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MEDD ELELSER FRA
MARI NEHISTORISK SELSKAB
Onsdag d en 27. febru ar kl. 20, hvor ca nd.mag. Peter Beisheim vil
ta le om KAPITALSKIBET
Onsda g d en 19 . mart s kl. 20, hvor orlogskaptajn Han s Garde vil
ta le om SØMAGT FØR 180 7
Onsdag d en 7. maj kl. 20 , afholdes ORDINÆR GENERALFORSAMLING, dagsorden iOg. selskabe ts vedtæg te r.
Alle arrangemente rne fo regår i Søofficer sforeningens lokaler ,
Ovengaden O. Vandet 62 B, og efter modern e vil de r være m ulighed for at rå 3 stk. smorrebrod , kaffe og kage fo r kr. 30 ,- pro
per sona.

Tilmelding til spisningen må ske senest sondagen for moderne
til JØRGEN BAR FOD tlf. (02) 87 22 5-1 eller til H.C. BJE RG
tlf. (02 ) 86 18 28 .
BESTYRELS EN

MEDDELELSE
til
subs kribe n te rne på
TRUSLEN FRA ØST
Dansk-norsk fl ådepo litik 1769-1807
Som det sikkert er blevet klar for alle, der har be st ilt bo gen, er
denne bekl ageligvis blevet fo rsin ke t, men den komm er - desværre
forst i marts måned. Vi har haft en del prob lemer, bl.a. med
illus tra tio nerne.

Ole Lou is Fra ntzen
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Den Militærhistori ske Interessekred s i Danmark
indbyde r til
MØD E I FRED ERICIA 25 .-2 6. APRIL 1980
Program :
Fredag 25/4 20 .00-2 1.00 Ankom st, ind kvart eri ng m .m .
2 1.00
Velk om st
Fo redrag v/prokurist E.Hovsted :
Frederik 7. i Freder icia
Aft enk affe
Lo rdag 2 6/ 4 09.00-09.4 5 Fo redrag v/oberst M, Ro senlov : Gen eral
Bulow s operatio nsplan for ud faldet
10 .00- 10,4 5 Fo relæ ggelsesgr upp e (r)
11.00- 11.45 Fored rag v/ museumsi nspektor Ole L.
Frantzen: Fæ st n ingskun st, især vedr.
Fred eric ia

12.00- 13 .30 Frokost
13.30-25.00 Voldvandring under ledel se af oberst
O.R .II. J ensen
15.00-16.00 T e, afs lu ttende droftclse
Re t til æ nd ringer for be ho ldes. Ku n for medlem mer. Indmeldelse
hos Militærhis to risk Fællesud valg, Sek re tæren , Hove dgad en 98,
2800 Kgs. Lyn gby . Kontingent kr. 30 ,· p.a. SE OG SA BAGSIDEN!
Ja,jeg vil gern e deltage i Fr edericia-m od e 19 80.
J eg ensker flg. indkvarterin g: Militæ r (ca. kr. 10,.)
Hotel Landsoldaten. enkelt m . bad , kr. 145,·
(morgen mad ink l.) enk elt u . bad , kr. 11 0"
sammen med :
dobbelt m . ba d, kr. 240 ,. . . . . . . . . . . . . . . . dobbelt u . bad, kr. 200"
Va ndrehjem, pro per s. kr. 23,- (linned m edbri nges)
Morgenmad her kr. 13 ,J eg øn sker at delt age i grupperejse fra Kob enhavn
Jeg vil deltage med flg. emne i en for elæggelsesgruppe:
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Gebyret , kr. 10,- + evt . indkvartering er indbetal t på giro
folger ved l. i cheek
D
8 26 8 8 0 0

D

. .. . . . . . .. . . .... . . . . . ,
navn

.

adres se

. .. ... . . ..... . .. . . ... . . . .. ..
stilling

underskri ft

Der vil blive muligh ed for m ilitær indkoa rtering (enkelt og billigt),
pri sen herfor o p kræ ves af kasse rere n på stedet. AI anden in dku ertering be ta les ved tilmeldingen . Fællesrejse m ed DBS vil blive søg t
arrangeret , prisen her for (80 - 120 kr. retur, alt efter delt agerantal )
o pkræves siden af kassereren .
Forelæggelsesgruppe(r) er deltagernes eget forum . Har De et
emne , De be skæftiger Dem med, og so m De gerne ville drø fte m ed
andre interesserede, er de tte stedet. Det er tanken, at hver deltager
kan for elægge sit emne gans ke uformelt i 5- 10 minutter , hvorefter man kan drøfte det te. Sp ændende genstande , billeder m .m
kan også dr øftes (og medbringes) i disse gru pper.
NB! Begrænset deltagerantal, derfor hurtig tilme lding. Sidste
tilmeldingsfrist er 15. marts 1980!

porto

l\Ii1itærhistorisk Fællesudvalg,
Sekretæren,
Hovedgaden 98,
2800 Kgs. Lyngby.

MEDD ELELSER F RA
SELSKA BET FREGATTEN
JYLLANDS VEN NER
Gen eralforsamling.
I henhold til vedtægterne indkaldes til or dinær generalforsam ling
i " SELSKABET FREGATTEN JYLLANDS VENNER"
Torsdag d en 27. marts 1980 kl. 19 .30
i Tojhusmu seets fored ragssal, Frederiksholm s Kanal 29, Kbh . K.
Dagsordenen iflg. vedtægte rne :
I) Valg af dirigent.
2) Formanden aflægge r be retning om selsk abets virk somhed
i de t fo rlobne år.
3) Kassereren fo relægger det afsluttede og revide rede regnskab
fo r det fo rlø bne å r.
Regnskabet ligger til gennem syn på kasserer ens bopæl ,
hvor in teressered e kan henve nde sig. (Vermehre nsvej 7,
2930 Klampe nborg).
4 ) Va lg af bestyrelse.
Bestyrelsen har siden sidste generalforsam ling suppleret sig
med høj esteretssagfø rer Ib Th yregod . Dette kræver efter
vedtægterne godkendelse på den efterfølgende gene ralforsamling.
På omvalg er m useu msdirektø r F. Askgaard og komm and ør kap tajn K. Her tz.
5 ) Valg af statsau to riseret revisor.
6 ) Event uelt.
So m meddelt sidste år kan der på generalforsamlingen ik ke stemmes ved fu ldmagt.
Formanden vil i sin beretning isæ r be skæftige med de n selvejende in stit u tio n "Fregatten j yll and " .
Bestyrelsen har p .t. følgende sam mensætning:
Museum sdirek t ør F. Askgaard (fo rmand) , po litiassiste nt S.A.
J en sen (næstfo rmand) , civilingeniør l-LE. Raun (kasse rer ), m useumsinsp ek t ør K.S. Nielsen (sekret ær), ko mmandørka ptajn K. Her t z,
overlæge J .H. Baastrup , ark itekt S. Langkjæ r, bankbest yr er J .
Udsen, fru E. Bjerg og fru H. Bing.
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REFERAT AF
HØJTIDELIGHEDEN I HOLMENS KIRKE
PA TORDENSKIOLDS FØDSELSDAG
Søndag den 28. Oktober 1979
Da TordenskioIds fods clsdag i år faldt på en sondag, blev højtidelighed en afhold t i fortsættelse af den ordinære gudstjeneste i
Holmens kirke, søm var særdeles velbesøgt.
Efter prædikenen blev det nævnt, at det i dag var TordenskioIds fødselsdag, og at de tilstedeværende kunne indskrive deres
navne i kirkens særlige Tordenskiold-bog.
I gudstjenesten og den senere højtidelighed i kapellet deltog et
par hundrede medlemmer og gæster.
Norges ambassadør Il.E. Paul Koht repræsenterede Norges
Sjøforsvar og kommandør Andreas Stang Norsk TordenskioldForbund.
Blandt gæ sterne sås forsvarschefen H.E. general Knud j ørgensen, og som sædvanlig var der talrige officerer fra værnene.
Efter gudstjenesten nedlagde den norske ambassadør Sjøforsvarets krans ved sarkofagen, chefen for Flådestation København
kommandor E.V . jørgensen nedlagde Søværnets krans, medens
kommandør Andreas St ang og direktør E. Friisager nedlagde henholdsvis det norske og det danske Tordenskiolds-Selskabs krans.
Endelig bragte oberstløjtnant P.E .P. Skoven buket i de norske
farver fra vort æresmedlem fru Andrea Sanner, Ski.
Ved højtidelighedens slutning holdt formanden en kort mindetale over det norske broderselskabs formand direktør Hans Cappelen , Oslo, som var afgået ved døden ugen forinden. Efter mindetalen blæste to Klvler "Last Post".
Ved en senere sammenkomst med bestyrelsen blev chefen for
So værnet H .E. viceadmiral S. Thostrup udnævnt til æresmedlem
af selskabet. Formanden overrakte viceadmiralen et diplom og
motiverede udnævnelsen med bl.a. følgende ord:
"Der skal overordentlig meget til, før vi i selskabet skrider til
udnævnelse af et æresmedlem, men når en sådan handling kan
foretages i dag, er det mig en stor glæde at kunne meddele, at
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Viceadmiral S. Th ostrup udn ævnes til æresme dlem af Sels kabe t.
Som det frem går af det dip lo m, formanden net op har overrakt vicea d miralen ,
er udn ævnel sen fo ret age t "med lak for levende in teresse og rede bon hjælp
i vort virke". Det nye æresmedlem tiltrådte som c hef for So værne t i 1965 og
afgår fra tje nesten me d udgangen af januar 1980. Viceadm iralen er medlem af
b estyrel sesrådet for Ø.K., vicepræside nt i Det kg!' geogr afiske Selskab,
medle m af Komi teen for Handels- og Sofartsmu seet på Kronb org, fonnand
fo r Stiftelsen Georg Stages Minde og har derudo ver mange andre æres- og
tillid shverv. På 3 00-å rs dagen for slaget i Koge Bugt - l . juli 1977 - modtog
vice admiralen Stork orset af Dannebrog. Denn e fornemme udmærkelse er
sjæ lden i en admirals funktion speriode.

