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MEDDELELSER FRA
MARINEHISTORISK SELSKAB

Følgende føredrag afhøldes i 1980:

Onsdag den 1. oktober k!. 20, vil museumsdir ektør Peter v. Busch
fra Karl skrona Marinmuseum tale om Karlskronas grundlæggelse
b l.a. i an ledning af flåd estationens 300 års jubilæum .

Tirsdag den 2. december k!. 20, vil adjunkt , cand.mag. Benny Chri
stensen tale o m ostindiefareren "Den gode hensigt", der brændte
på Københavns Rh ed . For nylig blev vrage t fundet, hvørved fo
redragsholderen er i stand til at kaste nyt lys over skibets skæ bne.

1 198 1 afho ldes følgende arrangementer:

4 . marts kl . 20: Foredrag af orl ogskaptajn P. Thorning Chri sten sen
om Køb enhavns søbefæstning 1886-1932 .

25 . marts kl 20: Føredrag af cand .mag. Birger Tho msen om skon
nerten "Vigilant".

13. maj k!. 20: Gene ralforsamling med foredrag af mag.art. Annette
Wasstrøm om Nyboder.

Alle arrangementer foregår i Søofficersforeningen s lokaler, Oven 
gaden O. Vandet 62 B, og efter mød erne vil der være muli ghed for
at få 3 st k . smø rrebrød , øl og kaffe for kr. 35,- pro persona.

Tilmelding til sp isningen må ske senes t søndagen før mød ern e
til J ØRGEN BARFOD tlf. (02) 87 22 54 eller ti l H.C. Bjerg
ur. (02) 86 18 28.

BESTYRELSEN
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SELSKABET ORLOGSl\IUSEETS VENNE R'S
18 . ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
den 29 . maj 1980 kl. 16.30 på Orlogsmuseet

Forma nde n, direktor Fran tz Harl ang bod velk ommen og ud tal te
mindeord om Selskabet s afdode bestyrelsesmedlem , fhv. doparte
men tsehef Agn ete Vohtz. Formanden foreslog polit iad vo kat
Leo Lemvigh valgt som dirigent. Forslaget vedtoges en stemm igt.
Dirigenten takkede for valget og kon statered e, at gcncral forsam
lingen var lovligt ind varslet, hvorefter han gav ordet ti l form and en.

Ad punlu 1: Formandens beretning.

Da Selskabets virk som hed udelukkend e består i de ts funktion som
o ko no misk sto tt efore ning for Orlogsmu scct , lod formanden sin
be retning få form af en række kommentarer til det frem lagte
regnskab , hvorunder han henvis te til det gode årsresulta t med ind
tægter på ca . 130.000 kr ., de r bl.a . omfattede gavebe lob på ialt
89 .45 0 kr. Formanden bragte de mange og store bidragydere
Selskabets varm este tak for dere s st otte til mu seumssagen . Uden
for regnskabet oplys te form anden, at Selskabet har modtaget
meddelelse om, at de lle af afdode kommandør Sigurd Barfoed var
indsat som universalarving, og at der forventes en arv på omkring
200 .000 kr.

A d punkt 2: R egnskab for 1979.

Regnskabet godk end tes uden bemærkninger og bestyrelsen med
deltes dech arge.

Ad p unkt 3: Valg til bestvrelsen.

Dirigenten med delte at formanden, direktør Frantz Harl ang,
o rlogskap tajn Poul j arlskov sam t direk tør Bent Suenson afgik
efter tur, og at alle var villige t il at modtage genvalg.

Ti l nyvalg var af bestyrelsen foreslået turistchef Niels Kjøl ler,
Svendborg.
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Samtlige gen - og nyvalg ved toges med akklamation .

Ad punkt 4: Valg af reviso r.

Dirigenten meddelte, at bestyrelsen havde foresl ået genvalg af Cen 
tralanstal ten for Revision , hvilket forslag blev enstemmigt vedtaget.

Ad punk t 5 : Eventuelt .

Erik Tvedt fremførte en generel kommentar mht. tidspunktet for
afholdels e af generalforsamling, idet han mente at flere ville have
mu lighed for at komme, hvis generalforsamlingen blev lagt om af
tenen . Endvidere foreslog han , at man forsøgte at få fat i fler e
unge som medlemmer af Selskabet. Bl.a. i sejlklubber samt hos
FDF og søspejderorganisationer burde man kunne forvente in ter
esse . Formanden lovede , at begge forslag ville blive ført t il proto
kol, og at man ville tage forslagene op t il velvillig behandling.

Efter at dirige nten havde erklæret generalforsamlinge n for
hævet, bragte for manden en tak til dirigenten og ti l mødets del
tagere .

Uden for dagsordenen: Direk tørens orientering om Orlogsm useets
forhold .

Med henvisning til mus eets årsb eretning orienterede museums
direktør B. Munthe Morgernstierne kortfattet om arb ejdet på
mu seet i det fo rløbne år , og omtalte heru nder bl.a. flytningen,
der havde været et omfattende arbejde , men som var forløbet
godt og uden uheld, endvidere de nye lokaler, der er særdeles
tilfredsstillende med gode arbejdsforho ld for medarbejderne,
og i nærheden af Holmen, hvilket har givet en stadig øget kontakt
med Søværnet. Denne vigtige kontakt er i øvrigt for stærket ved
undersøgelsen af Dagliglivet i Nyboder, der forest ås af etnologen,
mag .art. Anette Wasstrom . Direktøren nævnede i denne for bin
delse, at undersøgelsen, der er finansieret af Det human ist iske
Forskningsråd, indtil nu har givet en overvældende mængde ind
samlet materiale, som man påregner at kunne bearbejde i løbet
af det kommende år. Til hjælp for Nyboderundersøgelsen er en
langtidsledig historiker, cand.mag. David Davidsen blevet ansat
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i en ni - måneders periode.
Direktoren omtalte , at museet med ansættelse af mag .art .

