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DEN GAMLE
REDACTEUR
TAKKER AF

Siden starten i 1967 har redaktoren af Marine historisk Tidsskrift
he ddet Hans Christian Bjerg, dengang stud. mag. Siden er en hel
del ti tler fejet til denne: arkivar, mari nehistorisk konsulent samt
medlem af adskillige foren ingsbest yrelser. Dette for blot at næ vne
nogle af de hverv , som H.C . Bjerg b estrider .
l de t fø rste nummer a f tidss kriftet nævn er H.C. Bjerg den tanke,
som lå bag udse nd elsen a f Marin eh istorisk Tidsskrif t: at stimulere
den marin ehi stori ske in teresse og forskni ng.
Denne tanke har " Den gamle Redaete ur" vær et tro im od i de
år der er gået. Marinehis torisk Tidss krift har udviklet sig til et
særdeles sobert skrift, hvis sto f altid har været af en hej kvalite t.
Ser man tilbage på de tidli gere årgange , vil man også opdage, at
H.C. Bjerg ikke er veget tilbage for at gribe til pe nne n , id et
en hel del af stoffet er skrevet af ham selv.
På grund af de mange hverv , som H.C. Bjerg bestrider, ha r han
nu fundet det passe nde at overl ad e roret til nye kræfter, der n u
bliver stillet overfor den van skelige o pgave at bibeh olde den hoje
kvalitet i Marinehist orisk Tidsskrift, som " Den gamle Redaet eur "
gennem sit virke har lagt retnings linierne for.

OL F/BT
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DET " NYE" ORLOGSMUSEUM PA QUINT I LYN ETT E

Eft er 23 år i Set. Nicolai Kirke fik Orlogsmuseet de n 5 . februar
sit midlerti dige domicil nr. to , idet museet denne dag indledt e
sin ud flytning til den af Søværnet og Forsvarskomm and oen til
formålet udl ån te bygning på Quinti Lyn ette, Refshalevej p å Chr istianshavn, og en ny æra i Modelsamlin gens hist orie er herm ed
indledt.
Ordet "midlertidig" er et såre kendt ord i de nne sammenhæ ng,
thi sådanne " midlert id ige" un derbringelsesforh old har sandelig
redet Kg!' Majestæ ts Modelkammer som en mare siden dets oprette lse den 25. juni 16 70 : Admiralitet sh use t p å Gam melh olm indtil
1688 , Mat erialhuset s.st. indtil 174 2, da en etage af den fornemm e
ny op førte pavillo nbyg ning ligeledes på Gammelholm blev indrettet
til fo rm ålet, og hvort il de m od eller , d er var tilgået Kun st kamm eret
side n 1600-tallet i 1 74 5 blev tilbagegivet samlingern e. Mede ns den
historiske modelsamli ng fo rbl ev her indtil 18 61, indrettedes i
17 5 7 en ny samling " konst ru ktionssamlingen" i spantelofts bygn ingen på Ny ho lm , der i 1862- efter et kort interme zzo på
Provi an tgård en i Tøjhuskomplexet - modtog den histori ske
samling fra Pavillonen p å Gammelh olm. Den " midlertidige"
indretning i sp an telo ftsbygningen vared e ind til 1894, da bry gger
LC. J acobsen efter in dustriudstillingen i København 1888 skænkede marinen en nyopfort bygning på Ho lme n. I 1940 - efter
52 års forløb - blev bygningen ved de n t yske besættelse ryddet,
og en del af samlingern e evakue redes til Fre deriksborg, hvor
i øvrigt Christi an IV allerede o . 1610 havde indrettet sin "kongelige Skibssal" , hvis indhold desværre forsvandt med svenskern es
besæ ttelse i 1658-6 0.
I tiden 194 5-47 var samlingern e hjem løse, men blev ved museets oprettelse i det store og hele genfo ren ede , og samt idigt
blev min dre dele af Søværnets øvrige righ oldige samlin ger - våben,

4
inventar m.v. -

indlemmet i det nye museum. Disse øvrige sam-

linger er for en stor dels vedkommende i dag samlede i Søværnets
museumsmagasin på Holmen.

Desværre har tiden faret grumme hårdt frem mod disse enestående maritimhistoriske samlinger - den svenske besættelse,
som nævnt, Københavns brand i 1795, englændernes fjernelse
af konstruktionssamlingen i 1807, afleveringer til Tøjhusmuseet
i 1845 og til Rosenborg i 1860 samt endelig Christiansborg Slots
brand i 1884, hvortil en del af samlingerne var blevet overført
i 1861. Men til trods herfor er ikke mindre end 136 skibsmodeller
eller skrogdetailler, 38 galions- og agterspejlsmodeller samt 73
-modeller af maskiner og mekaniske indretninger blevet bevaret
- en af verdens fornemste samlinger af sin art.
Bygningen på Quinti Lynette, der formentlig stammer dels
fra o. 1800, dels fra o. 1880 (en undersogelse vil snarest finde
sted), er rejst på det lille ydre forsvarsværk - lynette - som i
1751 blev anlagt foran bastionen Quintus og danner dermed det
nordøstligste hjørne af Christianshavns voldsystem, som gennem
de seneste årtier desværre er blevet klem inde mellem opfyldninger og et stort marina-anlæg. Museumsbygningen, der er på
ca. 850 m 2 , rummer en række aldeles fortræffelige kontorer,
lokaler til velindrettede studiesamlinger, til dokumentationssamling, til trykkeri og fotolaboratorium, samt til et udstillingsareal, der indtil videre vil omfatte ca. 235 m 2 , hvilket er ca. 50 m 2
mindre end i Set. Nicolai kirke, og museet nærer håb om at kunne
åbne den påtænkte tematisk opbyggede udstilling mod slutningen
af indeværende år alt afhængigt af de evigt tilbagevendende problemer om arbejdskraft og økonomi.
På Quinti Lynette knejser ganske vist ikke så imponerende
maritime museumsbygninger som vi skuer dem i Greenwich,
i Paris, i Lissabon, i Oslo eller i Stockholm, men at huset har sin
egen atmosfære, og at den kommende udstilling i al rumlig beskedenhed vil få sin speciele charme , derom vil der næppe kunne
rejses tvivi.

