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NYT SKRIFT
fra

MARINEHISTORISK SELSKAB

Præ-subskrip tionst ilbud!

I december 1980 udsender Marin ehistorisk Selskab sit skrift nr. 17.
Det er en dagbog for t af lægen J.H. Lo rck, der var skibslæge om
bord på fregatten Bellona un der de nnes togt til Sy damerika
1840-4 1. Togtet er ber øm t ved , a t de t var en episode under dette ,
der inspirered e August Bourn on ville til balletten " Fjernt fra
Danmark " . Lo rek var en skarp og iro niserende iagtt ager og hans
dagbog er underh old ende og giver e t in te ressan t tids typisk billede
fra et af nådens "lange togter" . Dagbogen har været i famili en s
eje og ejes idag af orlogskap tajn M. Lor ck , der sam men med
marin ehi storikeren Hans Chr. Bjerg nu ud giver den forsyne t med
en indledning og flere illustrationer .

Det vil være mu ligt for tid sskriftets læsere og andre interesse
red e at forudbesti lle bogen til en favorabel pri s af 39,- kr. inden
5 . deeember 1980. Efter denne dag vil prisen i boghandelen blive
69,- kr. Udstyre t vil blive som Marinehistor isk Selskabs seneste
skri ft er og sidean tallet på 122. Oplaget er begrænset , hvorfor det
vil være klogt at sikre sig et foru dbes tilt ek semplar . Forudbestil
ling for et ages ved at indsen de 39 .- kr. på giro ko n to 6 46 73 50,
Marin ehi sto risk Selskab, Ved Fortun en 10 A, 280 0 Lyngby,
og mærke talo nen til modtageren med "Be110nu " - inden 5. de 
eember , men for Deres egen skyld så hurtigt som muligt. Vi gæ tter
på, at der her er en julegaveide til den marineh ist orisk intere s
serede .

Bestyrelsen
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MEDDELELSER FRA
MARI NEHISTORISK SELSKAB

Opmærksomheden henledes på foredraget tirsdag d . 2. december,
k!. 20 , hvor adjunkt, cand.mag. Benny Christensen vil tale om
ostindiefareren Den Gode He nsig t, der op brændte på Kobenhavns
Rh ed. Fo rnylig blev vraget fun de t, hvorved for ed ragsholderen er
istand til at kaste nyt lys over skibets skæbne .

Arrangementer i 1981 :

4 . marts kl. 20 : Køb enh avns Sø befæstn ing 1886 -1932 ved orlogs
kaptajn Peter Th orning Christensen .

25. marts kl. 20 : Den vestindiske pos tskonnert Vigilant ved
can d.mag. Birger Th omsen.

13 . maj k!. 20 : l forbindelse med Generalforsamlingen vil mag.
art. Anette Vasstrø m ho lde fo redrag om sine Nyboder- under
sogelser.

Alle arrangementer foregår i Soofficersforcningens lok aler, Oven
gaden O. Vandet 62 B, og efter mo derne vil der være mulighed for
at få 3 stk. smørrebrød, øl og kaffe for kr. 35,- pro persona .

Tilmelding til sp isn ingen må ske senest sondagen for mødern e
til JØRGEN BARFOD ur. (02) 87 22 54 eller H.C. BJERG
ur. (0 2) 86 18 28.

BESTY RELSEN
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Portræt af Patrick Miller majet af G. Chalmers

Katamaran (Kattamaram) og Trimaran

Disse betegnelser blev ikke benyttet af Patrick Miller i 1788, me n
er idag de benyttede betegnelser når båden er sammensat af hen 
holdsvis 2 og 3 skrog. Ka tamaran (Kattamaram) er af indisk op
rindelse og stammer fra Tamulerne (Tamil-landet), et folk i det
t idligere Forindien der hørte ind under præsidentskabet Madrass,
der var beliggende langs den sydøstlige kyst af Forindien. Katta
betød at binde , og maram er en træsort, og det betød oprindeligt
at binde eller knytte træ stammer sam men til en flåde . Men det var
også betegnelsen for de såkald te surf-både, og Katamaran er i
in tern atiønalt sprogbru g gået over til at være betegnelsen for alle
skibe med 2 skrog. Kaptajn Cook brugte det franske ord Pirogues,
der betød søgående kanoer eller kajakker. Den engelske betegnelse
Mu lti-Hull (flerskroget båd) er nu en internationa! betegnelse og
benyttes bl.a . af sejlsporten. Trimaran er et kunstord , tilfældig
opstået , og uden nogen sproglig oprindelse.
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Det er i året 1788:

