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Me deindkaldelse 4 . marts 1981, kl. 20 .00, vil o rlogskaptajn Peter
Thorn ing Chris tensen h olde et ly sbill edforedrag o m Købe nhavns
Sebefæs rning.

Fo redraget vil o mfatte en genne mgang af de an læg, der indgik i
Sebefæsrningen i t iden 1886- 1932 , deres geografiske beliggenhed
og indbyrdes samm en hæng, opbygning og annering samt deres h i
storie .

Foredraget vil blive ledsaget af billeder fra So bc fæsmingen for

og nu og fra dagtiglivet på Scbefæstningen. lI//!o,ebrf 4

..
25 . marts kl. 20: Fo redrag af cand. mag. Birger Thomsen om sko n

ne rten "Vigilan r".
13, maj kl. 20 : Generalforsamling med foredrag af mag .art. Annette

Wasstrom o m Nyboder.
Alle arra ngementer fo regå r i Søofficersforeningens lok aler , Oven
gade n O . Vande t 6 2 B, og e ft er møderne vil der væ re mu lighed for
at få 3 stk . smø rrebrød , ø l og ka ffe for kr. 35 ,- pro pen ona.

T ilmeldin g til sp isningen må ske senest søn dagen for møderne
t il J Ø RGEN BARFOD ur. (0 2) 8 7 22 54 elle r t il H.C. Bjerg
tlf. (02 ) 86 18 28.

En af de n danske Fl åde s store skik kelser i dene . rh undre.le er vice 
admi ral Henri w enck ( 1872-1933). llan blev i 19 :i1 dU'f for so'
værnet. På dette tidspunk t troede man endn u p. ['Il kr;lflig ned,
rustning. For angiveligt at fo rsege al redde de mili t.cre væ-rn fra en
to tal afru stning , stallede pa rtiet vens tre en r;rk kr drøftelser med
henblik på fre msæ ttelsen af et nyt forslag til luv CIm lucren og
søværne t. Partie t segte at få bl.a. w en cks fo rh åndsgodkende lse af
det te lovtorslag. Fo rslaget ville imid lerti d "dcl;egGl' specielt søvær
net . hvorfor Wenck satte sig kraftigt imod . På trods af dett e tyk
kedes de l alligevel venstre at gennemføre dett e lovforalag, der blev
til den bery gtede mil itærordning af 1932. wenck na-gn-dc nt med
virke ved ud arbejdel se og blev efte rlovens ved tagelse afskediget.
Kon trea dmiral Hjalmar Rechn itzer mente, at det var hans pl igt a t
medvirke ved lo vens ud formning. 1 en sæ rlig paragraf, dcu såkaldte
" Lex Rcchnitzer ", blev det gjort muligt for denne Ilden om den
normale procedure at avancere t il viceadmiral - og blive udnævnt
til Wencks efterfølger. Skyggerne fra 1932-ordn ingl·n når helt op
til situatio nen de n 9 . april 1940.

Optegnelserne, der også indehol de r geng ivelser af avisartikler,
som wen ck skrev, har være t t il rådighed for Vilh . la Co ur under
udarbejdelsen af "På vej mod katastrofen" uden dog at han har beo
ny ttet ret meget a f stoffet. Optegnelsern e vil desuden væ re hoj ak 
tuel læsning med hen blik på den stan dende deba t om forsvare ts
ord ning. Den illus trerer , hvo rledes rene politiske hens yn kan få
in dnydelse på militær-saglige' overvej elser.

Bogen bliver på 144 sider me d et mindre an tal illustrationer.
Fo rmatet bliver :\5 . Udgivelsen f inder ste d såfremt ti lstrækkeligt
man ge har forudbestilt den inden L april 198 I. Inden denne da to
vil prisen blive 64 kr. ind. porto t il forsendelse. Bes tillingen fore
tages ved på e t giro kort at indsende beløbet på 64 kr . t il :

Mari neh istorisk Sdsk ab, Ved Fortu nen IO A, 2800 I.yngby.
Giro nr .

og mærke talonen t il mod tageren med "Lex" .

MARINEII IS'rORJSK SEJ.SKA B
indbyder till'nt'- sulnkriptiun af nyt ~ kri ft

LEX KECIIN ITZER
Admi ul II. Wenck s optegnel ser 0111 d e lIIi1it.nl'ulil i~k l" Ilmh l"l !<t"r
19 3 1-3 2. Udgivet af arkivar, ca nd. mag . l iam (;hr. IljerK'

Styrelsen
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MEDD ELELSER FRA
SELSKABET FREGATTEN
JYLLANDS VENN ER

Den Militærh isto riske Int eressekreds i Danmark ind byder til :

MILITÆRHISTORISK KON FER ENCE '8 1

på Frederiksberg Slo t 8 .-10. m aj

Foreløbigt program (ret til ændringer forbeholdes):

Forel:rggelsesgrupper er konferencedeltagemcs eget forum. hvor
idee r, tanker. projekter m.m. kan udveksles - sidder De og arbej
der med noget . vil de t sikkert in teressere andre at høre herom .

Konferencegebyret dækker konferencemepper. porto m.v., middag
lørdag a ften samt alm . kon ferenceomkos tninger, og er for medlem 
mer ISO kr. - for ikk e medlemmer 180 kr.

Tilmelding til Sekre tæren, Ho vedgaden 98 , 2800 Kgs. Lyngby, tl f.
(02) 87 00 Ol.

Indbetaling kan ske på giro 8 26 88 00 .

GENERALFORSA.\ILlNG
I hen hold til vedtæ gterne indk aldes til ordinær generalfo rsamling i
"SELSKABET FREGA TIE:'\' JYLLANDS VE:l\KER"

Torsdag de n 26. mar ts 1981 kl . 19 .30
i Tøjhusmuseets fo red ragssal, Fredcr iksholm s Kanal 29 . Kbh . K.
Dagso rden iflg. ved tægterne :
L Valg af d irigen t.
2. Formanden aflægger beretn ing o m selskabets virksom hed i det

Iorlebende I r.
3 . Kassereren forelægger det afsluttede og reviderede regnskab for

de t forlobende år.
Regnskaberne ligger til gennemsyn på kassererens bo pæl , hvor
in te resserede kan henvende sig. (Vermebrensvej 7. 29 30 Klam
penborg).

4 . Valg af bestyrelse.
På omvalg er museumsinspekter Kay S. Nielsen og overlæge J.
Hornbeck Beastrup.

5 . Valg af statsautoriseret revisor.
6 . Eventuelt .
Der kan på generalforsamlingen ikke stemmes ved fu ldmagt .

Bestyrelsen har p.t . føl gende sammensætn ing:
Museumsdirektør .' . Askgaard (formand), pol itiassistent S.A. J en
sen [næstfo rmand}, civilingen iør H.E. Raun (kasserer), museums
inspektor K.S. Nielsen (sekretæ r), kommandørkaptajn K. Hertz,
overlæge J .H . Baasrrup , arki tek t S. Langkjær, bankdirek tør J.
Udsen. fru E. Bjerg og fru IL Bing.