B. Munthe Morgenstierne
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MEDDELELSER FRA
MARINEHISTORISK SELSKAB
Medlemmern e indbydes til mode
tirsdag d en 2 7. marts 1979 kl. 20
hvo r
læge Finn \\'ib erg-Jorgensen og N. Krieger Thomsen
vil ta le om
Flåde ns deltagelse i Dardanellerfelttoget i 1916.
Ti rsdag den 8. maj 1930 afholdes ordinær generalforsa mling,
og i tilslutn ing h ert il vil der blive vist en film.
Begge arrangeme nter foregår i Søoffi cersforeningens lokaler,
Ovengaden O. Vand et 62 B, og efter møderne vil der være mulighed for at få 3 stk. smørr ebørd, ka ffe og kage for kr. 30,- pro
person a. Tilmeld ing til spisningen må ske senes t om sondagen
fø r mø derne til sekre tæren J ørgen Barfod . tlf. (02) 8 7 22 54;
Bestyrelsen

6

MEDDELELSER

FRA
SE LSKABET FREGATTEN JYLLANDS VENNER
Generalforsamling.
l henhold til vedtægterne indkaldes til ordinæ r generalfor sam ling
i "SELSKABET FREGATTEN JYLLANDS VENNER"
Onsdag de n 28 . marts 1979 kl. 19.30
Toj hu smu seet s fo redragssal, Frederiksh olm s Kanal 29 , Kbh . K.
Dagsorden iflg . vedtægterne:
l) Valg a f dirigen t.
2) Form anden a flægger beretning om selskabets virksomhed
i det for lobne år.
3) Kassereren forelægg er det afslu ttede og re vide rede regns kab
for det forlobne år.
Regnskabet ligger til gennemsyn på kassererens bopæl, hvor
interesserede kan henvende sig. (Vermehrensvej 7, 29 30 Klarnp enb org).
ol } Valg a f be styrelse.
Bestyrel sen har siden sids te generalforsa mling suppleret sig
med ark itekt S. Lan gkjær. Dette kræver efter vedt ægterne
godkendelse p å den efterfolgende generalfo rsa mling.
På o mvalg er politiassistent S.A . Jensen og arkivar H.C. Bjerg.
5) Valg af statsauto riseret revisor.
6) Eventuelt.
Som meddelt sidste år kan der på gene ralfo rsa mlingen ikke stemmes ved fuldmagt.
Form anden vil i sin bere tnin g isæ r bes kæftige sig med dannelsen
a f den selvej ende institution "Fregatten J yll an d", hvori genne m
frega ttens fremtid nu er sikre t.
Bestyrelsen har p.t. følgende sam mensæ t ning:
Kommandorkaptajn K. Hertz (formand), mu seumsdire ktør
F . Askgård (næstformand) , eivilingenior H.E . Raun (kasserer),
museu msinspek tor K.S . Nielsen (sekretær), ar kivar H.C. Bjerg,
ove rlæg e J .H. Baastrup, p oliti assisten t S.A . Jensen og ar kite kt
S. Langkjær.
Besty relsen
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Den Militærhistoriske Interessekreds i Danmark
indbyder til
MILITÆRHISTORISK KONFERE NCE 7 9
på

Frederiksberg Slot
Pro gram:
Fredag 18 .30 -19.00
19 .00-19,3 0
19. 30-20 .00
20 .00 -21 .0 0
Lørdag

21 .00 -22 .00
09.00- 10.0 0
10.00-12.30
12.30-1 3.30
13.30-1 4 .30
14.45-1 5 .45

Sø nd ag

16 .00-17.00
17.00-18 .00
18 .00 -1 9 .00
19 .00 09 .00-13.00
14 .00-17 .00
17 .0 0-17.15

27~29

a pril 1979

Ankomst og registr ering.
Tattoo i slotsgårde n v. Kvindeligt Mari ne Korps.
Velkomst v. Fæl lesudvalgets for mand .
Indledningsfor ed rag v. major K.G .H.Hillingsøe.
Do kt rin, organisatio n og te knol ogi.
Afte nkaf fe.
Foredrag v. un iversitetslektor, dr . phil . Kn.J .V. J espersen :
De feudale bæ res undergan g.
Oiskussion sgru pper/f orelæggelsesgrup per.
Fro ko st .
Foredrag v. arkivar, ca nd . mag. H.C. Bjerg:
Søta kt ikken s udviklin g 1690 -1 805 .
For edrag v. obe rstlø jt nant O.R.H . J ensen :
Gen nembrudsprobl emet i de to verdenskrige.
Fra lun tem usket til gevæ r ' 75. Op læg til sønd agens skyd ninger .
Omvisning på slottet .
Pause. Baren er Abe n.
Ban ket .
Fra lu ntemusket t il gevær '75 . T akt iske enhedsskydninger med
histori ske våben på Kalvebod . Fro kost i fe lte n.
Interessekredsens plen arm øde.
Afslutning
VENDI

Unde rteg nede ti lmelder sig
MILITÆRHISTORISK KONFERENCE '19

navn

st illing

adresse

evt. t if.

