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Mynden- En dansk 1600-tals fregat forlist ved
Arkona

Jens Aller
(Oversættelse: Mikkel Thomsen)

Vrage t afen lille danskfregatfra 1600-tallet er undersagt udfor Ritgen
i Mecklenburg - Vorpommern. Nordtysktand. Fortojet kunne identificeres
gellllem arkivalske unders ogelser i Rigsarkivet i Kobehavn. Via skriftlige og
arkæo logiske kilder kunne indretning, udrustning og udseende afel afde
mindre lig knap så prestigefyldte orlogsskibeF a del 17. og 18. århundrede
rekonstrueres. Desuden illustreres aspekter af lil -el ombord.

Opdagelscn af Arkona-vrager
Kap Arkana ligger på den nordligste
spids af oen RUgen i Mecklenburg
Vorpommern. Nordtyskland. Arkana
udgores af en 40m haj kalkstensskræn t.
hvorpå befinder sig resterne af den
såkaldte "Jarornarsburg"; et befæstet
slavisk tempel, odelagt af Valdemar
den Stores og Absalons danske styrker
i 1168. Fra forbjerget strækker sig et
kampestensstroet kalkstensrev mod ost
ud i Østersoe n. Vanddybde n over reve t
varierer mellem 2,5-4,5m. Både revet
og selve Arkana-klippen er udsat for
kraftig erosion (Fig . I ).

Mellem 1933 og 1938 blev havbunden
udfor Arkana undersagt af dykkere på
jagt efterdet navnkundige vikingetidige
" 10MSBORO" , Herved påtraf de reste rne
af et træsk ibsvrag (Miiller-Bemec k
1938). De bjærgede to stobejerns-

kano ner, som blev udsti llet i Sassnitz
indtil de blev skrottet i 1968.

Under en oveise i 199 1 geno pdagede
dykkere fra den tyske marine vraget.
De bjærgede fire kanoner, herunder en
bronzekanon. som blev udstillet foran
marinens kaserne. Da fremskreden
nedbrydning blev iagttaget, blev
kanonerne ove rgivet til Landesamtfitr
10r- IIl1d Friihgeschichte in Schleswig
Holstein .
Dette resu lterede i den forste
arkæologiske undersogeise af lokali
teten ; udført siLandesonn /iir Vor-und
Friihgeschichte in Schleswig Halstein
i samarbejde med marinen. Det fundne
viste sig at være en ca. 15m lang del
af et kravelbygget træskib dækket af
sammenkittet ballastmateriale. En del
kanoner blev observeret omkring
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• Wreck Position

Fig1. Beliggenheden afvraget. (Tegning: Alier 2004)

vraget.
Som et resultat af undersøge lsen
blev yderligere to støbejemskanoner
bjærget og overgivet til Landesamtfiir
Bodendenkmalpflege in Mecklenburg
Vorpommern for konservering.

I augus t 1992 fik orga nisat ionen
Landesverband j/ir Unterwasser
Archaeologie in Mecklenburg- Vorpom
ment til opgave at undersøge og bestyre
vraget.
Mellem 1993-95 blev en del spredte
genstande bjærget, og foreløbige pla
ner ove r lokali teten ski tseret. I 1995
blev to søgegrøfter gravet gennem
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de formodede for- og agte rpartier
af vraget (Fors ter 1994). I den ene
grøft fandtes rester af kabyssen.
Brændestykker her fra kunne ved hjælp
af dendrokronologi dateres til 1718.

1 1999-2000 var vraget emne for en
specialeafhan dling (Auer 2000). Alle
hidtil bjæ rgede fund blev beskrevet ,
katalogisere t og bestemt. Den på
havbunden tilbageværende vragdel
blev dokumenteret, men der blev
ikke foretaget yderligere udgravning,
da planen var at bevare vraget som
del af et undersøisk museum. Herved
kunne en plan over genstands fundene



omkring vrage t optegnes.
De arkæo logiske iagttagelser gjort
under proje ktet ledte herener til
identifikation af tanojet i det danske
Rigsarkiv i Kobe nhavn.

Dateringen af brændet fra kabyssen
indikerede, at fartøje t sandsynligvis
sank mellem efteråret 1718 og foråret
1719. Il kanoner blev identificeret
som horende til vraget. Delte relativt
hoje antal kanoner (i forho ld til skibets
anslåede længde på 20-30m) pegede på
et lille or logsskib.
Da Danmark og Sverige var hoved
aktorerne i de maritime konflikter i
Østersoen i den senere del af Store
Nordiske Krig 1718-19, planlagdes
ark ivstudier i begge lande. Studierne
indledtes dog i Danmark, idet RUgen
blev dansk i 1715.

En bemærkning i dendanske flåde-tabel
for året 1719 nævner tabet af kongens
tregat M VNDEN udfor RUgen. Ved
hjæ lp af skibets navn kunne yderligere
dok umentation af episoden, herunder
protok ollerne fra retssagen. der fulgte
efier tabetafskibet,spores. En deta ljere t
beskr ivelse af forliset og vrage ts
position i Kaptajnens vidneudsagn
bekræftede identifikationen.

Den kun gellge danske fr egat
I\h'NUENS histor ie
Ved hjælp af primære kilder
Rigsark ivet. såso m logbeger. var

det muligt at reko nstruere fregatten
M YNDENS historie fra bygningen i 1679
til forliset i 1718.

MYND EN blev bygget af den
Nederlandske Sk ibsbygmester Tys
Hennansen van den Burgh på Holmen
i Kobenhavn i 1679. Van den Burgh
var kommet til Danmark i 1664. og
byggede en serie orlogsskibe for den
dansk e flåde, for han blev afskediget i
1682, efter at være blevet beskyldt for
at ændre de afta lte dimensioner på et
skib under bygnin gen.

Kontrakten på M YNDEN, underskreve t
8. marts 1679 af Rigsadmi ral Henrik
Bielck e og Generaladmirallojtnant Nils
Juel på vegne af Admiralitetet, samt
af Van den Burgh, udstikker folgende
dimen sioner og beskrivelse af skibet:

"Tilforbinder bemelte Mester
Skibsbygger sig dend paa Holmen
opsatte lidenfregattefor Svaerligen ar
f ortomre, effter dend sar/el ; som ·l1a/11
er ofverlefveret, nemblig
Lang ofrer Stoufh.. 90I oed
Wiid. ll f aed
Holden l lfoed
Med I ofverslåb, I Hytte. I Spill og
Bradspill, foruden Backe, og saa
mange Sf) -ckp orten S0 111 begieris ..." .

Bygningen var begyndt 20. februar,
og var planlagt til at vare ni uger.
Kontrakten specificerer, at skibe t
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skulle bygges så hurtigt som muligt,
idet Danmark var i krig med Sverige
(Skånske Krig 1675-79).
Den 17. juli, efte r 11 7 dage, var
skibet fuld t udrustet, og afsej lede
fra Kobenhavn under kommando af
Johan Sievers for at mode flåden ved
Gotland.

I 1680 sej lede fregatten til Island
og i 1681 til Kurland (Litauen) . Fra
1682-91 var hun i ak tiv tjenest e
hvert år, og ud forte konvoj- og
rekognosceringsopgaver. Under kom 
mando af Claus Bloom . ledsagede
MYNDEN flåden på konge lige rejser til
Norge i 1685 og Bomholm i 1687.
For perioden 169 1-99 er ikke
beva ret logbøge r, 1 1699 og 1700 var
MYNDEN udrustet igen , og udførte
rekognosceringsopgaver i Østersøen.
l 1706 tjente hun som vagtskib for
Kobenh avns red und er kommando
af Jan van Houe n. Fra 1709 til
hendes forlis i 1718 tog fregatten
del i Store No rdiske Krig. Hend es
opgaver inkluderede rekognoscering,
konv ojtj eneste og jagt på svenske og
udenlandske kapere.