Skotten Patrick MilIer introcuderer Trimaranen i Danmark

af Erling Pade

På de t tidspunkt da regeringsmagt en var overgivet til kronprins
Frederik, modtager den danske kong Christian d. VII fra Eng land
tegninger og beskrivelser af et nyt særpræget skib. Disse kommer
fra en sto r skotsk personlighed Patri ck Miller , der i Edinburg
driver en lang række akti vitete r, som værende bankier , stø beri
eje r , ma skin- og skibsko nstruktor o .a , Det er som skibskonstru k
tor han henvender sig til den danske ko nge for at ska be interesse
for en af hans senes te opfi ndelser en såkaldt Trimaron fremdrevet
af såvel sejl som man uelt betjente skovlhjul. Kronprins Frederik
videregiver , via Holmen s Equipage Contoir, de omhyggeligt ud ar
bejdede tegninger og beskr ivelser til bedømmelse ho s sit admira
lit et s kon struktionskommission. I kommission en sad Henrik
Gern er , Kaas, A. Stibolt , Bille , Fischer , E. Stilbolt, Wleugel ,
Pontoppidan , Tensberg . Krieger , Walt erstorff.

Det blev sene re klart at andre marit ime nati oner også havde
modtaget de sam me tegninger og beskrivelser. Der var t ilsyn ela
dende ikke nogen direk te forretningsmæ ssige eller politiske moti
ver som baggrund fo r at stille disse forslag til rådighed for Dan
mark og andre nationer. Patrick Miller indleder sin henvendelse
der var forfattet på fransk, meget oprigt ig med flg. udtalel se:
"Enhver der har gjort en opfindelse for større lykke eller fo r at
forbedre det me nneskelige behag, burde meddele det te til alverden,
såsnart opfi ndeise n er tilst rækkel ig udv iklet og når han kan for 
klare den med rimelig tydelighed . Besjælet af de nn e op fattel se
har jeg ladet udfore en plan og tegnin ger af et tredobbel t skib,
ko nstrue ret efter et nyt princip. På planen vises det hjul der kan
få det til at sej le tvæ rs gen nem soen. De særl ige egenskabe r ved
e t sk ib ko nstru eret på denne måde, sam t de fordele som man deraf
kan ven te til samfunde ts fordel, vil jeg beskri ve så klar t som
mu ligt. De år so m jeg har anvendt på studiet af dette, og mine
andre skibsko ns tru ktioner , har den ene hensigt at forbedre skibs
bygnin gsku nsten, og danner grundlaget for denne min sidste op
findelse, som jeg nu giver videre ".
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Dette er en kop i af Millers tegn inger, som ko ns truktionskomm issio ne n
lo d udfore, for de re tu rnerede dem ti l ham .
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Fo rklaring ti l figurerne:

Figur I :
A Bovsprydet
B Mesan masten
eStonnasten
E Ruffet
F Midters te skibs rorpind
G Bagbords skibs rorpind
H Bagbords ror
III Bomme ne, p å engelsk "Ralls"
K Mid terste skibs forstavn
L Bagbo rds skibs forstavn
MM Det mærke som viser skibets

dybgåen de
Figur IlI :

Figur 11 :
AA Del af ru ffet
B Bagbords hju l
C En del af bagbords hju l
DO Indsnitten e i hvilke hjulakslerne

hæ ves eller sænkes
EE Vandlin ien

AAAA
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GG
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LL

M
N
O
pp

QQQQQQQQ
RR

ss

Plan af dække t uden ruffet
Lugerne
Pumpernes plads
Bovsprydet
Mesanmasten s plads
Sto rmastens plad s
Mesa nmastens p lads
Del af hjulene
Håndtagene til hjulenes be tjening
Pumperum eller De t tomme ru m mellem midterskibet og de
to andre skibe, hvor hjulen e drejer. N B. Ve d en fej l på tegnin
gen er rummene ,5 fo d for lange.
De t sted på skibet hvor fol kene , de r betje ner hjul ene, står.
gen er ru mm ene 3,5 fod for lange.
Det sted på skibe t hvor folkene, der betjener hjulene, står.
Den cirkulære forhojning hvorfra ro rgængeren styrer skibet ,
den er hævet 2 fod og 4 tommer over broen, hvorfra ha n kan
se over ru ffet og observere i alle retninger.
Hoved-rorpinden
Sty rbord s ro rpi nd
Bagbords rorpind
Styrepinden gennem hvilken de tre rorpinde står i indbyrdes
fo rb indel se. På de n måde bevæger mid ter-rorpinden samtidig
de to andre rorp ind e.
Pladser fo r forl ænged e endestykker og for bomm e.
Ankerbeddinger ti l hvilke toven e er fortojct når skibet ligger
fo r anker.
" Les Boutes-lof" til hvilke mesan sejlets skoder fæstnes langs
skibssiden ,