Jeg vil de ltage i: A O 8 0C O DO EO FO (ku n et kryds ).
Hvis D, E eller F
påtænker jeg at fortæ lle om:
Gebyret , kr. 130/ 160 er indbet alt på giro 8 2 6 88 00
vedlægges i krydset check

underskrift

.
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Disku ssionsgrupper/forelægg elsesgrupper: de r bliver muli ghed fo r a t de ltage i enten ~n
af 3 dis kus sio n sgruppe r e ller ~n af 3 forelæggelsesgr upper. Disku ssion sgrupperne vil
have en indleder, der giver de lta gerne en ind fø ring i em net o g leder den efte rfø lgen de
d iskuss ion . For elægge lsesgrupperne, derimod , er helt deltagern es , id et men ingen er .
a t de lta gerne selv - gen nem en ræ k ke ko rt e (o . 10 rnln.! ind læg - fo rtæller o m, hvad
de beskæft iger sig med , resp . interesserer sig for . De hidtil ind ko m ne em ner he rt il er
ind delt i 3 rammer - se nede nfor - men alle mu lige emner. der berører militærhi storie.
ka n også være m ed . Blot vil vi - af he nsy n t il gru ppe rne s en d elige rammer - gerne have
besked i god tid .
Konfere ncegeby ret : k r. 130,* for medl emmer af Int er esse kred se n; k r. 160.- fo r ikke-medlemmer. dæ kker flg.: konferencemat eria le. for sende lse. ba nket lørd ag. frok ost søndag.
transport ti l o g fra skydeba nen. konferencens fæ llesomkost ning er og ko nfere ncerapporten .
Tilm eldi ng: SEN EST 5 . april 1979.
Gr uppeindd eling:
A. Diskussion sgru p pe. Indleder : majo r K. Helse , Flyvevåbnets Off icer sskole .
Emne : St rategisk og taktisk bo m bnin g i histo risk pers pekt iv.
B. Diskussion sgruppe . Ind leder : kandidatstipendiat . mag.art. Ole Ba lleby.
Emne : Marxist isk mil itæ rteer i, med sæ rlig henblik på Engels' o pfatte lse.
C. Diskuss ionsgruppe. Indleder : ko mmandørk ap tajn H. Pink-Jen sen . chef f. ub ådseskadren .
Em ne: Ubådens betydning for 50 ta kt ik og - te knik 191 4- 45.
D. Fo relæg gelsesgruppe. Ram me : Fo rt if ikat io n .
E. Forelæggelsesgruppe. Ramme : Hæ rvæ sen .
F . Fo relæggelsesgru ppe. Ramme: T a kti k og stra teg i.

Vi glæde r os til at gens e gamle ven ner og træ ffe n ye på Frede riksb erg S lot .
F. Askgaard
dir .
Tøjhusm useet

På Fæ llesudvalgets vegne
Poul T . Cohrt
Ole Frantzen
can d .mag.
mu seumsin sp .
Rigsarkivet
T øjh usm useet

K.V.Nielsen
oberstløjtnant
Forsvarsakadem iet

O. Hasse lager
fuld mægtig
cand .jur.

P. Pajhede Nielsen
stud.mag.

P.E . Helb o Pedersen
maj o r
Chef/HMA
Kaare Jan son
can d .mag.

t il porto

MI LI TÆRHISTORISK FÆLLESUDVALG

Sekretæren
Hovedgaden 98
2800 Kqs. Lyngby
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DEN ROMERSKE FLADE I KEJSERTIDEN

Fra histori en ved vi, at romern e var d ygt ige soldater, og at kej serdommet i høj gra d byggede på en fremragende mili tæ r orga nisat ion. Et led i den ne organisatio n var den kejserlige flåd e, der
imidlertid ikke er nær så kendt so m hæren .
Hensigt en med de nne art ikel er at redegøre for den kejserlige
flåd e. Det vil bli ve en beretning o m flåd en s o rganisatio n, mat eri el
og p ersonel og i mindre grad o m den s kri gshi st o rie, bl .a , fo rdi
flåden ikke indlagde sig de store krig shist ori ske fortjen est er,
hvilket måsk e netop er årsagen til , at den kejserli ge flåde ikke
er videre kendt. Flådens o pgave var imidlertid heller ikke at udkæmpe slag, men forhi ndre at en så dan muligh ed ops tod .l ]
Et a f oldtidens st ørs te søslag var slaget ved Actiu m i år 3 1 f.Kr.,
hvor Octavian sej re de øver An ton ius. Den ro me rske bo rgerkri g
var herm ed a fslu tte t. og kejserdømmet blev o pret te t ko rt efte r ,
idet Octavian i år 27 f.Kr, blev kejser og siden kaldtes Au gustus.
Efter slaget ved Acti um indlemmed e Augu stus dele af den overvundne flåd e i sin egen . øg send te den t il Forum Julii, en havne by
i provin sen Ga llia Narb on en sis - i dag den fran ske Middelhavskyst.
Fra dette tidspunkt øg indtil ro merrigets o pløsning so m statsdannelse havde kej serriget en p er manent flådestyrke. Fo ru m Julii
mist ed e sna rt sin bet y dning, hvilket skete eft er Gallie n var pavificere t og en ræ kke felttoge i det o mliggende o mråde var til endeb ragt . I st edet anla gde s to nye flådebaser - Misen um og Ravenn a.
Misenum ligger i den nordlige ende af Nap olib ugt en. Her fra var
en flåde styrke i stand til at beskytte alle de store vestital ienske
havn eb yer sam t bevogte de livsvigtige korn ru ter fra Æ gyp ten,
Afrika og Sicilien. Rom lå på det nærm est e lige øm hjørnet, så
flåden kunne hurtigt modtage or dre fra kej seren. Misenumflåd en s
stra tegiske beli ggenhed var fr emr agende. Den beh ersk ed e det
Tyrrhenske Hav og ku nne lige let sejle t il enten de n østlige eller
vestl ige d el a f imp er iet. Mise num flåden blev da også snart kejserdømmets vigti gste flåd eafdeling.
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Mindre afdelinger af flåden var stationeret i de vestitalienske
havne, og flådens vigtigste opgave . i dette område var at virke
som politistyrke . Flåden havde desuden opgaver udenfor Italien.
Bl.a. var Piræus anløbshavn for begge de italienske flåder, og med
jævne mellemrum anløb hele eskadrer havnen og afskibede tropper
til de østlige krigsskuepladser. Mærkværdigvis var der også stationeret søfolk fra Misenumflåden i Rom. Vi ved, at disse søfolk
havde kureropgaver. men herudover kender vi intet til deres pligter. Nogle forskere mener, at søfolkene blev brugt som statister
ved de "søslag", som af og til blev arrangeret i amfiteatret. Matroserne har dog snarere været til rådighed for politi- og brandvæsenet.

