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INDBYDE LSE TIL FORUDBESTI LLING AF

Hans Garde & Hans Chr. Bjerg

TORPEDOBADE GENNEM 100 AR

Det danske torpedobådsvåben 1879-1979

I anledning af den første danske to rpedobåds anko mst til Holm en
den 19. august 197 9 udsender Marinehistorisk Selskab ca. august
1979 en bog om det danske torpedobådsvåben gennem de for
løbne 100 år. Bogen, der bliver selska be ts 15. publikation, er ikke
nogen tekni sk gennemga ng af de danske torp edob åde - selv om
de forskellige dat a findes i bogen - men en gennemgang af det
tekniske, stra tegiske, taktiske og politiske miljø , som denne skibs
type siden fremko msten har eksisteret i frem til i dag. Således
behandles de n vekslende po litiske forståelse for torp edob åde og
sene re for motortorpedobådene. Bogen bliver på 144 sider, illu
streret og i fo rmatet A5. Den vi! indeholde følgende afsnit:

Foro rd af Chefen for Søvæ rnet , viceadmiral S. Thostrup
l. Udvikling 1879-1909
2. St agnati on 190 9- 39
3. Mellem spi! 1939-49
4. Stabilisering 1949-7 9
Epilog
Noter, resume, bilag og litteratur liste.

Forfatterne:
Hans Garde. Orlogskapt ajn. Tjenes tegjorde 1963- 70 ved To rpedo
bådseskadren som skibschef, division schef og ældst e divisions
chef i 3j år. 1970- 74 tje neste i Forsvarsstaben. Siden 197 5
lærer ved Forsvarsakademiet og Søværnet s Officersskole i sta ts
kundskab og str ategi.
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Hans Christian Bjerg. Arki var i Rigsarkiv et, cand.rnag. Red ak tor
af Marinehistorisk Tidsskrift 1967-78. Side n 1963 medlem af
besty relsen for illarinehisto risk Selskab. 19H Marin estabens
historiske ko nsulent. Siden 197 5 knytte t t il undervisningen i
sokrigsh istorie ved Soværnets Officersskole.

Begge forfattere er medlem af Dansk Militærh istori sk Kommission.

Forudbestilling:
Bogen vil ku nne foru dbe stilles af tidsskrifte ts læsere inden l . juli
1979 for 39 ,- kr. Udgivelsest idspunktet vil være omkring 15.
august. Efter udgivelsen vil bogen kun blive forhand let gennem
boghandelen, boglad epris ca. 80 kr.

Forudbestilling sker t il Marineh istorisk Selskab, Ved Fortunen
10 A, 2800 Lyngby, Giro 6 46 73 50, mrk. "Torpedo både".

l ste Klasses Torp edobaad Makro len ( l89 3)

Motort orp edobåden Sohundcn ( 1974)
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MARITIM PRISOPGAVE

Kontaktudvalget for dansk m antim histor ie- og samfundsforsk
ning, Foreningen til Søfartens Fremme og Danmarks Rederifore
ning udskriver hermed i fællesskab en prisopgave med en første
præmie på 5.000 kr ., en anden præmie på 3.000 kr. og to tredie
præmier på hver 1.000 kr.

Form ålet med udskrivelse n af denne prisopgave er at fremme og
opmuntre den nyeste mari tim e forskning i Danmark.

Det er besluttet at udskrive folgende emner:

l ) Søfart og udenrigspolitik
2) Dansk søfart i den almindelige bevidsthed for og nu
3) Valgfrit maritimt emne

Bedommelsen vil blive foretage t af repræsen tan ter for de tre
implicerede instanser:

Direktor for sofartsuddannelserne , Finn Bergmann
Formand for For eningen til So fartens fremme, Steen Carstensen
Direktør Jens Degerb øl, Danmarks Red eriforening
Museumsleder J ørgen H. Barfod
Toldbetj en t Holger Munchaus Petersen.

Alle interesserede kan ind sende besvarelser, idet kun medlemmer
af selve Kontaktudvalget for da nsk maritim his torie- og sam funds
forskn ing er udelukket fra at del tage.

Besvarelser bedes indsendt til Kont ak tudvalget for dansk mari
tim historie- og samfundsforskning, Hellerupvej 5 1 E st. , 2900
Hellerup senest I.Januar 1980.
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FREGATTEN JYLLAND

Oversigt over 70 års be stræbelser på at bevare
Fregatten jylland

ved
H.E. Raun,

1908 Fregatten sælges til ophugn ing på tysk værft. For
gæves forhandlinger med minister LC. Chri stensen
om at aflyse salget.
Det lykkes overi ngenior Carl Holtermann og fisker i
inspektør Chr. Lø ftin g at tilbagekøbe Fregatten fra
ophugningsfirmae t.

1909 Fregatten ud styres med korvetten Dagmars n go

191 2-1925 l godseje r Schous besiddelse anven des Fregatten til
div. udstillinger med fast station i j uelsmindebugten.

1925 Fregatt en over tages af Marineministeriet.

19 26 da nnes komiteen til Fregattens bevarelse og omfat
te nde indsamlinger iværksættes.

1928-1930 gen nemføres en hovedrepara tion af Fregatten.

19 34 Med Staunings underskrift ud steder Marinem inisteriet
en erk læring om at ville medvirke til Fregattens
bevarelse i 50 år. Under henvisning t il div. forb ehold
frafaldes løftet sene re.

1937-1938 For midler indsamlet af komiteen og med tilskud
i henhold til "Beskæftigelsesloven" for synes Fre
gatten med rig efte r de originale tegninger.
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1936-1951 anvende s Fregat ten - med afbrydelser unde r be
sættelsen - som logisskib for provin sbom under
kobenhavnsbesog.

19 36 På kom iteens fora nledning dann es selskabe t " Fre
gatten J yllands Venner" og efterhånden som kom i
teens medlemmer falder fra på grund af alder glider
aktiviteterne til stotte for Fregatten over på sel
skabets bestyrelse , hvis formand assurandor Hede
mann virkede utrætteligt t il sin dod i 1970, hvorefter
kommanderkap tajn K. Hertz overtog formands
skabet.

194 7 synker Fregatten på Holmen på grund af vand ind
strømning fra åben vent il, men hæves atter.

1952 Som folge af frem skredet forfald og manglend e in
teresse fra myndigheder ko mm er op hugning på tale
som eneste mulighed.
En kre ds af interesserede foreninger danner imid
lertid sammen med selskabet " Fællesudvalget for
Fre gattens Bevare lse" med direktor Mag. Lichtenberg
som for mand og assurandor Hedemann som næst
formand. Der iværks ættes indsamlinger og lo t ter i
i forbindelse med "Fregatdage" ,
For de indsamlede midler overdækkes Fregatten 
efter udtagning af undermasterne - med et tag for
at sta ndse videre nedbrydning.