Figur IV :
Forreste de l af skibet med hjulets
inderste arm når det er i nederste
stilling.
AA Vandlinien

Figu r V :
Bageste del af skibe t med hjule ts
inderste arm når det er i nederste
stilling.
AA Vandlin ien
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Figur V I:
Edinbourg und er sejl med hjulene i
funktion .

Figur VII :
Et andet billede af omtalte skib med
"le ven t de qu artier" og hjulene
loftet op af vandet.

Figur VIII :
Plan af hjulet s "Carpcn .. se t fra
side n.

Figur IX :
Plan af hjule ts beslag.
AAA A Armene
BH Reb til fas tgoreIse af

annene

Figur X :
Hjulet i perspektiv.

I det flg. giver Patrick Miller udtryk fo r at det fremsendte
fors lag er et prin cipforslag og ikke må betragtes som en prototype,
idet enhver skibskonst ru ktø r som ud fra det vist e , ville bygge
denne skibstype måtte respektere de love som skibsbygnings
kunsten fo res kr iver for den bedst tænkelige sody gt ighe d , altså
må hen synet til den rigtige hojdc, bredde, læ ngde, dy bgåe nde,
lastee vne m.v. naje vurderes .

Som en af de storste fordele ved de n nye skibstype , fremhæver
Miller drivhjulen e, Di sse beh øves ikke at be tjen es af uddannede
matroser, da kun sej mu skels tyrke beh oves, ligesom i den gammel
kendte trædemølle, og Miller vurderer at forudsat det er vindst ille
og med blankt hav, vil muskelkræfterne ved håndsvingen e præ
stere en fart af 3 til 4 mi les i timen . Men når der er vind nok,
kan sej lene give skibet en fart på mindst 5 m iles i tim en , men så
må man ben ytte sig af en dert il indret te t mek anisme der lø ft er
hjulene u d af vandet , da ellers fremdriften vil være hæmmet. Som
den næstvigt igste fordel fremhæver Miller, at skibet behover lidt
vand og men er det kan holde sig flydende på 20-24 tommer
vand, hvad der kan være vigt igt i havne og kanaler og ved ky st
sejlads. I princippet kan enhver strandbred benyttes so m landings
plads . So m en tr edje fordel nævner Miller stabiliteten. I modsæt
n ing ti l de almindelige sk ibe , der, når de sejler i bide vind , nodven 
digvis må stikke dybt fø r det hæver sig, kan det "tredobbel te skib"
bæ re flere sej l og fo rtræ nge lan gt mindre vand end andre skibe fra
samme ha vn , og der er grund til at påst å at det sejler hurtigere;
så hurtig t at det under de heldi gst e fo rhold kan komme helt op
p å 15-16 mil es i timen . Blandt de mange andre fordele, fremhæves
den rr eget ringe afdrift. Kr ængningen når det sej ler er næsten
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uden betydn ing, da de tre kol c dann er et effektivt " fundam en t " .
Ski be t behover ingen ballast, og det giver me re plads til provian t
og vand og brændsel, og de t er vigtigt på de lange rejser med sto r
besæ tnin g. På grund af den stor e opdrift "Hæver den sig let på
vandoverfl ad en , og klarer sig derved bedre mod en " forkert" so ,
so m undertiden er katastrofalt for tunge og dybtgående skibe .

Miller har fakti sk kun lovord til over s for sit skib , som han har
døbt Edinburg, og fabulerer længe over den s mange, store for
dele og slu tter med følgende konklusion:

"Når der er vind må mit skib nødvendigvis sej le hurtigere end
andre skibe , ligesom de t ved vindst ille og let vind ko mmer frem
ved hjælp af hjulen e , når andre skibe tvinges til at ligge st ille.
Derved bliver rejsen s varighed kortere. Da sol ivers farer er propor·
t ionalt med rejsen s varighed , er det klart, at mange liv og meget
gods, således spares dagligt i verden; og uafh ængigt af dette får
samhan delen fordelen af at spare megen tid og ved at få en hur
tigere forbindel se mellem de forskelli ge nationer".

