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Søridderne på Malta
Per Jacobsen

Da stormesteren for Malteser Ordenen
( I ) den II. juni 1798 kapitulerede til
de franske styrker under general Bo
naparte , slukkedes den sidste glod fra
korstogsb randen i det I I., 12. og 13.
århundrede, men samtidigt betod det
også afslutningen af et langt, men no
ge t overset kapit el i den europæiske
sokrigshistorie, idet kap itulationen

o

betod , at Ordenens lille, men effektive
flåde. ikke længere eksisterede. Det
følgende er et forsog på en kort skil
dr ing af denne flåde , der sej lede under
el flag, der er identisk med Dannebrog.
og dens virkso mhed.

Flådens baggrund,
Malteserordenen har sin oprindelse (2)

•

Malteser Ordenens tre galejer SOI/l tog del i Slage/ved Lepanto; udsnit ar 1/10

lerlet "Madonna delia Flotta " afAntonella Riccio. (Malta Mari time Museum)
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i korstogene i det I I . århundrede. Den
var oprindeligt en humanitær organi
sation. 50 111 tog sig af syge og fattige
pilgrimme i Jerusalem. men allerede i
det II. århundrede udviklede den en
militær gren. der skulle beskytte pil
grimmene. og under korstoge ne i delle
og i det 12. og 13. århundrede var dens
styrke r en del afde kristne hære i kam
pen mod muslimerne. I sidste halvdel
af 13. århundrede blev de kris tne hære
trængt tilbage. og i 1291 erobrede de
muslimske hære det sidste kristne stot 
tepunkt, byen og fæstningen Acre . De
ove rleve nde ordensridde re flygtede
til Cypern, hvor Ordenen havde store
godsbesidde lser (3). Det var under det
kortvarige opho ld på denne o, at den
ændrede strategi i sin ev ige kamp mod
den muslimske verden. Da man ikke
længere kunne bekæmpe muslimerne
på land, besluttede man at bekrige dem
til sos (4).

Ordenen havde allerede på dette tids
punkt nogle skibe, de r dog mest var
beregnet til transport, men begyndte nu
at opbygge en flåde . Cypern var ikke
tilfredsstill ende som hovedkvarter, og
stormesteren ønskede at erhverve et
terri tor ium. som var Ordenens eget.
Chancen bod sig i 1306, hvor man med
Pavens tilladelse angreb oen Rhodos,
som egentlig tilhørte det byza ntinske
kejserdomme. Erobringen var gen
nemfort i 13 IO, og Rhodas blev Ord e
nens hj emsted og hovedkvarte r indtil
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1523. hvor oen blev erobret af Sultan
Su leimam. Under det lange ophold på
Rhodas grundlagdes og udvik ledes flå
dens orga nisat ion. Den bestod som de
ov rige middelhavsflåder væse ntligt af
ga lejer (5) samt enkelte siorre sej lskibe
i 1'0 1111 af karakker og ga leoner, hvortil
kom diverse hjælpefartojer.

Da Ordenen i 1523 på ny blev hjem
los. flakkede man rund t til forske llige
europæiske byer med de rester af flå
den, der var sluppet bort fra Rhodas. 3
ga lejer og 2 karrakker. på udkig efte r
et sted, som kunne afløse Rhodas. Man
fattede interesse for Malta, der tilhorte
den spanske Kejser Carl V 's sicilian
ske besiddelser. Den var på grund af
sine frem ragend e havneforh old ideel
for Ordenen. hvis militære virksomhed
nu stort set var koncentreret 0 111 mari
time operationer i 1'01111 af beskyttelse
af de kristne nationers skibsfa rt mod
tyrkiske og nordafri kanske korsarer og
ikke mind st af angreb på den tyrki ske
og muslim ske skibsfa rt, den såkaldte
Corso. Ord enen fik efter henvend else
til kejseren oen overdrage t. idet han
fandt det forde lagtigt at have ridder
nes lille, men effektive flåde placeret
på Malta til stotte for hans krige med
de muslimske nordafrikanske state r. I
1530 kunne Ordenen påbegy nde ind
retningen af sit nye hovedkvarter og
flådeba sen i fiskerflække n Birgu (det
nuværende Vittoriosa) på osts iden af
den nuværende Dec kyard Cree k



Eli galejfra Malterser Ordenen. Udsnit afmaleriet "Udsig t Ol'er Va letta ", et
malerifra midten al"det /8 århundrede.
(NM FA. Valetta . Copy right Museums Departrnent, Malta )

imellem halvoeme Senglia og Birgu i
Grand Harbour, Allerede i 1545 kunne
man sosæ tte den forste galej fra det nye
galejvær ft (6).

De første å r på Maltu.
Som nævnt var Malta ideel for Ordenen
på grund af sine 2 store og beskyttede
havne. Marsarnxett og Grand Harbour,
respek tive nordvest og sydost for oens
nuværende hovedstad. Valetta. Øens
centra le beliggenh ed i Middelhavet var
også ideel. Ganske vist kom man på af
stand af flådens hidtid ige "jagtmarker"
i det ostlige Middelhav og Ægæerha
vet. men til gengæ ld blev man centra lt
placeret i forhold til de muslim ske

nordafrikanske stater og deres korsa
rer og handelsruter. Men Malta havde
andre fordel e. Dens befolkning havde
altid været afhængig af sofart og kunne
derfor levere de nodvendi ge søfolk til
flåden. Hvortil kom. at der allerede
var betydelig skibsbygn ing i Birgu og
Senglia områd erne. så ledes al Ordenen
kunne rekruttere de håndværkere og
skibsbygmestre. der var nodvendi ge
for dens kommende skibsværft. lokalt
(7). Det forste galejværft blev påbe
gyndt i Birgu efter beslutning i Orde
nens råd i 1538. Dets bel iggenhed er
ukend t. men muligvis lå det i nærheden
af Ført St. Allgela på spidsen af halvø
en. I 1597 byggedes el nyt galejværft
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længere inde i De ckyard Creek. Dette
værft, der blev udvi det i 1697. var pla
ceret i Vitto riosa. hvor Marin e Museet
nu ligger.

