


MEDDELELSER FRA
ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG

Planlagte aktiviteter for vintersæsonen 2002-2003

Torsdag den 3. oktober 2002 kl. 19.00
Foredrag v/Kor nmandor Henrik Kusk : Ubåde i de n dan ske Flåde.
Fore drag ,,/Pou l Beck : Bygning af ubåden DEL FINEN i skalaforhold et 1:50
Auktion over træ, byggesæt. fitting s. bøger m.m.

Torsdag den 7. november 2002 kl. 19.00
Fo redrag v/Chri stia n Lemee: Middelalderfurtoj cr fund et ved udgrav ningen af dokken på
Chri st ianshavn samt bygning af mode ller af disse skibe.
Foredrag v/Per Jessen : Danske ga leje r og mod eller af di sse.

Fredag den 6. december 2002 kl. 19.00
Julearrangemen t trad itionen tro, nærmere omtale i no vem bernummerer af MHT (ti lme ld ing
nodvcndigl .

Tordag den 2. januar 2003 kl. 19.00
Frem visning af eg ne modcl1cr. Med lemmer fremviser eg ne modeller .
Foredrag v/Kim Christensen: El af de afgøre nde sos lag i Stillehavskrige n ge nnemgå s.

Torsdag den 6. februar 2003 u, 19.00
Foredrag v/Poter Muuck: Bygning af modellen af HVIDE ØRN. samt om fabrik mes ter F.e.
Hoblenberg.
Foredrag v/Mogens Anthon: Fr. H. af C hapman og hans lid .

Torsdug den 6. marts 2003 kl. 19.00
Foredrag v/Po ul Beck : O m "Holmen 68 ".
Foredrag v/Ole Lisberg Jensen : Nye re danske krigsskibe i perioden 1864 til 1910 .

Torsdag den 3. al,ril2003 kI. 19.00
Genera lforsaml ing med efterfølgende foredrag.

Udflugter (se næ rmere undetsted s i blude n

Hjemmeværnets J\.l uscum for Hån dv åh en .
Modesred . Ved Node bo Kirke .

Tirsdag den 8. oktoher kl, }·t311

Tnjhusmu seet.
Modested. Ved Tejhusmuseet i Tøjhusgade ved Christiansbo rg.

Onsdag den 13. november kl. 13.30

Tirs dagstræf på Orlogsmu seet alle tirsd age i perioden I. oktober til 29.
april kl. 19.00 til 21.30

Som sædva nlig er medlemmer af Marinehistorisk Selskab velkomne til alle
Mod elbyggerlaugets arrangement er.
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Tre dolke.
Kadet/o ffice rsdolk ca . 1838 Hans Ge
org Friboe Garde.
Officersdolk af "sort " type. Båret af
Thom as Vilhelm Ga rde fra ca. 1880 ,
men dolken er tidligere. formentlig fra
omkring 1860 .
Kadct/offlce rsdo lk fra ca. 1907 båret
af Hans Georg Garde. Dolken er en
senere fremstilling. idel den oprinde
lige gik overbord under fi ske riinspek
tion.



Danske Marinehåndvåben

Kurt Bang Petersen, Våbenhistorisk Selskab

Orlogsmuseet Fiser særudstillingen "Danske Marin eli åndvåben " i perioden J.
oktobertil l . fe brua r. Denne art ikel er en kort orientering 0 111 emnet til tidsskrif
tets læsere. IIIelI er også et tilbud til /u/stillingens besog ende.

Fra de tidligste tider find es beskri 
vel ser og fortællinge r, der i forskellig
form gengiver erobrings tog ter og dra
beli ge søs lag. hvor der er anvendt
hånd våben. Vikingetidens våben var
spyd. sværd. økse og bue. I den tidlige
organisa tion af flåden - Ledingen 
angaves hvad en mands bevæbning
burde være . Gennem middelalderen
anvendtes disse våben stadig. men og
så nye ko m til. Saxo omtaler, at Ab
salons fosterb roder Esbern Sna re an
vend te en armbrøst und er et togt mod
vendeme, dog uden synderligt result at.
De lave vikingeskibe ble v efterhånden
und erlegne i forh old til nyere skibe,
der var højere og vanskeli ge at borde.
Den nye tids skibe havde officerer og
mand skab. der var klædt og bevæbn et
som landm ilitære med let pladeru st
nin g og sidev åben. Skibene bevæbn e
des med kanoner, der i begyndelsen
havde et løst kammer og derfor ikke
var så effektive som langt se ne re ud
viklede forl adekanoner, hvor krudtgas
sens tryk på projektilet ikke gik til

spilde . Kanonererne var professionelle
såkaldte bøsseskytter. Skibene sej ledes
af befalingsm ænd og mandskab, der
var søfolk underl agt et officerskorps,
der fortri nsvis bestod af ade lige land
officerer. Det ændrede sig efterhånden,
idet offi cererne lærte sig takt iske ma
nøvrer og blev gan ske gode søfo lk.

Kon gen udstedte love og forordninger
vedrørende tjen esten i skibe ne. samt
alt . der vedrørte flåde n. Skib ene an
vendtes til opreth old else af ko ngens
overhøjhed ov er de dan ske farvande
samt store dele af Øs tersøe n og Nord
søen. Det var ikke altid let. Vore nabo
lande havd e dere s eg ne ønsker. Og
engelske og ho llandske handlende øn
skede også at færde s i de samme om
råder og ge nnem de danske bælter og
farvande.

Kanoner var flåden s hovedvåben og
skibene fremføringsmidlet for kano
nern e. Flådens mandskab og personel
udgjorde den drivende kra ft og det væ-
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se nrligs te e lement. Løn. bespis nin g.
udd annelse, boligforh o ld indenfor tje
nesten , og familiernes tri vsel når for
sørgeren var borte. alt dette havde stor
be tydning for n ådens effektivi tet.
Hånd værkere ti l at bygge skibe og
frems tille de n ma ngfoldighed af ma 
teriel . der skulle til, for at udruste sk i
bene, var lige S" væsentlige e lementer
i opretholdelsen og den løbende forny
e lse af nåden. Der udarbejdedes derfor
planer om samlede bebyggelser for nå
dens personel. Derfor bygg ede Christi
an d. 4 . Nybode r, som har været e t
fortræffeli gt samlingspunkt for Søeta
ten hel t frem til vore dage.

Våben om bord
Håndvåben og herunder blan kvåbnene,
var kun en lille del af den store mæng
de forske lligartet materi el i marin en s
orga nisa tion, der var nødv endigt for at
udstyre nåden , så den kun ne fungere
til søs. Anskaffelse af disse våben ske
te gennem årene for en dels vedkom
mende via køb i udlandet , fort rinsvis
fra vore sydlige naboer. Men det havde
se lvfø lgelig betydning. at ma n kunne
frems tille sine eg ne våben i landet. På
Fyn op rettedes en fabri k "Brobyværk",
kendt for fremstill ing af meget fine vå
ben . men der produceredes også enkel
te maritime våben. Fabrikken lagdes
ød e af sve nske tropper efte r få års
virksomhed. Kronborg Geværfa brik i
Hellebæk ved Hel singør blev især i
lSOD-tallet en storlevera ndør til hær og
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mide af håndskydevåben og også side 
våben. Frederiksværk blev hjemsted
for fabrikation af ka noner. krudt og
kugler, og se nere en stor de l af de mili
tære og marit ime blankvåben. det vil
sige sabler, kårder og dolke. Derud
over frem st illedes en hel de l finere
våben både til brug for oflicerer og ci
vile. En meget s tor del af de profes
sione lle håndværkere ved disse virk
somheder var indvandrede spec ialis ter
fra Sverige, de tyske stater og det tid
ligere Tjekkoslovakiske område. Flere
af di sse dygt ige håndværkere oplæ rte
lokale danske håndvær kere i deres
funktio n so m mes tre og meste rsvende
på fabrikkerne. En de l af disse ind van
dre re og deres efterkommere udgjorde
senere eli ten blandt bøssemagerne og
sværdfegerne både ved de militære
forlægninger, og i bye rnes civile værk
stede r. Køb af kanoner og partier af
våben i udlandet (bl.a, arvefjenden
Sverige! ) var trods egenproduktion en
alligevel a ltid en nødvend ighed. Dan
mark var langt fra selvforsynende.

