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Lord Nelson - Copenhagen 2. april 1801
En anglofil vurdering

Per Jacobsen
lllustrationer og billedtekster: Red.

Den 9. april 180 I underskrev de bri
tiske forhand lere, Viceadmiral Lord
Nelson og Lieutenant-Colonel W.
Stewart ombord i HM S LONDON sam
men med de danske forhandlere. ge
neralmajor WaltersdorfT og kaptajn i
Søetaten. Hans Lindh olm. den aftale
om våbenstilstand, som parterne da
gen i forvejen var blevet enige 0111.

Umiddelbart efte r ratificeredes afta
len af den øverstkommanderende for
den britiske ø stersøflåde, Admiral
Sir Hyde Parker (I ), og senere på da
gen blev den ratificeret af den danske
regen t. Kronprins Freder ik. Hermed
var den korte krig mellem Storbri
tannien og Danm ark i 180 I, som kul
minerede i "Slaget på Rede n" den 2.
april 180 1. reelt sluttet. selvom den
formelle fredsslutning først fandt sted
senere (2).

En gennemgang af dansk søkrigshi
storisk litteratur viser en overordent
lig varieret vurdering af "Slaget på
Rede n", rækkende fra konstatering
af, at slaget var et eklatant nederlag
for den britiske flåde , til nødtv ungen
erkendelse af et hæderligt dansk ne-

deriag. Sådann e erkendelser er dog
som regel ledsaget af undskyldende
bemærkninger om, at Nelson kun
reddede sig fra et nederlag ved at an
vende "ufine" midler i form af en
"krigslist" (3) . Det følge nde er et for
søg på at forklare. hvorfor "Slaget på
Reden" eller "Copcnhagen" mindes
som en af Nelsons 3 store sej re på
søj len på Trufalgar Square i London.

Krigens baggrund.

I efteråret 1800 var Storbritanniens
stilling i krigen med Frankrig krit isk.
Østrig indgik den 28. November efter
slaget ved Marengo våbenstilstand
med Frankrig , og Sto rbritannien var.
når bortse s fra Portugal. alene i kam
pen mod Frankri g. Samtidigt skete
der tilnærmelser mellem Rusland og
Frankrig. Den franske I. konsul, ge
neral Bonaparte. havde lovet Zar
Paul, der var blevet valgt som stor
mester for Malteserorden en. at over
drage Malta, som Frankrig havde
erobret fra ordenen i 1798. til ham på
ordenens vegne. Storbritannien erob-
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rede imid lertid øen i 1800 og nægte
de at overdrage den til den russiske
zar. Det vakte vrede hos Zar Paul og
var baggrund en for hans tilnærmelser
til Frankrig. Bonaparte var ikke sen
til at udnytte tilnærmelserne bl.a. ved
at tilkendegive, at Frankrig ville ac
ceptere de krav om rettigheder for
den neutrale skibsfart, som opstille
des bl.a, af Rusland, Sverige og Dan
mark . Zare ns vrede førte til, at han
den 5. november lagde embargo på
briti ske skibe i russiske havne og be
slaglagde al britisk ejendom. Den 14.
december indgik Sverige og Rusla nd
et forbund om "Væbnet neutralitet",
der kort efter blev tiltrådt af såvel
Danmark som Preussen. I aftalen
fastsloges det, a t neutrale skibe skul
le have ret til at besejle de krigsfø
rende magters havne, herunder i den
såkaldte "port il port"-trafik, at
fjend tligt gods , bortset fra kontra
bande, skulle være frit, når det frag
tedes med neutralt skib ("frit skib
giver fri ladnin g"), a t lovlig blokade
skulle være effektiv og forudsa tte en
tæl overvågning af krigsskibe, at
neutrale skibe kun skulle kunne til
bageholdes, når der forelå øjensynligt
bevis for ulovlig handling, og at en
erklæring fra chefen for en konvoj s
eskorte om, at ladningerne ikke inde
holdt kontrabande, skulle udelukke
visitation. Herudover indehol dt afta
len meget snævre regler for, hvad der
kunne betragtes som kontrabande, og
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det betød, at alt, hvad der var nød
vendigt Lil bygning og udrustning af
krigsskibe, som f.eks. træ, tovværk,
proviant m.v.. ikke var kontrabande.
Det er indlysende , at Storbritannien,
der var fuldstændigt afhængigt af sin
flåde og sit soberredomme. ikke un
der nogen omstændigheder kunne ac
ceptere disse regler, der reelt ville gø
re blokade rne af franske havne be
tydnin gsløse (4) . Ved at tiltræde afta
len gjorde Danmark sig i øvrigt skyld
i grov overtrædelse af sine trakta t
mæssige forplig telser overfor Stor
britannien, idet man efter "Freya-af
færen i 1800 havde indgået en aftale
om at opgive konvojering. indti l reg
lerne for sådan konvojering senere
var blevet forhandl et mellem parterne
(5). Det ovennævnte indhold af Neu
tralitetsaftalen var selvsagt alvorligt
nok for Storbritanien, men endnu al
vorligere var det, at aftalens par ter
også forpligtede sig til at udruste flå
destyrker til at støtte gennemførelse
af aftalen (6). En forening af de bety
delige danske , sven ske og russiske
flådestyrker ville udgøre en meget
alvorlig trussel mod den britiske tra
fik på Østersøen, som var af afgøren
de betydn ing for den britiske krigs
førsel, ford i størstedelen af de forsy
ninger. som var nødvendige for ud
rustn ing af Royal Navy, kom fra det
te område. Den britiske regering
fand t derfor med rette, at Neutrali
tersforbundet. der blev støtte t af



Frankrig, var rettet imod Storbritan
nien , og man besluttede snares t at
splitte det (7) . Regeringen under Wil
liam Pitt slog til den 16. december,
hvor man stillede de n danske og de n
sven ske regering ove rfor et ultima
tum , der gav dem valget imellem ud
træden af forbu ndet eller krig med
Storbritannien (8 ).

Den danske regering medd elt e straks
efter modtage lse af dette ultimatum,
at man fastholdt medlemskabet af
Neutralitet sforbundet, og da den bri
tiske regering den 13. januar 180 l fra
sin ges and t i Københ avn modtog
meddelelse herom og om , at Rus land
rustede til krig , var krigen en kends
gerning. Der udstedtes straks ordre
om embargo på danske, sve nske og
russiske skibe , og om at danske.
svensk e og russiske handelssk ibe så
vel som orlogsskibe skulle opbringes
i åben sø. og at danske og svenske
kolon ier sku lle besættes (9). Sa mti 
digt begyndte forb eredelsern e til af
sende lse af en stærk flådestyrke til
Østersøen. Side løbende med forbe
redelsern e til afsendelse af flådestyr
ken, gjorde man dog et nyt forsøg på
at nå en politisk løsn ing med Dan
mark. Det unge parlamentsm edlem.
Nicho las Vansi ttart, sendtes til Kø
benhavn med instru ks om at tilb yde
Danmark en defen siv afta le med
Sto rbritannien, hvor man garanterede
tilstedeværelsen i da nske farvande af

en britisk flådeafdeling på mindst 20
lin ieskibe med tilhørende fregatter.
der sa mmen med IO danske linieski
be kunne yde beskyttelse mod sven
ske eller russiske angreb. Alternativt
kunne han tilbyd e en neu tral ite tsaf
tale, der indebar afvæ bning af den
danske flåde . og ga v den brit iske flå
de mulighed for uden risiko for de ns
forbindelseslinier at trænge ind i
Østersøen for at tilintetgøre den rus
siske flåde.

Formering af Østersøflåden.

Bes lutninge n om at udru ste en flåde
for om nødvendigt at angribe først
Danmark og senere Rusland og Sve
rige blev truffet tidligt i januar må
ned , og opstilling af Østerso fl åden
sattes straks i gang i de rorskellige
britiske flåde havne og resulterede i
en stor og stærk flåde. Ved afsej lin
gen i marts 180 l bestod den af 23 li
nieskibe, hvoraf 2 på 98 kanoner , 14
på 74 kano ner , 5 på 64 kanoner. l på
54 kanoner og I på 50 kanoner , 9 fre
gatter og sloops. 8 mortersk ibe sa mt
et antal kanonbrigger, skonnerter,
luggere og kutte re (IO). Som øverst
kommanderende udpegedes den 61
årige Admiral Si r Hyde Park er med
Vice Adm ira l Horatio Lord Nelson
so m næstkommand erend e samt Rear
Admiral Thomas Graves og Rear Ad
mira l Th omas Totty som underførere.
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Hyde Parker og Nelson kendte hinan
den fra deres tjeneste i Middelhavs
flåden, idet Parker havde gjort tjene
ste som Captain af the Fleet hos Ad
miral Lord Hood, medens denne var
chef for Middelhavsflåden. og senere
havde han været eskadrechef hos Ad
miral Hotham i dennes periode som
chef for Middelhavsflåden. Derefter
havde Parker været øverstkomman
derende på Jamaica, en tjeneste som
han netop havde afsluttet. Nelson var
netop vendt tilbage fra tjeneste i Mid
delhavet og var i januar 180 I blevet
udnævnt til Vice Admiral. Det har
været diskuteret, hvorfor man valgte
Parker, der ikke havde haft nogen
særligt spektakulær karriere, som
øverstkommanderende fremfor Nel
son , der havde høstet laurbær i slaget
ved Cape SI.. Vincent og ved sin til
intetgørelse af den franske Middel
havsflåde i slaget ved Abukir (11).
Nogle har ment, at regeringen valgte
kombinationen Parker/Nelson, såle
des at den ældre og besindige Parker
kunne tage sig af de eventuelle diplo
matiske forhandlinger, medens Nel
son skulle tage sig af kamphandlin
gerne, hvis sådanne blev nødvendige
(12). Andre har ment, at den ældre og
besindige Parker skulle lægge en
dæmper på den stridslystne og yngre
Nelson (13). Forklaringen er for
mentlig en anden og ganske enkel.
Som nævnt var der tale om en stor
flåde, og en nyudnævnt Vice Admiral
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L.F. Abon: Viceadmiral Lord Horuno Nc/mil
Illalet c. J800.

havde simpelt hen ikke den ancien
nitet, der efter traditionerne i Royal
Navy var nødvendig for at kunne væ
re øverstkommanderende for en så
dan styrke. Det udelukkede derfor, at
Nelson udnævntes til stillingen (14).
Hertil kom, at opstillingen af flåden
skulle ske hurtigt, og at Hyde Parker,
der ellers var designeret som sted
fortræder for Kanalflådens øverst
kommanderende, Lord St. Vincent
(15), formentlig var den eneste tjenst
gørende Admiral, der umiddelbart
kunne tiltræde jobbet (16). Når Nel-



so n blev næstkommanderende for
Østersøfl åden. skylde s de t for me ntlig
ligeledes. at han . der havde en pas
sende charge. var "ledig på torvet".
og derfor kunne tiltræde straks ( 17).
Del forekommer usandsynligt. at den
britiske regering på nogen måde
skulle have ind skræn ket Parkers nor
ma le ansvar og beføje lse r som
øverstko mmandere nde eller have på
lagt ham at an vende Nelso n til be
stemte opgaver. og der loreligger da
hell e r intet . der giver holdepunkter
for noget sådant ( 18).

Regeringen Pitt fa ldt i begyndelse n
af februar måned og aflostes af rege
ringen Addington. Ski ftet medførte.
at den hidtidige First Lord ol' Admi
rally. Spencer. afloste s af Kanalfl å
de ns hidtid ige øverstkommanderen
de . Lord SI. Vince nt. Regeri ngsæ nd 
ringen medførte ikke ændri nger i
Storbritann iens po litik overfor Neu
tra litetsfor bunde t og dets medlemmer
og hell er ikke ændringer med hen syn
til Østersøfl åde ns ko mmandoforbold .
En af de nye Naval Lords i Ad mira
litetet var i øvrigt Nelsons mange
årige ven. Captain Thomas Trou
bridge .

Nel son . der va r blevet tilkomma n
derel Kanalfl åden med si t flag på

SAN JOSEF (19 ). blev P" e t tid ligt tids
pun kt underrettet om. at han var de 
signeret som Parkers næstkornman-

derende (20). og allerede den 5 . fe
bruar var han klar over. at han skulle
skifte sit flag til tredækkeren ST.

GEORGE. der var lettere end SAN JO

SEF og derfor mere egnet til farvan 
dene i Østersoen (2 1). Den 17. febru 
ar fik han ordre om at underlægge sig
Hyde Parker og de n 18. februa r om at

afg å til Po rts mo nth (Spithead), Ved
anko msten ti l Port smou th fi k Ne lso n
orlov i 3 dage. so m til bragtes i Lon 
don . Unde r opholde t her har han for
me ntligt talt med Parker. der på de tte
tidspu nkt og så op ho ld t sig i Londo n
(2 2). idet han i et brev den L marts
til Lord SI. Vincent kan konstatere. at

"Our fri end here is a Iitt1e nervous
about dark nights and fieids of ice,
but wc must brace up; these are
not times for Ilervous systems.."
(23)

Bem ærkningen illu strerer for ske llen i
de to adm ira lers syn på de n fores tå
ende opgave. Når Nelson i samme
brev overfo r S1. Vince nt understre
gede betydningen af. at operationen
ge nne mføre s så hurtigt so m muli gt ,
var årsagen måske en fornemmelse
af, at Parkers ledelse medførte risiko
for tid sspilde (24) . Und er opho ldet i
London fik Nel son meddelel se om. at
Admiral Parker var rejst til Yar
mo uth, hvor Østersofl åden skulle
samles , og han fik se lv ordre til
snares t at tage en troppestyrke på 600
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mand under komm ando af Lieure
nant- Colonel W. Stewart omb ord . og
de refte r afgå til Yarrno uth med de
skibe. der skulle indgå i hans eskadre
(25) . ST. GEORGE og de øvrige skibe.
der var bestem t for Østersø flådc n.
sej lede den 2. marts og anko m til
Yarrnouth den 6. marts. Næste mor
gen meldte Nelson, ledsaget af Stew
art og sin Ilagkaptajn. Thomas Hardy
sig hos Parker , der på dette tidspunkt
endnu opholdt sig i land (26) . Mødet
var hel t forme lt, og Parker disku tere
de ikke på nogen måde den forestå
ende opgave med s in viceadmiral
(27) . Der er ikke tvivl om, at mødet
med Parker var en stor skuffe lse for
Nelson, der havde forve ntet samme
åbe nhed fra Parker, som han selv
brugte overfor sine officerer, Efter en
samtale med Parkers Captain ol' the
Fleet , Captain William Dornen. blev
Nelson klar ove r, at Parker ikke hav
de større hastværk med al starte tog
tet til Østersø en, ligesom han blev
klar over, at Parker bevidst undlo d at
drøfte det forstående togt og sine pla
ner med ham (28) . Efter nogen over
veje lse skrev han den 7. marts til sin
ven. den nye Nava l Lord. Thom as
Tro ubridge, og informerede ham om
den mang lende komm unikation fra
Park ers side. og om Parkers tøven
med at lette med flåden. Han sluttede
brevet med følge nde kraf tige opford
nng:
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"Gel rid ol' us , dear l'riend, and we
shall nol be lempled lo lay a bed till
11 u'clock." (29).