Vi ved ikke nøjagtigt, hvor stor Misenumflåden var, og i hvilken
grad dens styrke varierede, men den har formodentlig bestået af
omkring 80 skibe med en besætning på over 10.000 mand.
Den anden italienske flådestyrke var som nævnt placeret i
Ravenna. Selve flådestationen lå i en lagune 2 km. fra byen.
Ravennaflåden var også placeret strategisk godt i forhold til de
opgaver den skulle løse. Flådebasen var et glimrende forsyningspunkt for en krig i Alperne og det nordlige Balkan. Byen lå lige
bag Po floden, og en flåde der opererede på denne, kunne beskytte
Norditalien mod invasion .
I fredstid udført Ravennaflåden transport- og politiopgaver i
Adriaterhavet. Af og til optrådte den dog også i det vestlige
Middelhav, hvor den udgjorde et supplement til Misenumflåden,
idet den var mindre end denne - formodentlig omkring 5000
mand stærk. 2 )
Udover de 2 italienske flåder var der stationeret flådes tyrker
i provinserne. Disse flådeafdelinger blev ikke oprettet samtidig
eller efter nogen bestemt plan, men snarere når der opstod behov
for flådestøtte i forbindelse med et felttog.
Provinsflåderne kan deles i to grupper. I den nordlige del
af kejserdømmet var der stationeret l flådeafdeling i Kanalen,
l på Rhinen, 2 på Donau og l i Sortehavet. I den sydlige del af
riget lå der eskadrer i Alexandria, ved Syrien og ved Mauretanien.
Flåderne på nordfronten var egentlige kampenheder. De store
floder Rhinen og Donau samt havene, der dannede nordfrontens
flanker, gjorde det naturligt at bruge sømagt til forsvar af disse
egne. Fjendens flådemodstand var ringe og primitiv. Romerne

11
STATIONS

•
,&.

•
•
_

H""c flu1
Ib".nn". fl<.rI
Pn:.ind.l n<rl>
Olb ... C,~
P'

rroll~""

E A !'l

Tt n: Rom/m III/pennl A'tr.Jy 1
A.D. ISO __'_',

-'- - -'-'-

_ . -._ . _ ~ . _. I

_.- .-.-. - '

i

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

Den romerske flådes baser i år 15 0 e.Kr.

var o verlegne i sk ibskonstruktion, organisation og taktik . De
gjorde sig derfor h urtigt til herre over farvan dene, og flo derne
blev snart glimrende komm unikations- og transpo rtveje , samtidig
med at flåden kædede forterne langs floderne sammen til en
forsvarslinie. Flådernes sek undære opgave var at beskytte og
kontrollere skibsfarten.
Selvom romerne var deres mo dstandere ove rlegne på det maritime om råde, var der dog grænser for deres dygtighed . Et eksempel skal nævnes. Ved oprettelsen af de n britiske flådeafdel ing blev
der ikke sendt skibe op fra Mid delhavet , men skibene blev bygget
ved Ka nalen af personel fra de italienske flåder. Dernæst forb lev
den britiske flådeafdeling hele tiden i Kanalo mrådet. Den foretog
ikke patru lje ringer af de skotske, irske eller galliske kyster. Ar sagen var en traditionel frygt for havet samt skibenes ringe sødygtighed . Man anve ndte som bekendt galejer, hvilket j eg skal vende
tilbage til.
Provinsflåderne i Midde lhavet havde lokale patrulje- og politimæssige opgaver. Med deres begrænsede pligter adskilte provinsflådern e sig såle des fra de to italienske flåder, der havde hele
Middelhavet som ansvarsområde, og som først og fremmest havde
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transportopgaver - befordring af kejseren og embedsmænd til
og fra provinserne samt transport af tropper til krigsskuepladserne i romerrigets periferi.P]
Den kejserlige flåde bestod af galejer af forskellig størrelse. Galejen
fremstod med to rækker årer - birem - i det østlige Middelhav
omkring 700 f.Kr., og galejen med tre rækker årer - trirem kom i brug omkring 500 f.Kr. Lige siden og indtil man begyndte
at anvende dampskibe i forrige århundrede, har galejen været
brugt som krigsskib i Middelhavet.
Der har altid hersket usikkerhed om, hvorledes årerne og roerne var placeret i de større galejer - quadriremer og quinqueremer. Endnu vanskeligere er spørgsmålet årefordelingen i galejer,
der var større. Det ville have været muligt at bygge og anvende
quadriremer og quinqueremer med fire og fem rækker af årer,
men det ville næppe have været praktisk at forøge antallet herudover, årerne ville være blevet for lange og tunge, og skibet selv
ustabilt og usødygtigt. Nogle forskere mener derfor, at antallet
af "rerner" ikke drejede sig orn , hvor mange planer roerne sad i,