I j uli 17 I6 var MYNDEN del af et lille
de tachement under kommando af
Tordens kjold. som angreb og besejrede
en svensk lransportfl åde ved Dynekilen.
Sk ibel nævnes ikke i Tordenskjolds
o fficielle beskrivelse af slaget. men
hend es Kaptajn. Kaptajnl ojtnant Peter
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Grib, nedskrev sin egen version af
slagel i el brev år sen ere. Ifolge dett e
forhindrede han svenskerne i al sænke
et af deres egne skibe. hvorved han
mist ede en del af sine folk (Tuxe n
1927 : 184).
I 1718 overto g Kaptajn lojtnant Hans
Friedrich Dreessen kommandoen over
MYN DEN, og fregatten blev se ndt på
konvoj tjene ste i den sydlige Østerso,

" ...Fregatten strax d erpaa i mi nd er
tid end el hal v Q ua r leer sa nk paa 5
1/2 fuun e vand..." ,
MVNDENS sids te rejse er godt
dokum enteret. En forste beskrivelse
give s af Dreessen i et brev til
Admiral itetet kun lre dage efter
ulyk ken . Dokumen tat ionen af krigs
retten i 1719 indeholder yderligere
beskrivels er af begiven hederne fra
andre besætningsmedlemmer, såsom
skibets Loj tnant samt Fors te og
Anden Styrma nd. Når det kommer
til spørgsm ålet om ansvaret for tabel
af fregatten varierer vidneudsagnene
betragteligt: selv vindretningen angives
forske lligt.

I november 1718 var MYNDENsendt til
Nordlyskland for al eskortere flojten
DER HEROST til Kobenhavn med en
last af hamp og lunte r bestemt for den
danske flåde (Fig. 2). Konvojen forlod
Travemtinde, Liibecks havn, den 17.
november kl. 14:30 i nordvestli g vind
(A nde n Styrmand angiver



vindretningen som sydvest). Konvojen
bestod af DER HERBST, det kongelige
danske skib KRUSET samt fem galioter
hjemmehorende i Køb enhavn.
Ifølge And en Stynnand Jesper Chris
tensen gik vinden senere i nordvest, og
han fores log en nordøstl ig kurs, tæt til
vinden. Ikke desto mindre besluttede
Første Stynnand Nils Juel og Kaptajnen
at for tsætte på en ostnordostlig kurs .
Om morgenen den 18. november
observeredes Darss; en halvø på den
tyske kyst , og Dreessen indså, at fre
gatten befandt sig meget sydligere end
gisse t. r tilgift havde KRUSET og tre af
ga lioteme for ladt konvojen i nattens

løb. Kursen lagdes straks nordnordost,
men den nordvestlige vind øgede, og
handelsskibene havde så stor afd rift på
bidevind , at man ikke kunne nå Mo n.
Dreessen konsulterede sine Styrmænd,
og det blev besluttet at sty re mod
Jas mund på RUgen for at søge læ på
ankerpladsen i Prorer Wiek.
KJ. 13:30 kom Wittmund til syne, og
kl. 15:30 var My DE kun få længder
fra Kap Arkana.
1følge Kaptajnens vidneudsagn var
handelsskibene på dette tidspunkt så
langt bagefter den hurtigere fregat, at
det ville blive svært for dem at nå den
sikre ankerp lads ved Jasmund. Da det
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Fig. 3. Håndtegnet kort med stenen ..Vittel ". (Rigsarkivet Kobenhavn)

var ved at blive rnorkt , besluttede han,
stottet af begge Styrmænd, at ankre i
den nærliggende Tromper Wiek.
Jesper Christensen modsiger Dreessen
på dette punkt. Han påstår, at han
ikke var enig i beslutnin gen om at gå
til Tromper Wiek, da han ikke kendte
farvandet deromkring, men at han
havde frivagt og hans mening blev
ignoreret.
Da fregatten sejlede forbi forbjerget,
bemærkede Kaptajnen en ændring i
vandets overflade, og han spurgte sin
Forste Styrmand, om de var for tæt på
land. Både Dreessen og Christensen
anforer, at Juel svarede, at han kendte
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farvandet godt og havde været der
mange gange for. Hvis de ville, kunne
de endda gå tættere på land.
Netop i det ojeblik ramte fregatten
en undersøisk hindring. Dreessen
beordrede at man skulle falde af
og lade stormærsskøderne gå for at
komme fri af grunden, men ændrede
sin beslutnin g med det samme, da han
horte mandskabet råbe fra lasten, at
skibet var ved at synke.
El signalsku d blev affyret, og
besætningen nåede med nod og næppe
at sosæ tte jollen , for fregatten sank
på 10m dybde ca. 700 meter fra Kap
Arkona. Ifolge Kaptajnen sank skibet



i lobet af syv minutt er, så scholuppen
ikke kunne nå at blive sosat. 13 sømænd
drukne de. De resterende 42 blev reddet
af lokale fiskere.
I retsdokumenterne er alle parter
enige om, at skibet ramte den
undersøiske hindring mege t roligt.
Ifølge Andensty rmanden var der ingen
på dæk, som faldt eller slog sig ved
grundstodninge n. Både Christensen
og Forste Styrm and Nils Juel anfører,
at fregatten havd e ramt en sten ved
Saltholm nogen tid forinden og havde
været læk lige siden. Førstestyrmanden
går endda længere, idet han hævdede
aldrig at have væ ret ombord på et så
utæt fartoj for, og at fregattens kølbo rd
var næsten bortrådnede. De er enige
om. at et fartoj i god stand ald rig ville
være sunket i en sådan episode.

I retten ank lagede Dreessen begge
sine Styrmænd og beskyldte dem for
inkom petence. Som nævnt fremforte
Andenstyrmanden. at han var imod at
ankre op i Tromp er Wiek, men havde
friv agt og således ikke var ansvarlig
tor beslutningerne . Forste Stynna nd
Nils Juel indro mmede at have sag t, at
det var sikke rt at sej le langs forbjerget,
Han pointerede dog, at hindringen eller
stenen, som skibet havde ramt, var ham
ukendt og ikke kortlagt. Vanddybden
mellem forhindringen og forbjerget var
derim od stor nok til at et skib kunne
passere.
Et håndtegnet kort . udfæ rdiget af

en officer fra Strafsund blev fundet
mellem de ovrige retsdok umenter.
På dette kort er stenen, som fregatten
ramte, markeret med navnet " VITTEL",
kun kendt blandt lokale fiskere (Fig .
3).

Denne sten findes ikke længere, og kan
heller ikke genfindes påandre historiske
kort. Da kalkrevet på Arkan a er udsat
for kraft ig erosion. må det antages. at
det undersoiske landskab har forandret
sig dramati sk siden 17 18.

Retssagens resultat kan udledes af en
række vota, skrevet af flådeofficerer,
som udgjorde dele afretsdokumenterne.
Alt i alt blev to sæt vota fundet; det
ene date ret juni 17 19 samt et andet
sæt fra oktober 17 I9. Alle officererne
er enige om, at Kaptajnen, Hans
Friderich Dreessen, ikke kunne holdes
ansva rlig for tabet a f fregatten. For
Andensty rmanden blev foreslået en
fængse lsstraf på et til tre år samt en
betragte lig bode. Forstestynnanden
modtog en livstidsdom. Fra oktober
votll/llet kan det udledes. at nyt
bevismateriale var blevet fremlagt af
Nils Juel, sikkert i form afove nnævnte
kort.t Fig. 3), som beviste, at stenen
generelt set var ukendt. og at fregatten
sagte ns kunne have passeret forbjerget
tættere inde under land. Herefter blev
Nils Juel losladt . Jesper Christensens
skæbne forbliver ukendt.
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Forlisprocessen
Da masterne stadig var synlige over
va nde t, blev de forste bjærgningsforsøg
sat i værk den 19. nove mber 17 18. En
liste ove r den bjærgede udrustning
opregner alt. hvad der blev reddet.
Somænd blev posterel på stranden i
Tromper Wiek for at indsa mle vraggods
og forhindre plyndring fra lokale
fiskere og bonder. Kaptaj nen og del e
af besætningen blev på RUgen indtil
den 19. januar 1719. Dreessen forte
en detalj erel logbog for perioden e lier
forl iset, hvori han giver en nojagtig
beskrivelse af bjærgnin gsforsøgene
og forlisprocessen. Disse notater giver
værdifuld information for forståel sen
og den arkæologiske forto lk ning af
vraget.