Der er ikke tvivl om, at Nelson hå
bede, at Troubridge ville videreg ive
oplysningerne til Lord St. Vincen t.
Under hele opholde t i Yarmouth fort
satte Parker med at behandl e Ne lson
køligt , endog således at det blev be
mærket af den øve rstkommanderende
for Nordsces kadren. admira l Dick
son. der kom ombord til Nelson for at
udtrykke sin medfølelse (30) .

Parkers tøven var uforståeli g , fordi
han utvi vlsomt af regeringen var be
ordre t til at gennemføre angrebet P"
Danm ark, hvis et sådant blev nød
vendigt, så tidlig t, at flåden herefter
kunne nå at angribe den russiske flå
de afde ling i Reval. inden den efter
tøbruddet kunne forene sig med af
deli ngen i Cro nstadt. (3 1). Nelson
var fuldstændi gt klar ove r operat io
nens hastende karakte r, og ville der
for straks være afsej let til København
med de skibe, der var klar, for på Kø
benhav ns Red at kunne støtte gesand
ten . Drumrnond s, og udsendingen
Vansitrarts forhandlinger med den
danske regering (3 2 ).

Det hen står i det uvi sse. 0 111 Ne lso ns
ovennævnte brev Lil Troubridge hav
de nogen virkning. men den I O.
mart s modtog Parker med ridende



kurer fra Admiral itet ordre til at af
sej le med de skibe. der var parate. så
snart vinden tillod det . medens øvrige
skibe måtte følge efter. når de var
færd ige (33). Flåden le ttede herefter
den 12. mart s.

Under forlægninge n fra Yarmouth til
Kattegat var Parker stadig reserveret
overfor sin viceadmiral. På eet eller
ande t tidspun kt har Nelson imid lertid
modtaget oplysninger enten fra Par
ker eller fra dennes llagkaptajn (34) .
idet Ne lson den 16. mart s i e t brev til
sin ven . Alexander Davi son meddel 
te. at han endnu ikke havde været
ombord hos Parker. og ikke hav de
modtaget nog en form for officiel un
derretning. Men herefter konstaterede
han . at han var dybt ueni g i del. han
hidti l havde erfa ret om Parkers plan
om at ankre ud for Kron borg i stedet
for at sej le vide re til Køben havn s
Red for give støtte til de diplomat iske
forhandlin ger. I brevet hedder det:

"... .a Danish Minister would think
twice before he would put his name
to war with Eng land, wh en the
next momen t he would probably
see his M aster's Fleet in flames,
a nd his Capital in ruins ; but " out
ol' sigth out ol' mind", is an old say
ing. The Dane should see our Flag
wa ving every moment he lifted up
his head." (35)

Nogen storre fortrolighed fra Parkers
side har der dog ikke været tale om .
idet Nel son den 20. marts ligeledes i
et brev til Davi son fortalte. at han
dagen j forvejen havde været ombord
hos Parker. hvor han blev en time .
Han skrive r. at han "fandt ud af no
get". men at der i øvrigt ikke var tale
om den grad af åbenhed. som han
se lv ville have vist over for sin næst
komma nderende (36). Ne lson har og
så beskrevet mødet i et brev til Trou
brid ge. Det frem går hera f. at Parker
under samtalen. da Nelson insistere
de på, at man straks skulle g11 til Kø
be nhav n, meddel te, at han ikke ville
gå videre , før han havde fået endelige
instrukser fra regeringen (37). Nelson
gav i brevet udt ryk for frustration.
fordi han var ban ge for. al en såd an
forsin kelse kunne medføre. at den
russiske eskadre i Reval nåede at for
ene sig med eskadren i Cronstadt , in
den man nåede al angribe den.

Efter pas sage af Skagen blev fregat
ten BL ANCHE afsendt til Kobenhavn
under parlamen tærflag for at over
bringe den briti ske regerin gs ins truk 
ser til gesandt en . Drummond. der fik
ordre til at st ille de n dan ske regeri ng
overfor et ult imatum om inden 48 ti
mer al acce ptere de t bri tiske tilbud.
Hvis tilbuddet blev afsl ået , sku lle han
meddele det til chefe n for BLANCHE.

og straks for lade København i fregat
ten . I tilfælde ar. at den dan ske rege-
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rings svar var negativt. havde Parker
ordre til straks at ivæ rksætte angrebet
på danskerne (38).

Den 20. marts ankrede nåden nord
for Kulien , og her modtog Parker
med frega tten ALCMENE de ventede
instrukser (39) . Den 22 . marts lettede
n åde på ny, og om aftenen kom den
til ankers mellem Helsingør og Kul
ien. Næste morgen tid ligt kom SLAN

GIE fra København med gesandten,
Drummond, og den særlige udsen
ding, Vansinart. der e fter sammen
brudd et i forhandlingerne, havde for
ladt København. Vansittart meddelte
Parker. at den danske regering havde
nægtet at acceptere de britiske for
slag, hvorfor han straks kunne indle
de fjendtlighedern e i overensstem
melse med sin instruks (40) .

Parkers instruks (4 1) er date ret den
15. mart s, idet den nye regering på
grund af kongens sygdom først for
melt blev udnævnt på dett e tidspunkt.
De fleste mini stre var dog i praksis
tiltrådt længe inden , herunder de nye
medlemmer af Adm iralitetet. Der er
derfor næppe tvivl om, at Parker in
den afsej lingen fra Yarmouth havde
modtaget en mundtlig instru ks, der
svarede til den formelle instruks.

l instruksen fastslås det indlednings
vist, at han , så snart som muligt efter
at man enten har opnået en aftal e
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med Danm ark eller har nedkæmpet
den danske modstand , skal afgå med
n åde n til Reval, og hvis den russiske
n ådeafdelin g stadig befinder sig der.
straks angribe den og tilintetgøre ski
be og arsenal er, dog uden at udsætt e
n åden for unødig stor risiko (42).
Derefter skal han på samme måde an
gribe n åden i Cronstadt , og hvi s det
ikke er lykkedes at få en aftale med
den svenske regering. skal han til
sidst angribe den svenske n åde. Han
beordres udtrykkeligt til uden noget
som helst tidssp ilde at afgå til Øster
søe n. På baggrund af instru ksens for
udsætning om, at Danmark på den
ene elle r anden måde skulle pac ifi
cere s inden angre bet på den russiske
nåde, kan de r ikke være tvivl om , at
rege ringen forud satte, at Parker så
hurtigt som muligt sikrede sig. at han
ikke under angrebet på Rusland hav
de en fjendtlig dan sk nåde i ryggen .
Det er også sand synli gt , at man for
udsatte n ådens tilstedeværelse ved
Helsingør eller på København s Red
under forhandl ingerne for at lægge
pres på Danmark.

Efter Drumrnonds og Vansitrarts an
komst modtog Parker fra dem op lys
ninger om de forsvarsforanstaltnin
ger , der var blevet iværksat på Kø
benhavns Red. Diplomaterne rede
gjo rde for, at forsvaret var formida
belt og langt oversteg , hvad den bri
tiske regering havde forestillet sig.



Parker havde endvidere drøftelser
med de civile lodser, man havde om
bord , og med sin Captain af the
Fleet , Domett (43). Resultatet var, at
Parker fik stærke betænkeligheder
ved et angreb på den danske for
svarslinie på Københavns Red, og
han indkaldte Nelson og Vansittart til
et møde i flagskibet LONDON (44).
Dette møde den 24. marts fik afgø
rende betydning for det fortsatte for
hold mellem Parker og Nelson og
dermed også for det forestående an
greb på den danske forsvarslinie på
Københavns Red , idet Nelson fra
dette tidspunkt begyndte at påvirke
Parkers beslutninger.

Planlægning af angrebet.

Under den lange samtale i LONDON

var Nelson blevet overbevist om. at
del efter de nye oplysninger om den
danske forsvarslinles styrke var Par
kers mening at forblive i Kattegat, og
der afvente muligheden for en traditi
onel kamp med den danske flåde
(45). Under diskussionerne blev Van
sitrart udspurgt af Nelson, der fik en
række oplysninger, der åbenbart
hjalp ham til at overbevise Parker
om, at et angreb på København godt
kunne gennemføres. Diskussionen
mellem de 3 herrer drejede sig her
efter om, hvorvidt angrebet skulle
gennemføres nord fra, eller om det

skulle ske fra syd efter en forudgå
ende forlægning af flåden gennem
Store Bælt. Den endte med, at Parker
besluttede at gå gennem Store Bælt
(46). Efter mødet udarbejdede Nel
son et memorandum til Parker, hvor
han nærmere redegjorde for sin op
fattelse af den strategiske situation,
og for mulighederne for at gennem
føre operationen mod den danske for
svarslinie (47).

Først understregede han i memoran
daet at det var afgørende nødvendigt
at gennemføre angrebet på Køben
havn så hurtigt som overhovedet mu
ligt, fordi forsvaret ville blive styrket
jo længere tid, der gik inden et britisk
angreb. Dernæst gennemgik han den
faktiske situation på baggrund af
Drummonds og Vansutarts oplysnin
ger, hvorpå han gik over til at vurde
re mulighederne for gennemførelse af
angrebet. Han havde øjensynligt ikke
større respekt for Kronborg. Passa
gen af denne fæstning kunne koste
skader på master og rær, men ikke
værre, end at de kunne repareres.
Derimod tog han afstand fra et di
rekte angreb på den nordligste del af
forsvarslinien. som ikke mindst på
grund af fæstningen TREKRONER måt
te anses for langt den stærkeste dan
ske fløj. Et sådant angreb ville være
"at tage tyren ved hornene" og med
føre risiko for stærk beskadigelse og
evt. tab af skibe, og det ville være
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vanskeligt med den i så fald råde nde
vi nd at frigøre ev t. beskadiged e sk i
be. I stedet fores log Nelson , at de n
da nske linie blev angrebet syd fra,
idet den her var svagest, og fordi e t
angreb herfra vilJe anbringe den bri
tiske styrke mellem den da nske linie
og evt. fors tærkninger fra Rusland
eller Sverige, ligesom det ville give
mulighed for bombard emen t af Kø
benh avn. Et angre b fra syd på for
sva rslinien i Konge dy be t kunne efter
Nel sons opfatte lse ge nnemføres en
ten direkte ved foru dgåend e passage
øst om Middelgru nden gennem Hol
lænderdybet eller ved passage af Sto
re Bæ lt. Der er ikke tvivl om, at Ne l
so n foretrak at angribe efter passage
igennem Hollæn derdybet. me n alle r
naiivet, ang reb efter passage af S tore
Bæl t, havde også en vis tiltræk ning
på ham , ford i de t efter hans opfatte l
se gav mulighed for samtidigt med
angre bet på Københav n at ang ribe
Reval med en de tacheret eskadre,
idet han var hel t bev idst om, at øde
læggelse af den russiske flåde var
nøg len til op løsning af Ne utrali tets 
forbunde t (48).

Som nævnt valg te Parker at gå gen
nem Store Bælt, og flåden lettede den
25. marts med kurs mod Sto re Bælt. I
løbet af formiddagen blev Parker be
tænke lig ve d de navi gatoriske van
ske lig heder ved passagen af Store
Bælt, og efter en kort konference
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med Ne lson. hvorunder Nelson læste
sit mem orandum op for Parker, blev
det besluttet alligevel at angribe den
danske forsvarslinie syd fra efter pas
sage af Hollænderdy bet. Herefter
vend te flåden og ankrede i eftermid
dagens løb ud for Gill eleje (49) .

De næste dage , hvor vinde n ikke gav
muli ghed for passage af Sundet, blev
benytte t til at udarbejde de fore løbige
planer og ordrer for angrebet på den
danske Iorsvarslinie, og del fremgår
af Ne lso ns journa l (50), at han her
mod tog ordre om at overtage ko m
mand oen over en detacheret eskadre
bestående af IO linieskibe. 4 fregat
ter, 4 sloops, 7 mortersk ibe. 2 bran
dere og 12 kanonbrigge r til anve ndel 
se på e n "særlig opgave". Sam tidigt
fik han ord re til at skifte sit flag fra
tredækkeren ST. GEO RGE til todæk
keren ELEPHANT under kommando af
Captain Foley. Gr unde n til sk iftet
var , at ST. GEORGE stak for dybt til at
deltage i et angreb med passage af
Holl ænderd ybel.