forudsætningerne for denne udnævnelse i sjæ lde n grad er til ste de."
Sel skab et s fø rste æ resmedlem var den navnkundige , nu afdøde
kommandør Olav Bergersen fra Trondheim , den største kender af
Tordenskiaids liv og levned . Det andet og ene ste nul evende æ res medl em er fru Andrea Sanner fra Ski i No rge.
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SØETATENS ØKONOMISKE FORVALTNING
UNDER CHRISTIAN IV
af
Steffen Heiberg
Titlen er på en måde vildledende. Først med admiralitetets oprettelse 1655 og egentlig først efter deltes omdannelse til et egentlig
kollegium 1660 kan man administrativt set tale om en søetat,
idet flåden indtil da ikke havde egne administrative organer,
der kunne planlægge og disponere selvstændigt. Når dette egentlig anakronistiske udtryk alligevel anvendes, skyldes det, at flåden
og de dertil knyttede institutioner, Holmen og søarsenalet samt
forskellige tilknyttede militære manufakturer jo rent faktisk
eksisterede. Ret beset var flådens betydning vel endog større i
Christians IV's tid end senere hen. Landets forsvar var primært
baseret på flåden, mens landmilitæret i fredstid normalt var
indskrænket til fæstningerne med deres små hold knægte samt
rostjenesten. 161+ påbegyndtes ganske vist indretningen af en
national milits, men den havde foreløbig ingen større betydning.
Kom landet i krig måtte den landmilitære opbygning så at sige
improviseres gennem hvervninger og udskrivninger, men de opstillede styrker af takkedes i reglen , så snart der var sluttet fred .
Først med de ændrede sikkerhedspolitiske vilkår i 1630'erne
påbegyndtes opbygningen af større landmilitære styrker i fredstid. Flådens helt centrale rolle i den militære strategi fremgår
måske bedst af det forhold, at udgifter til flåden administrativt
regnedes for ordinære, mens udgifter tillandmilitæret udover
fæstningerne principielt set var ekstraordinære. Men også udfra
andre synsvinkler kan søetatens stilling karakteriseres som central.
Bremerholm var således i særklasse landets største arbejdsplads .
I følge en opgørelse fra 1642 lønnedes på Holmen 906 militære
og civile embedsmænd samt håndværkere. I dette tal indgår de
særlige til Holmen knyttede bådsmænd, der i stort omfang arbejdede på land. Dertil kom så 154 fanger. Endelig var der så orlogsflådens mandskab, hvis antal iflg. forskellige opgørelser fra 1640'erne og 50'erne lå på en 3-5000. 1 Det er indlysende at alene
aflønningen af dette store personel slugte store beløb, men endnu
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stø rre o mkostninger var forb unde t med an skaffelserne af proviant
og no dvend ige materialer såsom tommer, jern, tjære, ham p, beg
osv. Disse vare r b lev i betydeligt omfang ska ffe t gennem leverancer
fra kobenhavnske kobrnænd,
De givtige statsleveranc er var en st imulere nde fakt or af største
betydning for det kobenhavns ke erh vervsliv, og den dominerende
p osition i landets økonomiske liv hov ed staden i disse år fik på
provinsbyernes be kostning var en vigtig fo lge heraf. Betydning
for land ets okonorniske og industriel le situation hav de desude n
de militære manufak t urer, kobb erm oller , gjet huse , gevæ rfabrikker,
krudtmo ller, salpetersyderier m .m. Det er ka rak teri stisk , at m ens
næsten alle mil itær e manu fakturer i Ch ristian IV 's fø rste år blev
d revne a f staten, begyndte private fra 1620'ern e i stigend e om fang
at investere i militære ma nufakturer. Det te hæn ger naturl igvis
sammen med statens stige nde beh ov som følge af Kejserkr igen og
især den rnst n ingspolitik, der iværksattes efter krigen so m følge
af de forværrede sikkerhedspolitiske konditioner.
Det er ind ly sende, at en så ressourcekrævende institution so m
soetaten måtte have den storste betydning for sam fundsokonomicn , Det fina nsielle kao s, der ud viklede s i Christian IV's senere
år , havde til en vis grad sin baggrund i, at man ikke kunne styre
ud gifterne til soctaten , En fo lge heraf var den magtsti lling overfør
sta ten , de støre leverandorer fik i kraft af de leverancer, de ku nne
skaffe, og ikke mind st de n kred it de ku nn e give. Som påp eget
af J oh an J orgensen er væse n tlige forud sætninge r fo r omvæltningen 1660 kny t tet til kredi t or ern es m agtstillin g.' På de nne
b aggrnnd bliver ind retningen af søc ta tc ns økonom iske for valtning
et spørgs m ål af væsen tlig betydn ing. Desvæ rre mangler un dersogelser heraf. De tte må ses på baggru nd af et stort og uoverskueligt kildemateria le. De t er der for hensigten m ed den ne opsats
at give indblik i delle materiale og dem on strere nogle af de mulighed er, de t rummer. l forbindelse hermed vil visse hovedprincipper for forvaltn ingen blive trukket op .
Det er karakter istisk, at flåden ingen selvstæ ndig ok onomisk
forvaltning havde. Alle omkost ninger i form a f lonn inger , m ate rialeanskaffelser , proviantering osv. afho ld tes i princippet af institution er uden for soe ta te n . Lonn inger til alt personel udbetaltes
således i reglen gennem klæ dekammeret , der en dvidere afho ldt
u dgiftern e til kostpenge , når flåden ud rustedes. Klædekam mer9