Lars Holst som inspektør - tid ligere leder af Sæby Museum
- nu havde fået et årgammelt og hårdt tilt rængt ønske om en ud 
videlse af den fagligt uddan nede stab ind friet. Skønt lokal e- og
personalefo rhold nu er blevet væsentligt forbedret, har Orlogs
museet do g et stort problem, idet ud stillingsmuli ghederne på
grund af de relat ivt små og lavloftede rum , er yderst begrænsede.
Museet nærer imidlert id håb om med sin udstillingsvirk somhed
at kunne rykke ind i mere velegnede og eentral t beliggende lokaler,
nemlig i en del af Søkvæsthuset. Indtil de tte spørgsmål forh å
be n tlig i løbet af efte råret bliver afklaret , vil iværksættelse af en
permanent udstilling på Quinti Lynette ikke blive påbegyndt.

End elig orien terede Munthe Morgenstiern e om mu seets filial
på Valdemars Slo t, hvorfra der vistes en række lysbilleder. Han
oplyste, at Vald emars Slot fungerer som en selvstæ ndig enhed
med særskilt regnskab, der ikke påvirkes af Venneselskabets til
skudsvirksomhed til Orlogsmuseet, men at samdriften af Orlo gs
mu seet og Valdemars Slot dog giver begge virksomheder visse
ford ele, bl.a . a f økonomisk-administrativ art.

Efter denne orientering hævedes mødet kl. 17.20 .

Som dirigent
Leo Lemvigh

sekretær
B. Munthe Morgenstierne
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SPECIFIKAnON AF GAVER MODTAGET
af

SELSKABET ORLOGSl\IUSEETS VENN ER 1979

Hendes Majestæ t Dronningen
Augustinus Fonden
Otto Ballantine
Sparek assen Bikuben
Fabrikant Mads Claus ens Fond
Den Danske Bank
Det Fyenske Træ lastkompagn i A/S
Handelsbanken
E & O Hedes Fond
J.C. Herripels Legat fond
Kong Christian den Tie ndes Fond
Låne og Sparekassen
Vekselerer Villiam H. Michaelsens Legat
Lcmvigh-Miillcr & Munc k A/S's Fo nd
Carl Julius Pe tersen s Hjælpefon d
Privatb anken
Det Saxild ske Familiefond
Det Store No rd iske Tel egra f-Sel skab
Dansk Sø-assurance Fond
\Vm. Vetts Fon d

• • •
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5.0 00 kr.
10.00 0 kr.

50 kr.
5.000 kr.
5.000 kr.
5.000 kr .

500 kr.
5.000 kr.
2.5 00 kr.
2.000 kr.
5.000 kr.
1.000 kr.
2,{00 kr.
3 .000 kr.
5.000 kr.
5.000 kr.

10 .000 kr.
3 .000 kr.
5.000 kr.

10.000 kr.

89.450 kr.



FREGATTEN J YLLAN DS ARTILL ERI
af

Ole L. Fran tze n

Fregatten j ylland er uden tvivl de t bedst ken dte danske orlogsskib ,
men skont der find es en righo ldig og let tilgængelig litteratur
om skibet, er de r store lakuner i vor viden , fo rdi forskn ingen hid til
har koneen tre ret sig om fregattens krigs- og skibsbygningshistorie.
Unde rsøgelse r o ver materiellet og livet omb ord er fåtallige. De er
imi dler tid nødvendige , hvis man ik ke kun vil vise offentl igheden
et tomt skrog. '

Denne artikel er tæn kt som en oversigt over skibets art illeri. Det
er et af de em ner, som indtil nu er blevet meget mangelfu ld t
behandlet . Herudover har det også været hensigten at gore opmær
som på, hvad vi i dag har bevare t på dette områd e.

Grundlaget fo r fremst illingen er primært selve gens tan dene
- kanon ern e - en række sam tid ige reglem en ter fra søart illeriet
og endelig litter aturens spredte op lysninger om em net.

j ylland blev søsat i 1860. Det var i en bry dningsti d. Hid til
havde kærnen i den danske flåd e være t sejlliniesk ibe arm eret
med glatlobende forlade kanoner , som f.eks. Danm arks sidste
lini eskib Dannebrog fra 1850, der var sej lkrigskibstidc ns yppe rste
repræs en tan t. Mens det sto d på stabelen blev kolen lagt t il rnari 
nens fø rste skruekrigsskib - dam p korvet ten Thor - og i ud landet
havde man allerede bygget flere skibe af jern. Sejlkrigsskibenes tid
var nu forbi , og i de fø lgende år bygged es herhjemme en ræ kke
sto re dampfregatter , der nu skulle være flåd ens rygrad."

Også soartilleriet var ind e i en rivende udv ikl ing. Siden det
16 . århundrede var der ku n sket få fornyelser , og ligesom sejskibs
t iden nåede sit højdep unkt i midten af forr ige århundrede, således
nåede også søartilleriet en hidtil uken d t fuldkomm enhed , idet
enhe dsprincippet fuldstændig sejrede ved sejlkrigsskib enes arm e
ring - dvs. at der kun anvendtes et kaliber sky ts , det 30 pd ., på
flåd ens større skibe .

Disse 30 pd. kanoner var konstrueret af so tøjsmester Miehelsen
i 1833 , og de ind gik i et sky tssy stem omfattende 60, 30, 24 og
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Til venstre fregatten J yll ands skanse - og bakdæk med 14 stk. 30 pd. 40 e t ,
f .K. og til højre fregatt ens batterirlæk med 30 stk. 30 pd. 50 e t. F.K. Tegn in
ger fra 1862. Orlogsværft et.
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30 pd . F.K. af Michel sens system 183 3 viskes ren efter affy ret skud. TM's
bibliotek.

Til ven stre 30 pd.'s 5 1 1/2 et. F.K. og til hejre 30 pd.'s 40 ct. F.K. Tl\1 mus.
nr. A 738 og 739.
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18 pd . støbejernskanoner samt 12 pd . karronader. Alle pjecerne var
stobt i Sverige. Der fandtes 3 typer 30 pd . kanoner - en på 60 et.,
en på 50 et. og en på 40 e t. ti l anvendelse på henholdsvis underste
og øverste batteridæk samt dækket på linieskibene.