Nelson havde på grund lag af de op
lysn inger om det danske forsvar, som
han havde fået af Vansinart. allerede
bestemt sig for de n taktik, som han
ville anvende ved angre bet. og han
udarb ejdede straks et mem orandum
til sine sk ibsc hefer. Det fremgik her
af bl.a., al han ag tede at lade skibe ne
ank re med anker tove t ledt ud gennem
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en agterport med spring på tovet, så
ledes al de ved al stikke ud eller hale
ind P" tovet kunne skifte plads (5 1).
Skibsc heferne ble v kaldt om bord til
Nelson. der forklarede sine planer for
dem. Til hans overraskelse var de ik
ke alle lige begejstrede. l journalen
hedder det så ledes ....AII da)' em
ployed in arguing and convinci rig
Io Ihe dilTerenl officers the inten
ded mode of altack" (52).

Vinden blev vestlig den 28.. og Par
ker skiftede til en ankerplads tættere

på Helsingør. Uanset. at han havde
ordre til snares t mu ligt at angribe Kø
ben havn. indledte han IHI en korres
pond ance med kommandanten på
Kronborg med henblik på at opnå
fredelig passage. hvil ket naturligvis
blev afslåe t. Resultatet var. at de n
britiske llåde forst le ttede for al stå
forbi Kronborg om morgenen den 30.
marts . Passagen af Kronborg skete
udcn beskadig elser af de britiske ski
be . Efter Nelson s råd holdt man sig
først rnidtstroms, og da del viste sig.
at der ikke blev skudt fra den svenske
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kyst, holdt man mere over mod den,
således at Kro nborg's kanon er var
ud en virkning (53) . I formiddagens
løb ankrede Nel sons d ivision ud for
Tårbæk, meden s Parker s division
ankrede lidt nordligere mell em Ved
bæk og H ven .

Nelsons forberedelser og
planlægning.

Umidde lbar t efter ankringen gik ad
miralerne Parker . Nel son og G raves
led saget af Lieutenant-Colon el Stew
art og Captain s Foley og Fremantle
ombord i freg atten AMAZON, der var
und er kommando af Captain Riou ,
for at foretage en rekognosering af
den danske forsvarslinie . AMAZON
blev led saget af briggen CRUIZER og
en lugger. AMAZON an krede på ny
ved flåden over middag, og Ne lso n
traf straks foran staltninger til at er
starte de n afmærkning af Hollænder
dybe t, de r var blevet inddraget af
danskerne, Arbejd et med opladning

og udlægning af nye afm ærkninger
blev påbegyndt om aft enen under le
del se af chefe n for CRU IZER, Com
mander Bri sbane.

Der blev herefter holdt et møde i
LONDON mell em Parker, Ne lso n og
Graves. Både Parker og Graves var
stærkt betænkeli ge ved det forestå
ende angreb, ikk e mindst på grun d af
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de danske batt eri er på land, medens
Ne lson tilb ød at lede angrebet , hvor
til han mente at skulle bruge IO linie
skibe . Det blev besluttet at fore tage
en yderligere reko gnoscering næste
dag und er med virken af artiller ioffi
ce rerne fra morterskibene. Om afte
nen skrev Ne lson i et brev til Lad y
Hamilton:

"l have just heen reconnoitering
the Danish line ol' defence, It looks
formidable to those who are child
ren at wa r, but to my judgment,
with ten sail ol' the line l think l
ean annihilate them ... "

Den 31 . marts om morgen en rekog
noscerede admiral erne Park er , Nel
son og Graves igen den dan ske lini e
ledsaget af Lieu tenant-Colonel Stew
art , Parker s Captain ol' the F lee t, Do
mett og LONDON's chef, Cap tain Ot
way. I denne rekognoscering, der og
så foregik fra AtvlAZON, deltog også
morter skibenes artilleriofficerer, der
skulle vurde re mul igh edern e for at
bombardere Holmen med den ikke
udrustede danske flåde og den s ma
gas iner (54) . Artille rioffice rerne var
enige om, at et bombardem ent kunne
ge nne mføres, do g under den bestem 
te forudsætning, at de n dan ske 1'01'

svars linie syd for T rekroner var ned
kæmpet. Del er vig tig t at bemærke, at
de ikk e fandt ned kæmpel se af se lve
T rekroner for nød vendi g. Efter re-



kogno sceringen afholdtes et egentligt
krigsråd om bord i ELEPHANT, hvori
deltog Parker, Ne lson, Graves samt
Domett , Fremantle, Foley , Murray
(chef for EDG AR ) og Riou samt Stew
art. Under mødet diskuteredes ikke
blot det fores tående angreb , men og
så de efterfø lgende operationer mod
Sverige og Rusland. Parker var skep
tisk med hensyn til muli gheden for at
gennemføre et vellykket angreb på
den dan ske linie, og bad Nelson, Gra
ves og Domell om at tilkendegiv e de
res opfattel se skr iftl igt. Det kan ikke
o verraske , at Ne lson fastholdt, at an
greb et kunne gennemføres. Rear-Ad
miral Grave s var imod angrebet, me
dens Dom ett gik ind for det (55 ).
Resultatet blev, at Parker fastholdt
den allerede trufne beslutning om at
angribe den dan ske linie i Kon ged y
bet syd fra efter forudgående passage
af Hollænderdybet . idet han øgede
Nelsons detacherede eskadre med
yderligere 2 linieskibe, således at han
kom til at råde over i alt 12. Samti
d igt blev det aftalt, at 3 linie skibe fra
Parkers divi sion, for at true den nord
lige Iløj af den danske linie og for at
kunne assistere ev t. beskadigede bri
tiske skibe , skulle lette samtidigt
med , at Nelson indledte sit angreb på
den sydlige Iløj (56). Resten af dagen
og i løbet af natten fort sattes arb ejdet
med opmåling og udl ægning af bøjer
i Hollænderdybet. Om morgenen den
l . april Ilyttede fl åden sin ankerplads

tættere på Middelgrundens nordlige
ende, og Nel son for etog om formid
dagen end nu en rekognoscering af
den dan ske linie. Om eftermiddagen
lettede Nel son s es kadre og stod ned
gennem Hollænderdybet med AMA

ZON og CRUIZE R i spidse n. Umiddel
bart før mørkets frembrud var eskad
ren bragt til ankers ved den sydlige
ende af Middelgrunden (57) .

I aftenens løb udfærdiged e Nelson
den endelige plan (58), der næ ste
morgen skulle ud leveres til samtlige
skibschefe r. Det er karakte ristisk for
Nelson , at han altid foretog en om
hyggelig planlægning af sine op era
tioner. Vi ke nder ikke planlægningen
før slaget ved Abukir, men vi ved , at
han Ilere gange und er forfølgelsen af
den fran ske fl åde inden slage t di sku
terede de forskellige muligheder med
sine skibschefer, og at disse forstod
de principper, som Nel son anvendte,
så godt, at det, da man fik den fran
ske fl åde i sigte , ikke var nød vendigt
for ham at udstede yderlige re ordrer
om angrebet (59 ). Før slaget ved Tra
falgar havde han også udarbejdet pla
ner for angrebet på den fran sk- span
ske fl åde (60) . Plan en for angrebet på
den dan ske forsvarslinie på Køben
havns Red er imidlertid særlig inter
essant, fordi Nelson her kunne plan
lægge på grundlag af en omhyggelig
rekognoscering og med sikkerhed
for , at de obse rverede forhold ikke
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ville ændre sig inden angrebet, fordi
skibene i den dan ske linie var for
ankret uden mul ighed for al skilt e
position.

Ved Abukir III den franske linie også
for anke r. men ski bene var fuldt ud
rustede . og kunne derfor i modsæt
ning til de da nske. der ikke førte sej l.
sk ifte position. Ved Abuk ir konce n
trerede Nelso n sig derfor i begyndel
sen 0 111 at odelægge den franske flå
des luv floj . fordi resten af fl åden
ikke ville kunne assistere den . Herud
over dublerede han de angrebne ski
bc, Det torste hen syn behovede han
ikke al tage i Kobenhavn. og en du

blering blev opgi vet. fordi man reg-
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nede med. at den danske flåde var
anbragt si, tæt ved Retsh alegru nden .
at dublering var umulig. De bri tiske
skibe måuc derfor anbringes i linie
overfor den danske. P[} grundlag af
observationerne under rekogno sce

rin gerne var Nelson ove rbevist om. at
den syd lige dan ske fløj var den sva 
geste. og at man derfor skulle kOI1

centrere sig 0111 al øde lægge den s[t

hurti gt som muligt. H an havde også

lugt mærke til. at der var mulig t at
placere et skib. der kunne beskyde de
sydligs te dan ske skibe langskibs.
Konce ntra tionen af angrebet på syd
fløjen . skulle foregå ved. at linieski
bene EDGAR. ARDENT. og GLAlTON i
næ vnte rækk efølge skulle passere de



4 sydligste danske skibe og und er
passage beskyd e dem. EDGAR skulle
hereft er ankre ud for det 5. dan ske
skib. AlmENT udfor det 6. og GLAT
TON ud for det 7. Herefter skulle IStS
an kre ud for det 2. sk ib ligeledes un
der beskydning af del sydligs te, og
ende ligt sk ulle AGAMEMNON ankre
ud for de t sydligs te. De øv rige skibe
BELLONA. ELEpHANT. GANGES, MO
NARCH, DEFtENCE, RUSSELL og PO
Ly pHEMUS ble v i næ vnte ræ kkefø lge

placeret ud for de øv rige dan ske sk i
be, så ledes at POLyp HEMUS var det

nordligste p lace re t ud for blo kskibet
MARS. Det mest bem ærkels esværdige
var, at Ne lso n ikk e placerede sit flag
skib ELEPHANT ud for Ol fert Fisehers
stande rskib DANNEBROG, men i ste
det ud for lini eskib et SJÆLLAND, de r
lå lidt nordligere. Pladsen ov er for
DANNEBROG blev overl adt til GLAT
TON (chef, Captain Bligh ) (61 ),
Grunden til denne usædvanlige dis
positi on skal form entlig søges i e t be
vidst forsøg på. al skabe et ge nnem
brud af den danske linies centrum.
således at britiske skibe kunne træn
ge ind i den dervecl opståede åbning i
lini en og beskyde de danske skibe
langskibs. GLATTON var velegnet til
denne opgave, fordi dens bevæbning
bestod af tun ge karronader (62), der
på kort afs tand kunne afgi ve en øde
læggende ild. Nelso ns plan var også
usædvanlig på e t andet punk t. Det
var sædvane. at fregatter og andre

lett e fart øjer ikke deltog i det egent
lige slag mell em lini eskibene (63),
men denne regel fraveg Nelson. Som
nævnt havde han under rekognosce
rin gen bem ærket, at det va r muligt at
beskyde de sydligste danske skibe
langskibs ved at anbringe et skib syd
for den danske lini e. Det blev fregat
ten DESIREE samt kanonbri ggerne,
der fik denne opgave. De øv rige fre
gatter skulle under Captain Riou's
ko mma ndo være til Nel son s disposi
tion, og det var formentlig tanken. at
de skulle udnytte et evt. ge nnembrud
af de n danske linies centrum til lang
skibs beskydning af den danske lini e
(64 ). Det var i øvr igt en de l af Nel
sons plan, at den sydlige danske t1øj
for ventedes tilintetgjort hurti gt, hvor
efte r IStS og AGAMEMNON skulle kap
pe deres anke rtove, sæ tte sejl og pla
cere sig foran POLYPHEMUS for at
styrke den nordli gste del af brit iske
lin ie .

Angrebet.

Om morgenen den 2. april var vinden
ideel for angrebet på den danske linie
i Kongedy be t. og de briti ske skibs
che fe r blev kaldt om bord i ELE
PI-t ANT for at modtage deres ordrer.
Dereft er blev de medbragte lod ser og
skibenes Masters (naviga tionsoffice
rer) ka ld t om bord til Nelson, der nu
mødte sit første problem, fordi ingen
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af dem turd e tage ansvaret for at føre
flåden op i Kongedybet. Til sidst er
klærede Masteren fra BELLONA, mr.
Briarly, sig dog villig til at påtage sig
opgaven. Det tik muligvis skæbne
svanger betydning for BELLONA, der
således und er opmarchen måtte savne
sin Master, der var om bord i det le
dende skib EDGAR (65) . Imellem kl. 8
og 9 beordrede Nel son flåden til at
lette. Den ram tes hurti gt af det første
uheld , idet det viste sig, at AGAMEM
NON, der skulle være det sydligste
briti ske linieskib. var korurner for
meget i læ, og derfor ikke var i stand
til at lægge Middelgrunden op. Nel
son beslutt ede derfor at lade POLY
PHEMUS, der skulle have været det
nordligste britiske skib, overtage
AGAMEMNON's plads. Da formålet
med det briti ske angreb var at ned
kæmpe den dan ske forsvarslinie syd
for Trekroner (66), således at mor
terskib ene uhindret kunne bombar
dere den på Holmen liggende dan ske
flåde og den s arsenaler, var dispo siti
onen logisk, fordi POLYPHEMUS'S de
signerede danske modstandere var
blokskibene MARS og ELEFANTEN,
som begge hørte und er kommandør
Steen Billes eskadre i selve havne
indløbet , hvorfor deres ødelæggelse
ikke var nødvendig af hens yn til
ivær ksættelse af et sådant bombar
demen t (67 ). Også kanonbriggerne
und er kommando af Commande r Ro
se, der sammen med DEStREE skulle

18

beskyde de sydligste danske skibe
langskibs, havde på grund af strøm
men problemer med at nå op (68) .