Christian IV's flagskib "Trekrone?' I 606. Stik af H. Dirchsen.
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regnskaberne er nogenlunde bevaret for årene 1621-62, men en kelte ældre regnskaber kendes.'
Udover oplysningerne om lonninger og kostpenge har klædekammerregnskaberne værdi gennem det store antal personalhistoriske oplysninger vedrorende soetaten de rummer. Dertil kommer så oplysninger om de årlige udrustninger af orlogsfl ådcn, især
hvilke skibe og hvilket personel der deltog. De penge som klædekammerskriveren administrerede anvistes gennem rentekammeret.
Udgifter til flådens personel kan derfor også søges på rentemesterregnskabernes udgiftsside , men heri fattes naturligvis de
oplysninger om enkeltpersoner og togter, der giver klæde kammerregnskaberne særlig værdi . Endelig skal det anføres, at klædekammer- og renternesterregnskaber ikke nødvendigvis anfører de
samlede udbetalinger, idet løn og kostpenge i visse tilfælde kunne
anvises direkte fra told- og lenskasser eller evt. kongens eget kam mer uden om rentekammeret. I Christian IV's senere år skete
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d et ikke sjælden t, at embedsmænd un der soetaten , som folge af
p engemanglen , må lt e vente i årevis på deres Ion. I adskillige
tilfælde blev sådan ne for dringer ind friet af storkobm æ nd, der så
lagd e fordringe n herfor oveni deres egne tilgode havende r. Derfor
er det ikke ua lmindel igt at find e embedsm ænds lontilgod eh avender som bilag i storko bmæ nds afregninger med kronen . På
den ne baggrund må det understreges, at klædekammer- og renternesterregnskabe r kun angiver, hvad der årligt er udbet alt gennem
rentekam meret , men ikke nodv endigvis de årlige omkostninge r.
So etaten hav de et meget stort årligt p roviant forbrug, især
kom, smor og fisk . Forbruget heraf soges princip ielt dækket
ved tilforsler fra lenene altså korndomænerne, og adm inistreredes
af Provi antgård en og Bryghuset i København. I d isse institutioner førtes regns kaber over de modtagn e varer, og her fra di stribuered es de videre til bru g for hoffet, flåden, fæstninge rne, beredskabslagre osv. Flåden s og Holm ens årlige forb rug fremgik a f
proviantskri veren s og bryghu sskri verens regnskab er" m en desværre
er de fleste regnskaber fra Christian IV's tid gået til ved b om bard ementet 1807, således at det næppe er muli gt at gøre sig fore stillinger om de årlige tilfor sler til soe ta ten . Len sregnskaberne og
rentek ammeret s kvit tanceb øgcr o plyse r ganske vist de sam lede
til forsler fra de enkelte len til Pro vian tgården og Bryghuset , men
me dd eler nat url igvis intet om den vide re distrib ut ion ." Fra 1602
kendes do g en bere gning , u tvivlsom t fo retaget på grundlag af
provianthusets regnskaber , over flådens årlige forbrug og forr åd.!
Op gørelsen er interessant derve d , at den også angiver fra hvilke
len , altså fra hvilke dele af riget , de pågældende varer levered es.
Korn hentede s isæ r fra oerne og Syd skåne, m ens animals ke pro dukter navnlig blev tilfort fra Nordskåne, Halland og Bohus len .
Også fra enkelte andre år findes be regni nger over fo rb ruge t
beregne t i penge. Tilfo rslerne fra lenen e dækkede im idler tid ikke
altid behovet. I no gle tilfælde indk øb tes yde rligere proviant fra
private købmænd eller hos adeli ge storpro duc enter. I andre tilfælde , isæ r hvis større flådeenheder skulle udrustes ud skrevedes
ek straordinære naturalieskatter. såkaldte madskatter . Regnskab er
over disse kendes næsten ikke , men de fra de enkelte len indko m ne n aturalier er anfort i de for næ vnt e kvit ta nceboger.
So etatens store materialefo rbrug fo rvaltedes af en række sæ rlige skrivere, hvoraf kan næ vnes sme dies kriveren (kul, j ern), rnaII

te rialskr iveren (hør, ham p , segldug, tovvæ rk), deleskriveren (tøm mer) og flere andre. Fælles for disse skrivere var, at de skulle føre
regnskab ove r afgang og tilgang og lave nøjagtige inventarier
over de depoter de forestod . Disse regnskaber er kun yderst sporadisk bevaret. For størstedelen gik de tabt 1807; stumperne findes i Marinearkivet før 1655.' De nævnte skrivere hav de ingen
se lvstændig kompetence ved materialanskaffelserne udover de
sk ulle sige god for leverancerne s kval itet. Kompetence mht.
anskaffelsen havde i virkeligheden kun rigsho fmesteren, eller når
dette embede var vakant, statholde ren ved Københavns Slot.
Materialerne kunne ska ffes ad forskellig vej. Træ kunne fx skaffes
ved t ilfø rsler fra len ene især de norske, men meget måtte dog indkø bes. l så fald måtte der indgås en ko ntrakt med en leverandør,
i reglen en køben havnsk storkøbmand . Kontrakten blev normalt indgået af rigsadm ira len eller Ho lmens adm iral, men skulle alt id godkendes af rigshof mesteren eller statholderen. I pe rioder ses Christian
IV selv at have forbeholdt sig godkendelsesretten . En kop i af
kontrakten blev derefter indført i den såkaldte kontraktbog,
der fo rvaredes i rentekammeret. Når leverancen fremkom blev
den god kendt af rigsadmiralen eller Holm en s adm iral i regelen
efter at en materlalskriver havde sagt god for de ns kva litet. Derefter indførtes den i de n såkaldte teg nebog, der også førtes i rentekam meret. I rentekammeret konfereredes derefter kontraktbog
og tegnebog, for at kon statere om leverancen var i overenss tem melse med kontrakten. Fandtes alt i o rden fik leverand øren en
anv isning på det ham tilkom ne beløb, der altid sku lle påtegnes
af rigshofmesteren eller statholderen for at kun ne udbetales.
No rmalt skete ud be tal ingen gennem rentekammeret, men det
skete at pengene anvistes andetsteds fra." De gen nem rentekammeret udbetalte beløb , ska l især søges på ko ntoen "gi vet køb mæ nd " . 1637/38 androg denne 108.608 Rd r.? Kontoen omfatter
meget andet end flåde leverancer. me n disse udgør dog alt id en
betragtelig de l af kontoen. På grund af inko nsekvenser i regnskabsførelsen ska l denne konto suppleres med kontoen "adskillig
udgift". Vil man for et en kelt års vedkommende danne sig overblik over de sam lede indkøb t il flåden, som betaltes gennem rentekammeret, må m an tæ lle de enkelte udgiftsposter der angår flåden på disse to konti sammen. Desværre er det i adsk illige t ilfælde ikke kla rt o m den enkelte leverance angår flå de n eller an dre
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inst itu tioner.