Den 10. november lykkedes det
besæ tningen at nå vraget i både , og
de bjærgede sej I, ræer, topmaster
og rigning. Yderl igere bjærgnin g af
rigning foregik den 16. og 19. På alle
andre dage forhindrede stærk vind alle
yderlige re bjærgningsforsog .
Den forste omtale af forl isets
fremadskriden blev gjort den 11 .
og 13 . december. I stærk nordlig til
nordostli g vind gik toppen og en del
af skibets agterende los og drev ind på
stranden. Den 16. nolerede Kaptajn en,
at fregattens dæk var fuldstænd ig
ryddet, og al skibet sandsy nligvis va r
ved al gå fra hinand en, idet en del
tom mer blev fundet på stranden. Hans
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ege n og hans Loj tnants skibski ste drev
ind på stranden intakte.
Den samme dag strandede et sk ib
fra Lilbeck nær Kap Arko na i stærk
nordnordost lig vind, og blev komplel
ode lagt i lobet af fire timer, så ingen
ove rleve de og intet kunne reddes.
Denne bemærkning illustrerer
elemenlernes enorme kran omkring
det udsatte forbjerg.
En del vragdele drev vestpå rundt
om forbjerget eller ud til sos den 17.
december.
Den l. januar 1719 va r soen igen så
rolig, at besætningen kunne nå ud til
vraget af M YNOEN. Ifo lge Dreessen
var dækket samt begge skibssider
med p åsiddende dele af stormasten og
mes anmaste n blevet adskil t fra skibets
bund , hvorimod formasten stadig
stod på plads . I en sydostenstorm den
9. januar drev dele af vraget vestpå
rundt om forbjerget og sank en kvart
mil nordvesl for torbjerget på ca, 9m
dybde. Den I I. januar var Dreessen
i stan d til al bjærge sto rmas ien og
bovsprydet. I de folgende dage drev
en mængde skibsde le vestpå rundt om
forbjerget.
Da Dreessen forlod Arkona den 19.
janu ar, erk lærede han, at kun to rmaste n
stadig stod i en del af forskibet. Res ten
af fregatt en var gået fuldstændig fra
hinanden og drevet bort .
Dreessens logbog viser, at fr ega tten
begyndte al gå fra hinand en en måned
efter forliset. De forste vragdele blev
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Fig. 4. Oversigtsplan afvraget. (Tegning: Bleile 2000)

obse rveret den 22. december 1718.
Grunde n til denne relativt langsomme
proces er sikkert alstanden til
kysten . I kontrast hertil blev fartojet ,
som strandede den 26. december,
fuldstændigt odelagt af brændingen i
lobet af fire timer.

Beskrivelse a f vraget
Vraget afMvNDENligger på 10m dybde
lige syd for hoved-ryggen af Arkona
kalkstensrevet. Bunden består af kalk
med et tyndt dække affint sand ovenpå.
Utallige kampesten i varierende
storre ise ligger spredt på bunden.
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Vraget består af res te rne a f fregattens
skrog me d omgivend e ge nstands fund.
sa mt en række fundkoncentra tioner på
revet. so m udgor et spor af vraggods.

En 15m lang og 5m bred de l af det
nederste af skroget. strækkende sig
Ib agterende n til midtskibs-om rådet,
e r bevaret (F ig. 4 ). Den er orientere t
nordost-sydvest med den bedre
bevarede ag terende i nordost, og har
s lagside til bagbord . Kolen kan ses i
hele den bevarede dels læn gde. Begge
dens ende r er brækkede . Skarptskårne,
næ sten Y-for me de, bundstokk e i
nordøst angiver agterskibets placering.
Sydvest for vragdel en. tæt ved område t,
hvor stævnen må have befundet sig.
observe redes et anker begravet i
kal kgrunden sa mt rester af skibets
kabys . Skibet var kravelbygget af eg .
Alt bevaret træ er begravet under et lag
a fsammenkittet ballastrnateriale;såsom
sten. jernbarrer og ka nonfrag me nte r.
På gr und af slagsiden ku nne styrbord
side do kum enteres, hvorim od bagbord
side var begravet. Alt beva re t træ er
stærkt e rod eret.
Kolfragm ent et er 15m langt. 30cm
bredt og 35c m hojt. Spun ding kunne
ikke længere erkendes.
22 spantde le va r sy nlige på styrbord
side , de fleste bun dstokke og
forste op længere. Spantb redde n
var ierer mellem 10-30cm ; den
gen nems nit lige spanthøj de er 20 cm .
Spantafstanden (cente r til center) e r
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gennemsnitlig 30c m. Det ove rliggende
ballastmater ia le forhindrede ennojagti g
bes kri ve lse af spantopbygningen .
Kun fragmenter a f klædn ingen er
bevaret på styrbord side . Disse er i
gennems ni t 8cm tykke og 20-34cm
brede . Alle planker var fastgj ort
med trænagler 3.5cm i diame ter. 12
bordgange af garner ing var synlige
mell em spanterne. De va r dække t af
ballastmateriale. således at individuelle
plankelængder ikke kunne bestemmes.
Garne ring splanke rne va r 5cm tykke og
15- 20cm brede.

Intet af ball astmateria let . der dækkede
de bevarede dele af sk ibe t, b lev fjernet
und er undersogel sen , da det var
intentionen at bevarevraget in situ som
de l af en underso isk kulturarvs-park.
Ballasten inklud ere r syv frag men-
te r af finbankere af varierende
kaliber såve l som andre dele af
skyts. Kano nk ug ler af jern samt
en de l mort ergranat er på 50cm
i diame ter var ligeledes del af
skibe ts ballast. Mo rtergranatern e er
nævnt i materialel isten ud færd ige t
under bygningen af fregatte n so m
"ballastgranater" fyldt med sa nd og
lukket med træpropper.
Ads killige genstande. fortrinsvis
ammunition. blev funde t spredt rundt
om fartoj ets agterende.
Sydves t for den bevarede skibsdel
lundtes en fu ndkoncentration inde
holdene et begravet an ker. en
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Fig 5. Neders te vel/ti/fra almindelig lænsepumpe. (Foto: Aller 2000)

j om fru samt et stort tømmerstykk e;
mul igvi s gallionsskægget. I dette
område blev resterne af skibets kaby s
fundet i en søgegrøft i 1995. En stor
kobberkede l sam t andre fund , der
relaterer til kabyssen, blev udgravet.
Ked len blev fundet liggende mellem
mursten (eller fragmenter af mursten)
ogetantal kobberplader. Brændestykker
fra grøften kunne dateres til efteråret
1718.

Et 190m langt spor af vraggods leder

fra vrage t i nord ves tlig retning ind
imod forbjerge t. Dette spor indeholder
to ankre og mind st fem kano ner, hvoraf
to blev bjærget i 1992. Yderligere
kanoner samt andre genstande blev
observeret af sports dykkere. men
kunne ikke genfindes. Fremtidige
undersøgelser af om rådet kan således
bringe flere vragdele for dagen.
Sporet af vraggods blev oprindelig taget
til indtægt for et vrag i drift eller for et
forsøg på at lette skibet for at komme
fri af grunden. Analysen af Dreessens
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logbog over begi venh ederne. der fulgte
efter tabet af fregatten. viser dog, at
dett e spor dann ed es efter forlise t, men s
vraget g ik i sty kker. Kanonerne faldt
sandsynligvis af skibets dæk, da det
rev sig los og drev rundt om forbj erget
i den omtalte storm. Skont de kan
dat eres til 1700- tallet , kan de to ankre
på revet ikke me d sikkerhed hen fores
til vraget af M YNDEN. Tro mper Wiek
var en meget beny tte t ankerplads , og
uta llige skibe gik tabt omkring Kap
Arkona .

