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Marinehistorisk Selskabs 50-års jubilæum
Per Wessel-Toll'ig

Stiftelsen af Marinehistori sk Selskab
på en generalforsamling den 5. marts
195 1 blev fejret ved et arrangement i
Søoffice rsskolen på Nyholm den 3.
marts d.å., hvortil alle medlemmer var
indb udt. Det blev holdt i officerssko
lens aula, der som den ene endevæg
har det af fyrdirek tør Paul Sinding
ski tserede og smukke kalkmaleri af
Slaget i Køge bugt den l. ju li 1677.

Arrangementet, der varede fra kl. Il til
1530, omfattede 2 foredrag, en fro
kostbuffet i skolens kantine med sel
skabet som væn efterfulgt af en kort
introduktion med påfølge nde rundvis
ning på Nyho lm.
Det førs te foredrag, som blev hold t af
overarkivar Hans Christian Bjerg,
handlede om "Marin ehistori sk Sel
skabs historie 1951-200 I", og er gen
givet her i bladet.
Efter dette foredrag blev lektor Jørgen
Barfod udnævnt til æresmedlem af
selskabet som en påskønnelse af hans
initiativ til dets oprettelse og hans
mangeårige indsats til fremme af inter
essen for maritim historie i Danmark.
Fonnandens tale ved udnævnelsen er
gengivet i fortsættelse af H.C. Bjergs
artikel.

Kommandør Niels Chri stian Borck
holdt derefter et foredrag om den nye
re tids historie med titlen "Flådernes
rolle under Den kolde Krig", Det om
fattede en interessant gennemgang af
NATO - og østmagt flåderne s gensidi
ge. konstante overvågning af modpar
ten i denne periode, som nok skabte
kuldegysninger hos især civi le tilhøre
re med de mange nye oplysninger om
hyppige konfrontationer på verdensha
vene.

Til trods for nattens sne og dag tem
peratur på 2 grader under frysepunktet
deltog ca. 250 medlemmer i arrange
mentet, heraf de fleste også i rundvis
ningen på Nyholm. For bestyrelsen var
det en glædelig overraskelse, som lo
ver godt for selskabets fremt id.
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Marinehistorisk Selskab og den marinehistoriske
interesse i Danmark gennem 50 år
Halls Christian Bj erg

Danmark er geo-strategisk ubestride
ligt en maritim nati on . Det er indisku
tab elt. at denne posi tion har spillet en
ro lle i la ndets udvikl ing, ligeso m det
har været med ti l at give det en del af
de ts historiske identitet. Det er derfor
ejendo mme ligt at konstatere. at det
mari time aspekt af vor historie ofte
henvises til en ydmyg placering i den
historiske litteratur, forskningen og
den almindelige bevidsthed . He ldigv is
kan vi sige. at de r i det sen este hal ve
århundrede er blevet rykke t lid t ved
det her nævnte forho ld. takket være de
bestræbel ser, der er foreg ået inden fo r
rammerne af Marineh istori sk Sel skab
eller med udgangspun kt i dett e se l
skab. hvis op rettelse fandt sted de n 5.
ma rts 1951 - netop i disse dage for 50
år siden. Oprett els en af selskabet den
gang var udtryk for en pionerindsats.

Frem til midten af 1900-tallet havde
publice ringen af dan sk marinehis torie
været meget sporadisk. Det var væ
sentligt historisk in teresserede søoffi
ce rer som H.G . Ga rde . Otto Lut ken.
C.F. \Vandel og Ha lfdan Barfod . de r
havde arbejde t me d den dansk-norske
ogdanske flådeshistorie. Kun fåcivile
havde vo vet sig ind på dett e område.
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Den mest markante af di sse var præ
sten H.D. Lind. de r med sin omhyg
gelighed og videnskabelige approach
til emnet blev en af vore store og tidli
ge marinehi storike re. Vid enskabeligt
uddannede faghi storikere inden for
dette område glimrede imidlertid ved
dere s fravær. Studiet af dansk marine
h istorie . og for så vidt militærhistori e
so m såda n, var ikke oplag te stud ieem
ner på universiteterne. der var præget
af en rad ikal. pac ifistisk opfattelse. Si
tuation en omkring 1950 m.h.t. ud
forskningen af den danske fl ådes hi
storie kan nok bedst gengives med et
ci tat fra 1945 af ko mmandør P. lpsen ,
mangeårig redaktør af T idsskrift for
Søv rcsen , der i forbindelse med en an
me lde lse skrev, at "hver gang en ny
stikrigshistor isk bog ko mmer frem .
blive r man opmærksom på. hvi lket
stort og uopd yrk e t mate ria le. der sta
dig forefi ndes" .

En af de få faghi storikere. der arbej 
dede med mari nehi storie. var Jørgen
H. Barfod . so m e fter at være blevet
færdig fra Københavns Uni versit et i
1947 blev ansat iMarineministeri el
so m marinehistorik er . En dag blev han
under e t besøg i Rig sarki vet trukket



hen til en af vinduesnicherne af en sø
officer, der havde arbejdet mege t med
marinehisto rie og publicere t artik ler
om dette emne, og fik at vide, at det
selvfølge lig var spæ ndende. at han
som civil historiker ville interessere
sig for marinehistorie. men at der . efter
at han selv havde arbejde t mange år
med det , nok ikke var flere interes
sante emner tilbage inde for dette om
råde. Med andre ord , så brød den på
gælde nde sig øjensynlig ikke om, at
der nu var andre, der kastede sig over
marinehi stori ske studier.

Barfod blev som Marineministeriets
historiker sekretær for den komm is
sion, de r blev nedsat 1948 og som
skulle undersøge Søvæ rnets museums
problemer. For at unde rstøtte de be
stræbelser . som nedsætte lsen af Sø
værnets Museumskommission var ud
tryk for, foreslog Barfod i efteråret
J949. at kommissionen tog init iative t
til dann elsen af en maritim histori sk
forening. Kommissionensmedlemmer
var positivt inds tillet over for ideen.
men mente ikke at initiativet til en så
dan forenin g skulle tages af en mini
sterielt nedsa t kommission . I forbin
delse med drøftelserne fandt et af med
lemmerne, komm andør Jørgen Ras
mussen , på navnet MARIN EHISTO
RISK SE LSKAB for en sådan ny ma
ritimhistorisk forening. Der blev der
efter arbejdet videre med ideen. som
imidlert id på dette tidspunkt, 1949-50,

ikke synes at kunne realiseres. Offici
elt var der næppe nogen tilslutning. På
samme tid havde Søofficersskolen pro
blemer med at få penge fra mini steriet
til udgivelsen af sko lens historie, som
ministeriet ikke mente kunne have den
store interesse. Bogen , "Søofficers
skolen gennem 250 år", udkom i 195 1
ved hjælp af privat indsamlede midler.

I april 1950 skrev kommandør F.H.
Kjølsen en artike l i T idsskrift for Sø
væsen om "Vor Marines Historie".
Heri slog han til lyd for, at Søværnet
gjorde noget mere udaf sin historie og
f.eks . Iod opsætte en række mindep la
der for al stimulere den historiske in
teresse blandt personellet. "Det burd e
altid være en forudsæ tning", skriver
Kjolsen , "at det, der anføres på sådan
ne mindeplader. bør være historisk un
derbygget samt ganske kortfattet i sin
udformn ing : dette kunne sikres ved
påbudt autorisation a f Mari neministe
riet eller af den historiske sek tion in
den for Marinestaben eller af den rnari
nehistoriograf, som en kommende for
svarsordning forhåbentlig vil sikreos".

Barfod fandt nu tidspu nkte t inde til at
fremkomme offe ntligt med ideen om
stiftelsen af et marin ehistorisk selskab,
og fulgte Kjølsen op med en art ike l.
"Marinens Historie" i julinum mere t af
Tidsskrift for Søvæsen . Heri slår han
til lyd for, at der blev gjort noge t ved
de store museumssamlinger. som So-
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værnet rådede over. men som lå spredt
og mere eller mindre utilgæn geligt for
publ ikum . Han opford rede til dannelse
af et marinehistoris k selskab. hvis for
mål skulle være at behandle emner af
marinehistorisk art samt at øge inter
essen for mari nen s historie ved afhol
delse af foredrag. udstillinger o.lign .
samt ved udg ive lse af forske llige pu
blikationer. Endv idere sku lle se lskabet
støtte oprettelsen af "marinern usee t"
Dg den fors kning. der ville være knyt
tet ti l delle . Barfod stillede til sidst i
artik len det retoriske spørgsmål: Vi l
det være luksus at beskæftige sig med
sådanne opgaver?

Barfod fik som følge af artiklen for
bindelse til kommandørkaptajn R.
Steen Steensen. som havd e fulgt Bar
fods artikel i Tidsskrift for Søvæsen op
med en ande n artikel om hvorledes
man fremover kunne fastholde flådens
virke til brug for de n histori ske udnyt
telse af delt e mater iale, samt til fuld
mægtig G. Hennens de Lichtenb erg ,
der bl. a. var redaktør af Marinefore
ningen s blad "Under Dannebrog" . De
tre nævnte kon stituerede sig derefter
som et arbejdsudvalg. der i efteråret
1950 søgte kontakt med yderligere in
teresserede enk eltpersoner.