For så vid t kon troll er ed es en væse ntlig de l af soe tate ns o konomiske forvalt ning genne m re ntekam meret. Her for tes ko nt raktog teg ne boger, og her blev alle mat eri alregnskaber revid erede.
Det er kar ak ter istisk, at da admiralitetet oprettedes 1655, fik
øverste renternester fast sæde her . ID Men selvstændig ko mpetence
mht. anvi sning af pe nge havde kun rigsho fm esteren , og Chr istian IV benæ gt ede endog t il tider , at andre end han selv, havde
selvstændig kompeten ce i denne hen seende. Dette må ses på
baggrund af de kolossale belob , det drejede sig om . Men selvom
kun rigets hojeste embeds mæ nd havde kompeten ce m ed hensyn til
udb et alinger, og selvom alle regnskaber og kontrakter revidered es
i rentekammeret, led den o ko no miske forvaltning af iøjnefald ende
svagheder. Bland t de største var utvivlsom t, at for d i sagerne ikke
blev o pde lt efte r sago m råder , var det næ st en umuligt at danne sig
et samle t overbli k ove r o m kos tninge r til flåd en eller for så vidt
til andre inst itu tio ner. I te gnebogerne var leveran cer til flåden,
fæstninge rne, ho ffe t, slo ts byggeri, hæren og meget andet blandet
mellem hi nanden, og det er næs ten håblost at opdele dem i katego rier. Ligeså i ko nt raktbogerne og de relevante konti i renternesterregnskabe rne . Lo n nin ger t il so etate ns pe rso nel betaltes princip ielt genne m klæ de ka m me re t, der havde en lan g række andre
o pgave r, men ofte anvistes stø rre beløb andetst eds fra. Denne
uo verskue lighe d, der må før es t ilbage til, at søetaten ikke havd e
no gen selvstæ ndig o ko no misk forv altning, m en administrer ede s
gen ne m and re institu tioner, betød at re el kontrol ikke var mulig,
hvad de bekendte under slæb jo vidner o m . Det gjorde ikk e over sk ue lighe de n stø rr e , at leverancerne til den militære sekto r t og
stærk t til fra 16 30'erne so m følge af den fo rte ru stningspoli tik .
Den finansielle svæ kkelse so m var en fo lge af oprustningen bet ød
im id lerti d, a t afregninge n m ed lever andør erne foregik lan gsommere og u nde r van sk eliger e vilkår end ti dligere. Unde r disse o ms tæ nd ighe de r blev st aten i stigende omfang afhængig af den kr edi t ,
de store leve randorer kun ne give . Fo r at ne db ringe gæ lde n ti l de
store leveran dø re r greb kronen fra ca. 1640 t il d ire kte ind visn inger
i told- og lensind komster, hvorved kro nens finan sielle grundlag
naturligvis mindskedes. Efter tilløb i 165 0 'erne tog man efte r
st atsomvæl tningen 16 60 skrid tet fu ld t ud, ved gennem ege ntlige
krongodsudlæg at aflægg e gælden til de størst e kredit or er . Mange
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af de fremførte førdringer var tvivlsømme, m en krønens afh æ ngihed af den kr edit leverandørern e kunne give var førtsat en sådan ,
at der ikke var basi s før et øpgø r. Først under Christian V var
krønen st ærk nøk til at føretage en gennemgrib ende revisiøn.
Nå r så mange afr egninger er bevaret , sky ldes det i vidt ømfang
den store revisionskommission s virk somhcd.!'
A t danne sig et øverblik øver de årlige samlede øm køstninger
til flåden er vanskeligt. Dette skyldes dels den uøverskuelige
regnskabsførelse, hvø r pøsteringer an gående flåden findes indført
i en mængde førskellige regnskaber øg dels vanskelighederne med
a t ømregne det støre nat ur alief ørbru g i pen ge. Principielt er det
muligt at foretage disse beregninger, men i praksis næ sten uoverkommeligt. Men behovet fo r at oversku e de fo rskellige udgiftska tegorier eksiste rede alle rede i samt iden. Med mellemrum udar bejd edes der i rentekam me ret efter kongens o rdre over slag ov er
rige ts samlede indtægter og ud gifter , hvor også naturalieindkomster ind går , omregnede til penge. Sådanne overslag kendes fra
1600, 1601, 1602, 1608, 16 30 , 16 42 , 1646, 1651 , 165 2 og
1656.' 2 Overslagen es indtæ gts sider er temmelig specificerede ,
men s udgifterne er slået sammen i no gle få hovedkonti på grund
af vanskelighederne med at skille posteringerne ad . Det er dog
muligt på dette gru ndlag at få en fornemmelse af omkostningsudviklingen , og det fremgår under alle omstændigheder, at flåden
var en kolossal ressourcekrævende institu tion.
Det ses, at i år hundredets begyndelse ligger søetatens omkostninger te mmelig konstant på ca. 30% a f de samled e o rdinæ re udgifter. 16 30 udgj orde udgifterne til søetaten næsten 6 2%. Desværre find es der ikke materiale, der bel yser den mellemliggende
udvikling, men der er næppe tvivl om, at det er krigssituationen
i 0 st ersøområdet, der gø r sig gældende. I øvrigt er tallet reelt
lidt for højt, da det i 1630- overslaget ikke er muligt at adskille
udgifter til en række håndværkere p å Holmen fra andre af krønens
embedsmænd. Til gengæld er diss e lønninger ikk e medtaget 1642
og 16 46. Det meget store tal for 1646 kan forkl ares ved , at flåd en
endnu delvis var på krigsfod; bl .a. kalkuleredes der i dette o verslag
med en udrustning af 40 orlogsskibe mod 18 i 1642. De lavere
tal i 1650'erne hænger især samme n med , at de ordinære indkomster var gået stærkt ned på grund af krøngodsudlæg og direkte
anvisninger til kreditorerne af told- og len sindkom ster. således
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Samlede ordinære udgift er og udg ifler til flåden
iflg. overs lagene 1600-1656

Samled e udgift er

1600
1061
1602
1608
1630
164 2
1646
165 1
1652
1656

169607
27 180 1
24 166 7
2 1789 1
6 14103
6 18299
94 1265
586883
508034
5435 13

Udgift lil soe ta tc n

822 16
78333
69653
66104
38 065 0
278054
548 468
324 100
2474 06
2530 6 1

So c taten i % af
samlede udgift er

30,5
28,8

28,8
30,3
6 1,9
45,0
58,2
55 ,2

48,7
48,6

at der simpelthen var færre penge til di spo sition,
Men overslagene giver ikke et korrekt billed e a f ud gifterne
til soetaten . For det forste er en så vigtig omkostning som skibsbyggeri ikk e medtaget. 1642 og 1646 kalkuleres gan ske vist med
en årlig udgift på 18000 Rdr. til bygnin g af 2 nye orlogsskibe,
men samtidig nævnes det i en note, at der herudover var et yderligere skib sbyggeri . Bl.a. fungerede Slotsoen ved Nak skov i Christian IV 's tid påny som skib sværft, og også andre steder især i
Norge byggedes der orlogsskibe. Heller ikke byg ningen af Nyboder
og udgiftern e ved bådmandshvervning, der financieredes gennem
specielle toldp ålæg og afgifter, er medregnet i overs lagene. Det
samme gæ lde r udg ifter til båden og amm unition, og endelig oplyser overslagene intet om, hvad der blev afbetalt af gammel
gæ ld til leverandørern e. 1 denne forbinde lse skal det nævnes,
at udgifter vedrørende flåden også blev afholdt via Kieleromslag,
hvor især hamborgske købmænd modtog betaling fo r militære
leverancer . Den danske ko nges fornemste fo rretningsforbindelse
i Hamburg var A.B .Berns, de r fra Kejserkrigen direkte indrettede
sine forretninger på leverancer til det danske militær. Bems
le verede især våben, amm unition og tomm er, og investerede