På fregatterne anvendtes de to letteste typer på henholdsvis
batteridæk samt skanse og bak. J yllands hovedarmering var de
første år sådanne 30 pd . kanoner (jfr. bilag I). Dc lå i træraperter,
der var lave af hensyn t il de lavtloftcde batteridæk. Selve røret
lå me llem rapertens to vanger, og rap erten havde to hju l for - og
bagt il. Denne affu taget ype kaldtes en knophjulsrapert , og den var
i sin konstruktuion flere hundrede år gammel.

Af fregattens to karronader var den ene en 12 pd. af Michel
sens skytssystem, hvorimod den anden - den 18 pd. - var engelsk
og stammede fra det skyts, som erobredes fra englænderne i ka
nonbådskrigen 180 7-14 . Karronadernes affu tager var af en særlig
konstruktion som følge af pjecen s specielle udformning. Herud
over var skibet arme ret med et antal 4 pd . metalhaubits ere af sy
stem 1771 samt nogle espingo!er, der var et småkalibret hurtig
skydende magasinvåben - en slags forlober for maskingeværet.
Karronaderne og haubitserne benyttedes som fartajsskyts på
fregattens rofartøjer, og de var beregnet til kamp mod levende
mål på nært hold.

Armeringen af Jylland efter enhedsprincippet blev im idlertid

12 pd. støbejems karronade af Michelsen s system. TM A 702 .
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Tegning af en karrorr ade stående i sin affutage i en kanonport . TM's bibliotek .

snart odelagt ved ind forel sen af rifl et skyts .
Rifled e håndskydevåb en havde vær et kendt i lang tid , men forst

i 1846 lykked es det en italiensk artillerist at kon struere en bru gbar
ri flet pjece. Fu ld kuglen blev nu forladt til for del for e t aflangt
proje ktil med to lange knas ter , der kunne gribe ind i to tilsvarende
snoede riffelgange i kan oniobet og derved sty re projektil et sam t
give det en ro terende bevægelse om sin egen længdeaksel. Resul 
tatet blev en langt sto rre træfsikkerhed, en foroget skudvidde
samt en forbedret slagkraft og indtrængningsevne over for det
fjendtlige mål. Disse store fordele fik snart de europæ iske stor
magler til at indfore rifl et skyts.'

Indforel sen af riflet sky ts betød et vendepunkt i bygnin gen af
krigsskib e, idet man begyndte at pansre skibene, for at de kunne
mod stå de l nye sky ts' slagk raft. Denne ud viklin g startede allerede
i 1850'ern e , og de første er faringer med pansred e skibe fik man
under Krimkrigen 1854-56. Herefter begyn dte de maritime
stater at bygge panserskib e. Det første søgående panserskib var
det franske lin iesk ib La Glorie, søsat i 1859.

T il bekæmpelse af den nye skibstype kræve des et kraftigere
art illeri end hidtil. Med det rifle de skyts kunne man nu ud skyde
meget tunge projekt iler , men ved de store påvirkninger pjecern e
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herved ud sattes for, viste sto beje rn et sig fo r svagt som sky tsma
teriale , hvorfo r man begyndte at fors tærke kan onerne ved bagtil
at omlægge dem me d ringe af stål. Det næste skridt hen imod til 
vejebringels en af krafti ger e skyts skyld tes det engelske våbe nfirm a
Arms trong, der fra 1855 begyndte fabrikati on en af svæ re sme de
je ms forl adekanon er, som efte rhånde n anska ffedes af flere lande.
De n største arm strongske kan on var en 45 cm pjece, der vejede
100 to ns. Denne og andre af firmaets svære kanoner forsynedes
med fo rbe d rede og forstærk ede jernaffu tager. Som folge af pjecens
dimensioner måtte man konstruere mekaniske betjcnin gsmckanis
mer, såvel til kanonernes side - og hojdere tni ng, som ti l am muni
tionstilforslen . Ligeledes indfortes sæ rlige bremsernidler - fri k
t ionsbre rnser.

Arms tro ng for sa gte også at fremstille bag ladekano ner, me n de
blev ikke til strækkerligt gennemprovet, bl. a. lykkedes det ikke at
få baglad ernekani smen t il at lukke tæt nok, hvorfo r admiralitetet
i 1859 forkasted e dem og besluttede sig ti l at fortsæ tte med for 
lad e kan oner.

I modsætning til England gik Frankrig og T yskland i 1860'erne
over til bagladekan oner. En belgisk art illerioberst, de Bange, op
fand t en skruernekanisme med plastisk tætning, der indfortes i
Fran krig. l Preu ssen frems tillede firmaet Kru pp kan oner efter det
wahrendorffske patent, hvor bagladernekanismen var en kilekon
struktion med elastisk tæ tn ing, og skytsm aterialet var af stå l.'

I de mindre lande fu lgte man ud viklingen med forsigtighed,
f.eks. indforte Sverige forst rifl ed e kanon er til sin flåd e i 1866 .'

i
.1

Tegning af preussisk 24 pd . R.K. med wahrcndorffsk bagladem ekanism e.
1861. TM', bibliotek.
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Den dan ske marine påbe gyndte i 1861 forsøg med rifl et skyts.
Man indkøbte engelske riflede baglad ekanon er af 30 og 18 pd .
kaliber , men disse forsøg faldt ligesom de engelske uh eldigt ud,
hvilket vistno k noget uberett iget skabte mistillid til bagladesk yt s.
Senere forsøg med omriflede forlade kanon er af samme kalib er
faldt ud til fordel for 18 pd. kanoner af Michel sens system 1833.
Den tilstundende krig forhindred e imidlert id vide re forsøg; man
valgte derfor at få så man ge kan on er som muligt af den valgte
typ e færdig. I alt nåede man inden krigens afslutning op på 79
rifled e 18 pd . kano ner, der fordeltes t il de udrustede skibe i for
hold svis ringe an tal til hvert. Endelig fik søartilleriet overladt
fra hæren et antal om riflede 12 pd. metalkanone r af Karl af Hes
sens system 1766."