Det første orient erend e møde fand t
derefter sted den 20. oktober 1950.
De r var mød t ca, 30 interesse rede op.
En af deltagerne mente, at man burde
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gøre en evt. fore ning til en sohistorisk
land sforening. hvorunder der skulle
være gruppeforeni nger omfa ttende sø
fart , fiskeri, orlogsfl åden etc. Man dis
kuterede end videre afgræ nsningen til
Marineforeningen. Handels- Dg Sø 
fart smu seet. Tøjhusm useet og Søe
lieutenunt-Selskabet . Positionen for or
logsll åden mellem det sømressige Dg
det krigsmæssige spillede alter en rolle
for overvejelserne om hvilk et af de to
områder. denne mest hørte til. Man
enedes imidlert id om på mødet at ved 
tage. at der skulle arbejdes videre med
tanken Dm danne lsen af et selskab.
so m foreslåe t i indk aldel sen til mødet.
Ar bejdsudvalget udarbejdede dere fter
et forslag til vedtægter , og ma n hen
vendte sig til kommandør Kjolsen Dm
at overtage formandsposten for det nye
selskab. Nationalmuseets direktør P.
Norl und indvilgede også i at indtræde
i bestyre lsen. Der blev så indkal dt til
en stiftende general forsamling den 5.
marts 1951. På mødet blev der ind
meldt 43, og de udarbejdede vedtægter
blev vedtaget. Formanden blev kom
mandør F.H. Kjø lsen, og i øvrig t kom
styre lsen. som bestyrelsen derefter
kom til at hedde i se lskabet. til at bestå
af kommandørkaptajn R. Steen Steen
sen. der blev næstformand. Poul Nor
lund. fuldmæ gtig G. Hennens de Lich
tenberg. lektor Sven Røgind. der havde
forb inde lse til lystsejl erorgan isatio
neme og landsretssagfører Axe l Hans
borg. Jørgen H. Bar fod blev sekretær.



Medst ifter {If Marinehistorisk Selskab, lorgen
H. Barfod. på talerstolen ved selskabets 50·
årsjubilwtnn. SO/II blevfejret i Sc1ojjicl:' f":}'skoll.'l1
på NY/101m den L marts 200 1.

Poul Norlund døde allerede i 1952 og
blev erstattet af den tiltrædende direk
tør for Nationalmuseet Johs. Brønd
sted. Først i 1962 kom der et nyt med
lem af styrelsen. Det var repræsentant
Knud Jespe rsen. der kom til at virke i
mange år som selskabets kasserer.

Formålet med det nysti[tede selskab
var al fremm e den marinehistori ske
forskning. at virke for oprettelsen af et
orlogsmuseurn samt øge kendskabet til
Marin ens historie. Dette agtede man at
gøre ved oplysende virksomhed. ud
sendelse af publi kationer i forbinde lse
med mindedage. udgivelse af el perio-

disk skr ift. når forholdene tillod det.
samt ved foredrag og udstillinger. An
grebsv inklen skulle både være viden
skabelig og populær.

Der er grund til kort at standse op ved
navnet - og formålet. Selskabet kom
som sagt til at hedde Marin ehistor isk
Selskab, men det var ikke blevet den
maritimt historiske forening, som må
ske havde været på tale ved nogle af
de indledende overvejelser. Det blev
i forbind else med stifte lsen af se lska
bel understreget. at det overordnede
mål var at yde et bidrag til større for
ståelse af og interesse for Marinens
fortid og for de ts nutidige arbejde.
Dette blev også nævnt udtrykkeligt i
den meddele lse, der blev givet om
se lskabets stiftelse i aprilnummeret af
T idsskrift for Søvæsen i 195 I.

Der var altså tale om et orlogshistorisk
eller søværnshistorisk selskab. om man
vil. Ejendommeligt er det . al man i alt
materiale vedrørende dannelsen af Ma
rinehistorisk Selskab praktisk talt ikke
støder på betegnelsen Søværnet, selv
om dette omkring 1950 var vort sø
fors vars officielle betegnelse - og
havde været del siden 1868. Man taler
kun om Mar inen og Marinens historie
etc. Måske har man i selve navnet set
en udviklingsmul ighed i retnin g af
med liden al kunne arbejde med andet
end Søvæ rnets historie. Dette blev og
så antydet ved del foredrag, som Jor-
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gen H. Barfod holdt i forbindelse med
den stiftende generalforsamling. Fore
draget. der senere blev Irykt som ar
tikel, omhandlede "Vor Flaade og vor
Skib sfart i Nut idens Historieskriv
ning". Foredraget repræsentererset i et
retrospektiv en prog rarnartikel, som
Barfod i sit senere virke fulgte.

Inden man fik afholdt det første fore
drag den 17. oktober 1951, måtte Kjøl
sen træde tilbage som forma nd. idet
han blev chef for den nyoprettede
Grøn land s Kommando. R. Steen
Steensen overtog derefter formands
posten , som han besad igennem 25 år
ind til 1976 . Han døde i øvrigt \/2 år e f
ter at være trådt af som forma nd.

Fra starten havd e man som tidligere
omlalt meld t ud, at selskabet støttede
bestræbelserne for at etablere et or
logsm useum, som det kommende mu
seum for Søværnet blev omtalt. Ret
hurtigt besluttede selskabets styre lse
ogsf at støtte de igangværende best ræ
be lser for at bevare freg atten JYL
LAND, og ble v tilsluttet arbejdet i
Fællesudvalget til Fregatten Jyllands
Bevarelse, der bl.a. stod bag fregattens
overførelse fra København til Ebelto ft
i 1960. Marinehi storisk Selskab har
siden da deltaget i dette arbejde, og har
fortsat en repræsent ant sidde nde i re
præsentantskabet for Fregatt en Jyl
land.
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l 1952 forelå betænkningen fra SØvær
nets Museumskornmission. Den lagde
op til, at der nu skulle etableres et or
legsmu seum. Konkret foreslog kom
missionen, at der blev bygget et or
legsmu seum på det nedlagte Charlot
ten lund Fort , e t proj ekt som der alle
rede fore lå tegninger til. Planerne
mødte dog ingen forståe lse hos det nye
forsvarsministerium og blev skrinlagt.
Kjølsens tidligere forventning om, at
den nye forsvarsordning i 1950 ville
introd ucere en marinehi storiograf eller
en historisk sektion i Marinestaben
blev grundigt gjort til skamme. I 1952
afgik Barfod ovenikobet fra forsvars
ministeriet som mari nehistoriker.

Efter nogle års stilstand på det museale
område nedsattes Orlogsmu seets Ko
mite med viceadmiral A.H. Vedel som
form and. Fra 1958 stod denne kom ite
bag en udstilling af nog le af de værdi
fulde skibsmodeller og genstande, som
Søværnets museum ssamli nger inde
holdt. Uds tillingen blev vist i Set. N i
kolai Kirkebygning. de r tidligere hav
de rummet Købe nhavns Kom munes
hovedb ibliotek.

Den daglige leder af denne midlertidi
ge. senere permanente udstilling var
forretn ingsføreren for Foreninge n til
Søfartens Fremme B. v. Mun the af
Morgenstierne. Forholdet mellem Or
logsmuseets Komit e og henhold svi s
Marinehistori sk Se lskab og Fællesud-



valget til Frogan en Jyllands bevarelse
blev anspændt. på grund af uenighed
om prioriteringe n af de tre mærkesa
ger. som disse tre organer stod for. I
mange tilfælde skulle stonemidler hen
tes fra de samme kilder.

På Marinehi storisk Se lskabs general
forsaml ing i 1959 stillede Munthe af
Morgenstjerne forslag om, al selska
bel blev omdannet til et støtte selskab
for Or logsm useets udstilling. inspireret
af Selskabet Hande ls- og Solurtsmuse
ets Venner og Selskabet Fregatten Jyl
land s Venner. Orlogsmuseets Udstil
ling kørte ganske hårdt . og det var
nødvendigt at skaffe flere penge til
driften. Munthe af Morgenstierne hen
viste til. at støtten til Orlogsmuseet var
optage t i Selskabets formålsparagraf.
Forslaget blev afvist. og selv om man
besluttede at anvende betegnelsen "Or
legsmu seets Venner" som undertitel,
medførte afvisn ingen, at der i 1960
blev oprettet Selskabet Orlogsmuseet
Venner. Selvom der kun var ganske få
aktiv iteter for medlemmer af dette sel
skab. Iik det i løbet af mår ca, 650
medlemmer, mens Marinehi stori sk
Selskab førs t i 1965 nåede op P" 430
medlemmer, Disse tal har i øvrigt
holdt sig nogenlunde konstante op til
1990eme . Adskillige var således med
lem begge steder.