Den nye base på Malta, der blev kom 
manderet af en ridder udpeget af Or
denens provencalske langue , gav
betydel ige logistiske problemer. Øen
var i modsætn ing til Rhodos ikke se lv
forsynend e med fodevarer, og træv æk
sten på Malta var sparsom, hvorfor
fodevarer, alt træ til skibsbygning og
andre sk ibsbygningsmaterialer, bort set
fra sej ldug, so m man se lv forar bejdede
af lokal bomuld. samt amm unition og
artilleri måtte impo rteres. Ordenen
oprettede derfor forsyningsbaser bl.a,
i Messina på Sicilien, hvor eskadren,
når den var på togt , kunne modtage
forsyninger, og i Birg u området blev
der op rettet magasin er til opbevaring
af proviant , forb rugsgods og galejer
nes udru stning . Under operationer i
det ostlige Middelh av og Ægæerhavet
for synede man sig Ira baser i ven ligt
sindede stater. Ord enen opererede end
vide re forsyn ingsskibe, som kunn e
forsyne eskadren i soen (8). Basen s
administrator var en ridder udpeget af
admiralen. Såvel kommand ant som ad
minist rator var udpeget 10 r :2 år ad ga n
gen . De fleste forsyn inge r fik man fra
Ordenens besiddelser i de ovrige Mid
delhavslande. ikke mindst fra Sicilien
og Caiabrien.
I spidsen for eskadrens daglige adrni-
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nistra tion stod oprinde ligt Orde nens
admiral, der havde ansvaret for flåden .
de ns magasin er, officerer, so lda ter og
ovrige besætninger. Still ingen, der var
rent administra tiv, beklædtes pr. tradi
tion a f en ridder udpeget af Ordenens
ita lienske langue. Som stedfortræder
havde han en lieutcn ant- admi ral . I
1596 ændredes organisa tionen såle
des, at administrationen fores todes af
en kommission bestående af 4 riddere,
so m havde hver sit ansvarsområde.
Adm iralen havde også sæde i kommis
sionen, som han var formand for, lige
som den blev tiltrådt af Ge neralkaptaj 
nen . som havd e den taktiske ledelse af
eska dre n (9) . Kom missionen blev as
sisteret af en overordnet forsyningsot
ficer, rividitoren . der ledede eskadrens
forsyn ingstjeneste ( IO). Såvel basens
som eskadrens administratorer sku lle
indsende udforlige regnskaber og rap
porter med kort e intervaller, hvorefter
regnskaberne blev revideret af en revi
sionsko mmission udpeget af Ordenens
Råd . I modsætning til, hvad der var til
fæ ldet i andre flåder, var bedrageri og
ande n sv indel derf or el næsten ukendt
begreb i administrationen af Ord enens
nåde.

Den nye base måtte beskytt es mod an
greb. hvorfor det allerede eksisterende
Fort St. Angelo på Birgu halvoens
spids blev fors tærket, ligesom der på
spidsen af den halv o. der adsk ilte de :2
havn e, blev bygget et nyt fort ,



Storinester Pinto 's ceremonielle galej. (N LM 627)

SI. Elmo, hvis kanoner sa mmen med
ka no ne rne på SI. Allgela kunne beskyt
te indsejl ingen til Grand Harbou r.

Orde nen ha vde ikke væ ret længe på
Mall a, fo r flåden blev se ndt i aktion.
A lle rede i 1531 erobrede maltesiske
galejer sammen med si ci lian ske gal e
jer 2 ty rkiske ga lej er og tog 800 fanger,
og kort efter odelagde man en ga lej og
2 briganti ner lilhorende de n tunesi
ske ko rsar Barbaro ssa . l 1535 dellog
es kadren sammen me d ga lejer fra Spa 
nien og Pavestaten i et angreb på den
tunesiske fæst ning Goletta. O rde nens
store karak, SANT ANNA ( 16) deltog i
de tte an greb, og de ns 50 sto re kanoner
gjorde stor skade på fæstningens mure.
Bombardementet forte til erobri ng af

Goletta ( I l). SANT A NNA blev im idler
tid de sa rmeret i 154 0. fo rdi O rdene n
ikke læ ngere havde råd ti l at udru ste
de n. Årsagen va r. at man havde mi stet
indtægterne fra si ne engelske besidde l
ser, so m He nr ik Vl ll havde kon fiskeret
sammen med anden kirkeli g ejendo m,
da han brod med de n kat ol sk e Kirke.

O rdenens a ngre b på den ty rkiske skibs
far t ha vde læ nge irriteret den a ld rende
Sullan Suleiman, der i 1564 besluttede
at gø re en ende på den s akt ivi tet ve d at
erobre Malla. An grebet b lev sa t ind i
maj 1565 og forte ti l en langvarig be
lejring af oe ns fæs tningsværker, hvo r
under det nye for t SI. Elmo blev erobre t
efte r langvarige og hårde kam pe. 8i rgu
og SI. Angelo unde r komman do af stor-
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mester La Valetta holdt dog ud, og den
8. september hævede lyrkerne belejrin
gen. På baggrund afde vanskeligheder,
man havde haft under belej ringen, be
sluttedes det at opgive hovedk varte
ret i Birgu og flytte det til en ny fæst
ning sby, oens nuværende hovedstad,
Valetta . der blev bygget på hojdedraget
på den halvø , der adskiller Marsamxe tt
og Grand Harbour, Flådebasen forblev
imidlertid i Deckyard Creek, eller som
den også kaldtes, Galley Creek, i Bir
gu , nutidens Vitto riosa.