Miller udtrykker onske om at kunne bygge Edinburg i så sto r
en størrelse, at den kunne foret age en rejse af hvilken som helst
længde, fo r rigtigt a t kunne efterprove de efter han s mening rigtige
principper i kon struk tionen , Men Miller ved også en del om de
offieielle norme r og de "klasser" , som de britiske myndigheder
st iller og som har til he nsigt "a t hæve den nautiske arkitektur op
på et hojere niveau " . Men de udenl an dske admirali teter har måske
nye løsnin ger.

Miller kommer derefter frem med en række forslag vedrørende
alternative udformninger af skibets for skellige detaljer , bl.a. vedrø
rende båd en es profiler, drivhjulen es ud formning, der gerne skulle
have en diameter på 7- 8 fod, og i et antal der svarer til skibe ts
længde og besætningen s størrelse . Miller gør sig også sine tanker
vedro rende afstan den mellem båden e, he r kommer man let i
kon flikt med de almindelige regler , vedrorende forholdet mellem
skibets bredde og længde. Miller fortæller, at han ialt har lade t
bygge 8 fartøjer, men at myndighederne kasserede et af dem
efter søsætn ingen på grund af proportion erne.

Den dan ske konstruktionskommission tager sig 3 måneder til
at bedømme Millers opfindelse og sam les tirsdag d. Il. marts 1788
for at underskrive bet ænkningen.

For en forslagsstiller er det vigt igt at kritikk en , selv om den er
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En af Cook's opmålinger af en katamaran fra Tahiti, som konstruktions
kommisionen brugte til sammenligning med Millers fremsendte tegning.
Målene er fig.: Langs over stævnen 108 f .....d. Bredde 4 fod, 8 tommer. Dybden
fra rælingen 6 fod. Afstanden mellem nådene 14 fod, 3 tommer. Illustratio
nen, med den udsmykkede katamaranflåde, er også hentet fra Cooks bøger
og skibet i forgrunden er i ganske god overensstemmelse med måltegningerne.
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Et katamaranskib og måitegn inger fra Cook' s bager. I denn e udgave er der
ikke mange prydel ser og udskæringer. Skib et syn es at have mere dagligdags
anvendelse og på tegningen er det forsynet med et såkaldt latinersejl.
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En af de mange smukke illustrationer fra Cook's bøger. Forskellige katama
ranskibe med sejl og primitive overbygninger og remedier til fiskefangst.

Model fra Science Museum, London. Et af Millers katamaranskibe , med 5
master og drivhjul. Et skib af denne type blev sendt på en prøvesejlads til St.
Petersburg, men rammekonstruktionen viste sig at være alt for svag, og det
var for risikabelt at sejle tilbage til England, derfor lod man skibet blive i
Rusland.

12



dårlig, så dog er POSitiV . Fo r konstruktionskomm issionen har
problemet vel været, at man på vore breddegrad er ikke ken dte,
eller næppe havde set denne fartøjs ty pe sejle . Dets udseende lå
også langt fra de orlogsskibe som man til daglig beskæftiged e sig
med . Kommission en havde vel mere grund til a t betragte skibet
so m hørende til ko ffardifarten , og mest som et fartøj egne t til
den såkaldte po st- og paquet sejlad s. Der måt te en del fantasi
til at for estill e sig skib et som et arm eret orlogsfar tøj.