I begyndelsen af 1864 fik J ylland ombytte t 12 af sine glat
lobede kanoner med 8 st k. 18 og 4 stk. 12 pd . ri flede kano ner.
Da Nordceskadren med fregatten Jylland, som det nyeste og
stærkes te skib , som be kendt slog en kombineret østrigsk- preus
sisk eskadre ved Helgoland. var det dog ikke så mege t an tallet a f
riflede kanoner , der blev afgorende, men snarere, at danskern e
skø d bed re. De østrigske skibe fik de fleste og farligste træffere
midtskib, fordi man fra dan sk side anvendte konvergerende
sky dning , dvs. a t ilden koncentrered es mod den midterst e del af
fjendtlige skibe."

Efter krigen fortsatte man med at anskaffe riflet sky ts til sø
artilleriet for så hurtigt og billigt som muligt at arme re alle flådens
skibe med det ny e skyts . Man omriflede ældre pjecer, konstrue
rede og fik fremstillet i udlandet helt nye kanoner og endelig ind
købtes direkte fra England en række forskellige større kanoner.

Omriflingen af de ældre 18 pd. kanoner af Michel sens system
videreførtes tillige med endnu ældre pjecer af Borchs system 18 23.
Nogle af de Michelske kanoner fik desuden forst ærket bagstykket
med 5 stålringe , hvorved pjecens vægt ste g fra 40 til 45 et .

Dernæst ud vikled es nye pjecer. En 24 pd . 50 et, rifl et kanon
kon strueredes i 18 65. Den var af støbejern, og 5 brede stål ringe
var lagt om bagstykket. l de følgende år stø btes adskillige af disse
pjecer på det svenske jern værk Finspon g. Samtidig blev en ældre
24 pd. pjece på 45 et. af Michelsens sys tem ved omrifling og omlæg
ning med rin ge på bagstykket bragt i så nær overensstemmelse
som muligt med den nye kons truktio n , således a t man på en billig
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12 pd. rifl et metalkan on af
Karl af Hessen s system 176 6,
der i 1861 - 6 2 udboredes og
rtfledes . TM A. 7:J6 .

J 18 pd. 45 et. R.K . Oprin
deli g af Mich elsen s system .
m en rin get og rifl et i 186 2.
Det forst ærkede bagsty kke
ses tyd eligt ved sam me nlig
n ing med illustr a tion ern e ne 
de rst s. 9 . Kanon en stod i fre 
gatten J yll and ved Helgol and
i 1864. ni A. 74 0.
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måde fik et stort antal af disse kanoner. Affutagen ti l denne pjece
var den klassisk e knophjulsrapert. Ved de ældre rap erter skete
elevation en ved hjælp af to sti lklodser og en st ilkile og ved de
nyere anvendtes en stilleskrue.

I 1868 konstrueredes en 4 pd. 9 et. riffelkanon, der var mege t
lig den 4 pd. pjece som feltartilleriet benyttede. Den nye kanon og
en forbedret ud gave på 6 et. fr a 1873 stobtes ligeledes på Fin
spong. Alle travalj er og barkasser til flådens skibe kunne armeres
med disse små kanoner, der anbragtes i forstævnen i en drejelig
slædeaffu tage bestående af en rap ert af jern og en slæde af træ .

Endelig an skaffede marinen en række korte og svære pans er 
brydende forl adekanoner fra Armstrong. Den forste af disse
kanoner - den 60 pd. eller 8" 144 et. riffelkanon - ind førtes
alle rede i 1863 . Kanonen s lob var af stå l eller smedejern og om
vikl et med smedejernsstæ nge r. Den lå i en jern slædeaffutage, hvor
rap erten var a f jem med dobbelte vanger , der lob på 4 ruller.
Slæden kunne bevæges ved hjælp af to i dækket nedl agte bu er."

Denne udvikling indenfor soartilleriet frem går meget tydeligt
af fregatten Jyllands armering efter kr igen. Bestykningen blev
meget hurtigt foraget med et antal 18 pd. 40 et. ri flede kanoner
samtidig med, at de af hæren lånte 12 pd. ornriflede Karl af Hessen
kanoner afleveredes. Hovedarmeringen var dog for tsat den 30 pd.
50 et. gla tløbe de for ladekanon , og først i 1868 fik fregatten ude
lukkende riflede kanoner. På batteridækket havde den nu 24 stk.
24 pd. 50 et. riflede kanone r og på øverste dæk 2 st k. 60 pd . 144
et. kanoner, der til daglig stod langski bs, men som under skydning
kunne svinges ud til siden og skyde gen ne m porte anbragt i skibs
siden . Endelig forsy ne des sk ibet med et par 4 pd . 9 et. kano ner til
Iartøjsarmcring. "

Efter liere års anstrengelser var he le flåd en om side r blevet
armere t med riflet skyts , som imidlert id snart var forældet, idet
liere og liere lande gik over til bagladekanoner, fordi disse viste
sig overlegn e o ver for det riflede forlade skyts.

T ysk land og Frankrig havde - som nævnt - alle red e indfort
riflede bagladekanoner i 1860'eme. l Danmark og Sverige skete
det først i 1876, og baggrunden herfor var formodentlig både be
grænsede resso urcer og overdreven forsigtighed. Man undgik imid
lertid ved denne tilbageholdenhed de t tilbageskridt i udviklingen,
som fandt sted i En gland, der så sent som i 1879 forlod forlade-
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princippet til fordel fo r stålbagladekanoner med skru ernekan isme.
Blan d t de vigtigste fordele ved bagladekanon ern e kan nævnes:

Man kunne udelade spilleru mmet mellem løb og projektil , hvilket
var nodven dig ved ladningen af forl adekan on er. Herved opnåedes
en mere nøjagt ig sky dning . Bagladekanon ern e krævede dern æst
mindre plads , og ladningen kunne ske betyd elig lettere sam tidig
med , at faren for utidig an tændelse formindsked es. Endelig
kunne man uden besvær benytte et større krudtkammer, der
kunne rumme en stor ladning, hvilk et bevirkede længere sku da f
stande .