selv i militæ re manufakturer, deriblandt det bekendte skibsbyggeri
i Neustadt, hvor Trefo ldigh eden byg gedes.'?
Det er klart, at de stærkt stigende udgifter til flåden måtte
vir ke anspændende på sta ts finansern e. Her til kom så, at der fra
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København. "HAFNIA METROPOLIS ET PORTVS CELEBERRIMUS DANIÆ". f
Ilsøe og Nørlu nd: Danmarks historie i billeder, nr. 172.
1630'erne for første gang i fredstid opstilledes større landmilitære styrker. Da søetaten og hofholdningen stort set beslaglagde
rigets ordinære indkomst og øresundstolden, måtte landmilitæret
financieres gennem ekstraordinære landeskatter. Det er en kendsgerning, at landet på det nærmeste brød finansielt sammen under
disse byrder. Arsagen var imidlertid ikke så meget manglende
ressourcer som en uhensigtsmæssig og svært overskuelig finansforvaltning, der opretholdtes af rigsrådet og adelen af politiske
grunde.!" Især betød den manglende opdeling af administrationen
efter sagområder, at enhver forhåndsbudgettering og -disponering
var umulig. Overslagene var ganske vist et forsøg på at overskue
indtægter og udgifter, men alene vedrørende søetaten var der
adskillige udgiftskategorier, der ikke kunne indkalkuleres, fordi
man reelt ikke havde noget begreb om deres størrelse. Under
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.tik af J an van Wijk pinx. J an Dirck sen van Campen sc. 1611. Gengivet i Andrup,

disse forh old var vejen åben for en be tydelig korruption og svindel.
Det ondskabsfulde satiri ske stykke fra 1650'erne "Fru Kirs ten
Munks balle t" be skriver således " den underlige staldbro der og
kempe Briareus med hans hundrede hender" , der tog for sig af
ren tek ammere ts kister omgive t af sager til skibsud rus t ning. P

Noter :
1.

16-l2 regned es med udrustning a f 18 orlogss kibe m ed en sam let bemand ing på 2775 persone r (Kort overslag over rigets
indtægt og udgift 16-l2. Dan ske Sa mlinger V I, 1870-71
s. 3 25 l. 16-l6 kalkulere de s med udrustning af -lO sk ibe me d en
be'Z' anding p å -l765 person er. (RA Da. Kane. B 186 fol. 69r).
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•
2. J ohan J ørgensen , Det københavnske patnciat og staten ved
det 17. årh undredes midte, Kbh. 1957 og Renternester Henrik
Muller, En stud ie over enevældens etab lering i Danmark",
Kbh . 1966.
3. Klædekammerregnskaberne ligger som bilag ved renternesterregnskaberne.
4 . Om lens regnskaber og kvittaneebøger se J. Engberg, Dansk
finanshistorie i 1640' ern e, Arhus 1972 s. 78ff og 152ff.
5. RA . Da. Kane. B 202. T rykt i Sehlegels saml. l , København
177 1.
6. Herom H.D . Lind, Kristian IV og hans mænd paa Bremerholm,
Kbh . 1889 (reprotryk 1974).
7. RA seddelregistratur 73 .
8. Kontraktbøgerne findes i RA. Da. Kane. B 189- 19 1. Tegnebøgern e i Da . Kane. B 224-235.
9 . Ren ternesterregnskab 1637/ 3 8 udgift.
10. Knud Fabricius i Den danske Centraladministration, Kbh .
1921 s. 150f.
Il. Om afregningerne J ens Engberg op .eit. 67ff. En trykt registratur over afregningerne udgivet af rigsarkivet med en kort
indledning ved S. Heib erg forventes snart at udkomme.
12 . Overslagene findes i Da. Kane . B. 202 . Overs laget 1602 er
trykt i Seh legels saml. I , Kbh. 1772, 1608-overslaget i Med delelser fra Rentekammeret Kbh. 18 72, 1630-overslaget i
Budstikken, Christiania 1825 og 1642-overslaget i Danske
Saml. VI, Kb h. 1870- 71. En sam let udgave af overslagene
er under forberedelse af Selskabet for udgivelse af kilder
til dansk historie .
13. Om A.B . Berns, S. Heiberg i Dansk Biografisk Leksikon 3.
udg. bd . II s. 23ff.
14. Hero m især S. Heiberg i Hist. tidsskr. 13.III ,19 76 s. 25 -58.
15 . Trykt i Danske Sam l. VI, 1870-71, s. 349 .
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Nyt dansk sko leskib p å farten
af

Birger Th omsen
I 1977 starte de Ny borg Sofartsskol e på et spæ nde nde projek t:
fo r 1,8 millioner kroner købtes af en græ st skibsreder hans lystjagt , den 3- maste de stagsejl sskonnert Creole. Fartøjet blev overta get i Piræus og herfra sejlet hjem af venner af søfarts skolen .
Siden da er der i Nyborg havn foregået et om fat tende reparationsog ombygningsarbejde. Det har været nødvendigt at insta llere
et komplet sprinkleran læg, forhøje lønningen og isætte ny e
hjæ lpegeneratorer for at opfylde det dan ske skibstilsyns krav .
Endelig har det væ ret nodvendigt at om apter.e de tidligere luksuskah ytter for at få koj epl ad s til Creole' s elever. Alt dette ar bejde
er for stø rste par tens vedkomm ende blevet udfort ved hj æl p af
frivillig ar bejdsk raft.
Alle disse arbejder a fslu ttedes i j u li 19 79 hvorefter sko nnerte n
var klar til at stå ud på sit forste togt som sko leskib.
Creole lagde ud den 5. juli med ku rs mod Kobenhavn , hvo r
man kunne be se sko nne rten ved Lan gelin ie. Herefter gik turen
over Kattegat til Skagen , hvor der bl.a. skulle hentes 4 nye sejl.
Under denne tur hostede man de for ste erfaringer mht. Creo le's
sej legenskaber, og hun leved e fuld t op til de forv en tn inger man
ku nne st ille til et så smu kt og velbygget skib, - såled es lob hun
10 knob i bidevind . Næ ste stop var Southampton, hvor Creo le
blev bygget i 19 27, for her at få talt med nogle af de fo lk, som
havd e væ ret med til a t by gge hende .
Næste stop var Leixoes i Portugal. Her blev det nødvedigt
med et uforudset op hold på 1 måned, idet det viste sig nodvend igt at ud skifte alle vantskruern e.
Herefter lagde Creole ind t il Madeira , Dak ar i Senegal og ende lig
Freetown i Sierra Leone. Her havde besæ t ningen et o pho ld på
et par uger, som man benyttede til undersøgelser og besog ind e
i land et.
På den vestafrikan ske kyst kom Creole b l.a. ud for de lokale ,
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sæsonbetonede storme, "Willie-Wans", der kan opstå ret pludseligt. Under en sådan storm lob hun faktisk 6 knob for to stagsejl alene.
Som sejlrute over Atlanten valgte man at gå syd om Ækvator
og fange S0-passaten.
Man havde påregnet et stop i Recife, Brasilien , men sejladsen
over Atlanten gik så forrygende , kun 23 døgn med en gennemsnitsfart på 6,5 knob, at det ikke var nødvendigt at tanke vand
her, og Creole fortsatte derfor til Port af Spain, Trinidad.
På Trinidad blev man liggende i 2 uger for at vente på et nyt
mesansejl, som var blevet syet i England og fløjet til Trinidad.
De 2 gamle mesansejl, man havde med, var nem lig kommet til
at sp ille en utiltænkt stor rolle mht. uddannelsen i sejlsyning,
idet de var så møre, at man hele tiden reparerede den ene, mens
det andet var i brug.
På grund af forsinke lserne var det ikke muligt at overholde
den oprindelige sejlplan, der bl.a. havde inkluderet et ophold på
Cuba, og efter Trinidad anløb man derfor kun Antigua, hvor der
blev gjort ophold indtil d . 22. deeember. Herfra sejlede Creole
til St. Marteen. hvor man fejrede julen.
Herfra sejler de hjem til Europa, hvor Creole vil anløbe Madeira,
Senta i Marokko for endelig at afslutte togtet i Malaga, Spanien.
Her vil Creole blive liggende for at vente på sin nye besætning.
Creole's sejlplan for 1980 ser således ud : Man starter 1. marts
fra Malaga med kurs mod Vestafrika, over Atlanten til Vestindien , for d. 4. juni at deltage i STA's (Sail Training Association)
Tall Ship Race 1980. Denne kapsejlads går fra Boston til Kristianssand i Norge, og Creole's mandskab mener, at de skulle have
en god chance for at vinde. Der vil derefter være endnu en kapsejlads til Kiel, hvor alle sejskibene skal mødes til "Windjammertreffen". Herfra udgår næste kapsejlads rundt om Gotland til
Karlskrona. Den sidste etape vil foregå fra Frederikshavn til
Amsterdam . Under disse kapsejladser bliver det muligt for besætningsmedlemmerne at bytte skibe, så man kan prøve at sejle
med de andre deltagende skibe.
Såvel skib som besætning adskiller sig på flere måder fra vore
mere traditionelle sejlskoleskibe. Skibet er en stagsejlsskonnert
- en ikke helt almindelig rig i nordiske farvande . Der er ingen
råsejl, og det er derfor ikke nødvendigt at gå til vejrs for at sætte
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eller give op sejl.
Creole er bygg et i teak og med sine 57 m læ ngde det storste
træskoleskib herhje mme . Creole er ikke bygge t som sko leskib,
me n har fo rt en omskiftelig t ilværelse. Hu n blev sosat i Southampto n 192 7, bygget af Camper & Nic ho lson . Und er krigen blev hu n
i ned rigget tilstand ben yttet som minestryger og forsyningsskib.
l 195 2-5 4 blev hun af den forri ge ejer, Niarchos, rigget op igen,
fik nye dæk shuse og et formidabelt maskin eri : 2 x 1250 HP.
He ref te r blev hun ben y ttet af Niarc hos som lystj agt i en række år
og har i denne egenskab sej let me d det sædva nlige "jet-set" og
be ro mthede r. De sidste år for Nyborg So fartsskoles overtagelse
lå Cre ole dog i Piræus havn u den at ko mme ud at sejle.