Ko mmissionens medl emmer der måtte kende den mes t almin
deli ge marit ime fag- og skønlittera tur, kendte naturligvis de meget
udbredte rejseskildringer af den berømte englænder kap tajn
J ame s Cook. Coo k havde i årene 1768-1779 foretaget sine tre
verdensrejse r . de r lagde grunde n til det engelske imperium i
Aus tralien og Oceani en. Han opdagede Hawaii og gjorde e t væld
af iagt tage lser på de mange øgru pp er . Sammen med sin med
bragte tegner og landskabsmaler ska bte han de enestående rejse
beskrivelser, i hvilke han bl.a. opmåler og beskriver Katamaranen,
som var et meget benyttet fartøj på disse øgrupper, og sås i man ge
forskellige stø rrelser og udførelser med og ud en sej l. Ko ns tru k
tionskommission en giver udtryk for , at Patrick Miller må være
stærk t inspireret af Cook s tegnin ger af I:atam aranerne, og at de
i hoved målen e er meget næ r de tegninger, som Miller har sendt
frem. Kommission en beskæftiger sig ikke så meget med at Millers
Trimaran bæ res oppe af tre båd e og at de indfødtes katamaraner
kun ses med 2. Derefter komm er kommissionen ind på de særlige
historiske traditioner der knytter katamaranen til det varm e klim a
og de indfødtes levevis på disse øgrupper. Deres måde at føre krig
på, hvor der høj st kunne være 50- 10 0 kri gere på hvert fartøj .
Kommission en men er, at det ville være svært at "omplante" disse
fartojer til nordiske forhold , og skriver bl.a.' "Forsvarsskyts kunne
de ikke gives , uden ved en meget vanskelig, eller ved en anden
tje nlig indretn ing, og nytten vil næppe svare bek ostningen , og
endnu mindre , om det efter Autors projekt blev indrettet med tre
fartøjer, som gor sammeføjningsmåden endn u vanskeli gere i so
gang", og kommissionen slutter med følgende konklusion: " Vel
kunne far tøjerne indrettes meget bedre, såvel til et rigtigt forhold
til hoved dimensionerne. En rigtig forbindings- og sammen føj
ningsmetode kunne gøre, at der blev plads til stø rre last, og føre
en let arm atur der kunne gøre den egne t t il ekspedit ioner, og til
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troppetransporter over mindre afstande , hvor der ikk e var for svær
søgang. For sam menføjningsmåde n af fartojern e kunne lide meget
og udsættes for odelæggeIse , der kunne medføre skibe ts under
gang , for di at stivheden under sejl for stors tedelen er afhængig af
denne ind retning, såvel med hensyn ti l afstanden mellem bådene,
som til disses egen tl ige bredde og facon. Vanskel ighedern e ligger i
sam menføjningsmåden , og den må indrettes således , at den er
bekvem og varig i vore farvande, og under almindelig sejlads i åben
sø især i nordlige kolde klim a. Fartøjet synes mest tjenlig til brug
på store Riviers og på sådanne farvande uden betydelig søgang".
Kommissionen udtaler til sidst, at den fort sat er interesseret i
at høre nyt om de forsøg, man i En gland gør med denne fartøjs
type.

Beretningen om Patrick Millers henvendelse til den dan ske
konge , kunne være afsluttet her og hans Trimaran kunne være
betragtet so m et maritimt kuri osium som glem selens slør hurtigt
lagde sig hen over , men ved et nøjere studium af teksten i hans
henvendelse t il kongen , er der et afsnit som konstru kt ionskom 
missionen ikke kommenterer, men so m sætte r hans initiativ og
skib skonstruktion i et en est åen de perspektiv. I sin kommentar
til drivhjulen e skriver Miller: " Hvis hjulene s fart hjælpes af en
mekanisk kraft for at forøge omdrejningerne , må den omtalte
sejlads med skibet ses i forhold til den anvendte kraft. J eg har
også grund til at tro, at man til at betjene disse hjul kunne an
vede en dampmaskine til at give dem en hurtigere bevægelse og
dermed øge skibets fart, jeg har tænkt mig at gøre for søg dermed i
lø bet af sommeren, og hvis mit for etagende lykkes, vil jeg offent
liggøre det".

Disse bem ærkninger af Miller er i virkeligheden ganske selv
følgelige, når de vurderes på baggrund af den fantasti ske industri
elle revolution, der fra midten af I 70D-tallet var startet af engelske
in itia tivtagere og opfindere . Her skal før st og fremme t nævnes
navne som J am es Brind!ey , J ames Watt og Matthew Boulton,
Rob ert Fulton, William Murdoch, George Stephen son m. fl ,

Det var samarbej det mellem Watt og Boulton, der havde gjort
dampkraften til en realitet. Efter en lang række ek sperimen ter og
dramatiske begivenheder lykkede s det de to opfindere at få en
sta bil udnyttelse af dampen ved i 178 2 at opfinde den dobbelt
virkende dampmaskine. Ek sperimenterne med dampkraftens ud-
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Litografi ef ter akvarel af Alexa nder Nasmy th. Det fo restiller den historiske
sejlads på Dalswinton Lake i oktober 1788 , hvor William Symington' s damp
maskine blev provet i Millers katamaranskib. Med på sejladsen var digteren
Robert Bum s, maleren Alexander Nasmyth , opfinderen William Symington,
huslæreren James Tay lor og Patrick Mil ler.
Båden havde ngodata: Dep laceme nt ca . 5 tons , længde 25 fo d, bredde 7 fod ,
dy bgående 2,2 fod.

ny tteIse havde sat et stort antal opfindere igang, og et væld af
ejendommelige maskiner kom frem i det store kapløb om ud
nyttelsen af den energi , man havde kendt fra verdens ska belse.