Bagladek anonerne var i begyndelsen korte - målt i kalibre var
lobslæ ngden ca. 20 , men ved indforelsen af mere langsorn tb ræn
dende krudt voksed e den til omk ring 30 og senere ved anve ndel
sen af det bru ne kru dt fra ca . 1880-85 til omkring 35 kalibre.
St åle t blev nu udelukkende benyttet som skyt smateriale, og ka
nonerne kon struered es ved , at kærnerøret omlagdes med et eller
flere lag ringe, hvorved man samtidig opnåede sto r sty rke og ringe
vægt. Dernæst forbedrede s affutagerne, bl.a. erstattedes friktion s
bremsern e af hydraul iske , hvorved rekylen for mindskedes, således
at slæ den kunne gøres kortere. Det sam lede resultat blev en vægt
og plad sbespareIse.

Den danske flåde s fo rste bagladekanoner var alle fra Kru pp i
Essen , hvorfra man anskaffede kan on er med 6 forskellige kalib re.
Der skulle imidlertid gå adskillige år før Jylland arm eredes med
sådanne kan oner. I 188 0 fik skibe t et antal 3 7 mm Hotch kiss
revolverkanoner - et fransk våben, der oprindelig var kon strueret
til feltartill eriet, men som også tilfredsstillede de krav, der måtte
stilles til et an titorpedob ådsvåben.

Tegning af 60 pd. 144 et, R.K. i jem slædeaffu tage. TM's tegningsar kiv.

60 pd . 144 et. R.K. og 24 pd. 50 et . R.K. Sidstnævnte har stået ombord i
J ylland 18 74-75 . TM A. 828 og 829.

Tegning af 24 pd. 50 e t , R.K. anbragt i træsladeaffu tage i almindelig skibs
rapert. TM 's tegningsarkiv.
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I ø verst 4 pd.9 et.og nede rst
4 pd.6 ct. R.K.TM A.
830 og 83 1.

Tegn ing af 4 pd. 9 e t, R.K. i
Iartojsaffu tage af træ og 4 pd .
6 c t , i R.K. j j ernrapert på træ
slæde. 'I'M 's tegn ingsar kiv.
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Tegning af 37 mm revolverkan on . T~I's tegning sarkiv.

l 1886 blev Jylland o mside r bestykket med 6 st k. 5" 28 et.
kru pp ske bagladek anon er. Affu tagen var en jernslæd e affutage ,
der dels drejed e om en i dækket anbragt centerpivot, del s ru llede
på en bane i dækket, hvorved der både sparedes plads og op nåe des
stor skydcfrihed. Pjecern e placered es på overste dæk. På ba t te ri
dækket bibeholdt ma n 20 st k. af de h idtidige 24 pd. 50 et. forl ade
kanoner. Herti l ko m en lettere armering bestående af en 37 mm
hurtigskydende bagladekanon, der ligesom revo lverkanonerne
var beregnet til bekæmpelse af torpedobåde og andre hurtige
upansrede fartojer. Endelig havde fregatten en mitrailleu se (ma
skingevær), der var velegnet til nærkamp mod ubeskyttet fjendtligt
person el.'?

Skont art illeriet nu var blevet delvis modern iseret, var skibet
ikke desto mindre fu ldstændig foræ ldet som egen tl ig kampskib ,
da det ikk e var pa nsre t. Men som vagt- og stat ions skib var det
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3 7 mm revolver kanon. TI\.l A. 835 .

stadig anve ndeligt, hvorfor det var adskillige gange i Vestindien
- sidste gang i 1886-87.

1 1892 blev fregatten reduceret til execreer- og kasern eskib , og
rejsning, artilleri samt maskineri blev udtaget. Hermed var j yllands
tid som krigsskib forbi, selvom det først blev st røget af flåde
listen i 1908."

Af denne gennemgang af [ y llands armering og art illeriets h i
storie i fregattens levetid frem går de t, at vi næsten er i stand til
at illustrere over 400 års artilleristisk udvikling, idet den første
bestykning af glatløbede for1 adek anoner i hovedtrækkene var
af samme kons truktion som kan onerne fra flåd ens først e tid, og
de principper, hvor efter skib ets bagladekanon er var konstru ere t ,
er ikke ændr et væsentligt . Fregat ten [ylland er derfor langt mere
in teressant en d man normalt fores ti ller sig. Hertil kommer, at vi i
modsæ tn ing til så meget ande t af fregat te ns ud rustning, har be
varet alle de skytstyper, som skibe t var armere t med , jfr. bilag 11.

5" n.x, i kort slæ deaffu tage. TM A. 843 .
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Tegning af 5" B.K. i kort slæ deaffu tage. TM's tegningsarkiv.

J a endog har flere af kan on erne direkte stået på J y lland. Vi har
således et omfattende genstandsmate riale til dokumentation af et
hidtil overse t aspe kt af fregatten Jyllands historie.

NOTER

1. H.C. Bjerg: Dansk Marinehistor isk Bibliografi 1500- 19 75. Kbh. 19 75,
93-95.

2. R. Steen Steenscn : Fregatte n Jyll and. Kbh. 1965 , p. 8- 12 .
3 . J .H. Schultz: Den danske marine 18 14- 1848. Bd. l. Kb h . 1930 , p . 152-

56 - Tøjhusmuseets bog om 1861. Kb h. 1964, p. 11 8-28 og 132-39.
4 . H.T . Foss : Læreb og i Soartilleri. Kbh. 1895, p. 6- 10.
5 . Amira!ite ts Ko llegie ts Historia 1Il 1803 -1877 . Malmo 197 7, p. 207 - 17.
6. S. Bjerke, H.F. Kjær og J .W.G. Norrie: Krigen 1864 . Kbh. 1968 , p. 109.
7. Som note 2,p. 32 .
8. Th. J essen : Ledetraad ved Undervisningen i So-Artilleri på Underof

ficersskolen, Kbh. 1872 , p. 32-46 - Haandbog i Flådens Artilleri-Ma
teriel. Kbh 1879 , p. 3 fL - Haandbog i So-Artilleri for Flådens Officc 
rer . Kbh. 1884 , p. 3 -10 og 10 7-1 30.