Besætningen er på 50 mand ialt , Heraf er IO fast besætning:
l skipper, 2 styrmæ nd, l maskinc hef, 2 helb e fame m atroser ,
l kok og 2 ubefarne matroser. Endelig er der en lær er ombord.
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De 40 elever består af 12 elever uden forudgående uddannelse
til søs, mens resten har gennemgået søfartsskole. Der finder
ingen kønsdiskriminering sted : piger bliver også mønstret på.
Ombord er der så mange lukafer, at det ikke er noget problem at
adskille piger og drenges sove- og toiletfaciliteter.
Ombord bliver der undervist i sømandsfærdigheder, men herudover bliver der lagt vægt på sprogundervisning, således at man kan
begå sig i de lande man kommer til. I dette tilfælde undervises
i engelsk og spansk.
Creole bliver heller ikke styret som et traditionelt skoleskib,
idet der bliver lagt vægt på at elever og lærere skal have medbestemmelse og dermed ansvar. På det sikkerhedsmæssige område
vil de professionelle dog være suveræne.
Der bliver lagt vægt på at opleve de lande, man kommer til,
heraf de forholdsvis lange ophold i havn.
Det bliver spændende at erfare, hvorledes alt dette nye har
kunnet kombineres med en af de mest traditionsbundne uddanneser der findes i dagens Danmark, ligesom det bliver spændende
at høre, hvorledes Creole som skib har opført sig på sin sejlads
over Atlanten.
BT
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Tyske arkiver om Danm ark 1848- 1945 Bind 1. Fo relobige arkivregistrature r. Ny Serie nr. 15 . Rigsarkivet, Kbh . 19 78. 208 s.
(30,05 kr. inc l, moms, Rigsarkivet) .
I den sidste del af 2. verdenskr ig var der i de fremrykkende alliered e styrker tilknyttet specielle offi cerer, hvis op gave det var at
ero bre de tyske arkiver, spec ielt var man naturligvis in teresseret
i de arkiv alske efterladen skaber fra udenrigstjenesten, de militære sty rker, det nazistiske parti og Gest apo . Denn e opgave lykked es i meget stor udstræ kning. Det ero bret mat er iale blev side n
bru gt ved genne mforelsen af de såkald te Niirn berg-processer.
I Danm ark for sag te man efter den tys ke be sættelse at gore
regnskabet o p gennem en stor parl amen tari sk kom mission s undersogelser. Som led i denne kommission s arbejde genne m for te to
dan ske arkivfolk 1947- 48 undersogeiser i det af de allierede
ero bret materiale, der vedrørte Dan mark, det , der i arkivspro get
ka ldes danic a. Senere, i 1960 og 1969- 70 , foretoges nye genn em ·
gang e fra dan sk side bl.a , af den ty ske marines arkiver, der var
b levet n yttet til Lon don, og senere , da disse arkiver var n ytte t
tilb age til Tyskland, hvor de nu befinder sig i Militærarkiv et i
Freiburg. Det således kopieret mat eriale er lob ende blevet anbragt i Rigsarkivets dan ica-sam ling.
Hele dette vældige materiale, der dels findes på film dels i form
af fotokopier , er nu blevet registreret. Registraturen , der om fatter alle arki ver med ty sk proveni ens såvel af det om talte kopieret materiale som de t originale mat eriale, der blev erobret i
Danmark, vil nu af Rigsarkivet blive ud sendt i fire bind. Forste
bind af disse er udkommet , og er den de l af registraturen, der vel
nok forst og fremmes t vil interessere dette tidsskrifts læsere,
ide t det for hovedparten s vedkomm ende inde ho lde r en oversigt
over det danica-materiale, der er kopi eret fra den tyske m arines
arkiv. De erobrede ark iver var så omfatt ende , at de t har være t
muli gt at optage dokum enter he lt fra 18+8, hvor de for ste spæ de
forsag til en tys k marine blev gjort. Et gennem gående terna i den
tyske marine s overvejelser har væ ret Dan mark, de danske farvande
og de n dan ske nåde. Materialet, der falder i to hoved grupper :
18+8-1 92 2 og 192 2- 45, giver derfor gode mu ligheder for at se
den dan ske flåd e og Danmark s strat egiske stilling fra den and en
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og nok så realistiske side. Materialet ru m mer nye oplysninger til
belysning af nyere dans k marinehistorie.
Op mærksomheden skal do g henledes på, at benyttelsen af
den overvej ende del af materialet kræver rigsarkivare mbede ts
tilladelse . Man må derfor have et erklæret serios t form ål for at
kunne ud nytte dette materiale. Endvidere kan en del af materialet
være vanskeligt at ben ytte i sig 'selv, fordi der kan være tale om
ko pier af dårl igt bevarede dokumenter.