Ga lejeskad rens maleriet
I liden indtil begyndelsen af del 18.
århundrede var galejerne som i andre
Middelhavsflåder rygraden i Orden ens
flåde. Der indgik dog i korte perioder
enke ile større sej lskibe som karakker
og galeoner i flåden. som karakken
SANT ANNA. der med stor virkning del
tog i angrebet på Geletta i 1535. De
storre sej lskibe blev dog mest brugt
som transportskibe (12) . Anta llet af
ga lejer i eskadren varierede efter be
hov. Nogle blev bygge t på værnet i
Birgu, meden s and re blev bygge l på
forskellige galejvæ rfter i Midde lhavs
området. f.eks, i Messina og Neapel. I
midten af 1700-tallet forsøgte Ordenen
sig af økonomiske grund e, og fordi det
var vanskel igt at skaffe det fornodne
antal roere, med en mindre galejtype.
halvgaleje n.

Der indgik sædvanl igvis 3 galejtyper i
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eskadren. Den storste, capitana, forte
3 I årer i styrbords side og kun 30 i
bagbords side. Årsagen til forskellen
var galejens åbne kabys, der var an
bragt, hvor den 9. robæ nk i bagbords
side ellers skulle have været. Denne
type blev sædvanligvis brugt som flag
skib for Generalkaptajnen. Eskadrens
næstkommanderende var ombord i den
næststorste type,padrolla, der havde 29
årer i styrbords side og 28 i bagbords,
medens den alminde lige galej kun hav
de respektive 26 og 25 årer. I-I ver åre
blev betjent af 4 - 5 roere. Ga lejerne
var forsyne t med 2 master med latiner
sej l, og kunne, når sej lforing og roning
blev brugt samtidigt, under gunslige
vind forhold. opnå en fart af S knob i et
kortere tidsrum. Hvis der kun roede s.
blev farten betydeligt lavere.

Underbringelse sforholdene var dår
lige. Under dæk var der agter et min
dre lukaf til chefe n samt kajepladser til
et begrænset antal officerer (riddere).
I ove rbygningen agter kunne ligele
des et begrænset anta l riddere sove på
dækket, medens reslen afbesætningen,
herunder de resterende riddere, måtte
sove udendors på dækkel og roerne
på deres robænke. I tilfælde af kulde
og regn kunne dækk et ove rdækkes
med telt. Galejernes fribord var lavt og
skroget ret spinkelt. hvorfor de ikke var
velegnede i hård so. Af denne grund og
på grund afde dårlige underbringelses
forho ld, opererede galejeskadre n sæd-



Flagskibet S ·IN GIOI :·I NNt (I) og galej erne erobrer det trip olitanskeflag
skib og tortonere i del Ion iske hav. 25 j un i 1709. ( 1800 tals o lie maleri af
den maltesiske sko le, MMM)

vanl igvis ikke om vinteren. Da plads
forholdene i galejerne var begrænsede.
og fordi man lagde stor vægt på anven
de lse af grontsager og fersk kod. måtte
man forholdsvis tit supplere sine forsy
ninger. ikke minds t af vand og brænde
ti!kabyssen. De ovenfor nævnte udenos
baser havde derfo r af stor betydn ing.

Ga lejerne forte deres kanoner på en
platform i forskibet. rambataen. Imid
ten var anbragt en 36 eller 40 punds
kanon. og på hver side af denne to 8
punds kanoner. Under kamp opholdt
galejens so ldater (Marinere) sig også
på denne platform og på en tilsvarende
platfo rm agter for det rum. hvori ro
erne sad. Foran rambataen var der en

trekantet plads. tamboureten, der endte
i et bovspryd. som soldaterne kunne
bruge som bro ved entring. Under an
greb forte galejerne ikke sej l. De an
greb frontalt. men ofte fra forskellige
retninge r. Formålet med kampen var
som regel ikke at sænke, men at erobre
det angreb ne skib. hvorfor man efter
et kort bombardeme nt søgte nærkamp.
således solda terne kunne entre (13).

Når Ordenen i så mange år fastholdt
galejen som hoved type, skyldtes det
nok en vis konservatisme. men også. at
den var et hurtigt og meget manovre
dygti gt fartoj, der i perioder var særl igt
egnet til de særlige vindforhold i Mid
delhave t. En anden årsag var. at gale-
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jen var betydeli gt billige re at bygge
end store skibe rigget med råsej l. Til
gengæ ld var dens leve tid kor tere end
de store råsejl eres.

Ud over ga lejerne benyttede Ordenen
mindre lokale fartejstyper. so m latiner
riggede brigant ine r, ga leo ter og tart a
ner, til patrulj e- og vag ttjenes te og som
forsy ningsskibe . Hvis Ordenen ikke
selv rådede over sådanne fartojer, char
trede man dem, ofte med de res loka le
besætnin g, idet de blev ko mmanderet
a f en ridd er ( 14). Stormesteren udsted
te også autor isa tio n for kaperfar tojer
ti l kr igs fore isen mod den muslimsk e
skibsfa rt. Disse kaperfartojcr, der o lie
blev opereret priva t a f med lemmer a f
Ordenen. sej lede også under de ns rod
hvide kors flag (15).

