kongelige følge, medens mandskabet uden våben dannede spalier i land. Kongeflaget i Dannebrog og orlogsflagene i alle skibene blev
sat på halv.
Under sejladsen hjem viste tre tyske krydsere sig ved Gedser, hvor de afgav
sørgesalut og derefter sluttede op agten for de danske skibe, som de fulgte et
stykke vej.
Om aftenen ankrede eskadren i Drogden. Den følgende morgen stod inspektionsskibet Absalon med Kong Christian X, Kong Haakon VII, Kronprinsen og et
følge af kongelige personer om bord ned mod eskadren og ankrede agten for Dannebrog, hvorpå Kongerne og de kongelige gik om bord. Sørgeeskadren lettede derpå og stod ind til København, hvor Dannebrog ved middagstid lagde til ved Nordre
Toldbod.
I 1913, hvor Dannebrog var blevet hvidmalet med gult opstående, blev en lang
række danske provinsbyer besøgt under det nye Kongepars rejser rundt i Riget. Også Landskrona og Rostock blev anløbet dette år.
At den nye Konge ville benytte sit skib i langt mere udstrakt grad end Frederik VIII, var hurtigt blevet klart. Allerede den 14. Juni 1912 udstedtes der således
en kgl. resolution om indførelsen af en kongestander - jfr. note 26. Under de nu
langt hyppigere rejser ville det ceremoniel, som kongeflaget krævede, kunne komme
til at virke mod sin hensigt ved med sine ofte forekommende gentagelser at forringe den højtidelighed, som skulle og burde stå om honnøren for kongeflaget.
Ligeledes ville det ofte kunne gribe forstyrrende ind i sømilitære øvelser, når kongeskibet uventet dukkede op og med kongeflagets krav orp. salut og paradering
afbrød igangværende operationer. Den nye kongestander, der som kommandotegn
var ligestillet med kongeflaget, krævede ikke salut og paradering - men blot at besætningerne på skibe, der passerede eller passeredes, gjorde front. Kongestanderen
ville heller ikke forårsage salut fra Sixtus ved de nu hyppigere afgange fra og
ankomster til København, medmindre der var tale om en mere højtidelig anledning, hvor Dannebrog da naturligvis førte kongeflag.
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I foråret 1914 aflagde Kongeparret »visit« ved forskellige europæiske hofTer og hos
den franske Præsident. Rejsen gik først over land til Esbjerg, hvorfra Dannebrog
den 6. Maj afgik med krydseren Heimdal som eskorte. Under rejsen blev Sheerness, Dover, Calais og Amsterdam anløbet med nogle dages ophold hvert sted.
Tilbagekomsten til Esbjerg fandt sted den 26. Maj.
*
Utvivlsomt fik Kongeparrets to sønner, Kronprins Frederik og Prins Knud, yderligere styrket deres lyst til søen ved de nu hyppigere sejladser med Dannebrog. Når
de var med om bord, trak de ofte i det reglementerede »matrostøj« i det til deres
størrelse svarende mininummer og forrettede tjeneste som assisterende udkig og ude
af sigte af land også lejlighedsvis som rorgængere, ligesom de med bare ben efter
bedste evne deltog i morgenens rengøring med spuling af dækket, skrubning af ristværker og pudsning af metalbeslag og messing m.v.
For rigtigt at kunne indgå i tjenesten om bord fik de skibsnumre - endda som
»befarne« med numre i 400'erne - nemlig henholdsvis 461 og 462.
Senere hen tog både Kronprinsen og Prins Knud disse gamle skibsnumre fra
Dannebrog som numre til deres private biler. Kronprinsen havde således i mange år
på sin vogn nummerplade med K 461 - senere »Krone« 461.

*
Da den 1. Verdenskrig brød ud, strøg Dannebrog kommando den 1. August og
henlå derefter oplagt under hele 1. Verdenskrig (25).
Allerede i de sidste år inden 1914 havde Kong Christian X som allerede nævnt
benyttet sit kongeskib i langt større udstrækning end sine forgængere, og denne nye
coutume skulle derefter blive fortsat i de kommende år efter krigen.
I 1919 blev Dannebrog nu atter gjort klar, og den 5. Juli sejledes Prins Axel og
Prinsesse Margareta som nygifte fra Malmo til København.
I 1920 foretog Kongeparret efter Genforeningen en rundtur til de forskellige
sønderjyske byer. Afsejlingen fra København fandt sted den 9. Juli. Med krydseren
Heimdal, der var kadetskib, og tre torpedobåde som eskorte gik sejladsen norden om
Sjælland og Fyn og ned gennem Lille Bælt til Sønderjylland, hvor der alle steder
var jubel og festligheder. Senere indgik til forskellig tid også andre skibe i eskorten
mellem byerne, og under hjemrejsen, der foregik gennem Svendborgsund og Smålandsfarvandet, blev Dannebrog eskorteret af krydseren Geiser. Ankomsten til København fandt sted den 17. Juli.
Det var skik, at Dannebrog blev liggende i Aarhus Havn under Kongeparrets
sommerophold på Marselisborg Slot. Fra Aarhus foretoges da rejser til audienserne i
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København, ligesom der også nu og da fra Aarhus foretoges sejlads til de forskellige landsdele og provinsbyer.
I slutningen af August 1922 foretog Kongeparret med Dannebrog eskorteret af
krydseren Heimdal en rejse til Norrkoping i anledning af Hertugen og Hertuginden
af Vestergotlands sølvbryllup. Dannebrog og Heimdal lå opankret udfor Fridheim,
der var Hertugparret, Prins Carl og Prinsesse Ingeborgs sommerresidens.
Indtil 19 31 vedblev Dannebrog derefter hver sommer at sejle vandet tyndt i de
danske farvande. Det var et meget smukt syn en stille sommerdag at se kongeskibet
komme værdigt glidende hen over det blanke vand i et sund eller på en fjord med
sine adstadigt plaskende skovlhjul og med kongeflaget eller kongestanderen vajende
fra stortoppen (26).
Dannebrog liggende ved Østmolen i Aarhus Havn og Dannebrog fortøjet i sin
bøje på Københavns Inderred med Nyholms Mastekran som baggrund var sikre
danske sommertegn.
Men mest dansk var det vel nok, når det hvide kongeskib med de to gule, agterover hældende og fornemt knejsende skorstene en sommerdag majestætisk kom glidende nærmere og nærmere ind mod en festligt udsmykket havneplads med flag og
hornmusik og høje hatte og uniformer med vajende fjerbuske og hvidklædte piger
med store blomsterbuketter.
Højt oppe på kommandobroen stod Kongen og Dronningen og vinkede ind mod
de mange unge og gamle, der var mødt op for at være med til modtagelsen og få
et glimt af de kongelige.

r

Og når landgangen var lagt, og Kongeparret var gået fra borde, og Kongen havde
hilst på de fremmødte honoratiores, og Dronningen havde fået overrakt et væld af
rødhvide buketter og smilende havde takket, gik Kongen hen til de opstillede
soldaterforeninger og gav hånd til medlemmerne og fik sig måske en passiar med en
gammel garder eller andre gamle bekendte.
Havde havnemanøvren måske været lidt vanskelig, kunne man være sikker på, at
der også var et par gamle søulke, der i deres indbildte bedreviden kom i en strengt
saglig diskussion.
- Herregud - hvorfor gik han dog ikke frem med den styrbords maskine og bakkede lidt med den bagbords - så ville han jo ku' ha' klappet til kajen som en mis
- men det er de her søofficerer ...
Ak ja - der er jo altid »kloge« mennesker, der tror, at de ved alting meget bedre.
På grund af at de to hjul - som allerede tidligere nævnt - med kun en maskine
måtte gå samme vej, var Dannebrog ikke altid lige let at manøvrere. I et skrueskib
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Kongeskibet Dannebrog førende kongestander.

kan man, når skibet er stilleliggende, ved at lægge roret og slå et slag frem takket være skruevandet - give skibet et vist drej, inden det får fart. Ved derefter
at bakke og atter slå et slag frem, er der under gunstige vejrforhold mulighed for at
manøvrere nogenlunde på stedet. Det kan man ikke med et hjulskib, hvor hjulene
går samme vej. Her skal der altid være fart på skibet, for at roret skal kunne virke.
Til gengæld stopper skibet - takket være de store hjul - meget hurtigt, når maskinen
standses.
Der findes en sandfærdig historie om en sådan situation.
En nyudnævnt jagtkaptajn, der aldrig før havde sejlet med Dannebrog, stod og
overvågede en tillægningsmanøvre, som en rutineret chef var i færd med at udføre.
Med en rasende fart - syntes jagtkaptajnen - og med maskintelegrafen stående på
fuld kraft frem, kom Dannebrog nærmere og nærmere ind mod kajen. Mere og
mere ængstelig og følende sit store ansvar som chefens foresatte sprang jagtkaptajnen nu pludselig frem og slog fuld kraft bak på maskintelegrafen. Men inden man
nåede at reagere nede i maskinen, var chefen på pletten, slog atter fuld kraft frem
og blev stående og holdt fast på maskintelegrafen, indtil han mente, at tiden var
inde. Så slog han fuld kraft bak og med styr og fuld kontrol over skibet, så længe
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der var fart på, fik han det drejet og stoppet, så det klappede ind til kajen på
rette måde.
Dannebrog var utvivlsomt Kong Christian X's kælebarn, og både Kongen og
Dronningen var altid meget venligt indstillet overfor skibets officerer og den øvrige
besætning.
Når der under togtet i de forskellige byer blev holdt taffel for de stedlige honoratiores, blev foruden chefen næsten altid en eller flere af officererne indbudt - til at
»spise med guldske«, som det kaldtes.
På hvert togt blev der taget et fotografi af hele besætningen med Kongen og
Dronningen siddende i midten, og hvert besætningsmedlem fik ved togtets afslutning foræret et sådant opklæbet fotografi i stort format.
Når kongeskibet var på vej hjem fra sommerens sidste rejse til provinsen, blev
skibet en aften ankret op et fredeligt sted. Alle officerer var da i forvejen inviteret
- eller tilsagt, som det rettelig hed - til afskedstaffel. Der herskede altid en hyggelig, ja næsten utvungen stemning ved dette taffel, der i officerernes mindre respektfulde jargon blev kaldt »juletræ«. Hver officer fik nemlig til sidst - foruden det forannævnte fotografi af hele besætningen - som afskeds- og erindringsgave tillige foræret
et signeret fotografi af Kongen og Dronningen, og afhængig af, hvor mange togter
man tidligere havde været med på, yderligere enten et sølvcigaretetui, et sølvcigaretskrin - begge med kongelig inscription - eller et par guldmanchetknapper med Kongens navnetræk.
Til biludflugter, som Kongeparret foretog fra Aarhus eller de byer, der blev besøgt, inviteredes som regel også - foruden chefen - en eller to af officererne med.
Stemningen på disse udflugter var altid ligefrem og naturlig. Da man engang gjorde
holdt og steg ud for at strække benene og sidde lidt i græsset, hændte det, at en noget ængstelig hofdame spurgte, om der var hugorme.
Hvortil Kongen beroligende svarede:
- Nej, her er kun hofsnoge!
Sommeren 1931 var det gamle kongeskib ude på sit sidste togt og udgik derefter
af Flådens tal. Det inventar, der kunne anvendes i det nye kongeskib, blev efterhånden udtaget, og Dannebrog henlå derpå på Holmen i et par år - muligvis som en
slags reserve til man havde accepteret det nye kongeskib. Det varede i hvert fald
nogen tid, inden det gamle blev solgt til ophugning. I Juni 1934 blev da omsider
Dannebrog slæbt Syd på gennem havnen til firmaet Petersen & Albecks ophugningsværft.
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Under ophugningen udtoges skjoldene med Rigsvåbnet fra hjulkasserne. De er nu
ophængt på Orlogsmuseet i Set. Nicolai Kirkebygning. Et tredie våbenskjold fra
ornamenteringen agter er overgået til Søartilleriets Museumsmagasin på Holmen.
Af dobbeltrattet til håndstyring, der stod agter som reserve, blev efter oprettelsen
af Søværnets Eksercerskole i Auderød den ene halvdel overdraget til denne af
Kong Frederik IX og står nu opstillet i Skolens hal, medens den anden halvdel
blev overdraget til Navigationsskolen i Svendborg.
Inden omtalen af det nye kongeskib Dannebrog skal der først berettes om nogle
af de forskellige orlogsskibe og passagerskibe, der i tidens løb har været anvendt
til Kongernes og kongelige personers mere bemærkelsesværdige eller betydningsfulde
rejser.
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Orlogsskibe og Passagerskibe som Kongeskibe
Som det allerede blev omtalt i indledningen, er der i tidens løb til Kongernes rejser såvel indenfor som udenfor Riget ofte blevet benyttet skibe, der både ved udsmykning i det ydre og ved en mere komfortabel aptering i det indre var blevet
gjort tjenlige for Kongerne ved særlige lejligheder.
Efter Harald Hildetand går der nu nogle århundreder, før vi hører om Knud
den Stores langskib Dragen, der med sine 60 »rum« og en besætning på over 100
mand siges at have været datidens største skib i Norden. Beretningen om de 60
rum - dvs. 60 årer i hver side - turde dog være en stærk overdrivelse. Olav
Tryggvasons kun en snes år ældre Ormen Lange vides således kun at have været
på 34 rum. Dragen, i øvrigt det ældste kendte danske skibsnavn, hørte til de
største langskibe, de såkaldte »drageskibe«.
Noget frem i tiden fortælles som bekendt, at Dronning Margrethe i 1412 døde i
Flensborg om bord i sit skib - men om dette skib haves der ingen oplysninger.
Derefter går der godt hundrede år, inden vi hører om Christian II, at han gik om
bord i det store orlogsskib Løven, da han i 1523 med en flåde på 18 skibe forlod
Danmark for at sejle til Nederlandene.
Udover disse og de i indledningen nævnte skibe fra 1600-årene skal der inden om.talen af kongerejser med orlogsskibe og passagerskibe i den nyere tid - fra 1874 til
1930 - kort anføres nogle enkelte kongerejser og rejser med kongelige personer.
2. Pinsedag 1749 hejstes kongeflaget om bord i orlogsskibet Oldenborg udfor
Fladstrand, da Kong Frederik V gik om bord for at sejle til Norge med orlogsskibene Delmenhorst og Nellebladet samt fregatten Doquen som eskorte.
Efter rejsen til Norge ankom kongeeskadren til København i midten af Juli.
Efter Freden i Kiel 1814 sejlede briggen Bornholm i Februar s.å. - næsten seks
år efter Kongens død - Christian VIIs båre fra Holtenau til Køge, hvorfra båren
blev ført til bisættelsen i Roskilde Domkirke. Senere - i Oktober - sejledes Prins
Christian Frederik fra Christiania til Aarhus (27).
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I 1834 måtte Prins Frederik - den senere Kong Frederik VII - foretage en mindre behagelig rejse til Færøerne og Island. Rejsen var nærmest en slags midlertidig
forvisning efter Prinsens alvorlige uoverensstemmelse med sin gemalinde Prinsesse
Vilhelmine, Frederik Vl's yngste datter.
Prins Frederik, der måtte lide den forsmædelse, at sejladsen skulle foretages med et
orlogsskib, der bar hans kongelige svigermoders navn, Dronning Marie, gik den 6.
Maj om bord på Helsingør Red, hvorfra rejsen som nævnt gik til Færøerne og Island,
hvor Prinsen skulle opholde sig i fire måneder. Under opholdet, som han i øvrigt
søgte at få det bedst mulige ud af, fremsatte Prins Frederik ønske om skilsmisse,
hvilket Kongen gik ind på.
Hjemrejsen fandt sted med korvetten Najaden, der som kadetskib havde eskorteret Dronning Marie til Reykjavik, men derefter på selvstændigt togt afbentede
Prins Frederik i begyndelsen af September. Efter en hård rejse kom Najaden den
14. September til Fredericia, hvor Prinsen nu fik anvist bolig og efter Kongens
ønske var under stadig opsigt af fæstningskommandanten .