1960 Forsvarsministeriet overdrager på visse vilkår 
dispositionsretten over Fregatten til fællesudvalget.
Nationa lmuseets direktør Brøndst ed udpeger Ebeltoft
til hjemsted for Fregatten. Eneste anden interes
seret by var Frederikssund.
Ebelto ft etablerer fortøjningsmuligheder og der
indrettes et savværk i land .
Bugseringen af Fregatten til Ebeltoft forlober plan
mæssigt og restaureringsarbejder for resten af de
indsamlede midl er påbegyndes.



7

1962 Et af Nationalmuseet nedsat teknisk-historisk udvalg
fremlægger en betænkning om restaureringsarbejdet.
Der fremsættes 3 forslag. I . Fuld restaurering med
kalkulerede udgifter på 6,4 mil!. kr. II. Reduceret
restaurering til 5 ,4 rnill. kr. og 111. Restaurering uden
rig til 2,5 mill. kr. Permanent doksætning skønnes
at andrage 3 mil!. kr.
Et flertal i udvalget går ind for fuld restaurering.
Efterhånden opbrugtes de midler, man rådede over
og egentlig restaurering måtte ophøre.
Man koncentrerede sig herefter om at få Kultur
ministeriet engageret i fregatsagen, således at man
med planer godkendt af museale eksperter havde
grundlag for at henvende sig til de store fonds og for
at iværksætte landsdækkende indsamling.
Det var en træls vandring. Adskillige kulturministre
var positivt indstillet, men gik af før det kom til
handling. Et lovforslag om støtte til Fregatten druk
nede på grund af regeringsskifte.

1973 formaliseredes den faktisk eksisterende ordning
idet fællesudvalget bemyndigede bestyrelsen for
"Selskabet Fregatten Jyllands Venner" til at agere
på sine vegne.

1975 bragte en lysning idet Kulturministeriet erklærede
sig sindet at reservere et beløb på finansloven på
20.000 kr. årligt til fregatarbejde . Omend et beske
dent beløb havde denne anerkendelse dog principiel
betydning.
Sideløbende med de nævnte bestræbelser foretoges
nødtørftige vedligeholdelsesarbejder og efterhånden
organiseredes en betydelig besøgsaktivitet, der nu er
bragt op på 70-80.000 betalende gæster årligt samt
et indbringende souvenirsalg. Dette har givet lidt
økonomisk albuerum, der dog ikke tillader restaure
ringsarbejder af videre format.
I samarbejde med Ebeltoft er der udført forskellige
mindre arbejder som beskæftigelsesforanstaltninger.
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1976

1977

2.2.1979

Ved et samarbejde mellem skibs- og museumskyndige
teknikere er der iværksat et projekteringsarbejde med
henblik på at fremstille en plan for det videre restau
reringsarbejde . Et beløb på 95.000 kr. af Fregattens
midler er foreløbig reserveret hertil.

Forhandlinger mellem Forsvarsministeriet og Ebel
toft om byens overtagelse af Fregatten for l krone
førte til, at fællesudvalget og selskabet fik sagen rejst
i Folketinget. Der fulgte en række forhandlinger
med Forsvarsministeriet, Kulturministeriet, Finans
udvalget, Kulturudvalget m.fl,

Ved et møde i august måned mellem de i fregatsagen
interesserede kredse og repræsentanter for Ebeltoft
vedtoges at søge dannet en selvejende institution til
overtagelse af Fregatten.
Med bistand af højesteretssagfører Ib Thyregod er
der herefter ført en række forhandlinger resulte
rende i enighed om stiftelsen af den omhandlede
institution styret af et repræsentantskab og en
bestyrelse.
Stifterne er:
Fællesudvalget for Fregatten jyllands Bevarelse
Selskabet Fregatten jyllands Venner
Ebeltoft Kommune
Arhus Amtskommune
Søværnet
Nationalmuseet
Tøjhusmuseet
Orlogsmuseet
Danmarks Turistråd
Marineforeningen
Marinehistorisk Selskab.

Der holdtes stiftende møde i Ebeltoft for institu
tionen Fregatten jylland, hvor der valgtes en besty
relse og et repræsentantskab med det formål at er
hverve fregatten og få den doksat.
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NY MODEL AF FREGATIEN JYLLAND

Klar til at hejse.
Perso nel fra flådestati on en Korsør sosatte søndag den 28 . januar
en model af fregatten j ylland i Skram strup kir ke ved Mørkøv.
Under ledelse af kaptajnløjtnant E.I-). jensen blev modelIen, der
er fremstillet af Bertel Lindholm-Andersen , Skramstrup, fra skibs
byggerens hjem båret til kirken af 6 mik, der havd e meldt sig
frivilligt.

Fregatte n Jylland bæres til kirke.
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Klar til at hejse .

På kommandoen hlar til at hejse - hejs lod bådsmandspib en, og
fregatten J ylland blev hejst på plads. På kommandoen sk ibet på
plads lod båd sman dspiben atter og markerede dermed, at Skram
stru p kirke nu havde fået sit skib .

Sognepræst Flcn sted Andersen omta lte i sin præ diken, at ingen
tekst kunne passe bedre t il lejligheden end netop dage ns (4.
sondag efter Hellig Tre Kongers dag, 1. Te kst række, Math æus 8 ,
vers 2-2 7, J esus st iller stormen på soen) . Efte r gud stjen esten,
der overvæ redes af 150 mennesker , holdt direktøren fo r Handels
og Sofartsm useet på Kronborg, Henning I-1enningsen, i for sam
lingshu set et foredrag, der både omhandlede kirkeskibet s historie
og naturligvis specielt fregatten J yllands egen hi storie.

Der blev rettet tak ti l sovæmet for deltagelse, som man var glad
for.

So værnsorientering nr . 6/79.
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ORLOGSMUSEETS MODEL NR. l

- fors og på nyid entificer ing 
af

Hans Chr. Bj erg

Det ha r ikke kunne fastslås, hvorn år de n mo del , der anses for at
være Orlogsmu seet s æ ldste, ka lde t model nr. l , er tilgået Sø
værnets mod elsamiin ger. Den er ikke med i inventar for tegnelsen
fra 1806, men er omtalt i B.W. j ord enin g: "Katalog over den hi
sto riske modelsamling paa Or logsværftet", (Kbh . 189 6, p. 25).
Modellen er tilgået Søværnets mod elsamlinger i løbet af 1800
tallet. Det lykk edes ikke jordening at identificere modellen.
Den blev karakte riseret som et "orlogsski b på 66 kano ner fra den
skånske krigs tid " , interessant ved sin meget udførl ige rigning.
I bu nde n af modellen ses spor efter en iskruning, hvilket tyder
på , at modellen har været ophængt, mu ligvis som kirkeskib eller
votivskib. At dette formentlig er tilfælde t , tyder endvidere bem a
lingen på modellen med "e n bo lget vandlinie" , hvilket er ret
usædvanligt blandt modeller, som har væ ret brugt i forbi ndelse
med kon stru kt ionsproceduren.