H ugger ter til næ rka mp og andr e
håndvåben
Håndvåbnene til skibenes besætninger.
anvendtes ved forsvar mod entring, og

so m angrebsvåben ved entring af fjen
dens skibe. Håndbevæbning bru gtes
ved undersøgel se og visitation af frem
mede skibe, samt af det prise mand
skab, der ført e et opbragt skib i havn.
Håndvåbnene var den væsentligs te be-



Kort skiiJs"uggal fra ca. / 700-/ 720. Dækpladen omkring grebet a af tyndt jemblik fors tærket
ved bevikling sned fl ettet tovværk.

væbnin g ved landgangsekspeditioner.
samt ved vagujeneste. Samtidig med
indføre lsen af jernskibe med motor
kra ft, svandt betydningen af blank
våbnene bort, og de ældre forladesky
devåben erstattedes af våben til pat ro
ner i lighed med de, der stadig anven
des i dag. Det var derefter også væ
sentligt, al skydevå bnene havde en
gennemtrængningsevne mod jernpla
der, hvor det tidligere drejede sig om
træ og fjendt ligt personel.
Sidev åbnet reduceredes i de samme år
til en uniformsgenstand af cere moniel
betydning. I flere udenlandske mari
ner, var man opmærksom på, at blanke
våben stadig kunne have krigsmæssig
betydni ng, hvorfor der medfø rtes små
beholdninger. De sidste "rigtige"mari
nehuggerter brugtes krigsnuessigt un

der I. Verdenskrig af den tyske mari
ne. Frem til 2. Verdenskr ig fabrikere-

des enkelte macheter i huggertstil til
anvendelse i Sydøs tasien af Holland
og USA. Der kendes enkelte episoder
hvor det var en fordel at have lette vå
ben på skibet. Japan ske marineoffice
rer var vist de eneste, der under 2. Ver
denskrig i nogle få tilfælde anvendte
deres sidevåben til mere end pynt. Der
medførtes enkelte huggerter, skibs
sabler, i de større danske enheder frem
til 1943. Huggerterne var i brug som
skildvagtsabler ved chefkahytten eller
hang som dekora tion i enkelte større
skibes chefka hytter.
Håndvåbnene ku nne være et magt
middel for skibe nes kom mandoforen
de. Kommandoen håndhævedes ved de
vedtagne love og regler, med mul ighed
for strenge straffefornnstaltninger.
Mandskabets respekt og loyalitet over
for Kongen og hans officerer og befa
lingsmænd, deres overmænd, gjorde
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Skibshug gert øf model tier (1II1,(·"tlll'S [m 1600·wll('1 til hegvn deisen af / 800. D('lIIu' t'r /lied
Frederik d. IV'.\' spejlmonogram pei klingen.

sjældent håndgribeligheder med vå
benmagt nedvendige. Mytteri var en
sjælden foreteel se i den danske flåde.
men desertion forekom ganske tit som
i alle landes flådestyrker. De discipli
nære straffe var meget hårde, og fryg
ten holdt de fleste af gemytt erne på dy
dens sma lle vej. Anvendelse af Kon
gens skibe til sørøveri kunne fore
komme, hvilket beretningerne om Mo
gens Heinesen og Hans Lindenows
meriter viser. ligesom enkelte se nere
epi soder. Det var almindeligt i 15- og
1600- tallet, at Kongen udstedte kaper
brev til sine skibskaptajner. således
som også Admiral Søren Norby fik
del, for at kunn e ops nappe udenland
ske fartøjer der ulovligt færdedes i de
dansk - norske farvande samt Nord sø
en. Kaperb reve udstedtes igen unde r
englandskrigene. der også kaldes ka-
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nonbådskrigen eller kaperkrigen. alt
efter hvilke øjne der ser på begiven
hederne. Private redere og anpartsha 
vere udrustede små og store fartøjer,
der havde til opgave at indbringe skibe
som priser, når de sej lede med varer
for de stater, vi var i krig med. Del var
en stor privat fl åde, der selvfølgelig
støttedes af marinen. der dog så vidt
muligt pås å al ingen ulovl igheder fore
kom.
Udvikl ingen af blankvåbnene igennem
årene er ikke markant i forhold til
ændringerne og forsøge ne med skyde
våbnene. Men ved antagelse af blank
våben til maritimt brug, skete der selv
følgelig en bedømmelse af anvendeli g
heden og våbnerres udseende , hvilket
især fremg år af korrespondance og
ko mmissionernes udtalelser. Flere
mindre våbengrupper indgik i rnari -



"K/art skib". Korvetten JfEWD..tL'J togt ti/ de vestindiske farvo nde i åre/le / 86/ og /861.

nens beholdninger også selvom egnet
heden ikke var den bedste. men beho
vet for bevæbn ing skulle dækkes. Ma
teriellet. skibene og mandskabet var
som en kolossal pyramide hvis top
eller rettere mål. var den sej rrige træf
ning til søs . Hånd våbnene fik en cen
tral rolle i begyndelsen af 1800 tallet .
hvor de blev meget væsentlige i ka
nonbådene. kanonjollerne og de min
dre skibe, flåden opbyggedes med.

Klart skib!
Våbnene anvendtes ved nærfo rsvar af
skibet. når fjenden var indenfor række
vidde. og til angreb når fjendtlige ski
be skulle entres. Landgangsstyrker be-

væb nedes med håndvåben. og vagt
mandskab på skibet havde våben udle
veret. Officererne var bevæb net med
personlige våben. Underofficerer og
andre befalingsmænd kunne have et
personligt sidev åbe n. men sædvanlig
vis fik de udleveret deres våben fra
skibets våbenkammer i lighed med det
menige mandskab. Disse håndvåben
var lukket inde i skibets arkeli og udle
veredes først når beredskabet krævede
det. Mindre skibe havde aflåste kasser
(v åbenkister) til opbevaring af våbne
ne. Fra begyndel sen af 1700- tallet ses
sidevåben fast udleveret til de lavere
befali ngsmænd.
Når trommen rortes. kaldtes alle folk
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op på dæk til de anviste klart skibspe
ster, som de skulle bemande i en
kamp situation. Samtidig gik arbejd et i
gang med hele den forud indøvede
procedure, der gjorde hele skibet
kampklart . Det var ikke muligt for be
falingsmændene at overse alt, hvad der
skulle gøres, så mange ting udførtes på
egen hånd af mandskabet. Manøvren
var meget omfattende, idet alt overflø
digt stuvedes væk. Kanonerne surredes
løs i begge sider, ladedes med skarp og
lagd es i løse taljer i den side, hvor de
ikke skulle bruges. Der blev båret
krudt og kugler fra lasten og lunter og
lamper blev tændt og fordelt. Tømmer
folk flyttede skodder. Ild slukkede s i
kabys sen og der blev gjort klart i laza
rettet. Der strøedes sand på dækket, net
ophængtes både mod entring og for at
undgå ned faldende rundholter og dele
af takkella gen. Et utal af store og små
funkt ioner iværksattes.
Besætningen tildelte s numre, fra Che
fen , der havde nr. I, ned til yngste
dreng ombord. Ulige numre var om
styrbord "Kongens Kvarter" og lige
numre om bagbord "Dronningens
Kvarter" . Frem til omkring 1750 blev
besætningen inddelt i tre skifter, det vil
sige en tredeling af mandskab og befa
lingsmænd, der arbejdede i fire timers
vagt. Det ændredes gennem årene til to
skifter, alt efter skibsstørrelsen. og der
næst til fire skifter. Disse hold var ski
bets arbejdende hovedenheder. som
var opdelt i funktioner , de såkaldte
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"ruller", der dækkede alt , bortset fra
enkelte specialer. Besætn ingens numre
indgik derefter i de forskellige rull er.
Den vigtigste var "Klart Skib", men
ved "Brandrulle" og "Skytrullc" , var
der selvfølgelig også alvorlige ting på
færde. Alle folk , der ikke hørte til i
rullen, var indd elt i andre arbejdshold,
der især omfattede betjening af sej l og
andre væsentlige arbejder. Ved eksem
pelvis "Brandrulle" gik det forud udpe
gede hold af folk til pumper og sprøj
ter, samt andre i forvejen udpe gede
stationer.
"Entrerulle" var .den del af mandska
bet, der gjorde klar til at afvise entring
eller til selv at entre et fjendtli gt skib.
Rullereglementet lå til grund for forde
lingen af folk til entrerulle . Her ble v
taget hen syn til folkenes v åbenrnæs
sige færdighed , hvilken opgave, der
skulle løses, sammensætningen af vå
bentyper i troppen eller sektionen,
samt hvorledes angrebet eller forsvaret
skulle forl øbe . Folkene blev tage t fra
de steder, hvor der i tilfælde af tjen
dens angreb var mindst brug for dem.
Da man i almindelighed lod underste
balt eri s port e falde, før man entrede,
blev første entreskifte især tage t herfra,
og iblandt disse også folkene til sej le
nes regering. At porten e blev lukket på
und erste batteri skyldtes , at dis se alli
gevel vill e bliv e blokeret af skibss i
derne, når man gik tæt på hinanden. I
enkelte kampmæssige situationer har
det dog været nødvendigt simpe lthen



' O l

EII/rebik fra 1675. Fnnncntlig t' lI model til gadk ende lse og efterligning ved[abrikntione n.