Galej eskadrens besæ tn in ger.
De operative officerer i såvel galej
eskadren so m den i 1700 tallet ti lkom 
ne sej lskibseskadre blcv ude lukkende
rekrutteret b landt ridd erne. I en ga lej
var der en chef og en næstkommande
rende, hvor til ko m yderligere 2. o ffice
l'e r. en re, de r havde kommandoen over
de øvrige ridd ere og so lda terne. og
en cercantar, som havde ansvaret for
ga lejens våben og ammunition (16).
Udover disse 4 o fficerer indg ik der i
o fficersbesætninge n yderligere et for
holdsvist stort anta l riddere, såkaldte
" karava nister", Hvor mange riddere.
der indg ik i besæ tningern e, a fhang af
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eskadrens opgaver. Den sædvanlige
opgave under den fora n nævn te corso

var angreb på den mu sl imske skibs
fart. so m man fors agte al erobre ved
ent ring . De overt allige riddere virkede
bl.a . som officerer for so ldaterne under
kampe på mod stand erens dæk . Den
årlige COI:<O var typi sk opdelt i 2. e ller
flere peri oder, "karavaner". Det nod
vendige antal ridde re for det enke lte
togt blev fas tsat af en sæ rlig ko mite af
repræsentanter for Ordenens forsk el
lige langues, hvorefter hver langtic ud
pegede de a f dens riddere, der skulle
udgøre dens kvo te.

Ordenen rekrutterede sine ridde re fra
de fornemste og mest velhavende euro
pæiske ade lss læg ter. En anseger måtte
inden optagelse levere en indgående
dokumentation af sin afs tamning. Nye
riddere var først novicer i 5 måneder.
hvorell e r fort sat avance ment i Orde
nen kræ vede 2. års ob ligato risk tjene
ste til so s. Under togtern e indg ik der
som regel i de n enkelte ga lejs officers
besæt ning 4 - 5 af disse unge ridd ere
so m en slags "sofarende kadetter" . I
de forste mange år var Orde nens o lfi
cersuddannelse praktisk "on the job".
I 1700 tallet blev der. e tter op re tte lsen
af sej lsk ibseska dren. også e tab lere t en
teoretisk soofficersudda nnelse på Un i
versite tet i Valetta. O fficersudda nne l
sen var utvivlsomt effektiv, og det var
ikke kun Ordenens ski be. der havde
g læde hera f. Mange officerer i de n



SAN r ·1 C ITEI/IN.I erobrer del Algirske skib D EMI L UNE nær Alicante, 12 april 1713.
(Oliemaleri, Copyright Francis Galea Naudi)

Iranske flåde i 16 og 1700 tallene havde
fået dere s grunduddannelse i Ordenens
galejer. Som eksempler kan nævne s ad
miralerne De Grasse, Suff ren og Tour
ville. Sidstnævnte opnåede endog at
blive Marska l af Frankrig. Også mange
officerer i de ovrige middelhavsfl åder
var uddann et i Ordenens galejer. Selv
den russiske kejserinde, Cathrine II.
sendte o fficerer til uddannelse hos Or
denen (17). Til officersgruppen horte
også præsten. På grund af Ordenens
religiose baggrund havde præsten en
vigtig rolle i skibets dag lige liv, og der
indgik derfor en præst i besætningen på
alle Ordenens skibe uanset disses stor
relse. I de linieskibe, der blev en del af
flåden i 1700 tallet, var der endog to

præster (18). Præsten kunne være en
præsteviet ridder, eller han kunne være
udva lgt blandt præsterne i bispedom
mel. En præst , der ikke var med lem af
Ordene n, var under sin tjeneste ombord
underlagt Ordenens militære disc iplin,
men ikke biskoppens myndighed.

I besæ tningerne indgik også faste un
dero fficerer. Til denne gruppe horte
f.eks , styrmænd, bådsmænd , de le
dende håndværkere og skibets læge.
Den overvejende del af underofficers
og håndværkerkorpset blev rekru tteret
blandt Malteserne . Uddannelsen fore
gik som for officerskorpse t oprinde
ligt "on the job", men også for den ne
gruppe blev der oprettet skole r i 1700
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tallet.

I besætningerne indgik naturligvis
yderligere sofolk og hånd værkere, der
også rekrulteredes lokalt. Hentdover
var der på galeje rne en solda teske (Ma
rinere), hvori også kanonererne indgik.
De fleste blev rekrulteret lokalt, men
man brugte også lejetropper.

Den sidste store gruppe var roerne,
som der skulle bruges mere end 300
af i en Capitana. Så mange af disse
som mulig t var slaver, d.v.s. fanger fra
erobrede muslimske skibe. enten egn e
la nger eller fanger, man havde kobt af
rederne for kaperfartejer. I perioder.
hvor eskadren havde taget flere fanger.
end Ordenen selv skulle bruge som
slaver. blev de som i andre Middel
havslande solgt ( 19). Til tider kunne
det knibe med at skalle det fomodne
antal slaver til at bemande galejeme.
Delte prob lem lostes delvist ved. at
lovovertrædere. selv tor mindre for
seelser. blev idomt flere års roning på
galeje rne. Endeligt eksisterede der en
ordning. hvorefter sky ldnere kunne af
drage deres gæ ld ved at gore tjeneste
som galejslaver (20). I sidste halvdel af
1700 tallet var tilgangen af slaver helt
utilstræk kelig til at opfylde behove t.
og Ordenen målte bruge lon nede mal
tesiske roere.