I 1930 offentliggjorde marin ehistorikeren , orlogskap tajn P.
Holck i Tidsskr ift for Søvæsen (pp. 119-1 31 ) en artikel om
"Modelsamlingens ældste taklede Mod el". Holck men te i denne
artikel at have identificeret Mod elsamlingens model nr. 1 som
orlogsskribe t ANNA SOPHIA, der blev søsat 1669 og udgik
1716. Denn e identificering har ikke siden være t dr aget i tvivl,
men en gennemgang af de n næ vnte ar tikel og dens argu menta
tion viser imidlert id, at der ikke er tilstrækkelige indicier for
denne identifikation .

På mo dellen er der på agterspej let anb ragt Christian 5 .s mo no 
gram . Man ku nne de rfor forestille sig, at skibet måtte være fra
perioden 1670-99, hvis det da overhovedet forestiller et bestemt
orlogsski b. Monog rammer må imidler tid være sekundære ved
bestemmelser af ornamenteringer. En gennemgang af orlogsskibe
byggede under Christ ian 5. giver ingen oplagte iden tifi cerings
muli gheder. Fr a 1690 og fremefter har vi bevare t tegnin ger og b.
finder os således, hvad angår ornamentering, på sikrere grund.
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Det vil derfor være rimeligt at soge ned før 1670, hvis skibet skal
identificeres med et eksisterende.

Holck bygger sin antagelse på

1) at en flådeliste fra 1673 nævner det samme antal kanoner
i de forskellige lag, som modellen har kanonporte,

2) at et skib svarende til modellen ses på Claus Meinichens
bil lede af slaget ved Øland 1. juni 1676 malt 1686-88 (Fre
deriksborg), og

3) at agterspejlet på modellen viser en portrætbuste af kur
prinsen af Sachsen, der var gift med prinsesse An na Sophia
(1647-17 17), datter af Frederik 3.

Ud over disse forhold, som jeg skal komme ind på nedenfor,
har Holck haft de største vanskeligheder med at få målene på
ANNA SOPHIA til at passe på den nævnte model. Ingen af må lene
passer ind i de gængse forho ldstal f.eks. 1:24, 1:30 og 1:48, hvilket
nok sku lle have skabt mistænksomhed hos Holck. Han finder
i den nævnte artikel fra 1930 frem til "med lidt velvilje det enklere
forhold 1:22" (p. 124) ved at antage, at modelbyggeren har opreg
net skibets må l i hollandske fod . Holck har endvidere en specifi
kation over ANNA SOPHIA's sejl, som han helle r ikke kan få til
at passe på modellens mål. Tilnærmelsesvis kan han få dem til
at passe, hvis han går ud fra, at modelbyggeren i forbindelsen
med rigningens opbygning anvendte danske fod i stedet for hol 
landske. Det forekommer imidlertid ejendommeligt, at model
byggeren ukritisk sku lle have bygget skroget efter hollandske mål
og rigningen efter danske, særlig henset ti l den meget detaljeret
rigning, der findes på modellen.

M.h.t. forhold 1) så redegor Holck i begyndelsen af sin artikel
for , hvorledes kanonantallet er noget sekundært i bestemmelsen
af 1600- tals krigsskibe. I den liste over dansk-norske krigsskibe
1650- 1700, som Holck selv redigerede, og som udkom som en
del af "Lists of l'vIen-of-War 1650-1700", (Cambridge 1939)
(The Society for Nautical Research Occasiona! Publ. no. 5), an
føres ANNA SOPHIA's bevæbning ti l "56-68" kanoner. Dette
forhold sky ldes, at antallet af kanoner var afhængig af, hvormange
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Fig. l. Model af Orlogsskibet "Anna Sophia", (Orlogsmuseet}.

af de forskellige kalibre, der toges ombord; til syvende og sidst
var det et vægtproblem også set som forholdet me llem de kanoner,
der anbragtes på underste og øverste batteri. Holck siger, at han
har fremdraget en liste over de forskellige skibes kanonporte
antal i 1673. Listen er fra 12. november 1673 og stammer fra
Admiralitetets copibog 1673 fol. 157-162 (og gengives hos Holck
p. 125 -126) . Der er imidlertid intet bevis for, at denne liste sku lle
angive antallet af det faktiske antal kanonporte i stedet for det
aktuelle antal af kanoner placeret på skibet, således som det var
normalt. Holck skriver da også i forbindelse med denne liste, at
den anfører "hvormange kanoner, hvert enkelt skib kunne føre,
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Fig. 2.Claus Møinichen: Slaget ved Øland l . juni 1676 .
(Frcd eriksbo rgmuseet} .

her opføres de fleste eksisterende orlogsskibe, heraf alle de større,
med et kanonantal, der kan tyde på, at man, uagtet dette ikke
anføres, har villet udarb ejde en liste, hvor sk ibene bestykkes
med et til kanonportenes antal svarende antal kanoner, hvilket
kan kontrolleres for enkelte skibes vedkommende". Hvorpå
Holck bygger den påstand, der her er understreget, vides ikke.
Det er ikke muligt at slutte så præcist, som Holck vil gøre det,
fra denne listes opgivelser til antallet af de enkelte skib es faktiske
antal af kanonpor te i siderne.

M.h.t. forhold 2) bygger Holck på to påstande, nemlig at det er
mu ligt på grundlag af Claus Møinichens maleri, der er malt ca.
10 år efter den begivenhed , den sku lle forestille, at identificere
de på maleriet fore kommende skibe ud fra de almindelige be
skrivelser af slaget ved Øland 1. juni 16 76 - sam t at et af de
agterspejle, der tydeligst kan ses på maleriet, er identisk med
model nr. l's agterspejl. Møinichens sceneri er gengivet på fig. 2
og på fig. 3 er vist et udsnit af det agterspejl , som Holckp åstår
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er identisk med modellens agterspejl. At dette ikke kan være til
fældet, ses ved en sammenligning mellem fig. 3 og fig. 4, der
viser modellens agterspejl. De to agterspejle er meget forskellige.
På maleriets er der tale om to negerfigurer, der er malet direkte
på det platte agterspejl og som omkrandser et portræt indsat i
en medaljon. På modellens agterspejl er der tale om en egentlig
portrætbuste, i selve agterspejlet er der anbragt vinduer på hver
side af busten og på hjørnerne til galleriet er der anbragt såkaldte
hukmænd. Det skib, der vises på maleriet, har således intet med
modellen at gøre, med mindre man vil drage Meinichens præci
sion i tvivl, hvorved den anden del af argumentationen også falder.