•
Under orlogsskibet Christian VIIl's togt fra den 11. Maj til den 24. August 1841
blev skibet den 23. Maj underlagt Kronprins Frederiks kommando, og den følgende
dag var Kong Christian VIII og den kongelige familie om bord.
Med Christian VIII ledsaget af korvetten Flora, briggen Al/art og lystjagten
Neptun samt dampskibet Kiel sejlede Kronprinsen ned i Østersøen, hvor han ud for
den meklenborgske kyst gik om bord i Kiel, hvormed han fortsatte til Rostock.
Efter at Kronprinsen den 10. Juni var blevet formælet med Prinsesse Charlotte
Mariane af Mecklenburg-Strelitz, sejlede orlogsskibet den 21. Juni Kronprinsparret
til København.
Som det vil være bekendt, blev dette Kronprins Frederiks andet ægteskab lige så
lidt lykkeligt som det første.

Ti år efter togtet med orlogsskibet Dronning Marie var Kronprins Frederik atter
på besøg på Færøerne.
Den 23. Maj 1844 gik Kronprinsen om bord i fregatten Geflon, der - ledsaget
af fregatten Thetis - efter anløb af en skotsk havn ankom til Thorshavn i slutningen af Juni (28).
Hjemrejsen, hvorunder Lerwick på Shetlandsøerne blev anløbet, blev i Juli foretaget med korvetten Flora, der var kadetskib.
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Da den danske søkadet Prins Wilhelm i 1863 efter at være blevet valgt til Hellenernes Konge havde fået Kong Frederik VII's tilladelse til at modtage den græske
kongekrone, forlod han i midten af September sit fædreland om bord i panserskonnerten Esbern Snare.
Efter en stormfuld rejse Syd på gennem Sundet og over Østersøen gik den kun
17-årige Kong Georg I i land i Stettin for herfra via London og Paris med besøg
ved det engelske og det franske hof at fortsætte til Athen, hvortil Kongen ankom
den 30. Oktober.

...

Fregatten Jylland som kongeskib udfor Vestmanøerne 1874 under Kong Christian IXs
rejse til Island i anledning af Tusindårsfesten. Langt i baggrunden skimtes masterne af
eskorteskibet, korvetten Heimdal. (Maleri af C. F. Sørensen.)
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Fregatten Jylland - 1874 og 1876
Den første rejse i den nyere tid med et orlogsskib som kongeskib for Danmarks
Konge var fregatten Jyllands togt til Færøerne og Island fra den 17. Juli til den
31. August 1874 i anledning af Islands Tusindårsfest. Korvetten Heimdal, der var
kadetskib, eskorterede. Under opholdet ved Island var tillige stationsskibet, orlogsskonnerten Fylla, underlagt Jylland.
Kongen var - efter at have inspiceret lejren ved Hald, hvor Kronprinsen var
chef - sammen med Dronningen rejst med ekstratog til Frederikshavn, hvorfra
kongeskibet Slesvig sejlede Majestæterne ud til fregatten Jylland, der lå opankret
uden for havnen. Efter en afskedsmiddag om bord i fregatten begyndte Kongen
sin Islandsrejse, medens Dronningen med sit følge sejlede til Bellevue med Slesvig.
På hjemrejsen blev Leith ved Firth of Forth, Edinburghs havnestad, anløbet.
To år senere - i 1876 - gjorde fregatten atter tjeneste som kongeskib, idet den
under togtet, der varede fra den 1. Juni til den 31. August, sejlede det danske og
det græske Kongepar med en del af de kongelige familier til Rusland med besøg i
Kronstadt, St. Petersborg og Bjorkosund. På hjemrejsen blev Bornholm anløbet.
Fregatten Jylland var på denne Ruslandsrejse, der varede fra den 26. Juli til den
26. August, eskorteret af korvetten Heimdal og kongeskibet Slesvig, der havde en
del af de kongelige familier om bord.

Det Østasiatiske Kompagnis Dampskib Birma - 1907
Med det første kongeskib Dannebrog havde Kongen i 1880 fået et skib, som nu
i det store og hele kunne benyttes til kongerejser ikke alene i de hjemlige farvande
men i sommermånederne tillige over Nordsøen og Østersøen.
Da Frederik VIII var blevet Konge, blev spørgsmålet om et besøg på Færøerne og
Island aktuelt, og man brød nu for første gang den gamle tradition, at et kongeskib
skulle være et orlogsskib, og bestemte sig til at leje et civilt skib. Medvirkende hertil
var, at et større følge og en delegation fra Rigsdagen skulle ledsage Kongen. Og
det orlogsmæssige - bl. a. med hensyn til salut - ville naturligvis kunne klares af
eskorten.
Resultatet blev, at man i 1907 lejede to skibe af det Østasiatiske Kompagni.
Dampskibet Birma, der var det største, blev kongeskib med orlogsbesætning - bortset fra de øverste maskinofficerer og restaurationspersonalet, der var fra Ø.K.,
medens dampskibet Atlanta, der skulle medføre delegationen fra Rigsdagen m. fl.,
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Ø.K.s dampskib Birma, der var kongeskib under Kong Frederik VIIIs rejse til Færøerne
og Island 1907.

havde besætning fra Ø.K. Føreren af Atlanta var dog en tidligere søofficer, der
var ansat i Ø.K.
Midtskibs på promenade- og hoveddækket i Birma lå ·salonerne - dels Kongens
egen suite kahytter og dels spisesalon og rygesalon for følge og gæster, der hver
havde sin egen sovekahyt. Prins Harald, der ledsagede Kongen, havde også her sin
egen suite kahytter.
Af følget og gæsterne kan - foruden jagtkaptajnen, der næst Kongen havde kommandoen over »kongeeskadren« - nævnes konseilspræsident J. C. Christensen, hofmarskallen, Kongens adjudant, ordenshistoriograf Troels Lund, etatsråd H. N. Andersen, Kongens livlæge, skibsreder J. Lauritzen og efter ankomsten til Reykjavik
tillige Islands førsteminister Hannes Hafstein.
Agter var der beboelse for skibets officerer, marinemaleren Locher og redaktører
fra Pressen og Ritzaus Bureau m. fl.
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På mellemdækket agter var der messer dels for et orkester på tyve mand og dels
for de kongelige lakajer og sølvkammerfolk m. fl.
Alt i alt befandt der sig ca. 300 personer om bord, og det siger således sig selv,
at et sådant opbud ikke ville kunne have været om bord selv i vort største orlogsskib.
Eskorten bestod af krydseren Geiser - og senere tillige krydseren Hekla. Det var
to navne med god klang på Island. Birma var hvidmalet og de to krydsere var malet med den i 1907 indførte grå orlogsfarve. Atlanta var sortmalet med gule overbygninger.
Afgangen fra København fandt sted den 21. Juli 1907 med kongeflaget vajende fra
stortoppen på den 4-mastede Birma. Den 24. stødte Hekla, der var øvelsesskib for
Elevskolen i forbindelse med stationstjeneste under Island, til »kongeeskadren« Vest
for Shetlandsøerne og indgik i eskorten.
Kongerejsen gik via Færøerne til Reykjavik. Efter de mange festligheder her bl. a. en 3-dages ridetur til Thingvalla, hvor omtrent halvdelen af Reykjaviks indbyggere ledsagede Kongen, og et stort bal om bord i Birma fortsattes Island rundt
til Seydisfjord med anløb af de vigtigste havne undervejs.
Under hjemrejsen blev Gudvangen i Sognefjord besøgt, og fra Helsingør indgik
tillige panserskibet Iver Hvitfeldt i eskorten (29) .
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Kongeskibet Birma går til bøje i Københavns Havn efter kongerejl§en til Færøerne og
Island 1907. Bag Birma skimtes krydseren Geiser, til højre krydseren Hekla.
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Krydseren H eimdal - 1914
En meget kort, men betydningsfuld kongerejse foretog Kong Christian X den 18.
og 19. December 1914 til Trekongermødet i Malmo. Kongeflaget vajede her fra
stortoppen i krydseren Heimdal, der blev eskorteret af en division torpedobåde.
Kl. 07.30 den 18. kom Kongen ledsaget af sin adjudant af Søværnet til Nordre
Toldbod. Udenrigsminister E. Scavenius var allerede gået om bord, og et kvarter
senere stod Heimdal ud af havnen og fortsatte Øst på med 15-16 knob.
Stemningen i Malmo var på dette tidspunkt en noget anden end i København. Da
den norske Konge kørte over Torvet, var der dødsstille, og da Kong Christian lidt
efter passerede, lød der nogle spredte hurraråb, medens den svenske Konge blev
modtaget med jubel.
Kort efter afgangen fra Malmo indtraf en dramatisk begivenhed, der let kunne
være blevet alvorlig. Man havde opdaget, at der var ild i kullene i en af de forreste
kulkasser. Der blev ført brandslanger ned på forreste fyrplads og den tørre skydebomuld blev udtaget af skydebomuldsmagasinet. Det lykkedes omsider at få en brandslange ind gennem kullemmen til de brændende kul, hvor der nu blev pøset så meget
vand på, at man omsider blev herre over ilden - alt mens krydseren løb sine 16
knob~
Det viste sig, at ilden var opstået i en bunke slagger og glødende kul, der var
blevet henlagt på fyrpladsen ud for skodtet til kulkassen, da man ved ankomsten
trak fyret og ikke måtte kaste slaggerne og de glødende kul i havnen eller på anden
måde kunne komme af med dem. Ved afgangen var der ved blæsernes kraftige lufttilførsel for at få sat damptrykket op til den høje fart gået ild i de glødende kul, der
gjorde skodtet ind til kulkassen rødglødende. Herved var kullene i kulkassen blevet
antændt. Man slap med skrækken, og uden havarier af betydning og trods den kraftige røgudvikling lykkedes det at klare affæren, uden at man behøvede at forurolige
Kongen (30).