Kl. godt IO begyndte slaget, da det
sydligs te danske fartøj , PRØVESTE
NEN fyrede på det ledende bri tiske
skib, EDGAR, der kort efte r kunne
ankre på sin position overfor bIokski
bet JYLLAND. De følgende 4 skibe ,
ARDENT, GLATTON, IStS og POLY
PHEMUS kom uden problemer på
plads i henhold til den af Nelson ud
arbejdede plan, og det samme gjaldt
DEStREE, men så hændte det næste
uheld. BELLONA, der manglede sin
Master, løb på grun d på Middel
grunden. Det var derfor afskåret fra
at nå sine designerede mod standere,
de mindre fartøjer umiddelbart nord
for DANNEBROG, men kunne stadig
bruge sine kanoner , gan ske vist med
formindske t effekt på grund af af
standen, men nu mod de 2 sydligs te
danske skibe, PRØVESTENEN og WA
GRIEN (69) . Kort efter indtraf det næ
ste uheld. RUSSELL, der efter planen
skulle have ankret umiddelbart syd
for POLYPHEMUS's oprindeligt desig
nerede position , kom under opsejlin
gen umiddelbart efter BELLONA, og
led nu samme skæbne som den . Hei
ler ikke RUSSELL var ukampdygtig,
idet den som BELLONA kunne bru ge
sine kanoner mod de 2 sydligste dan
ske skibe, men ligeledes med reduce
ret effekt på grund af afstanden. Nel-
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T.E. Lonn ing: "SV,CET PAA KIØBENHAVNS RHED DEN II AP RIL MD CCCI. Taget f ra
Batt eriet paa Amag er", Yderst til højre ses freg atten DES/REE, der beskyder blokskibet PRØ·
VESTENEN langskibs.

sa ns flagskib ELEPHANT fulgte umid
delbart efte r og undg ik at lide samme
skæbne som de 2 grundstødte ved at
pas sere på disses ves tside i stedet for
som oprindeligt planlagt på øs tsiden.
ELEPHANT indtog herefter den BEL
LONA tiltænk te plads i linien. RUS
SELL'S grundstødning betød næppe
nogen særlig svækkelse af Nelsons
linie, idet den s designerede modstan
dere som AGAMEMNON's var blok
skibene MARS og ELEFANTEN, der lå
nord for Trekroner. Deri mod betød
BELLONA's grundstødning en svæk
kelse, fordi den britiske linie herved
blev for kort , så ledes at angrebet på

de nordlig ste skibe i den danske linie
syd for Trekroner foreløbigt måtte
overlades til fregatterne under Riou.
Det er ikke tanken her at foretag e en
detailleret gennemga ng af slagets ud
vikling (70). Det skal blot konstate
res, at kampen kom til at vare læn
gere end påregnet af Nelson. Det
skyldtes de ls, at kampafstanden på
grund af lodsernes frygt for grundt
vand mod Refshal cn blev stø rre end
ønsket af Nelson (7 1), og dels at Nel
son havde undervurderet den dan ske
modstandsevne (72 ). Nedkæmpelsen
af den sydlige del af den danske linie
skete derfor ikke så hurtigt , som han
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havde håbet . hvo rfor POLYPHEM US
og IStS ikke. som planlagt. kunne fri
gores hurt igt til stoue for no rdflojen .

Lidt over kl. I sendte Admiral Parker
så del lam ose og kon trovers ielle sig
nal no . 39 : "Diseon tin ne the a ct i
on". Sign alet var ikk e stile t til ELE
PI-IANT. men var ge nerelt til hele
Ne lso ns eskadre (73). De l ha r været
d iskutere t. om signalet beroede på en
for håndsartale me lle m Parker og Nel 
son. således at Parker var indforstået
med . at Ne lson i givet fald kunne la
de være med at adl yde det (74) . Der
er dog ikk e grund til at tro, a l Parker
mente noget som he lst andet end del.
der ko m til ud tryk i sign alets tek st :
Ne lso n sk ulle trække sig tilb age.
Baggru nden for signalet var formen t
lig . at Par ker ikke på den forho ldsv is
lange afstand kunne se tegn på. at
den dan ske linie var svækket. me n
derimod kun ne se. al 3 brit iske skibe
va r på grund . Parke r. der ikke var
særligt offensivt indstille t. var nervøs
for sine sk ibe og derfor parat til at er
ke nde et ned erla g for al bevare deres
ka mpevne til sene re operationer mod
den russi ske flåde ,

Sinunionsplan /1(1 det lilis/Jlmk! da Nelsons
ELEI'IHNT l'lIga gat:r LHNNElJ/W G. Efter Felt/

bæk.

Nelson var derimod klar over. a t den
danske linies modstandskraft var ved
at blive svækket. a l de 3 gru ndstedte
skibe ikke va r j nogen som hel st fare
og . at et for søg P'I at trække sig tilba
ge forbi Trek ron er ville kunne få ka
tastrofale følger i form af man ge øde
lagte skibe . Han beslutl ed e derfor ik
ke a t adl yde signa let (75) . I stede t lod
han for tsa t signa l no . 16 : "Engage
the enemy m ore c1osely " vaje. Da
sk ibscheferne. herunder Nel sons
næstkommanderende . Real' Admiral
G raves. obse rve rede det . tonsutte de
ka mpen (76). De t gjaldt dog ikke fre
gane rne, der und er Riou 's led el se var
i kamp på nordfl øjen . De ad lød sig
na let. og und er ve ndingen kom ikke
mi ndst AMAZON und er en øde læg
gende lan gsk ibs beskydn ing . der
medførte beskadigelser og store per
soneltab. Blandt de fal dne var A~tA

ZON's che f, Captain Riou .

So m næ vn t var den dan ske linie s
mod standskraft ved at svæ kkes . da
Parker sendte sit signa l. og kort efter
brød den s ce ntrum sa mme n med den
virk ning . al de n britiske flåde ku nne
koncentrere sig om liniens nordl ige
fløj . der hurtigt blev nedkæmpet bl.a.
ved lan gskib s beskydning (77). Om
kring kl. 2 va r den dan ske modstand
næsten ophø rt. De fleste skibe var
øde lagt. og mange ha vde strøge t
(78) . Når fartøj er fra de britiske skibe
forsøgte Ul luge skibe. der havde stro-

~I
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Dette er sikkert den bedste engelske gengivelse af Slaget på Reden. Nicola s Pocock har tydlig
vis gjort omhygg elige forstudier inden IU/Il udførte Sil berømt e maleri i /800. Midt i billedet
ses Nelsolls ELEI'HANT med det blli udmiraisflag pti [ortoppen. Københavns topografi har dog
ikke interesseret kunstneren synderligt!

get, eller hvor modstanden var op
hørt, i besiddelse, blev de i flere til
fælde beskudt fra disse og måtte op
give at tage dem i besiddelse, Nelson
mistede tålmodigheden og bemær
kede til Stewart, at denne beskydning
måtte bringes til ophør, enten ved at
man sendte en parlamentær i land, el
ler ved at angribe de skibe, der fort
satte med at skyde, uanset at de hav
de strøget, med brandere (79).

f)ANNElfROG eksploderer. Aquatinte lIf J.T.

Senes.

Han skrev herefter sit berømte brev
til "Danskerne, Englændernes brød
re", hvori det hed:

"Lord Nelson has directions to spa
re Denmark when no longer resi
sting but il' the liring is continued
on the part ol' Denmark Lord Nel
son will be obliged to set on lire all
the floating batteries he has taken,
without having the power ol' saving
the brave Danes who have defen
ded them." (80)
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Brevet var adresseret til den da nske
regering (8 1). og Nel son var meget
omhyggelig med at forsegle brevet.
inden del blev afsendt (82). Snm par
lame mær benyttedes Captain Thesi
ger. der som frivillig indgik i Nelsons
stab på grund af sine sprogkunds ka
ber. Han blev roe t ind til blokskibe t
ELEFANTEN. der. se lv om del indgik i
forsvars linien under kommandør Fis
chcr, ogs å fungerede som vagtskib P~l

Kø benhavns Red. Ledsaget af en
dansk officer sendtes Thesiger videre
til Kro nprins Frederik. der P" dette
tidspunkt befandt Sig ved Nordre
Toldbod.

Kronprinsen accepterede en øj eblik
keli g våbenhvile. men sendte kaptajn
Lindholm tilbage med Thesiger for al

f" uddybet. hvad der i øvrigt var for
måle t med Nelsons brev . På veje n in
struerede Lindh olm bl.a. Trekroner
om at indstille kampen. og da skyd
ningen ophø rte . hejstes også på ELE
PHANT parlamentærflag og signal til
eskadren om al op høre med skyd
ningen. Slaget var forbi lid t efter kl.
3. og havde således varet i lidt mere
end 5 timer.

Inden Th esigers fartøj vendte ti lbage
til ELEPflANT. havde Nel son haft en
kort konference med Foley og Frc
man tie med henb lik på mulighedern e
for at angribe Tre kroner og kO I11

man dør Stee n Bi lles es kadre i havne-
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ind løbet. såfremt den danske regering
ikke ville acceptere en våbenhvi le.
Begge frarådede det.
Straks Lindholm kom om bord i ELE
PflANT. udfærdigede Nelson sit svar
på kronprinsen s spørgsmål.
Han meddelte. at formålet med parla
mentærflaget var medmenneske lig
hed. og at ha n ønskede. al fjendt lig
hedern e skulle ophøre. så ledes at han
ku nne tage priserne i besiddelse og
tj ern e fange rne fra dem. så ledes at
priserne kunne flyttes e ller brændes.
Samtid igt er klærede han sig villig til
at sætte alle sårede danske fanger i
land (83 l.

Lindholm vendte herefter tilbage til
København med Nels ons svar. og
blev straks af kronprinsen sendt vide
re til Admiral Parker sammen med
ko mmandør Steen Bi lle for at e rfa re
admiralens betingelser for en egent lig
våbe nstilsta nd. Park er oplyste om si
ne bet ingel ser. der i del store og hele
svarede til de krav. so m var fremført
af Vans inart. og Lin dhol m lovede at
vende tilbage med et svar næste mor
gen . Indtil da var våbenhv ilen sikre t
(84).

Så snart våbenhvilen var sikret. be
ordrede Nelson GLATTON. ELEPflANT.
GANGES. DEFtANCE og ~IONARCfI til
al lette for at støde til Parkers divisi
0 '1. Unde r udsej lingen lob ELEPflANT
og DEFIANCE på grund. l nattens løb
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C.A. l.arentrens arbejdsskitse ti! lUll IS velkend te Illa/eri. Skitsen har tilltort Otjcrt Fischer. t.·/~

ter Fe/d/Ul'/.:..

kom dog alle grundstødte brit iske
skibe, herunder de 3 der stødte før og
under slaget, fri , og morterskib ene
blev bragt i position med henbl ik på
bombardem ent af Københ avn (85 J.

Det har ikke m inds t i dan sk mari
nehi stori sk litteratur væ ret en almin
de lig opfatte lse, at Ne lsons første
brev blev se ndt for at redde ham fra
en krit isk situation, der kunne have
udviklet sig til et briti sk nederl ag.
Brevet er bleve t karak teriseret som
en "krigslist", og det har været be
tvivlet, at meningen med forslaget
om våbenhvile virkelig var "humani-

ty" , so m anfø rt af Ne lson, idet truslen
om at opbrænde pri serne uden mulig
hed for at redde besætningerne er
blevet betegnet so m så umenneske
lig, al Ne lson næpp e ville ge nnem
føre den . Tru slen er blevet betegnet
so m "bluff" (86) .

Det kan fak tis k udelukkes, at en så
dan forståel se af Ne lsons brev er rig
tig . En forudsætning for, at brevet
kunne være en krigslist, målte enten
være, at den briti ske flåde på dett e
tidspunkt fakti sk var i en kr itisk situ
at ion, elle r at Nelson i øv rigt ville op 
nå noget. som han ellers ikke havde
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muli ghed for. l han s personlige jour
nal lyder indførslen for den 2. april
som følger:

"Moderate breeze southerly a l II,
pasI nine mad e Ihe signa l Io weigh
a nd Io engage Ihe Da nis h lin e. The
action began al 5 min ures pasl len
a nd lasled aboul four hours, wh en
17 out of 18 of Ihe Danish line werc
ta ke n, buml or sunk, O ur ships
suffe re d a good deal . At night wenl
on boa rd St. George, very unwell."
(87)

Naturli gvis var de britiske skibe
medtaget af beskydningen. Det havde
Nelsons skibe også været efte r slage l
ved Abukir. og de var det også efte r
sej ren ved Trafalgar. Del var ganske
normalt efter datidens søs lag, men
del be tod ikke. al der forelå nogen
kritisk situation. De fleste skibe blev
hurtigt repareret af besætningerne un
der opholdet på København s Red. og
kun 2, MONARCH og ISIS m åtte sendes
til England for at blive repareret (88).
Ende ligt var de 3 gru ndstødte skibe
ikke på nogen måde i fare for at blive
ode lagt. Situationen var derfor ikke
på nogen måde kri tisk, men tværtom
forde lagtig for den enge lske eskadre.
Hvad Nelson i øvrigt skulle kun ne
opnå ved anvendelse af en "krigs
list", er del vanskeligt at sc.
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Feldbæk anerkende r pag. 217. at den
danske linie var nedkæmpet. da Nel
son sen dte sit brev, men mener ikke,
at han derved havde opn ået m ålet ,
de r efter Feldbæks opfattelse ikke var
nedkæmpelse af den danske linie,
men erobring af skibene, så ledes at
morterskibenes positioner i Kong e
dybet var sikret. Efter Feldbæks op
falleise havde han derfor ikke løst sin
opgave. Denne opfauelse af Nelsons
mål er forken. Målet For angrebel på
den danske linie og del evt. efterføl
gende bombardement var at tvinge
den dan ske regering til at opgive sit
medlemskab af Neu tralitetsforbun
det, og derved sikre , at den britiske
llåde kunne trænge ind i Østersoen .
uden at dens forbinde lsesli nier blev
truel af et fjendtligt Danm ark . Del er
derfor rigtigt, at det af hensyn til gen
nem førelsen af del eve ntuelle bom 
bard ement var nødvendigt, at al mod
stand i Kongedybet syd For Trekro
ner blev bragt til ophør, og derfor
m åtte Nelson tilintetgøre de skibe,
der endnu ydede sporad isk modstand,
hvis ikke den danske regering beord
rede skydningen standse t. Erobring
af skibene havde kun sek undær be
tydni ng for at sikre erobrernes prise
penge .