Ud r us tn ing og udstyr
Udover adskill ige frag menterafblokke,
jomfruer samt en rakkekug le, har kun
lidt af fregattens rigning overlevet
på havbunden . Sej l, to af mastern e,
topmasterne samt det meste afden øvre
rign ing blev reddet af besætningen
under bjærgnin gsoperationerne efter
forl iset.

Ankeret. de r ligger begravet
stævnområdet. var helt sikkert del af
skibets udstyr. Kun den 56cmlange Ilig
og en del af anncn er synlige . Arm en
har en d iameter på 14cm.
Ifolge fregattens udstyrsliste for
byggeåret 1679 havde skibet fire ankre
på henholdsv is SOOpd (39 7kgJ, 750pd
(372 kg), 700pd (347kg l samt l 50p d
(74kgl·
Den nederste ventil fra en alminde lig
læn sepumpe blev fundet i vraget.
Ventilkroppen er Sem hoj og Sem i
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diameter (Fig. 5). Det ova le hul i midten
af venti len måler 5x3 .5cm. S linier
er indridset rund t om ven tilkro ppe n.
Restern e af en jernk rampe kan ses
ovenpå ventilen. En læd erftap var
fastgjort over det cen tral e hul med
små so m. Somhuller i læderftappen
viser. hvor venti lvægten var fas tgjo rt.
Mynden var udstyret med min dst to
alminde lige læn sepu mper.

Bestykni ng
Ifø lge de danske flådetabeller.
var M YNDEN bestykket med tolv
trepunds stobejernskanoner samt seks
gaffelkanoner.
Alt i a lt blev I I trepunds stobejerns
kano ner fundet på vraget (Fig 6).
De kanoner, de r blev bjærget som
del af det arkæo log iske felta rbejd e,
samt de so m stadig befinder sig på
havbunden. er alle af samme type.
Deres gennemsnitlige længde er 1.9m.
De har dobbelte mellembånd med
rundstave, flad mu ndingsplatt e samt
tapper mærket med bogstavet "F" .
Styk kern e kunne identi ficeres som
finbankere af type II . litra A og L. De
er sandsynligvis af nederlandsk
oprindelse . (Frantzen 1999 : 151l.

En af kanonerne bjærget fra lokaliteten
af marin ens dy kkere i 1991 var en
bronzekanon. Kanonen er 1,45m lang
med profileret hoved og delfiner.
Ka liberen er 7,1cm. En inskription på
hojeste frise bag læses :
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Fig 6. Finbanken (Tegning: Aller / 999)

"FRANCISCVS ROEN ME FECIT
GLVCKSTADT" (jeg blev gjort
af Frans(iscus) Roen i Gluckstad),
Bagstykket er udsmykket med Holstens
våben; nældebladet; og året 1644. Den
hojre tap er mærket med nummeret
"4".
Roen var kanonstøbermester i den
tidligere danske by Gluckstad ved
Elben fra 1644 til 1677. Han støbte
bronzekanoner til det første danske
søartilleri-systern, System 1644, som
var udviklet i Gluckstad (Frantzen ,
Mortensen & Probst 1999: 22). Ifølge
Otto Blom er både nældeb lads-våbenet,
delfinerne og det profilerede hoved
typiske for kanoner fra System

1644 (81om 1891: 73). Derimod
korresponderer kanonens dimensioner
ikke med nogle af de bronzekanoner,
som Blom omtaler som horende til
System 1644. Kanonen fra MYNDEN
er en smule større i både kaliber og
længde end topunderne og en smule
mindre end firepunderne i dette
system . Den er derimod af samme
størrelse som en topunder modtaget i
Tojhuset fra orlogsskibet FREDERIK i
1649 (Blom 1891: 74). Nummeret "4"
på tappen kunne stå for Kong Christian
IV (1588-1648). Det er uklart, hvorvidt
bronzekanonen var del af fregattens
standard-bestykning og talte som den
tolvte trepunder, eller om den blev
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anvendt som to-punder.

Ammunitionen fundet på vragel
ink luderede fuldkugler med diametre
på 7cm (3 pd) og 5,5cm ( 1,5 pd) , to
slags knipler (Fig. 7), saml skrå. Alle
knip ler hav de hoveder med en diameter
på 7cm (3 pd). Skråe n blev affyre t i en
såka ldt skraasæk, en lærre dskardæsk
monte ret på en træ plade . En af disse
plader blev fund et. Den var 5,5cm i
diameter ( 1,5 pd ).
Hovedparten af am mu nitio nen funde t
på vraget af MYNDEN var til de 12
lrepundere. Kugler og kardæsker med
diametre på 5,5cm kunn e have været
anvendt i de gaffe lkanoner. der er
omt alt i flådetabellen. Ingen af disse er
dog fundet.

Det eneste eksempel på el
håndskydevåben fra vraget af MvNnEN
er lobet af en flintelås-skråbosse af
messing. Løbet er 4 1,Scm langt og
4cm i indre diameter. Typen peger
på, al det er frem stillet omkring 1620.
Et kontro lmærke fra Amsterda m
kan ses på bagstykket. Dette viser,
at våbenet er so lgt via Amsterdam..
Sa mmenlignelige messing-skråbosser
i Tojhusmuseets samlinger er
frem stillet i Frankrig. Våben et var
ikke fastmonteret. men blev brugt
som et håndholdt antipersonelv åben;
for eksempel fra mærsene eller fra
ag terdækket.
Syv komplette hule stobejerns
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håndgranater blev bjærget fra vraget.
Granaterne er 7-S.Scm i diameter. I
fem af dem er lunterne bevaret. Disse
består af 7cm lange svagt koniske
træ ror, som oprindelig var fyldt med
krudt. og kunne antændes med en lunte.
Håndgranater blev kaste t fra mærsene
unde r entring.
En af granaterne er del af en
jernkonkre tion, som også indehold er
et krud thorn og en remmenål.

Kabysudstyr og proviant
I 1995 fand t man en sto r kobberkedel.
en lille trebenel kobbergryde og el
antal fragmenter af kobberkar sammen
med teglsten i kabysom rådet sydost
for skrogfragmentet. En ornamenteret
tinskål og en tintallerken blev ligeledes
fundet i nærheden. I 2000 blev en
bronzemorler opdaget liggende på
havbunden tæt ved kabys-sogegroften
fra 1995.
Kobberked len var knust, men kunne
reko nstrue res. Den var sammensat af
et bund stykke nitt et til en cy linder af
metalplade . Den oprindelige diameter
var 50cm, og et vo lumen på 60-701
kan anslås. To ojer var pånittet kedlens
sider under den oprullede rand .
I 679 -inventariet for MYNDEN opregner
tre kobberkedler på henh oldsvis 3
fie rdinger (13 1), I'hjierdinger (6 .51)og
y, t ånde (691). Selvom kab ysudstyret
blev udskiftet i fregattens lange levet id,
må man regne med. at den fundne



o l 2 J ~ 5 cm

Fig. 7. Knippel. (Folo: Aller 2000)

kede l var hovedkarret for ti lbe redning
af måltider ombord.
Den trebenede gryde har en diameter
på 15cm (Fig. 8). Benene og håndtaget
er nittet til karret.
Tinsk åle n med ornamenterede håndtag
og ta llerkenen lilhørte sandsynligvi s
offic erernes bordtøj . Ifølge MYNDENS
ma ndsk abs liste for året 1718 var der
to kokke om bord; en ti l mandskabel og
en til officererne.
Bronzemorteren kan have lilhørt
kabysudstyret. Mortere blev dog ofte
brugt til tilberedning af medicin. På
WASA menes det, at en træmor ter,
fundet på agte rdæ kket, har tilho rl

lægen. (Sken båck 1983: 68) . Som så
mange orlogss kibe havde MYNDEN en
såka ldt "barber" med basal kirurgisk
vid en ombord snarere end en ege ntlig
læge.