Hans Chr , Bjerg

Dan sk illu streret Skibsliste 1980. Pris 125 ,00 kr. Forhand les
kun fra Posit ion. Postb oks 227 6. 8 260 Vib y J.
I erkendelse a f, at Danmarks o fficielle skibs liste er for dårlig med
hensyn til praktisk anvendelige op lysninger om handelsflåden,
er de r nu lavet en ny skibsliste med fotos og da ta på sam tlige
Danmarks hand elsskib e med en dødvægt på over 200 tons , og m ed
bugserbåde med en maskinkraft på over 200 HK.
Bogen er en veritabel gu ldm ine for enhver med interesse for
da nsk søfart, og med det pr ak ti ske form at er den lige til at stikke
i lommen . Fo rmatet har dog sam tid ig betydet, at det har væ ret
nød vendigt at beskære enke lte billede r på en sådan måde , at
der er røget en for- eller agterstævn.
Udo ver alle de praktiske op lysninger på skibene, findes der en
god og brugbar adresseliste for det maritime Danmark.
Holger r...l unchaus Petersen
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Gunnar Kn udse n : Dampskibe og søfo lk i forrige århundrede.
Chr, Erichse ns Forlag 1979 - 168,50 kr.
Flere forla g har spec ialisere t sig i billedbøger, et af disse er Chr.
Erichsens Forlag, der ud sender en serie med betegnelsen " fortids reportag e" , hvoraf der indtil nu er ud sendt fire bind, Det nyeste
skud på stammen ka lde t "en ojenvidneberetning om dampskib e
og somæ nd i forri ge århundrede, skildret gennem et billedm at eria le, der hid til har været lidet påagtet. De t er skarpe iagttagelser, som datidens m alere og tegnere har gjort". Samtidig nævnes,
at bogen s 20 kapitler er spændende og "kædet sammen af en
gru ndig og op lysende tekst" .
l3land t denne type bøge r finde s no gle der er ganske gode,
me n " Da mpskibe og sømænd i forrige århundrede" hører bestem t ikke hjemme i den kategori . Den kan ihvertfald ikke være
beregnet på menneske r, der har det mindste kendskab til bogen s
emne. Anmelde re n har fortv ivlet ledt efter den grundige og oplysende tek st, men alt hvad han har fund et er en mængde mangelfulde og dir ekte vildlede nde te kster, de r nærmest må betegnes
som en hån mo d læseren og mod den kunstn er der i sin tid har
ud for t billedet.
Der er tale om en samling af hver fo r sig gans ke dejli ge, fremragende og tid stypiske b illeder, men inddelingen i de 20 "spæn.
dcnde" kapitler vike r nærmest hu lter ti l bu lter med det en e formål
at bringe så mange illustrationer som muligt. Billederne er hentet
fra alle mul ig illustrerede blade og t idsskrifter - danske og ud enlandske - samt fra historiske be handlinger, men inte t steds nævnes
kilden , der gives do g i forordet et lø fte om , at der engang i fremtiden vil blive ud arbejd et en bibliografi for hele serien, og de t
skal da nok være en god hjæ lp for det videbegærlige menneske,
der kunne tænke sig at finde frem til, hvad billederne igrunden
forestill er.
l det efterfolgende skal der gives en række eksem pler på bogens
kvalitet , men de t kan ku n blive eksempler, der findes simpelthen
alt for mange fejlagtige oplysninger og påstande i bogen.
Når det nu er " sjældent" , at man ser disse billeder, så er det
selvfø lgelig kun godt, at man to gange i sam me værk får lejlighed
til at stifte bekendtskab med det samme billede af Prin sesse
Dagmars rejse til Ru sland i 1866. Den skarpe iagt tagelsesevne
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illu str eres tydeligt ved billede t " Fra Toldboden", de r er ren
fan tasi. Billedet af " Caledo nia" dat eres til 18 61 , m en skibet
sle tt edes i 184 3 af skibsregistret som o phugget, så kunstneren har
rigtig arbejd et o m kap med tiden for at nå at få billedet færdigt,
især da han for st fodtes i 1839 . Omtrent det samme er til fældet
med billedet "En Lystrejse med Caledoni a", de r dateres til 1850'ernc. Hvad billedernes nøj agtig hed angår , så er de ifølge forfatteren - lige så nøjagt ige som fo to s - så gives her flere gode ekse mpler, fx "Klabauterma nden" , " det sidste farvel " m eden s det sy n ken de skib er på vej mod havets bund, helt nede fra dybet har det
min sandten også været muligt at frem skaffe et pålidel igt øjebliksbillede frem til den krævende nyhedsformid ling. For slet ikke at
tale om de projekterede skibsjernban er over Pan am a landtang en,
der viser nogle meget store dampskib e, der t ræ kkes afste d på
je rnbanevogne - disse ban er blev da ikk e til noget - eller gjor de
de?
Med hensyn til den gru ndige og op lysende tekst, så find es der
et enkelt ste d , hvor den originale tekst fra Illu strere t Ti de nde har
fu ndet an vendelse , men a fskr iveren har dog anvendt den helt uden
krit ik eller ikke læst hvad artiklen indeholdt , for så havde ved ko mme nde vel o pdaget , at de n danske flåde ikk e ved den lejlighed fik et skib med navne t " Cort Ad elaer ", Billed et af j ern damps kibet " Ha mlet " fra 18 42 dateres til 1865 . Billed et forestiller blot et tr ædampskib, og den omtalte " Ham let" solgt es
faktisk allerede i 1858 til Sverige, så kun stneren har igen været
lidt bagud med dagen s billede, eller fin des der en ande n forklaring?
Op lysningern e om de enkelte skibe kan hell er ikke betegnes
som sæ rlig grundigt bearb ejdet , fx var " Waldemar" ikk e bygget
184 2 i Sk otland , men 1840 i Sverige, og " Hert ha " ejedes på intet
tidspunkt af Post væsen et.
Det gru ndige for ar bejd e til op lysningerne om m askinmestre ,
det må da vist være hen te t lige ud af luften , det har ihvertfald
intet med vir keligh eden at gø re . At nogle billeder så er fo rsynet
med en fø rke rt tekst, gør heller ikk e forst åels en lettere, når fx
et billede fra Kvæsthus broen bliver t il et billed e af T oldb oden,
så er det ganske betegnende for bo gens kvalitet. At der så findes
en del bille de r, de r ligesom falder helt ved siden af bogen s em ne ,
nå ja, det kan man vel leve med .
26

En ting kan man kon st atere, og det er, a t billederne hver fo r sig
er dejlige og værd at genoptrykke, men ikke på den her for eliggende måde, det er sy nd og skarn , Det kan derfor glæde anmelder en , at der endnu find es meget go d t materia le, so m " billedsam leren" åbe n ba rt ikk e har kendskab til, for ellers ville de t vist
være anvendt heri.
Når bogen s ud valg af bill eder ge res op, må man konst atere ,
at en af de kommende boger vil omhandle Orlogsflåd en . Det m å
d og håbes, at inden dette sker, vil der være et fo rnuftigt mennesk e
med fo rst an d på flådens for ho ld d er har t aget id een op, for det er
n u trist , at noget som det forel iggende kan publiceres.
Holger Munchau s Petersen

Ole Mortensen : Faab orgs skibsfart l BOO-1920. Ho st & Son, 19 79.
Litteraturen om IB-tallet s "civile" dan ske sej lskibsfart har m ed
denne bo g fået et fo rt rinligt bidrag. Selv e byen Fåbo rg danner
det naturlige udgangspunkt i l. del, der i en ræ kke sm å afsnit
bringer skildringer a f flåden, konju nkt ur erne, havneforhold .
bemanding, rederiforho ld , skibsbyggeri m .m , De t er velgørende,
at forfatteren in ddrager hele told d istriktet og de rmed sm åh avnene
Falslcd, Bojde n. Dyreborg etc., ligesom man også fin der en in ter essan t ko nst at ering af, at byen som sådan ikke næ r selv kunne be man de sine skibe. T ilsvarende sæ t tes Få borgs skibs far t m ed kyndig
hån d i forho ld t il ikk e alene den almind elige udvikling i Danm ark
i dette tidsrum, men der anty des også internationale sammenhæ nge .
Som optakt til bogens 2. del får man en oversigt over skibsportrætmalere, som havde deres virke ved Fåborg, hvo refter forfatt eren tager fat på den lange række "v erbale" skibsportrætter.
Henv ed 3 0 billeder kommenteres i ligeså mange små artikler,
hvori der veloplagt bliver gjo rt brug a f et ganske spæ ndende sto f,
o vervej ende hen te t fr a det velfo rsy n ede lo kalarkiv i Fåbrog.
Fåborggensernes til skikkelser til sos var m angeartede og spæ nd te
fra st ilfæ rd ig indenr igssejl ads ti l seroveroverfald ved Kina, rømning
i Calcutta og sid st , men ik ke m indst , de mange fo rlis i Nordsøen .
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Engelsk barkskib "Ceylon" og ukendt skonnertbrig
stration fra bogen) .