al bortskyde port ene, for at kunne an
gribe Ij cndcn også her.
Ande t skifte blev taget fra skansen,
bakken samt øverste batteri. Til afv is
ning af entring ska l der være fordel t en
eller lo håndpigge ved hver port på
øverste batteri. for a t hindre fje nden s
indtrængning gennem portene.
Ved portene ansattes de folk på øverste
batteri. som hørte til tredje entreskifte
og havde håndpigge udleve ret. De
fo lk. der tog sig af sej lenes regering
skulle også sørge for mærsefalkon et
tern e og deres ladn ing samt hånd sprøj 
terne. Der var forske l på skibenes
ma ndskab.
På linieskibe blev en trediedel af
mandskabet taget til I. skifte. Det var
mandskabet fra underste batteris kano
ner med undtagelse af vice kommandø
ren og håndl angeren ved hver kan on.
Ligeledes blev størstede len af det

mandskab, der var ansat til sej lenes
regering. taget. Til andel skifte sattes
a\le soldater fra kanonerne på øverste
batte ri og de, der var ved muskett eriet
og mandskabe t ved skanse og bakska
nonerne med undtagelse af en kanon
på skanse og bak , hvis besætning for
blev ved di sse kanoner. De kunne om
forn ødent bestryge dækket. Resten af
2. ski fte blev taget fra langningerne
(krudt- og kug lebærerne) og andre ste
der. hvor folk kunne undværes.
På fregatter og korvetter. der var min
dre skibe. organi serede man entringe r
ne tilsvarende som på de store linieski
be. Blot var der færre mand om de
enkelte opgaver.
Flinter, fyldte patrontasker og hånd
granatkasser blev bragt op til kobryg
ge n af de til håndgeværene ansatte
folk . Entregas terne afhentede deres vå
ben og ammunition, gehænget med pa-
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trontaske til huggert og pistol blev
spændt om livet. våbnene nedsaltes i
dette. Da ge hænge ne let kunne ge nere
folkene under arbejde t ved kanonerne,
kunne de også anbringes midtskibs eI
ler ophængt i borde. Der kunne være
forskelle i våbnenes placering, idet de
ikke målte være i veje n for kanonbe
tjen ingen og frembring ninge n af am
munition. der var det vigtigste i en
kamp.
Større skibe havde specielle gevæ rsta
tiver. Det væsentligste var. at våbnene
ikke var i vejen, og alligevel hensigts
mæssigt anbragt. så de hurtigt kunne
tages i brug. Ved forestående entring
oplagdes våbnene på dækket, fordelt
til Kongens og Dronningens Kvarter.
Våben fremlagdes til entreholdene. i
antal og sam mensætning efter holde
nes sammensætning. Første skifte til
de ltes en huggert og en til to pistoler
til hver mand, andet skifte bevæbnedes
med flinter, håndp igge og entrebiler.
Tredje skifte fik det resterende hånd
armatur. hvilket kunne forstrækkes
med kokkeknive eller tømmennandens
værktøj. hvis der ikke var nok våben.
Alt var anvendeligt hvis det kneb.
Alle på et skib skulle kende deres
pladser ved de forskellige ordrer. Det
trænedes i land , men togterne til vore
kolonier og de bestandi ge udsendel ser
til fjerne destinatio ner som vort lands
ambassadører brugtes især til træning
og vedlig eholdelse af færdig hederne.
Ofli cerer og befa lingsmænd skulle
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kende til en utrolig mængde funktio
ner. I slutningen af 1700- tallet oplær
tes kade tterne ved, at de selv skrev og
tegnede deres lærebog efte r forlæg og
den modtagne undervisning. I begyn
delsen og midten af 1800 årene, da
trykketeknikken udvikledes, samledes
alt i bøger som "Lærebog i Soarti lleri"
fra 1836 og "Instruktioner og Regle
menter for Tienesten på de kongelige
Skibe" der omhandlede og angav hvor
ledes alle tjenesteforhold skulle udfø
res for alle i skibene.

Kampen mand mod mand
Håndbevæbningen ændredes gennem
årene, mest markant ses det ved ind
førelsen af motordrevne jernskibe med
panser. Befalingen af 18. nov. 1876
angiver således: Offi cerer, underoffi
cerer. maskiripersonale. hornbl æsere
og rattets besætn ing skal have omdrej 
ningspistol og sabel. Øvrige karabin
og sabel. Der skal være pistoler til 1/5
del af besætn ingens størrelse.
Det kan forekomme primitivl således
at slås mand imod mand. når kanoner
ne sag tens på god afstand kunne spo
lere en modstander, endog sænke ham.
Det var andre årsager, der gjorde ent
ring nødvendig. V ar modstanderen el
koffardiskib og derfor underlegent, var
ikke bare skibet . men også ladningen
værdifuld, da det krævede en indsats at
producere varerne . eller fordi man af
skar sin fjende fra forsyninger. Orlogs
skibene var selvfø lgelig end nu dyrere



i anskaffelse. og derfor mere attraktive
at erobre. Politiske situationer kunne
også betinge, at det var formålstjenligt
at opbringe et fjendtligt skib fremfor at
sænke del.
Det bedste ekse mpel på en god entring
ved kamp mellem sejlskibe, er vel nok
den engelske kaptajn Napiers entrin g
af det portugisiske DOMl OAD I, fra sin
fregat SARTORlUS. Kampen forløb,
uden at der veksle des et skud, efter
entringen var slaget på dækket kort
men meget blodigt, og det faldt ud til
englænderne s fordel.
I "Instruktioner for Tienesten på de
Kongelige Skibe" angives i § 145,6 om
Chefens opgaver: "Entring foreta ger
han når han ser en gunstig lejli ghed
dertil. Musketteri e. Espingole r og
håndgranater anvender han efter bedste
skøn og lejlighed til forinden at redde
fjendens dæk" . Det er ikke nogen lang
instruks, men officererne lærte allerede
som kadetter. hvorledes alt skulle fore
gå, såsom at lade og afskyde kanoner
ne med skrå og kardæ sk, at lade rnu
sketskyneme. granatkasterne og alt
småskyts rydde det fjendtlige dæk der,
hvor det nemmest lod sig entre. Det
var chefen , der bestemte, men instruk
sen klargør også, at han skal tage sine
officerer med på råd, hvor det kan gø
res. Der kastedes entredræg over, for al
binde skibene sammen, og der beord
redes forlods til entrernandskabet,
hvad målet gja ldt, som måske at for
hugge dele af del stående og løbende

gods - tovværket, så tjenden blev
ukampdygtig idet han ikke kunne ma
nøvrere, og derefter at trække sig til
bage med hele sit entrernandskab. Til
bage på ege t skib ville den perfekte
kurs og position være således , at der
kunne skydes langskibs gennem fjen
dens skib.
Entreholdene kunne også bruges til
angreb med skibsbåde på konvojer.
handelsskibe eskortere t af flådestyrker.
Angreb på havne og kanonsti llinger i
land kunne også udføres med bådene
besat med mandska b uddannet som
landgangsstyrker. Bådene førte mindre
skyts i form af rælingskanoner eller
hvad der ellers var til rådighed. Det var
sjældent, at danske skibe havde anven
delse for disse manøvrer , der foretoges
som angreb . idet flåden oftest var i en
forsvarsposition. Men under Køben
havns belej ring i 1658 blev der taget
24 svenske fartøjer ved el angreb med
både. Ligeledes anvendtes operationer
med både i Vestindien . når der udfør
tes aktioner mod oprørske slaver. Der
kende s flere situationer - især under
kanonbådskrigen - for ekse mpel Pre
mierløjtnant Wulffs angreb i 1807 mod
det engelske batteri ved GI. Pesthus i
Kallebod Stran d, og Prem ierløj tnant
Falsens angreb på Anholt i 1808 med
et stort antal kanonb åde og transport
fartøjer. I 1845 undsatte og befriede
Orlogsbri ggen ORNEN's landgangs
kompagni under Sekondløjtnant Ham
mer Fortet Prinsensten i Dansk Gui-
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nea, da det blev angrebet af en neger
stam me. Bemærk i øvrigt samme
Hammers Æress abel i udstillingen.

Entr ing i fortid og nutid
Alex Wilde fortæller i sine erindri nger
fra Frega tten ROTA, der i 1838 hentede
Thorvaldsen hjem fra Rom, om træ
ning af entring. "Da det så godt som
altid var højt Solskin, lød Ordren på. at
det at det under en såda n Entring var
tyk tåge , og vore sex armerede Fartø
jer, som Fjende, ikke alene forbi to, på
Brandvagt udlagte Fartøjer, men også
ubemæ rkede kom me helt ind på Livet
af den intet Ondt anende Fregat. Plud
selig kaldte trommen alle mand op til
at afslåe Entring. De Angribende
springe og kravle op ad siden om Bag
bord. Fra en Kammerats skulder går
Veien over en Batterikanon til en
ovenover og derfra ind i Entrenættet ,
udspændt fra Relingen op efter, hvor
den, som er avanceret så høit, foruden
at være temmelig exponere t, ser ud
som en Edderkop i sit spind. Der affy
res Gevæ rer og Pistoler af begge parter
og nogle enkelte af Frega ttens Kano
ner, men kun med løst Krudt og så
ledes, at mandefaldet ikke bliver for
stort. Bajonetter, Sabler og Emrebiler
prikke , hugge og stikke så meget, som
Ihændehaverne synes passende, uden
dog at undg åe, at Flere dumpe i vandet
og al Mange fåe Flænger, både på
Skind og Klæder. En af Entregas terne
tik på det nærmeste sit Hovedhår sve-
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Huggert 1111/8-19. Fre mstillet i sto rt satafgam

Il> huggerter ml/802.