Kongefærden 1921 til Færøerne og Island med Krydseren Valkyrien
og til Grønland med D.F.D.S.'s Dampskib Island
En smuk sommerdag - den 17. Juni 1921 - stod krydserne Valkyrien og Heimdal Sundet ud.
Fra Valkyriens stortop vajede kongeflaget, hvis vildmænd for første gang skulle
skue Grønlands fjelde og indlandsis. For første gang skulle en Konge betræde Jor80
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dens største ø, og for første gang skulle kongeriget Island nu modtage sin egen Konge, sin Dronning og sin Kronprins.
Men det var slet ikke første gang, at stormen hylede og søerne væltede sig ude på
Nordsøen og det vilde Atlanterhav, da Danmarks lave strande og »Lange Maren«
- Skagens Fyr - omsider var forsvundet langt agterude bag kimingen.
Majestæterne med følge befandt sig om bord i Valkyrien, medens både Kronprinsen og Prins Knud var om bord i Heimdal, hvor de gjorde tjeneste som kadetter.
Nogle dage i forvejen havde inspektionsskibet Fylla forladt sin station under Island for en tidlig morgen under kongesalut at støde til flaget, da Valkyrien udfor
Trangisvaag stod ind på det færøske søterritorium. Idet Fylla indgik som det andet skib i linien, formeredes hermed Den danske Atlanterhavseskadre - eller som
dens noget længere, men mere officielle betegnelse lød: »Flaadedelingen til Overførelse og Ledsagelse af Hans Majestæt Kongen til Færøerne, Island og Grønland«.

Færøerne.
Slud og regn - tåge og tykning - både sommer og vinter - sådan omtrent stod
der vist i geografien. Men her havde de gode Færinger narret videnskaben og sørget
for en pragtfuld overraskelse. Solen stod med næsten tropisk glød over Trangisvaag
og Tveraas fjelde, over grønne tun og fjordens spejlblanke vand, da eskadren gled ind.
Da ankeret var gået i bund, blev fartøjerne sat ud, og et øjeblik efter dampede
Valkyriens vedetbåd mod landingsstedet, hvor Kongeparret steg i land under salut
fra skibene og blev modtaget af amtmanden og bygdens øverste.
Sommerblæsten strøg lun og blid ind under æresporte med grønne grene og guirlander af rødhvide bånd - den bar med sig toner fra et fjernt orkester - hornmusik og sommersol - medens Færinger i farvefyldte nationaldragter strømmede til
for at hylde og hilse deres Konge og Dronning.
Men det fastlagte program måtte følges, og allerede den næste morgen lettede
eskadren og stod Nord på til Thorshavn. På reden her lå fiskerfartøjer -og færingerkuttere med deres hvidmalede stævne, så de lignede søfugle, flagsmykkede og ordnede
i to lange rækker som en hel alle, hvorigennem skibene skulle passere, før de ankrede under salut fra det gamle batteri inde på Skansen.
Da alle de officielle modtagelser og besøg omsider sluttede med taflet om bord,
var der landlov og rigtigt færingerbal. Det vil sige: lavt til loft, endnu en fin og
»sart« duft af bergfisk og saltlage, Færinger i nationaldragter, veste og små jakker
besat med sølvknapper. Tramp af træsko. Primitiv musik - et par blæsere - nu og
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da kun en harmonika. Men det gjorde ikke noget - de dansende sang selv med og
overdøvede ofte musikken, og alle tilskuerne drævede med på det evige omkvæd:

Raske drenge
grinde dræbe
er vor lyst
æehrr vor lyst

To skridt halvt frem og halvt til siden - derpå et tilbage og rundt i en kreds om og om igen - stadig de samme figurer. Det er grindefangsten, der på denne
måde skildres i dansen - først hvordan grinden omringes af bådene - jages ind i
en våg og derpå presses mere og mere, så de stakkels dyr, der tilsidst er fra sans
og samling, løber op og strander på grundet vand, hvor de bliver et let bytte, såfremt de da ikke allerede er blevet dræbt på et tidligere tidspunkt.
For at fuldstændiggøre billedet ledsages dansen ofte af fagter og gebærder, der
skal illustrere, hvorledes grinden stikkes og flænses. Navnlig lidt ud på morgenstunden, når bølgerne går højt, kan det hænde, at enkelte fuldstændig føler sig hensat
til virkelige forhold.
Endnu efter at de sidste fartøjer var kommet til borde ved solopgang, blev fjeldenes stilhed brudt. Ud over redens spejlblanke, solglitrende flade tabte sig lyden
af larm og lystighed fra Færingernes glade fest: Raske drenge, grinde dræbe æehrr vor lyst.
Fra Thorshavn gik Valkyrien eskorteret af Fylla til Klaksvig, hvorfra Fylla gik
i forvejen til Reykjavik, medens Valkyrien og Heimdal, der havde suppleret deres
kulbeholdning i Kongshavn, atter anløb Thorshavn før afgangen til Island.
Det store blå Atlanterhav, der på opturen til Færøerne havde vist sig fra sin
mindre venlige side, var efterhånden faldet til ro, og i magsvejr nærmede skibene sig
Islands Sydkyst, hvor det danske kongeflag under salut fra Heimdal blev skiftet til
det islandske ved passagen af territorialgrænsen. Det var første gang det islandske
kongeflag - falkeflaget - blev saluteret. I strålende sol stod de to skibe ind mellem Vestmanøerne, hvor islandske fiskere gik til søs og modtog deres Konge med
flagsmykkede fiskekuttere.
Fylla, der i mellemtiden havde anløbet Reykjavik og der taget den islandske kabinetssekretær om bord, stødte atter til flaget og saluterede midtvejs mellem Reykjanes og Skagi.
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Krydseren Valkyrien på Reykjavik Red 1921. På agterste bro ses den
kongerejsen opsatte rygesalon.

anledning af

Da modtagelsesfestlighederne først var berammet til at skulle finde sted den følgende dag, blev der ud på aftenen ånkret op i Eidisvik - Reykjaviks vinterhavn
Nordøst for byen - hvor skibene lå godt gemt bag .skær og småøer. Næste morgen
lettede eskadren og stod på kølvandslinie ind på Reykjaviks Red.
Da Kongen gik i land - atter under salut fra eskadren - blev falkeflaget nedhalet om bord i Valkyrien og hejst i land på den til midlertidigt slot omdannede
latinskole.
Måske faldt det enkelte patriotiske Islændinge lidt for brystet, at æresportene ved
landgangen var pyntet både med islandske og danske flag og guirlander. Hvad enten det nu skyldtes det herskende forbud eller de trykkende økonomiske forhold
- eller måske de nationale følelser - var stemningen ved modtagelsen noget behersket.
Alt i alt var det dog store dage i Reykjavik med Altingets banket, modtagelser
på »slottet« - baller hist og festligheder her. Og endelig - efter den lange ridetur
ind i landet, hvor Majestæterne besøgte Thingvalla, Gullfoss og Geysir, der dog trods megen sæbe og store anstrengelser - ikke ville springe, sluttede besøget med en
reception om bord i Valkyrien, hvortil selected Reykjavik var indbudt. I øsende regn
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- man sagde undskyldende, at det var Islands gråd over afskeden - blev gæsterne
færget i land, hvorpå eskadren lettede for efter et par timers sejlads at ankre på
Havnefjord - lidt Syd for Reykjavik.
Her lå Det Forenede Dampskibsselskabs islandsbåd Island, der var omapteret til
Kongeparret og dets følge under rejsen til Grønland. Bl. a. var Island blevet forsynet med en ny, høj radiorig.
Medens Valkyrien og Heimdal begge var dobbeltskrueskibe, der ikke mentes velegnede til sejlads i farvande med is, var Island såvel som Fylla forsynet med enkeltskrue, der sad så dybt og vel beskyttet, at sandsynligheden for et skruehavari
på grund af is kun var ringe. Af mindst lige så stor betydning var dog kulspørgsmålet, idet der ikke var mulighed for kulfyldning på Grønland i større udstrækning, og de to krydsere brugte mange kul ved højere farter.
På Havnefjord - og stadig i øsende regn - gik Majestæterne, Kronprinsen og
Prins Knud med jagtkaptajnen og det øvrige følge om bord i Island, hvor nu det
danske kongeflag blev hejst. Island og Fylla lettede straks derefter og stod Vest
på, medens Valkyrien og Heimdal saluterede og satte signalet »Lykkelig rejse«.
Island havde under kongefærden til Grønland fører og besætning fra D.F.D.S. suppleret med signalgaster m. fl. fra Marinen til kommunikation med Fylla.
Fra Skagi blev kursen sat mod et punkt omtrent 60 sømil Syd for Kap Farvel
eller næsten lige så sydligt som Skagens bredde. Herfra holdt man i passende afstand op langs Grønlands Vestkyst. Adskillige gange kom skibene ind i drivis - ja,
måtte en enkelt gang endog vende om og sejle et stykke tilbage og derfra søge længere ud til søs for at undgå den på sine steder tæt pakkede storis.
Lidt længere mod Nord begyndte isfjeldene at vise sig. Medens storisen eller havisen - som det vil fremgå af navnet - dannes af havvand i Polarhavet og derfra
langs Grønlands Østkyst føres Syd på og rundt Kap Farvel til Vestkysten, stammer
de store drivende isfjelde fra indlandsisen, der på grund af det årlige overskud af sne
presser sine bræer og isfloder ud mod fjordene, hvor isen efterhånden kælver og flyder
ud som isfjelde.
Nu og da var høje tinder og fjelde dukket op omme bag den østlige kiming, og
lidt efter lidt, som isen blev mere og mere spredt og tilsidst helt forsvandt, lod islodsen skibene gå nærmere og nærmere ind mod land. Den 9. Juli passeredes Frederikshaabs Isblink - en fremskudt del af indlandsisen, der her strækker sig næsten helt
ud til det åbne hav. Fjelde og fjorde kunne nu tydeligt skelnes - dybe, øde og fredelige fjorde kranset af vilde, forrevne og sneklædte fjelde.
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D.F.D.S.s dampskib Island som kongeskib på vej Nord på gennem Davisstrædet under
kongerejsen til Grønland 1921.