Relief fra Præncste

Landatroms
placering af roerne ombord på en trirem.
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men om anta l ro ere ved hver åre elle r hvert sæt årer. I folge
denne te ori skulle en quadrirem have væ ret en galej me d en en kelt vandret række åre med fire man d ved hver åre eller en galej
med to rækker årer med to mand ved hver åre.
Det må dog understreges, at der endnu kun er tale om løse
teori er.

Sp orgsmålet om for delinge n af årer og roere i oldtidens galejer
er endnu ikke lost. Men med den stigen de in te resse for marinearkæologi er de r måsk e håb om, at man ved undersøgelser a f
galejvrag engang i frem tid en kan få afgjo rt de t te ældga mle omdisku terede problem."]
Lad os se lidt næ rmere p å et par galejtyper. I Vatika nm usee t
i Rom fin des et relie f fra et romersk tempel i Præneste , der viser
et af de skibe, som delt og i slaget ved Act ium . Relieffet giver indtryk af , at de r er tale om et skib med 2 rækker årer - en birem,
men mod erne forskere mener, at der er tale om en trirern , hvor
de t overste hold årer er tru kket ind .
En af de forskere, som især har beskæft iget sig med oldtidens
skibe, er Bjo rn Lan dst rø m. Skon t mange forskere tæn ker sig,
at roe rne i en tr irem sad i tre fo rske llige planer, fo retrækker han
at anbringe roerne som vist på s. 12 - en losnin g der også er
mu lig.')
Den mest anvendte galej i kejsertiden var en liburnier, der
stammede fra den iIlyriske (dal matiske) kyst. Denne galej ken der
vi fra Trajansojlen i Rom . På baggrund af T rajansojlens oplys ninger
har den amerikansk e marineh istoriker Willia m Ledyar d Rod gers
foretaget en rek on struktion af en libu rni er (se næst e side) . Skib et
har 2 rækker årer, 11 årer i hvert plan og en mand ved hver åre .
Tilli ge har galeje n haft et an tal sofolk til betjening af sej len e, i
alt 50 ro rkarle og sofolk , 6 o fficerer og 30 marineinfanterister.
Dim en sion ern e er anslået til 60 fod i længden , 12,5 fod i bre dden ,
2,75 fod i hojde n og et deplacemen t p å 3 0 to ns. 6 )
Eft er slaget ved Actiu m råd ede Augustu s over en flåd e p å ca.
700-8 00 skibe . Det var skibe af for skelli g størr else lige fra tunge
transportsk ibe, der ofte var rekvirerede han delsski be til lette
enheder.
Quin que remen var i republikken s tid standard skibe t , men
det miste de nu sin bety dning, selvom ma n stadig brugte et mi ndre
ant al i hoved flådern e. Quadrirerner forekom i storre tal. Største -

14
CO'ST CiUAAO SH;;>
.....C1c.. TRAJAN S COLUMN'" ~

. '"

1

1 l1li1

CHAA,o.cn::R1STICS
LOOO1>t OH
LW,," U O "
au .. o..
Lw .. . II.' '''

1

".", ..,
"' ......COO...T

I U r1

.

,..."' "'