M.h.t. forhold 3) kan man undre sig over, at ingen tidligere har
påtalt Holcks argumentation på dette punkt. Holck siger, at por
trætbusten på modellen ligner kurprinsjohan Georg III af Sachsen,

Fig. 3 . Udsnit af fig. 2 . Fig. 4 . Orlogskibet Anna Sophia's
agterspejl. (Orlogsmuseet) .
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der i 1663 blev forlovet med prinsesse Anna Sophia og gift med
hend e i 166 6. Heri er jeg ganske enig med Holck , og det fore
ko mmer der for ejendo mmeligt , at man skulle afbilde ægtemanden
på agterspej le t af et skib, der angiveligt skulle være op ka ldt efter
ko nen. Dette turde vistnok være gans ke uhor t , Holcks argumen
tati on fo r, at kurprinsens tilstedeværelse på agterspej let skulle
indicere, a t skibe t skulle være opkaldt efter Anna So phia, bliver
derfor vanskelig.af godtage.

Efter en nærmere gennemgang af Holcks argumenta tion omkring
den antagelse, a t model nr . 1 skulle fore stille ANNA SOPHIA
må det fasts lås, at denne ident ifikat ion ikk e længere er holdbar.
Losningen ligger nok snublende nær, ja så nær, at man egentl ig
kan undre sig over, at Holck tilsyneladende slet ikke har undersøgt
andre muligheder end lige netop ANN A SOPHIA , på trods af,
a t han fakti sk selv angiver e t spor , der forer til andre løsninger.
I en fodno te (p. 128) anfo rer Holck , a t kurprin sen stod i stor
yndest hos Frederik 3. og aflagde hyppige besog i Danmark.
"I 1664 omdobtes det nylig afløbne orlogsskib SLESVIG og fik
navnet CH URPRINSEN". Det ville være nærliggen de, at vise
kurprinsen på agterspejlet af et skib, der netop var op ka ldt efter
ham , hvorfor dette skib CHURPRINSEN er en undersogelse
værd i forbindelse med en muli g identificerin g af model nr. l.

CHURPRINSEN sosartes som nævnt 1664 og udgik 171 0.
Dens armering anføres som 68- 88 kanoner. Tallet " 68" , der
er blevet hæftet på modellen , optræder alts å også i denne for
bindelse . Der er således intet til hinder for, at dette skibs arme
ring svarer til det skib, som modellen foresti ller. Tværtimod
passer det ganske udmærket. Skibet s data gengives efter Holcks
Lists of Men-of-War i sammenligning med ANNA SO PHIA :

Lgd . i fod Brd. i fod Dybg. i fod

CHURPRINSEN
ANN A SOPHIA

143
122-6

35 - 9
35 -6

14
13-6

Denne sammenligning afslorer det forhold, at CHURPRINSEN
var et smallere skib end ANNA SOPHIA. Forholdet mellem
længde og bredde er henholdsvis 4:1 og 3,5:1. Heri ligger sikkert
forklarin gen på modellens smalle for m, der ti lsyneladende var en
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gåde for Holck. Skønt målene på modellen således ikke passede
til ANNA SOPHIA's mål, så forkl arede han det smalle skrog ved,
a t mod ellen var bygget som kirkeskib og "derfor med hensigt
gjort meget smal for ikke at virke klo dset , set fra kirkegulvet "
(Den historiske Modelsamling paa Holm en . VejI. Kat alog, Kbh.
1939 p. 11). Ta llene kan endvidere bruges til at konstatere,
hvilken målestok modellen er bygget i, hvis den foregiver at
forestille CHURPRINSEN. Modellen er 146 cm lang. Omregnes
denne storrelse til den fod, der anvendtes ved de må l, som Holck
anforer i sin liste, nemlig å 31, 3 cm, bliver resultatet 4 ,65 fod.
Divideres den ne storrelse op i CHURPRINSEN's rigtige længde,
nemlig 143 fod, får man 30,75 (helt nøjagt igt) , hvilket med andre
ord vil sige, at modellen svarer til 1:30 af CHURPRINSEN, altså
netop den målestok, som Holck efterlyste . Holck mente, at rig
nin gen var lavet i forholdet 1:30, og regnede han dette ud fra
modellen , fik han tal, der var en anelse stør re end de tal, han
havde fra andre kilder (jfr. Holck, 19 30 p. 129). Dette svarer
til, at CHURPRINSEN var lidt større end ANNA SOPHIA.

For yderligere at underbygge den antagelse, at modellen fore
stiller CHURPRINSEN og ikke ANNA SOPHIS tjener orn amen
teringen på hakkebrædtet , bestående af liggende løver (se fig. 4) .

Der kan tænkes den mulighed , at løverne er en reminiscens
fra den op rindel ige tanke, at kalde skibet for SLESVIG, hvis
heraldiske våben er to løver.

Selvom det endelige bevis mangler , så er der ovenst ående
fremført flere vægtige ind icier for, at Orlogsmuseets ældste mo del ,
model nr . I , ikke fo rest iller ANNA SOPHIA 1669-1 716, men
CHURPRINSEN 1664-17 10. lJ

tm\'. \ 'P!-
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TRÆFNINGEN VED HELGOLAND 4. JUNI 1849

af

Poul T. Cohrt

Når søkrigshistorikere beskæftiger sig med krigsåret 1849, er det
altid de ulykkelige begivenheder i Egemførde, der står i forgrun
den , Der er heller ingen tvivl om, at denne affære, hvor Danmark
mistede et linieskib og en næsten ny fregat, var et hårdt slag for
nationen, måske ikke så meget militært - vor overlegenhed til
søs blev ikke anfægtet af tabet - som psykologisk. Alene det at
en dansk fregat, som prise, indgik i insurgenternes nyskabte
marine, var et hårdt slag for den nationale selvbevidsthed.