Det var sidste aften i søen inden Godthaab. Forude sås allerede det knejsende
fjeld Hjortetakken - Godthaabsfjordens mægtige anduvningsmærke. Solen stod endnu lavt på Himlen et eller andet sted langt i Nordnordvest, medens dens lyse skær
lå over Grønlands fjelde inde oin styrbord. Et uforglemmeligt syn - fjeld ved fjeld
- tinde bag tinde - uberørte og utilgængelige - hele kysten ned så langt øjet rakte.
Og inde bagved - forrådt af solrefleks - isblinket fra indlandsisens milevide øde.
Solen svandt langsomt bag horisonten, da Island gled ind på Godthaabsfjorden,
der lå bred og blank som et spejl. Kangek om bagbord - .Jg forude alle de mange mærkelige fjelde: Hjortetakken, Store og Lille Malene og Sadlen langt i det
fjerne.
Bovvandet løftede sig foran skibenes stævn og skred derfra som en lang og levende dønning ind mod de tusinde holme og skær. Da - pludselig - skød en lille
sort prik som en pil hen over fjordens blanke og lysende flade.
Skibene stoppede og lod farten løbe af - og i et rasende tempo padlede den
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grønlandske lods sin kajak op på siden af Island. Der blev slået et par stropper under kajakkens midte - hvorpå hele historien blev hejst og sat indenbords på dækket.
Først der kravlede kajakmanden ud som Grønlands første hilsen til sin Konge.
Solen var længst nede, men endnu lå dens blegrøde skær over fjeldenes højeste
tinder. Midnatssol findes ikke så sydligt som Godthaab, der ligger på samme breddegrad som Reykjavik, men midsommernatten er kort og næsten lige så lys som dagen.
På det sidste stræk ind til Godthaab blev Island yderligere eskorteret af en lille
eskadre på tre skibe: Knud Rasmussens Søkongen og to af Den Kongelige Grønlandske Handels fartøjer, der alle var kommet tøffende ud fra Skibshavnen formeret
på kølvandslinie.
På Godthaab Red blev skibene modtaget af skonnerten Ingolf og en hel flotille
konebåde og kajakker. Der blev saluteret, råbt Hurra - og alle Grønlænderne var
ellevilde af glæde.
Næste formiddag fandt den officielle modtagelse sted, og om eftermiddagen var
der arrangeret offentlig kongefest under åben himmel. Midt på en stor indhegnet
plads var anbragt en talerstol, og medens Solen strålede og flagene smældede i sommervinden, blev der holdt velkomsttaler til Majestæterne både på dansk og på grønlandsk, dels af landets øverste embedsmænd og gejstlige, dels af en storfanger, for
hvem en tolk foretog oversættelsen.
Små grønlænderpiger i deres maleriske dragter og kamikker og med store kraver af
forskelligt farvede glasperler i smukke mønstre sang med deres rene og klare stemmer, mens grønlænderdrengene i hvid anorak stod rundt omkring og så på med
hænderne dybt begravet i bukselommerne.
Dronningen fik overrakt et meget smukt edderdunstæppe og Kongen fik foræret
en fuldt udrustet kajak.
Kun vakte det nok nogen forundring hos enkelte kajakmænd fra de fjerneste
udsteder, at Kongen ikke straks prøvede sin gave og selv padlede den om bord.
En anden dag var der kajakstævne og opvisning udfor Island. Her viste de små
ferme mennesker deres kunster og deres fænomenale færdighed i kajakroning. De
krydsede hen over hinanden, væltede rundt indtil fem gange i træk, kom op igen,
tabte åren, hvilket for en enlig kajakmand som regel er den visse død, idet kajakken da straks vender bunden i vejret, og manden drukner i det iskolde vand - og
reddede her hinanden - de padlede fint i formation på frontorden og i kølvandslinie
- kun en ting ville de ikke - ro om kap! Det var af den gode grund, at de, der
kom sidst - og nogen måtte jo komme sidst - og da navnlig den allersidste derved ville være brændemærket for hele livet. Man ville altid gøre nar af ham og
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vedblive at erindre ham om, at det nok var ham, der kom allersidst, dengang Kongen
så det. Nej, det ville de ikke være med til ...
Efter opvisningen kom kajakkerne en for en hen til falderebet i Island, hvor
Kongen stod på nederste repos og overrakte tobak og en pibe til hver af kajakmændene.
Fylla, der havde holdt søen siden Februar, var efterhånden ikke mere helt ren i
bunden, hvorfor skibet slugte flere kul end beregnet for at kunne holde farten.
Fylla blev derfor ladt tilbage i Godthaab, da Island stod Nord på til Disko, hvor
Godhavn blev anløbet den 14. Juli, og hvorfra der fortsattes videre samme dag til
Jakobshavns lsfjord - tilblivelsesstedet for Grønlands største og smukkeste isfjelde.
I Jakobshavn - og ovenikøbet midt under modtagelsesfestlighederne - kom der
et radiotelegram med anmodning om øjeblikkelig hjælp fra den svenske damper
Bele, der var strandet ved Dark Head. Der blev straks brudt op, og Island stod
op mod strandingsstedet, som man dog først nåede op til efter en del besvær på
grund af tåge og usigtbart vejr. Bele, der stod uhjælpelig fast, var fragtet af Den
Grønlandske Handel og havde hovedparten af Knud Rasmussens udrustning til Ste
Thuleekspedition om bord.
Medens passagerer og besætning straks var blevet bragt i land og i forholdsvis
sikkerhed, lykkedes det kun at bjærge en mindre del af godset og inventaret. I og
for sig var der således ingen, der var i øjeblikkelig livsfare. Men alligevel vakte det
selvfølgelig usigelig glæde og begejstring, da hjælpen viste sig. Passagererne, der ellers
skulle have camperet en måned eller måske mere i telte eller under åbne fartøjer,
kunne nu komme til Godthaab med Island, medens kun nogle få af det skibbrudne
skibs officerer og mandskab blev tilbage for at undersøge muligheden for bjærgning
af lasten.
Bele blev fuldstændig vrag.
Udfor Godthaab stødte Fylla atter til Island, og efter at de skibbrudne fra Bele
var blevet bragt i land, fortsatte de to skibe Syd på i Davis Strædet. Vejret blev
efterhånden rigtig dårligt. Tåge vekslede med regn og dis i flere dage, men da først
Kap Farvel af hensyn til isen var rundet i god afstand og stævnen vendt mod Færøerne, blev Himlens store blæsere sat i gang, så Atlanterhavet tog til at røre på sig
for alvor. I fem etmål rasede elementerne, og først da overfarten omtrent var endt
og Myggenæs - Færøernes vestlige forbjerg - kom i sigte, begyndte det at løje af.
Medens Grønlandsfærden stod på, havde Valkyrien og Heimdal foretaget små
selvstændige togter rundt Island til Seydisfjord - henholdsvis sønden og norden om
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landet - hvorefter de begge var gået til Vestmanhavn på Færøerne, hvor hele flådedelingen samledes den 27. Juli. Kongeparret og dets følge gik nu om bord i Valkyrien, hvortil kongeflaget blev skiftet.
Sent samme aften stod Den danske Atlanterhavseskadre Syd på gennem Vestmansund og Hestfjord. Udfor Nolsø fik Fylla fri manøvre pr. signal, hvorpå skibet skar ud af linien og afgav sin salut - 27 ildstråler ud i den sene Juliaften. Da
det sidste ekko døde bort et eller andet sted inde mellem de færøske fjelde, forsvandt Fylla i det tiltagende mørke for atter at søge op til sin station som inspektionsskib under Island, medens Valkyrien og Heimdal fortsatte Sydost på. To dage
senere passeredes Lindesnæs og allerede den 30. Juli var Valkyrien og Heimdal
atter i København (31 ).

Orlogsskibet Niels lue/ - 1926, 1928 og 1930
Togtet som kongeskib i 1921 var Valkyriens næstsidste udrustning. Endnu en
gang - i 1923 - kom den gamle krydser ud på togt - denne gang som kadetskib,
hvor togtet bl. a. gik til Teneriffa. Da var Valkyrien 35 år gammel - forlængst

Orlogsskibet Niels Juel som kongeskib under kongerejsen til Færøerne og Island 1930. Agten for skorstenen ses rygesalonen til det kongelige følge.
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umoderne som krigsskib og efterhånden så kostbar at vedligeholde, at skibet nu
måtte gå til ophugning.
I 1923 havde Marinen imidlertid fået et nyt skib, der oprindelig skulle have været
et kystpanserskib med svær armering og ringe fribord, men som, takket være den
lange byggetid under og efter den første Verdenskrig og forskellige politiske forhold, blev ændret til et søgående panserskib med krydserarmering - en krydser uden
krydserfart - i fredstid bl. a. beregnet til repræsentation og som skoleskib.
Men netop på grund af sin sødygtighed ville dette skib, Niels lue!, der i 1923
havde været på et togt til Sydamerika, være det bedst egnede af vore orlogsskibe til
at afløse Valkyrien som kongeskib under kongerejser på de store have.
I Valkyrien var der i 1921, da krydseren skulle være kongeskib, som et led i apteringen blevet bygget en stor rygesalon på den agterste bro. Denne rygesalon, der
udtages i 1923, inden krydseren gik til ophugning, blev senere installeret i orlogsskibet Niels lue!, når dette skib skulle anvendes som kongeskib. Rygesalonen blev
her opsat på fartøjsløbebroen agter mellem de to 57 mm luftværnskanoner.
Første gang Niels lue! blev udrustet som kongeskib var i 1926, da kongerejsen
gik til Færøerne og Island med krydseren Geiser og inspektionsskibet Fylla som
eskorte.
To år senere - i 1928 - var Niels lue! atter kongeskib. Denne gang gjaldt kongebesøget Finland med krydseren Heimdal som eskorteskib.
Endelig var Niels lue! for tredie og sidste gang kongeskib i 1930 med kongerejse
til Færøerne og Island. På dette togt var Niels lue! tillige skoleskib for dæksofficerseleverne. Eskorteskibe var kadetskibet, krydseren Heimdal og inspektionsskibet Fylla.

Da den nye Dannebrog var blevet kongeskib i 1932, havde Kongen - som det
vil fremgå af det følgende - fået et søgående skib, hvorfor det nu ikke mere var
nødvendigt at anvende et orlogsskib til de kongelige rejser på de store have.
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Kongeskibet Dannebrog til ankers i Begtrup Vig 1935.

Kongeskibet Dannebrog
Ved udarbejdelsen af projekterne til det nye kongeskib, der også skulle bære navnet Dannebrog, kunne valget stå mellem et nyt hjulskib, et skruedampskib eller et
motorskib.
Et hjulskib ville vel nok være det stateligste og helt uden rystelser - men det ville
ikke være så sødygtigt som et skrueskib, hvilket der måtte tages hensyn til, idet
Kongen nu ønskede at foretage længere rejser som f. eks. til Færøerne og Island med
sit eget skib. Et motorskib ville kunne tilfredsstille disse krav og tillige være det billigste i drift, og måtte derfor foretrækkes, såfremt man kunne få motorer, der ikke
gav rystelser.
Burmeister & W ain lod forstå, at dersom værftet også denne gang fik kongeskibet
i ordre, ville man garantere for, at det blev et skib helt uden rystelser. Men da
90

Dannebrog ved den flagsmykkede kaj
i Aabenraa 1935.

Orlogsværftet på det pågældende tidspunkt havde ledige byggebeddinger og manglede
arbejde, blev det - vel ikke mindst af politiske grunde - bestemt, at bygningen skulle foregå her. B & W, der nu fik overdraget konstruktionen af motorerne, så det
selvfølgelig som en prestigesag at få gjort disse så rystefri som muligt.
Den 2. Januar 19 31 blev kølen lagt på Do køen til byggenummer 151, med hvilket

Dannebrog indgik i listen over Orlogsværftets nybygninger, og den 10. Oktober s.å.
løb kongeskibet af stabelen.
Stabelafløbningen foregik som sædvanlig under højtidelige former i overværelse
af Kongeparret og den kongelige familie. Til stede var tillige ministre, søofficerer
og embedsmænd fra Søværnet. Efter en tale af Holmens provst steg Dronningen
op på en platform, greb en foran for skibet ophængt flaske champagne og knuste
den mod stævnen, idet hun udtalte:
>>Dannebrog skal være dit navn - held og lykke følge din fart!«
Ceremoniellet med champagnedåb hører ellers ikke med til Søværnets traditioner -
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men det syntes ikke at genere det nye skib, der flagsmykket gled ned ad beddingen og kommet ud i sit rette element nejede sig som genhilsen til de forsamledes
hurraråb.
Den 2. Maj 1932 var Dannebrog på prøvetur i Sundet med Kongeparret om
bord. Resultatet var tilfredsstillende, og skibet blev derefter afleveret til Marinen den
20. og hejste kommando den 26. s.m.
Den 4. Juni var statsminister Stauning i spidsen for et større selskab bl. a. bestående af en del af de mere fremtrædende politikere og højere søofficerer af Kongen og Dronningen indbudt til en præsentation af skibet under en sejltur i Sundet.
Skibets dimensioner er 63 x 10.4 x 3.5 m - svarende til et deplacement på 1130
tons. De to sæt motorer, der driver hver sin skrue, udvikler tilsammen 1800 HK,