Et anlal fragmenter af glasflaske r blev
fund et mellem bal lastm ater ialet . To
logflasker af grønt glas var næsten
komplette med proppen endnu på plads.
Indholdet, sandsynligvis vin , var dog
blevet udvasket af havvand. Vin var
en luksus om bord, som var reserveret
for officererne. Besætningen drak den
såkaldte skibsøl; en svag ol fortyndel
med vand.
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Personlige ejendele
Der er ikke bjærget komplette
klædningsstykker fra vraget, men
et antal knapper af forske llige
materialer og udformninger samt
en række forskellige bæ ltespænder
og skospæ nder af messing viser, at
somændene bar individuel bek lædning
snarere end uniformer. Fra 1678
modtog somæ nd i den dan ske flåde toj
af grå uld og lærred som del af deres
hyre . Da det udleverede toj var stort set
identi sk, udviklede der sig en slags grå
" uniform", selvom denne var supplere t
med individuelle klædni ngsstykker
(Henningse n 1979: 16).
Se lvom det kun vartilladt i et begrænset
område nedenfor stormasten på gru nd
af den overhængende brandfare.
var rygning meget popu lært blandt
sømænd.
Hovedet af en kridtpibe, stad ig i dens
trææske , blev fundet på vraget. Skaftet
er ornamenteret med treka nter og
linier. Hæ len er beskadiget, således at
stemplet ikke længere kan bestemmes.
Trææsken er også ornamenteret med
indgraverede linier. Piben kunne
bestemmes som nederland sk udfra
hovedets facon (Duco 1987) .
Et 15cm langt træskaft fra en
sammenfoldelig bar berkniv, fundet i
stævnpartiet, er den eneste genstand
relatere t til personlig hyg iejne, som er
fundet ombo rd.
En lille ornamenteret trææske blev
ligel edes fundet i stæv npartiet. Æske n
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er 2 1cm lang og 6cm bred. Låget
mangler. På inde rsiden af bund stykket
ses resterne af to træstotter. Begge
sider er udenpå orna men teret med
udskæringer aftre forsk ellige blomste r
rosetter.
En lidt storre æske med samme type
udskæringer blev fundet i vraget af
den danske fregat LOSSEN, som sank i
17 16 (Molaug & Scheen 1983: 263).
Her forto lkes udskæringe rne som en
variation af en stil, der anvendes i
den norske bygningstradi tion. Den ne
stil anses for at stam me fra Fr island .
Ifølge Mol aug er udskæringerne på
semandsarbejderne. såsom æs ken.
meget tætt ere på det Fris iske forlæg
end udskæringerne på de norske byg 
runger,
Æsken kunne have indeh oldt en pibe .
barbergrej eller skr iveredskaber.

Et forsug på en rekon st ruktion af
I\'1YNllEN
Med en komb ination af de rige lige
skri ftlige kilder og en analyse af det
arkæologiske materiale er det muligt
at nænne sig en rekonstrukt ion af
fregattens ydre fremtoning og udtale
sig om fartejets konstruktion og
indretning.

Fregattens hovedd imen sione r kan
aflæses i kontrakten, men er, med små
vari ationer. også at finde i flådetabellen
for 1682. I perioden 1663 til 1683
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Fig. 8. Trebenet gryde. (Tegning: Landesatntfiir Bodendenkmalpflege MV)

var Amsterdam-fod sta ndard på
Ho lmen (Niels Probst, Pers. eomm.
20.04 .2004), hvorfor man kan udlede
folgende dim ens ioner:

Skibet havde et enkelt dæk ,en stor kahyt
agte r, og intet forkas tel. Vidneudsagn
fra krigsretten, der fu lgte efter forliset,
angiver, at kabyssen udgjordes af et
træbygget afsnit forrest i lasten. Ifølge
listen over materialer udleveret til
skibsbyggeren i 1679, indgik der 2000
teg lsten, kalk, samt IOkob ber-plade r i

Længde mell em stævne:
Største bredde :
Dybd e i lasten :

25,60 m
6,46 111

3, 13 111

konstruktionen afkabyssen. Skorstenen
var beklædt med kobber.
Da listen ove r udleveret tommer i
de fleste tilfæld e ikke angiver de
enke lte tømmerstykkers funktion, kan
detaljerede tømmerdimension er ikke
ud ledes .
Dimens ioner ang ives kun for barkho lter
og planker: Bark holtern e af eg er 26em
tykke, 44em brede og 12- 15m lange.
Egeplankeme j listen er 5 og 10em
tykke, 44em brede og varierer i længde.
Tommer anve ndt ved bygningen er for
det mes te eg fra Danmark og Blekinge
samt fyr fra arge og Blekinge.
Ovennævnte lister fortæller ogs å
om efterbehandlingen af under
van dsskroget. Skibet var kal fat ret med
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værk og derefter behand let med beg
og tjære. Det store antal jernsom brugt
til undervandsskroget kan indikere
anven de lsenaftræforhudning. Sluttel ig
blev undervandsskroget dækket med
talg; sandsy nligvis so m beskyttelse og
for at redu cere friktionen.

En liste over fregattens udrustn ing kan
ud ledes afmateria lregistrene for 1679.
MYNDEN var udsty ret med li re ankre
og to både . Den mindre båd kaldt es
"Jolle" og den storre "Schaluppe",
Begge både opbevaredes ombord på
fregatten . sandsy nligvis på dækket
eller på bomme over dæ kket.
Ifolge kontrakten havde skibe t et
gangspi l samt et bradspi l.
Passager i bevarede logbøger viser,
at MYNDEN kunne roes i vindstille
og i snævre farvande. Arehuller
var sandsy nligv is anbragt mellem
kanonportene på dæk.

Frega tten var som nævnt bestykket med
tolv trepunds kano ner samt seks mindre
gaffelkanoner kaldet Folkonetter. Alle
disse stykker var placeret på det overste
dæk . Det nøjagtige antal kanonporte er
ikke specificeret i kontrakten.

M"NDENS rig kan rekonstrueres udfra
listerne over materia ler udleveret
til skibsbyggeren i 1679 og listern e
over vraggods bjærget efter forliset.
Fregatten havde tre master og forte
storsej l, fok og topsej l, men ingen
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bramsejl. Hun forte desuden blinde og
bovenblinde . Mesanen var et trekantet
latiners ejl. Storsejl og fok kunne ogcs
med bonnetter. En liste over alle sejl
og deres dimensioner i 1679 findes.

Ingen planer eller modeller a f MYNDEN
har ove rlevet til i dag. Den enes te
kendte afb ildning af fregatten findes
i den norske somand Niels Trosners
dagbog. Trosner tjente i fl åden fra 1710
til 1714 ellCl' senere. Han ilIustrcrede sin
dagbog med sm å skitser og tegninger.
En af hans skitser viser MYNDEN
10 1' anker udfor Born holm. Selvom
skitsen er enke l, så Tros ner skibet med
sømandens oje, og gengav rig, sej l og
den generelle indre tning nojagt igt.

MYNDEN var en min iature-fregat;
bygget i de tidlige Dunk erque
fregatters tradit ion. I de skrift lige
kilder kaldes hun enten " fregat" eller
"s nau", Den sidste betegnelse stammer
fra de t flamske seIlW/lI ' eller snau: Et
hurtigt sej l- og rofartoj anvendt til
kaperv irksomhed. og uden forbindelse
til 1700-tallets snau-rig .
Hun var lille og let bestyk ket, men
bar en fuld skibsrig. Nav net MYNDEN
(so m hunden) antyder fart. l 1686
tog M' 'NDEN del i testsej ladse r for de
lo norskbyggede fregatter LOSSEN
og ORMEN, og viste sig at være den
hurtigst e sejl er af alle deltagende skibe
og fregatter (Molaug & Scheen 1983).
Ligesom tidlige flamske frega tter



kunne MYNDEN roes med store årer fra
dækket. Delle va r en forde l i let luft,
men også i de norske Gorde og den
svenske skærgå rd, hvor det kunne være
vanske ligt at gå fo r sej l.
Små fregatte r som MYNDEN blev
typi sk ind sat som kryd sere i kaper
e lIer a rni-kaper-krig . Andre opgaver
kunne være kon voj ering a f fragtskibe.
rekogn oscering e lle r ku rerop gaver.
Vrag et af MYNDEN tilbod en sjælden
lej lighed ti l at stude re en af de
mindre, knap så ve ldo kume nterede og
mindre prestigefyldte skibstyper fra
16- og 1700-ta llet i den s helhed. Det
velbevarede arki vm ateri ale viste sig
at være uvurderli gt for fort olkningen
af vraget, og til bod indsigt i de t
tidli ge 1700- tals liv ombo rd på danske
orlogsskibe , Vraget vi l bl ive efte rlad t på
havbu nden, I fremtiden kunne det b live
del a f en undersoisk kulturarvs-park.
No gle af fundene fra vraget er udstillet
i mu see t for unde rvandsarkæologi i
Sassn itz , Tyskland .