Marinens hverdag - og daglige arbejdsopgave - prægedes i
året 1849 nok så meget af andre begivenheder, og nok først og
fremmest af blokadetjenesten. Allerede i det første krigsår - 1848 
havde man med held gennemført en blokade af en række af fjen
dens havnebyer, og i 1849 fortsatte man denne linie. Blokaden
var vigtig - såvel som krigsrniddel, rettet mod fjendens økonomi,
som politisk, idet en række nordtyske handelsbyer, for at und
drage sig blokadens virkninger, forholdt sig ret lunkent overfor
det Tyske Forbunds opfordringer til at støtte de slesvig-holstenske
oprørere. Danmark kunne dog ikke udnytte dette middel fuldt
ud, da man ellers nemt kunne komme til at ramme Englands
handel på Nordtyskland. Da England dels var Verdens største
sømagt, dels var velvilligt-neutralt overfor Danmark, var det af
stor betydning ikke at presse en engelsk stillingtagen mod Dan
mark frem. Blokaden måtte altså administreres med en vis for
sigtighed.')

En af de mindre kendte hændelser fra søkrigen i 1849 - træf
ningen ved Helgoland d. 4. juni - var netop en udløber af blo
kaden.
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De deltagende styrker
Da de tyske stater ved fjendtlighedernes udbrud så godt som ingen
søstyrker be sad, gjorde den danske blokade det snart klart for
dem, at de måtte forsøge at opbygge sådanne. Slesvig-holstenerne
skabte sig en mindre styrke, hovedsagelig bestående af kanonbåde.
Denne er til dels behandlet andetsteds, og havde iøvrigt ikke noget
med denne træfning at gøre.

Også det Tyske Forbund, hvis regering sad i Frankfurt a.M.,
bestræbte sig på at opbygge en orlogsflåde. I 1848 havde man
oprettet et marineministerium, og overtaget et sejlskoleskib 
patriotisk navngivet DEUTSCHLAND - og tre hjul korvetter;
HAJvIBURG, BREMEN og LUBECK, der var tidligere handels
skibe, som man ombyggede. Senere på året nedsattes en teknisk
marinekommission under forsæde af prins AdaIbert af Preussen.
Et af de fremtrædende medlemmer af denne var Fregattenkapiran
Brommy, der, skønt tysk af fødsel, tidligere havde gjort tjeneste
i den græske marine, ikke i den nordamerikanske , som det nogle
steder fejlagtigt er anført. 2

)

Man forsøgte at lokke officerer fra U.S. Navy til som rådgivere
ved opbygningen af den tyske marine, men da dette viste sig
umuligt, udnævntes kaptajn Brommy til chef for Rigsmarinen.

Denne blev i løbet af foråret 1849 forstærket med hjulfregat
terne BARBAROSSA og ERZHERZOG JOHANN. Disse skibe
havde station på Weseren.3)

Af de nævnte skibe deltog følgende i træfningen:

Q 1. BARBAROSSA, ex-BRITTANIA. Hjulskib. Bygget som post
damper 1839. 1313 tons. 440 HK. Armeret med 9 stk. 68
punds bombekanoner. Købt 1849. Overtaget af Preussen 1852,
dernæst anvendt som kaserneskib, indtil det i 1880 sprængtes
ved torpedoforsøg. 183 md. 's besætning.

• 2. HAMBURG. Hjulskib . Bygget som handelsskib 1841. 500 tons.
160 HK. Armeret med 2 kanoner, enten 25- eller 32-pundige.
Solgt igen 1853. 100 md.'s besætning.

o 3. LOBECK. Hjulskib. 500 tons . 200 HK. Armeret med to kano
ner, enten 25- eller 32-pundige. Bygget som handelsskib
1841. Solgt igen 1853. 100 mds.'s besætning.")
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Således deltog ia1t på tysk side 3 skibe, med ialt 383 md.'s be
sæ tning og 13 stk. skyts, hovedp arten af svært kalib er.

Den danske flåde havde i året 1849 udruste t ia1t l linieskib ,
7 fregatter, 3 korvetter, 4 brigger, 5 dampskibe og en del mindre
fartojer. Styrken var inddelt i 3 eskadrer, nemlig en med stat ion
i Nord søen, be stående af 4 fregatter, l korvet og l dampskib,
en i Østersøen , bestående af 3 fregatter og 2 korvetter, og en ved
Sønderjyllands øs t kyst , bestående af resten . Den sidst e eskadre
havde til op gave at samvirke med Hæren.S) Af disse skibe var
det kun No rdsaeskadre ns enlige korvet, der kom til at medvirke
dir ek te. Det drejede sig om :

VALKYRIEN. Sej lkorvet. Bygget på Nyho lm 1846. 662 tons.
Armeret med 20 stk. 18-pundige kan on er og 6 stk. 4-pundige
haubitser, ia1t 24 stykker - ret let - skyts . 130 md.'s besæt
ning. Korvetten var siden kadetskib i en del år , indtil den
ophuggedes i 1871.6)

Der synes således på tysk side at have være t en vis overlegenhed,
ihvertfald på længere kampafstande.

Træfn ingen
For så vidt angår selve træfningens forløb, skriver et tysk værk
fra 196 3, ' . .. Kornmodare Brommy løb ud fra Brem erh aven med
BARBAROSSA, HAMBURG og LV BECK for at for styrre den
danske blokade af Nordsøflod erne. 1 sigte af Helgøland blev den
danske sejlkorv et VALKYRIEN taget under ild på 28 00 meters
afstand. De tyske skibe holdt sig i internationalt farvand, men
alligevel faldt der et kanon skud fra Helgoland. der de ngang var
britisk , for at erindre om terri torialfarvandet s grænser. Den tyske
eskadrechef afbrø d derefte r kampen for ikke at belaste sin rege
rin g yderligere i den s vanskelige udenrigspoli tiske situa tio n. Fægt
nin gen ved Helgoland er den før ste tyske flådes enest e kamp, i
den korte tid, den bestod'.7)

Den nyeste danske frem stilling skriver , ' .. . For at bryde
Blok aden arb ejdede tyskerne på at skabe en Flåde af bevæbnede
Dampskibe i Bremerh afen . Den 4. juni havde de fået tre fæ rdige,
nemlig BARB AROSSA på 45 0 HK og med 9 meget store (68
pundige) Kan on er , samt HAlVIB URG og LVBECK, hver på 200 HK
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og med 16 Kanoner. Da det var næsten stille, gik de den nævnte
Dato ud fra Weseren og holdt ned mod korvetten VALKYRIEN,
der lå ret langt fra de andre danske skibe. De holdt sig dog på
stor afstand, så at skydningen blev uden virkning, og da GEJSER
efter to timers frugtesløs Skydning kom til Stede, flygtede de .
Fregatterne THETIS og ROTA var samtidig nået op og havde
afskåret dem fra Weseren, så at de måtte søge ind på Elben'.B)

På vigtige punkter er der ikke overensstemmelse mellem de to
beretninger: hvor den tyske skildring har forholdet til engelsk
territorialfarvand med, er dette udeladt - formentlig som lige
gyldigt - i den danske skildring. I den tyske skildring afbrydes
kampen kun - og VALKYRIEN frelses, synes antydet - af
hensynet til engelsk territorialfarvand og udenrigspolitiske over
vejelser. Den danske skildring mener, at Brommy - klogeligt 
afbrød kampen, fordi forstærkninger kom op på dansk side, så
han blev underlegen, og ovenikøbet afskåret fra sin base. Visse
tekniske detailler vedr. de tyske skibe er iøvrigt forkert angivet
hos den danske forfatter.