I 1963 sammensatte Marinehistori sk
Se lskab et præsidi um. hvis fire med-

lemmer sk ulle sikre selska bets profil
udadtil. Viceadmiral S.S. Thostrup sad
således i en årræk ke i dette præsidium
indtil det ophævedes i 1990.

Selskabet s virke koncentrerede sig i de
Iorsre år om afholdelsen af foredrag og
udsendelsen af publikationer, Foredrag
eller faglige ekskurs ioner med mang e
spændende emner er igennem årene
blevet gennemført i el anlal af 3-4 om
året. Norma lt med tilbud om fælles
spisning e fter mødet , hvor mødets em
ner yde rligere kunne disku teres. Det
j ubilæumsmode. der afholdes i dag, er
således det 223. møde i selskabets hi
storie.

Selskabets publikationer, af hvilke der
nu er udsendt 29, var i starlen domine
ret af Jørgen H. Barfod og R. Steen
Steensen. Publi kationerne blev mulig
gjort i el samarbejde med Tid sskrift
for Søvæsen, hvori de først blev trykt
som artik ler. og siden udsendt med
særligt om slag til medlemmerne af
Marin ehi storisk Selskab. Denne ord
ning varede frem til 1960 .

Kredsen omkring Marinehistorisk Sel
skab fik i s lutningen af I950e rne for
binde lse til Martins Forlag. og resulta
tet blev udsendelsen af værket "Flåden
gennem 450 år" i 1961 og året efte r af
"Flåden . Administration. teknik og
civi le opgaver". Hoved redaktører var
R. Stee n Steensen og Ilere af bidrag s-
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ydern e var fra Marinehistori sk Sel
skab. Disse to værker, hvoraf det før
ste blev genud sendt i 1970 som "Flå
den gennem 500 år" var en første mar
kerin g af selskabets virke i en større
sammenhæng.

Fra stiftelsen stod det på programmet,
at der ved lejli ghed skulle udsendes et
periodisk skrift, som det hed. [ de før
ste år søgtes udsendt i duplikeret form
"Meddelelser fra Marinehistori sk Sel
skab", men de blev ikke fortsat, og si
den gik man over til at udsende mø
deindkaldelserne som postkort til med
lemm erne. Marinehistoriske artikler
blev henvist til Tidsskrift for Søvæsen,
udgivet af Søe-li eutenant-Selskabe t.

[ 1964 blev den 19-årige stud. mag.
Hans Chr . Bjerg indvalgt i selskabets
styrelse efter at have afholdt et fore
drag om "Probl emer omkring Torden
skioldsforskningen". Han påtog sig op
gaven med at stå for udsendelsen af et
mindre tidsskrift. [ november 1967 ud
sendtes så det første numm er af Ma
rineh istori sk Tidsskrift. Der blev ogsf
her tale om en pionerind sats. Det var
således det første danske tidsskrift spe
cielt beregnet for Søværnets historie.
Marinemal eren SØren Brunoe havde
tegnet en forside forest illende linie
skibet DANNEBROG, "idet det løber
op i vinden, og lader ankere t falde".
F0I111anden R. Steen Steensen skreven
præsenta tion af selskabet og tidsskrif-
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tet og de to artikl er i numm eret blev
leveret af henholdsvis Barfod og
Bjerg. Det er med stor glæde, at sel
skabet i dag kan konstatere, at dette
tidss krift fra en meget beskeden start
fortsat eksisterer og er et anerkendt fo
rum for dansk marinehistorisk forsk
ning i sin 34. årgang. Hans Chr, Bjerg
redigerede det frem til 1978. Dereft er
tog Ole L. Frant zen og Birger Thom
sen over. Fra 1986 sad i redakti onen
bl.a, Ole Ventegodt. 1991-97 var Jør
gen H. Barfod redaktør, og siden 1998
har Niels Probst redigeret Marine
histori sk Tidsskrift.

En hjælp i tidsskriftets første periode
var det, at Selskab et Orlogsmuseets
Venn er, på trods af at det på en vis
måde var en konkurrent til Marine
historisk Selskab, besluttede at tegne et
kollektivt abonnement af tidsskriftet til
sine medlemm er. Aftalen blev, at de to
selskaber stod som udgivere. Senere
sluttede Selskab et Fregatten Jylland s
Venner sig til denne ordning, som også
en overgang omfattede Selskabet Dan
ske Tordenskiold- Venn er. Oplaget
kom derfor helt op på 1500 ex. Alt i
alt må man sige, at Marinehistorisk
Tidsskri ft fik stor betydnin g for sel
skabet SOI11 sådan og for stimuleringen
af dansk marin ehistorie. Det blev en
samlende platform for en række nært
beslægtede foreninger og selskaber,
som således har kunnet trække i sam
me retning.



Inde i 1970erne kunne man på stoffet
i Marinehistori sk Tidsskrift og tilbuds
mængden af dette se al interessen for
dansk marinehi storie efterhånden bred
te sig ud over den snævre inderkreds i
selskabet. I 1975 udsendte Hans Chr.
Bjerg, som el af selskabets skrifter,
"Dan sk Marinehistorisk Bibliografi
1500-1975", der oplistede , hvad der
var udgivet om den danske flådes hi
storie siden 1500. Der var tale om ca.
2. 100 numre. Man skal her tage i
betragtn ing, al ca. 400 numre udel uk
kende vedrørte Tordenskie ld. der har
været en special-disciplin inden for
dansk-norsk marinehistorie. saml at
næsten el par hundrede numre fakti sk
stammede fra efter 1951. Rent stat i
stisk er dette udtryk for, al der før Ma
rinehistori sk Selskabs stiftelse i 1951
blev udgivet tre bøger eller artikler om
året vedrøren de flådens histo rie, men
otte efter. "Dansk Marinehistorisk Bi
bliografi 1500-1975" er for længst ud
solgt og efterspurgt. Gennem årene har
der være t mange henvendeiser vedrø
rende denne bibliografi, og det er en
glæde her at kunne meddele i dag . al
en videreførelse af den vil kunne ud
komme i indeværende år. Arbejdet
med al registrere alle de bøger og ar
tikler. der er komm el efter 1975 har
været i gang det sidste år. og står nu
foran sin færdiggørelse. Den nye bibli
ografi vil medtage alle de tidligere
num re. således al den kom mer til at
omfalle perioden 1500-2000. Man vil

her kunne få syn for sagn for, hvor me
gel produkt ionen af marinehistori ske
publiceri nger er steget i gennemsnit pr.
år siden 1975.

I begyndel sen af I970erne udgik der et
initiat iv fra Marinehistori sk Selskab.
som også skulle få betyd ning for ud
bredelsen af interessen for maritim hi
storie i Danmark. Tanken om at etable
re et forum. hvor alle. der under en
eller anden form interesserede sig for
maritim historie, kunne mødes, opstod
under samtaler mellem Bjerg og den
unge histories luderen de Benny Chri
stensen, der i begyndelsen af 1970eme
sad i selskabets styrelse. i forbindelse
med deres deltagelse i en nordisk kon
gres for marit ime museer . der blev
holdt i Køben havn 1973. De gik til
Barfod. der selvfø lgelig var med på
ideen. en ide, som han jo selv flere
gange havde arbejdet med. Følgen
blev. at Marinehistorisk Selskab med
de tre nævnte som el arbejdsud valg
den 22.-24. marts 1974 i Hellerup
Sej lklubs lokaler indbød til den l.
Danske Maritimhistoriske Kongres. På
modet dannedes Kontaktudva lget for
dansk mari tim- og samfundshistorisk
forskn ing - i daglig omtale "kont akt
udvalget" - med Jørgen H. Barfod
som formand . Siden 1974 har der hvert
andet år af dette kontaktud valg været
afholdt maritimhistoriske kongre sser.
Set ud fra Mar inehistorisk Selskabs
synsvinkel har den store forde l været
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ved denne institution . at den har bragt
orlogsfl åden s historie ind i en naturlig
maritimhistorisk sammenhæng med
nærtbeslægtede discipliner. Siden har
Kontaktudvalget udgivet den periodi
ske publikation "Maritim kontakt" ,
hvor flere orlogshi stori ske artikler har
været bragt sammen med andre mari
timhi stori ske emner. Kont aktud val
gets histori e skal ikke yderli gere om
tales her, men det er værd i dag at hu
ske på, at initiati vet til dannel sen af
denne vellykkede og stadig eksiste
rende institution udg ik fra Marineh i
stor isk Selskab. Dets formand er nu
Orlo gsmu seet s direktør Ole Lisberg
Jen sen.