9. Se bil ag l.
10. Haandbog i Sø-Artilleri for Flådens Offi cerer. Kbh. 1884 , p . 197 -207 

H.J . Rasmusse n: Lærebog i Søarti lleri. Kbh. 194 1, p . 2 1-2 7.
11. Som note 2,p . 57 -59.
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FORKORTELS ER

B.K . bagtadekanon
et. cen tner. Ved lov af 19/2 186 I fast sattes l e t, til 100 pd .
F.K. forlad ekan on
pd . pund/pundige
R.K. rifl et kan on
TM Tojhusmusect
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BILAG I
FREGATTEN J YLLAND S A RMERING 18 61 - 91

""ol'- 30 pd .
50 et.
F.K.

30 pd.
·10 et.
F.K .

18 pd .
karre
nad e

I ~ pd .
k arre 
nad e

4 pd .
h au 
bits

espl n 
ge ler

18 pd .
40 ct .
R.K.

12 pd . 6 0 pd .
l -l-l r t ,

R.K. R.K.

2,' pd .
50 et.
R.K.

4 pd.
9 er.

R.K.
'"6 et .

F.K.

37 m m 5 "
revolver- 28 et .
kan oner B.K.

37 mm m it
trail-

n.K. leuse

1861 ' O 14 I l 8
1862 ' O H I l 8
1863 ' O l-l I I 8
186 ·1 ' O H I I 8 9
1865 22 IO I I 8 8 4
1866 26 I I 8 18
186 7 26 l l 8 18
1868 2 2-1 2
1869 2 24 2
187 0 2 24 2
18 71 2 24 2
1872 2 2·1 2
18 73 26 2
18 74 2 24 2
18 75 2 24 2
18 76 2 2-1 2
18 77 2 2·'
1878 2 2-1
18 79 2 24
1880 2 24 l 6
1881 2 24 l 6
1882 2 2-1 l 6
1883 2 24 l 6
1884 24 l 6
1885 24 l 6
1886 20 ·1 6
188 7
1888 20 6 6
1889 20 6 6
1890 20 6 6
1891 20 6 6

Kild e : Håndbeger over soar ulle rict s h oveds ort imente r til n åd en s og delension ens armering 1860- 189 1. Soartillcric t . Orlogsvæ rf te ts a flever ing 19431
19 74. Rigsarkivet. Tojhu sntu sects b ug om 1864 . Kbh. 1864 , p . 132- 37 . T h. J essen : Ledetread ved Undcrviisningen i So- Art illeri på Und eroffi cers
sko len . Kbh . 18 72. tab . IV .



BILA G II
UATA OG DE\' ARI NGSSIT UATI ON FOR FREGATTEN J Yu.ANDS ART IL LERI

K" n llm bor' lIlod el eller
lkytllystem/ hbribl i" m · hbrik" lion l· skyum" le· pje cen s lo lll l;rn gde Anl a1pjecer
fin n .. sled " ri ale Virgl i kg i kalibe r bevaret i d..g

3Upd . 50 et . F.K. Miche lsen ! Akcr 1833/1862 Sløbejern 258-f 17 TM A. GI3 og 736
Ski bsted lI olmen ?

30 pd . 40 cl . F.K. Mic helsen Slolfsjo 1833 Sløbejern 1960 " Thi A. 739
Holmen ?

III pd . k;U'Ton ..d e CTobrc l slo bejcm <fi' 1 113 n iA. 538 0g6 1:!
1801 - 14

l :! pd. k:ll'Tonad c ~l ie h el.en Ake r 184 0 støbejern '" n i A. 70 :!

espingoler Schum..cbe. Fn de rik n z rkl 180,-14 smcd ejc rn J-' 5:!_18 n l 12uk.
Ko brnhnn

4 pd. h..ub in n illc Frcd CTikS\'ir rk 117 1 b ,o n: e so 6 n1A. 54 1
1101mm 2 slk .

18pd . 45cl . R.K . Michel ' en St ..rsjo 1833 /186 1 stohej . rn 2:!31 11 3/4 T~I A 7-10 + cn i
me,l beholdning
, tI lringe lI olmen ?

I ~ pd . :!9 et. RX. Karl ..r Frc detik lv.-crk 1766 /1 11 6 2 hronu 1489 :!U TM A. 7Jr,
Ilc uco lI olmcn I lt k.

Kronl>org 2Gsrk.
Æ bel lof l :! stk .

GOpd . 8" Ann.uon " Elsw ich 1863 smcd t jt rn 7178,5 13 .0 3 "O IA. 8:!1I:1
1014 Cl. R.K. og Sl.il lI olm.-n I slk.

:!4 pd.6 ·· Ski bIl cd Fin.pong 186 5 lI obcjcrn 25 00 17. 17 n I A. 8:!9
5U ct . R.K. m. d lI olmcn ?

lIliringe

-I pd . 3" Skibued Finspo ng 1863 sto bejern -tso 11,5 n i A. 8)0
9 Cl. R .K.

-I pd . 3" ~irl 111 73 smedejern J •• 15. -13 TM A. 8 3 1
(, Cl. It. K. o g n ! l

3 7 mm revo lver . Ilu tch ki.. I' aris I B79 1lI1bu llI 2 1:! TM A. 835
k..nun Holmcll (, I lk.

3 7 mm II.K. lI o1ChkiSl Pari l 18 86 Jl ubcs l3.1 " ae
5 " 28 cl . B.1\.. Krupp En ell 18 78 n " lJt u ål 138 7 :!1.69 Thi A. 8·13 og BH

lIolmtn I st k.
Æ bth ofl l slk .

Kildt, T~I 's gensulldsregi sl tr og bibliol t k.
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THE WILLEM VAN DE VELDE DRAWINGS IN THE BOYMANS
VAN BEUNINGEN MUSEUM ROTTERDAM. 3 bd . Rotterdam
1979.