Fo r fa tterens tak
Forfatteren vil ge rne takke Ka trin
Aue r for transskriptionen af utallige
arkivalier samt Mi kkel Thomsen for
oversættelsen af denne artike l til dan sk .
Jeg stå r i gæld til a lle med lemmer af
Verein fi i r Unterwasserarch åoiogie
in Vorponnnern, som deltog i de lle
projekt. Uden deres hj æl p ha vde
den und e rvandsarkæolog iske doku
me ntat ion ikk e været mulig, Tak til

pe rson alet på Rig sarkivet for deres
as sista nce , samt ti l Tojhusmuseet,
spec ie lt til Ole L Frantzen for hjælp
med identifikat ion af skytset.

Redaktionen har desværre af
pladshensyn mål/e Ilde/ode tillæg med
udrustningslister saml refferencet:
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Overtagelsen af tidligere tyske motortorpedobåde, juli 1947

Af Jorgen Strange Loren zen , pens.
Orlogskaptajn & Søren Nør by, cand.
mag.

Den 29. august 1943 blev den da nske
flåde sæ nke t, og da fre den ven dte
tilbage i maj 1945 stod søværnet helt på
bar bund. Væ rnet sku lle ge nopbygges
og se lvom der ikke var mange penge
til forsv are t, gjorde krigens erfaringer
det nødvendigt, at se på de nye
skibstyper, der under kr igen havde vist
deres værd. Herunder især de hurtige
og meget ma nøv redygtige

motortorp edob åde. Allerede i
forbindelse med ers tatnings byggeriet
fo r de seks torp edobåde, som søværne t
i 194 1 havd e måtte overdrage til den
tys ke besætte lses magt, havde man
overvejet at forsøge at anskaffe et anta l
mot ortorpedob åde. Dette viste sig dog
ikke mul igt af forskelli ge årsager, men
idee n blev langt fra glemt i det danske
søværn.

Ved den tyske overgive lse i maj 1945
faldt en sto r mæn gde tysk militærudstyr
i de allieredes hænder, og herunder

MF 4 L IALAND (Foto: Jergen Lorenzen)
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også et antal tyske motortorped ob åde.
I februar 1947 fremlagde viceadmiral
Vedel. på et mode mellem
forsva rsministeren Harald Petersen,
ude nrigs ministe r Gustav Rasmusse n
og chefe n for hæren, Ge nera lloj tna nt
Go rtz, en plan for ove rtage lse af ti
eks -tyske motorterpedebåde. der lå i
Bremerhaven . De vi lle, iføl ge Vedel,
kunne kobes og istandsæltes for ha lv
pris af hvad nye både ville kos te.

Soværnet havde inden da undersogt
muligheden for at kobe eller leje
britiske motortorpedobåde, men da
man fra britisk side blev orienteret
om at de briti ske både va r dyre både i
dri ft og i ved ligeholde lse, valgte man i
stedet at indkobe de tyske både.

Inden aftalen blev forhand let på plads
tog direktoren for Orlogsværftet til
Breme rhaven for at inspicere bådene.
Han slog her fast, at de alle var i ringe
tilstand, men reg nede med at fem
af bådene nok kunne sæltes i stand .
De andre fem kunne så benyttes
som reservede lslagre . Direktorens
inspektion var vigtig, da bådene blev
kobt uden noge n form for garanti, og
de r ikke var nogen mul ighe d for at fa
reservedele rn.v, fra Tyskland. Efter
afs lutningen på krigen blev al tysk
mili tærindustri nedl agt, og der va r
derfo r fra dansk side nogen usikkerhed
om hvorvidt man kunne vedligeholde
bådene se lv. Soværne t regnede dog

Kap taj nlojtnan t E.IC Jorgensen
på L OUGENS bro (Foto: Jorgen
Lorenzen}

både med , at man fra de tyske lagre
kunne fa tilstrækkel igt med reservedele,
samt at orlogsværftet ville vise sig
i stand til at vedligeholde bådene.
Motortorpedobådene blev over tage t
uden annering og radioud styr. men med
torpedoror samt enke lte torpedoer.

Prise n for de ti motortorp edobåde var
80.000 USS, og det var en billig pris.
da varen man kobte ikke kun var ti
både, men også adga ng til man ge års
tysk udviklingsarbejd e. For det danske
soværn var det et tigerspring ind i en ny
tidsalder, og gjorde soværnet i stand
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På S-bådene var der på broen en række små kors med navne på de sofa/k, der
lilli/er krigen varfaldet ombord. (Folo: Je rgen Lorenzen}

til senere se lv at bygge tilsvarende
både .

Som nævnt lå de tyske "Schnellboote"
(af br iterne kaldet E-boats) i
Bremerhaven og skulle sammen med
en mængde reservedele til bådene
transporteres hjem til Holmen .
Mineskibene LOUGEN & LAALAND blev
udvalgt ti l at sej le ned og hente fire af
motortorpedobådene hjem.

Daværende underkvartermester Jørgen
Strange Lorenzen har overdraget Or
logsmuseet en beretning om hans
deltagelse i dette togt. Den bringes her
i en lettere bearbejdet udgave.

24

Lore nzens Beretning
Mineskibene blev udrustet i Korsør
og gik derfra gennem Kielerkanalen
til Bremerhaven. Undervejs måtte de
lægge bi for natten ud for Weser-flodens
munding. Der var på dette tidspunkt
stadig ma nge miner i farv andene
omkring Tyskland, og det var derfor
meget vigtigt, at de to danske skibe
blev i den minestrøgne rute . Ombord
på Lougen havde Jorgen Strange
Lo renzen vagten 0111 natten, og han var
meget i tvivl om, hvorvidt ankerkæden
ville holde. Han varskoede derfor
vagtche fen. Sølojtnant Krarup, der
inspicerede ank erk æden og meddelte
at den no k sku lle ho lde , samt at skibet



S-bådene slæbes Ild afBremerhaven. Bådene lå dog ikke så tæt på hinanden i
åb en so (FoIO: J01-gel1 Lorenzen)

ikke drev . Da dagen gryede opdagede
man dog, at LOUGEN i løbet af natten
faktisk var drevet tværs ove r den
minestrøgne rute ! Lougens chef, E.
V. Jørgensen blev meget vred og både
Lorenzen og Krarup måtte fork lare sig.
Der er ingen tvivl om at Lougen faktisk
havde været i en meget farl ig situat ion,
der kunne være gået frygtelig ga lt.