Vi er i den heldige situation, at vi - ihvertfald til en vis grad 
kan opklare, hvad der virkelig skete, samt forklare nogle af årsa
gerne til de forskellige fremstillinger, idet den tyske eskadre
chefs tjenstlige rapport er bevaret. Den lyder som følger :

, ... ved IO-tiden lettede jeg anker og forlod Brernerhavens red,
ledsaget af de to damp korvetter HAMBURG og LDBECK.

Omkring 12.30 eftermiddag så jeg den danske blokadeeskadre
i Nordsøen foran mig, bestående af tre fregatter, en korvet og et
dampskib. Det sidste kom frem fra Elben, korvetten var i nord
og øst for mig. J eg gjorde jagt på sidstnævnte, hvilket førte ind
over Helgolands beskyttelse. IO) J eg lod kanonerne lade med løst
for at affyre dem en gang, dernæst med skarpt.

Henimod klokken 4 en kvart nærmede vi os Helgoland, da
korvetten affyrede sine bagbords kanoner mod mig, hvad mit
mandskab besvarede med et glad hurra, og selv begyndte at skyde.

Mellem k!. 4.21 og 4.47 faldt tyve skud granater og fuldkugler
fra BARBAROSSA, og sytten fra HAMBURG og lige så mange fra
LDBECK. I det store og hele var sigtet godt, men afstanden var for
betydelig til at større skade kunne anrettes.

Det fyldte mig med den største glæde at se med hvilket glad
mod det ikke-indeksercerede mandskab for første gang gik i ilden.
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Jeg ser mig ikke skuffet i mine forventninger til mine matrosers
fasthed, og tror at være undskyldt af Rigsministeriet, når jeg
vovede at lade et udisciplineret mandskab, der endnu ikke kender
sit skib , aldrig har affyret en kanon, endnu ikke har prøvet disse
kanoner, føre mod fjenden første gang, vi stikker i søen, for at
vænne det til fjendens ild. Officerer, underofficerer, matroser,
soldater og skibsdrenge var besjælet af den samme patriotiske
iver. De kendte kun en smerte; at gå mod Elben uden tegn på
sejren. Desværre måtte jeg opgive forfølgelsen af korvetten, da
to fregatter og dampskibet kom til for at støtte den; mens den
tredje styrede mod Wangerooge for at spærre os tilbagevejen.
Samtidig blev tre kanoner affyret mod os fra Helgoland for at ad
vare os om, at vi befandt os på neutral grund; derfor måtte vi
vende om, især da vinden tog til og fregatterne måtte indrømmes
forrangen for os, især i tiltagende vind.

Endelig er det lykkedes for den tyske flåde at komme i søen 
begyndelsen var god, og jeg har berettiget grund til at tro, at
det vil gå stedse bedre.

Cuxhavens red, ombord på BARBAROSSA.
4. juni 1849.
R. Brommy
Capitain zur See '!)

Rapporten er taget med i sin helhed, således at kaptajn Brommys
stærkt national-tyske holdning tydeligt kan fremtræde. Denne
sandsynliggør nemlig, at hvor Brommys rapport støtter den danske
fremstilling, til ugunst for tyskerne, er der ret stor sandsynlighed
for, at begivenhederne virkelig har udspillet sig sådan.

Brommys rapport bekræfter faktisk den danske fremstilling
på flere punkter: skydningen var virkningsløs, og kampen blev
afbrudt på grund af dansk overmagt. Desuden indrømmer kaptajn
Brommy at have været inde på engelsk territorialfarvand. Af det
sted rapporten er udfærdiget, endog samme dag, nemlig Cuxhaven,
fremgår det også, at den tyske eskadre ikke søgte hjem til Weseren,
men søgte ind på Elben - meget naturligt, hvis danske styrker
har spærret tilbagetoget til basen.

Men hvor kommer så den tyske opfattelse fra? Det Tyske For
bunds handels- og marinerninister, Duckwitz, udgav i 1877 sine
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erindringer og skrev her, ' ... I maj 1849 lob tre dampere fra den
tyske flåde ud fra Weseren for at gore jagt på det danske damp
skib VALKYRIEN, som krydsede foran Weseren. Dan skeren
flygtede ind under britisk beskyttelse under Helgolands kyster.
I forfo lgelsens iver kom et af de tyske skibe Helgolands kyst
så nær, at den engelske guvernor tr oede, at det befandt sig i britisk
territorialfarvand, og de rfo r lod skibet bes kyde , hvorpå admiral
Brommy gav skibet signal om at trække sig tilbage' .") Det er
disse erind ringer, der i vidt omfang har ligget bag de tyske frem
stillinger af affærens for løb - forme ntlig fordi Duckwitz ' bog
har være t le ttere tilgængelig end Brommy's rapport, der jo lå i
arkiverne, og kun i et eksemplar.

Den manglende arkivbenyttelse forklarer også, hvorfor man
ret ukrit isk har godtaget Duckwitz' fremstilling, idet man slet
ikke har været klar over baggrunden for, at Duckwitz erindrede
begivenhederne på denne - mildest tal t unojagtige - måde, da
han 28 år senere skrev sine erindringer.

Der fulgte nemlig et diplom at isk efterspil, som form entl ig
har præget sig i Duckwi tz ' sind.

Efterspillet
Allere de d. 9. juni overrakte den britiske udenrigsminister , lord
Palmerstone, den preussiske gesandt i Lo ndon en protestnote,
hvori kræ nkelsen af den engelske neut ralitet blev fremhævet,
og den britiske guvernø r på Helgoland blev cite ret for at have an
ty det en lidet hæderværdig flugt på tysk side . l2)

Ritter v. Bunsen, den preu ssiske gesandt, svarede henholdende,
da han faktisk int et vidste om affæ ren, hvilket fik den britiske
charge d 'affaires ved Han sestæderne til at ti lstille Bremen og
Hamborg protestnoter mod neutralitet skrænkelsen, idet man så
officielt fra britisk side antog, at når skibene ikk e var preussiske,
så måtte de være hjemmehorende i en af de to hansestæder.

De to hansestæder svarede med at gore opmæ rksom på, at de
intet havde med skibene at skaffe, og henvi ste iovrigt til rigsre
geringen i Frankfurt.