det af. Han havde, som Reglementet
byder, hugget sin Entrehage ind i
Skibets Side, for på den at sætte Foden
for videre Befordring op efter. Da
Næstkommanderende, som ledede Fre
gatten s forsvar . ser dette Attentat på
malingen udenbords, råber han:
"Mand! er Du gal! Du ødelægger jo
min Side !" Og i raseri affyrer han en
Pisto l lige i Ansig tet på Angribere n,
hvis Øienbryn og Hår tildels røg i Ly-



set. Enden på legen blev, at Entringen ,
der var lige ved at lykkes, sloges til
bage. at alle sex Fartøier overgave sig.
da begge Brandvagts-Fartøieme toge
dem i Ryggen. at Ven og Fjende fik
Extrab rændevin og til slut drak Forlig
i fælles Gemytlighed ".
Af ove nstående fremgå r, at entrehage
blev anvendt som trædepunkt under
entringen. Udformningen af entrebilen
med den bagudvendende spids. har
været årsag til, at flere har tænkt den
anvendt som en art trappetrin ved ind
hugning af spidse n i fje ndens skibs
side . Dette er forkert . bilen er et værk
tøj/v åben som beskrevet. ikke et trap
petrin.
Kontreadmiral Victor Hansen fortæller
i sine memoirer fra togtet i 1858 med
Korvetten HEJMDAL, al Flådeinspek
tøren Admiral Bille. da han var om
bord. forkl arede folkene på entreskif
tet, al når de havde affyret deres pisto
ler, skulle de kaste disse i hovedet på
fjenden. Da der senere skulle afsl åes

en fingeret entring. stormede folken e
op på bakken. fyrede pistolerne af og
begyndte at kaste dem i vandel, men
blev dog hurtigt stoppet deri . - Admi
ralens mening har været den bedste,
men han har ikke overværet resultatet
af sin pædagogiske udlægn ing til fol
kene. det ville nok have været beskre
vet.
Også i vures egen tid kan man jævnligt
i medierne finde beretninger fra områ
det omkring Indonesien. og især i Ma-

lakknstrædet, som fortæller om sorøve
re, der plyndrer og myrder efter at ha
ve entret fragtskibe fra deres små hur
tige både udstyret med autornatv åben .

Entring bruges stadig i den danske flå
de. når der foretage s vis itation under
fiskeriinspektion i Nordatlanten. En ny
uddannelse. et "Boardingkursus", er
udvi klet foranlediget af Korv etten
OLFERT FISCHER's de ltage lse i de in
ternationale operati oner i den Persiske
Golf. Kursus består af: Organisation
og procedure . Skibskendskab . Håndvå
benudd annelse (MP 5 og M/49) "Close
Quarier Cornbat" (Nærkamp) Fysisk
uddannelse og træning (FUT) og Før
stehjæ lp.

Mandskabs - og
underolTIcersvåbnene
De tidligste håndvåben. vi har eks
em pler på, er fra 16/1700 talle t og be
står af huggerter fremstill et helt af
jern. Klingerne er korte og let krum 
me, parerpladen som regel af muslin
gelorm beregnet til al dække højre
hånd . Denne huggertmodel bevaredes
og anvendtes helt frem til 1807. Tøj
husmu seet har en mindre beholdning
af simple huggerter fra begy ndelsen af
1700 tallet.
De kendetegnes især ved beviklinger
af greb og parerp lade med forskell ige
slags tovværk og skib smandsgarn .
Enke lte af sablerne er ret korte og
sammensat af resterne af gam le klin
gesru mper. hvorved de har et meget
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macheteli gnende udseende. En de l
erobrede våben og partier af udtj ente
våbe n fra landetaten er også indgået i
marinen s beho ldninger som suppl e
ment. Huggerterne er af udseende og
udførelse som maritime våbe n anvendt
af alle andre maritime nationer. I 1802
nedsætt es en kommi ssion der fik god
kendt en ny huggertmodel. pike og en
trebile. På samme tid godk ende s en del
modell er af skydevåben fra hæren til
supplement af beholdningerne. Det var
nødvendigt . idet behovet steg for ud
rustning til skibene efter Slaget på
Reden i 180 I. De nye blankvåben pro
du ceredes på Frede riksværk. Efter
englændernes indeslutning og bom
bardement af København i 1807 blev
man tvunge t til at udlevere flåden i
Køb enhav n med alle beholdningerne
på Holmen . Der mått e straks genan
skaffes våben til den flåde. der opbyg
gedes af kanonbåde . Det blev rester af
beholdninger, nye våben fra Frede riks
værk og en hel del våben lånt fra Hæ
rens Tøjh us. Alle våbnene blev båret i
skeder. elle r under entring i sej ldugs
stropper fremstill et så der eventuelt
kunne være plads til en pistol. I perio
der frem stilledes pistolern e med en
lang hage, hvorved pistolen kunne kro
ges fast i bæltet. Omkring 1840 foreto
ges der efter kritik af de gamle hug
gener forsøg med ændrede modelle r,
der var kortere og bedre til dækning af
hånden . Den ende lige udformning blev
en modificeret udgave af den gamle
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hug gen fra 180 2. Igen i 1875 ble v der
indføn en huggen til afløs ning. Den
var af lighed som underofficerernes sa
belmen noget korte re. Ende ligt indfør
tes i 1882 en korpssabel so m stadig
anvendes ved ko ngeskibet som skild
vag tssabe l. Mand skab svåben blev for
de flestes vedkom me nde anskaffet i
antal fra 500 til flere tusinde styk ker
som Mil 802. Tabet af ældre våben på
grund af englandskrige ne har gjort dis
se sjældne. Af Mil 802. der frem sti l
ledes i flere tusind styk ker. gik mang e
til i krigen og senere blev de resteren
de omdannet, så der i dag kun er en k
elte tilbage. T il gengæ ld findes der en
rigtig stor mængde "sone huggerter" af
MI 1849, så næsten enhv er samler har
mu lighed for at erhverv e en. Prøve
modell ern e er sjældne men de se nere
våben af Mil 875 og MII 882 find es
næsten alle bevaret.
Entrepike rne , der anvendtes til forsvar
af kano nporte i de store skibe, var
væk. Det havde for en stor del været
gam le fodfolkspiker der var afkorte t.
Nu frem st illedes nye pike r af 1802
mod ellen , men med kortere skafter,
halvpiker.
Entreb ile rne der fra 1600 tallet havde
undergået ganske få ændringer frem
stilledes nu med "lose" jem til at holde
hovedet fast. Det ga ven go d og enkel
fremstillingsmåde i forhold til de ældre
bile r med faste flige. Entreb ilerne hav
de den funktion . at enkelte folk på en
treho ldene under beskylleise af de Øv-



rige entregaster. med økserne kunne
overhugge alt stående og løbende tov
værk på det entrede skib. og dermed
gøre det vanskel igt at man øvrere. Den
bagudvendende pig bru gte s so m træk
krog når nedfaldent tovværk og rig
ningsdele skulle trække s væk. Den var
desuden god til at træk ke fritlag te glø
dende kugler ud af træv ærk således at
ildebrand kunne undgås i skibet. Ilde
brand og eksplosioner af tabt krudt var
i træ skibenes tid en af de størs te farer
und er søslag.
Vor viden om underoffi cerernes be
væbning er ikke stor fra de tidligste år.
De tildeltes som de meni ge først vå
ben . når der var en forestående kamp.
I begyndelsen af 1700 talle t se r det ud
til , at deres våben ads kilte sig fra me
nigvåben ved bedre udførelse af klin
gerne og med bengreb. senere mes
singtråd på grebet. De højere underof
fice rer fik tidligt tilladelse til at anl æg
ge kårde og for nogl e sa be l under tje
neste i land. For andre var det direkte
forbudt at bære andre våben end de ,
tjenesten foreskrev . I 18 12 indførtes
den såkaldte Løvehovedsabel der var i
brug for underofficerer helt frem til
den nye sabe l af Mil 856 der med sine
lin e linier var en sa be l. der var funkti
one l og samtidig af et passende smukt
udseende. Ved ændring af pe rso ne llo
ven indført es en ny sabe l i 1922. hvil
ke n igen ændredes i 1932. Denne mo
del har et mere offi cersagtigt udseen
de. Efter en del års tjeneste indførtes

officerssablen for nogle af de tidligere
und eroflicersgrupper , og enkelte har
stadig ret til bæring af o fficerss ablen.

Officersvåbnene
Militære våben benævnes gerne ved
det model år. de er approb eret, det vil

sige godk endt af kon gen . Flere mariti
me våben er tag et i anvende lse efter
ind stilling og godkendelse af en myn
dighed eller kommission . og modelåret
er senere blevet tilla gt. Mange våben
havde et dagligdags navn. som alle
kendte i tiden, men de regn skabsfø
rende havde store bryd erier med at
ge nkende betegnelser på ældre våben,
hvorfor de så bare se lv fandt noge t, der
dækkede i forhold til det optalte an tal.