Den engelske parlamentær. captain Thesiger. afleverer Nelsems brev ril kronprinsens adju
dam, Lindholm, ved Langelinie. Kunstneren. C.A Lorentzen synes med der hvide flug ar Cln(,'·
de, at det mr englænderne, der bad 0 111 våbenhvile. Efter Feldbæk.

Der er ikke tvivl om, at Nelson sæd
vanligv is havde en meget human ind
stilling (89) , men han kunne, når det
var nødvendigt, være meget brutal
(90). Der er derfor sandsynligt, at
truslen i brevet var alvar lig ment. I
øvrigt var det på denne tid ikke ual
mindeligt, at man i enkeltskibskarn
pe, når modstanderen var alvorligt
medtage t, opfordrede til overgivelse
(9 1). Det var derimod ikke alminde
ligt i kamp i mellem 2 flåde r, ford i
resterne af den slagne flåde kunne
undrage sig videre kamp ved at flyg
te. Slaget på Reden var anderledes,
fordi skibene i den danske linie ikke

havde prakti ske muligheder for at
sætte sejl og flygte.

Alt tyder derfor på, at motivet for
Nelsons brev, som anført i det senere
"forklarende brev", faktisk var men
neskelige hensyn. Nelson kan dog
også have haft et politisk motiv med
brevet, nemlig at opfylde den briti ske
regerings ønske om så vidt muligt at
opnå en fredelig anale med Danmark
og om at man, hvis et bombardement
blev nødvendigt, skulle søge at be
græ nse skaderne på København og
dens befolkn ing (92).
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Til stolle for. at brevet var en "krigs
list" . har også den omstændighed. at
Nelson sendte brevet til de n danske
rege ring (kronprinsen) og ikke til
kommande r Fischer. været nævnt. li
geso m man har fundet det forkert . al
che fen for ELEFANTEN sendte Thesi
ger til kronprinse n og ikke til Olfer t
Fischer. Man bør her huske. at Kron
prins Frederik fakti sk var øverst
kommaoderende for rorsvaret af Kø
benhavn og endvidere præside nt i
Admiralitetet (93). hvilket Nelson .
der var blevet orienteret om forho l
den e af Vansin art . utvivlsomt var
klar over. Han måtte derfor anse det
for utænkeligt. at Olfert Fischer ville
tage still ing til et sådant brev uden at
fore lægge det for kro nprinse n. og del
var sikke rt en korrekt vurderin g.

Våbenstllstandsfurh andIlngerne.

Om aftenen blev Parkers betin gelser
for en våbenstiIsland behandlet i de l
da nske Stat sråd, der ikke kunn e ae
ceptere kravene. Imidlertid måtte
man også erkende . at der ikke var
mul ighed for at forhindre. at Parkers
morterskibe bo mbard erede Køben
havn. For al undgå de t og af hensyn
til Rusland. som man trygtede. måtte
opgave n være at soge en forhand
tingslosning af en sådan karakter. al
Danmark ikke kunne beskyldes ror al
svigte sine all ierede (94). Ma n ene-
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des derror noget urealistisk om først
at tilbyde Parker at mægl e mellem
Storbritannien og Rusland . Som dan
ske forhandlere udpegedes kaptajn
Lindh olm og ge neral majo r Walters
doriT.

De n 3. april om morgenen gik de
dan ske forhand lere om bord i LON

DON. hvor man fore lagde del danske
svar. der naturligvis var helt uaccep
tabelt for Parker. Det blev nu bes lut
let. al Nelson om e ftermiddagen skul
le gå i land for at forh and le di rekte
med kronprinsen . Under denne for
handling var Nelson i en stærk posi
rion, Han vidste. at Danm ark ikke
kunne rorhindre et bombarde ment af
Kobenhavn. Det ville ganske vist væ
re vanske ligt at tilintctgore den dan
ske flåde igennem et bombardement
på gru nd af de da nske sk ibes spred te
place ring. og arsenal erne var for
mentligt allerede tomt for gods. men
el bombarde me nt af se lve byen ville
kunne sprede ncd scl og panik i be
folkninge n. og derved tvinge rege
ringen til kapitulation . Samt idig t var
han klar over. at den dan ske rege
rings holdning i hoj grad skyldtes . at
man var bange for de russiske reakti
oner på en dansk aftale om våben
stilstund. og han viste også . at den
britiske regerin g af politi ske grunde
hel st ville undg, et bombardement ar
Kobenhavn. På den anden side var
del nødv endigt for ham så hurtigt



so m muligt at nå el resu ltat. der bc
iod. al de n bri tiske fl åde ude n frygt
fo r si ne fo rbinde lses linie r kunne an
gribe den russiske flåde i Re va l og
Cronstadt. Dette sa m menho ldt med
den danske regerings onske om at op
nå en losning. so m kunne accepteres
af Rusland. gav gode muligheder for
gennem torhandlinger at nå et for
Parker acceptabelt ko mpro mi s.

Model den 3. apri l me llem Nelson og
kro np rinsen ble v a fgørende for det

sene re forløb a f forhandlingerne .
Begge parler ble v utv ivlsomt klar
ove r. at modpartens krav ikke var ul
timative. og det b lev ogs å klart for
kronprinsen. al en mid le rtidi g sus

pen sion af Danm arks med lems ka b af
Ne utra lite ts forbundet måske ville
være tilstrækkel ig for Parker. hvis
den blev kombineret med en garanti
for. at de n danske flåde ik ke kunne
gribe ind i fo rbi ndel se med de t ko m
mende britiske angreb på Jen russi
ske flåde. T ilsvarende har Ne lson

formen tlig t met et ind tryk a f. at en
så dan lempelse af Parker s oprindeli

ge krav 0 111 dansk udtræden af Neu
tral itets forbundet og to ta l afvæbning
af den dan ske fl åde kunne fore til et

positivt forha nd lings res ultat (951.

I de folgen de dage fon satte de van 

skelige forhan dl ingerne mellem de
da nske forhandlere. Lindholm og
Wali ersdorff og de britiske torband-

lere, Nel son og Stewart. Flere gange
var forhandlingerne tæt på sammen
brud. men de n 8. april va r man så
langt. at der var enighed OITI. at Dan
mark under våbens tilstunden skulle

suspendere Sil medlemskab af Ne u
trulit e tsforbundct . at den danske flå
de ikke måtte færdigudrus tes. og at
den britiske fl åde under våbe nsl il

standen skulle have udgung til al få
forsy ninger fra Kobenhavn . Ti lbage
stod alene spørg sm ålet om våben
stils tandens læ ngde . hvor Nelson
kræv ed e uop sigeli ghed i 16 uger og

dereft er et opsigelsesva rse l på :2 uger.
idet han skønnede . at man skulle bru 
ge e l sådant tidsrum for al tilintetgøre
de n russisk e flåde. De danske for 

hand lere ku nne ik ke gå ind på el så
langt varsel. og man blev enige om at
henskyde sporgsm ålet til d ire kte for
handling mellem Ne lson og kron

prinse n. Den fan dt s ted o m aft en en
og var tæt på sam me nbrud . Til sids t
endte man dog med et kompromis.
hvorefter våbenst ilstand e n skulle væ 

re uopsigelig i 14 uger. idet den her
e tter kunne opsiges med :2 ugers var
se l (96 ). A fta len blev rauficeret næ

ste dag af Parker og kronp rinsen.

Sa mme dag redegjorde Ne lso n i el
bre v til de n britiske prem iermini ste r
fo r s in begru nde lse for al indgå aft a
len . ide t han . hvis afta len ikke kunn e

godke ndes. onskcdc al bli ve atlosi.
Han bad o m. al man ved vurderingen
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af aftalens indhold tog de faktiske og
polit iske omstændigheder, således
som han så dem, i betrag tning. Det
væsentlige i Nelso ns betragtninge r
var, at afta len betød, a t man havde
opnået suspension af Danmarks med
lemskab af Neutralitetsforbundet. at
man nu frit kunne sej le ind i Østersø 
en uden frygt for forbindel seslinier
ne, hvad Parker efter Nelsons opfat
telse ikke ville have gjor t med et
fjendt ligt Danmark i ryggen, og at
man stadig havde besiddelsen af de
dans ke kolonier og beslaglagt dansk
eje ndom som pression ove rfor Dan
mark under de komme nde fredsfor
handlinger. Nelson gav udtryk for, at
man næppe ville have haft mulighed
for at ødelægge den danske flåde
igennem et bombardement, og at et
bombardement af bye n ville have
været umenneskeligt. og i øvrigt kun
ville have gjort Danmark mere
fjendtligt (97) . Da rege ringen med
delte, at man "efter de foreliggende
omstændig hede rne kunne godkende
afta len", blev Nelson skuffet og irri
teret (98) .

Få dage efter lettede den britiske flå
de og forlagde til Østersoen. Tron
ski ftet i Rusland førte hurtigt til en
tilnærmelse mellem Rusland og Stor
britanni en, og angrebet på Rusland
blev foreløbigt opgivet. I begyndel
sen af maj måned fik Parker ordre til
at overgive kommandoen til Nelson
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og selv returnere til Engl and i en fre
gat. Hjemkaldelsen skyldtes , at man i
Adm ira litetet havde fået kend skab til
hans signal under slaget om at afbry
de kampe n (99) . Den 19. juni blev
Nelson efter ønske selv afløst og re
turnerede til England i briggen KITE.

Afslutning - Sejr eller Neder lag.

l "Marinehistorisk Tidsskrift" 1970
pag. 63 konstaterer H.C. Bjerg , at en
debat om, hvem der vandt "Slaget på
Reden", næppe vil blive ande t end en
"skindebat" , idet "man må erkende,
al slaget ingen sejrherre havde".
Denne vurdering fastholder Bjerg i
MHT 1971 pag. 14. En sådan vur
dering forekommer besynderlig i en
situation, hvor den britiske eskadre
har øde lagt den danske forsvarslinie
fuldstændig t. og hvor den danske re
ger ing, efter at have bedt om våben
stilstand, må indgå en sådan på betin
gelser, der i del store og hele imøde
kommer de britiske krav . Efter sæd
vanlig sømilitær tankegang er der i
en sådan si tuation tale om en knu
sende britisk sej r. Feldbæk erkender
derimod i "Slage t på Reden" pag.
23 1, at kali/pen endte med en klar
britisk sej r, men pag. 248 ff. synes
han at betragte resultatet af forhund
linge rne som en dansk sejr, fordi re
sultatet ble v "en ren militær Ol'crCJlS

komst", Denne vurdering synes me-



get formel, idet Nelson reelt opnåede
det politiske resulta t, at Danma rk fo
reløbigt trådte ud af Neutralitetsfor
bundet, at den britiske tlåde kunne
opnå forsynin ger og, at flådens for
bindel seslinjer var sikre under den
videre forlægning til Østersøen, Når
den russiske tlåde var slået, ville
Danmarks udtræden af forbundet eo
ipso bl ive permanent.

Den britiske vurdering af slaget og af
Nelsons indsats illustreres godt i el
brev, som Lord St. Vineent sendte
ham, da han i juni blev afløst i kom
mandoen over Øs tersøflå de n. Det
hedder:

"To lind a proper successor, your
Lordship well knows, is no easy
tusk ; for I never 53'" a man in Dur
Profession, excepting yourself and
Tronhridge, who possessed the ma
gie art ol' infusing the sa me spirit
into others, which inspired their
own ac tions, exc!usive ol' other ta
lents and habits ol' business, not
com mon to naval characters .
Your Lordshlps whole conduct,
from your lirst appointment to this
hour, is the subject ol' our constant
admiration. It do es not hecome me
to make comparisons; all agree
there is but one Nelson. That he
may Iong continue th e pride ol' his
Country, is the fervent wish ol'
yonr Lorrlships trnly affectionate

SI. Vincent" (l OO)

So m ydre tegn på regeringens bevå
genhed blev Nelsons baroni ophøjet
til e t Viscoun tcy, og hans næstkom
manderende. Real' Admira l Graves
blev udnævnt Ridder af Bath Orde
nen, medens Parker efter sin hjem
kaldelse ikke fik del i æresbevisnin
gerne . Den br itiske vurdering af Ne l
sons indsats før, under og efter "Sla
get på Reden" illustreres også af, at
Capenhagen er det ene af de 3 sted
navne på Nelson søjlen på Trafalgar
Sq uare ,

Noter.

Fø lge nde litte ratur er anve ndt ved udarb ej

de lse af art ikle n:

Reg ina ld Bacon : Th e Ju tland Seandal.
Halfdan Burlod. Vor Flåde i Fort id og Nu
tid, bd . I.
Si r John Barrow: The Mutiny ofthe Bo unty .

Olav Bergersen. Nøytralitct og Krig, bd. II.

1-1 . Bistrup i TFS 1943: S laget på Reden i
Dansk historie.

H.C. Bj erg i MHT 1970 og 1971 : Diskuss i

on om Slage Lptl Reden.

M. Bojesen i T FS 1942 og 1944: Slage l på
Rede n.

Ern le Bradford: Ne lson. The essendal Hero.
E. Briand de Creveceur: Olfert Fise her. Jack

Broome: Muke a Signal. P.c.
Bundcscn: Mi ndeskrin om S laget på Reden
(særtryk afTFS).