Livet på ga lejerne.
Da en galej kun var ca. 50 m lang. var
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forholdene for de ca. 4 - 500 mand.
der udgjorde besætningen. og som ofte
skulle opholde sig om bord i 2 - 3 må
neder. mi ldes t talt ikke ideelle. Det er
bemærkelsesværdigt. at disse mange
mennesker ingen lunde var de eneste
levende væsener ombord. Når en ga
lej gik på tog t med forte den levende
dyr. der skulle levere fersk kod under
togtet. Typ isk medb ragte man ved tog
tets begyndelse et par okser samt ca.
20 væddere og et stort antal hons og
kyllinger. Når de medbragte dyr var
slagtet, kob le man som regel nye f.eks.
på Sici lien (2 Il. De trange pladstor
hold betød som nævnt. at besætningen
med enkelte undtage lser målte sove på
dækket. De betod også. at bevægelses
n-iheden ombord var meget indskræn
ket. Slaverne var lænket til robænkene.
De var derto r henvist til at forrette de
res nodtorft på stedet. Selvom afforin
gen sky lledes væk af det vand. der til
stadighed skyllede hen over det lave
dæk igennem spygatterne. medforte
slavernes og dyrenes affor ing en ulide
lig stank. Man sagde i Valetta. at man
kunne lugte galejer på vej til Grand
Harbour på flere somiles afstand (22) .

En stor del a f forplej ningen var brod.
men man lagde vægt på. at der så vidt
muligt indgik mange terske provisio
ner i kosten . De medforte slag tedyr be
lod. at man havde fersk kod under vejs,
ligesom der blev sorget fo r grontsager,
om nødvendigt 11JITede. Resultatet var.



Maltesisk Tortana . (Malta Mari time Museum)

al skorbug faktisk var ukendt i galej 
eskadren , hvor sundhedstilstanden var
forbloflende god (23) . Det lille samfund
omb ord på Ordenens galejer var meget
klassede lt, og der var forske l på såve l
kvalitet om rigel ighed af forplejninge n
til de forskellige klasser, men selv sla
verne fik en rimelig sund forp lejning,
hvor del væsentligste var den daglige
grønsagssuppe. Det var i ovrigt karak
teristisk, at man i galejeskadren alt id
drog omso rg tor, at der var rigeligt af
frisk drikkevand også til slaverne. I det
daglige betragtede Ordenen sine slave r
som en art transporl dyr, som det kunne
betale sig at holde i god toml.

O pe rationer i 1565 - 1705,
I galejeskadrens operationelle virk
somhed indgik 4 forskellige opera
tionstyper, For del første deltog den
i storre operationer mod tyrkerne og
de nordafrikanske stater sammen med
flåde r fra andre middelhavslande, som
Leks, Spanien, Paves taten og Venedig.
Sådanne operatio ner var naturligvis i
overensstemmelse med Ordenens for
mål. der gik ud på al bekæmpe den
muslimske verden. Der var imid lertid
også en realpolitisk grund, når Orde
nen efter anmodning bistod de ovrige
kristne middelhavslande i disses ope
rationer. eller i øvrigt efter anmodning
bekæmpede mus limske korsare r i disse
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lande s farvand e, idet Ordenen med sine
store godsbes iddelser havde en stærk
interess e i at nyde skatte- og toldrnæs
s ige begu nstigelse i disse lande,

En anden og vigtig opgave var at brin
ge udbyttet fra Ordenens bes idde lser i
andre lande sikkert til Malta, Sådanne
transporter af penge var både for ga
lejeskadren og for den senere etabl ere
de sej lskibseskadre en vigtig opgav e,

Den tredje og vel vigt igste af eskad
rens mange opgaver var ce rsoen. Den
bestod i, at man bekæmpede tyrkiske
og nordafrikanske korsarer for at sikre
den kristne skibsfart , men navnlig i an
greb på den tyrkiske og nordafrikanske
handelsskibsfart. Som nævn t udsted tes
der autorisationer af kaperfartojcr, De
fleste var enten maltesisk ejede eller
privat udrustet af medlemmer af Orde
nen, og de de ltog på linie med Orde
nens skibe i corsoen.

Den sidste og tjerde opera tionstype
var konvojering af skibe, som bragte
forsyninger til Ordenen og dens skibe,
hvorimod den almindelige merka ntile
maltesiske skibs far t, der var ornfat
tende , normalt ikke blev konvojeret.
og derfor led en del tab til den omfat
tende nordafrikanske korsaraktivitet i
det centrale Middelhav (24).
Den forste storre opera tion, som
eskadren de ltog i, var sokrigs histori
ens sidste sto re galejs lag ved Lepanto
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i \ 57\ , hvor den tyrkiske nåde led et
stort nederlag til en forenet kristen
flåde . Nederlaget betod , at den tyrki
ske fremtrængen i Middelhavsområ
det blev standset. Eskadren deltog kun
med 3 galejer. idet man kort forinden
i en kamp med tyrkerne havde miste r
3. men de blev suppleret med nogle
maltesisk ejede kaperfartojer. Orde
nens galeje r udgjorde den kristne flå
des hojre f1oj . En del af cheferne på de
andre landes galejer havde deres rod
der i Ordenens flåde (25) . \ de følgen
de år deltog eskadrens galejer i mange
mindre operationer, og de var meget
frygtet af de muslim ske korsarer. Ved
en bestemt lejl ighed udtalt e en tyrkisk
sk ibschef til Sultan Suleima n:

" Their vessels are not likc o/hers. They
ha ve always oboard them grea t JlUI11

bers of arquebusiers and ol knigths
who are dedica ted tofigth /O the dea/h
There have ne\'er been (11 1 occasion
when they have attacked ane of Dur

ships thai thcy have Hol either sunk il
Ol' cap tured il . "