Kongeparret og Kronprinsparret med Dannebrogs besætning 1935.
Til højre: Kongeparret om bord i Dannebrog 1935.
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der kan give skibet 14 knobs fart. Fra den gamle Dannebrog overtoges de to 37 mm
revolverkanoner mere som »pynt« end som armering. De blev senere udtaget under
hovedeftersynet 1954-55. Besætningen, der i begyndelsen var på 57 mand, er nu forøget til 61. Som støttesejl og som hjælp ved omsvajning findes en stagfok. Tillige
findes fok og et støttesejl på stormasten. Begge stævne har forgyldt ornamentering
- agter Rigsvåbnet flankeret af to skråtlagte Dannebrogsfaner på stang.
De tre første somre - 1932-34 - var Dannebrog på togt i danske farvande bl. a.
med regelmæssige besøg i Sønderjylland i lighed med togterne med det gamle kongeskib, idet alle traditionerne fra dette skib overførtes til det nye (32).
Efter kommandohejsningen den 9. Maj 1935 og den påfølgende kompasretning
m.v. ankom Dannebrog den 14. til Middelfart, hvorfra Kongeparret i bil kørte til
Lillebæltbroens indvielse. Dannebrog gik i mellemtiden til Fredericia, hvor Kongeparret gik om bord og Dannebrog stod derefter Syd på og passerede under broen
som det første skib efter indvielsen.
Den 19. Maj afgik Dannebrog eskorteret af tre torpedobåde med Kongeparret til
Stockholm i anledning af Kronprins Frederiks forestående formæling med Prinsesse
Ingrid af Sverige i Storkyrkan. Kongeskibet stod med eskorten Nord på gennem
Kalmarsund og ankrede op ved Olands nordspids, hvor artilleriskibet Peder Skram
indgik i eskorten.
Om aftenen lettede eskadren og stod videre Nord på og den næste morgen ind
gennem Stockholms Skærgård.
Her sluttede de svenske panserskibe Sverige og Gustav V sig til eskorten efter
modtagelsessalutten, idet Sverige førte foran for Dannebrog, medens Gustav V
sluttede eskorten agten for de danske torpedobåde.
Efter at Dannebrog var ankret på Strømmen over for Stockholms Slot, begyndte der en livlig trafik med kongelige personer til og fra land. Først og fornemst var Kong Gustavs ankomst til Dannebrog med den smukke svenske kongechalup Vasaorden, hvori tillige befandt sig det svenske Kronprinspar og Prinsesse
Ingrid og Kronprins Frederik, der i forvejen var rejst over land til Stockholm.
Både før og på selve bryllupsdagen den 24. Maj var Stockholm klædt til fest, og
der blev paraderet og flaget over toppene og saluteret fra de danske og svenske
skibe på Strømmen.
Kong Christian, der som tidligere nævnt var meget øm over Dannebrog, lod nu
som en særlig gunst og som bryllupsrejse Kronprinsparret sejle til København med
kongeskibet, medens Kongen og Dronningen selv rejste hjem over land.
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Kronprinsesse Ingrid vinker farvel
til sit fædreland ved afrejsen fra Stockholm
Ved Dannebrogs ankomst
til København
modtog Kronprins Frederik smilende
de danske
marineflyveres velkomsthilsen.
Kongelig landgang på Østmolen
i Aarhus Havn.
Forrest Kronprinsen, Dronningen og
Kronprinsessen.
Lidt til højre bag Kronprinsessen
Kongen i civil. 1935.
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Ud gennem Skærgården blev Dannebrog, der nu førte kronprinsflag, eskorteret af
de danske skibe og fulgt af talrige private svenske fartøjer, medens det svenske
panserskib Sverige gik i spidsen. På alle de små øer var der hejst flag, og folk stod
på verandaer og landgangsbroer og vinkede, og på alle forterne var mandskabet stillet op til parade under forbisejlingen.
Ved Sandhamn drejede Sverige af og saluterede og stod tilbage ind i Skærgården.
For at spare på kullene fik Peder Skram derefter »fri manøvre« og slog ned til 8
knob og forsvandt agterude, medens kongeskibet med de tre torpedobåde fortsatte
med 11 knob til den festlige modtagelse ved ankomsten til København.
Sommeren 1936 skulle for alvor vise, hvad Dannebrog duede til.
Efter kommandohejsningen den 11. Maj og kompasretning m. v. gik sejladsen først
til Sønderjylland, hvorpå der fulgte et længere ophold i København med forberedelser
til den længste rejse, som et dansk kongeskib hidtil havde været på.
Omsider var alt dog klappet og klart, og den 10. Juni lå Dannebrog klar til afgang ved Nordre Toldbod med kongelige højheder og honoratiores på kajen.
Ude på Reden lå eskorteskibet, inspektionsskibet Ingolf med »slippestik« på fortøjningstrossen i sin bøje.
Inde i land var den røde løber rullet ud, og der var flag og blomster, ministre og
embedsmænd, uniformer, ordener, vajende fjerbuske, snehvide glaces og høje hatte
- og en snakken, hilsen og trykken i hånden, inden den store afrejse til Færøerne
og Island ...
Midt i det hele lød der et skud Alt liv stivnede et sekund eller to.
Hvad var det? Hvad er der sket?
Og ængstelige stemmer spurgte: - Hvem var det, der skød?
Det kom vist ovre fra Holmen - fra Batteriet Sixtus.
Nåre ja - så var det vel bare en pilfinger blandt kanonbesætningerne, som stod
klar derovre til at afgive salutten, der var kommet til at trække lidt for tidligt af.
Alle åndede lettet op »En indskydelse« var der en vittig sjæl, der bemærkede.
Det vakte almindelig munterhed.
Men ovre på den anden side er den arme synder næppe sluppet med en morsom
kommentar.
Så kom Majestæterne, der efter en kort kur gik om bord.
Kongeflaget blev hejst, fortøjningerne blev kastet los, og de mange heste nede i
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motorerne blev sluppet løs, og medens nu de rigtige 27 salutskud bragede løs ovre
fra Sixtus og lige så mange fra eskorteskibet, stod Dannebrog ud af havnen fulgt
af sin følgesvend.
Kronprinsen, der var med om bord på rejsens første lille stykke, gik i land i
Helsingør med lodsbåden, medens Prins Knud og Prinsesse Caroline Mathilde, der
også var med om bord, skulle ledsage Kongeparret på hele rejsen.
Ved passagen af Kronborg drønede der nu atter kongesalut, og et par af den
svenske marines sejlskoleskibe, der lå og manøvrerede mellem Kullen og den danske
kyst, strøg på gammeldags vis mærssejlene som honnør, da Dannebrog kom forbi.
På Færøerne blev bl. a. Vaag, Tveraa, Thorshavn og Vestmanhavn besøgt med
de traditionelle modtagelser, tafler, udflugter - og færingerdans.
I
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Både før og efter Færøerne var der en del bevægelse i skibet, der af og til tog nogle alvorlige overhalinger. Nogen søsyge var der jo nok - både for og agter - men
Dannebrog viste sig at være et godt søskib. Da vind og sø var tværs mellem Færøerne og Island, var det dog nødvendigt for at skaffe lidt ro under taflet at slå ned
på farten og dreje op, så skibet kom til at ligge 4 streger fra vinden med stagfokken som støttesejl.
Den 17. om morgenen, da Eyjafjallajøklen tonede frem i Nord, havde vejret
bedaget sig, og kl. 05.30, da den islandske territorialgrænse passeredes, blev kongeflagene skiftet. Vildmændene blev halet ned og det islandske kongeflag; - en
kronet sølvfalk på blå dug - gik til tops under salut fra Ingolf.
Over skyerne såes nu Hekla stikke sin top i vejret, og der var fin sejlads forbi
Vestmanøerne, men da Reykjanes blev rundet ved middagstid, var det skiftet til
·regn og surt vejr.
I Havnefjord, hvor natten tilbragtes, indgik inspektionsskibet Hvidbjørnen i eskorten, og den næste formiddag - den 18. Juni - gik hele eskadren til Reykjavik. Lidt
spændt var man på, hvorledes modtagelsen ville blive - men den forløb stilfuldt.
Da Dannebrog var lagt langs dampskibspieren, der stikker ud i havnen, kom små
hvidklædte piger gående to og to med gule engblommer i hånden ud ad den røde løber, der var lagt langs pierens midte, og stillede sig derefter op i to rækker ved
løberens sider.
Da Kongeparret efter landgangen passerede gennem dette spalier, strøede småpigerne deres gule blomster på den røde løber foran Majestæterne og det kongelige
følge.
Nogle dage efter den officielle modtagelse var der arrangeret en udflugt for Konge97

Lidt skævt kunne Dannebrog gå -

Stagfokken hejses.

Mellem Færøerne og Island
stak Dannebrog af og til næsen lidt dybt
i søen. Som støttesejl ses
stagfokken i færd med at blive hejst.
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Om morgenen den 17. Juni
havde vejret bedaget sig, -ag lige før
den islandske territorialgrænse
blev overskredet, var det islandske kongeflag
- en kronet sølvfalk på blå bund klar til hejsning.

Ved omskiftningen af
det danske kongeflag med det islandske
afgav eskorteskibet,
inspektionsskibet Ingolf, kongesalut.
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Kong Neptun kommer
ved passagen af Polarcirklen
om bord i Dannebrog
for at byde
sin dansk-islandske kollega velkommen.

parret og følget til Geysir og Gullfoss m.v. Samtidig med denne udflugt havde den
islandske regering inviteret besætningerne på en biltur til Thingvalla.
Den 24. var der afgang til Akranes lige Nord for Reykjavik, hvor Kongeparret og
en del af følget gik fra borde for med bil at køre gennem landet til Akureyri, medens Dannebrog og Hvidbjørnen skulle gå rundt om Nordvestlandet. - Ingolf, der
var kadetskib, var allerede den 21. udgået af eskorten og var nu på vej til Grønland.
På grund af »trafikvanskeligheder« - efter en periode med kraftig regn turde man
ikke stole på broerne over elvene - blev programmet for Kongeparrets biltur ændret,
og afhentning skulle nu finde sted ved Saudarkrokur i bunden af Skagafjorden,

Dannebrogs ankomst til Reykjavik. Hvidklædte småpiger har med deres buketter af gule
engblommer taget opstilling som spalier langs den røde løber. På broen øverst ses Dronningen, Kongen, Prinsesse Caroline Mathilde og Prins Knud (barhovedet).
Dannebrog flager over toppene i Saudarkrokur afventende Kongeparrets ankomst. Da
Kongen ikke er om bord, er det ikke kongeflaget, men det islandske statsflag, der vajer
fra stortoppen.
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Stille søndag eftermiddag
under kongeflag
på vej hjem fra Island.

hvorfra sejladsen fortsattes med ankomst til Akureyri på Øfjord - Nordlandets hovedstad - ved midnat mellem den 25. og 26. Juni.
Fra Akureyri var Kongeparret på udflugt til Godafoss og Myvatn, medens der
blev arrangeret en bustur for besætningerne til Godafoss og Islands største skov, den
smukke Vaglaskogar.
Da Dannebrog den 27. om aftenen afgik fra Akureyri, blev der den næste dag
veget lidt af fra kursen, og da territorialgrænsen passeredes, blev kongeflagene skiftet
under salut. Grunden til, at man veg lidt ud fra kursen, var ønsket om at passere
Polarcirklen. Da denne blev overskredet, blev det fejret med al den obligatoriske
skæmt, man i betragtning af forholdene kunne opdrive. Havets Majestæt, Kong
Neptun, kom om bord med sit følge for at hilse på sin dansk-islandske kollega.
Med sværte i ansigtet, med skæg og hår af blår, med sølvbronceret papkrone og i en
svær fåreskindspels og med trefork i hånden trådte Neptun nu frem for Kongen og
Dronningen og fremsagde et langt drapa. Kulden og hensynet til stedets fredhellighed gjorde dog, at man afstod fra polardåb og vandpjaskeri og alle de mere grove
løjer ved passagen af Polarcirklen.
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Under sejladsen hjem lå havet det meste af vejen blankt som Furesøen en sommerdag og rejsen gik hurtigt. Sømil efter sømil åd skruerne sig frem.
Om dette sommertogt er ellers kun at berette, at da Graasten Slot efter en større
istandsættelse skulle overdrages til Kronprinsparret som Statens lidt forsinkede bryl, lupsgave den 20. August, blev rejsen til den nye sønderjyske sommerresidens foretaget
med Dannebrog - på samme måde som daværende Prins Christian og Prinsesse
Alexandrine i sin tid havde »lånt« den gamle Dannebrog, da de i 1902 sejlede til
Aarhus for at modtage Marselisborg Slot.
Derefter var Dannebrog udrustet hver sommer i 1937, 1938 og 1939, men sejladsen foregik kun i de hjemlige farvande.
Under hele Besættelsestiden lå Dannebrog oplagt - først på Halmen, senere i
Sydhavnen - under dagligt tilsyn af skibets faste overtømmermand, der af hensyn
til det ombordværende inventar og det kostbare træværk tillige skulle sørge for, at
der blev holdt en passende temperatur og fugtighed.
Engang - det var vist i vinteren 1942-43 - gik rygtet, at Kongen ville flygte. Da
man sporede rygtet tilbage til dets ophavsmand - eller en af dem - sagde han, at
han selv havde set forberedelserne til flugten.
Jo, ovre på Holmen havde han lagt mærke til, at Dannebrog var i færd med at
»sætte dampen op« - det røg kraftigt fra skorstenen. Som motorskib hverken skulle eller kunne Dannebrog »sætte dampen op« - det der var sket var blot, at de tørv
eller det brænde, man havde til at fyre op med i hjælpekedlen til centralvarmeinstallationen, havde været vådt og derfor havde udviklet en særlig kraftig røg.
Mere skulle der ikke til i de dage. - Men her viste det sig atter, hvor farligt det
kan være, når nogen »med deres egne øjne« har set noget - som de ikke har forstand på.
Da Flåden blev sænket den 29. August 1943, forblev Dannebrog liggende urørt.
Også de tyske marinemyndigheder lod Dannebrog være i fred, idet de respekterede
skibet som Kongens private ejendom.
Dette medførte, at da Tyskerne begyndte at plyndre Holmen for inventar og udrustning af forskellig art, gjorde man gældende, at hvad der hørte til Dannebrog
også var Kongens ejendom. På denne måde lykkedes det at få bjærget udrustningsgenstande, uniformer - ja, så vidt vides tilmed håndvåben - om bord i kongeskibet.
Og helt beskeden var man ikke - det endte med, at da Dannebrog lidt senere fra
Holmen blev slæbt ned til en mere fredelig liggeplads i Sydhavnen, var der udrustning og beholdninger om bord til langt flere end skibets normale besætning.
103