Geoffrey Callende r: Tile Naval S ide of Br i

tish History.
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Dal hoff-Niclscn i T FS I lJ-t2: S l a~el pil. Reden
i Dan sk Histor ie og sum me i TFS 19-t3: Sla
get p:'1Reden .
Engstrom og Fruritzen (red) : Ø resun ds strutc
giske ro lle i histor isk per spektiv.
C.V. Evers i TFS 19-t2 : Sla~el på Reden i
dansk Historie.
Ole Feldbæk: Slaget på Reden .
O.L.Frantlc l1 (red ): Linieskibet Holsten 177:!.
- ISl -l.
Roy Hattersley: Nelson .
Ja mes Henderson . Th c Frigut cs.
Christopher Hibbcrt: Nelso n, a per sona l Hi

s tory .
Richard l-lough: The Greut W:ll" at Sen IlJl -t 

191 8.
David og Stephen Howarth: Nelson. thc im
mortal Me mory.
Je rgen Hoj guard: T apperhed ærer.
Pou l lpscn i T FS 195 1: I anledning af 150 års
dagen for Slagel på Reden 2. apri l 180 1.
PCI..: r Ke mp: History ofthc Roya l Nav)' .
Ludovi e Kenned y: Nelson and his Cu ptams.
I.K. Luugh ron : Nelso ns Leners and Dispat

chcs.
C hristopher Lloyd: T he Natio n and thc Nav y.
samme: T hc Nile Campaigu.
I. Lundsguard j tvl l-1T l LJ 71: "Co pcnhcgcn'
de n 2. upri l l SO I.
O. Liltkcn: Om Peter Willemoes.
A.T. Mnhan: Th c lnfl ucncc a f Sen Power
upon the Frertch Revuhu ion and Empi re.
S.E. Mor ison : John Paul Jones.
C. Northcorc Par kinson: Br itannia Rules, the
Cluxsic Age of Navu l Histo ry.
S ir Nicolas H. Nicolns: Th e Dispatehev and
Let ters of Lord Nelson.
Curolu O man: Nelson .
To m Pocock : Honuio Nelson . samme: Nel

so n and his Worl d .
Dudle y Pope: Th e G rea t Guruble. samme:
England EXpCCIS.
Robert Southcy: Thc Lire of Lord Horuno
Nelson .

32

R. Stee n S tee nse n trc d ): Flåden ge nnem -t50

år.
A.H. Taylor i T FS 1951 : Th e Batt le of Co 
penhagen April 2'.... 180 I.
j e rgen T ciscn: Danm arks Flåde.
David Walder: Ne lso n.
J.e. T uxen: Den danske og norske Somagt .
Olive r Warn er: G rear Se u Bartles. samme:
Ncbon's Battles.
Clcnucl l Wi lkin son : Nel so n.

I. Nicho las IV pag. 337 rr.
'1 ::! 3/ IO I l·ml. reelt ved en afta le me llem

Storbritannie n og Rusland. Se ogs t\ Ber
ge rsen II pag. 620 n.

3. Som del mest grelle ek sempel på. at s la
get betrugtes so m et britisk nederlag se
Jer gen Hojguard pag. 2,13. Som cks
empler p:"! fremstilli nger. hvor del unfo
res. :1I "k rigs listen" Irarovede Dan mark
sej ren. se Eve rs i TFS 1 9~:! pag. 50 1
sam t H. Barfod I pag . 353 n. H.C.
Bjerg i :\l HT 1970 pag. 63 IT. ko mmer
til del resultat. .11 s laget inge n sej rhe rre
havde. medens Fcldluck erke nder det
dunske nederlag. men hurccl lerer o ver
"krigslisten". og de l samme gor Suabyc
j "Fliidell gen ncm -1 50 :11·" pag. 95. Dal
hoff-Nicisen konstatere r. at "krigs li
sten" hindrede. al "en ikke udsigtslo s
kam p" fortes til fuld mi litær afgurelxe.
mede ns såve l Bundesen som T uxen
ude n forbeho ld er kender der danske nc

der lug.
-t. Bergerse n II peg. 159 IT. og Fc ld bæk

pag. -t3 ff.
5. F.eks. Feldbæk pag. -t::! f.
6. Be rge rsen pag. 162 og Feld bæ k pag. -t7.
7. Feldb æk png. -t8. Pope pag . 73.
8. Se Leks. Fe klbæ k pag. -tR.
lJ. Feld bæk pag. -rs. Se om regeringen

Pill's ordre ti l Admirali tetet. Pope pag.
1~9 f. og Foldbæk pag . 59 . Af særlig in
teresse med henb lik på Ncl son's hund-



ling er und er og eft er slage t e r reg erin 

ge ns følgebrev. hvor det præci sere s. at

den gerne ser. a t man undgår et egent 
ligt brud med Danmark. og at man sil

vidt mu ligt undgår odeheggels e af Kø
benhavn, Det pålægges heri ogsii Admi
ra litet e t at instruer e den ovcrstkor nman

derend e for Øs tcrso fl dden om sti tidl igt
so m mu ligt at ori entere de danske myn 

di gh eder om, at der inte t ondt vi l ske .

såfremt alle de i Kobenhavn liggen de
skibe sa m me n med flådens forbrugs

god s udle vere s. alt sti et krav. der va r
stra m me re end det. den dan ske rege ring

fak t isk ble v stille t ov er for, se Pope pag .

150. hvor breve t er c itere t.

IO. Nico las IV pag . 293 r. Se Ogstl Pope

pag . 153 ff.. hvor re ferate t fra det mod e
i Admi ra lite tet . hvor Øs tcrso flådcns
summensæ tning best emmes. c ite res.

ll. Se Lcks. Fcldbæk pag . 50 L. Warner

rag . lOR. Pope pag . 45. Ta ylor i TFS

195 1 pag . 163. Brud ford pag . 265 . Wal 
der pag . 373 r. , Southcy pag . 175. Ser

gerse n II pag. 350 IT.. Barrod pag . 340
f.. Bundesen pag. 24 og Såbye pag. S9
r.

12. Se f.cks. Siibyc pag . Sl} f. og Berger sen

II pag . 350 r. og Feldbæk pag . 56.
13. Se Lcks . Bundesen pag. 24 og Taylor

pag. 163.
l-t. Se f.e ks. Barfod pag. 340 f. samt Pop e

pag . 159.

IS. Se f.e ks . Pope pag . 4-t og Taylor pag .

163.
16. Taylor pag . 163 .

17. Se brev af 6/1 1 ISOO. hvor Nelson sø

ger om udkom mando. Nico las IV pag.
207 . Ne lson blev Vice Ad m ira l 1/1

1ROl.
18. Forh oldet var ande rledes da Nelson i

179 S var chef for en de tache ret eskadre
i Middelhavet. hvor First Lord o l' Adm i

ruhy. Spe nce r fu res log SI. Vin cent at

bru ge Ne lso n so rn es kadrec he f. jf. Ni

co las III pag . 24 og Christo pher Lloyd i
'T he Nile Cumpnign" pag . 27 r. I for 
hold til Slaget på Reden var sit uationen
i Midde lhavsfl åden anderledes. fordi S t.

Vin cent ikke ville hav e um iddelbar
kont akt med chefe n for den detach erede

es kadre.
19 . N icolas IV. Delle skib var i øv rig t c rob

re t af Nelson under slage t ved Cape St.

Vin cent i 1797 .
20. Forment ligt omtrent sam tidig t med ud

Kom mando til Kan al fl åden. jL brev til

Lord St. Vinc en t 1711 ISO!, Nico las IV

rag. 27 3.
21. Nico las IV pag. 283.

22. Pope pag . 17 1 r.
23. Nicol as IV pag. 290.
24. Nico las IV pag . 290.
25 . Nico las IV pag . 290. Licutcnunt-Cnlo

ncl Stcw art. der linder slage t var om 

bord i Nelsons flagskib ELEPHANT. forte
en journa l. der ni år efter dunn ede

grund lag for en frem stilling af begiven 

hed ern e ror. under og efter slage t ti l
brug for Jen forste Nelson biografi af
Clark og M'Anhur. "Life ol' Nelso n" .

Stcwans fremstilling er en af de vigtig
ste kild er til xluget på Red en og er gen 

giv et in extenso hos Nicolas IV pag .

29 9 rr.
26. En af årsagerne hertil var. at den 6 1

årige Pa rke r netop ha vde gi ftet s ig med

en ung pige på 18 år. vist no k en tem 

melig fy ldig ung dame. idet Lord St.
Vincent respekt løst o mtalte admiral in

den so m "Buncr Puddin g".
27 . Nico las IV pag. 30 0. Bergersen II pag .

357. Pope pag . 186 L Se na vnlig bre v

til Troubridgc citere t pag. 187
28. Pop e pag. l S6 f.
29. Bre vet e r gengivet ho s Pop e pag. 187 .
30. Pope pag . 190 .

3 1. Pop e pag. 14 Y fr.
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32. Nicolas IV pag . 300.
33. Parker modtog ugStl et personligt brev

fra SI. Vincen t. hvor denne i s tærke
vendinger gjorde ham op mærkso m på.
at han ville skade sig selv. hvis han ikke
afsej lede sa hurtigt som muligt. Årsa
gen til brevet var. al SI. Vincent havde
modlaget underre tning om. al Parker
ville afvente afholdel sen af et bal. der
var arrangeret til ære for den nye Lady
Parker. Efter modtagelse af delle brev.
blev ballet afly st, og kort ef ter afsej lede
fl åden. j f. Pope pug. 193 If. . jf. også
Nelso ns brev til Trenbridge 11/3 180 l,

se Bergersen 11 pag. 358 .
3-1 . Nico las IV pag . 29-1. se også Warner

pag . 110.
35. Ibidem .
36. Nicolas Vil pag. CC IV.
37. Pope pag . 2..W .
38. Pope pag. 239.
39. Bergersen II pag. 362 .
..JO. Pope pag. 259 fL
41. Instruk sens ord lyd geng ives hos Nico

las IV pag . 295 .
-12 . Del fremgår forudsætningsvist . at det

var meningen så vidt muligt a l s il! de to
Il ådeufdelin gcr hver for sig. Det var
derfrir vigtigt. al Rcva l eskad ren blev
nedkæ mpet 1' 11' tohruddct muliggjorde
den s forening med Cro nstadt eskadre n.

..B. Bergerse n II pag. 363 L. Pope pag. 26 1.
Tay lor pag. 165 og Nicolas IV pag.
300.

44 . Pop e pag. 262 tT. og Bergersen II pag.
363 1"1".

45. Pope pag. 266 ff.
..J6. Pope pag. 269. Warner pag. I I I. Taylor

pag. 166 og Berge rsen 11 pag. 365 fL
·n . Gengivet hos Nico las IV pag. 295 fL og

Pope pag. 28 1 IT.
..JS. Se om Nelsons optuuclsc af den russi

ske Fl åde som nogfcn ti l opløsning af
Ncutruli tctsforhundct Nicolas IV pag.
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36 1, brev af 8/5 180 J ru prenriermini
steren. hvori del hedder :

"..hestdes. Io suy Ihe truth, I look
upon the Nor thcrn League to bl' like
a tree, of which Paul was the trunk.
a nd Sweden and Denm ark the bran
ches. Ir I cun get at the trunk, and
hcw it down. the branches fall of
COUl'SC; bul I muy lup Ihe branches.
and yet not bl' nble to fell the tree,
und my power mu st hl' weaker when
its groatest strength is rcquired. Ir wc
could have cut up the Russtan Ftect.
that was my ubject".

49. Pope pag. 179 ff.. Nicolus IV pag. 30 1.
w arncr pag . III og Taylor pag. 166.

50. Pop e pag. 292 .
5 1. Ibide m.
52. Pope pag. 293.
53. Se om korrespond ancen med komman

danten for Kronborg og om passagen af
de nne fæstning I.cks. Pope pag. 295 1'1'..
Nicolas IV pag . 30 1 IT.. Taylor pag.
166. Warner pag. II I r. og Bergersen II
pag. 36Xrr,

5..J . Nicolas IV pag. 30 ::!: f.• Pope pag. 3 14 r.
og Bergersen II pag. 377 f.

55 . Pope pag . 3 15 ff. og Nico las IV pag.
303.

56 . Pope pag. 317.
57 . Pope pag. 3::! l L. Taylor pag. 170 og

Nicola s IV pag . 303 .
5H. Gengivet hos Pope pag. 3..J8 ff. og Ni

colas IV pag . 30..J IT. Pope 's version
stammer fra Nelsons Order Book . me
den s gengivelsen hos Nico las stammer
fra Navul CIm mie/e. se noten hos Pope.

59 . Se f.cks. Llo yd i "The Nile Ca mpaign"
pag. 39 f. og brev fra Ca ptain Berry ci 
leret hos Nicolas III pag. 6::!: .

60 . Se Leks. Nicolas VII pag . 89 IT. og 95
snnu Pope i "England Expcc ts" pag.
J72 rr,

fi I. B1igh er iovrigt kend t fra myt teriet på



det engelske sk ib BOUNTY i Still ehav et i
l7R9, hvor han sejlede 3,600 miles i
abent fartøj til Time r med den loyale
del af besætning en. se herom Burrow:
The Mutiny ol' thc Bounty.

62. GLA TTON var arm ere! med 28 stk. 68
pundi ge karronader på underste dæk og
28 stk. 32-pundige kar ron ader på Øver
ste dæk. Berger sen II pag. 395 f.

63 . Se herom f.cks. James Henderson . The
Friga tes. pag. 16 r.

64. Pope pag. 349 IT. og Nico las IV pag.
305 rr.

65. Pope pag . 356, Taylor pag . 172. Nico las
IV pag. 305 IT. og Bergersen II pag.
397.

66. Pope pag. 362 r. Vedr. POL YPI-IH.'!U S'

placerin g se om artilleriofficerernes
vurde ring ove nfor i note SS.