Fra 1960 spore des der i Sø værnet lidt
større forståelse for det histori ske , og
der blev form elt oprette t en en-mands
histori sk sektion i Marinestaben, først
med kommandørkaptajn H.F.Ki ær og
senere med kommandørkaptajn E.
Borg. Mangl ende ressourcer gjorde
imidlertid, at delle initiati v ikke fik lov
til at gøre sig gæld ende. Sektionen
blev nedlagt i j anuar 197 3 og i 1974
blot erstatt et med en histori sk konsu
lent tilknyttet Søværnet. Denne post
fik Hans Chr. Bjerg, der efter sin an
sættelse i Rigsarki vet i 1970 i perioden
frem til 1975 ledede regi strerin gen af
Søetatens omfattende kort- og teg
ningssamling, Dette regi streringsar
bejde tiltrak i øvri gt adskilli ge stud e
rende . der senere gjorde sig gældende
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som marinehi storikere.

Efter R. Steen Ste ensen overtog kom
mandørkaptajn senere kommandør Per
Wessel-Tolvig formandsposten. Wes
scl-To lvig, der er se lskabets fonnand i
delle jubilæumsår, har således i år 25
årsjubilæum på denn e posl. Bortset fra
Kjølsen s formandsperiode på ganske
mmån eder har Marinehi storisk Sel
skab i sin 50 års eksistens kun haft to
form ænd. Wessel-Tolvig blev og har
været et stort organisatorisk aktiv for
se lskabet. Sammen med Hans Chr.
Bjerg blev han indsat i Orlo gsmu sect s
Komit e i 1976. Wessel-Tol vig har i
denne komite udført et stort arbejde.
Dette, sammen med virket som den
første formand for den i 1984 etable
rede permanente Søv ærnets Museum s
kommi ssion , var med til at bringe sa
gen om Orlogsmuseet frem til den en
delige løsning, så ledes at museet i
1989 under ledelse af Ole Lisberg Jen
sen, der var blevet direkt ør i 1983,
kunn e flytte ind i det tidli gere Sø
kvæsthu s. muli ggjort af en stor dona
tion fra "A.P. Møller og Hustru Ch a
stine McKinney Møllers Fond til al
mene form ål" . Ved omdannelsen af
Orlogsmuseets Komite i 1988 til en
egentlig bestyrelse for museet, I1k Ma
rinehistorisk Selskab tildelt fast repræ
sentation i denn e. Selskabets formand
Per Wessel-Tolvi g blev formand med
Han s Chr. Bjerg som næstformand.
Forbindelsen mell em Orlogsmuseet og



Marineh istori sk Selskab var dermed
fast forank ret.

Med etableringen af Orlogsmusee t i
egen bygning og med en fast organi
sa tio n. og med indv alget af Ole Lis
berg Jensen i Murineh istori sk Selskabs
styrelse var det naturl igt. at en de l af
del prak tiske og administrative arbejde
i Marinehistori sk Se lska b mere og me
re overgik til OrlogSI1111SeCl, efter i
mange år at have været fore taget som
frivill igt arbejde af styrelsens med
lemmer. Dette medførte i begyndelsen
af I990erne naturligt overvejelse r om
Ul slå Marinehistorisk Selskab sammen
med Se lskabet Orlogsmuseets Venner.
[ 1993 blev denne fusion gennemført.
Det nye sel skab bærer dobbeltnavnet
Marine histori sk Se lskab/Selskabet 0 1'
legsmuseets Venner. Form ålspam
granen har ikke ændret sig siden 1951.
[ denne hedder det. at selskabet har til
formål al fremme intere ssen for den
danske marines historie, herunder, at
stolte Orlogsmuseet økonomisk. at vir
ke for en forøgelse og en forbedring af
museets samlinger. at tage marinehi
stori ske emner op til vide nska belig be
handli ng, at arrangere fo redrag og eks
kursioner og at udgive Marinehistorisk
T idsskrift.

Per Wessel-Tolvig fortsa tte som det
fusio nerede selskabs fonnand med
formande n for Or logsm useets Venne r.
godsejer Jørgen Greve Ahlcfeldt-Laur-

vig. som næstformand. Ved fusionen
blevet læng e næret ønske fra styrel 
sens side effektueret. nem lig at ud
skille selskabets publikationsvirksom
hed som en selvstændig økonomisk
enhed. Der blev således oprettet en
se lvejende institut ion "Fo rlaget Mari 
nehi stor iske Skrifte r". til hvis besty
re lse se lskabels styre lse udpeged e
medlem merne . I 200 I bliver denne in
stitution nedlagt og forlagsaktiviteten
ove rfø res hel t til Orlogsrnuseet.

Orlogs musee ts ende lige etablering har
naturligvis betydet meget for de fort 
satte bestræbelser for at udbrede kend
skabet til Søværnets historie og for at

inspirere til øget interesse for at arbej
de med den dan ske marinehistorie . Et
produkt af dett e forhold er. at museet
så at sige har tiltrukket historiestude
rende og andre interesserede. som se
nere har udført marinehistorisk forsk
ning og publicering. Lad mig i denne
forbindelse nævne Niels Probst, der nu
er redaktør for Marinehistorisk Selskab
og i øvrigt se lskabets kasserer. samt
Frank Allan Rasmu ssen . so m nu er
museumsinspektør på Orlogs musee t.

[ 1987 oprettedes på Orlogsmuseets
initiativ "Orlogsmuseet Modelbygger
laug". En del af medlemmerne er også
medlemmer af Marinehistori sk Sel
skab. men aktivite ten har til nye grup
per udbred t kendskabet til og interes
sen for den danske flådes historie.
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Et område, hvor den øgede marinehi
storiske intere sse tyde ligt kan mærkes,
er ved speciale-studierne på Køben
havn s Universitet. Katal ysatoren har
her været Dr. Ole Feldb æk, der siden
han blev professor i 1981 har inspire
ret mange historiestuderende til at skri
ve hovedopgaver om marinehistoriske
emner. Selv har han været en flitti g
marinehistorisk forfatter. Rekrutterin
gen af kommende marinehi storikere
elier historikere, der har forståelse for
Danmarks maritime historie og SØvær
nets rolle gennem tiderne, er steget ty
deligt.

Det er her i anledning af 50 års jubi
læet søgt i hovedtræk at give et indtryk
af Marinehi storisk Se lskabs start og
virke . Gør vi regnskabet op, må vi vir
kelig konstatere, at meget er nået i
denne periode. Generelt må vi sige , at
de tanker, vision er og forventnin ger,
der fore svæ vede nogle entusiastiske og
ideali stiske pioneere i 1951, er blevet
realiseret. Sammenligner vi med bag
gru nde n for dann elsen af Marinehi
storisk Selskab i 1951 kan vi gøre os
følgende noteringer på plussiden:
Yi har fået et Orlogsmu seum. Fregat
ten Jylland er blevet restaureret, Der
udkommer et Marineh istori sk Tids
skrift. Der udkommer bøger om mari
nehi storie, og afholdes foredrag og
ekskursioner for interesserede. Der
skrives specialer på Københavns Uni
versite t om marin ehi stor ie. Søværn et
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har en historisk konsulent. Sammen
lagt er dette udtryk for en kraftig øg
ning i interessen for den danske ma
rineh istorie. Der er 1lere marin ehisto
riske bøger på bedding, og selskabet er
i gang med at udgive en serie om flå
dens historie . Medlem stall et har stabi
liseret sig på ca, 1000.
Yi kan alle være stolte over dette re
sultat.

Mange har arbejdet inden for ramm er
ne af Marinehistori sk Selskab gennem
årene, frivilli gt og uden at få tak for
det, men drevet af den entusiasme som
fascinationen af fl åden s historie giver.
Begej stringen ved at beskæftige sig
med dette emn e bærer måske lønnen i
sig selv .

I 1951 blev spørgsmålet stillet, om det
var luksus at beskæftige sig med Dan
marks mariti me traditi oner og 1lådens
historie, Der var nogle få, der besvare
de dett e spørgsmål ben ægtende og
gjorde noget ved det. l da g - 50 år
efter - er vi mange, heldigvi s flere og
flere , for hvem det ikke er luksus at
beskæftige sig med flådens historie,
men mener, at dette er lige så nødven
digt som at sej le!

Till ykke til Marinehi stori sk Selskab/
Se lskabet Orl ogsmu seets Yenner og
tillykke med den stigende interesse for
dansk marinehistorie!



Lektor Jørgen H. Barfod Æresmedlem

Efter at have læst den foregå
ende artikel med historien om
selskabets oprindelse og udvik
ling i de for lobne 50 år. er der
nok en del. som har bemærket cl

navn. der er gået igen. SOI11 den.
der har trukket den rode tråd
gennem hele udviklingen. nem
lig

Lektor Jørgen H. Barfod.

Lige siden sin ungdom har han
engageret sig i marinehistoriske
emner med Marinens historie i
centrum .

Det var ham, der i efteråret 1949 i den daværende museumskommission udkastede
ideen om oprettelse af en maritimhi storisk forening, og

det varogså Barfod. der SOI11den første bragte spørgsmålet om en forening offentligt
frem med en artikel i Tidsskrift for Søvæsen i juli 1950.
Han var den dri vende kraft bag den stiftende generalforsamling den 5. marts 1951.
Barfod blev bestyrelsens første sekretær og fortsatte i denne stilling indtil 1991. hvor
han blev redaktør af Marinehistorisk Tidsskrift i 6 år.