Men også de onde år fik omsider en ende. Allerede midt i Juni 1945 blev Dannebrog slæbt tilbage til Halmen og oplagt under Kystflåden, og i 1946 kom skibet
ud på sit første togt efter Befrielsen - og det sidste under Kong Christian X.
Sejladsen denne sommer - ligesom de nærmest følgende år - var selvsagt begrænset
til at foregå ad de minestrøgne ruter.
1947 var det første år, hvor Dannebrog var Kong Frederik IX's skib. Efter
sommerens sejlads rundt i de danske farvande var Kongeparret med Dannebrog
eskorteret af kystjagerne Huiifeldt og Willemoes på officielt besøg i Norge hos
Kong Haakon fra den 27. September til den 2. Oktober.
Under togtet 1948 var Dannebrog eskorteret af torpedobådene Krieger og Krabbe med Kongeparret i Stockholm fra den 13. til den 19. Juni i anledning af Kong
Gustav V's 90 års fødselsdag. Under Kongeparrets sommerophold på Graasten Slot
lå Dannebrog i Graasten.
I 1949 sejlede Dannebrog eskorteret af fregatten Niels Ebbesen Kongen og Dronningen til Færøerne. Det var Kongeparrets første besøg på Atlanterhavsøerne efter
Tronbestigelsen.
I 1950 og 1951 kom Dannebrog ikke uden for de hjemlige farvande.
Når Kongeparret havde sommerresidens på Graasten Slot, lå Dannebrog nu som
regel i Sønderborg, hvorfra Kongen foretog sine audiensture til København.
Under togtet i 1952, der var kongeskibets hidtil længste, gik Dannebrog eskorteret af fregatten Holger Danske med Kongen til Grønland. For at undgå den lange
sørejse fløj Dronningen til den amerikanske luftbase Narssarsuak i Sydgrønland og
fløj ligeledes hjem herfra. Som i 1936 viste Dannebrog sig at være et udmærket
søskib, og den frygt, som enkelte havde næret ved at sejle med et 2-skrueskib i farvande med is, viste sig at være ubegrundet. Under besøget på Grønland blev de
fleste kolonier på Vestkysten anløbet. Kongeparret fik som gave - både til sig selv
og til de tre Prinsesser i Danmark - overrakt en anorak og nogle meget smukke
grønlandske dragter med perlebroderier og kamikker.
I 1953 var kommandoen hejst fra den 6. Maj til den 10. Oktober. I midten af
Maj var Kongeparret på privat besøg i Oslo i anledning af Prinsesse Ragnhilds
bryllup. Fregatten Holger Danske var eskorteskib.
Kort efter var den hollandske Dronning Juliane og Prins Bernhard på officielt
besøg i Danmark og sejlede herunder med Kongeparret fra Helsingør til København.
Fra den 19. Juni til den 2. Juli var Kongeparret med Dannebrog uden eskorte på
privat besøg i Sverige. Den 20.-22. Juni lå kongeskibet til ankers udfor Fridheim,
Prinsesse Ingeborgs sommerresidens, hvor den gamle Dannebrog med sit eskorte104

skib, krydseren Heimdal, havde haft ankerplads i 1922 i anledning af Hertugparrets sølvbryllup. Derefter blev Visby på Gotland og Borgholm på Oland anløbet.
1954 var Kongeparret under togtet ligeledes på privat besøg med kongeskibet i
Visby og Borgholm.
Efter kommandostrygningen den 17. September fik Dannebrog hovedeftersyn på
Orlogsværftet. Foruden et gennemgribende eftersyn overalt blev skibet i flere henseender moderniseret - herunder bl. a. effektivt brandsikret og forsynet med forskelligt elektronisk udstyr.
1955. Hovedeftersynet var så betids afsluttet, at Dannebrog kunne afleveres fra
Orlogsværftet inden det fastsatte tidspunkt for kommandohejsningen den 28. April.
Under den franske Præsidents officielle besøg i Danmark var Præsidenten og
Madame Coty Kongeparrets gæster den 16. Juni under en sejlads fra Helsingør til
det franske slagskib Jean Bart, der lå opankret på Københavns Red.
Derefter var Dannebrog fra den 28. Juni til den 13. Juli på privat besøg i Sverige under et kryds i Østersøen, hvor Rønne, Christiansø, Vestervik, Valdemarsvik,
Nykoping, Borgholm og Kalmar blev anløbet.
1956. Efter sejlads i danske farvande lå Dannebrog den 7. Juli i sin sædvanlige
bøje på Inderreden, da skibet blev påsejlet af den engelske fregat H. M. S. Redpole. Der skete ikke nogen alvorlig skade, men sprydet blev knækket og malingen
skrabet nogle steder. I løbet af et par dage havde Orlogsværftet udbedret skaderne,
hvorefter Dannebrog atter var klar.
Sidst i Juli foretog Dannebrog via Kielerkanalen en rejse af uofficiel karakter
til London, hvor skibet lå på Themsen en uges tid vis-a-vis Tower. Prinsesse Margrethe kom om bord, da Prinsessens ophold på en engelsk kostskole var afsluttet,
og sejlede derefter hjem til Graasten Slot.
1957. Unter togtet sejlede Dannebrog ligesom forrige år gennem Kielerkanalen
til London på besøg af uofficiel karakter - og ligeledes for at sejle Prinsesse Margrethe hjem.
1958. Under togtet var Dannebrog eskorteret af fregatterne Esbern Snare og
Rolf Krake med Kongeparret på uofficielt besøg i Helsingfors.
1959. Under togtet var Dannebrog eskorteret af fregatten Esbern Snare med
Kongeparret på besøg på Færøerne. Under opholdet ved Færøerne var fregatterne
Niels Ebbesen og Thetis underlagt delingen.
1960. Under togtet var Dannebrog i Juli for anden gang på besøg i Grønland.
Uden Kongeparret gik kongeskibet til Færøerne, hvorfra det blev eskorteret af fregatten Niels Ebbesen til Søndre Strømfjord, hvor Kongeparret og Tronfølgeren,
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Kongeskibet Dannebrog 1952.

der havde foretaget rejsen ad luftvejen med SAS, gik om bord. Under sejladsen langs
Grønlands Vestkyst blev adskillige byer besøgt, og Dannebrog kom så langt Nord
på som til Upernavik. I Søndre Strømfjord gik Kongeparret og Tronfølgeren fra
borde og foretog hjemrejsen med fly.
I 1961 kom Dannebrog ikke udenfor de hjemlige farvande.
Under togtet 1962 var Kongeparret og Prinsesse Anne-Marie på besøg i London
med Dannebrog fra den 20. til den 27. Juni.
1963 gik Dannebrog med Kongen og Prinsesserne Benedikte og Anne-Marie til
Oslo i anledning af Kong Olavs 60-års fødselsdag den 2. Juli. Efter besøget i Oslo
blev Frederikshavn anløbet, hvor Tronfølgeren kom om bord. Herefter blev Færøerne besøgt fra den 5. til den 8. s.m., hvor Kongen og Prinsesserne var til stede
ved indvielsen af den nye kirke i Klaksvig.
I 1964 kom Dannebrog på langfart til Middelhavet i anledning af Prinsesse AnneMaries formæling med Kong Konstantin af Grækenland.
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Med jagtkaptajnen om bord gik Dannebrog via Kielerkanalen til Gibraltar, der
blev anløbet for vandfyldning. Efter et kort ophold fortsattes sejladsen til Brindisi
med ankomst her den 8. September om eftermiddagen. Den næste formiddag ankom
kadetdelingen, der bestod af skoleskibet Ægir og de to minestrygere Egernsund og
Aarøsund, og den 10. September om formiddagen formeredes kongedelingen, der
bestod af Dannebrog med kadetdelingen som eskorte. Ved middagstid gik Kongeparret og Prinsesserne Benedikte og Anne-Marie, der var kommet fra København
med fly direkte til Brindisi, om bord.
Inden afsejlingen, der fandt sted umiddelbart efter, at Majestæterne var kommet
om bord, blev Ægir og minestrygerne beordret ud af havnen. Ved Dannebrogs
passage afgav Ægir salut for kongeflaget, hvorefter eskorteskibene fulgte efter kongeskibet.
Ved ankomsten til græsk farvand udfor Korfu blev kongedelingen sejlet imøde af
3 græske jagere, der efter at have afgivet salut indgik i eskorten.
Den 11. September gik kongeskibet ind til Patras for at afhente Tronfølgeren,
som dagen i forvejen var fløjet til Athen og derfra den 11. videre til Patras.
Inden Dannebrog gik ind til Patras, var de eskorterende fartøjer sendt i forvejen
mod Korintherkanalen, så de alle var gået gennem kanalen inden Dannebrog. Efter kongeskibets passage formeredes kongedelingen igen med Dannebrog forrest fulgt
af de tre danske enheder på frontorden og derefter de tre græske jagere, ligeledes på
frontorden.
Efter det fastsatte program foretoges samtidig ankring udfor Phaleron ved modtagelsesbroen ved Strandvejen Øst for Athen.
Den 12. September blev kommandoen i kongedelingen strøget, og alle skibene gik
til kaj i havnen i Piræus.
Efter brylluppet den 18. afgik Dannebrog ved midnat med Majestæterne, Tronfølgeren og Prinsesse Benedikte på et 3-dages kryds i Det græske Øhav med et
daglangt ophold ved Delos, som på grund af vejret var det eneste sted, hvor der
gjordes landgang.
Den 19. afgik kadetdelingen til Malta for at repræsentere ved øens uafhængighedsdag.
Den 21. gik de kongelige i land i Piræus for senere samme dag at flyve hjem til
København - Kongeparret og Prinsesse Benedikte i et - Tronfølgeren i et andet fly.
Samme eftermiddag afgik Dannebrog via Korintherkanalen Vest på i Middelhavet
med anløb af Palermo på Sicilien for vand- og oliefyldning og fortsatte derefter hjem
via Lissabon.
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Efter det lange udenlandstogt i 1964 sejlede Dannebrog de næste to somre udelukkende i de hjemlige farvande. Det samme var tilfældet i 1967 - bortset fra et
anløb af Hålsingborg (33).
I 1968 gik togtet for tredie gang til Grønland. Under sejladsen til Færøerne var
kongeskibet ledsaget af inspektionsskibet Vædderen, der her afløstes af søsterskibet
Fylla. Majestæterne, der fløj til Grønland, gik om bord i Søndre Strømfjord den 31.
Juli.
Under kongerejsen langs Grønlands vestkyst eskorterede inspektionsskibet Ingolf.
Efter besøg forskellige steder endte rejsen i Søndre Strømfjord, hvor Majestæterne
den 17. August gik fra borde for. at foretage hjemrejsen med fly. Under sejladsen
til Danmark ledsagedes Dannebrog af Fylla.
I 1969 aflagde Kongeparret besøg på Færøerne fra den 3. til den 8. Juli. Dannebrog var her eskorteret af inspektionsskibet Vædderen.
Efter en sommer i de hjemlige farvande i 1970 var Dannebrog atter på Færøerne
i 1971 fra den 12. til den 17. Juni. Denne gang med Tronfølgerparret. På opturen
eskorterede inspektionsskibet Ingolf, der gik videre til Grønland, medens Hvidbjørnen, der havde station ved Færøerne, eskorterede i de færøske farvande. Under
hjemrejsen eskorterede Vædderen, der var på vej hjem efter at have været på Grønland.
*

Det skulle blive den sidste sommer, hvor Dannebrog var Kong Frederik IX's
kongeskib.
*
Sommertogtet 1972 lå naturligvis i skyggen af Kong Frederiks død, hvorfor
Dannebrog i hovedsagen kun besejlede de danske farvande med undtagelse af et
kort besøg i Hålsingborg og en passage af Kielerkanalen efter via Limfjorden at
have anløbet Esbjerg.
Under sit første togt med Dronning Margrethe som regent har Dannebrog aflagt besøg i de fleste større danske byer.
Da Marselisborg Slot nu atter var blevet sommerresidens, havde Dannebrog under Dronningens og Prins Henriks ophold på slottet igen fået station i Aarhus.
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Epilog
Kongeskibe og kejserlige yachter fandtes i sin tid i så godt som alle monarkier,
der havde en flåde.
Men tiden, der har faret så hårdt frem mod den monarkiske styreform, har
dermed også reduceret antallet af fyrstelige yachter. Deres tal kan i dag tælles på
en hånd:
I Danmark: Dannebrog,
i Norge: Norge,
i England: Britannia
og i Iran, hvor Shahen til gengæld har hele to: Shahsavar i Det kaspiske Hav
og den lidt mindre motoryacht Kish i Den persiske Havbugt (34).
Med forgængere helt tilbage til Harald Hildetands bemærkelsesværdige kongeskib
omkring år 700 står Danmark i dag som det land, der i denne henseende har den
ældste og smukkeste tradition.
Måtte denne tradition vare ved!
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NOTER
H. G. Garde: Efterretninger om den danske og norske Søemagt. Første bind. Kbh. 1832.
Side 84.
2 Bien Venu. Greate Britaines Welcome to Hir Greate Friends, and Deere Brethern the Danes.
London 1606. Genudsendt i anledning af Queen Elizabeth U's besøg i København Maj 1957.
Distribution: Strubes Boghandel & Antikvariat.
3 Eenhjørningen, ikke at forveksle med Jens Munks skib af samme navn.
4 Skibstypen med det mærkelige navn snau (udtales s'no, af fransk senau) var opstået omkring
år 1680. Det var den store og især under vendinger uhandige latinermesan på den agterste mast
med sit lange, skrå spryd (mesanruen eller mesanråen), der på denne tid førte til fremkomsten af
snauerne, hvis agterste mast var dobbelt - dvs. at der tæt agter for selve masten var sat en tyndere mast eller et spir. På dette spir kunne gaffelkloen og masteringene til et gaffelsejl (mesanen
eller spankeren) frit glide op og ned. Latinermesanen med den skrå mesanrue holdt sig - trods
sin uhåndterlighed - i de større skibe helt op til l 780'erne, idet dens forreste trekant foran for
mesanmasten dog i de senere år blev bortskåret og eventuelt erstattet af et mellemstagsejl.
I begyndelsen var snauerne tomastede skibe, der blev forløbere for de senere brigger. Men snart
kom der tillige tremastede snauer, der også ses benævnt letfregatter. Tordenskiolds første chefskommando som lieutenant Peter lansen Wessel var den lille snau Ormen med 14 mands besætning og 6 små kanoner.