Da England ikke anerkendte denne, svarede den britiske charge
d'affaires hansestæderne med en note, hvo ri han gjorde opmærk
som på, at den preussiske konge selv havde erklæret, at Frankfurt
reger ingen i rea lite te n var opløst. Desud en , hævdede charge
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d'affaires Hodges, havde Preus sen og Han sestæderne jo påt aget
sig, på forbundets vegne, at fore krigen mod Danmark, men hvis
ingen eksisterende regerin g ville tage ansvaret for skibene, ville
man fremtidig beh andle dem som pirater.

Efter denne kraf tige trussel blev regeringen i Frankfur t nød t
til selv at gore opmærksom på sin eksistens. Rigsudenrigsmini 
ste ren tilstillede den britiske gesandt i Frankfurt en no te, hvori
man gjorde opmærksom på eksistensen af det tyske krigsflag,
og som bilag fremsendte loven herom med tegninger.

Dette var spildte anstrengelser. I en svarnote gjorde den
britiske gesandt opmærksom på , at den britiske regering ikke
havde anerkendt Frankfurtregeringen, men selvfolgelig ville
gøre det, når "et tysk rige er blevet endeligt organiseret og perma
nen t etableret" . Oveni denne fornærmelse tilføj edes det , at man
dog håb ede , at Frankfurtregeringen så sig i stand til at iværk
sætte det fornødne for at undgå en gentagelse.

På dette tidspunkt var situationen bleve t meget anstrengt for
cen tralregeringen i Fr ankfurt - indadtil smuldrede dens bestræ
bel ser på at opnå indflydelse i forhold til enkeltstaterne, især
Preussen - og udadtil var den ikke anerkendt af nogen. Selveste
rigspræsidenten, fyrst Sayn-Wittgenstein , måtte skr ive en note,
hvori han takkede den engelske gesandt for Englands velvillige (i)
behandling af sagen , og understregede, at man aldrig havd e tænkt
på, eller kunne tænke sig at krænke England, men kun øns kede
fred med Danmark.

Med dette knæfald sluttede affæren i forhold til England, men
i rigsmarineministeriet rungede den stadig. For at berettige Sayn
Wittgensteins knæfald måtte man knibe det ene øje i, og kon
struere en synsvinkel på begivenhederne, der ligger til grund for
bl.a . Duckwitz ' erindringer. Der er tydelig overensstemmelse
mellem rigsmarineministeriets endelige fremstilling overfor rigs
udenrigsministeren (og de rmed også overfor rigspræsidenten),
og Duckwi tz ' erindringer. Dette er ret let forklarligt , hvis man
an tager , at Du ckwitz" skrev sine erindringer hovedsagelig udfra
hukommelsen, uden at konsultere arkivalierne. Desuden kunne
Duckwitz jo næppe, i sine erindringer, desavouere sit eget mini
steriums sagsfremstilling.
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Afslutn ing
Affæren ved Helgoland 4. juni 1849 var kun en lille affære, set
med mili tære ojne: der var - så vidt vides - ikke en eneste såret,
men den illustrerer blokadepoliti kens betyd ning gennem sine
politiske udlobere, og anskueliggør samtidig, hvilke t politisk
omtåleligt instru ment, der lå heri.

Desuden giver den anledning til nogle pudsige betragt ninger
over emnet national historieskrivning og tradition i forskellige
lande, hvilket jeg håber, også læseren har fåe t lidt fornøjelse
ud af.

Litte ratur:

Sch ult z' Danmarkshistorie, bd. IV . Kbhv. 1942 .
Flåden gennem 450 år . Kbhv. 1970. (Flåden) .
Tejhusmuseets bog om Treårskrigen. Bd. I. Kbhv. 1948. (TM).
Schaffalitzky de Muckadell: Haandbog j Nordens Sokrigsh istorie. Kbhv.

191 1. (Mue kad ell).
Eidem og Liitken: Vor Sømagts Historie. Kbhv. og Kristiania 190 3-06 .
Halfdan Barfod: Vo r Flåde i Fo rtid og Nutid. Kbhv. 194 1. (Barfod) .
H. Degenko lv: Oplysninger vedrorende den danske Flaades Skibe i sidste

Aerhundrede. Kbhv. 19 06. (Degenkolv) .
Albert R6h r: Handbu ch der deutschen Marineges chic htc . Hamburg 1963.

(Rohr).
Dr. Max Bar: Die de utsc he Flotte von 184 8-1 852. Lcip zig 189 8 (Bar).
Erich Grbner ; Die deutschcn Kriegsschiffe 181 5-1 945. Miinchen 19 6 6.
Handbueli zur dcutschen Militiir geschi chtc 1648-1 939. Band VIII. Deutsche

Marinegcschich te der Neuzeit. Freiburg i.Br. 1978 (Handbueh).

Flg . arkivalier er benyttet:

Reich sministe rium der auswårtigen Angelegenheiten. Schleswig-Holstein.
Spezialacten. Seegefecht auf der Hdh e von Helgoland. Sign. DB 53/36.
Findes i Rigsarkivet , Håndskriftsamlingen XVI, Danica 202, pakke 93 ,
læg 1287. (RAK) .

No ter:

I. Om blokadens betydning, se bl.a.: Barfod 457 pp , 480 , TM 57,453 pp.,
Flåden 113-18.

2 . Om kaptajn Brommy, se : Handbuch 57 . Muckadel1, 45 3, nævner Brom
my so m amerikansk soofficer.

3. Om opbygningen af en tysk rigsflåde, se : Bar (in ex tenso) , Rohr 42 pp.
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4. Data fo r de tyske skibe findes i : Rohr 173 .175, 183 og 189 sam t Han d-
b uch 56 p.

5. Barfod 460 .
6. Dcgcn kolv 53 og n i 434, 4 39 p .
7. Nem lig Rbhr 43 .
8. Barfod 476 p .
9 . RAK.

I O. I d en tyske tekst står : ' . . . Uhc r den Schutz von Hel golan d . . . " Dette
kan næppe for st ås anderledes end som en he ntydning til Helgolands
ne utralite t. lovrigt anfægte r Brommy senere i rappo rt en på ingen måde ,
a t englænde rne har været be rettigede til at affy re varselssk ud .

ll . Se herom: Bar 228 p .
12 . Hele frem stillingen af det diplomatiske efter spil bygger på nævnte

læ g i Rigs arkivet . Fo r den bred ere p olitiske baggrund m å der henvises
t il almi ndelige oversigtsværker over Tysklan ds historie.

Valkyriens chef A. C. Pold er
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F. HOLM -PETERSEN:

MARITIME MINDER FRA SVENDBORGSUND.