En af opfindelserne kom fra den unge skotske ingen iør William
Syrnington (1761-1831) der i 1787 fremviste en arbejdende model
af et dampkøretøj , der fungerede bl.a. ved kæder og palhjul.

Patrick Miller , der eksperimente rede med sine manuel t frem
d revne drivhjul, blev hjulpet af sin gode ven mal eren Alexander
Nasmy th og en ung mand , J am es Taylor, der var hu slærer fo r
!\lillers bom . Nasmyth gjo rde Miller opmærksom på, at det var
fo r opslidende for besætn ingen at trække dr ivhjulene frem, og
Taylor, der var kendt med Syrningtons dam pkoretøj , for eslog nu,
at damp kraft må tt e være egne t t il at drive hjulene frem .

Der blev nu indled t e t sama rbejde med William Syrnington.
Han konstru erede den her afbildede maskine, der blev anbragt
p å et fartoj udført som katamaran, altså med to båd e. Maskinen
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Symingtons originale marine dampmaskine.
Data: 2 stk. lodrette "open-topped Newcomen" cylindre, med hver ca. 18
inch stempelslag. Stemplet forbundet med 2 kæder med en cylinder som
skiftevis trækker i modsat retning. Der er 2 horisontale "paddle shafts", på
hver er 2 løse remskiver med spærtænder rundt på de inderste flanger, og
mellem hver par remskiver er der en skive forbundet til akslen som bære de
to spærhager. Kæder fra cylindrene drejer disse løse remskiver i modsatte
retninger. og tænderne på spærhjulet skif tevis påvirker spærhagerne og så
trækker skovhjulene i samme retning.
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blev såle des anbragt, at se lve mekanism en var anbragt midt på
d en ene båd, driv hju lene mellem båd ene og selve dampk edlen fast
gjort midt på den an den båd . Skib med motor blev prøvesejlet på
Da lswinton Lake ved Dumfries i oktober 1788. Den opn åede en
fart af ca . 5 miles i tim en, me n efter no gle få sejladser blev ma
skinen alligevel afmonteret, og blev derefter me d skifte nde held
sa gt udn yttet på and re skibe. Til sidst blev maskinen opgivet, og
so lgt som skro t , men en MT. Bennet Woodcro ft sikrede sig de
enkelte dele for eftertiden. l 1854 blev ma skinen atter samlet
af en MT. John Perm og hans søn , der rekonstruerede de mang
led e dele . Syrn ingtons dampmaskine er nu udstillet på Scien ce
Museum iSou th Kensington, London, som vist på bill ede t.

Når Patrick Miller på det tidspunkt sy nes at opgive alle videre
ekperimen ter med at forsyne sine katam araner og trim araner med
dam pkraft , kan der have væ ret for skellige grunde. Watt og .Boul
tons pat en trnæ ssige rettighe der overfor andre der ek sperimente
rede me d dampkraften , synes ikke at være helt klare, og Miller
har sikkert ikke under nogen form onske t, at der skulle ko mme
uoverensstemmelser mell em ham og Wat t.

En af Millers venn er Lord Ro ber t Cu llen, som var i kontakt med
Watt , havde d . 14. ap ril 1P88 skre vet til denne om eksperimen
te rne med Sy rningtons dampmaskine i Millers skib, og fo rk larede
bl. a . om et stort tab af gnidningskraft ved denne konstru ktion .
Brevet har været et forsag på at komme i diskussion med Watt om
de tekniske problem er og for at få del i Wat ts store er far ingsmate
riale , og måske få Watt inddraget i de mari time ek sperimenter.
Watt svarer på brevet 10 dage sen ere , og det var ikke sæ rligt op 
muntrende. Watt vurderer eksperimen tern e med Syrningtons
maskine som et forsøg på at komme ud en om patentrettighederne.

Sen ere kom Miller i konflikt med såvel Syrnington som J arnes
Taylo r, vedrorende hvem der sku lle t illægges hoved æren fo r at
have fre mstillet verdens fø rste sejlende dampskib . l senere hist o
riske udredni nger (London 1862) har Bennet Woodcro ft givet
Patrick Miller hoved æren for at være opfinderen af, hvad man
kaldte " Practical Steam Navigation" .