5 Schoutbynacht, en fra Holland ca. 1676 indført betegnelse for kontreadmiral. I brug indtil
1771. I ældre tid var en flåde inddelt i tre eskadrer, Avantgarden, Corps de Bataille og Arrieregarden. Af disse førtes avantgarden af en schoutbynacht, hvis opgave det" var at »skue ud (passe
på) om natten«.
6 Jagtkaptajnen ledsager som regel Kongen under rejser til søs, og når det i øvrigt befales. Under
ledsagelse af Kongen om bord i kongeskibet er han, såfremt han er ældre i anciennitet end
skibschefen, stillet overfor denne, som en eskadrechef er stillet overfor chefen i kommandoskibet. Jagtkaptajnen kan selv være chef for kongeskibet, men det var" kun almindeligt i ældre tid.
Stillingen jagtkaptajn indførtes 1733 og var fra 1749 til 1868 forbundet med posten som generaladjudant for Søetaten og fra 1921 til 1951 som chef for Kongens adjudantstab af Søværnet.
Jagtkaptajnen er Kongens personlige kontakt til Søværnet, og det er hans hverv til enhver tid at
holde Kongen underrettet om alle begivenheder af betydning indenfor Søværnet. Han forelægger
for Kongen til godkendelse og underskrift indstillinger til personelle ændringer indenfor Søværnet: udnævnelser, afskedigelser og besættelse af særlige stillinger for Søværnets personel m.m.
Han fører tilsyn med kongeskibet under oplægning og eftersyn og er delingschef under rejser,
hvor kongeskibet sejler med eskorte. Jfr. E. Borg: Jagtkaptajn og Generaladjudant. T.f.S.
1966, side 442.
7 Et bredbovet skib med rund hæk, stærkt spring og halvanden mast, på størrelse med en større
jagt. Stormasten var fuldrigget med mærs og stort gaffelsejl. Den agterste, lavere mast, der stod
ret agterligt, førte mesan og gaffeltopsejl, men kunne også med stang føre et råsejl. Skibet
kaldtes da en krydshukkert.
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8 Georg Nørregård: Fregatten Falster ved Marokko 1753. Marinehistorisk Selskabs Skrift nr. 3.
Kbh. 1956.
8a Det til ombygning til kongejagt indkøbte fartøj var smakken Fisken tilhørende Færgelauget i
Nyborg. Smakken, der var bygget 1742, var således beregnet til færgesejlads over Store Bælt. Jfr.
E. Borg: Bidrag til vore Kongeskibes Historie. Marinehistorisk Tidsskrift nr. 2 - 1972.

BbP. Ramshart: Efterretning om det bekiendte af den danske Flaades Tieneste. Kiøbenhavn, 1808.
Mærkeligt at det er navnet Frederik, der nævnes, da det dog i 1776 var Christian VII, der var
Konge!!
9 Det kan måske her være af interesse at anføre den af Reglerings-Commissionen den 5. Marts
1790 affattede Skyt-Rulle for den 59 mands besætning på Cronprindsens Lyst-Fregat armeret
med 10 stk. 4-pundige metalkanoner:
Ved General-Commandoen.

Skibets Chef

Til General-Opsyn eller
hvor befales.

Canoneer
Ober- eller 1ste Tømmermand

Ved Commandoen paa Canondækket.

3die Commanderende Officier

Adjutant. Hos Chefen.

Proviantskriver

Til Commandoen afCanonerne

2den Commanderende Officier

Til Manoeuvrering
afCanonerne

Commandeur-Constabler
Vice-Commandeur-Matroser
Matroser

Til Krudt-Fyldning og
Kardusernes Udlangning

Constabler
Drenge

· Til at lange Krudt
fra begge Kardus-Kisterne
op til Dækket

Skibskok
Tienere
Drenge

Til at lange
paa Rystværkerne

Constabel
Hovmester
Bager

Til Braserne
og
Sejlenes
Regjering

Styrmand
Baadsmand
Quarteer-Mestere
Seillægger
Matroser

5
5

5

1
2

1
5

111

Til
Rattet

Overstyrmand
Matroser

TilSeelen
(Lodhiverselen)

Tømmermand
Matroser

I Hellegattet

Matros-Dagvagt

I Lasten

Quarteermestere

Ved Pomperne

Matroser

Ved
Kobber-Sprøiterne

Cahytskok
Koks-Maht
Matroser

I Stor-Mærset

Matroser

2

I For-Mærset

Matroser

2

I Kryds-Mærset

Matroser

Paa Bougsprødet

Matroser

Hos de Qvæstede
og deres
Nedbringning

Skibs-Chirurgus
Koks-Mahter
Drenge
lait

2

59

Som det vil ses, var der, som det dengang var skik, kun besætning til kanonerne i den ene bredside - tre mand ved hver kanon.
(Kong Friderich den Femtes Søe-Krigs-Artikels-Brev dateret 8te Januarii 1752. Andet oplag
(med senere tilføjelser) genoptrykt Kiøbenhavn 1811 ).
Mærkeligt kun at denne Skyt-rulle er optaget i optrykket 1811, skønt lystfregatten var blevet
returneret til England allerede i 1807.
10 Statistiske Meddelelser angaaende den danske Krigsmagt (i 1864) - udgivet af Generalstaben
1871, 2. del, side 71.
11. Det første danske dampskib var Caledonia (søsat i England 1815), der indkøbtes 1819. Det
blev indsat i sejladsen mellem København og Kiel, men blev ind imellem benyttet til bugsering
og lystture i Sundet.
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l laOm Kiel i oprørernes tjeneste - se bl. a. R. Hammer: Kaptajnløjtnant 0. C. Hammer, Kbh.
1928, side 88- 107.
12 Marinens lastdragere var skibe, der førtes af Flådens skippere, og som havde forhyret mandskab.
De afhentede i ind- og udland tømmer, planker og hamp m.v. til Orlogsværftets brug.
13 Ifølge Statistiske Meddelelser Qfr. note IO) 259 tons.
14 P. A. Grove: En Foraarsdag i Sundet 1843. »Under Dannebrog« 1913, side 26.
15 C. H. Donner (I 774-1854), købmand og reder i Altona. Svigerfar til viceadmiral og marineminister C. C. Zahrtmann. C. H. Danner var - skønt Slesvig-Holstener - en danskvenlig og
kongetro mand. Når navnet Danner har en dårlig klang i Flåden, skyldtes det, at kaptajnløjtnant
J. 0. Danner, rederens nevø, var den eneste danske søofficer, der gik over til oprørerne i 1848.
Han blev slettet af listen over søofficererne i December s.å. og udelukket fra amnestien efter
oprøret.
M. K. Zahrtmann: Admiral C.C. Zahrtmann, Kbh. 1927.
16 Estlander og Ekman: Från Hav och Hov. Amira) Oscar von Kræmers Levnadslopp. Stockholm
19 31, side 110-I 11.
Det rigtige navn for den i admiral Kræmers erindringer nævnte Oleg er i h. t. den russiske flådeliste Olaf Først et halvt hundrede år senere ses Oleg som russisk skibsnavn. (Oleg var en broder til Rurik, der var Væringernes høvding.)
Knap halvfjerde år efter hjemførelsen af Storfyrsttronfølger Nikolajs båre i 1865 strandede den
russiske fregat Alexander Newsky den 25. September 1868 ved Harboøre. Bortset fra nogle få
mand blev besætningen bjærget af fiskerne i Harboøre og førtes senere til Aarhus og herfra til
St. Petersborg med fregatten Jylland.
17 Nøglen, som kvindefiguren holder i hånden, er Skt. Peters nøgle til Himmeriges Port. Den hentyder hverken til hertugdømmet eller byen Slesvig, men derimod til det gamle katolske bispedømme Slesvig, i hvis våben den indgik. Nøglen kan bl. a. ses i nogle af de gamle segl tor byer
under bispedømmet.
At navnet Slesvig oprindelig - i 1848 - er blevet givet med tanke på hertugdømmet, er vel
sandsynligt.
Af andre relikvier fra Slesvig foruden de allerede omtalte møbler og paneler på chefen for
Flådestationens kontor i Nyholms Vagt, kan nævnes fire udskårne løver, der har været anbragt
i skibet, og fire kahytsvinduer, hvori forskellige medlemmer af den kongelige familie har indridset deres navne under ophold om bord. Løverne og ruderne findes nu på Orlogsmuseet.
18 Kontreadmiral Victor Hansens Minder. Memoirer og Breve. Kbh. 1927 - side 116. (De heri
anførte data for Falken stemmer ikke med de, der er angivet i »Statistiske Meddelelser«, jfr.
note 10, som her er benyttet i teksten).
Et forlydende om, at Falken senere kom tilbage til Danmark og tilsidst - efter at være blevet
sløjfet til pram - endte sine dage på Odense Kanal, har det ikke været muligt at få hverken
bekræftet eller atlcræftet.
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19 Konstruktionsdeplacementet er skibets vægt i metertons å 1000 kg med halve beholdninger af
brændstof, spædevand og provisioner.
Maximumdeplacementel er skibets vægt i metertons med fulde beholdninger.
I dag anvendes så godt som altid - når andet ikke er anført - standarddeplacementet, som blev
indført i de fleste mariner ved vedtagelsen af Washingtonflådetraktaten i 1922. Det er skibets
vægt fuldt udrustet, men uden brændstof og spædevand. Standarddeplacementet opgives i engelske eller Washingtontons å 1012 kg.

20 Skonnerten Ingolf (fra 1885 til 1896 klassificeret som krydser) var søsat allerede efteråret
1876, men kom først ud på værftsprøver i efteråret 1879.
Panserskibet Helgo/and, søsat 9. 5. 1878, var på prøvetogt sommeren 1879.
Panserskibet Tordenskjold, hvis tegninger blev approberet 26. 9. 1878, blev sat på stabelen 5. 6.
1879.
Endvidere var arbejdet med projekteringen af krydserfregatten Fyen, der blev køllagt 14. 3. 1881,
i fuld gang. Jfr. »Vore Krydsere« og »Vore Panserskibe«.