CCMPLo.f:m
"""""'~ .
I <UlØI I

PLAN W: W

IO

"""""" •..:- .. !l_~
Sc.o.Ll: N rC(T

....§

r- ....,~

~
~

.,

5CM.1: N

••

36

lO

rcrr

W.L. Rodgers rekon strukti on af en birem

parten af skibene i de it alienske flåder var trirem er. Libunier
forekom i mindre antal i de to ital iens ke flåder, derimod var det
standard skibet i provinsflåderne, hvor det især var velegne t til
pa truljetjeneste .
Når man i kejsertid en gik over til lettere skibe , skyld tes det
for st og fremmest , at den kejserlige flåd e fuldstændig beherskede
Middelhavet og de tilstodende farvande. Der var ingen modstande r at kæmpe imod, derfor var de r heller ingen grund til at opretholde en flåde af store skibe, der krævede en sto r bes ætning.
Når man gik over til trirernen som standard skib i de italienske
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flåd er sky ldtes det imidlertid også, a t den var me re effektiv.
Da mandskab et best od af professionelle søfolk med lang tj en est etid kunne man lægge vægt på dygtigh ed til at ro, hvad der var
nødvend igt i t riremen, da alle 3 mand i en gruppe havde hver sin
åre. I quinq ueremen behovede de rimod kun en elle r to mand i
en gruppe p å 5 have roerfaring. 7)
Ve nder vi os mod den ro merske flåde s org an isat ion og p erson el ,
da var chefen for en flådeafd elin g en præ fek t. Han var direkte
udnævnt af kejseren og modtog alene ordre fra ham. Cheferne
for de it alienske flåder ra ngere de h øjest i det sømilitæ re h ierarki
på grund af disse flåders storrelse og po litiske betydning. Disse
præ fekter havde samme ra ng som led ere n af en legion - en en hed
på brigadestorrelse. Præ fekten var naturligvis ansvarlig fo r den
pågælden de flådestyrkes effek tivite t , og de daglige pligter var
mest af rutinem æssig karakter. Ved vigtige transp ort- eller krigsopgaver var præ fekte n direkte unde rlagt kej seren s my ndighed ,
men også på det fina nsielle område var han s ansvarsområ de be grænse t. Denne adskillelse me llem den militæ re og den finan sielle
admin ist ratio n var dog alm indelig i kejsert iden .S)
Offi cererne på lavere niveau var navareh en og trierarchen .
Disse o ffic ersbe tegnelser stammer fra de t græske og betød opri ndelig kaptajn på et skib og chef for en trirem , men senere gik
betegnelsen navarch over til at blive en eskadre che f, en admiral,
og t rierarehen blev skibskaptaj n . Den nes hovedfunktion var
ko ntrolle n med det enkelte skib uan set de ts størrelse , og ku n i
enkelte til fæld e optråd te tri erarehen som kommand ør for en
mindre flådes ty rke.
Et romersk krigsskib var organiseret på en ret sp eciel måde,
idet de militæ re og maritim e op gaver blev varet aget af hvert sit
sæ t befalingsmæ nd . Det militære og ad ministrative syst em , hvorefter skibsbesætn ingen blev ledet stamme de fra den romer ske h ær,
og det maritime system sky ldtes græs k indflydelse.
De maritim e opgaver var navigat ion , ro nin g og skibets vedligeh oldel se. Fra hy tten på agte rdækket ledede guberna toren, styrmanden , båd e bevægelsen a f styreåren og so folken e agteru de .
I stæ vnen kontrollerede proret a , der var styrmande ns nærmeste
hj ælper, forskibet. Led eren af roningen var celeusta, som ved
slag med en kølle angav takten . Til betjening af sej lene havde man
nogle sø fo lk me d sæ rlig uddannelse. Skibe ts vedligeho ldelse,
ja alt skib smateriellet hørte under fabri.
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Ve nde r vi os mo d de mili tæ re opgaver , da ble v disse ledet a f
en ce nt urio n. En gra d der ellers er ke nd t fra den ro me rske hær,
hvor cen turio nen er chef for en centurie - en enhed på delingseIler komp agnistørrelse. Hvert skib i flåden dan nede uanset dets
stø rrelse en centu ric. Skibsccnturionen t og sig isæ r af sofolkenes
t ræning i våbe n brug, og under hans kommando blev der også uddannet no gle mænd til marinein fanteri st er, idet de sk ulle udgore
en angre bsstyrke ved nedkæmpelse af pirater eller ved ent ring
af skib e. Cen turianen blev assist eret af optio og su bopt io , som
under kamp delt e kontrollen mellem marinesoldaterne for og agter
mellem sig, mens ce nturio nen havde de n øverste kommando over
marinesold aterne .
Til eth vert skib var også kny ttet en administrativ sta b , hvoraf
h ovedparten var sk rivere, f.e ks . skibsskrivere n , so m ordn ede de
rutine mæssige rapporter og vide rese ndte dem til de adm in ist rative
m yndighed er i land. Hvorl edes det in dbyrdes forh old var mell em
det milit ære og maritime sæ t befalin gsm ænd, kender vi meg et
lidt t il. Vi ved dog , at trierarehe n havde den øvers te myndighed
til sø s, og vi regner med , at ce nturia ne n var næstko mmanderende ,
hvorimod det modsatte var til fældet ved Iand tj enest e.P)
Organ iseringen a f skibe ts besætning som en militær enh ed
var en følge af Augus tus opre ttelse a f en p er man ent flåd e. Tidliger e havde ma n send t legion ssoldater ombord på ski be ne fo r
at tjene so m solda te rske . Den skarpe ads killelse mellem roe re og
marinesoldater, der ha vde været almindelig under republikken,
fo rsvan d t således i kejsertiden , og man ven dt e tilb age ti l en organisati o n lig den athe ns ke under Pericles, hvor hver soma nd også
var sol dat.
Ro mernes militære talent ses tyde ligt ved denne orga nisation,
hvor de fik deres mili t ære stand arden hed - cent urie n - t il a t
passe samme n med en så kompliceret "me kanisme" so m cl krigs.
skib . Man kan da spørge , hvorfor de ikke inddelte skibscenturierne
i kohorder, som i legionen, der talte la kohorder 6 cen tur ier.
Men hvert skib ud gjorde i modsætning t il legion ens ce nturie en
selvstænd ig enhe d , og de lej ligheder , hvor besætningen fra fler e
skib e op tråd te sammen , var sjæ ldne. Dertil ko m, at en ce nt ur ie
på en quinquerem sel vfolgelig var meget større end p å en liburnier, hvilk et i sig selv ville hav e vans kcliggjo rt en samling af
skibs cen turie m e i kohorder.