67. Se note 55.
68 . 68 Pope pag. 373.
69. Pope pag. 370 IT., Ber gersen II pag.

398 . Nico las IV pag. 307 og Taylor
pag. 173 f.

70 . Detaillerede ge nne mga nge : Bergersen
II pag. 398 IT.• Bundesen pag. 46 ff.•
Foldbæk pag. 147 IT.. Pope pag. 355 f.

7 1. Nico las IV pag. 308.
72. Pope pag. 352. Kampen varede lidt me

re end 5 timer.
73 . Se om signalet Pope pag. 406 fr. og 5 14

ff. . Warner pag. 121 rr., Taylor pag. 177
rr., Broome pag. 6 1 IT. og Feldbæk pag.

1 13.
74. Pope pag. 5 14 ff.. Warn er pag. 121, Ni

co las IV pag. 309 og Taylor pag. 177.
75. Det var 3. gan g. at Ne lson so m senior

of fice r gjo rde sig skyld i ek latant uly
dighed . I. gang var, da han som Co m
modorc under slage t ved Cape SL Vin
cent brød ud af den sakros amc slag linie
og blokerede for en del af en spanske li
nie . 2. gang, da han i Middelhavet som
che f for en detacheret eskadre af hensyn

til forsvaret af Nea pel nægtede at ene r
komme en ordre fra den ovcrstkomman
deren de. Lord Keith. om at koncentrere
sine skibe ved Minorcu. Nelsons uly
di ghed komme nte redes senere af Dread
naught's skaber, Lord Fisher . da han un
der I . Verde nsk rig komme nterede en

admirals opt ræden på følgende måde:
..he ought to have gone on, had he the
slight est NcIsonic temperament in
him rcgardless ol' signals! Like Nelsoll
at Copenhagen and S1. Vincent! In
war the lirst principle is (o disobey
orders. ,4 1l)' Jool con obey orders!. jf.
Hough pag. 139 f.

76. Se brev fra Rear Admi ral Graves til
hans broder, hvor del hedd er: Sir Hyde
made the signal to discontinue the ac
tion befor-e wc had been at it twn

hours, supposing that our ships woutd
all he destroyed. But our Little Hero
gloriously said, "l will not move till
wc ure crowned with vietory. or that
the Commander-in-Chief sends an of
ficer (o order me away." And he was
rigth, for il' we had discontinued thc
action hefure Ihe encmy struck. we
should all got ag round and have heen
destroyed. As it was , bo. h Lord Nel
son 's ship and the Defiance got a
ground in coming ol', Pope pag. 5 16.

77. Fcldbæk pag. 183. Bergersen II pag.
4 19 ff. og Warner pag. 122 .

78. Pope pag.. 414 r. Bergersen II pag. 473
og Feldb æk pag. 2 17.

79. Nicol as IV pag. 3 10. Pope pag. 4 14 ff.
og Warner pag. 125.

80. Nico las IV pag. 3 15. Pop e 4 18 og en
lidt anden versio n hos Warner pag. 115.

8 1. Berger sen II pag. 47 1.
82. Pope pag. 4 19, Taylor pag. 182, Nicolas

IV pag. 310 f. og Warne r pag. 125.
Denn e omhygge lighed med al bruge sit
rigti ge seg l er af Ilere dan ske forfattere
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bleve t opfuuct som cl bevis på. at Ne l
so n va r i a lvo rlige vanskelig heder og
ved en "kr igs list" sugte at komm e ud af

de m. Fakt isk er del sa ndsy nligt. al NeI ~

so n alene ø nskede at opretholde s in
væ rd ighed. Han var som bekend t uhyre

selvg lad og forfæ ngeli g. jf. de l bercmte

mode i det engelske kolonimi niste rium
med Hertugen af Wcllin gton. se herom

Hibbert pag . 347 f.
~ 3. Teksten til del "forklare nde " brev Cl'

gen givet hos Nico las IV pag . 3 16. Se

også Pope pag. 3 16. Wa rner pag. 125.

Bergersen II pag . 473 r. og Fcldbæk

pag. 223.
84 . Foldbæk pag. 123 f.
RS. Pope pag . 425 IT. og Bergersen Il pa g.

474 .
~ 6 . Se Leks . Foldbæ k pag . 1 17 ff., Saabye

pag . 95 og Ibsen pag . 158.
X7. Pop e pag . 419. Se og så Berger sen II

pag. 473 , hvor kap tajn Lindho lms rcs u
rnc af situat ionen kl. 3 citeres. Det hed 

de r: 5 af dem (de 18 dan ske skibe ) se il
te ind og sogtc beskyttelse indenfor
Trekroner og 13 hlev erobrede eftcr et
ærefuldt torsvar af 41/ 2 time .

8X. Se Berger sen II pag . 545 . hvor bre v fra

Captai n Frcmant lc til Lord Bucki ngham

cite res. Del hedder bl.a.: \Ve ure all flt
ting as il' werc a t Spithead, thou gh
within li ve m iles ol' Capenhage n.

89. Det beds te eksempel er måske den bøn.
so m Nelson indforte i sin private da g

bog umiddelbart 1'111' s lage l ved Truful
gal' den zt .oktober 1805. hvor de t bl.a.

hedd er: i\Iay the Great God , whom l
worship, gr ant to my Country, an d
for the benelit ol' Eur np e in general, a
greut and gfnrlous Vlctory: an d may
no misconduet in any one tarnish it;
a nd mH.Y humanity art er Vie to ry b e
th e prcdominant fea tu r e in the Brf 
t ish Fleet . , .. j f. Nico las VII pag . 139.
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90. Se f.cks . Ne lso ns inst ruks til che fen ror
EURYALUS. Captain B lack w ood inden

s lage l ved Tr ufal gar. hvore fter Ircg nt
terne skulle benyttes til fuldslændi g ode

la-ggclsc af fjend en. og hvor del præ ci
ser edes . al cheferne ikke sk ulle tæn ke

på a l redd e sk ibe eller mundsku b. fo rdi

tilintetgørel se af stiveI ski be som
m a ndskab var det vigtigs te rrul l . stile

des at erobring ko m i and en ræk ke. j L
N icolas VII pag. 139. Der er her ta le
om en ordre. de r svarer til den. der va r

medvirken de til. a l den tyske Gr os sad

mi ra l Donitz eft er 2. Ve rden skrig blev
lilta lt for kr igsforbryd elser. Se også om

Ne lso ns ho ldnin g overfor de neapoli
lan ske forrædere. herunder adm iral Ca

racciolo . under de l neapolitanske o pgø r
e fter gene ro bringe n af Neapel i so m me

ren 1799. jf. Nico las III pag. 384 IT. og
398 ff. saml Lek s. Hibbert pag . l~S fr.

og 189 fL
9 1. Se f.e ks. Moriso n pag. 23 1 om kampe n

me llem uxts SERAPIS og USS 13 0NIIO~' 1 

~IE RICHA RD.

92. Jf. ov enfor i note 9.
lJ3. Fcldbæ k pag. 220 og Ber gersen II pag.

472.
94 . Fcldbæk pag . 239 L

95 . Feldbæk pag . 24 2. Pop e pag. 436 fr. og
N icolas IV pag. 332 r.. hvor der cite res

et brev fra Ne lso n af 4. ap ril 1801 til

den brit iske premierm inister. hvori Ne l
so n refere r modet med Kro nprinse n. Se
ogs å Warner pa g . 13 1 IT.

96. Nicolas IV. hvor afta len er cite ret

97. Nico las IV. hvor Nel son i brev til pre
m iermi nisteren ko m me nte rer og for kla

rer aftale n.
9R. Se Pope pag. 490 og Nico las IV pag.

355.
99 . Pope pag. 497. N ico las IV pag. 351 rr.

og Warne r pag . 138 IT.

100. Pope pag. 510.



Kommentar til artikel i Marinehistorisk Tidsskrift 412000
"Indsamling og dokumentation i forbindelse med uddyb
ning af Flådens Leje, foråret 2000".

•

Omr/uli'I. hvor cif' nnnnlte skvdevåben b h-r kastet ; vundet . Det kgl . Bibliotek .

l sids te nummer af Mari nehi stori sk
Ti dsskrift bragte vi en an ike l om "Ind
samling og dokumentation i forhin
de lse med uddyb ni ng af Flåde ns Lej e.
fo r:lret 20()()". l artiklen blev der blandt
ande t beskrevet et par skydevåben. der
var blevet kastet i vandet i forbindelse
med . at tyskerne overtog Flåden den
29. august 19·0. Arti klen har vakt enk
elte op mærksomme læseres inte resse
og undren på grund af beskrivelsen af
de opfiskede håndvåben. Her er derfor
et par korrektioner og en opfordring til
læserne.

Det æ ldste gevær ser ud til at være en
Re nring ton model 1867. Delt e gevæ r
er ikke afbi ldet i artiklen. En læser op
lyser, at Marinen under kri gen brugte
o mdannede Remi rigton 1867'ere. der
var ændret fra den oprinde lige I l mm.
til 8 mm. kaliber. Mu seets opfi skede
ekse mplar har all e de karakteristiske
kendetegn for disse geværer: Låsede
len . restern e af bajonetstolpen. skæ r
teringene og sigtekorne t, i det 0 111

fang. delene ikke er borttæret af rust.

Det andet gevær. der gengives på to
billeder i artiklen , bliver desværre om-
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Patronhylster banket i løbet
(fornagling 29.8 .1943 ?)

I
\ _~ .

SternpelJ:

øverst: u ~ -Q z;

På siden: R?? 22047

Stempel II. 139(?) ~ 194 1

HV

talt som et Mausergevær. Det er det ik
ke! Flere læsere har gjort os opmærk
som på fejlen, der skyldes et for ha
sligt skø n. Der er tale om et dansk in
geniørgevær mode l 1889. I det føl
gende citeres læserens præcise beskri
velse af geværet:

".. .Hanen, der ses tydeligt, er typisk,
og på siden af låses ta len kan ses rester
af magasinlåget og forment lig patron
føreren. På de danske geværer af Krag
-Jørgensen type - som gevær 1889 og
deres efterkommere - sad, som her,
magasinlågets hængsel på forkanten af
låget. "Mauseren" havde ikke den op
stående hanedel. men kan til gengæld
kendes på et sikringsstykke, der skrues
på selve bundstykket, og bærer en sik
ring, der drejer sig om en akse para1-
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Kolbe brækket af ved
opmudring (ny skade, 2000)

lelt med piben. Stemplet "HY" og års
tallet I94 1 betyder ikke "Holmens
Vagt", men "Hærens Vaabenarsenal" ,
der netop i denne periode stemplede
89'erne med "HV" og årstal på låse
sto len. "
I øvrigt henviser læseren til en artikel
af A.N. Hvidt: 1889-Geværet i det
danske Forsvars Tjeneste; Yaabenhi 
storiske Aarbøger XJlJ, København
1966.

Idet vi takker for henvendelserne, gi
ver redaktionen hermed et spørgsmål
til læserne. Er det med de angivne
stempler muligt at finde ud af, hvi lket
fartøj, våbnet er kastet over bord fra,
og hvem, der gjorde det?

Jakob Seerup



Bogtilbud

Udsnit afen scenefra S/aget P li Redenmed Fl ådebaneri III'. log orlogsskibet Dannebrog i bag
grunden. Chr. MrJ/sred liw/ede dette bil/ede i /90/lIwfigl'is SOIII en skitse til er større IIwlai./or
II/odel/flig i forbindelse med 100 års jubilæet, tndkebt ril Ortogsnntscet /999.

Bogen om SLAGET PÅ REDEN af professor Ole Feldbæk udkom på Politikens
Forlag i 1985 og har længe været svær at få fat i. Derfor har Politikens Forlag
i samarbejde med Orlogsmuseet nu besluttet at lade bogen genoptrykke i en let
revideret udgave.
Anledningen er det forestående 200 års jubilæum for Slaget på Reden, den 2.
april dette år, der vil blive fejret på forskellig vis , bl.a. med forevisning af en ny
produceret storvideo på Orlogsmuseet om denne for Danmark så afgørende begi
venhed.
Ole Feldbæks bog vil blive solgt til kraftig reduceret pris, 198 kr., fra Orlogs
museets boghandel. Det vil være muligt al forudbestille et eksemplar på telefon
32 54 63 63 mellem 9 og J6 alle hverdage.
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MEDDELELSER FRA
ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG

Der indkald es herved til generalforsam ling ing. vedtægterne
i Orlogs museets Modelbyggerlaug

Torsdag den 5. april 2001 kl. 19.00 i Orlogsmuseet
Dagsord en:

I) Valg af diri gen t
2) Formands beretn ing
3) Regn skabsa flæggel se
4) Fas tsættelse af ko nt ingent
5) Indkomne forslag
6) Valg af bes tyrelse og rev isor
7) Ev entue lt

Resterende arrangemente r i vintersæsonen 2000 - 200 I

To rsdag den l. marts 2001 kJ. 19.00
Temaanen om fremstilling af fittings. Drejning og fræsning, lodn ing med sølv og tin.
Foredragsholdere er Gert Gray Andersen, Poul Wamekær og Per Jessen.

Søndag den 18. marts 2001
Valby Station kl. 9.00, hjemkoms t en. 16.30.
Udflug t med bus til Overfartsmuseet på Korsør Slot og Marinestat ion Korser samt til
Viki ngeskibsmuseet i Roskilde. (Se efte rfølgende).

SØndag den l. april 2001 kl. 10.00
Udflugt til Langelinie og Orlogsmuscct.
Besøg på Langelinie hvor alle inden- og udenlandske marinefan øjer er samlet. Frokost ,
foredrag og videofi lm på Orlogsmuseet. (Se efterfølgende).