Del blev altså i alt 46 år i bestyrelsen.

- Som forfatte r var han i hele sin karr iere utrol ig flitti g. Alene ud af se lskabets hidti l
28 udgivne skrifter harhan skrevet de 6. foruden et meget stort antal artikler,

For initiativet til oprettelsen af Marinehistorisk Selskab og forden meget lange. trofaste
arbejdsindsats harbestyrelsen enstemmigt besluttet at udnævne

Lektor Je rgen H. Barrod til Æresmedlem af vort se lskab .

Ved hojt ideligheden den 3. marts d.å. i anledning <tf selskabets 50-årsd<tg fik han over
rakt sit diplom.

Per Wessel-Tolvig
Formand
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Brug af modeller i oplysningstidens
søofficersuddannelse

Jak ob Seerup

Søofficersskolen på Holmen har net
op fejret sit 300- års jubilæum , og er
dermed landets ældste højere lærean-

stalt efte r Københa vns Universitet.
Lige fra begyndelsen i 170 l har ka
detterne modtaget en alsid ig uddan-

Sådan sil Sokndetakudemict lid midt i 1700-[(I/let. Prospektet [orestillcr IllC(U[CII mod det 11I1

væren de Frede riciagade . der dengang hed "Cadetteguden ", l dag 1111ser bygninge n østre
Lands ret.
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Mode llen af orlogsskibet 511:."5 \'/G stod i nndervisningslokulcme {Jti ukudcmict, og kunne og.w;
hmges tii tegneovlcserne. Her hur kade tten A.P. Stihult tegnet den; / 76'2. Nederst .ti tlir: "Teg
Ilet efter M ot/ell elll'lIl1 Siie A caslrmict",

nelse, der forberedte dem til livet om
bord pil Flådens skibe. Uddannelsen
foregik i 1700-tallet både til sos på
særlige kadetfregatter og i land på
Sokadetakademier i det gamle ope ra
hus, der i dag huser østre Landsret. I
land blev kadetterne undervist i ma
tematik, navigat ion . takti k Dg artille
ri. men også mange andre fag stod på
skemaet. De lærte sprogfagene eng
elsk og fransk - de første danske læ
rebøger i engel sk blev skrevet af sø-

kadetternes lærere. De dansede, fæg
tede og eksercerede. Historie, geo
grafi og kristendom måtte også læres.
for de færdiguddannede officerer
skulle kunne begå sig i mange for
skellige sammenhænge, både på
skibsdækket og på de bonede gulve i
land . [det følgende skal et enkelt
aspekt af undervisningen pi, akade
miet præsentere s. nemli g brugen af
modeller.
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Modellen af orlogsskibet SLES VIG

Modeller har i den danske flåde spiI
let en væsentlig rolle i forbindelse
med bygning og konstrukti on af ski
be siden 1600-tallet, endda muligvis
længere tilbage i historien . Dette er
flådens historiske modelsamlin g et
syn ligt bevis på. I dag opbevares
denne samling på Orlogsmusee t på
Christianshavn. I samlingen indgår
en enkelt model, som med sikkerhed
kan siges al have indgået i under
visningen på Sokadetakadernie t i op
lysni ngstiden . Modellen forestill er
orlogsskibet SLESVIG, der løb af sta
belen på Holmen i 1726. Ifølge CF.
Dichmann , som i 180 I skrev en bog
om Sokude takademicts historie, blev
modellen lavet til brug ved under
visning i " Tokkc lag ien" i 1728. Hid
til ukendte kilder har gjort det muligt
i det følgende at dokumentere, hvor
dan denne model i praksis blev an
vendt i undervisnin gen på sko len.
Den pædagogiske anve ndelse af
skibsmodeller har ikke før været be
skrevet i litteraturen.

At modellen af orlogsskibet SLESVIG

faktisk befandt sig på Søknde takade
miet i den her behandlede periode
kan efterprøves på forske llig vis. For
de t første er der fra året 1745 bevaret
en liste ove r skolens samlede inven
tar. Blandt de første genstande, der
nævnes på denne liste, er netop " 0 1'-
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log Skibet Slesvig Modelle" og "Ban
ke Stock til ditto med 2de BIlIIde".
En "bankestok" er et gammelt ord for
en beddi ng. Modellen af beddingen,
som skibsmodellen åbenbart har ståe t
på, er i mellemti den gået tab t. Men
den riggede model af orlogsskibet
SL ESVIG er i dag opsti llet i Orlogs
museels udstilling.

H vad dagbogen fortalte

I en samtidig dagbog skrevet af sø
kade tten Peter Schiønning lindes en
beskrivelse af, hvordan modellen af
SLESVIG i praksis blev anvendt i un
dervisningen. Denne sjældne kilde til
en daglig læreproces på Søkadetaka
de rniet i den behandlede periode skal
derfor gengives her: "d 26 [august
1751] Kom ieg, tillige med Wlellgel,
Saalberg, Povisch og Vild . Ojf.
Roepsdorph til Skibet paa Academi
el, fo r at skulde Aftakle det, Kiotha lc
det og saa, Takle det ganske til igien.
Baade Af- og Tiltak ling &c blev gjort
med samme forsigtighed og paa sam
me Maade som det gieres i stort,
B/el' klar d l Oct. Havde ellgallg liI
Jorn være t ved Skibet da Cadet POIII
sen I'ar tillige med."

Af denne kilde fremgår de t, al lære
processen , der varede lidt længere
end en måned, foregik som en art
gruppea rbejde . Det SLOf. der skulle



læres, var af- og tiltaklingen, som var
en proces, der foregik hver gang et
skib skulle gøres sejlklar efter at have
været oplagt i Flådens Leje i længere
tid, eller omvendt skulle lægges op
for vinteren.

For at undgå forrådnelse var takke
lagen i den tid, hvor skibet ikke skul
le sej le, lagt i tørvejr i dertil indret
tede bygninger på Holmen. Det tog

Peter Schionnlng , 1732-/ 813. 1'11" t'1I dygl(J.:

og fre madstræbende søofficer. 111"" i 1780
h,tI JUIII.\" karriere et knæk, da /UIII mist ede en
k OIl I'O) l'er! Dansk Vestindien. BfmJt!l de /1/(1/1 

gt.' s/}{l!/I t!c//(!i' oplysninger jIuIIIs ef terlodse
papirer Pli DI.:1 Kongelige Bibliotek er den
/lyt! viden 0 111 brngvn af lIIoddh'lI (/f SLESVIG ;

unde rvisningen hentet.

ganske lang tid at klargøre skibet til
togt. og i en krigssituation kunne det
være af afgørende betydning, hvor
effektivt arbejdet forløb. Skibene
kunne ligge oplagt "som efter kølha
ling", "som i fredst id" eller "som i
krigstid" alt alllængigt af de øjeblik
kelige praktiske og politiske omstæn
digheder. Del komplicerede arbejde
med at rigge skibet foregik under le
delse af søofficere r, som derfor kun
ne have god gavn af al have prøvet
det på en model først. Blandt andet
har det været en udfordring at lære
de mange forskellige navne på de
utallige dele af rigningen.

Denne undervisning ses ikke at have
været udført i faste timer på Søkadet
akademiet; men det må formodes at
alle kadetter skulle prøve kræfter
med modellen en eller flere gange på
samme måde som Peter Schiønning.
Dette kursus kan kun forstås i sam
menhæng med den undervisning,
som kadetterne modtog på de årlige
togter om bord på kadetfregatten.
Når kadetskibet blev udrustet og
klargjort til togt, var søkadetterne
som regel til stede for at overvære og
lære af arbejdet.