a
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Det ville være na t urligt til sidst at se lidt næ rm ere på , hvil ken
roll e flåden egentlig sp illede i kejsertiden , idet man måske kan
sætte spørgsmålstegn ved om flådens forskellige opgave r var tilstræ kkelig begru ndelse for de betydelige beløb , som der i århundred er blev anvendt på flåden. I den forbindelse må man gøre
sig klart , at flåd en ikk e blo t havde fors varspolitiske funkt ione r,
men også indenrigspolitiske .
Augu stus' mo tiv til at oprette flåde n var sikringen af Italien
og sit eget herred ømme . Kon cent rationen af flåde n ved Italiens
kyste r fik imi dlert id også betydning for impe riet. Mens hæren
bevogte de grænsern e udgj orde flåden en strategisk reserve, der
hurtigt ku nne slå til båd e i ost og vest. Soger man et kon kret
u dtryk for sømagtens betydning, er pirat ern es for svinden et
håndfast bevis herp å. Selv un der de hyppige landkrige var der
behov for flåd en, idet denne hurtigt kunne bri nge tropper over
havet til de trued e om råder, og så længe flåden dominerede
Middelhave t havde man den eno rme fordel at kunne kæmpe
p å de indre linier, hvilk et p å lan g sigt var vigtigt, fordi man herved
kunne spare på imperiets milit ære og økonomiske ressourcer.
De tre første kejseres forhold til flåde n lader sig kun med
be svær rekonstruere . Anderledes forholder det sig med Clau diu s,
so m kn yttede de italienske flåde chefer tæ t til sig, og i en dnu
h oj ere grad en d Claudius brugte Nero flåd en som et indenrigspoli tisk magtinstrument. Endelig er bor gerkrigen i 6 8-69 e.Kr.
et glimrende ek sempel på, hvilk e rolle flåden kunne spille i kampen om kejserrn agten . Flåden støttede i et afgørende øjeblik
Vespasian, so m derved sejrede og blev kejser. Med flåden bag
sig disponerede en romersk kejser over mere end 15.000 mand,
hvilket var halvdelen af de i Italien sta tione rede tro ppe r - en
anse elig magtfaktor. 10 )
Alt i alt må man sige, at flåden havde en betydning, der fu ldt
ud be rettigede dens e ksistens. Den var en sikkerhedsp olitisk
no dve ndi ghed, og den op retholdt fred en på havene, hvilket var
af a fgørende betydning for det ro merske riges oko no miske frem gang de før ste årh undrede e.Kr., og på de t indenrigspolitiske plan
var flåden med til at sikre kejserne deres p olit iske magt .
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Ole L. Frantzeri

19

LÆGERNES POSITION OG UNIFORMERING I SØETATEN
af
M. WINGE

l Ch ristian III 's sokrigsartikel fra 1563 lyder bestem melsen o m
by ttets d eling såle des: " Ka pe llane n, sk riveren , kvartermestre ,
bø sseskytter . øverst e b åd smand , ba rtskæ ren . pibere og trommeslagere skal hav e dobb elt bytte" . Bartskæreren eller balberen
ran gerede altså ikke sæ rligt hojt omb ord. Dette fre mgår også af
Christian IV's skibsartikel, hvo refte r " præsten, skipper, sty rmænd,
bartskæ r og skriver skal lad e sig nøje med den mad, so m for
sk ibsfo lke ne indskaffes, dog at denne renlig og vel plejes , og af
de bedste stege, so m til skibsfolkene indtaget ere". Omkring
l 700 afl øst es betegne lsen bartsk ær af kirurg, og det var bartskær- kirurger , der helt op i de t nittende årh undrede vare tog
læ getj en esten o mbord i orlogsskibene.
Flådens bartskærer blev ud skrevet fra byerne, og de skulle
m ode med en "u dst affere t bartskæ rki st e" , der so m regel betaltes
af deres hjemby. Sådanne ud sk rivninger kendes allerede fra Greve ns Fejde og ble v anvend t, når en st ørre flåde skulle udrust es.
Medens skibs bartskærerne blev antaget til de t enkelte togt, havde
Bremerh olm fra 1569 en fast bart skær, der sene re også var kiru rg
ved Soetat en s kvæsthus. Bastian Stub (d. 15 62) fik 1559 besta lling so m "wund ar tz ho s kongen og samtidig balber på Bremerh olm " , og derefter kendes navn en e p å de bartskæ rer , so m
bekl ædte st illingen p å Breme rho lm, for ek sempel bet ydelige
kiru rger som Philip H acq uart (ca. 16 16-98 ), Nico lai Boy e (ca .
16 15-90) , Heinrich Callisen (1740- 18 28) og Tobias Falch entlzal (17 54 - 1820).
Under Christian IV kom de første uni ver sitetsuddanned e læ ger
i Soetatens tjenest e, do g kun i kortere perioder. Fred erik III
an tog 16 67 den tyskfod re læ ge Fred erik Ham m erieli (1628 -83),
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Overlæge 1837
Chr. Bruun : Danske Uniformer.