Ankomsten til Bremerhaven
Den tyske by Bremerhaven var i 1947
stadig en totalt udbombet by, og synet
af den gjord e stor indtryk på de danske
skibes besætninger. Der var dog ikke
megen tid til sight seeing for de danske
orlogsgaster.
Forst skulle de to danske skibe til

Nordenham og her laste reservedele til
motortorpedobådene. Her kom LOUGEN
og LAALAND til at ligge lige agten for en
række handel sfartøjer, der var i gang
med at laste giftgas .
Under krigen havde Tyskland
produceret en mængde giftgas, som
heldigvis ikke havde fundet anvendelse
på slagmarkeme. Efter landets over
give lse var det nu de allieredes opgave
at bortskaffe gass en, og det foregik
ved, at man lastede den over i en række
handel sskibe , der derefter i konvoj
afgik til Skagerrak, hvor de blev sænket
på dybt vand. Der ligger de og deres
last den dag i dag.
Efter endt lastning i Nordenham gik
turen tilbage til Bremerhaven . Her
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S 122 på Holmen. Denne båd blev brugt som reservedelslager og ind
gik aldrig i flådens lal. (Foto: JO/ gen S. Lorenzen)

tog de to danske mineskibe hver to
motortorpedobåde på s læb. Til at
holde oje med bugseringen blev der
stationeret en dansk er på hvert fartoj .
Turen fra Brernerhave n var i det store
og hele udramatisk. Kun en enkelt
gang tab te LOUGEN et af fartojerne, og
der måtte skydes en rednin gsline over
til det drivende fartoj .
Alle skibene nåede dog velbeholdent
frem til Holmen i København . Soværnet
indkøbte ialt fjorten motortorpedob åde.
hvoraf de sidste fire anko m til Holmen
den 20. juni 1948 .

Bådene, der var sosat i perioden 1941
1944, kom til at tjene den danske flåde
i mange år. og den sidste udgik forst i
1965. Udover de nævte 80.000 US$
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(2 I2.500 kr.), som soværnet beta lte
for de fø rste ti både , skulle de alle
efterfølgende igennem en længere
istandsættelse og modern isering. der
kom til at koste ca. I mio. kr. pr. båd.
Dyrt. men som nævnt ville bygning
af nye enheder havde kostet mere
end det dobbelte, og lagt beslag på
byggebedd inger som nu i stedet kunne
benyttes til bygnin gen af de seks små
torpe dobåde af KRIEGER-klassen samt
reparationer af bl.a . en række af de
orlogsskibe, som var blevet sænket i
august 1943.

Et par af motortorpedobådene blev
"kannibaliseret" og brugt som reserve
delslager og kom derfor aldri g i brug.
Som folge af modern iseringen



Torp edob ådene m åtte alle en lur på værftfor de kunne indgå i aktiv tjeneste.
Motorerne ga v dog problemer de næs/e mange ål: (UFS)

kom den første af motortorpedobådene
først i tjeneste i 1949. Den sidste indgik
i 1954. Klasse n fik navnet GLENTEN
klasse n, og den blev i 50'erne brugt
som forbillede for de på Orlogsværftet
og Frederikssund Skibsværft byggede
motortorpedobåde af FLVVEFISKEN
klasse n.

Litteratur
Nørby, Søre n
"Eksplosionen i Flensborg 14. juni
1945 - Ødelæggelsen af de fire danske
torpedobå de af DRAGEN- og GLE NTEN
klassen."

Nø rby, Søren "Kieler Expedi tionary
Force - hjem tagningen af danske
orlogs - og handelsskibe fra tyske havne
i 1945" .

Nørby, Søre n
Med Orlogsflaget på Halv 
Udlevering af søvæ rnets torpedobåde
i foråret 1941."

Olsen Gunnar & Storgaard Svenn:
"F låde ns skibe og fartøjer 1945
1995."

samt andre kilder.
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Boganmeldelse

Admiral Sven Egil Thiede: Dansk
Soa rtilleri 1860 - 2004. bind l og II.
Tojhnsmuseet Iinls. 843 sider: 5001,,:

Mens soarti lle ri fra dets indforeise i
1300-tallet til 1860 i princippet ikke
var underkastet de helt store æ ndrin ger,
er der i de knap 150 år værket dækker
sket en revolutionerend e udvikl ing.
Fra en effektiv rækkeevne, der næp pe
ove rskre d 1000 mete r, taler vi nu om
ræ kninger på over 100 kilometer.

Efter at have gennemgået udviklingen
efter Napoleonskrigene, indforeisen
af bombeka noner og damp, fors t til
fremdrivning med hjul derefter med
sk rue og ende lig panser, beskri ver
Thi ede indforeisen af riflede kanoner.
Her i landet foregik det i begyndelsen
ved oprifling af eks iste rende forlad e
skyts. der affyrede de rtil egnede
grana ter i stedel for kugler. Primo 1864
var de r i Søartiller iets be holdning på
ca. 2200 sty kker skyts lidt over 100
riflede kanoner.

Efter el mislykket forsog med en
engelsk bagladekanon i 1860 hold t
man sig imidlertid heil frem til 1875
til fo rladekanoner uagt et at man
udmærket var klar ove r de ford ele
bagladekanoner inde bar, isæ r m.h .l
sku dha stighed. I 1876 besl uttede ma n
imidlertid at indfore bagludekanoner.
ikke mindst . fordi de forventede
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modstandere, de tyske korvetter af
Sxr ust x-klassen, var armeret med
sådanne kanoner. Valget faldt på Krupp
i Essen, der frem til 1895 leverede i all
104 bagladekanoner. hvoraf de II var
af svæ r kaliber mellem 21 og 35 cm, til
flådens nye pansrede sk ibe.

Fremkomsten af torpedoen I

1870 ' eme medforte et behov for
en hurtigskydende kanon med el
kaliber der var tilstrækkeligt til at
gennembryde torpe dobåde nes skrog.
Efter mange overvejelser faldt valget
på en fransk 37 mm revolverkanon.
der anska ffedes i et antal på 150 stk.
Udvik lingen af torpedobådsvåbnet
med for te dog hurtigt el behov for
pa tronkanoner med storre kaliber,
57 og 87 mm, og hovedann eringen
i to små krydsere, der blev bygget i
begyndelsen af I890'eme, var ligeledes
hurtigskydende patronkanoner skont
ka liberet her va r hele 12 cm .

I perioden 1890- 1906 var hætterne
koncentreret om bygningen af tre
meget ensartede panserskibe af
HERl ur T nou.a-klassen. De havde
to 24 cm kanoner i drejetåme som
hovedannering og fire 15 cm kanoner
i kasemat som me llemannering. De to
24 cm kanoner i H ERLUf TROl l E var af
fransk fabrikat mens de to følgende
enheder fik 24 cm kanoner fra sve nske
Bofors der også leverede alle 15 cm
kanonerne.



Disse tre panserskibe med deres
tidssvarende armeri ng kom under
forste verdenskrig til at udgore en
overbevisende beskyttelse af de mine 
spærringer, der gjorde det mulig t at
holde Danmark ude af krigen.

Projekteringen og bygningen af et
fjerde skib af nærl ig samme type
men med 30,5 cm hovedarmering
var påbegyndt inden krigen, men da
den sluttede, var den politiske vilje
til at bygge det færdigt som egentli gt
artilleriskib forsvundet. l stedet valgte
man at bygge det som en slags krydser/
sko leskib med IO stk.15 cm kanoner.
Det var færdigt i 1923, og blev den
sidste storre enhed flåden fik tilfort for
anden verde nskrig. Og mens soværnet
indtil forste verdenskrig havde været
i stand til i rime ligt omfang at folge
udvik lingen i udlandet, bevi rkede de
magre bevillinger i mellemkrigsårene
at man ved udbruddet af anden
verde nskrig stod med en dec imeret,
forældet og nedslidt flåde.

Efter befrielsen stod man med en del
dansk artillerima teriel, der havde
været bes laglag t, en mængde efte rladt
tysk materie l, og, efterhånden som
man lånte/kobte engel ske skibe, en del
engelsk artilleri . Det sværeste moderne
"danske" materiel var fem l 0,5 em
Bofors -ka noner, der var indkøbt til de
to torpedobåde af HUITFELOT-klassen,
der blev færdiggjort i 1947. Efter
tilslutninge n til NATO modtog man

des uden som våbenhjæ lp en del brug t
amer ikansk mater iel. Indforeisen af
jetfly havde imid lertid medfart ogede
krav til skudhastighed og ildledning,
og da Danmark i midten af 1950'erne
modtog fire italienskbyggede korvetter
af TRITON-klassen, var de armeret
med hver to italienskkonstruerede
76 mm automatka noner med en
skudhastighed på hele 70 skud/min
og tilhorende ildleder anlæg, ligeledes
italienskbygget. Der opstod imidlertid
hurt igt så store probl emer med dette
syste m, at det hele måtte udtages og
midlert idigt erstattes med traditionelle
40 mm maski nkanoner! Disse blev dog
ret hurtigt erstattet med amerikanske
76 mm automatkanoner, hvor skud 
hastigheden var mere beskeden: 45/50
skud /min .