Efter generalforsamlingen: For at styrke interessen for Selskabets
arbejde og fonnål har skibsres taureringsar kitekt Bernt Kure , der
siden november 1980 har været ansat af den selvejende inst itut ion
" Fregatten J yllan d" som projek tleder for do ksæ tningen af fregat 
ten . lovet at holde et foredrag om do ksætningen og den kornmen
de restaurering af fregatten. Efter foredraget vil der blive vist en
film om fregatten.
På gensy n ved generalforsamlingen med venlig h ilsen bestyrelsen

Fr . 1730- 1830
1830- 19 15
1930- 2000
2000-2 100
2100- 220 0

1.0,0900- 1000

1000-1 200
1200-1 330
1330- 1600

1600- 170 0
1700- 1800
1800-

50 .0900-1200

1200-1 300
1300- 14 00
14 00- 14 30

Ankomst og registrering.
Historisk ;\fil itænnusik v/ SJLR musikkorps.
Velko mst - CIJjHO og Fmd. &F UD.
Lektor. dr.ph il Ole Feldbæk: "Omkring 180 1" .
Aftenkaffe.
Translatør P.I.Liebe: " Napo leons dans ke bjælpe
tropper".
Forelæggelsesgrupper.
Frokost.
Ho ring: "Dansk f o rsvar og dan sk politik 19 39
1945". Under medvirken af bI.a. dr. Palle Ros
Iyng-jensen.
Om visn ing på Slo ttet.
Baren er åben - Pause.
~fiddag - selskabeligt samvær.
Besøg hos Den Kg!' Livgarde.
Museum - kaserne - messe - vagtparade .
Frokost.
Plenar møde.
Afslutning.
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VAN DE VELDE PORTRÆ TT ER
Af' DANSKE ORLOGSSKIBE

af Nieh M. Probst

Fo r fo rskere af 16 00- tall ets skibsbygning udgø r skibsportrætter af
de IO hollan dske marin emalere Willem Van de Velde, fader og søn,
et en estående illustra tivt kilde ma teriale. I en perio de , hvorfra vi
kun har få byggetegninger og pålidelige modeller overl evere t, har
dine to ku nstnere , foruden regulære marinemalerier . udført mange
hundrede blyant sportræ tt er af skibe. Ofte er port rætterne meget
nøjagtige , de bedste er næsten fotograf iske i deres gengivelse af
mo tivet.

S lø rstepar ten af disse portrætter fores tille r na turl igvis holland
ske og engelske skibe , (sø nnen udvandrede til England 16 72, fade
rcn fulg te efte r i 16 73), men også andre na t io ners ski be findes af
bildet. I ok tober 1658 kom Willem Van de Velde den ældre t il
Dan mar k med den ho llandske hjæ lpefl åde.Hvorn år han return ere
de t il Holland ved vi ikke , men en tegning af Cap t. Ban ckers kamp
ved IIveen 15 . m arts 1659 (Albertina museet i Wien) ty der på, al
kunstneren har tilbragt isvinteren 1658-59 i det belejrede Køben
havn .

Resu ltatet af det te ophold er , at vi i dag har tegninger af så god t
so m alle større skibe i den danske flåde i denne periode. Nogle af
d isse portrættegninger er først dukket op fornylig. Fire af dem
blev således for før ste gang gengivet i Ro tterdam museet Bc ymans
van Beuningens ka talog over Van de Velde tegninger (anmeld t af
Dorthe Falcon Møller i MHT 3/80) . Det drejer sig o m et portræt af
FRIDERICJI (fejlagtigt benævnt FREDERICUS TERTlUS ), to af
SOPl /lA A MA LIA , hvoraf det ene dog er e t aftryk af de t an det,
sam t e t som i kat aloget benæ vnes T43 1, A danisiv turo- de ek er of
about 64 gu ns.

FRIDERICJ{

Skibe t er kendt fra et male ri på Gavnø Slot. Dette maleri ses
of te gengivet so m FREDERICUS TER TlUS (16 73-1 714), så
der er ik ke noget at sige t il at Michael Robinson , som har iden
tificere t tegn ingerne, har brugt dette navn. Men at Gavnø -ma
lerie t fores t iller skibet FR IDERIClJ (16 49-73) turde være hæ-
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PR IDE R / CH 164 9- 73 . At e t d. stor t skib var bygget so m en todæ kker unde r
st ø ttet Ho lcks fe rm odn ing om, a t skibe t var hollands k inspi reret. (Ho lck Co rt
Adelaer p . 109) . Vi kender ik ke navne t p li skibsbyggeren. Boy mans nr. T301.

vet over enhver tvivl. da det tværs over agterspejlet med tem 
melig s tore bogs taver bærer påskri ft en ANNO FRlDERICH
1649.' På Van de Velde tegningen mangler skibet galionsfiguren.
Desuden er bakken kor tere end på Gavnø maleriet , og den lø bebro
(bu benetz) der går mellem bakken og halvdæ kket ses kun hos
Vand de Velde. Deru dover er der ingen væsen tlige forskelle , og de
gro teske sidegaIlerier, der er udf orm et som halve1efanter, viser
klart , at der er tale o m det samme skib. FRIDER/Cl/, der fors tåe
ligt nok ofte ses benævn t EL EFA NTEN , m istede i søslaget ved
Møn 12.-13. sep tember 165 7 både galionsfigur og bovspryd .t
Et ny t bovspryd blev hur t igt r igget t il, men galionen har man alt så ,
mere end et år efter, stad ig ikke fået fornyet. Mon ikke dette er
den eneste sam tid ige illust ration af "battie damage" på et dansk
o rlogssk ib?

SOPHIA AMAL/A

Ligeso m FRIDE RICH er SOPHIA A MA LIA kend t fra et udatere t ,
men fonnoden tlig samtidig t , maleri på Gavnø Slo t. Orlo gsmusee ts
fine model af skibe t er som bekend t bygget delvis på grundlag af
de tte maleri . Bo rtse t fra sidegallerier og kam pagnelan tem e, er der
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SOPH IA. AMALIA 1650-8 7. Denne stor... uffli'C"kker blev bygget ar Jamu
Ro bbin . (rader OK Ion) ol var tydeligt engel sk insp ireret . En sammenlign ing
med J ohn Paynn bere mre nik ar SO VERElGN DF n/E SEAS 16'5 viser
mang... l i ghed~unktn " BOYP1l ll. ll s rir. T6 30 .

ingen ,væsentlige forskell e på Van de v eldes og Gavnø maleriets
SOPlIlA A MA LIA . Der kan ikke vær e tvivl o m, at de forestiller
det samme skib.

1 Fran k Fa x' bog "Great Sh ips" (Co nway 1980) gengives foru.
den Boym ans SOPHIA A MA U A o gså Vict oria and Albe rt Museer s
nr. 4685 . Igen et hidtil uke ndt Yan de Velde portræt af SOPHIA
AMALIA fra 1658 . På denne tegning ses agt er spej let , ikke med
alliance v åbne t, som det vises på Gavnø maleriet, men med den
brunsvigske hest so m hovedornament. Forskellen i sidegallerier og
o rnamen tering på Van de Velde portrætterne og Gavne maleriets
SOPlllA Æ\fALlA er for sto re til a t ku nne fo rklares som unøjag
t igheder i gengivel sen . De må være resu lt atet af en større ombyg
ning eller hovedre paration.

Ved en hovedreparation blev skibssiden udvendig afrevet ned
til vandlin ien . Galle rier og ornamen ter m åt te ved den lej lighed også
afrives, og den p åfølgend e genopbygning ænd rede ofte sk ibenes
udseende væse n tligt .