Torsdag den 5. april 2000 Id. 19.00
Genera lforsamling iflg. vedtægterne.
Foredrag med titlen "Bruge n af modeller i Seoffic crsuddan nclscn'' ved cand. mag. Jakob
Seerup.

Ekskursion til Korsør søndag den 18. marts.

Mode lbygger lauget arrangerer en udflugt med bus til Mar inesta tion Korse r og Overfartsmuseet
på Korsør Slot. På hjemturen lægger vi vejen omkring Vikingeskibsmuseet i Roski lde.
På Marinestationen håber vi at kunne se og måske besøge en del af marinens nyere skibe, ligesom
indretningen af en moderne flådebase kan studeres. Korsør Slot er beliggende ganske nær marine-
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statione n. l de nyrestaurerede bygninger tindes et lille mu seum . som er opbygget omkring færge
forbindelse n Korsør - Nyborg. Mu seet indehold er en del gode modeller af færger samt d iverse
effekter fra Danmark s vigtigste færg eforbindelse.
Froko sten indtages i Marineforeninge ns lokaler.
På hjemturen gø r vi et ophold i Roski lde for al se, hvor langt man er kommet med bygningen af
kopien af det store krigsskib . vrag nr. 2. Efter dette besøg returne res til Valby. medens snakken
går.
Bussen starter fra og re turne rer til Va lby Station (Mellemto ftcvej).
Afgang søndag den 18. mart s 200 1 kJ. 9.00, og hjemkom st kl. ca. 16.30.
Pri sen for luren . ink lusive frokost med I snaps og I ~1 1, bli ver 200 kr., so m be tales i bussen .
Tilme ld ing senes t onsdag den 14. mar ts til Per Jessen . tlf. 458 1 69 15, eJler til Orlogs musee t.
Husk al med tage var mt tøj og eventue lt terrnokuffc. samt medlem skort tillaugel eller Sel skabet.
Gæster er me1!ct ve lko mnc.

Udflugt søndag den l. april.
Slaget på Reden.

I forbinde lse med 200-åre l for Sla gel på Reden den 2. april 180 I arrangerer Modelbyggerlauget
en udflu gt til Lan gelinie og Orlogsrn usee t sø ndag den I. april 200 I. Arrange r neme t starter på
Langelini e, hvor alle de besøgende marinefart øjer, fra såve l ind- som udland, er samlet. Vi møde s
kl. 10 .00 ved Isbjørne n og gfir en tur langs kajen med besøg på de mest interessante af fartøjerne
og begiver os derefter til mus eet. Den medbragte mad spises i Orlogs museets cafe teria hvor øl,
vand og kaf fe vil kunne købes til rime lige prise r. O le Lisberg Jensen fortælle r om Slage t ptl Re
den 1801 og vise r en videofi lm om begivenheden. Tilmeldin g til ar ran gem entet er ikke nød
vend ig.

Modelbyggerlaugets montre.

En ny særudst illing er nu arra ngeret i laugcts dejli ge mont re på 2. sal i Orlogsmu seet. Ved el
utrol igt heldi gt sammentræ f falder vor udst illi ng, som vi kalder "Jag ten på BISM ARCK ", sam
me n med to art ikler af Per Jacobsen i Marinehi stori sk Ti dsskrift om "Rhei ni lbung", so m var kode
nav net for de n operation, der førte til den store j agt på slagsk ibe t BISrvl ARCK og sæ nkn inge n af
skibe t den 27. maj 1941.
Vo r udstilling omfatte r modell er af alle de skibe , so m dellog i ope rationerne, på tysk side i alt 17
en heder. mede ns der på enge lsk side var involveret 63 en heder , fra hangar- og slags kibe ove r
krydsere og des troyere til u-både. samt op imod 100 fly. Det ska l også nævnes, al en model af den
sve nske krydse r GOTLAND er med , de t var fra dell e skib de n første meldi ng om tyskernes
udsejling fra Østersoen kom .
Udstillinge n er opsat så ledes, at de enkelle eskadrer, so m deltog. er vist samle t med angive lse af
de n lokal itet de udsejl ede fra.
Samlli ge mode lle r er i sk ala forho ldet 1:700 og udi tint af Erik Erhardse n. mede ns opst illinge ns
bill ed - og kort materia le er ud valgt og frem still et af Per Jessen og Frank Ebbe.
Udstillingen vil bli ve ståe nde so mmeren ove r.
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Konlingenlbelaling.

I forbindelse med udsendelsen af medlemslisten for :WO I i begyndelsen af januar har alle luugcts
medlemmer modtaget el giroindbetalingskort til indbetaling af lirskontingentet for 200 1 på 150
kr. Man skal bemærke, al sidste renidige indbetaling var 15. februar 200 I og at manglende indbe
taling betragtes som ophør af medlemsskabet .
Vi har selvfølgelig modtagetlangt de fleste indbetalinger, men enkelte mangler, og vi opfordrer
de sidste restanter til at foretage indbetalingen snarest muligt Mangler du et giro-indbetalings
kort/medlemskort kan dette rekvireres hos laugcts kasserer, Peter Maack pil telefon 39655483.

Modelbyggerbåndbogen 2000.

En ny udgave af modelbyggerhåndbogen. - nemlig "Modelbyggerhiindbogcn 2000" er på vej.

Modelbyggerhåndbogen 2000 indeholder udvalgte artikler, gode råd og vejledninger fra mange
forskellige fugbeger og tidsskrifter. Hertil kommer nedskrevne ideer og ofte dyrekøbte erfaringer
fra en række af Iuugets medlemmer, som enten selv har stå et overfor vanskelige problemstillinger,
eller gennem et langtliv som modclbyggere har udviklet teknikker og metoder, som de har ønsk et
al indvie andre af laugets medlemmer i.
Håndbogen har været tilgængelig j flere udgaver. Den nuværende udgave er sammensat af afsnit
og materiale fra de tidligere modelbyggerhåndbøger. hvortil er tilføjet yderligere materiale.
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Håndbogen er systemat isere t med et indeks, der løbende vil blive ajourført, efterhånden som
håndb ogen tilføres flere artikler og materiale af interesse for laugcts medlemmer.

Laugcts bestyrelse tager sig af den løbende redigering af håndbogen, hvor til alle laugets medlem
mer opfordres til at bidrage med egne nedskre vne ideer , erfaringer og råd eJler andet interessant
materiale . Materialet kan uden problemer være håndskrevet eller sammensat af forskellige tekster,
som uanset form, vil kunne indpasses i håndbogens sys tematik ved hjælp af tekstbehandlin g og
fotokopiering.

Håndbogen vil gratis blive uddelt tillaugcts medlemmer med faneblade, men uden samlemappe.
Suppleringsblade med ajo urført indeks vil løbende blive udarbejdet og udsendt en gang om året, 
normalt omkring årssk iftet.

Holmen 1968.

Bygnin gen af dieramaet "Holmen 1968" i størrc lsforhold l :250 skrider planmæssigt frem. Selvom
byggegruppen endnu ikke har alle tegnin ger og beskrive lser over de mange bygnin ger og anlæg
på Frederiksholm og Dokøen. som projektet foreløbig omhandler, har man alligev el et så
omfattende materiale, at man er tæt på at være færdig med samtlige bygninger på Dokøen. Det
er bes temt, at færdiggøre modellen af Dokøen med byg ninger, kransysteme r. beplantnin g, veje.
kaj- og dokanlæg. inden gruppen giver sig i kast med projektets næste hovedfuse. nemlig bygnin
gen af Frederiksholm.

Gruppen er blevet suppleret med yde rligere 2. interesserede deltagere, hvilket bl.a . betyder, at
gruppen nu også kan komme i gang med bygningen af de første skibe til levendegørelse af diora
rrmet. De første skibe på programmet er 2 ubåde af henholdsvis Delfinen- og Narhvalen-klasse n,
begge som helmodeller , idet det er planen , at de begge skal placeres i dok.

En spec iel aktivitet er i gang omkrin g tidstypiske biler i stenelsesforhold 1:250, hvilket foreløbig
har vist sig at være en vanskelig opgave, bl.a. fordi de firmae r. især tyske , som beskæfti ger sig
med den slags, ikke fremstiller modelbil er i den ønskede målestok og løvrigt heller ikke de
ønskede modeller fra 60erne . Ved hjælp af samtidige fotografier og "postkort" fra København,
har gruppen imidlert id godt styr på, hvilke biler det drejer sig om.

Byggegruppen er stadig interesseret i flere deltagere, bl.n. til bygning af de mange skibsmodeller,
der naturligvis skal indgå i dierum aet. samt til løsning af "bilproblemet". Interesserede bedes kon
takte Poul Beck på telefo n 43 90 33 29, eller møde op på luugets tirsdagsaftener kl. 19.00-21. 30,
hvor Per Jessen og Poul Beck er til stede.
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---- - - - - --

FRA ORLOGSMUSEETS BILLEDARKIV...

Vi har modtaget en del indlæg vedr. billedet i Marinehistorisk Tidsskrift 4/2000, som
indik erer, at det viser Danmarks første panservogn, evt. en "mack-up" af samme, købt
og skænket den 5/9 1917 til Akademisk Skyttekorps ar dir. Erik Jørgen-J ensen. At døm
mc efter en indsenders billeddokumentation må del formodes al være et tidligt billede.
Samme indsender mener iøvrigt, at billedet er taget på Luftmarinestationen, det senere
Margretheholm. og at den dobbelte bro tilhøjre for panservognen. er Jen bro Jer blev
bygget her i 1915 for optagning og søsætning af flyveb ådene, hvilket kan være forklarin
gen på at billedet er dukket op i marinetlyver F. W.H. Laubs arki v. En anden indsender
opgiver følgende data , hentet fra "Panser I Danmark" af Ole Drostrup. 1980.
Type: Hotchkiss M 1909 (fransk model)
Forsynet med karo sse ri af Orlogsværftet (panser/slålplader)
I brug : 1917-1920. Bevæbning: 1-4 Mad sen MG
Køreegenskaber: Vej - vanskelig al køre , Terræn - uanvend elig. RcgisLnr.: I-ITK 46
levrig kan henvises til Akademisk Skytteforenings jubilæumsskrift fra 1961.
Den heldige vinder blev Steen Allerup, Callunave 17,3450 Allerød , som har modta
get sin præmie.

Vi vil gerne have oply st , hvad det her viste red skab har været anv endt til?
Svar tilOrlogsmu seet senest 2. april 200 I.



MARINEHISTORISKE SKRIFTER.

MARI NEHISTORI SKE SKRIFfER har nu udsendt sit skrift nr. 28. og vi indbyde r derfor
medlemmerne til tegn ing af abonnement.

Ved at udfy lde neden stående blanket kan De dels best ille del nye skrift og dels tegne
abonnement for de kommende skrifte r. hvi lket sikrer Dem. at De får skrifterne tilsendt
straks. når de udkommer.
Desuden kan De købe de hidtil udsendt e skrifter. so m der endnu er eksemplare r af til
særde les lave priser:

I. Je rgen H. Burfod : Slage l j Koge Bugt den I. j uli 1677 ( 195 2). Udsolgt "
3. Georg Norregaard: Fregatten Falster ved Marokko 1753 ( 1956). 17 kr.
4. Gunnar Olsen , Erik Har rem ces. G . Hunnens de Lielitenberg og R. Steen Stccnse n:

Dl: dan ske stræder og Øres unds told en ( 195R). 20 kr.
R. G. Hounens de Lichtenbcrg : Larssen fra 64 (1964 ). 20 kr.

14. Je rgen H. Barfod: Nicis Juel . A Danish Admiral of the 17th Ccntu ry ( 1977). 20 kr.
16. Ole L. Fruntzen: Truslen fra øst. Dansk-no rsk Fl ådepoliti k 1769-1 807 ( 1980). 30 kr.
17. Fregatten Bellen a's togt ti l Sydame rika I X"IO~4 1.

Ski bslæge n J.H . Lorelis dagbog ( 1980) . 20 kr.
19. Hans Chr. Bjerg (udg. ): Lex Rechni tzcr. Op tegnelser af viceadmi ral H. Wcn ck.

kontreadmiral H. Rcchnitzer og kommandør A.G. Top sce-Jcnscn.
Om tilblivelsen a f Lov om Sovæm cr lc.Ij ( 1985). 68 kr.

21. Ole L. Frantzcn (red. ): Linie skibet Holsten 1772- 1814 ( 1988). 60 kr.
" Jonren H. Burfod: R ådens Podset (1990 ). 200 kr.
23. PerWcsscf-Tolvig Ired.): Flåde ns oprør ( 1993) . -l8 kr.
2-l. Pou l Erik Pedersen: Sign alering ti l sos ( 1995) . Flagsignalering i den da nske

orlogsflåde i perioden J720- 1800. 98 kr.
25. Jergen H. Barfod : Chris tian 3.s nåde (1995). 220 kr.
26. Nie ls M. Probst: Christian -l.s flåde ( 1996 ). 220 kr.
27. Jørgen H. Barfod: "Nicis Jucls Flåde" (1997). 220 kr.
28. Gunnar Olsen og Sve nn Storgaar d: Fl åden s sk ibe og far teje r 1945-1995 ( 199 8). 149 kr.

EvI. forsendelsesomkostn inger skal tillægges.

* Et genoptryk er udarbejder af Koge Marineforening og kan købes af selskabet for 15 kr.

------------ kJiP ------------------------------------------------------------------------ k!ip --------
(udfyldes venl igst med blokbogstaver)

Undertegnede:

Adresse:

Sæt kryd s .

Sæt kryds .

Tegner hermed abonneme nt på Marinehistoriske Skrifter
fra og med skrift nr. 28. "Flådens skibe og fartøjer 1945-1995".

Besti ller skrift nr. : __ .__

(unders krift)

Indsendes til Orlogsmuscct. Overgaden oven Vandet 58. 1415 Kbh. K.