I midte n af 1960'erne blev frega tterne
PEDERSKRAM og HERLUFTnou. t leveret
som de sidste amerikansk-finansiere de
skibe. Genopbygningen af flåden efter
anden verdenskrig kunne nu betragtes
som fuldført, med tidssvarende skibe
og artilleri, men nu stod miss ilæraen
for do ren.

Oprindel igt bestod fregatternes
hovedannering af fire 127 mm kanoner
i to dobbelttårne. men efter indforelsen
af Harpoon-missilet, der var effektivt
mod overfladernål. erstattede man i
slutningen af 1970'erne det agterste
dobbelttårn med to affyri ngsra mper
hver med fire af disse missi ler. De
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udtagne kanoners ant i-luft funkt ion
var i mellemtiden ble vet erstatte t af
Sea Sparrow missiler, hvis installation
alierede var forbe redt under fregatternes
bygning.

Efter ud fasnin gen af fregatterne i
1990 var 76 mm så ledes den storst e
kaliber i So værn et , men de nye
fleksibl e stotteskibe armeres med
en he lautom atisk mask inkanon på
127 mm af helt ny konstruktio n, hvis
rækkevidde er over 100 km .

I begyndelsen af 1970 'erne stod
Søværnet atter overfor at sku lle
anskaffe nyt artilleri. Årsagen var
byg ningen af IOnye torp edomissilbåd e
af Wn. r.sxroas-klassen og tre korvetter
af NIELS Just -klassen. Trods de dårlige
erfaringe r med det italienske skyts i
TRITON-klassen fald t valget atter på en
italiensk 76 mm kanon, dog af et andet
fabr ikat: OTO Melara, MI7 I, med en
skudhastighed på op til 80 sku d/min.
Skibene tilg ik i åren e 1978- 1982 og
de var alle, udover kanonen, ann ere t
med Harpoon missiler, og korv etterne
desuden med Sea Sparrow mis siler.
En modi ficeret udgave af OTO Mel ara
kanonen, M/85, med en skudhastighed
på 120 skud/min. anskaffede s senere
ti l armering af Standard Flex300
skibene af FLYVEFISKEN-k lassen og
inspektionsskibene afTusns-klassen .

Adm iral Thiedes værk
Tajhusmu seets række af
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indgår i
udforlige

behandlinger af dansk art ille rihistorie .
Bogen er yde rst deta ljeret og fremstår
som det definitive værk om emnet.
Her finder man alt om ikke blot
selve kanonerne og dere s alfutering
men også om amm unitionsty pe r.
driv- og sprængladninger, brandrør,
de forske llige sys temer til sigte og
ild lede lse samt endelig missilerne.
Man får desuden indblik i den
internationale udvikl ing der jo
indgik som en del a f baggrunden
for de beslutn ingsprocesser som gik
forud for alle materielanskaffeiser.
Bogen er først og fremm est tænkt
som et ops lagsværk med udforligt
noteapparat, bilag og et udtommende
register over skibe. skyts etc. Men den
kan sande lig også med udbytte læses
fra bind til bind som en spændende
historie. Her vil de fleste dog nok
vælge at udove læserens privil egium,
nemlig at springe i hvert fald nogle af
de ud forlig e tekni ske beskrivelser over.
Boge n er gennemi llustreret, men det
er lidt synd at ingen af billederne er i
farver, og endelig skal denne anmelder
nidkært tillade sig at frempippe. at
billedet af HMS WARSPJTE på side
435 viser skibet efter en ombygning
i 1930'erne skont det pågæ ldende
a fsnit omhandler tiden omkring forst e
verdenskrig ! Men det er petites ser.
Boge n er et pragtværk, som varmt
kan anbefa les til alle med interesse for
nyere dansk mar inehistorie.

N iels M. Probst
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Group
af 16

anta l

Desværre var der i torrige nummers
hovedartikel falde t en tekstb lok ud.
På side 6, anden spa lte linie 9 fra
neden ska l der efte r ordene "Disse
flystyrker" indføjes :
"var under kommando af vice admira l
Fukudome ( 13). Som forbere de lse
af invasionen på Leyte havde TF 38
imidlertid fra den 10.- 14. oktober
iværksat en række voldsomme angreb
mod flyvepladser på Formosa og de
Fill ipinske Øer med det resultat, at
ja panerne i lobet af 3 dage mistede ca.
500 fly. Det betød, at Fukodome, da
invasion en begyndte den 20 . oktober,
kun rådede over ca. 200 fly ( t4) .

De amerikanske dispositioner.
Den flådestyrke, der ydede
arti lleristolle til invasionsstyrken. var
under kommando af kontreadmira l
Oldendorf og bestod af de 6 Pearl
Harbour slagski bsve terancr,
USS MISSISIPPI, MARVLAND, WEST
VIRGINIA, TENNESEE, CALIFORNIA og
PENSYLVANIA,

4 tunge kryd sere, Sl ette krydsere samt et
antal destroyere og motortorpedobåde.
Den nære flystotte til invasion s-

sty rkerne blev ydet af Task
77.4 (TG 77.4) , der bestod
eskortehangarskibe samt et
des troyere og esko rtedestroyere.

Gru ppen, der var under kommando
af kontrea dmira l T.L. Sprague, var
del t i 3 undergrupper (i amerikanske
fremstillinger og her efter dere s
radiokalde signaler ben ævnt "Taffy
I", "TafIY 2" og TafIY 3") ( 15).
Fjerndækninge n blev yde t af TF 38,
der var de lt op i 4 TGs, 38 .1 under
viceadmira l McCain, 38.2 under
kontreadm ira l G.F. Bogan, 38 .3 unde r
kontreadmiral r.c. Sherrnan og 38.4".

Endelig har en skarpejet læser, Erik
Erhardtsen. gjort opmærksom på, at
illustrationen på side II ikke forestiller
MUSASHI men sosterskibe t YA~IATO

samt at nogle af tallene i billedteksten,
f.eks. antallet af torpedotræffere. er
underkastet nogen usikkerhed. Tak for
de t!

Redaktionen beklagerfejlen.
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En bøn fra sætternissen

Nissen bruger ind imellem megen tid
på artikler til bladet der indsendes i
diverse elektroniske formate r. En del
af disse artikler er skrevet med mere
eller mindre eksotiske formatteringer,
forskellige linieafstande. flittig brug
af tabulator tast mm. Nogle artikle r
indsendes i word med billeder og
billedtekster nydeligt indsat.
Spar dig selv og ikke minds t under
tegnede for en masse arbejde ved at
følge nedenstående simpl e forskrifter:

I) Når du indsender art ikler til tids
skriftet i elektronisk fonn at skal jeg
bede om at teksten indsendes som en
word fil med font Times New
Roman, størrelse II , og enkelt linie
afstand.

2) Illustrationer indsendes gerne men
ikke nødvendigvis i elektronisk
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format. Brug JP EG eller TIF format.
Når du scanner så sean i oplø sning
300 dpi/lpi. Illustrationers størrelse må
gerne være 12,4 cm i bredden.
Illustrationer nenævnes: billede l , 2, ...
eller fig. I, fig. 2, .... osv.

3) Silled tekster indsendes som en
word fil som angive t under " 1" med
teksterne benævnt: BT l (billedtekst l ),
BT2 osv.

4) Skibs og klasse navne skrives med
KAPITÆLER.

Hvis du har sporgsmål til den
"elektroniske jungle" så kontakt
endelig "nissen", gerne inden du
begynder at skrive.
Sætternissen: Tom Wistnann, tlf.:
48 797028 . Emai!: !lI.ismal1l1@mai!.dk