Dateringen af de i denne artikel o m talte Van de Velde portræt
te r kan ikke betvivles. De er alle tegne t på papir, hvis fremstillings
år ved hjælp af vandmæ rker er bestem t til 1658, Van de Veldes
eneste kendte besøg i Danmark er som o mtal t 1658- 59, og ingen
af skibene har nogensinde været i Holland. SOPHIA AMALIA 's
eneste stø rre omb ygn ing elle r rep aration blev fore tage t i 1~5 --66 ,
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da skibet blev hoved repareret . Det må derfor antages, a t maleriet
på Gavnø, og denned Orlogsmuseets model. viser skibe t som det så
ud efter 166 6 og ikke 1653 som man hidtil har ment.3

T431 , A DA NISH TWO-DECKER OF AROUT64 GUNS

Dette portræt (se illustrationen øverst næste side) ligner ikke no
gen hi dti l kend t illus tration af et dansk o rlogsskib. Det er dateret
1658. og det viser e r sto rt skib med tre gennemgående dæ k. En
optælling af kanonperten en viser fo r underste lag 28 eller 30, idet
det er vanskeligt at afgøre, om der er to eller fire hækporte i det
brede agte rspej l. Bovporten er skjul t af stævnens runding. I mel 
lemste lag er de r 26 porte, idet vi regner med to i baksskotte t .

I 1658 fandtes der kun eet skib af denne størrelse, hvis udse
ende vi ikke kender. PR I."-'S CHR IS TIA N. der ife lge en skibsliste
fra 1652" havde 3 0 porte i under ste og 26 i mellemste lag. Skibe t
kom til Kø benh avn 1651 og fik navn efter Kronprinsen , den
sene re Kong Christian den femte.

Illu strationen nederst næ ste side viser et maleri i Rosenborg
samlingen nr. 9 179. Det menes at være mal et af Karel van Mander
i 1650. og det fo restiller Prin s Christian som barn . Prinsen ses
iført lang kjole og en stor fjerbesat hat . O m halsen bæres et or
densbånd , og i den højre hånd ses et kort spy d med od den ven den
de nedad. I ven stre side af billedet ses en fane. muligvis en regi
mentsstandart , med Dannebrog i ø verste hjørne. 1 høj re side ses de
tre legetojskanoner, de r endnu findes på Rosen borg.

Bortset fra at T431 er spej lvendt. hvilket blo t viser. at der er
tale o m e t aftryk , stemmer ovennævnte mal eri overens med deko
rationen øverst på skibe ts ag terspej l. Alle de nævnte detalj er kan
genfindes , og de små forskelle i pro portion ern e skyldes blot for
skellen i lærredets og agterspejlet s format. De t må herefter anses
som bevist, at T 43 1 er et portræ t af 74 kan on skibet PRINS
Cl/RIS T/AN.

FRlDERICJl blev bygget i Neustadt i 164 9. SOPlllA A1HALlA
og PRINS Cl/RIST/Al\' blev bygget i Christ iania i 1650 . Disse tre
skibe var langt de stø rste der indtil da var bygget til den dansk
norske flåde . De største, SOPlllA AMALIA var næs ten t re fod
læ ngere end verdens indtil da største skib, SO VEREJG,V OF TI/E
SEA S. PRINS Cl/RIS TlAN var, skø nt den var det m indste af de
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Maleri er Kronprin s Christian, den se
nere Chr. V. Agten pejle t p å Prin s
Christian [ill , ovenfor) er en spejl
vend t kopi af dette maleri . RounbOTg
nr . 9179.

IO
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PRINS CIlR IS11A N 16 50- 79. Skibet blev bygget sam tid ig med SOPHIA
A MA LIA og af de samme skibsbyggere {james Robbins). Der er da også man
ge lighedspunkter mellem de to skibe: d ...n lange gilling, de forholdsvis få
barkholter og de runde por te i øverste Jag. Dækarrangem entet har rimeligvis
svare t til det vi kender f ra WA SA med tre gennemgående dæk . Dette er den
eneste kend te illustration af PR INS CHRISTIA N. Boy mans n , . T431 .

tre skibe , t i fo d længere end for eksem pel TREFOLDIGHEDEN.
Christian den fje rde fo retra k at op kalde sine skibe efter religiøse

begre ber eller moti ver i rigevåbne t. De t er tan kevæ kkende , at Fre
de rik den T redie opkaldte flådens største skibe efter sig selv og
sin familie. Her, t i år fø r ene vældens indførelse , har vi det første
eksemp el p å en navngivningss kik. der sku lle vare enevækist ide n ud .

De store skibe var d yre at holde i søen, og blev de rfor kun
sj ældent udruste t. FRIDERICJl skal have væ ret e t u sædvan lig sle t
søskib. Da de l blev h ugge t op i 1673 ha vde det kun være t i aktion
een ga ng, d et deltog som sag t i Slaget ved Me n 165 7. SOPHIA
AMA LIA blev fø rst hugget op i 168 7, men havde da i m ind st syv
år være t anset so m u bru gel igt . Det ko m aldrig i ka mp. Heller ik ke
PRINS CHRIS TIAN blev meget anven dt de først e mange år. I
1663- 64 blev skrog et i forbindelse med hoved reparationen gjor t
lavere , isæ r karnp agncn .' 1 166 7 blev skibet omdøbt PRINSESSE
CHAR LOT TE. An ledninge n var, foruden at man sku lle bruge
n avnet PRINS CHRIS TIA N ti l et ny t skib, a t skibe t var u dset til
at føre Kronp rinsens I 7-årige brud , den tys ke prinsesse Charlo tta
Ama lia, fra Heiligenhagen til Nyk øbing Falsler/i En flo t bry llu ps
gave! I 16 73 blev skibct at ter omdø bt. Sk ibets nye navn blev
ENIGHEDEN, og un der de t te navn tog de t akti v del i nogle af de
mest berø mte se krigsbcgivc nhcdcr i Dan mar ks his torie. ENIG
HEDEN, der betegnes som velsejlende. deltog t rod s sin alder i
samtl ige større fl ådeoperatione r i dcn Skånske krig.

Aften en fø r søslaget ved Møn l. ju ni 16 77 in dhe ntede ENIG
HEDEN, der fø rtes af Kaptajn Drcyer, WRANGELS PA LA IS,
de r ef te r adskillige t ime rs kamp måtte stryge.

En må ned sene re, i Slaget i Køge Bugt, blev Cl/RIS TIANUS
Q VINTUS og de ts seku ndanter ENIGHEDEN og NEPTUNUS
o mrin get af seks svenske skibe . Da angrebet var slået ti lbage var
CHRIS TIANUS QVIN TUS blevet så forskudt at Nie ls J uel måtte
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sen de det ti lbage t il Kø benh avn og overføre sit flag t il FR EDRI
CUS TERTIUS. Senere, da den svenske flugt var blevet almindelig,
ven dte S VENSKA LEJONE T p ludselig om og st yrede lige tilbage
mod de fo rfø lgen de danske skibe. Måske har ENIGHEDEN igen
ligget i sp idse n , det blev i hver t fald t il det te skib S VEN SKA LE
JONE T, uden at y de sy nderlig modstan d , overgav sig.

I de næste to år viste den svenske flåde sig ikk e samle t u denfor
Kairnar. ENIGHEDEN de lt og i blokaden af havne n , m en i 16 79
var sk ihe t bogstaveligt talt slidt op . Det var blevet så læk, at man
ik ke mente , d et kunne nå tilbage til København. NielsJuel beslut 
tede derfo r at sæn ke skibet for at blokere Kairn ar ha vns sydlige
rende . 2. ju li gennemfø rtes aktionen med held . Kap tajn Dreyer
blev som belø nning u dnævn t t il sco utbv necb t."

I 19 09 blev vraget af ENIGI/EDEN fu ndet af en svens k dy kker.
Man bjærged e ved den ne lejlighed blandt andet ti kan on er , brud
sty kker af to raper ter , ni j o mfrue r , en blok og galio nsfiguren,
de r forestiller en løve. En af kan on ern e stå r på T øjhusmuseet i
en rapert der er bygget op af de nævnte brudst y kker . J o mfru ern e
og galionsfiguren er udlånt til Orlogsmuseet, hvor pudsigt nok
også et bru dsty kke af S VENS KA LEJONE T spejlornam ent be
fin der sig. Vrage t af ENIGHEDEN findes en dnu . l 196 1 blev det
gen fu ndet af amatørdy kkere fra Kalmar, der opf iskede en kelt e
vragdele.