Marinens bibliotek har for nylig anskaffet et stort 3-binds pragt
værk udgivet af Boymans-van Beuningen Museet i Rotterclarn. Det
er en præsentation af museets bestand af Willem van de Velde
den ældres og yngres tegninger.

Første bind indeholder udover samlingens historie et udførligt
katalog, hvor tegningerne anføres med titel, museumsnummer,
materialer, mål og meget ud forlige billedbeskrivelser, der beretter
om både hvilke skibe der ses og hvilke episoder billederne skal
skildre. Imellem de systematisk ordnede katalogoplysninger er
anbragt historiske afsnit, der sætter motiverne ind i 1600-tallets
marinehistoriske begivenheder. Billederne er ordnet i følgende
grupper : Historiske begivenheder, hollandske skibe og prospekter,
engelske skibe og prospekter, portrætter af hollandske, engelske,
franske og forskellige andre nationers skibe, herunder nogle dan
ske, samt endelig en diversegruppe. Herefter følger nogle appen·
diks - vandrnærker, en mindre illustreret for tegnelse over 1600
tallets fartejstyper. glossarium over tekniske betegnelser, samt et
meget omfattende registerapparat iøvrigt. Dette bind tilfreds
stiller alt , hvad en moderne forsker kan ønske sig af oplysninger,
registre, henvisninger mv .

Bind to og tre rummer udelukkende reproduktioner af alle
tegningerne . Det første dækker historiske begivenheder, det
andet billedbind resten. Denne udgivelse er en fantastisk mulig
hed til at studere de over 600 tegninger af både kunsthistorisk,
men ikke mindst maritim historisk værdi.

Willem van de Velde den ældre og yngre er ikke nyopdagede
navne indenfor maritime billedgengivelser, men man overvældes
i denne udgivelse af mængden, den kunstneriske kvalitet og de
minutiøse realistiske detaljer. Når man så desforuden får en frem
ragende indføring og analyse af hvert billede og de skibe der ,
der gengives, må udgivelsen betegnes som lidt af en begivenhed
for den maritime forskningsmuligheder.
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Det kan på det varmeste anbefales at lægge veje n om ad Mari
nen s bibliotek , hvor værket er muli gt at se på læsesalen . Det kan
ikke hjemlånes.

Do rthe Falcon Moller

Hen rik Fo de , de Warthoe-Hansen og Finn H. Lauridsen : Sokob
staden Randers, Flodhavn og kobmandsby.
Udgivet af Randers Skipperlaug og Randers Am ts historiske
Sam fund . 19 4 s. indb. kr. 150 ,-. Ek spedition Historisk Samfund
fo r Rand ers. St. Vo ldgade 4 , 8900 Randers.

Bogens tre forfattere har på særdeles kyndig vis belyst nogle af de
mange enkeltheder, de r har gjort en havn og en "flod" til et ar
bejdende samfund.

Der lægges ud med at fo rtæll e om uddybn ing og vedligeholdelse
af sej llobene, dette var Holm en s navnkyridige fabrikmester Henrik
Gerner med til a t præge, også om det ellers ret upåagtede ar bejde
ombord i d isse mudderm askiner , bepl an tn ing t il sikring af "fl od"
breddern e, farvandsafmærkning, bugsering og isbrydning - hvor 
med vete randamperen "Bj ørn" fra 1909 endnu er beskæ ftiget.

Desud en fortæ lles om den lokale færgefar t ove r Rand ers fjord
og lystsej ladsern e i de naturskanne om givelser.

Ran ders Navigationsskole, Bombeb øssen og selve Skipperlauget s
hist orie bliver naturligvis også berettet.

Han delsflåd ens stø rrelse gjorde vel ikke ligefrem Randers til
en af de stø rste sø køb stæder i landet, men skibenes bes kæ ft igelse
var overmåde intere ssan t , og den bliver bel yst ved ekse mpler , som
galease n "Rosenbusken " der i l 794 blev op bragt først af fransk
mænd og derefter af englæ nde re, hvorved først mandskabet og
side n ladningen blev arres tere t. Et særligt afsnit omhandle r kape r
krigen 180 7-14, hvor der bl. a. fortæll es om kap erskibet "Torden
skjo ld", med dets resultat er og ø kono miske baggrund .

Med hensyn til forb indelserne t il landet s øvrige bye r , især
Koben havn, var Rand ers i sto re træ k selvhju lpen, også efter over
gangen til dam pskibe, hvor Brødren e Petersens fire dampskibe
sp illede en be tydelig ro lle, indtil rederiet i 18 70 blev overtaget
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af DFDS, også eksportfarten ti l udlandet besørgedes af et lo kaJt
selskab og endelig havde et tredie lo kaJt rederi dampskibe i fart
på Kina.

Endelig beskrives Gudenå- og Nørreå's betydning som trans
portvej fra og til Silkeborg, denne foregik med de såkaldte kåg
fartøjer.

Alle afsnit er forsynet med kildehenvisninger, og der er mange
fremragende illustrationer - heriblandt flere gode farvegengiveI 
ser.

Skal der endelig siges noget kritisk om denne bog, må det være
om den beskedenhed der i flere tilfælde, f.eks, i afsnittet om bug
sering, læ gges for dage n, he r kunne man godt have slået sig mere
for brystet, fo r Randers var i flere tilfælde pionerbyen.

Så kan man beklage, at mange af bogens emner ikke er fulgt
op til idag . Men man kan da håbe på, at der med den ne virkelig
præsentable fremstilling, er skabt grundlag for en yderligere be
skrivelse af aJle de øvrige t ing, som lodseri, havneøkonomi, to ld
væsen, havnens folk , mæglere, skibsbygning osv ., der har været
med til at gøre Randers til søkøbstad.

Holger Munchaus Petersen

Ole Feld bæk: Den mark and the Armed Neu trality 1800-1 80l.
Small Power Policy in a World War . (Dansk Resum e) . 308 sider,
indbund et , kr. 180,40 . Akademisk Forlag.