I 1644 angreb eskadren en tyrk isk
konvoj og erobrede en stor tyrki sk ga
leon, hvor Sultanen s soster og hende
barn var ombord. Det med forte tyrkisk
krig mod Venedig, begrundet i, at Ve
nedig havde tolereret, al Ordenens ga
lejer opererede fra venetianske baser.
Fra \645 stottede Ordenen med galej
eskadren Venedig i larsvaret af Kreta



under den 25 år lange "Candia krig" .
Under krigen deltog eskadren i mange
operationer. bl.a. s laget ved Dardanel
lerne i 1656. hvor 66 venetianske og
maltesiske galejer tilfojede en tyrkisk
flåde på 107 galeje r og andre fartojer el
dundrende nederlag. Kun 14 tyrkiske
fartejer slap bort (26).

Som nævnt var eskadrens vigtigste op
gave nok deltag elsen i corsoen, jagten
på muslimske korsarer og den muslim
ske merkantile skibsfart. Del er ikke
muligt her al skildre de mange opera
tione r .der var tale om. men fra 1577
til 1645, hvor "Candia krigen" brod ud
og indskrænkede eskadrens operatio
ner på Corsoen, erobrede eller odelag
de galejeskadren i alt 130 tyrkiske og

nordafrikanske fartøjer, Herlil kom
mer, hvad kaperne under Orden ens
flag erobrede (27) . Corsoen havde me
get stor okonomisk betydning for såvel
Ordenen som det maltesiske samfund.
Udbyttet fra de erobrede skibe. deres
ladn inger og de derved tagne slaver bi
drog i haj grad til at dække eskadrens
driftsudgifter, og den del af udbyttet,
der tilfaldt de ma ltesiske besætnings
medlemmer, blev en vigtig del af den
maltesiske samfundsøkonomi. Da der
i slutningen af det 17. århundrede og
i det 18. århundrede blev mindre tyr
kisk og nordafrikansk handelsskibsfart
i Middelhavet, med forte del okonomi
ske vanskeligheder ikke blot for Orde
nen, men også for den maltesiske be
folkning (28).

ludvi else af sejlskibseskadren. I. april 1705. (billede fra Paladset i Valetta )
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Sejlskibseskadren.
Liniesk ibe og frega tter begynd te at bli
ve alminde lige i lobet a f'det 17. århund
rede. ikke blot i de spa nske og franske
flåder, men også i de ovrige middel
havsflåder. herund er den tyrkiske og
de nordafrikanske staters. Ordenen var
meget længe 0 111 at indfore sådanne
skibe i sin flåde. l den sidste halvdel
afdet 17. århundrede var man dog ble
vet overbevist om de store sej lskibes
overlege nhed i forhold til galejern e.
og Rådet besluttede i 170I al skabe en
sej lskibseskadre (29) . Den sku lle bestå
af 3 mindre linieskibe på 56 - 60 ka
noner og evt. eneller Z fregatter. De 2
Iorste linieskibe blev bestilt på orlogs
vær ftet i Toulon, medens de t 3. skulle
bygges på Malta. Den ny eskadre blev
finans ieret igennem en skat på 2lh ~1l

på alle Ordenens besiddel ser og ved, at
ga lejeskadren reduceredes med 2 ga
lejer. Yderligere bidrog flere riddere .
F.eks. betalte Stormesteren bygninge n
af den forsie fregat.

Den eks isterende galejbase og væ rt:
tet i Birgu var ikke egnet som base
for de nye skibe. og man besluttede at
anlægge en ny base til sejlskibseskad
ren længere inde i Deckyard Creek på
begge sider af denne. På Birgu siden
blev der indrettet magasiner til hvert af
de nye skibe, medens der på Senglia si
den bl.a. blev opsti llet en mastekran og
indre ttet yderligere magasiner. Værftet
til bygning af det ny linieskib og den
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ny tregat blev indrettet på den anden
side af Senglia halvoen mod French
Creek.

Den ny eska dre fik sin egen uafhængi
ge administration, der dog havde man
ge lighed spun kter med galejeskadrens.
Lige som ved galejeskad ren lå den
administrative ledelse hos en komm is
sion bestående af 5 riddere. hvoraf den
ældste var præsident. Som ved galeje
skadren havde hver t medlem ansva r
for sil særl ige område. Kommissio 
nens kasse forestodes af med lemmer
ne på skift, 2 måneder ad gange n. TiI
hjælp havde kommiss ionen et mindre
sekretariat. Eskadrens daglige torsy
ningstjeneste foresrodes af 2 overord
nede forsyningsofficerer. provveditore
di terra og provveditore di mare. hvor
den fors te ass isterede kommissio nen
med torsyningstjenesten på base n, me
dens den anden fungerede som eskad
rens forsyningsofficer. Som ved galeje
skadren var der strenge bestemm elser
om aflæggelse af regnskab og rev ision .
Hvert andet år nedsattes der en særlig
revis ionskomm ission bestående af 5
riddere, der Rådets vegne foretog re
vision af regnskaberne. Bedra geri og
svindel var også i sej lskibseskadren et
nærme st ukendt begreb.
Formelt var sej lskibseskadren under
lagt admira len. Som nævnt var denne
post af administrativ karakter. og ad
miralen synes at have helliget sig ad
ministration uf galejeskadren. idet han
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Skib oftredje klassefra Malteser Ordenen. (Copyright: Francis Galea Naudi)