Først 1683 søsattes i Dan mark et skib der var læ ngere end
PRINS CHRIS TIA NS 152 fod , og frem t il 1699 byggede man syv
skibe af samme eller større længde ." Ga nske vist sås tendense n
mod større skibe også i udl ande t i denne periode , m en det er
nærliggende at tro , a t det er de udmærkede erfari nger , som man i
Skåns ke krig gjord e med EN IGJIEDEN, der gav stødet til. at man
også he rhjemme igen kom igang med at by gge store sk ibe.

Der er fo r pe rioden 1643-6 7 bevaret en del regnska ber for
billedh ugger og malerarbejde. FR IDER ICJI og SOPHIA A.HA LlA
er n ævn t i d isse regnskabet , men kun sporadisk. PRINS CHRI
S TIA N's regns kaber er derimo d gans ke ud førlige, og det kan have
interesse at samm enholde disse med tegni ngen af skibe t. Skønt
der er tale om to helt separa te regnskaber, er de he r gengive t side
o m side , da op ly sn ingern e ofte supplerer hinan den .

Som det vil ses , er bill edskærerarb ejdet kun en "sidste hånd på
verket ". Men skibet var j o bygget i Norge, og det er sikkert ble vet
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Billedskærer B. Biller tsen
Vicead m. P. Bje rneens regns kab 1652

6 st a kker p i kanten af lantern en

6 u dskårne piller under lan ter n en

En engel med ud slagne vinger som bærer
lan ternen, p å hver side et barn r idende
på en søhest

Pi tvende tårne Kior t hver en fugl

I lang udhuggen list
6 1ange brystbilleder for dørene på bak
ken og agter i skibet 6 k nægte med ud
skårne ansigte r

Gjort tvende stykker bag på skibet som
kabeltovene igjen ne m går

Gjo rt roret l stor løvehoved

Gjort en ud tog over den store kahytdø r
med løver og pr insens våben, gjo rt tven
de lange bry stbilleder u nder kah ytsdøren

Gjort.et hoved og en afsæ tn ing på roret
på en lille båd

,Malerregnskab
Villum Hornholt Afr . XII 5,3 1653

5 snitse de termer på lan ternen staf
fere t

6 pille r under lan ternen stafferet

Bag p å skibet , u nder lan ternen , det
sto re snitsede englehoved og tven de
billeder, som sad på delfiner ganske
sufere t med guld og farve

4 store knapper på karnapperne for
gy ldt og 2 fugle male t. 1657: 2 fug
le forgyld t

Under karnappern e en del sni tz ter 
mer staf fere t med gu ldfarver og 12
lange bryst billeder stafferet som
kom fo r ved gal ioner

Lang u dhugge n liste bag i skibet in
de n til mand til ra n sam t 6 knægte

Snitseri om kabeltovhuller

E t stort løvehoved på roret

f ar ved skibet som man går op ad
trappen kronen over døren stafferet

Stykporte og kranse grønne
Stykpor te rødrnaIede med P og C

Kamm eret for de n sto re kahyt un
der lo fte t blå med stje rne r. Paneler
p åmalet billeder og alleh ånde rø st
n ing. Pi kahytsdøren maJet billeder

nefire døre der er neer t il kahytten
føde. Kahytten op af trappen til a 
me tals kahytte en seng. I kaptaj 
nens kabytte 5 senge .
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leveret til Kø benhavn komplet me d galion sfigur og sidegallerier .
Derimo d kan man undre sig over, a t maleren ikke nævner h....erken
maleriet p å agterspejlet eller udsmy kningen på skibe ts side r. Dette
arbejd e kan næppe have været u dført i Karge , så fo rkla ringen må
være , a t det er udfø rt af en in dkaldt mester. Kan man forest ille
sig, a t van Mander selv h ar ma let skibe t?

Med hen syn til dm ø vrige bem aling synes det at have været
stan dard at "rcigler" (rælinger ), forskod ter sam t stænger og mer
sekurve var so rt malede . Dørene på de m indre skibe var udvendig
bem alet med "quar terst en e" , på de stø rre med sol dater. Ind ven
dig var dørene rode. Ef ter 16-13 anvendte man udelukken de gul
tjæ re til at lapsalve skrog og m aster.

Endelig en liste over skibe nes d ime ns ion cr og portantal. Listen
er udarbejdet efte r den før o mtal te ski bsliste fra 1652." Flåd ens
fjerdestørste skib TR EFOI.DlGHEDEN e r medtaget til sammen
lign ing.

Port- o g kanon tallene ku nne tyde på, at PRINS CHRIS TIAN
o prin delig har været en regulæ r tredækket . Skibe ts bestykning
b lev med tiden reduceret, og so m ENIGHEDEN fø r te de t kun
66 sty kker. Den svens ke adm iral w actnmeister o mtaler i sin rap 
port o m sæ nkn ingen ved Kalm ar ENlG J/EDEN som "et capital
skib med 3de d æk" .

(Se ske maerne mo dståen de side ).

Noter
l . Hanne Poulsen: Galionsfigu rer p. l l .
2. Askgård. Kamp en o m Østersøen 165-1-60 p . 163.
3. Holc k : Skibsmodellen SOPHIA AMALIA. T b 1964 .
4 . Ho lck : Flådeli st er omkring krig sårene 1644-45 . Tfs 194 3.
5 . Ho lck : Co rt Adelaer p. 109 og 123-4.
6. Lind: Frederi k 111 '$ Sømagt p. 272-3.
7. Barfo d : NielsJuel p . 249 .
8. Ho1ck: Lists o f ~Ien -o f-\\o' ar.

9. Se note 4 .
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Søartilleritegninger i danske arkiver og museer I
Rigsarkivet 1. afd .

al
Birger Thomsen

I årene 19 72- 76 foregik en omfatte nde registrerin g af Søetatens
ko rt - og tegn ingssamling på Rigsarkivets 1. afdeling. Sa mlingen be
står ho ved sagel igt af skibstegn inger, og denne del af samlingen blev
- sto rt set - færdigregistreret indenfor det ovennævnte t idsru m .
En red egørelse fo r denne regist rering - sam t en oversig t over de
ad ministrative forhold vedrørende Seetatees tegn inger kan findes i
H.Chr. Bjerg: Seeraren s kort- og tegn ingssamling - en provenien s
oversigt. MIIT 19 75 , l og 2 . Samme forfa tter har ligeledes en gen
nemgang af en del af disse fo rho ld i " Danske Orlogsskibe " , 1690
186 0, ved Bjerg & Erjchsen , Kbh . 1980 . Disse to bidrag er fakt isk
det eneste , so m til d ato er pu blicere t i for bindelse med den omfat
tend e registrering, og begge udenfor Rigsarkivets regi. At Rigsar
kive t ik ke har fundet det op po rtu nt at udgive en regist ran t over
skibstegningerne kan u ndre , d els ford i der i 19 76 forelå en færdig
registre ring, de t skulle være forho ldsvis overkommeligt at udar
bejde en registrant over, de ls på grund af de t sto re arbejde og de
ma nge penge , der er blevet lagt i regist rer ingen , og so m vil væ re
kastet ud ad vinduet. dersom arbejdet ikke afslu tt es med publice
rin gen af en b rugbar publikumsvenlig registrant.