Fåbrog Havn. (Illu-

Muligvis tager de dramatiske havariberetninger lidt overhånd i
denne del af bogen - vel ikke så sært, eftersom netop de voldsomme begivenheder utvivlsomt er bedst belyst i kildematerialet.
Men ind imellem får man ikke så lidt at vide om den daglige tilværelse til søs. Endelig rummer bogens 3. del en 28 dobbeltsider
stor fortegnelse over toldstedets fartøjer fra 1800 til 1930. I sig
selv en nyttig ting.
Man kan glæde sig ved bogens underholdende afsnit samtidig
med, at man konstaterer, at der hermed er givet en ganske nuanceret skildring af den sidste sejlskibstid ; som den formede sig for
et af de traditionelle danske søkøbstadsdistrikter. Ikke mindst
den klare redegørelse for de forskellige faser i hele tidsrummet
1800 til 1920 har værdi som en demonstration af, at sejlskibe
og sej lskib st id var mange ting. Hvormed ikke sagt, at materiale
fra Fåborg ikke vil kunne bringes i anvendelse ved løsningen af
nogle af de uopklarede problemer, som forfatteren i et par sarnmenhænge strejfer.
Anders Monrad Møller
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Danske Færger af Andreas Laursen , ud sendt af Host § So ns Forlag
Pris 84,00 kr.
Danmarks geografiske placering med de mange øer har nødvendiggjort, at en stor d el af sam færdselen fore går med færger.
Den ke ndte tegner Andreas Laursen, de r med sto r kærl ighed
har ka stet sig ove r det marit ime felt , har da også haft et godt
øje for fæ rgernes sto re betydning, og i sin nyeste bog Danske Færger er der med hans nøjagtige - næsten fotografiske - streg
afbill ed et et bredt udvalg a f de mange fo rskelli ge færgetyper.
I forordet gives definitionen på fæ rger , som fartøj er hvis hovedop gave det er at etablere fo rbi ndelse over flo der, soer , bæl ter etc.
og so m kan beny ttes til at ove rfo re passagerer , biler eller j ernb ane vogn e. Fartojerne er som hovedregel ud st yret m ed platform e
for og agt er for at sikre hurtig ind- og udski bn ing.
For det meste er de afbillede skibe bi l- og jernbanefærger fra
forskellige tidsaldre, lige fra rofærger og sej lsmakke r ti l den helt
nye automobilfæ rge "Jens Kofoed" til Bornholm strafik ken .
Det må dig have ho ldt hård t med et så skarp t begrænset em ne ,
der er da også medt aget ekse mpler på skibe , som kun lige tan gerer
emn et, nemlig Storebælt shju ldamperen "Mercuriu s" , Det forenede's Alb or gbåd "J en s Bang" og Ør esundsbåden "Ørn en" .
Bogen er op by gget som en rundtur i det danske kystområde,
sta rtende i den vestlige Lim fjo rd , hvo refter man arbej de r sig vestp å
med en tur til Læso, herefter ned langs J yllands ostk yst til Als og
over Sydfyn til Æro, Langeland og Lolland, herefter er der færger
fra de fo rskellige skibe p å Issefj or den , Masnedsund, Sejerø og Møn
o sv. o sv.
Feltet er stort og omfatte nde, så bogen s 64 sider kan da også
kun frem vise eksemple r fra de en kelte overfarter. Nogl e områder
er dog bedre reprræ senteret end andre, fx er Limfj orden, Storebælt og He lsingør-Helsingbor g overfarterne ganske pænt repræ senteret, hvorimod der savn es skib e fra de priv ate Østersør uter,
de private færgeoverfarter på Øresund, og helt spec ielt savnes en
færge som "I ssefjord", der nok ku nne fo rtjene en gengivelse i
Andr eas Laursen s st reg.
Billed ern e er dejli ge - og nojagtig e gengivelser, derim od er
tekst en næ rmest in tetsigende og indeholder kun ganske få konkrete o plysninger om bo gen s em ne.
Ho lger Mun chau s Pet ersen
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Kvase under bygning i Marstal. (Illustrat ion fra bogen).

F. Holm-Petersen: Maritime minder fra Marstal og Æroskøhing.
Høst & Søn 1977 . 60 s. kr. 78.
I 1978 udsendte Holm-Petersen "Marit ime minder fra Svendborgsund" , der byggede på det store bill ed arkiv i Søfartssaml ingerne
i Troense.
Alt, hvad der blev denne første udgave tildel af ros må gentages
her om Holm-Petersens nye værk: " Maritime minder fra Mars tal
og Æ røsk ø bing". Den er med hensyn til lay-out og udvalget af
spændende fotografier af ligeså høj standard. Endnu engang få r vi
præ senteret skibe, forli s, værfter, havnemiljøer, og ikke mindst
de mennesker, som byggede og sej lede skibene i den sidste periode
af sejlskibenes æra. T ek sten - på d ansk og t ysk - koncentrerer
sig o m oplysninger i forbindelse med de enkelt e billeder, uden dog
at komme ind på, hvordan disse oplysninger er kommet ti lveje .
Deres ærbødige anmelder efterlyste en sådan dokumentation i
forbindelse med det første bind i serien og håb er stadig på, at en
næ rm ere undersøgelse af denne typ e af dokumen tationsm ateriale
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og den s kildevæ rdi må blive taget op. Ligeledes efterlys te undertegn ede regist re , som ville øge et sådant væ rks brugsværdi meget.
Imidlertid ma ngler begge d isse ting sta dig og j eg vil derfor - gan ske gratis - fo rære forfatter og forlag en ide: når Ho lm - Petersen
ad åre har udtømt mulighed ern e i Trøenses sto re sam ling - i
mange og forhåb entlig ligeså smukke bind so m de to første kun ne man så ikke u dgive et samlet regist er til alle bind ene,
således at man ikke alene har en ræ kke særdeles smukke billedværker , me n med registerbindet også få r en he lt ene ståe nde
kild eudgave?
Hvis der i dette register bind skulle ind snige sig en kildekri tisk
behandling af det marit ime fotomate riale, er jeg ove rbevist om,
a t selv den mest nøjeregnende og eddikesure an melder vil erklære
sig t ilfre ds .
Birger Th om sen

EFTERLYSNING
Oplysninger om og illustrationer af de af Sø væ rn et i periode n
1945 til ca. 1947 an vend te ky stbevogtningsk uttere, so m var fo rsy net med O-numre . Der var tale om lejede eller lån te fiskeku ttere,
hvoraf no gle var underlagt Vestj yd ske Mar inedi stri kt. For elobig
kendes fø lgende nu mr e O 86-9 1, 107 , 11 2-11 3,11 5·11 7,1 26-130
(+ O 122, so m falder lid t ud enfor, hvad t yp e angår ).
Oply snin ger om yde rligere anvend te numre , sam t hvilke fartøje r, d er var tale om , mod tages med glæde .
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