Officer svåbnene fu lgte som omtalt de
landmilitære. men i begynde lse n af
1700 tall et anlagde en del højere offi
cerer sig en nogenlunde ensartet side
bevæbning. Det var kård er af stil som
de noget kraftigere landoffi cerspalla
sker. Populært ka lde s gruppen Tor
denskjoldspallasker idet et kendt sene
re historiemaleri viser Tord en skjold
med et sådant våben i hånden . Igen
nem de følgende 50 til 70 år ses kårde
typen i for skellige former. hvoraf enk
e lte har ge nnemgående kendetegn. der
betegnes som maritime. I slutningen af
1700-t allet dann er forbilleder fra ud
landet mode både med hensyn til offi
ce re rnes valg af sabe l og kårde eller
dolk. Mange holder fast ved de kendte
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danske hærmodeller elle r specielt
frem stillede våben. men nu i højere
grad med maritime sy mboler som an
ker , havfolk. forke med mere.
Officerselevern e. kadett ern e, lånte fra
1776 en kårde ved skolen, men en del
anskaffede selv et sidev åben. Dolk an
lagdes som en bekvem og tit rimelig
billig sidebevæbning. Ved udnævnelse
til o fficer behold tes dolken. der var
bekvem under vagttjene ste på skibene,
og der målte nødvendigvis anskaffes
en sabel. Sablen skulle tjene lOform ål,
for det første skulle det væ re et gedi
gent værge. og dernæst skulle sablen
være præsentabel til uniformen og må
ske ogs å modemæssig korre kt. Dal e
ring af sablen regnes derfor efter offi
ce rens udnævnelsesdato. for udsat at
sablen kan hen føres til en ejer. Det er
ikke altid anvendeligt, idel enke lte of
ficerer havde økonomisk muli ghed for
al eje flere sidevåben. Varia tionerne i
disse våb ens udseend e havde altså og
så økonomiske forudsætninger. Lige
ledes forh oldt det sig med pistol er,
nogle købte sig et not sæt i kasse med
alt tilbehør, andre kun en billig lom 
mepisto l. Og so m regel er del jo de fi
ne ting. der findes bevaret til vore da
ge .
I 1812 indstift ede kongen Æressa blen
til den bedst beståede kadet. Sabl en
uddeltes årlig t. senere dog efter en op
nået karakter. Disse sabler bæ rer alle
årstal og modtagerens navn. og da de
til en vis grad blev forbillede for andre



officersv åben. kan ændringerne til dels
følges med den ne gruppe. Hensynet til
mode, påvirkninger fra udlandet og
ønsker om nationalt udseende af offi
ce rsvåbnene vil fremgå af udstill ingen .
hvor både de almindeligste brugsvåben
og våben fra de bed ste sværdfege re,
gørtlere og kunstnere i tiden fremv ises.
I 1840 indførtes en ny officerssa be l
som i 1849 fik et udseende, der stadig
er i anvende lse, selvom det langtfra er

O/jicer.\·.WllJl'I ml /8 -19. Dette eksemplar er sær
lig t smukt. da det er K O/l g !'1!,\' ..Evessabel fra
/ 854 gir et til T/IOI/lY \' 011 Jessen.

de t sam me hånd værk som de gamle
svæ rdfegere eller endog firmaer viste
i deres alminde lige produktion .

Skydevåben
Det er særdeles vanskeligt at genkende
de skydevåben, der omtales som skibs
våben i de tidligste optegnelser. I man
ge tilfælde er de angi vet ved mål. der
passer til en lang række militære vå
ben. dog med betegnelser som skibs 
flinter eller bare flinter, da låsene var
flintelåse, Der er dog en enkelt mar
kant grup pe af våben, der i få ekse m
plarer har overlevet i listerne. Det er
korte geværer med trom blomform et
munding. gev ærer der var lette at lade
med småt jernskrot, og gode i nær
kamp på et sk ibsdæk. De få våben af
de nne type vi i dag kan formode har
været anvendt i marinen, er af uden 
landsk opri nde lse.
I begyndelsen af 1800 tallet er flere
våben genkende lige som ma ritime.
Det kan være pis toler med den kendte
bæltehage der hos os kun er brugt af
marinen, ellergeværermed indvendig
lås. spec ielle bajonetter elle r bare et
bestemt antal rørkner m.m, Andre kan
følges i arsenalernes protokoller og
korrespondancer mellem myndighe 
derne, idet der stilledes krav om typer.
priser, antal og anvende lighed til spe
cifikke form ål. Mange af de fremsatte
krav gen findes i best illin gerne til bøs
semagerne. eller i reklamationer over
afv ige lser. Et gevær fra 1826 kend es
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Flintelåsp istol model / 806/ /8 08. Soctaten overtog i / 808 el stort al/ til/ pisto/er / m Landennen.
Soetaten lader på disse pistoler en Ladestok isætte i 1808. Pistolerne a af modetterne / 75/198.
/ 772198 og / 806.

kun som bill ede i lærebøgern e. and re
våben er omtalt i forbindelse med prø
ver. idet man hele tide n indk øbte og
sammenlignede udenlandske våben
med vore. eller måske afprøvede ideer
og nye opfinde lser. Enkelte maritime
geværer adskiller sig fra andre som
mll 835 der har sidelås. og mll 849
med ind vendig hane i låsen som den
tilsvaren de pistol.
De første rigeligere mængder af sky
devåben . der findes bevaret. er militæ
re våbe n ændret til maritimt brug. Det
har fora nledi get til at tro . at marin en
kun brugte kassered e våben fra hæren.
Men vi ved nu. at manglen på hånd vå
ben under eng landskrigene i 180 I til
1814 og de følgende magre år for lan
det. betingede en vis økonomi ved
genanskaffelser. Ved indførelsen af
perkussionssystemerne til forlade våb
nene, hvor påtændingen skete ved ge
værhammerens anslag på en kapsel in-

deholdende kna ldkviksølv. udfø rtes en
del forsøg. og nye geværmodeller blev
antaget. Det var kun et mindre antal
rent maritime modell er der fremsti lle
des. Da der fra Fran krig indkøbtes et
stort antal geværer ændret fra ældre
geværer. blev en de l overladt til mari
nen inklusiv enkelt e afvige nde våbe n
som kadetgeværene. Der indkøbtes og
så en del pistoler i 1849 og 1852. sam
tidig med at man selv fabrikerede til
svarende modeller. Behovet for våben.
de r kunne affyre flere skud efter hin
ande n. var stigende. Fra ca. 1817 hav
de marin en haft Espingoler. et våbe n
der udskød kugler. der var fyldt i ræk
ke i en pibe. Opfinderen Peder Ras
mus sen fra Rudkøb ing fremstillede
magasingeværer i 1830'erne og fik i
1843 mari nen interessere t i sine våben.
Fra 1843 fremstilledes et antal lidt va
rierend e modell er. men de vakte ikke
de n store interesse ved afprøvning i



Model 18-19. Tapriffel konstrueret af sotojmester O.lV. Michelsen og bøs semager N.S. Jessen i
102 eksemplarer. Der blev ligeledes ogs åfrems titiet 300 pistoler med summe lås .

skibene, og omkring 1850 var tanken
om anska ffelse opgivet.
Udv iklingen af revo lvere både her og
i udlandet, samt flere officerers anskaf
felse af private revo lvere, gjorde at der
frem kom ønske r om disse våben til
Ilåden. Anskaffelse og Forsøg med
nogle modell er, førte til indførelse af
mll 86 l og senere udenlandsk indkøbte
modeller mll871 18 1der var en model
ændret fra pinfiresystemet til patro ner
med centralantændelse. Afløse ren blev
mil 89 1. Revolverne var kun egnet til
brug ved hånd gem æng, deres gennem
trængningsevne var for svag. Den
sa mtidige udvikli ng på geværsiden,
var et gevær erobret fra oprørerne , og
ændret til bag ladning. Herefter indfør
tes Remingtonsystemet Fra hæren ,
hvilk et igen ændredes til et ge vær ml
67/9 3 der fik en 8 mm . pibe svarende
til de mode l 89 geværer hæren havde,
men kun med enke ltskud.
Udvikli ngen af alle disse våben ses
med enkel te varianter i udstill ingen .

Man ge sa mlere ser ved et våben efter
det dekorat ive element, sjæ ldenhede n
eller det fine håndværk, og den meka
niske snilde, der er præsteret ved udfø
relsen eller fabrikationen af stykket.
Disse Forhold lader sig sjældent ove r
føre på de maritime mandskabsvåben ,
men til dels på officersvåbnene, dol
kene og skydev åb nene . Til gengæld
kan det mes te af den danske historie
rela teres til marinen , og som ekspo
nent og symbol for marin ehistorien, er
hånd våbnene en stor og velbevaret
materielgruppe.

Udstill ingens opbygning
De udstillede våben er arra ngeret i
grupper af prakti ske årsager. Det er
nød vendigt at beskueren selv kom bi
nerer skydevåben, office rsvåben og
mandskabsvåb en efter deres årstal, så
lede s, at der er sa mmenhæ ng i tiden s
bevæbning. Vi har ønsket at vise så
mange af de bedre og sjæ ldne våbe n
som muligt uanset kategori. Særl ig v å-
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Model/849. Med .q)(~,jjlllcster O.W. Michelsen o~ bøssemager N.S. ./L'SS('IIS indvendige lås. Der
MCl' f remstil/L'( i alt 300 af denne pistol. 100 i J8-19 og 2UO i J850 på Cronborg Gevurfubrik.
Ladestokke n IIWII.r:1a.

ben med ejernavne er foretrukket. Der
for er det vigtigt, at være opmæ rksom
på, at mands kabsvåben og officersvå
ben, der er fremstillet i større antal ,
måske kun er repræ senteret med el
enkelt eller få eksemplarer af hver,
mens der måske vises flere eller alle
våben af en bestemt gruppe, der har hi
storie eller er af anden spec iel inter
esse. Billedmaterialet er anbragt ved
våbnene for at helheden kan ses. Uni
former, dekorationer og andet, der ses
på billed erne, er ikke beskrevet.