ikke deltog i sej lskibsko mmissionens
møder. Den taktiske ledelse havde en
lientenam-general eller commodore,
Ga lejeskadren var Senior Service , og
dens genera lkaptajn havde komm an
doen, hvis de 2 eskadrer opererede
sammen. I så til fælde var commodoren
næstkomm anderende (30) . Som i ga
lejeskadren var de operative officerer
alle riddere. hvilket også gjaldt prov
vedhoren. Præsten horte lige ledes til
officersgruppen. uanset om han var
ridder. Udover com modoregraden var
o fficersgraderne. vicekaptaj n. løjtnant

og seko ndløjtnant. Hvis unge riddere
(karavaniste r) deltog i togtet gjo rde de
tjeneste som kadett er. I flagskibet gjor
de en ridder end videre tjeneste som
major for eskadrens mar inebataljon
bestående af de enkelte skibes detache
menter (3 I).

Underoffi cerer, håndv ærkere og søfolk
rekrutteredes som i galejeskadre n væ
sentligt fra den maltesiske befolkning.
øg det samme gjaldt marinerne. men
der blev også hvervet udlændinge.
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Som i ga lejeskadren bestod en stor
del af forpl ejningen a f brod . men man
lagde i eska dren ogs å vægt på. at der
indgik rige ligt af grontsager i kosten .
Fersk kod var derimod forbeholdt offi
cererne . De mange grontsager betod. at
helbredstilstanden også i denne eska 
dre var forbloffe nde god.

I april 1705 kunne den ny eskadre be
ståe nde aD små linieskibe og I frega t
hejse kom mando under kommando af
lieutenemt-gen eral Francois Antoine
de Cas tel St Pierre. der havde gjort tje
neste som flagkap tajn i et Iransk adm i
ralsskib (31) .

I de 93 år eskadren eks isterede, varie 
rede dens storreise og styrke afhængigt
a f behov og Ordenens finanser. ! tidens
lob indgik i alt 11 mindre linieskibe.
6 fregatter og 1 korvetter i eskadren.
Herudover byggedes 2 rartaner og 2
scebeccer, der i per ioder blev benyttet
til patrulj e- og konvoj tjene ste, ligesom
man i perioder chartrede sådanne far
tojer (33). I slutningen af århundredet
red ucere des flåden kraft igt, da Orde
nen på grund a f den franske revolution
mistede alle sine franske bes idde lser.

Operano ner 1705 - 1798.
Sejlskibseskadrens operative opgaver
var de samme som galejeskadrens .
corsoen. de ltagel se i storre operatio
ner mod tyrkerne og de norda fr ikanske
stater sammen med andre middelha vs-
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lande, penget ransporter fra Ordenens
besiddelser til Malta og konvojering.

De enkelte operationer på cersoen ska l
ikke gennemgås. Det skal blot konsta
teres. at eskadren i de 93 år udforte i alt
191 operationer. hvorafde 103 skete på
cersoen. Eskadren eller dens enke lte
skibe havde i alt 53 sammenstod med
tjendtlige skibe. 38 fandt sted mellem
1705 og 174 1, og kun 7 mellem 1775
og 1798. Baggrunden Il" forskellen var
en markant nedgang i både den mus
limske corso og merkantile sk ibsfart,
Unde r operationerne mistede es kadren
ingen skibe. og tabene i besætn ingerne
var små. n dode og 63 sårede. Til gen
gæ ld erobredes 5 1 Ijendtlige fartejer
og IO ode lagdes . Udbyttet var bl.a. ca.
4000 muslimske slaver, de fleste inden
174 1. Den sids te operation på COl:W<?1I

fandt sted så sent som 19. apri l 1798
(34 ).

I eska drens levetid deltog den og dens
personel også i f1erc storre operationer
til stotte for andre kristne midde lhavs
lande. Som ekse mpler kan nævnes
deltagelsen i "Corfu-krigen" mellem
Venedig og Tyrk iet i 17 14 - 17 18.
og de ltage lsen i " Donau kampagnen"
1739 - 1740 i krigen mellem Øst rig og
Tyrk iet.
Under "Corfu-krigen" deltog begge
eskadrer i sommeren I7 16 sam men
med den venetianske fl åde i kampe
med den tyrk iske flåde i Corfu Kana -



len. Kam pene endte med, at tyrkerne
opgav belej ringen af Corfu by. I 1717
deltog esk adrerne den 19. juli i siage t
i Pagania (Lakonikos) Bugte n. Slaget
endte uafgjort uden større tab for Or
denens flåde.

Krigen mellem Østrig og Tyrkiet var
begy ndt i 1737 til stotte for Rusland i
dettes krig med Tyrki et, idet Øs trig hå
bede at erhverve Bosn ien-H erzegovina.
I 1739 anmodede den østrigske kejser
Ordenen om stø tte i form af personel
fra sej lski bseskadren til at bemande en
flotille på Donau til støtte for de os trig
ske hære under kam pene langs flod en.
Orde nen, der havde politisk interesse i
at skaffe toldfrihed i det ostrigske rige
imødekom anmod ningen og sendte et
kont ingent på 340 mand inklu sive 14
officerer, alle rekrutteret fra sej lskib
ses kadrens besætninger. Kampag nen
endte med, at de af ma ltese rne beman
dede skibe blev afs kåre t. Skibene blev
herefter forladt , efter at de var tilintet
gjort, og besætn ingerne trak sig tilbage
til Belgrad. De ostrigske styrker blev
imidl ertid nodt til at evakuere Belgrad.
og de maltesiske besætninger begy ndte
en udm attende retræte mod Triest , hvor
deres transportfartøj lå. Kun omkring
40 ove rleve nde nåede om bord på kor
vetten SANTA TERESE tilbage til Malta
efte r store besværl igheder og strabad
ser (35).