Under visningen i konstruktion

Og s å i et andet fag ved akademiet var
der god brug for modeller. I kon-
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su ukt ions undervisningen blev mo
deller bev idst anvendt som et middel
til at fremme forståelsen af de kom
plicerede detalj er ved skibene. Lære
ren i konstruktion E.W. Stibolt be
skrev i en indb eretning til Admirali
tetet i 1783. hvordan der i underv is
ningen skulle. " frem vises Modellen
af el Middelspant item modellerne a]
de Skibe som d luive hos os, som vel
just ikke er de beq uennncste liertil.
dog viste nogenlunde i Natura del
som glo res og forestilles paa Papi r,
og .1'011I ved hiæ lp' af fo rk laring styr
ker begrebern e.:" Endvidere tilføje
de Stibolt, at "Een tour paa Holmen
midlert id og imellem Iw ar leylighc
den er [a vourabel at hensigten her
med kan 0 P " (1(lS, kan ey ans es skade
lig fo r at til vende Øyel til del store,"

Undervisn ingen i konstruk tion på Sø
kadetakadem iet var lagt an på en
stærk kombination af teore tisk viden
og prakti sk erfarin g. Dette frem går
også af. at St ibo lt gentagne gange i
sit brev forklarede, at den gode skibs
konstruktør sku lle være " en habil Seje
Mand, hvilket [ortulsættes," Faget re
præsenterede det absolut højeste ni
veau på akade miet. og kun få særligt
udvalgte kadetter fulgte underv is
ningen.
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Ernst Wilhelm Stibott. / 7-/.1 -1796. I 17-14 ud
IUL'I'I/U'S hun li/ tærer i konstruktion Pli A/w 
ilemie t. I ovrigt m,. /1l1l1 medlem af flere sel
skaber og klubber; opivsningstklrns I\(I/n',,·
ham. og Wlr centralt placeret i datidens ;/1 
teiiekruelle lili /j" ,

Modellerne i dag

Disse nye kilder til undervisningen
på Sokudctakadern iet i oplysnings
tide n giver os i dag en ny facet til
forståelsen af de mange mode ller, de r
trods tide ns tand. brande og hærgen
de englændere er bevaret til i dag.
De mind er os om en lid. hvor man
ikke rådede ove r computersimulatio
ner og ligne nde hjælpemidler, når
man skulle overskue komplicerede
helh eder. Men modellen var en slags



genvej til at opnå de samme fordel e.
som vi har i dag j cornputersimulati
oner. Her kunn e man prøve kræfter
med virke ligheden ude n al gøre ulyk
ker. Her kunn e kadetterne i et enkelt
blik overskue den vældige helhed .
som et orlogs skib var med sine
mængder af tømmer og tovværk. Og

Kilder:

Søkadetakademi ets Kopibøger. Rigs
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FIDES, T0JMESTERENS IDE
VIRKELIGGJORT AF CHRISTIAN 4.

N ie ls M . P ro b st

l 1585 atl eve rede Frede rik 2.s tøjme
sIer Rud ol f Dewenter , et illustreret
håndskri ft, kaldet Berieh t von Pulver
und Feuerwerken . utvi lsomt til brug i
undervisningen af den da otteårige
prin s Ch ristian . Fo rfatte ren beskrive r
naturl igvis først og fremmest de t i
tit len omtalte krud t og fyrværkeri,
men i enkelte afsn it kommer han og 
så ind på landkrigsforelse, be lejring
af borge og byer, og e t enke lt afsni t
omhandler søkrigsfø relse, Den tilh ø
rende illu stra tion har ofte været vist.
men teksten har hidtil kun været trykt

i et kort uddrag '"
Den fulde transskription lyder såle
des:
Hierna ch volget Bericht / 1'011

Schieffs fordt en / wie das gal' ein
klein IVoll Besogelt Scieff ,1"0 in euier
Schieffsfluedt Laufft oder SØge!I '1'<1Il
es die Nodt erfordtert einen grossen
abb ruch vnd Scluulten, Eincn ga l'
grossen gewaltigen Scliief]. kali Ih1111

vnd zufncgen. so m0l1 den selbigen
grossen Schieff du rch die Allde m "Ol'
Ordente Sch ieff nichit kondte "bel'
wiendten, mit geschue; vnd fe uer
wergt thun vorterben Vild hl grundt
vorbrennen als gegenwardige Iss«:
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OlISS weist vntl mit kor/zen word/en
klar lich hiernach vorzeuchent. als
Bey der Condtrafertugen : 11 sehenn
iSI

Og endelig denne indtrængende op
fordring til den unge læser:
So ists ml den gunstigen Lib er Leser,
das dir wolst alljf diese klcine nach
volgendte Contrafene [yguren Ach
tung vnd SehenZ. vog et

Jeg skal ikke for søge at oversætte
denne knudrede tekst, men ved at be
tragte billedet nøj e, bl ive r det klart, al
Dewenter mener, at et lille ve lsej 
lende og kraftigt armere t skib kan til
føje el stort skib megen skade, Ka
nonerne på del lille danske skib er
nemlig meget større end dem på det
store skib. At det lille skib tilmed
skyde r med brandprojektiler nævnes
ikke i teksten , men skønt besæ tnin
gen på det store sk ib ser ga nske uan
fægte de ud , er de lydeli gvis i stor fa
re,

Og Dewen ters ide må have bund fæl 
det sig hos Ch rist ian 4 ., for i 16 13, da
Ka lma rkrigen var overstået , finde r vi
kongen i Heiligen stede ved Itzehoe,
hvor han på amtma nde ns slot skriver



Rudolf Dewenters nkvurcl med et /il/t.' dansk skib. da bringer et sto rt (sl'emk?) skib i alvor
lige vanskeligheder.

et meget detaljeret kontraktudkast til
et lille . men meget kraftigt bygge t og
arme ret skib. Hoveddækkets bj ælker
lå meget tæt og de var alle understøt
tet mod kølsvinet. Dette dæk bar ho
vedarmeringen. seksten halvkartover,
mens armeringen på kobrygge n blot
bes tod af seks otte-pundige såka ldte
stenstykker. d.v.s. lette kanoner der
skød med skrå. Halvk artover, der på
det tidspunkt var attenpundige, var
normalt forbeholdt de store såkaldte
hovedskibe. hvis deplac eme nt lå på
ca . 1200 tons, men her skulle de bru
ges på et skib. hvis deplacement kan
beregnes til knap 400 tons, altså en
I]erdedel. Det var således en helt ny
skibstyper, et let orlogsskib , kongen
her gav anvisning på.
Samme dag da kongen skrev sit kon
traktudkast, sad den hollandske byg
mester. Peter Michelsen. der her

Her ses ved afleveringen af modellen cif FI
OES pcl Orlogsmuseet, model byggeren Peter

Muack (til) og forfaneren. der hur leveret
tegningerne.
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nævnes første gang. i Itzehoe og
skrevet kontraktudkast til det samme
skib. Det ha vde samme hoveddi 
me nsione r. men kontrakt en s ordlyd
var anderlede s. og det blev delle ud 
kas t. ikke kongens. de r kom til at
danne grundlag for den ende lige un
derskrevne kontrakt. Skibet blev byg
ge t. det va r klart i 1615. og det fik
navnet FlD ES. Senere byggede Peter
Mi ch e isen end nu et skib. NELDE

BLAD ET. eft er samme kontrakt. og i
1624 leverede han SVANEN. hv is kon 
trakt ikke er bevaret, men som var af
samme størr else, NELDEBLADET blev
i begyndel sen af 1630'erne betegnet
som nådens bedste sej ler. det var ah
så virke lig ve lsej lende sk ibe, ga nske
som foreskrevet af Dewenter. Op til
Torstenssonfejden 1643. blev der
bygget yderligere en ha lv snes skibe
af nærlig sa mme størrelse. men efter
en kon struktion af den sko tske byg
mester David Balfour. Disse skibe .
var. i hvert fald i den opr inde lige ud
formning . knap så ve lsej lende so m
Mi chelsens. og to af dem forli ste ved
at dri ve på grund i stormvej r.
De lett e or log ssk ibet gjorde god fyl
dest i fred st id. hvor de patruljerede i
Nordatlanten mod scrovere og under
Kejserkrige n. hvor modstanderen ik
ke havde nogen Ilåde. Men under
Torstenssonfejden. hvor vi var oppe
mod en regulær orlog sfl ådc, gik det
ga lt. I slage t i Fem ern Bæ lt den 13.
oktobe r 1644. hvor mod standeren var
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en dobbelt s å stor svens k-hollandsk
fl åde, gik ott e ud af se ks lette orlog s
skibe tabt. Overfor en ov erlegen og
de termi nere t modstander kunne de
små skibe åbenbar t ikke holde stand.
og herefter ophørte man med at byg
ge typen for i stede t at koncentrere
sig om store orlogsskib e.

Det har længe været Orlogsmuseets
øn ske at få tilført en model af et or
logsskib fra Christ ian 4 .s tid, og for
to år siden gik Peter Ma ack i gang
med at bygge FIDES i skala I :30 . At
va lge t faldt på de lle skib sky ldtes
del s øn sket om at vise et ski b der var
sæ regent for period en . de ls at det er
særde les veldokumentere t " '. Efter en
arbejdsindsats på 3000 timer har Pe
ter Maack afleveret modell en. der nu
er ind gået i museets permanente ud
stilling . Her leverer FIDES en fin ko n
trast til modellen af den store tredæk
ker SOPHIA AMALt A. og så i I :30. der
ganske vist først blev leveret i 1650.
men som og så kan betragtes som en
rep ræsentant for Christ ian 4 .s epoke.

No ter

Proost. Nie ls M.: Christ ian 4 .s nåde.
Kbh. 1996. p. 481'..
Sa mme: Fides, et rekonstrukt ionspro
jekt, MHT 1998/2 p. 29-4 3.