HØST & SØN 1978

Billedmaterialet i denne lille bog stammer fra Søfartssamlingerne
i Trocnsc, som indeholder ikke mindre end 200.000 billeder.
Bogens fotografier spæ nder over et vidt spekter inden for det
marit ime, fra idy l i havnen til dram ati ske storme på havet. Som
en uforpligtende billedbog er de tte værk særd eles vellykket ,
men man kan som historiker ikke undlade at undre sig over, at
det sto re billedmateriale, som er t il rådighed i Troense , ikke
udny ttes på en mere fru gtbar måd e. Havde bogen været forsyne t
med et register, kunne den have været nyttig so m en håndbog
ove r maritime fotos fra Svendborgsund. Det er den imidlertid
ikke. Material et afslører mange aspekter, som trænger t il belys
nin g: Hvem har op taget billederne? På hvilken måde er oplys
ningerne i den korte tekst fremkommet? Er de ca. 75 billeder
specielle , eller er de repræsentative for den store samling i Tro
ense? Dette er blot nogle af de spørgsmål , so m umiddelbart
trænger sig på.

Denne smagsprøve på det spændende billedmat eriale vækker
appetiten til dybe regående undersøgelser, der kan lose nogle af
de ovenfor skitserede spørgsmål.

Det må ko nkl uderes, at det te billedværk er charm erende ufor
pl igtende , og at der, indenfor dette felt: mari t ime fotos, stadig
er man ge opgaver at t age fat på for en interesseret skriben t.

Birger Th om sen
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Ben ny Christensen : Skibsværft og flådebase. Træk af Peters
værfts tidlige historie. Historisk Samfund for Præsto Amt 1978.

Petersværft ligger ved Kallehav e på Sydsjælland ikke ret langt fra
Dronning Louises bro over til Moen, Dette skønne område er
genstand for denn e lille afhandling, hvo r der i to selvstændige
afsni t berettes om Petersværft som skibsværft og som flådebase.

Under forfatterens arbejde med andr e sider af 1700-tallets
maritime historie støtte han på navnet Petersværft, og almindelig
nysgerr ighed bev irkede, at lokalite ten blev undersøgt. Det blev
hurtigt klart, at der kun eksiste rede få litteratur oplysninger om
stedets historie - undersøgelsen bygger derfor næst en udeluk
kende på materiale beliggende i Rigsarkivet og Landsarkivet
for Sjælland.

--

Rigsarkivet - So etatens Kort- og Tegningssamling

I 1777 kobte købmand og grosserer Peter Johansen om rådet,
og hans form ål var at anlægge et skibsvæ rft. Net op i disse år var
stat en int eresseret i a t fremme den dansk-norske skibsfart, hvilket
afspej ledes i en forordning i 177 6, hvor der udlovedes en bygge
præmie for ind enlandsk by ggede skibe. Visse betingelser måtte
dog opfyldes, således skulle tegningerne til skibe t godkendes af
Kommercekollegiet, ligesom skibene skulle konstrueres som defen
sionsskibe . Peter J ohansen greb denne cha nce, der imidlertid
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ikke var uden risiko , for det var dengang vanskeligt at etable re
et skibsvæ rft i provinsen - især var de t et prob lem at skaffe fag
lært arbejdskraft.

I perioden 1779-85 byggedes 3 større han del sskibe. Benny
Christensen fo rtæller levende om de tt e byggeri og om Peter J0 

han sens andre aktivite te r, som salg af reb , sejldug og brændevin.
Teksten støttes på fortrinl ig måde af en ræ kke fo tografier af
skibstegninger fra Søetatens Kort- og tegningssamli ng. Efter 1785
ophørte skibsbyggeriet. Arsagen hertil var konjunkturnedgangen
efter Den amer ikanske Fr ihedskrig , men centraladministrationens
negat ive ho ldning over for hele proj ektet havde dog også spillet
en rolle . Forfatteren konkluderer, at Petersværfts skæbne kan ses
som et ekse mpel på den morkantelistiske ti ds afslutning , hvor det
restriktive økonomiske liv, som man var begyndt at løsn e op for ,
endnu var for stramt til at nye init iat iver kunne lyk kes i større
omfang.

Petersværft som flådeb ase! Dette vil sikkert for mange lyd e
eje ndommeligt. Det er da heller ikke videre kendt, at marinens
ledelse allere de i slu tningen af 1700-tallet alvorligt ove rvejede,
at ændre flådens sammensætning i retning af mindre skibe 
kanonbåde. I den forbi ndelse blev spørgsmålet om baser for disse
fartøj er aktuelt, og her kom Petersværft ind i billedet. Imidlert id
blev plan erne før st ti l virkelighed i 180 7, og i mellemtiden var
Peter Joh anse n død , og området var blevet købt t ilbage af staten.

Fra marinens side ønskede man stationeret en kanonbåds
flotill e ved Petersværft, hvilket nødvendiggjo rde anlæggelsen af
en række bygninger, først og fremmest kanonbådsskure. Arbejdet
hermed afsluttedes i efteråret 1808. Dernæst ønskede man skibs
byggeriet geno ptaget, idet man ville bygge et antal kanonbåde .
Disse planer blev imidlertid æn dret , og i stedet sku lle der bygges
2 flåde batterier. Arsagen hertil var for modentlig mangel på kvali fi
ceret arbejdskraft. Flådebatterierne var færdige i forår et 1808, og
de blev stationere t ved Madsnede og i Grønsund . Un der rest en
af krigen lå der ved Petersværft et par mindre skibe, og ved kr igens
afslu tning nedlagdes stedet som flådebase . Denne beretning om
Petersværft som flådebase er spændende læsning med et for trin
ligt billedma ter iale - både tegninger og fotografier.

Som afslu tning på redegørelsen for båd e skibsværftet og flå de
basen fortæ lles om , hvad der er bevaret af Peter sværft i dag. Det
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Officersboligen (foto: Birger Thomsen)

drejer sig forst og fremmest o m skibsbroen og office rsbo ligen.
Heru dover kan man se restern e af området med kanonbådssku
ren e. I forbind else hermed nævn er Benny Christensen, at man
påt ænker en undervandsarkæologisk undersogelse af eventuelle
spo r af beddingen , hvilket unægtel ig lyder spændende.

Denne lille velskrevne og godt disponerede bog viser, hvilke
en orme muligheder der ligger i marinens arkivalier - ikke blot
t il studie t af flåden s historie, men også andre historiske emner
som f.ek s. lokal-, social- og oko nomisk historie. Samtidig kan
Benny Christen sens afh and ling ses som et eksempe l på hvilke n
ny t te historikeren og arkæ ologen kan have af hin andens arbejde .

Ole L. Frantzen
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