William Syrnington derimod , synes ikke at være skræm t af
forsagene på Dalswin ton Lak e. I 1789 konstru erede han en endnu
storre dampmaskine, som gav omdrejn inger nok t il at farten ko m
op på 7 miles i t imen. Senere i 180 l fik han patenteret en helt ny
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Charlotte Dundas kaldet England s forste kan aldamper. monteret med Sy
mingtons dampmaskine.

./
r

Sådan kommet de 3 nye fætget til Mols.Athustarten til al se ud.

En moderne færge med trimaranskrog er f.eks. de nye færger til Mo ls- Århu s
far ten . -

1 8 Trimaranen Toria -----+



ko nstruktion , en dampmaskine der blev montere l i den bero rrite
slæbebåd Charlotte Dundas. som på en engelsk kanal skulle
trække 2 pramme på hver 70 tons. Den var 6 timer om at t ilbage
læ gge en stræ kning på 19 1/ 2 miles. Hastigheden synes man var
for midabel og kanalejerne fry gtede , at de store bø lgebevægelser
skulle ødelæ gge breddern e på de nyligt anlagte kanaler.

Det for tæ lles, at Ro bert Fulto n var med på en del af sej ladsen.
Den sene re så berømte amerikansk/e ngelske opfinder og kunstner,
har sik kert gjo rt ma nge iagttagelser. De t var som bek endt Fulton,
de r 8 år sene re kon stru ered e den dampmaskine, der blev en ene
stående succe s , da den blev prøvet i "Clerrno n t", da denne foret og
sin berorntc sejlads fra New Yo rk til Albany. Dampmaskinen var
efter Fulton s anvisninger bygget på Boult ons & Watt's værkstede r
i So ho , London.

Fultorr 's dampmaskinekon st ru kti oner blev af stor betydning
fo r dam pskib en es videre udvikling. Inden sin dod i 1815, fik han
til opgave at kons tru ere en damp fregat til USA 's nåde . Skibet blev
ligesom flere af Patrick Miller's skibe udført med et katam aran 
skrog med drivhjulet an bragt mellem båden e. På den måde ville
den sårbare me kani sme være besky ttet mod fjende ns beskydning.
Fregat ten blev arm ere t med 44 kan on er og havde skibssider af
13 fo ds ty kkelse.

, - - 
•
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Amerikansk katamaranskib fra ca. 1820. Det var konstrueret til at opsamle
flydende og løsthængende træstammer og store grene på Mississippi og Ohio
floderne. Disse flydende træstammer var et stort problem for hjuldamperne
og var skyld i betydelige skader på hju ldampernes store skovlhjul.
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Blandt tidligere ek sperimenter med dampskibe bør også nævnes :
j ouffrays' steam boat "P yroscap he" (1783) , john Fitch's stearn
bo t ( 1785 ), james Rumsey 's water-jet steamboat (178 7), Lin akers
forsogsbåd t il hydrauli sk fremdrift (1793) .

T il slut skal det nævn es, at trimaranen som skibstype , nyd er
ane rkendelse den dag i dag. En kommende passagerfærgerute
mellem Mols og Århus, vil blive betjent af 3 skibe, bygget i Fin
land af Wico-boat . Skibene bygge s med trirnaran-skrog, i en
udfø relse hvor de tre både er tæt sam men byggede.

På sej lsportens område har tri maranen vist sin dueli ghed ved i
1980 at vinde det krævende løs "Sjælland rundt".
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Hans Chr. Bjerg & John Erichsen : Danske Orlogsskib e 1690
1860.396 s. Lad ernann 1980. 3.200 kr.

Udgangsp unktet for de tte pragtværk er den enestående samling
af skibstegninger i Rigsar kivet. Her findes stort set tegni nger af
alle krigsskibe , som blev bygget på Nyholm fra slut ningen af
1600-tallet til 1860, hvor det sidste st ore træ krigsskib , J ylland
blev bygget .

Værke t er opdelt i to bind , et plan cheværk, der omfatter
o rnam ents tegninger , gengivet i en kvalite t , der er langt ud ove r,
hvad man er van t til i disse spareti der , samt et tekstbind - iøvrig t
en fuldstæ ndi g misvisende betegne lse, idet også de tte bind er
rigt og dejl igt illustreret.