Mange af de udstillede våben er sjæld
ne, og findes kun i et enkelt eller gan
ske få eksemplarer. Der er forskellige
årsager til det ; de kan være slidt op
eller ophugget fordi de var umoderne
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eller uanvendelige. Et uvist antal af
gamle reservevåben og nyere våben
forsvandt ved englændernes fjernelse
af beholdningerne på Holmen i 1807.
Enke lte "overlevende" våben kan der
for repræsentere en hel gruppe eller et
antal våben. De bevarede våben stam
mer fra flere forskellige kilder. Først
og fremmest depoter af reservernateri 
el, rester fra magasiner ude i landet,
herunder i Norge. Våben efter 1807
kommer fra ældre museumsbeholdnin
ger, hvor magasinet på Holmen til en
vis grad oprindelig har været leveran
dør. Saml ere har medvirket ved al
bevare enkelte gode våben, da der altid
har værel stor interesse for genstande
med maritim tilknytn ing.



Til oflosning afespingoterne arbejdedes der på el revolvergevær. konstrueret ef ter det Ra .HllIIS

senske princip. Disse geværer blev dog aldrig indfon.

Udstillingen er den første samlede
fremvisning af danske marinehåndvå
ben, og har kun været mulig at etablere
ved meget velvillige udlån fra private
og museale samlinger.

Orlogsmuseet takker f ll/gemle fo r l ån
afgens tande til udst illingen:

De Dal/ske Kongers Kronologiske
Samlinger på Rosenborg.
Hal/dels - og SØJ'trlSIIIIlSeel, Kron 
borg.
Soværuets Musetnnsnutgasin , Holmen.

Sooffice rsforeniligell.
Studiegruppen afdal/ske marinevåben
beslåel/de afP. BIICh, N. Elsborg, E.
Forvang. A.D. Henriksen. P.IV. Jor
gensen. F. Petersen, K.B. Peters en, H.
c.x. Sode.

Studiegruppen har i stuna rbej de med
Orlogsniusee t st ået fo r indsamling,
etablering og beskri velse af udstillin

gen.

Museet takker også de aJlonyme priva
le ejere, der venligst har udl ånt enkelt
stykker til udstillingen.

Ovenst ående fre mstilling erfor el/ stor
del ba se ret på våbentiistorisk Selskabs

Å rb(lge r f ra 2001 og 2002: "Danske
Marineblankvåben ", Bagerne kan er
hverves ; Orlogsmuseets butik . Se/
skabet ha r tidl igere udgi vet a rtikle r
om maritime skydevåben i årbogem e
1987 og 1990 III . fl.
Rasmussens revolvergeværer er be
skre ve t i Tejhusm useets skrifter 4 fra
194 6 og igen i Skalk IIr.2Fa 1979.

El/ Ildførlig "Klart sk ib oveiserfindes
beskrevet i Marinehist. Tidsskrift 4,
[/Ol '. 1996. Den er skrevet afClir. Mid
delboe i 18 76 - 77 og bearbej de t af O.

Lisberg Jensen

Fotos er stillet [i! rådighed afOrlogs
IIII1Seel , Tojhusmuseet , A. Hen riksen

og K. Bal/ g Pet ersen,
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MEDDELELSER FRA
ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG

Modelbygning på rekordtid

l begyndelsen af januar måned 200 I kom der genn em Orlogsmuseet en henvendelse fra
Nationalmuseet vedrørende fremskaffelse af en skibsmodel , som skulle indgå i en per
manent udstilling på Nationalmu seet med tit len "Danmarkshi storier 1660 - 2000".
Museet ville gerne have en model fra begyndelsen af perioden, og da del viste sig umu
ligt at låne en repræsentativ model, spurgte man, om lauget kunne bygge en model til ud
stillingen. Efter megen snak frem og tilbage endte det med at muse et gern e ville have
en mod el af 2-dækkeren DANNEBROG fra 1693, blandt andet havde museet nog le ef
fekter bjærget fra vraget af DANNEBROG i Køge Bugt. Disse indledende øvelser havde
taget tid. og nu var der kun 7 måneder tilbage til udstill ingen skulle åbne , og til og med
ønskede man et skib med 94 kanon er af 4 forskellige kalibre. Den eneste måde dette kun
ne nås på var ved at samle et bygg eteam og uddelegere arbejdet.
Laugets medlemmer havde stor forst åelse for den prekære situation vi var i og tilbød de
res hjælp, og den blev der brug for. Inden skibet var færdigt havde 13 af lauget s medlem
mer været invo lveret i projektet. For bare at nævne nogle enkelte af de delopgaver der
skulle løses kan nævnes støbning af 94 kanoner, fremstilling af ruperter, fremstilling af
sejl og rundholter, "smedning" af ankre og beslag , slåning af tovv ærk samt hele det store
arbejde med montering af modellen.
Ska laen, der blev valgt , var 1:40, hvilket giver en stor flot model på ca . l Y2meters læng 
de og en næsten tilsva rende hojde.
DAN NEBROG er det første skib, man byggede på Nyholm, byggenummer I, Teg nings
materialet er meget spar somt, en sidetegning og nogle spante r er alt , hvad der er bevaret.
Skib ets ornamentering i for- og agterskib er heldigvis godt dokumenteret i tegninger i
Rigsarkivet.
Med dette mate riale som basis blev der frem stillet et komplet sæt tegninger til byg ning
af skroget. En rigningstegning skulle vi også bruge, det slap vi imid lertid noget lettere
til, idet der på Orlogsmuseet findes et sæt tegninger til et skib fra samme periode, og ved
at foretage en tilpa sning af størrelsesforholdet kunne dett e sæt bruges.
For at spare tid blev der valgt en noget utraditionel fremstillingsmetode til skroget. Under
underste kanondæk er skroget massivt, limet i lag, resten af skrogets sider er også skåret
i lag, således at yder side og inderside er skåret på båndsav. Siderne er derefter tildannet
med el-værktøj. fil og sandpapir. El-værktøjet med fræsere, båndslibere og boregrej var
en stor hjælp under byggeriet. Ydersiden er derefter klædt op med barkholtsrange og
bord på normal vis, medens indersiden er spartlet og malet. Alle de sammenlirnede lag
er frems tillet i abachi , medens klædning, dækfittings og master er af lindetræ.
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Skroge t erjærdigt. mastl'me rejst og arbejder med den slt/elllle rigning er påbegyndt, imens ar
bojdes da p/i agterspej let.

l løbet af et par måneder var skroget færdigt . kanonportene udskåret. karme og kanon
luger monteret og de nederste dæk lagt. Raperter , som i mellemt iden var fremstillet.
kunne nu monte res. kanoner i1ægges og takles. Dæk for dæk blev nu færdigmo nteret og
malet. på øverste dæk kunne dækfittings. naglebænke og røster monteres. Hele agtcrka
stellet med spej l og sidekasteller blev fremstillet som en løs enhed. således at der kunne
arbejdes med blandt andel udsmykningen uafhængigt af arbejdet med skroget. Master
og rundholter blev isat. og arbejdet med den stående rigning kunne påbegynde s efterfulgt
af montering af sej l og lobende rigning. Som noget af del sidste blev agterkastellet påsat.
ligesom monteringen af galionsfiguren og udsmykningen af forskibe t kunne udføres.
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Der arbejdes II/ed rigl/ingen. Den stående rigllin.~ erfærdig og alle sej l er på plads. Dækkene er
[ærdigsnonte ret, meilens agterspejlet med sidegalleriern e endnu ikke er påsat .

Modellen blev afleveret nogle få dage før Dronningen kunne erklære udstillingen for
åben.
Mode llen af DANNEBROG kan nu ses som den allerførste genstand i udstillinge n
"Danmarkshistorier 1660" 2000". Endnu en gang havde del visL sig. at et teumnrbcjde
omkring et kompliceret projekt kan gennemføres, og jeg tror, alle der har været
involveret j processen har haft stor fornøjelse af arbejdet.
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Agterspejlet i hele sin pragt. Navnet DI\NNEBROG relaterer sig til Danneb rogsordenen. og
det er ordenskæden. S Olll geng ives på agterspejlet.

Moddh'lI a f ærdig. \Ii ser et vue heil over kulen I//{'d b ådene på bomme, klokkl'gu/gl'll og 6
pnndige kunaner.

Per Jessen
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Holmen 1968

Orlogsmuseets og Modelbyggerhmgets projekt "Holmen 68", - et diorama i størrelsesfor
hold I:"50. der skal indgå i Orlogsmuseets nye permanente udstilling om tiden efter Den
ande n Verdenskrig, er nu nået så lang t, at byggegruppen vil være færdig med samtlige
bygninger på Do køen og Frederiksholm ved årsski ftet 200 212003. På nuværende tids
punkt er det også lykkedes al finde frem til en vellykket illusion af vandfladerne omkring
Dokøen og Frederik sholm .

Medlemmer af byggegrupp en travlt beskæftiget ved modellen af "Holmen 68", Foto: Palle Ro
.H'III'old. juni 2002.