21 Det første skib i Flåden, der bar navnet Dannebroge, var det navnkundige orlogsskib (linieskib), som under kommandør Iver Huitfeldts kommando kom i brand og sprang i luften under
Slaget i Køge Bugt den 4. Oktober 1710. Som det første skib, der blev bygget på det nye
værftsanlæg på Nyholm, var Dannebroge blevet søsat 18 år tidligere - den 6. Oktober 1692.
Dannebroge havde ikke fået sit navn fra vort flag, men fra den af Christian V genoplivede
Dannebrogsorden, hvilket kan ses af skibets spejlornamentering - jfr. »Flåden gennem 450 Ar«
og »Fra Trefoldigheden til Fregatten Jylland«.
Den anden Dannebroge var et orlogsskib søsat i 1739.
Udgået I 759.
Den tredie Dannebroge var ligeledes et orlogsskib. Det blev søsat 1772. Skibet var ved det følgende århundredeskifte bestemt til ophugning, men blev ved det optrækkende politiske uvejr omdannet til blokskib og udlagt i defensionslinien i Kongedybet i Marts 1801. Om bord i Dannebroge havde kommandør Olfert Fischer hejst sin stander som den danske linies øverstbefalende
under Slaget på Reden den 2. April. Kampen begyndte kl. 10.15, men allerede kl. 11.30 kom
Dannebroge i brand. Olfert Fischer flyttede nu sin stander til Jinieskibet Hofsteen - og noget
senere til søfortet Trekroner. Dannebroge kæmpede videre, men kl. ca. 13.00 - da en trediedel af besætningen var ukampdygtig, og der kun var tre brugelige kanoner tilbage - måtte flaget stryges. 148 mand nåede at blive sendt i land - de øvrige blev som fanger ført om bord i
de engelske skibe.
Dannebroge, der nu var et fuldstændigt vrag, drev senere Nord på op til Stubben og sprang
til sidst i luften 3-400 m Nordost for Trekroner en halv time efter kampens ophør.
Den fjerde Dannebrog var Danmarks sidste sejllinieskib - søsat i 1850. Dette skib havde sit
navn efter vort flag. Galionsfiguren, der nu findes på Holmen, var en kvinde med Dannebrog på
en fanestang. Dannebrog deltog i 1853 i en dansk-svensk-norsk eskadres fællesøvelser i Kattegat
og Nordsøen (Den skandinaviske Eskadre). Blev 1862-64 raseret og ombygget til panserfregat
med dampmaskine og var under krigsudrustning 1864. Udgået 1875. Jfr. »Vore Panserskibe«.
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2laDe fire 3" 6 et. riflede FK havde det nøjagtige kaliber 3"2"'3"" eller 83,4 mm. De var fabrikeret ved Næs i Norge 1873 og var blevet leveret det følgende år. Materialet var stål og smedejern, løblængden 15½ gange kaliberet (L/1 5.5) og hele kanonens længde 1.475 m. Der fandtes
6 riffelgange, og projektilerne havde knaststyring.
At kanonerne i givet fald skulle kunne bruges til andet end salutering, vil ses af, at ammunitionsbeholdningen bestod af 90 granater og 10 kardæsker til hver kanon - foruden ekstra karduser til salut. Af kanonerne, der også anvendtes i andre af Flådens skibe, findes et eksemplar
i Søartilleriets Museumsmagasin.
Som curiosum kan nævnes, at man endnu så sent som i 1912 i en engelsk flådehåndbog kan se
Dannebrog opført med en armering på fire 3,4 inch. (R . C. Anderson: Naval Pocket Book,
London 1912 - side 59).
22 Admiral Henri Konows Erindringer. Bd. 1. Aarhus 1966 - side 226.
23 ibid. - side 335.
24 Kontreadmiral Chr. G. Middelboe: Erindringer. Kbh. U.å. - side 142.
25 Det siges, at under Dannebrogs oplægning gav Kongen tilladelse til, at skibets radiostation måtte installeres på Christiansø. Det er ikke lykkedes hverken at få dette bekræftet eller afkræftet
med sikkerhed, idet en radiotelegrafist, der dengang var i Marinen, hævder at have haft jævnlig trådløs forbindelse med Christiansø under Sikringsstyrken 1914-18, medens det fra anden
side påståes, at der ikke har været »trådløs« på øen, før man i 1919 fik radiotelefon.
I forbindelse med Christiansø kan i øvrigt nævnes, at en gammel krone med petroleumslamper
fra den gamle Dannebrogs spisesalon inden ombygningen i mange år har været ophængt i kirken. Den kom senere til forsamlingshuset »Månen«.
26 Kongeflaget er orlogsflaget med det store Rigsvåben i et hvidt kvadrat i midten. Danske orlogsskibe, der er salutpligtige - dvs. almindeligvis med mindst fire kanoner af mindst 4 7 mm
kaliber - skal ved passage, ankomst eller afgang af et skib med kongeflaget vajende, salutere
med 27 skud og stille mandskabet op til paradering i paradedragt. Er Kongen om bord i et
skib, der ikke har kongeflag, kan i stedet for bruges et orlogsflag med vimpel over.
Kongeflaget og de øvrige salutberettigede kommando- og distinktionstegn saluteres tillige ved
hejsning og nedhaling. Er andre skibe, der skulle gøre dette, ikke til stede, kan salutten afgives
af skibet selv.
Udenlandske orlogsskibe saluterer kun med 21 skud.
Kongestanderen er en orlogsstander med det store Rigsvåben i standerens inderste hvide kvadratiske felt. Kongestanderen kræver ikke salut og paradering, men honoreres ved, at mandskabet gør front.
Kongeflag og kongestander er begge kommandotegn og føres på stortoppen.
Også rigsforstanderflag (21 skud) og tronfølgerflaget (21 skud) samt tronfølgerstander er kommandotegn og føres på stortoppen.
Distinktionstegn angiver intet om kommando, men viser, at den person, der har det pågældende distinktionstegn vajende, befinder sig om bord.
Distinktionsflag er dronningeflag (27 skud), dronningestander (ingen salut m. v.) og kongehus-
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flag (21 skud). Tidligere var også kronprinsflaget (21 skud) distinktionstegn. Det er nu afløst af
tronfølgerflaget.
Det førstP cfanske kongeflag blev approberet den 9. April 1731.
Jfr. saledes »Kong Friderich den Femtes Søe-Krigs-Artikels-Brev« af 8. Januarii 1752, Tit. LX
VII: Om Flag- og Vimpelføring, § 808: »Naar Vi er gaaen om Borde paa noget Skib, da
hidses fra Stor-Toppen det Danske Konge-Flag, som er et rødt Flag med hvidt Kors i Midten
og 2de røde Splitter (i hvis Midte skal være et Skilt med Vores Kongelige Rigers Vaaben): Men
fra Campagnen skal vaje det Danske Konge-Flag, og fra Bugs-Sprydet den danske KongeGjøs ... «
Endnu i 1752 bruges således betegnelsen »kongeflag« i samme betydning som den, hvori ordet
»orlogsflag« nu anvendes - jfr. omtalen af de ikke-kongelige kongejagter, hvor »konge« betyder
hørende til Kongens Flåde. Betegnelsen orlogsflag til adskillelse fra det virkelige kongeflag blev
først indført i 1806. 1846 blev kongeflaget ændret og fik et større Rigsvåben i det hvide kvadrat
i flagets midte, der havde en side på 4/7 af flagets bredde.
Indtil begyndelsen af dette århundrede kunne kongeflaget ligesom i flere andre lande ved særlige
lejligheder benyttes af alle medlemmer af Kongehuset, men i.h.t. Flagføringsreglement af 10.
Januar 1905 blev der nu for medlemmer af Kongehuset indført et særligt »kongehusflag« - et
orlogsflag med en krone i et hvidt kvadrat med en side på 3/7 af flagets bredde. Kongeflaget
blev nu - foruden Kongen - forbeholdt Dronningen, Enkedronningen, Kronprinsregenten og
Rigsforstanderen.
Kongestanderen blev - som omtalt i teksten - indført ved kgl. resolution af 14. Juni 1912.
I 1913 tog man hele det kongelige flagspørgsmål op til revision, og den 29. Maj 1914 udsendtes
en kgl. anordning, hvorved Rigsvåbnet i kongeflag og kongestander forsynedes med baldakin
og kongekåbe. Samtidig indførtes som særlige distinktionstegn dronningeflag og dronningestander
med Rigsvåbnet men uden baldakin, kongekåbe, skjoldholdere (vildmændene) og ordenskæder
- samt kronprinsflag, der havde skjoldet med de tre løver.
Som regent fører Dronning Margrethe naturligvis kongeflag, medens et særligt prinsgemalflag for
Prins Henrik er under udarbejdelse og skal være klar til togtet 1973.
Ved salut er intervallet mellem skuddene som regel 6 a 8 sekunder, ved sørgesalut 30 sekunder.
I nogle mariner anvendes her »minutskud«.
27 H. G. Garde: Efterretninger om den danske og norske Søemagt, bd. 4, side 539. I h. t. Degenkolv side 24 sejledes Christian VII's båre fra Kiel til Køge.
28 I årene 1844-45 havde Danmark for sidste gang en flådestyrke på Middelhavet med mulighed
for krigsmæssig optræden.
Efter at Kronprins Frederik var gået fra borde i Thorshavn, afsejlede fregatterne Gefion og
Thetis i h. t. forseglet ordre til Cadiz, hvor chefen for Gefion, kommandør H. G. Garde, hejste
eskadrechefsstander, idet tillige hjuldampskibet Hekla, der kom fra København, og briggen Mercurius, der var på hjemrejse fra Vestindien, blev underlagt hans kommando.
Eskadren tog derefter station i Gibraltar for at understøtte forhandlingerne med Marokko om
ophør af den siden 1768 betalte tribut.
Sammen med den danske eskadre lå der en svensk-norsk, der havde samme opgave. Med det
samlede skandinaviske flådeopbud som rygstød fik forhandlingerne et for de nordiske lande
gunstigt resultat.
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Efter forhandlingernes afslutning gik Thetis hjem, og Gejion afhentede i Livorno den sidste
del af Thorvaldsens kunstværker, medens Hekla og Mercurius for alle eventualiteter forblev i
Middelhavet til forsommeren 1845. Hekla er det eneste af Flådens hjuldampskibe, der har været
på Middelhavet.
29 Hector Kiær: Lyse Minder fra Vejen jeg valgte. Kbh. 1935 - side 105. (Atalanta rettes her til
Atlanta og Heimda/ til Hekla).
30 ibid. - side 145.
31 R. Steen Steensen: Erindringer fra Kongefærden 1921 til Færøerne, Island og Grønland. »Illustreret Tidende« 1923 - nr. 31.
Kay Jungersen: På Togt med danske Orlogsmænd. Kbh. 1941 - side 147.
32 Det kan her bemærkes, at i h. t. Uniformsreglementet skulle Søværnets personel tidligere anlægge hvidt hueovertræk fra den 15. Maj til udgangen af September. Men da Kong Christian X
ikke kunne lide de »sorte« huer og kasketter i sit hvide skib, bestemte han, da kongeskibets
kommandohejsning allerede i den første Dannebrogs senere år efterhånden ofte var rykket
frem til før den 15. Maj, at Dannebrogs besætning altid skulle bære hvide hueovertræk. Da
Marineministeriet omsider kom under vejr med dette, ændredes Uniformsreglementets bestemmelser om de hvide hueovertræk til at gælde fra den 1. Maj for alt Søværnets personel.
33 Det var i 1967, at den 31 -årige Japaner Frank S. Sikakibira, da han så Dannebrog ligge
sin bøje udfor Batteriet Sixtus, fik den ide, at han for en finansgruppe, der stod bag ham, ville
købe kongeskibet for at anvende det som hotelskib under Verdensudstillingen i Osaka. Et par
dage efter at han havde fået det for ham nedslående svar, at Dannebrog ikke var til salg, så
han det svenske krydstogtskib Stella Polaris lægge til ved Langelinie. Det kunne han købe og det gjorde han. Stella Polaris fik derefter succes som hotelskib og eksklusiv restaurant i
en bugt 80 km fra Tokio. (»Berlingske Tidende« 4. 11. 1971).
34 Shahens lystyacht Shahsavar (53~ tons, 3.2 m dybgående) blev bygget i Holland 1936. Efter at
være sejlet til Leningrad blev den gennem de russiske kanal- og flodsystemer (Mariekanalen m. v.
og Volga) dels slæbt i flydedok og dels sejlet til Det kaspiske Hav - jfr. R. Steen Steensen:·
Den Nordlige Søvej - side 256.
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KILDER OG LITTERATURHENVISNINGER

Foruden den i teksten og noterne nævnte litteratur kan der henvises til:

J. H. Ba,jod: Orlogsflåden på Niels Juels Tid 1648-1699 Marinehistorisk Selskabs Skrift nr. 7.
Kbh. 1963.
P. Holck: Den historiske Modelsamling på Holmen. Der findes dels en komplet, stencileret udgave
uden illustrationer i et meget begrænset oplag, som ikke er udsendt til bogladerne, dels en illustreret, forkortet udgave, der nu er udsolgt. Begge udgaver udarbejdet ved Flådestationens foranstaltning 1939.
Benny Christensen: Bidrag til vore kongeskibes historie. Marinehistorisk Tidsskrift 5. årgang nr. 1
- Marts 1972. Jfr. dog tillige i samme tidsskrift nr. 2 - 1972 et indlæg af E. Borg.
V. Topsøe-Jensen: Danske kongeskibe og deres historie. T.f.S. 1960 - side 401. Navne på skibschefer går i nogle tilfælde helt tilbage til 1702 og for kongeskibet Dannebrog op til 1960.
V. Topsøe-Jensen: Danske kongeskibe og deres historie. Manuscript 1961.
J. H. Schultz: Den danske Marine 1814-1848. Bd. 1. Kbh. 1930.
H. Degenkolv: Oplysninger vedrørende Den danske Flaades Skibe i sidste Aarhundrede. Kbh.
1906. Indeholder navne på skibschefer for kongeskibene Kiel, Ægir, Slesvig og Dannebrog indtil 1906, samt for de to sidste skibes vedkommende tillige datoer for kommandohejsning og
-strygning.
Flåden gennem 450 Ar. 1. udgave 1961, 2. udgave 1970.

118

-

.:

----- __...____

-

-