Tekstbindets sider er blevet fordelt mellem to habile historikere ,
marinehist orikeren H.C. Bjerg, der net op har ledet registreringen
af de nu publicerede tegninger, og kunsthi storikeren J ohn Erich 
sen , der til daglig leder Københavns Bymuseum.

l denne an meldelse bør ma n hellige sig selve teksten, idet det
ikke er mu ligt i få ord a t beskrive de dejlige tegn inger og orna
me n tsmodeller , der er gengivet i rigt mål. Her må man nødvendig
vis bevæge sig he n til boghandl eren og selv tage værket i øjensyn.

H.C. Bjerg har tage t sit naturlige udgangspunkt i administ ra 
t ionshistorien, når han skal beskrive, hvorl edes orlogsskibene blev
bygget i 1700-tallet. Han gør på glimrende vis red e for den udvik
ling i 1600-tallet, der nødven diggjorde tegningen som et led i
konstruktionsprocessen, og ligeledes for den nationaliserings
proces i bygn ingen af danske orlogss kibe , der samtidig sat te ind .
Herefter bevæger han sig kronologisk frem , idet han beny tter fa
brik smest renes embedsperioder som kapitler i historien. Her kan
man følge de skifte nde ideer , der blev lagt t il grund for konstru k
tio nen af skibene, skulle de være gode sej lere? , eller skulle de
ligge støt i vandet , og derved udgøre en solid platform for skytset?
Sådanne spørgsmål blev diskuteret hedt i flåd en s ledelse og ofte
udartede disku ssion ern e sig i den grad, at det kostede fabriks
mesteren hans embede. Bjerg har her draget mange nye aspe kter,
eksempelvis Dann eskjold-S amsc es ro lle ved fabriksmester Ben 
stru ps fald, frem i lyset. Hvad angår selve den praktiske proces
ved kon struktion en af skibene har han klogeligt holdt sig lid t
tilbage , idet der her stadig er mange uafklared e spø rgsmål, so m
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muligvis aldrig kan besvares af man gel på kild emateriale. Denne
mangel klæder værket, idet det derve d ko mme r til at fremstå som
en helstobt afhandling om flådens skibsbygning - således som
embedsmæ nd ene i flådeadministrat ionen ans kuede den .

Ligesom man lod sig påvirke af franske og engel ske ko nstru k
t ionsprinci ppe r, lod man sig i Dan mark også inspirere af de samme
nationer mht. udsmykningen af skibene.

Her tager J ohn Erichsen fat og gor rede for denn e udvikling.
Vi bliver på kompetent måde fort fra barok over rokokko til
nyklassicismen, stilarte r , som naturligvis satte deres p ræg på skibs
udsmyk ningen . Vi får også belyst udvi klingen henimod mere
beskedn e, og derm ed lettere ornamenter, en udvikling, der var
nødven dig af hen syn til skibenes sodygtighed.

Erichsen vælger, ligesom Bjerg, at bygge sin del af teks ten op
over flådens billed huggermestres embedsperioder, BiUedhuggrren,
der blot var en af mange håndværksmestre i konstruktionsproces
sen, var underordnet fabriksmesteren. Dette forhold betyder , at
arkivma teriale om hans goren og lad en kun optræder i beskedent
omfang . At det alligevel er muligt at dann e sig et indtryk af
skbso rnamentik i 1700-tallet skyldes dels , at orn ame n tstegninger,
som både skulle godkendes af fab riksmesteren og approberes af
kongen, er bevare t iSoet atens Ko rt - og Tegningssamling. Her til
kommer de på Orlogsm useet bevarede ornamentsmodeller, som
blev udfort efter de approberede tegn inger. Disse er desværre ikke
bevare t i samme omfang som tegn ingerne . De færdige ornamenter,
so m ville have være t det mest værd ifulde kildemateriale, må vi
med bek lagelse kon statere kun er bevare t i overo rde ntl igt ringe
an tal.

Trods disse mangler i kildematerialet lykkes det dog for fatteren
at præsentere os for et fyldigt og leven de indblik i skibsudsmy k
n ingens hist orie. Erichsen fortj ener ros for den dygtige måde,
hvorpå han har forstået at kombinere de forske llige typer af kilde r,
der har været til rådighed.

Det turde være un ød vendi gt at bemærke, at værke ts noteappa
rat er lydefr it , sam t at det bliver suppleret af særdeles ny tti ge
bilag over bevarede ornamentstegninger, mod eller og egen tlige
ornamenter.

Man kan ku n beklage prisen , 3.200 danske inflat ion skron er ,
der forhindrer dette værk i at blive den håndbog, som te kste n
ellers berettiger det t il.

Birger Thomsen
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