Selskabet Orlogsmuseets Venner/Marinehistorisk
Selskab

Turen går til "Det Sydfynske"

Den årlige ekskursion er planlagt til week-enden
den 22. - 23. september 2001

Tu ren omfatter besøg på Langelandsforl et på sydlange
land, og på Museet for lystsejl ads på Va ldemar Slot.
Middag og overnatning på Hotel Rudkøbing Skude
havn. Sønd agen benyttes til en sej ltur til Marstal, hvor
der aflægges bes øg på Sefartsmuseet og afsluttes med
en byvandring før turen går tilbage over Rudkøbing.

Turen foregår med bus fra lørdag morgen til søndag al'ten

Prisen vil være 1100 kr.

Vi sætter grænsen ved SOdeltagere efter princippet først til mølle.
Man kan (egne sig til turen ener den 12. j uni.

Medlemmer af Orlogsmuseets Modelbyggerlaug er som sædvanligt også
velkomne til at deltage i arrangementet.

Med venlig hilsen
Ole Lisberg Jensen
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MEDDELELSER FRA
ORLOGSMUSEETS VENNER/MARINEHISTORISK

SELSKAB

Referat al' generalforsamllugen den 18.4.2001 kl. 19.30
i Orlogsmusee t, Overgaden oven Vandet 58.

Form anden, kornmandur Per Wessel-Tolvig. bød forsam lingen hjerteli gt velkom
men til årets generalforsamling og fore slog som bestyrelsens kandidat . kom munder
kaptajn Arne Holm. som forsamlingens dirigent. Arne Holm blev valgt med accla
mation .
Arne Holm takkede for valget og konstaterede generalforsa mlinge n lovligt indvars
let i Murinehi storisk Tid sskr ift Derefter gennemgik han dagsordenen efter vedneg 
terne og overlod ordet til formanden for allæggeise af årsberetning.
Formanden aflagde hereft er sin beretning for år 2000.
Herefter aflagde kassereren. luftkaptajn Niels Probst, årets regnskab, hvor man kun
ne konstatere. al Venneselskabet havde stået for indsamling af del hidti l største be
lob nogensinde fra fondene tit Orlogsmusects mmom Slage t på Reden og det nye
bomernu scum.
S åvel årets regnskab for Vennese lskabel1Marinehistori sk Selskab som regnskabet
for Kornmanderkaptajn Sigurd Barfoeds Legal blev godkendt af forsumlingeri uden
komm emarer .
Der forel å ikke forslag fra medlemm erne. men bestyrel sens forslag om vedtægts
ændringer var til 2. godkendelse efter en fl-lrste godke ndelse på en ekstraordinær ge
neralforsamling onsdag den l l . oktob er 2000.
Formanden redegjorde for ændringsfors lage t. der især havde sin årsag i udskil nin
gen af forlaget Marin ehistoriske Skrifter samt reduktionelle ændringer i §3 vedr.
medlemsk ontingentet. En del ændringsforslag vedr. betegnelsen ældre og yngre
medlemmer ko m fra Frk. Beckmann-Jonsen og udløste flere forslag fra salen.

§3 Ord lyden i anden sætning bestemtes af generalforsam lingen til følgende :
Medlemskont ingentet fastsættes hvert år på den ordinære genera lforsamling.
Medlemm er over 65 år og under 25 år kan betale halvt kontingent.

§ IO Anden sætning blev besluttet skulle udskill es og udgøre § I I. smedes at ord
lyden blev følgende:

§ IO Beslutning om fremsalte forslag til vedtægtsændringer kan kun træffes pilden
ordinære gene ralfor samling med 2/3 af de afgivne Slemmer for forslaget.



§ II Beslutning om ophævelse af se lskabet kan træffes på den ord inære general
forsamling med deltagelse af mind st 1/3 af se lskabets medlem mer og så
fremt beslutn ingen vedtages med '].13 stem meflertal. Hvis ikke mindst 1/3 af
medlemmerne er til stede. ska l en ny generalforsamling indka ldes til
afho lde lse senest 6 uger derefter. og beslutninge r kan da træffe s med '2/3
stemmenertal blandt de frernrnodtc .

§ 12 Hvis se lskabe t ophæves. til falder se lskabets eventue lle formue Orlogsmu
seet.

6. Valg af fonna nd fandt ikke sted, da form anden vælges for 2 år ad gange n.
7. Valg til bestyrelsen.

Advokat Torben Ingemann-Hansen, kommander Henri k Muu sfcld t og luftkap tajn
Niels Prob st var ptl valg og fores loges alle genvalgt, hvilket godkendtes af forsam
lingen .
Mag. art. Bente Kjølbye og komm anderkaptajn S.E. Madsen stillede deres pladser
til rådighed. Formanden benyttede lejligheden til al takke Bente Kjølbye for 25 års
arbejde i bestyrelsen. Bestyrel sen foreslog Trine Kjerns og Tom Wism ann til nye
medlemmer af bestyre lsen. De valgtes begge med ucclamati cn .

8. Der fore lå ikke nye forslag til medlem mer af repræse ntantskabet.
9 . Revision sfinnaet Kresten Foged genvalgtes til selskabets revisor.

IO. Under Evt. takkede mag. art. Bente Kjolbye for arbejdet i Venne selskabcts besty
relse og også som Venrieselskabets repræsen tant i Orlogsmu seets bestyrelse gen
nem 25 år. Det havde været en afvekslende og interessant periode at følge med i
museets vanskelige økonomiske fase de første år efter museels e table ring i So 
kvæsthuse t og ligeledes glædeligt al følge opga ngen ener 1997.
Viggo Melgaard stillede spørgsmålet. om ikke man som medlem i se lskabet kunne
få mulighed for at medtage en gæst gra tis i Orlogsmusee t ana logt med forholdene
i Vikingeskibshallen i Roskilde og ptl Hand els- og Søfartsmu seet på Kronborg.
Formanden takkede for forslaget og lovede at overbringe det til Orlogsmuseets be
styrelse. I øvrig t påpegede hun. at man ved at tegne medlem sskab for ægtefæller
til 175 kr. jo havde mulighed for begge al besøge museet.
H.C. Bje rg meddelte. at hans fored rag fra j ubilæumsarrange mentet den 3. mart s
vil blive gengivet i Marinehistorisk T idsskri ft lil oplysning for dem. der havde
bedt om at få kopi er af fored raget.
Da ingen flere ytrede sig. afsluttede dirigenten gene ralforsamlingen og takkede for
god ro og orden.
Efter genera lforsamlingen vistes filmen 0111 Slagel på Reden, som efterfulgtes af
et kort foredrag af professor Ole Feld bæk.

Kommandø rkap tajn Arne Holm
Dirigen t

O le Lisberg Jensen
Referent
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MEDDELELSER FRA
ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG

Referat af generalforsamlingen i Orlogsmuseets Modelbyggerlaug
torsdag, den 5. april 2001

I . Form anden hilste de 26 de ltage re i modet velkommen og fores log Ch ristian Lindhe
50111 dirige nt. hvilke t hilstes med acc lama tion.

2. Derefter aflagde formunden. Per Juul Jessen, formandens beretning for det forgang
ne .lr. Han fortalte om laugets udstilling i Herlev Kommunes Kulturcenter. "Guru
melg ård", der blev etab leret på kor t tid af en gruppe en tusiastiske med lemmer.
Udstill inge n. der ble v kornplcue ret med 2 foredrag. bicv en succes.
Nog le model byggere deltog i Vcnn eselskabets tur til det slesvigske og nord-frisiske
område. hvor Murineskolen i Murvik, Glucksborg Slot. Sofurtsmuseet i Husum og
Nissen ha us blev besøg t.
PIl e fterårets første moder blev følgende emner behandlet:
Bygning af modellens skrog med plastm aterial er. med pladespanter. med udfyldnin g
og bordlægning v/ Birger Skånstrøm. Peter Muack. Niels Probst og Poul Beck.
I novem berm odet blev støbninge ns kunst behandlet. T instøb ning i sundform v/Gen
Gray Ande rsen, jemstøbning v/Ch ristian Lindhc og tin- og pluststobning v/Peter
Mauck og Per Jessen .
Ju learrangementet stod i traditionen s tegn med usædvanlig mange deltagere og god
stemning.
Efter j ul var der modelpræsen tation på jan uarruodcr med afsluttende foredrag om
Stillehavskrigen af Kim Christensen. På februarmodet behandl ede man master, an
tenn er . rign ing og mærsets udvikling gennem tidern e v/T orben Plesberg. Mogens
Zieg lcr og Per Jessen. samt visning af slag- og tinlodning vI Poul Warnekær og Per
Jessen . I marts var der udflu gt til FI..ådcstation Korsør . Over fart smuseet i Korsor
sam t Vikingeskibshallen i Roskil de.
S0111 afslutning på året var en :W-mands gruppe påudflugt til de gæstende krigsskibe
den I. april e fterfulgt af et bcsog i Orl ogsm useet, hvor filmen om S lage t på Reden
ble v vist.
Hver tirsdag i vintersæs one n har der være t møder med tegneundervisning. model
bygning. op mål ing og udveksling af erfaringer til megen inspirat ion for de ltagerne.
Ocr er ga ng i Ilere arbejdsproj ekter. Mogens Zieg ler har sye t nye sej l og restaureret
riggen på Orlogsmu seets mode l af fregatt en Rota og korvetten Valkyrien. Et stort
hold på I l deltagere er i gang med en topografisk mode l i skala I:250 af Holmen rir
1968. der c r planlagt til ut blive hje rnesten i museets nye perman ente udstill ing.
Opmålingen af kongecha luppen er næsten fuldfon og der er opstil let et middelspant
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af en kan onchal lup , Peter Muucks nyeste mod e l af del lille orlogss kib Fides fru
Christian IV\ tide r er færd ig til at blive ove rdraget museet.
Medlemstallet er nu ca. 140 person er. Mode lh åndb yggerbogen 2000. redig ere t a f
Poul Beck . vi l blive udsendt gratis til medlemmerne. Model byggerlaugcls montre
på museets 2. sal er rammen om skiftende udstillinger. Udstillinge n omhand ler p.t,
jagten p å Bismarck med 80 min imode ller . udlånt af Erik Erhardsen.
Per Jessen afs luttede sin beretning med at lakke med lemmerne for et godt og ind
holdsrigt år, og museets ansatte for megen ve lvilje og hj ælp i årets lob .