Som det tidligere har været omtalt, er arbejdet med de første skibe gået i gang. Det er
foreløbig besluttet at bygge 20 skibe, dels som vandliniemodeller og dels som helmadel
ler til placering i terdokken eller i en af de 3 flydedokke. Foruden flådens skibe medrages
også skoleskibet DANMARK. Der vil selvfølgelig være tale om skibe, der alle indgik
i flådens styrke omkring 1968. Men for al give el begreb om byggerneloder og aktivite
terne på Orlogsværftet i I960'eme er det besluttet også at vise bygningen af DAPHNE
klassen . der som de sidste skibe blev bygget på værftets bedd inger i første halvdel af
60'eme. Selvo m der vil være tale om en mindre historisk tilsnigelse. kan det begrundes
med muli gheden for at vise den tidstypiske bygnin g af skibe fra bedding. - en metode.
der stort set ikke anvend es mere i den vestlige verden. En anden specie l byggeteknik vil
også blive skildret. nemlig sektionsbygningen af de to ubåde af NARHVALEN-klassen.
der samtidig blev de sidste nybygninger fra Orlogsværftet.
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De ~O skibe vil omfatte hole repertoiret fra fregatterne af PEDER SKRAM -k lassen. TRI 
TON -klassen . minelæggere af FALSTER-k lassen. inspektion sskibe af HVIDBJ0RNEN
klassen. de tre klasser af motortorpedob åde. der på dav ærend e tidspunkt indgik i flåden.
sa mt minestrygerne af SUND- og VIG-klassen . ubåde af DEL FIN-kl assen . Kon geski 
bet . patruljebåde af DAPH NE-klas sen til de små Fl.Svbåde. d.v.s . s læbebåde og færge
både , tier bl.a. klarede færgefarten mell em Toldb oden opg Ele fanten .

Den fæ rdige model "å 3.0.r 6.0 sneter vil olll!atlt' " d l' denc område.

Det foreløbige proj ekt har hidt il alene omfuuci Dokøen og Frederiksholm . der samtidig
er den del af Holm en. de r rummer det største anta l bygninger. Del er imidl ertid bes luttet
at udvide projektet til al omfatte næsten hele Holmen fra Værttsbrovngjcn ved Prinsesse
gad e til flagbastionen Sixtus. ligesom del også bliver muligt at medt age en tredj ed el af
Margretheholm samme n med Qvintus -, Charlotte Amalies - og Frederik s Bast ion . Dette
er muliggjort ener at museet har skaffet midler til bygnin g af en montre på 3.0 x 6.0 me
ter . som også giver mulighed for ar vise Flådens Leje. hvilket betyder. al antallet af skibe
skal øge s til ca . 40 for al vise et rea listisk billede af n åde n og Holm en i slutningen af
60 'emc. Det er cn mulighed og udfordring. SOI11 ikke mindst glæde r Modclbyggerl auget

og byggegruppen.

Poul H. Beck .
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Medlemslisten

Ved det næste årsskifte udsendes igen en revideret medl em sliste til samlige laugets med
lemmer. Med den udbrede lse PC'erne har fåe t, er de r uden tviv l man ge af Iaugets me d
lemmer . so m har en mui1adresse . Del vil være en ford el. hvis disse adresser kunne indgå
i medl em sli stens opl ysnin ger.
Hvis du har en sådan Email adresse bed es du sende den e ller ringe mig op. min adr esse
er pcrjcsscn@mail.tcle.dk eller telefon 45 81 69 15.

Auktion, torsdag den 3. oktober 2002

Lnugct afholder aukt ion i forbinde lse med del almindelige afte narran gement. På auktio
nen vil der være effek ter, so m lauget har mod taget fra donatorer i årets løb, der kan næ v
nes: Bu ksbom i man ge dimensioner, byggesæt til ældre og nyere skibstyper, bøger , tids
skr ifte r. værktøj og meget ande l.
Har du en ting liggend e, so m du ikke selv har brug for, bedes du medbringe det på møde
afte nen eller ringe mig op.

Fonnande n

Udflugter med Modelbyggerlauget

Som et nyt tilta g vil lauget arrangere nogle besøg på mu seer og samlinge r. so m normal t
ikke er tilgænge lige. elle r hvor det vil være e n fordel med en kynd ig guidning . Udfl ug 
terne vil for trinsv is blive arrangeret på hverd age og i dagtimern e, men i enke lte tilfæ lde
vil det også være muli gt at lægge arrange menterne i weekenderne. Arrange me nterne ba
seres på selvtransport eller aftaler om tran sport med andre turdeltagere. ligesom dellager
ne selv må betale en eventuel entrea fg ift .
Vi starter med to arrange men ter i efteråre t 2002, og hvis der viser sig at være interesse
for disse aktiviteter . fort sætter vi efte r nytår med endnu et par udflugter. Til de første ar
range me nter kræves der ingen tilmelding , men blot at ma n møder op på det angivne sted
til den anførte tid. Da de t er i vintersæsonen og i nogle tilfæld e udendørs udflugte rne af
vikles. opfordres deltagern e til at iføre s ig var mt tøj og gerne medtage termokande med
varm te eller kaffe.
De før ste arrangementer gen nemfø res so m følger:

l. Besøg på "Hjemm eværnets Mu scum for Håndvåben" i Gribskov . M useet indehold er
man ge specielle våben og udstyr . vi kommer til at høre histori er om, hvord an man
redd ede maskingev ærer fra nedskudte fly. hvordan forke rt betje ning af våbe n med
føre sprængninger. og hvordan våbe n modi ficeres til spec ie lle form ål.
Vi mødes ved Nødcbo Kirke. tirsdag den 8. oktober 2002 kl. 14.30.
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BeM1g på Tøj husmuseet. hvor Jørgen Lykke. som har stort kendskab til TØj hus
museet. vil være vor guide og Fortælle om h åndvåbenes historie . I kanon hall en vil
vi mforklare t om støbningen og udb oring af kanone r.

Vi modes ved Tøjhusmuseet bag Chri stiansborg. onsdag dcn 13. november 2002
kl. 13.30.

Begge arrangementer er gratis.

Udstilling på Gladsaxe Bibliotek

Modclbyggcrlauget er blevet opfordret til at lave en udstilling af med lemmernes arbejder
i 5 montrer på Gladsaxe Hovedbibliotek. Udstilli ngen kommer til at indeholde såvel sejl
skibsmode ller. som modeller af nyere krigs sk ibe . Der vil på udstill ingen også være ud
vik lingsserier af kanonfremstilling og bygning af kanonbåde. På de n beg rænsede plad s
forseger vi at vise et bredt spektru m af modelarbejde udført af lungers med lemmer gen
nem tidern e. sa mtidig med at vi reklamerer for Orlogsmuseet.
Udstill ingen lindes i bibliotekets voksenafde ling. og der vil være åbent fra den 26. august
til den 15. se ptember. Bib lio teket er beliggende um iddelbart bag Glad saxe Rådhus.

Tirsdagtræf

So m tidligere år har vi også i sæsonen 2002-200 3 møder hver tirsdag aften i perioden !.
ok tober til l . april. På disse aftener mødes blan dt andre byggeh oldet omkring HOLMEN
68 projektet. Endvidere er alle velkomne. som vil snakke modell er og modelb ygning.
På Orlogsmuscc t tindes en række mod eller. som de ls har være t svære at ident ificere og
som ikke kan ge nfindes i det teg nings materiale. som er kcndt. Derfor starter vi en op
målin gs- og tegnegruppe. som tager fat på op må ling. identifikat ion og tegnin g af disse
gamle mode ller. Har du lyst til at deltage i dett e arbejde . Cl' du meget velkomme n. Det
vi l ogsit komme til at foregå hver tirsdag aften fra kl. 19.00 til 2 1.30 .

Modelbyggcrlaugets bestyrelse

Efte r forårets ge ne ralforsa mling. hvor de to bes tyrelsesmedlemmer. som var på valg.
blev genvalgt. har bestyrelsen konstitueret sig s..'iledes. at postern e er forde lt som følger:

Formand:
Næs tfo rmand:
Kasserer:

Pcr Jessen
Poul Beck
Peter Maack
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Frank Ebbe
Nicis Probst

Mode lbyggerlauget har fået stillet en post til rådighed i Orlogsmuscets bestyrelse. Besty
relsen valgte Niel s Probst til denne post.

Tegninger til modeller

Laugel er efterhånden kommet i besiddelse af en pæn tegningssamling. som kan stilles
til rådighed for medlemm erne. I Modelbyggerhåndbogen tindes en fortegn else over teg
ninger særligt egnede ti l modelbygning.
J forbind else med bygningen af diorarnaet "Holmen 68" har Søværnet stillet en del teg
ninger til disposition for Iauget. Det er skibe, som fandtes i Den danske Flåde i året 1968.
Tegningerne er originale konstruktionstegninger, SOI11 ikke er lagt til rette for specielt
modelbyggere. Tegningerne er i forskelli ge skalaforhold. og de indeholder ikke detail
tegninger af fitting s. kanoner. torpedoapparater m.m. Hvis man vil bygge et af disse
skibe, kræver det en kopiering til den valgte skala samt research af deta ljer. FØl gende
skibe er repræsenteret i tegningsmaterialet:

Min estryger SUND-kJ.:

Min elæ gger FAL STER-k!.:

DAPHNE-k!.:

NARHVALEN-k!. :

PEDER SKRAM:

86

Apteringstegning I
Apt eringstegning II
Dokplan
Genera larrangement I
Dokplan
Arrangement af masl er og antenner
Aptcringstegning I
Apteringstegning I
Rignings- og udrustningstegning
Dokplan
Linietegning
Forslag til bygning i Maskin værksted
Transport af sektioner fra Maskinværksted
Placering i dok (Dok nr. I) , overdækning
"Trunsportwagen", sektion 5
Generalarrangement l .
Generalarrangement 2.
Genera larran gement I. (uedfoto.)
Gen eralarrangement 2. (nedfoto.)
Generalarrangement 3. (nedfoto.)