Slaget på Rheden den 2. april 180 l er en af den danske flådes
mest hæderfu lde kampe, som vi imidlertid kun kender lidt til
baggrunden for. Det er netop dette emne som denne bog bl.a.
handler om.

Begivenhederne i 1801 skal ses i sammenhæng med den ne utra
litetspolitik , som kronprins Frederik og udenrigsminister Chr.
Bernstorff slog ind på efter den store statsmand A.P. Bernstorffs
død i 179 7. Danmarks udenrigspolitik, herunder søfartspoli tik
havde gennem hele det 18. århundrede være præget af forsigtig
hed . Men nu valgte den nye ledelse en offensiv kurs ved at lade
de danske handelsskibe sejle i konvoj under beskyttelse af danske
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krigsskibe, som havde fået ordre til at afslå engelske orlogsskibes
krav om at undersøge ladningerne for eventuel krigs kontrabande.

Denne politik måtte nødvendigvis føre til konflikt med Eng
land, for hvem en anerkendelse af neutralitetsprincippet "frit
skib fri ladning" ville betyde, at man frivilligt gav afkald på sin
sømilitære overlegenhed overfor Frankrig. I sommeren 1800 resul
terede konvoj-konflikten i Frejaaffæren, der fik England til at
afsende en eskadre mod København, for at få den danske regering
til at frafalde neutralitetsprincipperne. I denne situation kunne
den danske søfartspolitik kun gennemføres, hvis man fik støtte
fra Rusland, som man i forvejen var knyttet sikkerhedspolitisk
til af hensyn til svenske ønsker om at erobre Norge. Ulempen
ved denne alliance var imidlertid, at man kunne blive tvunget til
at følge Rusland i situationer, hvor det ikke gavnede danske in
teresser. Da Danmark søgte russisk støtte overfor England og bad
zaren om at stille sig i spidsen for et væbnet neutralitetsforbund,
var det derfor en risikabel handling, for Ruslands interesse i over
søisk handel var minimal, derimod kunne man bruge henvendelsen
til at fremme egne interesser, hvilket netop skete i forbindelse
med den engelsk-russiske konflikt over besiddelsen af Malta.
Danmark var nu som følge af sin sikkerhedspolitiske afhængighed
af Rusland tvunget over på zarens side, da England valgte at be
kæmpe neutralitetsforbundet. På grund af Danmarks udsatte
beliggenhed kom den danske flåde først i ilden i en kamp, som
regeringen vidste var håbløs, men samtidig nødvendig for at bevare
Ruslands støtte overfor Sverige. Slaget på Rheden den 2. april
drejede sig derfor ikke om Neutralitetsforbundet, men om konge
rigets fortsatte eksistens.

Feldbæks store fortjeneste i denne bog er dels påvisningen af
denne sammenhæng, dels at motiverne til den offensive neutrali
tetspolitik i høj grad var præget af prestige fra kronprinsens side.
Endelig præsenteres man også for en glimrende analyse af den
danske regerings varetagelse af statens udenrigspolitiske interesser
under den europæiske storkrig.

Disse forskningsmæssige landvindinger overskygges imidlertid i
nogen grad af måden, hvorpå forfatteren formidler emnet til
læseren, idet fremstillingen er så detaljeret, at man meget let
mister overblikket, hvis man ikke kender perioden vældig godt.
En bedre strukturering af bogen, hvor bl.a. resultaterne af analysen
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var blevet sammenfat tet undervejs, havde i hoj grad hjul pet. Neto p
denne man gel kan i og for sig undre , for FcId bæk, der er docen t
ved In st itu t for oko nomisk historie ved Kobenhavns Universite t ,
har tid ligere ud sendt bo ger og artikler om den dan ske sofar t i
de n florissante handcIsperiode og om dansk udenri gspolit ik i
det 18 . århundrede, som er kendetegnet ved en klar og over
skuelig stru kture ring. Lay-outmæssig er bo gen også meget tun g,
idet hver side er fyldt til randen med te kst. Dette massive indtryk
kunne være forhindret ved, at bogen var blevet illustrer et.

Men når dette er sagt, må det fremhæves, at Feldbæk aldrig
har tænkt sig et populært værk. Han henvender sig primær t til
et in tern ationalt forskermiljo, og man må de rfor ku n håbe, at
FcIdbæ k senere udsen der en dan sk bog om emnet , der henvender
sig til et bredere publikum.

Ole L. Fran tze n

Maritim Ko ntakt. I. Udg. af Konta k tud valget for da.nsk maritim
histo rie- og samfundsforskning. Kbh. 1980. III., 85 s., kr.

Kontaktudvalget er formodentlig kendt af tidsskri ftet s læse re ,
som vil vide, at der bag udv alget s om stændige navn gemmer sig
et meget initiativrigt organ, hvis form ål er at fremme den mari
t ime forskn ing.

Siden udvalget s st ar t i 197 4 har del påtaget sig en lang række
opgaver , og det seneste init iativ er udgivelsen af skriftserien Mari
tim Kon takt , der bringer arbejde r af både fagfolk og fri tid sfo r
skere , idet det er håbet , at den nye publikatio n vil kunne st imulere
forskningen ti l a t finde nye veje .

Udover et forord indeholder den lille bo g en række små art ik
ler af varierende længde , lige fra Nyb oder- studier af J orgen H.
Barfod til refleksions seismisk marinarkæologi af J ens Schou
Hansen. Med skriftets meget store emnernæss ige spændvidd e,
når man ud til næsten alle maritimt historisk interesserede. Dette
er Kontaktudvalget s styrke, men i en publikation kan de t imid
lertid være en svaghed , idet onske t om mangfoldighed let kan
resulte re i fo r man ge oversigter uden til st rækkelig kvalitati v dybde.
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Det er en svær balan ce, som stort set er lykkede s de nne gang ,
men so m i fremtiden vil stille sto re krav til red aktionen.

Ser man endel ig på skrifte ts ydre, j a da er der tal e om en sm uk
lille bog i form at A-4 med et dej ligt lay-out. Kort sagt en virkelig
læ sevæ rdig publikation , de r varmt kan anbefales.

Ole L. Fran tzeri
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