~ted de n ovenstå ende in mente har undertegnede derfor beslu t
tet efte r at have fåe t adskill ige hen vendelser angående tegninger a f
soa rt illcri i Marinens kort- og tegni ngssam ling, at o ffen tliggø re de
foreløbige un dersøgelser , som blev fo ret aget i perioden 19 75-76
på Rigsarkivet . Disse undersøgelser o mfattede den del af samlin
gen , der bes to d af tegn inger af skyts og tilbehør til dette. Denne
o versigt er på inge n måde fy ldestgø rende , men kan muligvis hjælpe
in teresserede lid t på vej , ide t der nok ikke skal forven tes en færdig
registrering af soartilleritegninger fra Rigsark ivet -j en overskuelig
fremt id .

Litteraturen over søartillerie ts h is torie er hu rtigt overset. Hvad
angår ad ministrat ionshistorien er P. An der sen : Bidrag til Scar til
lerie ts h istorie , Kb h. 1909, sine åbenbare mangler til trodsestadig
den bedste indføring . Ud over de nne findes en række spccial-
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studier , hovedsagelig om sky tse t, p ubli ceret i diverse tidsskr ifter.
Her må man kon sultere Arehiv fo r Søvæsen , Ny t Archiv for 5 0
væsen , T id sskrift for Sevæsen , sam t Våbenhistorisk Arbag. Ho 
vedværket o m selve sky tset er stadig O. Blom: Ældre Danske
Metal og J em Stykker, Kbh . 189 1, der, h vad angår se ar t illerie ts
sky ts er noget mangelfuld. Ved nærmere un dersøgelser ha r det
nemlig vist sig, at Blom under udarbejdelsen af sit værk ikke har
haft adgang til de ad ministrative samlinger, der idag henligger
ved Rigsarkiv-e t , hvorfor disse samlinger har særlig værdi mht.
at su pplere Blo m.

Skytstegningerne i Scetatens kort- og tegningssam ling er for en
stor del netop de tegn inger. der i lighed med skibstegni ngern e.
sendtes ind t il flådeadministra tio nen til god kendelse og derfor må
betragtes so m fo rlæg t il de dereft er udarbejdede arbejdstegni nger ,
som man støbte efter. Sådanne adm inistrativt godkendte tegninger
må derfo r be tragte s som de n primære kilde til en afkla ring af,
h vad ideerne bag indfø relsen af skyt stype r kunne have va -ret.

Søetat ens kort- og tegn ingssamling er ikke sagligt opde lt, h vo r
for sky ts tegn inger findes sp red t me llem tegninger af skibe , søbe
fæstn inger mv . Der henvises t il de n føromtalt e artikel af H.Chr .
Bjerg, derso m man er interessere t i samlingens proveniens. (MilT l
og 2/1 975).

Det kan være nø dvendigt at ind føre i en del af terminologien
o mk ring sky ts , ide t de t i hej grad vil le tt e forståelsen for de på
tegni ngerne vedføjede oplysn inger. I langt de fles te tilfælde er
d et gru ndlægge nde mål for sky tse t opgjo rt i kaliber . Dette er en
måleenhed, de r varierer med størrelsen af sky tset: Kaliber er dia
me teren af den kugle. som sky tse t er beregnet t il a t ku nne udsky
de . Den beny ttes o fte til at angive læ ngden af skytset (Ic bslæng
den) , samt godstykkelsen . der er tyk kelsen af støbegodse t på det
bageste sty kk e af skytset , ved fænghull et.

Sk yrsets størrelse an gives oftest ved vægten af den fu ldkugle ,
so m d et er isean d til a t udskyde .

N1r vi derfo r støde r på følgende tekst på en tegn ing " 24 pd.,
20 cal . lang, I cal. gods metalkanon", betyder de tte, at den ind
ven dige lø bslæ ngde er 20 gange diamete ren af en 24 pd. jern kugle .
a t kano nen er ligeså ty k i godset over Fænghullet som den samme
kugles diameter, samt at kanonen er lavet a f met al, d vs. bro nee .

Øn sker ma n at fordy be sig i søar tilleriets myst ik, ska l he r an be-
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tale s de lærebøger, som kadetterne selv udarbejdede ind til ca.
1830. Disse forefindes i adskillige ek semplarer både på Rigsarkivet
og Marinen s Bibliotek . Endelig bør nævne s O.W. Michel sem Lære
bog i Seertilleriet for de Kongelige Se kadener, Kbh. 183 6.

-- ---+- - ---- Tegnin g af skyU i sin rapt". Se kadclS Lærebog i artilleri .

BED

-,-_ _ _.._.._ _-

I

c

... ..._.__.•.__._ .-

F AG. ~ .

I

f o rådnkyuc ts benz,vneba: AB kanonens Længde (N B: ikke le bets læ ngde ).
AD bagente frise , DC mellems te frise. C t forreste frise, EB hovedet. f A drue
og stedbunden. I tapperne. GB le bslæ ngde , HK Godstykkelse, LM Kaliber.

Den ef terfølgende oversigt følger Bloms ind deling i skytssystemer .
skø nt den ikke er ideel mht. seartillerie ts skyts.

Den angivne nummerering er den for Scetatens kort- og teg·
ningssamling gælde nde .

System 1692. :'IIye Rids

Igennem hele liOO-tallet var rygraden i den danske søbevæbning
skyts af de tt e syste m. Det fandtes i forske llige længder. Litra A
var skyts af normal længde . ca . 20 kal., Litra B var en særlig let
og kort kanon, beregne t til mindre krud tladning, konstrue ret
i 1786 (se specialarti kel herom i Våbenh istorisk Arbog 1979 ved
O.L Fran tzen ) og endelig Litra L. som var en noget kortere ud
gave: af Li tra A, og som blev støbt fra 1770'ernc og frem til 18 15.
Godskal iber for Lit ra A og L: 1 1/4 , fo r Litra B I 1/ 8 kal . gods .
Endelig gjorde man fo rsøg med skyts med ku n I kal . gods.

Støbejem skanoner

System 1683. Car l Friderichs Rids

Disse kan oner blev støbt efter tegn inger af tøjvarter Carl Friderich
Andersen . Sy stemet omfattede kalibre fra 18 till pds. kanoner, og
hovedparten af systemet blev støbt i Fossum , Norge i årene 1694
9 1. Blom hævder, at støbetegningerne til dette skyts ikke findes
(p. 142) , men de find es altså på Rigsarkivet . 4- , 6, 8 ,1 2 og 18 pd s.
kanoner : A-1 269 , a-e .

36 pds. A- 1272 a-b, C-504, 0-336, D- 365. 1-' - 290. F-30 1
raperter : c- 28i, C- 294a

24 pds. A-67 8, 669, 1142, 1266k, 1267 vn-vm. 1271 abcd,
1272b
C-59,1 62, 198,329
D-337, 3745, 3750, 3753
F-336, 301,290, 362
rapert er : A-704, 1276ghij, 1142. C-272, 292 , 294 cb , 295a.
D-49,3756

18 pds. A- 686, 1266 ij , 126 7 V-VI, C-208 , F-311O, 362
rapertcr :A-704, 12 76f,C-294d, 31Oal>, 3R5.
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24 pd. Nye Rids Litr a L. i kursertaver , sllede l som de anvendtes pi DeJen
sions[1tlde.1tJ" 1. Seeta tens kor t- og tegningssamling, D :5 745.
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12 pas. A-207, 675, 1266hg, 126 7 III-I V, 1271" C- 206 , 0 -3752,
1-'-362 A-692 (smedejern)
raperter : A-704, 1276f, C293a .