Kongeskibet DA NNEBROG:

HVIDBJØRNEN-kJ.:
LØ VENØRN :

J .S FLEISHER:
FAROS:
LOVGEN og LAALAND:

DELFINEN-kJ.:
HENRIK GERNER:
FL YVEFISKEN- kl.:

FALKEN-kJ.:

SØ LØ VEN -kJ.:
VIG-kJ. :

Apteringstegning (Genera larrangcmcnn
Rignin gs- og Udrustningstegning
Dokpl an
Generalarrangement
Rignin gstegn ing
Ge nera larrangement
Generalarrangemcnt
Gen eralarran gement
Generularrangemen t
Middelspant
Generalarrangement
Generalarrangeme nt (2 stk.)
Linietegni ng (gammel tysk båd. men linierne er de
sam me. cxcl, stævnen)
Udrustning stegning
Generularrangem ent
Skruer
Linietegn ing
Gene ralarrangement
Lini etegnin g
Generalarrangem ent
Dæksarrangement

Jeg får jævnli gt henvendelser fra med lemmer. som eftersporge r tegnin ger til brug for
modelby gning. og jeg provcr al være behjælpelig med al finde de en skede tegninger. Da
del er klan , at der hos en del af Iaugets medlemmer lindes tegninger til mange forskellige
skibe, vil jeg opfordre jer til at meddele mig. hvilke l eventuelt er villige til al udlåne til
andre medlemmer. Jeg forestiller mig . at jeg kan sætte tegn ingsejeren og del med lem .
so m ønsker al bygge. i forb inde lse med hinanden. og at tegningerne derefter kan blive
kopi eret på modelhyggerens regn ing.
Jeg vil derfor bede alle. SOI11 vil stille dere s tegninger til rådigh ed for dette tegning sbi
bliotek. 0111 at sætte sig i forbinde lse med mig enten ved at skrive og fortælle lidt om teg
ning ern e eller ved at ringe mig op.

Formanden
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FRA ORLOGS MUSEETS BILLEDARKIV...

Losning på opgaven i sidste nr.: Billedet forestiller fartøjet NESA senere KABEL
FISKEN og opri ndelig Troppetransportbaad nr. 25. bygg et i Helsinge r 1886 til Soværnet
og solgt 1925 til NESA . Den heldige vinder blev Niels Hartung Nielsen. Vesterbro
gade 186, st.tv.• ISOl) Frederiksberg C. som har modtager sin præmie.

SV ANE N elle r TH YRA '!
J Mar inehistorisk Tidsskrift nr. l -feb ruar ::!002 brugtes et billede aren af Sovarmet's gamle ~)VcI ·

scs kunc rc. Af tidsskrift nr . 2-muj 2002 fremgår det. at de t ifølge museets registr am skulle være

SV ANEN. men at der var rejst tvivl om det ar H.H. Bjø rnsen . der arg umentered e for. at det var

THYRA.
Han har ret. Som oplyst af ham. kunne man kende forskel på stu- vuens udformning: Hvor THY·
RA's stæ vn kun var svagt buet med en svag hældnin g frem o ver . havde S VANEN's en jævn kon
veks krumn ing nedo ver ti l og unde r vandl inien .

Billed ers historie er folgendc:

50111 17-å rig gy mnas iast log jeg i 19-1-2 en cyk le tur fra Nivå til Næs tved for at bcsoge min store

bror. snkadc t Ib. de r var ombord i INGOLF. Ved den lejlighed log jeg bi lledel og satte del i mil
album. Under bi lledet skrev jeg - med min de ngang marit ime uvidenhed - "SVANE N". og de t var

forkert! Godt -1-0 år sener e ud lånte jeg albummet til dem. der arbejdede på oprettelsen af et OR 
LOGSM US EUl'v1. De kopierede bi lledet - og det fo rkene navn. Sådan havned e det i Orlogs
musee r's regi str ant .

Fej len er altså grund lægge nde min. og de t beder jeg læserne her ved al modtage min uforbeh cld

nc undsky ldning for.
Bille det viser altså ø velseskut teren TH YRA.

Pc r Wcssel-To lvig

El dunsk orlogsfur toj under fremmed e himmelstrøg. Vi vil ge rne have oplyst skibets
navn , ev t. ste d og år.
Svar til Or logsmuseet senes t I. oktober 2002.
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15.
26 .
17.
18.
19.

MARINEHISTORISKE SKRIFTER.

MARINEHISTORISKE SKRIFfER har nu udsendl sil skrift nr. 29. og vi indbyder derfor
medlemmern e til tegnin g af abonnement.

Ved at udfylde nedenstående blanket kan De dels best ille det nye skrift og del s tegne
abonnement for de kommende skrifter. hvilket sikrer Dem. at De får skrifterne tilsendt
straks. når de udkommer.
Desuden kan De kobe de hidtil udsendte skrifte r. som der endnu er eksemplarer af til
særdeles lave priser :

I. Jorgc n H. Bartod: Slaget i Koge Bugt den L j uli 1677 ( 1952), Udsolgt"
3. Georg Norreguanl: Fregatten Falster ved Marokko 1753 ( 1956) , 17 kr.
-l. Gunnar Olsen . Erik Harrcrnoes. G. Hunnens de Lietuenberg og R. Steen Steensen

De dan ske stræder og Øre sundstolden ( 195X). 20 kr.
S. G. Hunne ns de Lichtenbcrg : Larssen fra 6-l ( 19641. 20 kr.

l·t Jergen H. Barfod : Niels Juel. A Danish Admiral ol' thc 17th Ccniury (1977) . 20 kr.
16. Ole L. Fruntzcn: Truslen fra OSl. Dansk-norsk fl ådepolitik 1769- 1H07 ( 1980) . 30 kr.
17. Fregat ten Bellun a's togt til Sydamerika 1840---' I .

Skibslægen J.H. Lorchs dagbog ( 1980) . 20 kr.
19. Ha ns Chr. Bj erg Iudg.): Lex Rechnitzcr. Opteg nel ser af vicea dmira l 1-1 . Wcnck.

kon treadmira l H. Rcchnitzc r og kommandør A.G. Topsoc -Jcnscn.
O m tilblivelsen af Lov o m Sova-rnet 1932 ( 1985) . 6Xkr.
Ole L. Fruntzen (red.): Linieskibet Holsten 1 772-1 8 1~ (198 8). 60 kr.
Je rgen H. Barfod: FI5de ns Fodsel ( 1990 1. 200 kr.
Per WesscJ -To lvig (red. ): Flåde ns opror{l 99 31. 48 kr.
Pou l Erik Pedersen : Signa lering til sos ( 1995 ). Flagsignalering i den dan ske
orlogsfl ådc i periode n 1720- 1800. 9X kr.
Je rgen H. Burfod . Chr islian 3.s Fl åde (1995 ). 220 kr.
Nie ls M. Probst: Chris tia n 4.s Ilåde ( 1996 ). 220 kr.
Jergen H. Bar rod: "Nid s Juels Flåde " ( 1997). 210 kr.
Gunna r Olsen og Svenn Stor gaard: Flåden s skibe og furtøjer 1945- 1995 ( 1998). 149 kr.
Jak ob Sccrup : So kudctakademie t i Op lysni ngstid en (200 I ). 150 kr.

Evt. forsendelsesomko stninger skal tilheggcs.

* Et genopt ryk er udarbejdet af Koge Marineforenin g og kan kobcs af selskabet for 15 kr.

--------- --- kIIP ----------. -------------------------------------------------- ----------- kilP --------
(udfyldes venl igst med blo kbogstaver )

Underte gnede:

Adresse:

Sæt kryds .

Sæl kryds .

Tegner hermed abonn ement på Marinehistoriske Skr ifter
fra og med skrift nr. 29. "Sokade takadem ict i Op lysningstiden".

Bestiller skrift nr.: .

(underskrift)

Indsendes til Or logsmuseet. Overgaden oven Vandet 58. 14 15 Kbh. K.
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Planl agte arrangementer for sæsonen 2002·2003

Lordag/sondag den 28.-29. september 2002.
Ekskursion . BU SUlJnUgt til Sk åne .

Onsdag den 9. oktober 2002.
For~drag . Ole Lisberg Jensen: Vraget Birge r Jarl 1813.

Onsdag den 13. november 2002.
Fored rag. Tom Wismann: Tyske Ilådcc pcrationcr i Østersoen 1944/45.

Onsdag den 5. febr uar 2003.
Foredrag. Allan Jo rge nsen: Hans Birch Dahlerup .

Onsdag den 5. marts 2003.
Foredrau . End nu ikke fas tlagt.

Onsdag den 9. april 2003.
Generalforsaml ing med film .

Alle onsdagsmoderne begynder kl. 19.30 og foregaf i OrlogSI11USCCI.

Efter e nsdagsmoderne vil der være mulighed for at få 1. stk. smorrcbrod
med ol og kaffe for ialt 60 kr. Ti lme lding hertil skal ske senest mandagen
for mødet til:

Orlogsmu scct tlf. 31 54 63 63.