3. Hereft er aflagde kassereren . Pete r Maack. årsregnskab. Han glæ dede sig over de
mange nye medlemmer. som bidrog til mul ighederne for oget aktivitet. Regnskabet
godkendte s af forsaml ingen.

4 . Herefter fores log kassereren uændret kontingent 150 kr. pr. år. hv ilket blev vedtage t
eftcr en de l diskussion . hvor fle re hævdede at en forhoje lse ville være rimelig,

5. Der var ikke indko mmet forslag til genera lforsamlinge n.

6. Peter Muack, Poul Beck og Per Jessen blev ge nva lgt til bestyrelsen. og Jo hn Ande r
sen blev va lgt som supp leant.

7. Derefter afs luttede dirigenten generalfo rsamlingen og gav ordet til formanden . som
takk ede alle for en velgennemfort gen eralfo rsamling.

Chri stian Lindhe
Dirigen t

Bestyre lsen kon st ituerede sig som Iolger:

Ole Lisbe rg Jensen
Referent

For ma nd :
Næstformand :
Kasserer:

Modelbygge r hå ndbogen 2000

Per Jesse n
Niels Probst
Peter Muuck

I sidste nummer af Marinehistorisk Tidsskrift fortalte vi, at en ny udgave a l" model byg
ge rhå ndboge n - nemlig "Modclbyggerhåndbogcn 2000". er p[\ vej. Til de mange med
lemmer der utålmod ig har spurgt. hvor den bliver af. kan vi tortælle. at håndbogen efter
redak tionsudvalge ts ge nnemga ng vil blive tryk t og udsend t til med lemmer ne omkring
I. maj 200 I.
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Håndbogen er blevet et digert værk på næslen 100 sider. Forude n en redaktionel gen
nemgang og opdate ring af afsnit og materi ale fra de tidlig ere modelhåndbeger. er de r
kommet meget nyt stof til, Man vil sikkert genkende nogle af emnerne fra laugets "Tirs
dags- og Torsdagsaften er". som er blevet omsat til tekst og vej ledninger. - forhåbentlig
til gavn og glæde for alle laugets medlemmer. Som tidligere omtalt er håndbogen blevet
systematiseret med et index. der løbende vil blive ajo urført. efterhånden SO I11 håndbogen
tilføre s flere artik ler og materia le af interesse ror laugets medlem mer.

Under redig erin gen og indsam ling af materiale til håndbogen. har del vist sig. at mæng
den af slo f nærm est er overvældende. Selv med en kritisk og konsekvent gennemga ng
af mate ria let. er der allerede på nuværende tidspunkt stof til yderl igere et fyldigt bind.
Hvornår og i hvilket omfa ng de t skal ske. bes temmes af bestyre lsen og ikke mindst af
laugets øko nomi. Selvom der findes meget stor i fagbeger og tidsskrift er. består de bed
ste og mest interessante afsnit af bidrag fra laugers medlemmer. Laugets med lemmer
opfordres derfor til at bidrage med egne nedskrevne ideer, erfa ringer og råd eller andet
interessan t materia le. som bedes sendt til "redaktøren" Pou l Beck. Knoldager 18. 2670
Grev e.

Som tidligere medde lt. vil håndb ogen blive uddelt grat is til laugets med lemmer med fa
nebl ade. men uden samlemappe.

Holmen 1968

Bygningen af diorarnaet "Holmen 1968" er efte rhånden nået sri langt. al del formentl ig
i løbet af maj måned 2001vil være muligt at opstille det første afsnit. - nemli g "Dokøen"
p:l2. sal i Or logsmusect , hvor det skal indgrl som et element i en nyindretning af museets
permanente udsti lling. SO I11 skal illustrere flådens historie efter den Anden Verdenskrig.
Opstillin gen skal virke som et arbejdende afsn it. hvor der ligeledes vil blive opstille t
"byggepladerne" til Frederiksholm. En del af bygningern e til Frederiksholm er allerede
færdige eller igangsat. - bl.a. modeller af nog le af kanonbådsskurene på den ostlige side
af Frederi ksholm. Der er også gang i arbejde t med de "røde" maste- og mærsesku re på
Frederi ksholms sydvestlige hjørne.

Et af de mere kuriøse elementer er tidstypiske biler. vel og mærke i større lses forhold
I:250. Del er lykkedes at linde egnede prototyper. som ved hjælp af støbeteknik og tål
modigt malerarbejde er under forvan dling til en passende bilpark . Cyk ler er heller ikke
glemt. Glæden var stor, da det viste sig. al der fra Tyskland kunne fremskaffe s de mildest
talt dimi nutive cykler i det rette størrelsesforhold.



D~ første skibsmodeller til diorarnaet er også sal i gang. nemlig helmodeller af ubåde.
September 2001 indleder byggegruppen arbejdet med byggetegninger i I:250 af en ræk
ke af Fl åden s skibe, som de fremstod i 1960crne. Byggegruppen består nu af ) I delta
gere, men er stadig interesseret i flere deltagere, især til bygnin g af de mange skibs
modeller. hvoraf de fleste skal udform es som vandliniemodeller. Interesserede bedes
kontakte Poul Beck på telefo n 43 90 33 29.

Modelskibe på udstilling

Gennem nogen tid har Mode lbyggcrla ugct være t i kontakt med Bronshoj Museum . og
i oktober måned planlægger delte museum en udstillin g med temaoverskr iften "dansk
samfærdsel fur broerne. illustreret gennem samtidens legetoj ''. Museet har adgang til en
meget stor samling af ældre lcgetoj, som også omfatter mange transportmidler sum f.eks.
log. sporvogne. busser. personbiler , ily m.m. Til at illustrere den sovæns side uf den civi
le trunsport mangler man imidlert id modeller. det kan være alt fru gamle blyskibe. arvede
mode ller eller nye mode ller af skibe fra perioden 1900 til ca . 1960. Af skibstyper kan
nævnes fragtskibe, passagerskibe, færger. fyrskibe, isbrydere, skoleskibe og fi skefartøjer.
Er du i besiddelse af sådanne mode ller og kunne du tænke dig al udlåne dcm til Brøns
hoj Museums udsti lling bedes du kontakte mig på telefon 45 Sl 69 15. Per Jessen.

Et hjertesuk!

I det forgangne år har aktivileten i Modelbyggerluugct været meget høj. med udstillin
ger, udgivelser, fællesprojekter. møder kurser og artikler. Det har krævet meget arbejde
af en alt for lille gruppe af ildsjæle for at udfo re de praktiske opgaver og stadig generere
nye ideer. Det ville derfor være en stor lettelse og insp iration, hvis langt flere af laugets
medlemmer ville give tilsagn om praktisk hjælp. ville skrive artikler om emner i relation
til skibe og modeller. holde el foredrag eller komme med ideer til artikler, småudstillin
ger eller helt nye tiltag. Intet tilsagn er for lille. ingen ide for spinkel. ingen artikel for
ubearbejdet. ring eller skriv til mig og lad os snakke om tingene, Jeg ser frem til mange
telefonopringninger og breve. sri vi kan få mange flere medlemmer på banen.

El ønske sum fremkom for nogen lid siden. har vi desværre ikke kunnet imødekomme.
Det drejer sig om videooptagelser af vore torsdagsmoder. hvor vi blandt andet gennem
går arbejd sprocesser , hvilket kunne være til stor hjæ lp især for medlemmer. der bor
langt fra Orlogsmusect. Båndene ville kunne kopieres og rumlsendes til luugets medlem
mer. Det hal' hidtil skortet p[len perso n, som kunne påtage sig arbejdet med planlægning
og optagelser. hjælp vil dog kunne påregnes til selve optage lserne . Har du lyst til al tage
udfordri ngen op. håber jeg du vil kontakte mig.

Fonllanden
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