8 pds A- I 26 6f<, 0 - 386, 387, 3752, F- 296.
rape rter : 0-389, 392, 3744. 3484

6 pds. A-1 26 6 cd , 1267 r-n, D- 3752
rap erter : A- 70 4, 0 - 385

4 pds. A-1 266ab, 0-388, 393, 39 7, 3 752
raperter : A- 704 , 12 76k, D-390 . 39 1, 394. 395 , 396, 3743

3 pds. 0 -3752

System 1792, ko rte . Tegn ing af se tej mester J ørgen~n

Disse kan oner, 18 og 24 pds. blev pri mært konstrueret til anven
del se For de på samme tid in dfø rt e nye kanonbåde . De nedenstå
ende tegninger har Blo m he lle r ikke kendt til (se Blom p. 159).

18 pds. C-l OG, 20 3. 2 1 l ab. C-30 7 ( 1802) viser en modifi ceret
u dgave af dette sky ts.
rapert : C-38S

24 pds. F-295

System 1804, korte. Tegninger af se tej mester Hø yer og Tuxen

Efte r at have h østet erfar inger med både Jørgcmens korte kanoner
sam t kanonader (se neden for), udmøntede disse sig i de tte sys tem,
so m bicvanset Ior at være et heldigt kompro mis mellem de mege t
korte karronader og det almin delige , men tunge skyts. Dette sy
stem blev støbt i 18 og 12 pds . kal. , sids tnænvie dog kun i få
eksemplare r, i årene 1804- 39.

18 pds . F- 363, C-459
raper ter: C- 383, 5 3 1 abc.

12 pds. C-495

System 1804. lan ge. Tegn inger af setejmester Hoyer

Disse ka noner, 24 og 18 pds., blev bet ragtet som afløse re for de
æ ldre Nye Rid s Litra 1., specielt den 24 pds. kanon , so m kunne
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ers tatt e den 18 pds. Lit ra L so m bevæbning i de ny kons truerede
kanonchalup pe r.

24 pds. C-309b
18 pds. C- 309a

Syste m 18 17. Herisler s og Borchs tegn inger

Efter krigen 180 7-1 4 bestem te ma n sig til at benytte 30 pds.,
lange kan oner so m hovedarmering på orlogskibene, istedct for de
h idin dtil benyttede 36 pds . kor te , Nye Rid s Litra B. Opgaven blev
overd raget den da værende setojs mes ter Hend er. Bortset fr a kali .
beret er d e næsten ide n tisk med He yers sky ts fr a 1804.

30pds. C-426 , 4 38 , 5 13.
18 pds. C-453, 463, 522

rap er t:C-45 7

Stebejernskarronade r

Karronader må be tragtes som en overgang fId det tu n ge, lan ge
sky ts til et n oget le tt ere og kortere skyts. men karronaderne som
et intermezzo, hvor man gik fo r vidt med hensy n til at gøre sky tse t
le t. Den enge lske Fl ådes svaghed - i de få tilfælde . hvor den viste
sig svag - bundede i den overdrevne anvendelse af karronader.
hvis begrænsede skudvidde ne top gjo rde de n sårbar overfor mere
konventionelt bevæbnet modstander.

l 1785-86 indkøbte den danske nåde eksemp larer af en ny type
sky ts. konst ru eret ved det sko tske st øberi Carron . Denne type
sky ts var meget kort og let i godset. l de Io lgende år blev de r fore 
taget fo rsøg med dette sky ts . ligeso m det blev opmålt.

96 p d. F- 2 92, 322
24 pd. F-32I
I8pd. I' - 332

2 2

System 1796, setejmester Jørgen sen s tegning

l 1796 konstruerede sø tøjmestcr J ørgensen en kan onad e for de n
danske flåde, Han arbejd ede med to typer, en kanonade med
tapper , som på konventionelt sky ts . og en type, der var under
stø ttet af en " support " , e t svært øje og en bolt på undersiden af
karronaden . Selve skytset var ikke originalt i sæ rlig grad, idet det
var en tro kop i af de tidl igere ind købte enge lske karronader.

Karro nader m . sup port:
60 pd. C- 28 8. 3 6 og 24 pd. C-245 ab

Karronader m . tapper ,
36 pd. C-245" 24 pd. C- 286. 296

System 1802 med support, efter Hc ye rs tegn ing

Om krin g 180 1- 0 2 følte man e t behov for at konstruere en forbed
ret udgave af den nu tradi tionelle ka rre n åde. På de tte tidspunkt
var kanonadens svaghed endnu ikk e afs lø re t i revolutionen s sø
kri ge. og i den danske flåde komtruerede man netop i di sse år
skibe . hvis hovedarmering skulle bestå a f karronader.

Traditionelt tillægges æren for Syste m 180 2 de n daværende S0

tejmester Hover, skønt de r kan væ re nogen tvivl o m. hans " fad
derskab". De tte i sin udformning fo renklede skyts ble,' konstrue
ret i tre kal ibre : 24 , 3 0 og 36 pd .

36pd. C-279
30pd. C- 2 79, D-3H8, 3749
24 pd. C-2 79, 291

Stobejernsskyts tøvrigt

Udover de dansk konstruerede skytssystemer. råd ede søarti lleriet
også over udenlandsk skyts . som enten var ero bret eller indkøbt.

Finbank ere

Er benævnelsen for sky ts, som b lev ind køb t i slutningen af 1600-
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talle t , h oved sagelig s tammende f ra Hollan d.

8 pd. Lit ra A+: C-S8 abc. m . raper ter .

Hujhundere

Således benævn tes en svensk kon strueret sky ts type. der var mar
kan t ved , at stødb unde n var konveks istedet for konkav.

8 pd. G- 588

Morter 8 0 pd .

Langt den størs te part af nådens morterer var s tø bt i metal , men
der h lev kon struere t en række morterer i støbejern.

80 pd. C-J04 ab c.

Udover det sky ts , so m blev ben yttet til ses, har Sceta ten også
interessere t sig for hæ ren s sky ts , som for nogle typers vedkorn 
mcnde ble ..' anvendt i fæstninger og som kystart illeri .

Landartilleri e ts syste m 175 3

Dette system, der var noget tu ngere end soartilleriets skyts , an
vend tes fo r de storre kal ibre s ved kommende t il kystar tilleri.

36,24 og 18pd. A-704, 10 22, 12 76 , C-60a , F- 3 68
rape r ter , slæ der og lavetter : C-60 abc , 29 3b. 47 9

Metalkanoner

Me talsky ts var langt dyrere at fremstill e end sky ts af stø bejern ,
men til gengæl d kunne de, på gru nd af broncens sejgbed, gøres
tyndere i godset , hvorfor metalsky ts ku nne gøre s lettere end de t
t ilsvarend e kaliber i støbejern. Metalsky ts blev støb t i ca. 1 kal.
godsty kkdse, med en løbslængde , der varierede mellem' 20 og 24
kal. De benævnes som regel efter den regen t , unde r hvilken de n
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er blevet støbt, og de bærer o ftes t hans billede so m u dsm ykning.

36 pd. A- 126 8 I-II , 1270 I, HI , IV, 672, 0-57, C- 303 abc
raperter : A- 704 , 1276 a, b, c, d, f , A- I022

24 pd. A-6 90, 1270 II
18 pd. C- 157 , D-5 8

rapert ; F-3 G8
12 pd. A-635

rapert: F- 342
8 pd. A- 682

raper t : F-34 2
6 pd. 0-349- 34 9 (kun bagstyk ket]
4 pd. A- 644, 0 - 335
3 pd. ( 18 15) C-424
1/4 pd. A-742

~Ietalmorterere

Flåden ha ..'de nu en ræ kke specie lt konstruerede Ian ejer. som var
beregnet til de t svære morterskyts. Den særligt in teresserede hen 
"ises til en arti kel i Våbenhistorisk Arbog 1980, hvor O.L. Frant
zen har beskrevet denn e type af far tøjer og deres anvendelse.