som praktiserede i Helsingør,
ti l admiralitetsmedicus med en
årlig gage på 500 Rdl. Til sammenligning kan anfores, at en
schoutbynacht lønnedes med
60 0 Rdl., og en kaptajn fik
20 0-400 Rdl. Ved byt tets de ling t ilko m de r admiralitetsmedicus 10 parter ligeso m
præst, skipper, kirurg og arkelimester. Når flåden var i søen ,
skulle ha n følge den kommanderend e og bespises ved dennes bord.
1 tiden fremover havde Søetaten en adm iralite tsmedicus
eller blot me dicus, h voraf nogle var fremtrædende læger ,
blandt andre Urban Aaskoui
(1742 - 1820) , J.D. Herholdt
(1764-1836) og F. V. Mansa
(1794-1879) . 1 181 3 ændredes de gamle titler admiralitetsmedicus og overchirurg til
stabslæge og stabskirurg .
1 1736 foretoges en reorgan isering af Søetatens me dicinalvæsen således , at der
knyttedes faste kirurger ti l
flåd ens divisioner og håndværkerstokken , en ordning der
bevaredes t il 1856. Divisionskirurgen skulle føre ti lsyn m ed
de syge fra hans divis ion,
hvadenten de var ombord på
(hjemmeværende) skibe , indlagt på kvæsthuset eller p å de i
1737 op rettede divisionssygestuer i Nyboder eller lå i hjem-
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met. Herved fik man en fast normering med kirurger og opnåe de
samtid ig en bedre kontrol med de sygemeldte .
Uniformering a f soo fficererne blev forst indført i 172 2, men
lægern e, der i 1787 fik status som sekondloj tn anter, måtte ikk e
bære uni form , "men kun en simp el klædning ud en rodt foer
og røde benklæder". Nogle år senere (i 1798) fandt admiralitetet
det dog nytt igt at uniformere de faste læger ved divisionerne
og håndværkerstokken . De skulle for egen regnin g anskaffe en
b lå kjole me d fo er, krave og op slag a f sort flojl , hvid vest og blå
benklæder samt en tr ek antet hat med sort koka rd e. Division skirurgerne havde i modsæ t nin g til reserve- og underkirurgerne
en smal guldtresse p å ærmerne og kraven.
T id ligere brugtes betegnelserne læ ge og kirurg no get i flæn g
uden hensyn til den pågældendes eksamen . For skib skirurgern e
anvendtes desuden helt op til 1771 den gamle hollandske titel
"mester" . 1 1802 fik de sejlende kirurger un iform af samme model
so m divisionskirurgerne . Andre eksem pler på skib skirurgernes
forbedrede stat us er en bestemmelse fra 1805, der frit og dem for
pli gt til at barbere besæ tningen , en opgave der overgik til mu sikern e. I 181 4 fik de adgang til officersb ordet.
l de år, der er forløbet , siden Søetatens læger fik uni form , er
der selvsagt foretaget talrige ændringer a f uniformernes snit,
distinktionerin g og meget andet, som næppe har intere sse for en
storre kreds, hvorfor kun enkelte nyskabelser skal omtales her.
Ti l kirurgernes uniform hørte oprindelig ikke side våben , m en
i 1833 fik divisionskirurger tilladelse til at anlægge kårde og fel ttegn , også kaldet porte-ep ee . 1 forbindelse med indførelsen af den
medicin sk -kirurgiske enhedseksa men i 1840 afs kaffed e Søe taten
titlen kirurg, og alle , der ud forte lægetjeneste, blev bet egnet
læ ge, men de t var svæ rt at skaffe ansøgere m ed medicinsk embed seksamen, så ma n måt te endn u nog le år bru ge skibslæger ude n
denne ek samen. Den sidst e skibs læ ge, der kun var stu d. med .
gjo rde tjeneste lige til sin dod i 18 79 .
Kjol e og trekantet hat kan næppe have været nogen hensigt smæssi g uniform ombord , og i 1849 fik skib slæ gern e da også en
frakkeuniform med kasket, og fra den tid finder man for første
gang æskulapstaven som mærke for skibslæger og for overskibslæ gern es vedkommend e æ sk ulapsta v og an ker overko rs.
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Da man i 1868 sammenl agde Hærens og Søværnets lægekorps ,
beholdt de to værn hver sin uniform, men Søværnets charger
æ nd redes til overlæge , korpslæge og reservelæge, og lægerne fik
nu ligesom søoffi cererne rundgående guldsnore som ærme distin ktioner, dog uden "øje" på øverste snor, men med rod tjenestegrens farve mellem guldsnorene. Det fælles lægekorps ble v atter
ophævet i 1880. Kort efter anb ragte man æskulapstaven og anke ret ove rkors o ver snoren so m tjcncstcgrensm ærkc for alle So-

værnets læger, men i fo rbindelse med Danmarks indtræden i
NATO blev dette mærke erstattet med "øje" på øvers te ærmes nor
i lighed med distinktio neringen for lægern e i en række andre
NAT O-lande.
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TORPEDOBADENE AF WILLEMOES KLASSEN. Frederikshavns
Værft 1978 .
He ft et er ikke i almin delig handel , men er distribueret af værftet
selv.
I forbindelse med færdiggøre lsen af den nyeste serie af torpedobåd e til den da nske marine har Frederikhavns Værft udgivet et
lille, smukt hefte, som redegør, i kor tfattet form , før klassens tilblivelseshistørie, fra underskrivningen af kontrakten i 19 72, til de n
sids te b åd blev leveret den 24.2.78.
Eft er en kort be skrivel se af tørpedobådst ypen er res ten a f
heftet helliget biøgrafier øver de dan ske søo fficerer, som har lagt
navne til klassen s 10 fart øjer : Willemoes, S.A. Bille , P.J. Bredal,
O.C. Hammer , I.T. Huit feldt,j.C . Krieger, S. Norby , M . Rod steen ,
C.T. Schestcd og E. Suenson. Heftet er nyd eligt illustreret med
bl. a. port rætter og d e til fartøjerne tild elt e våbenskjolde.
BT

TORPEDOBAD ENE AF

WILLEMOES KLASSEN
- og historien om de danske søhelte . der har givet navn til bådene
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