Morrerere blev støbt i kal ibre fra 50 til J50 pd ., men kunne o gså
benævnes ved diameteren af mundingen, f.eks. 12 1/2 ", hvilke t
svarede til 150 pd. Der fandtes to hovedtyper armorterere , tappe
mortereren . de r fæ stnedes til sin affu tage ved hjælp ar de fra ka 
n onerne kend te tappe. og fodmortereren . som var støbt med en
fast " fod", således at den s elevation ikke ku nne ænd res. I de t
sidste ti lfæ lde ændrede man skudvidde n 'led at regulere lad ningen.

150 pd. morter : A- 134, 166 , F- 287 , 3 48 , 349 , 356,357
100 pd. morter; :\-1265 ah.
50pd. morter: D- 341
Krud tpre vcm ortc r : A- 1265c

Under belejringen af Ko benh avn 1807 fik ma n et nyt våben at
føl e : raketterne, som Congreve h avde udviklet og bl. a. afprøvede
mod den københavnske befo lkning. (Se )'fIIT 4/ 78). Man værd-
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satte derfor t ilfulde vir kn ingen af dette nye våben , og u nder kr igen
1807-1 4 udvik ledes i Danm ark et forbedret ra ketv åben. som bl.a .
en række k an onch alupper blev u drustet med.

rakette r: C-418 ab c

Diverse, artilleri vedkommend e

Hefte med udskårne ankre , kanoner mv. , ca. l790 -1 8 50
G-453 1
St ud iesamling a f formen tlig tysk o prindelse 1600- 1680 ?
Diverse sky ts : D- 342. 3 4~. 353 , 354 , 355 , 356, 357, 358,36 1,

362,3 76,377,378 ,380
Skytstilb ehør. C- 19 7
Armeringsreglem en ter : C-295

Landartillerie ts felt sky ts: D- 325, 34 0, 348, 349, 335
Vogne og lave t te r : 0 - 325, 326, 327

I den ove ns tående oversigt er Bloms inddelinger i skytssystemer
b levet bibeholdt, skøn t denne inddel ing i sig selv er noget uheldig.
Når man fo rsker i samtidige kilde r, finder man neml ig ingen refe
rencer til " sy ste mer " , der er en inddeling, de r blev ind fø rt i be 
gy ndelsen af 1800- tallet . I 1700-tallet tales der om "rids", der
egen tlig blo t angiver , a t sky ts a f samme " rid s" h ar en vis ydre
lighed me d h ina nden , uden alti d at indike re at skyts indenfor
d elte "rids" h ar de samme konstru kt ive ka ra kteri stika . Blom
p resser d erfor en for ham moderne, me re præcis betegn else "s y
stem " ned over nogle sky tskons tru kt ioner fra en tidl igere tid, og
derved fo rlener han disse konstruk tion er med en ensar tethed, so m
d e fak tis k ik ke besad .

T il sidst e-n prak tisk bemærkning : Da en del af tegningerne i
designation A er lavet i fu ld stcrrelse , og man derfor kan risikere at
få udleveret tegninger på 3-4 m . længde, vil det være til rådeligt
at konsulte re den båndskrevne regist rant. udført på registerblade.
der ligner de tilsvarende for skibe . I denne ko ncep t findes der
nærmere o plysninger om fo rma t , evt . årstal, overskrifter , under
skri fte r m.v. for de enkelte tegninger.

I denne overs igt er ku n medtaget d an sk sky ts , såvidt de tte har
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ku nnet konstateres. Udo ver disse tegn inger findes i Soetatens
ko rt - og te gningssam ling tegninger af udenland sk , primært svens k,
fransk o g enge lsk skyts.

Dansk Illu streret Skibsliste 198 1, udgivet af Forlaget Seapress Aps,
Postbox 288 , 8100 Århus C, 125,· kr.

Det er med glæ de , man konstaterer, a t Dansk Illu strere t Skibs
liste med den ne top udsendte 198 1-urlgave er en årlig t ilbage
ven dende begivenhed. Saglig in formatio n o m de n d an ske han dels
flådes sk ibe findes der nem lig ikke megen af, me n i denne bog kan
man finde alle dan ske handleskibes tekniske data , sam t billede r
af skibene. Bogen o mfatter alle dan ske skibe med en mindste
gra=nse på 200 ton s dødvægt og/el ler 200 hes te kraft, de t vil sige
at også bugscrfar tojeme er merl. Desud en findes de r special a fsni t
o m lejrskoleskibe. veteranskibe og sidst, men ikke m indst Orlogs
flådens far tøjer. Midt i glæden over denne gl imrende fortegnelse,
kunne ma n dog ønske nogle mindr e forbedrin ger t il den næste
u dgave, det er : en rederifortegnelse. hvori man kan se, hvilke
sk ibe de enkelte rederier disponerer.

De Færeiske skibe glimrer ved deres Iravær i denne udgave , det
vil væ re et aktiv, såfrem t de kan blive optaget i den næste udgave.

Så kan man ø nske, at d er bliver levnet lid t mere plads til Or logs
flåden , således at de forsk ellige skibstype r ikke må n øjes med et
b illede der repræse nterer typen, men så der kan blive plad s til
et fo togra fi af h vert en kel t Fartej . Det er ihver tfald ly kkedes god t
for han delsflåd ens ved kommende, og en eventuel undskyldning
om, at Orlogsflådens skibe alle er " typer" må d ru kne, når man
b ladrer rundt i fortegnelsen og f.eks. ser Dam pskibsselskabet
Norden s 5 søs terskibe - alle fo togra feret fra lu rten i bal las tet
t ilstan d . Det samme er ievrigt tilfældet med Dampskibsselskabet
Torm s 4 søste rskibe fra Lindeværfte t . Det kan lade sig gøre med
varie rende bille der af en gru ppe søs terskibe , der giver A.P . ~tollers

9 con tain erskibe af " A" - kla ssen et glimrende be vis for.
En delig kan man t il slut ønske nogle nyere og mere aktuelle

foto s af skibe ne , f.eks. figurerer veteranskibet "Skjclsker" med
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runde koøjer, selv om skibet ved en stor indsats i det forløb ne år
er b levet restaureret og nu fremtræder me d nye firkan tede vindu
eL

Trods disse sidste ord, er det en p ublikation , man med god sam
vittighed på de t bedste kan anbefal e.

Holger Mun chan s Petersen

Kaj Lund : Vinden er vor 3 - Dansk ungdom på gam le sej lskibe.
Borgen 1980. 160 s. iII . kr . 12 2.

I de to første bind a f "V inden er vor" koncen trerede forfatteren
sig om de sej lfø ren de veteran skibe , der idag liver op i dans ke far
vande. 1 forbindelse he rmed redegjorde Kaj Lu nd også for de for
eningcr, so m var dan net med det formål at bevare disse håndgribe
lige vidnedsbyrd om vor mari time fo rt id. De to bind virkede sær
deles helstø b te. Det samme kan desværre ikke siges om bind 3,
der bl.a. består af et afsnit om danske skoleskibe - heru nder også
fo rlængst hedengangne fartøje r . Denne afvigelse fra forfatterens
tid ligere st ramme op bygn ing kan dog t ildeIs forsva res _ selvom
man andre steder kan finde mere udtø mme nde litteratur om Georg
Stage I , København m .m. Hvad angår de stadig eks ist erende skole
sk ibe er Kaj Lu nd igen he lt i top mh t. beskrivelse i ord og _ ikke
m indst - billeder. Tek sten er up- to-date, idet selv Tvindskolernes
allernyeste skolesk ibe er med tage t. Desværre findes d er dog et
par " tudser" so m har u ndgået korrek turen : på side 45 angives
- helt korrekt - "Lilla Dans" byggeår som 1951 , men samtidig
påstås det i billedtekst en på samme side , at hu n er blevet fo togra
fere t i Store Bælt i 1948 , Are t 1948 spøger ligeledes i billedtek
sten side 46.

E t omfattende afsn it dækker sejlskibet som et soc ialpædago
gisk redskab - et vigtigt anvendelsesomr åde for vore dejlige vete
raner. Også her bevæge r Kaj Lund sig ud o ver sin tidligere stram me
opbygning. I afsnitte t gentages en hel del oplysninger fra de ti d.
Iigere b ind, hvilket virker både forvirrende og overflø digt. Dcrsom
man hav de været interessere t i dette spe cielle aspekt af veteran
skibsejladsen . ku nne man med større udbytte læse Ulf Brammer
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m .fl . Ski bsprojekter. 1980, d er ganske vist ikke er så flo t udstyre t
som Vin den er vor, men t il gengæld giver langt flere udtømmende
oplysn inge r.

I det sid ste afsn it : " Under sejl pån y" , er Kaj Lund tilbage i de n
kendte stil og præsen terer suveræn t end nu en rækk e veteranskibe .

Den ovenstående krit ik bø r ik ke tages for tungt - selvom det
ville have være t en fordel a t have bibeholdt den oprindel ige ide i
" Vin den er vor". Bin d 3 i ræ kken er - t il t ro ds for den noget u ho 
mogene op bygning et dejl igt værk , pa kket me d op lysn inger og
pragtfu lde billed er, som fo rfatteren for det meste selv har været
mester for.

Birger Thom sen

Jens Friis - Pedersen : Sejlskibe . Danskb ygged e træskibe . Hø st &
Sø n 1980. Bind IX i Handels- og Safartsmuseets søh isto riske
skriftræ kke . 106 s. iII . kr. 29 5 .

I 19 20'ern e og - Su'crne gik en ung arkitekt rundt i danske havne
og fo re tog opmålinger, tegnede og fo tografered e gamle træskibe.
Resu lta te t af denne indsats blevet man usk rip t samt en sam ling
af tegninger og fotografier, som ved hans død i 19 78 overgik til
Handels- og Sefartsmuseet med publicering for øje . Opgaven blev
overdraget søhistorikcren Anders Monrad Møller og m useums
h åndværkere n J ens Loren tzen . Disse to har valgt at lade Friis
Pedersen tale fo r sig selv - kun sup pleret m ed histori ske detall
o ply sninger , h vor det ha r været nø dvendigt , - og tale for sig
selv - del kan ark itekten!! li an har ikke alen e foretaget noget
meget fine op målinger af indretningen ombord , fra skippers fine
kahyt t il lokummet , me n han var også en særdeles habil frihånd s
tegne r og en overorde ntlig dygt ig fo togra f. Friis-P edersens beskri 
ven de tekst er kor t og knap og på elegant måde suppleret med små
fine skitser, so m sparer man ge ord . Vi står her overfor et sjældent
velly kket værk, der selv i reproduktionsfasen har beholdt charm en
fra de fine blyan tstegninger og ak vareller , og vi må væ re " bear
bej derne " taknemmelige for, at de ikke er faldet for fri stel sen
til a t lave et mamm u tvær k over d et enest ående grundmateriale ,
men nænso mt har ladet J ens Fri is-Pedersen selv fortælle.
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Det samlede indtryk af værke t er de rfor glæde - over at Fri is
Pedersen havde øje for de n værdifulde mariti me kulturarv og at
de tte arbejde n u - p å smu kkes t tænkelige måde er blevet publicc
re t. De t er d og ikke uden sorg, man læser "Sej lskibe " , idet værket
viser, hvor mange 1700-taJs sejlskibe, de r fakt isk ove rleve de helt
in d i vort århun drede , for dere ft er a t gå tab t i løbet af blot et par
årt ier.

Dette bind er det første af t T(' , a Jle byggend e på Friis-Pedersens
samling. De følgende bind kom mer til a t omhandJ e gronlandsfa
rere og norsk - og svenskbyggedc fartøjer, og bliver de ligeså vel
tykkede so m fo rste bind, vil de danne en tr ilogi, so m vil varme
hjerte t på enhver, de r har en svaghed for hav og sej lskibe.

Birger T homsen

Erik \...'edersoe: So fork laring. Gyldendal 1979. 222 s. iII . pris
k r. 98.

Søforklaring: "En rap port afgive t til retten af en skibsforer d ier
skibsbesæ tning i anledning af begivenhederne un der en screjse,
men hvo r der - i hvert Fald fo relo hig - ikke er tale o m a t gere
s tra ffe retligt an svar gælde nde mod nogen .. . ",

Således indleder forfatteren sin skildring af en rejse over At·
lan ten i hans havkrydser "G itte Gry" . Fraset et kortfattet afsnit til
slu t o m de prak tisk e for hold ved plan lægningen af en sådan tu r er
væ rket he lliget wedersoes egne - for det me ste indre - reaktioner
på de ydre påvirkn inger. For de n læser , der måtte væ re interes
sere t i, hvordan denne - levrigt fremragende - skuesp iller "rik
ke r" so m men nes ke kan den anbefales, men er man blo t mari timt
in teresseret , kan man ro ligt lægge "Sø forkla ring" på hy lde n .

Birger Thomsen
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Fotognfi fn. J. Fr i is-Peder sen "Sejls kibe", IdtJ af Th uræ, anugelig fotogra
fere t "ed Faxe Ladeplads i 1926 .

31



Ind hold :
~fedddd~r:

Nyt skrift fr a Marineh istorisk Selskab 2
Meddelelser fra Marine h istorisk Selska b . . . . . . . . . . . . . . . 3
Meddelelser fra Sel ska be t Fregatten J ylland s Ven ner . . . . . 4
Militærh isto risk Kon ference 'SI . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 5

Art ikler:
Niels M. Pro bst : Van de Velde po r træ tter af d an ske or-
logsskibe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Birger Th omsen : Sø artilleritegn inger i danske arkiver og
museer 1 .. . . . . . .. 16

Anmeld elser:
Fo rlaget Seapress Aps: Dan sk Illust reret Skibsliste 1981 .. 27
Kaj Lund : Vinden er vo r 3 - Dansk ungdom på gamle
sejlskibe . . . . 28
J ens Friis- Pedersen : Sej lskibe . Danskbyggede træ skibe 29
Erik wedersøe: Søforklaring . _ . . . . . . . . . . . . .. .. 30

Marinehis to risL. T idsskri fl Feb ru ar 1981 Nr . 1 H . Årgang

- Udgives a f Marineh istori sk Selskab, Selskabet Fregatten
J y llands Venne r, Se lskabe t Orlogsrnuseets Venner og Sel
skabe t danske Tordcnskiold- Venner.

- Redaktion: museumsinspe ktør Ole L. Frari tzen og cand .mag.
Birger T homsen .

- Ekspedition : Ole L. Fran tze n , Tøj husm useet . Freder iksholms
Kanal 29, 1220 Kbh. K. Tlf. (O I) I l 60 37 lok al 22.

- Ud sendes 4- gange årligt t il medlemmerne af de 4- udgi ven de
selskaber.

- Sidste frist for indlever ing af s tof d . 17. i måncdeme: januar,
ap ril , juni og o ktobe r.

- Abonn emen t kan tegnes gennem d e fire udgivende selskabe r
eller ved henvendelse til redak tionen .

- Eftertry k ku n t illad t med kildeangivelse.

Forside 198 1.

Van de Velde : Affæren ved Bergen august 1665 .
Rogm"," T "R..