Afslutning.
Ved daggry den 9. juni 1798 lå den
Ir anske flåde uden for indsejlingen til
Gra nd Harbour, Samme dag om efter
middagen nænnede eska drens eneste
brugbare sk ibe, linieskibet SAN ZAC
CARIA og fregatten SANTA E U SAI3ElTA.

sig de franske skibe under kommando
af co mmodor en Paul Juli en de Su ffren
(en slæg tning af den beromt e admi ral ).
Selvom Suffren ved en depeche fr a
Stormesteren var underrettet om det
muli ge transke angreb på Malta, og var
instrueret om i givet fald at søge ind til
Messina , sad han ord ren overhø rig, og
tortsatte ufortrødent mod Grand Har
bo ur igennem den franske flåde, der
ikke foretog sig noget tj end tligt mod
de malt esiske skibe. Modstande n mod
Iranskmændene var også efter landsæt
ningen meget sporadisk. Både denne
omstændighed og Suffren s undla delse
af at følge Stormesterens ordre tyder
på manglende loyalitet fra det over
vældend e islæt af Iranske riddere i Or
denen (36) . 2 dage senere ove rdroges
flådens res terende skibe til franskmæn
dene. Man kunne have ønsket, at Orde
nens hæderkronede flåde havde fået et
værdigere ende ligt.
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Noter

Folgende litteratur er anvendt ved
udarbej delsen af artiklen:

AIlIolI Quintano (Qniutano) : Th e
Maltese - Hospitaller Sai ling Sh ip
Squadron 170 I - 1798 (Malta 2003).
l oseph Muscut & Andrew Cuischieri
(Cuischieri ): Nava l Activities ol' the
Knights ofSt.John 170 1- 1798 (Ma lta
2002) .
J. Zarb (Zarb): Zabbar Sanemary and
the Knigths ol' SI. John (Ma lta 1969).
Samme : Nava l History ol' the Ord er
and the Sanctuary ol' Zabbar (Malta
195 1).
Em /e Brad/ord (Bradford ): The Shield
and the SIVord (Pengu in 2002 j.
Josep h Muscat (Muscat l): The Birgu
Ga lley Arsenal (Mal ta 2001 j.
(M nsca t ll) : Food and Drink on Maltese
Galleys (Malta 200 2j .
(Muscat I//): The Mal tese Gall ey
(Malta 2000j.
(Mnsca t) : The Maltese Vaxxe ll. the
Third Rates ol' SI. John 1700 - 1798
(Ma lta 2000 j.
(M uscat] : The Catrack ol' the Order
(Ma lta 2000).
(MI/seal): The Lateen - Rigged Maltese
Brigan tine (Malta 200 I) og
(Muscot): The Xprunara (Ma lta 2000).

I. Ordenen er også ke ndt som " Hosp i
talsrid dern e" eller "Johanitterne".
Dens officielle navn er "Thc Sove-

zo

reign Milit ary Order o l' SI. John ol'
Jerusalem. ol' Rhodes and o l' Malta"

2. Side lobende med den militære
virksomhed havde Ordenen altid en
omfattende humanitær virksomhed.
hvor man drog omsorg for syge og
fatt ige. og den drev hospitaler. På Ma lta
kan man stadig se Ordenens hospitaler
i Birgu og Valetta. Denn e virksomhed
har orde nen fortsat efter ophoret af den
militære virksomhed. idet Ordenen
i 2004 lever i beds te ve lgående med
hoved kvarter i Rom. Den driver en
omfattende humanitær virksomhed
i katast rofe - og krigsområde r. j f
Bradford kap . 28 og ap pendi x I.

3. Brudford pag . 50. Ordenen havde
store god sbesiddel ser i forskellige
lande . Disse "Cornmanderies" og
" Priories" blev bestyret af ridde re.
der fungerede som en slags lensmænd
og betalte afg ifter til Orde nen, j f
Cuschieri pag. 2 16 og Quintano pag.
252 og 25 7. Bortfald af indtægter fra
de engelske og fran ske besiddelser.
da disse blev konfi ske ret. i England
a f Henri k VIII i begyndelse af 1500
tallet ved reformationen og i Frankrig
i slutningen af 1700 tallet unde r den
franske revolut ion.
4. Quinta no pag. 12
5. Ibidem og Cusc hieri pag. 14.
6. Cuschieri pag . 189 f.
7. Muscut I pag. 2 tr.
8. Muscut II pag. 2 II



9.
IO.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2 1.
22 .

23 .

Quintano pag. 39
Museat I pag. 18 f.
Zarb pag. 16 r
Quintano pag. 12
Cusc hicri pag. 129 r
Quintano pag. 100 tI
Cuseh ieri pag. 125 tI
Ibidem pag . 144 II
Ibidem pag . 121
Ibid em pag. 147 O'.
Quintano pag. 64
Cuschieri pag. 155 f. om
rekruttering af roere.
Muscat II pag. 19tT.
Cusehieri pag . 139, Muscat III
pag. 25
Ibidem pag. 144. Se om
forp lejning også Museal II
samt Cusc hier i pag . 138 If .

24 . Cusehier i pag . 14
25 . Za rb pag . 33 r , Cusehie ri pag .

120 og Bradford pag. 178 ff
26. Za rb pag. 59 If .
27 . Za rb pag. 36
28 . Cusch ieri pag . 126 og 131 ,

Quintano pag . 195 f. og
Bradfo rd pag . 186 IT.

29 . Quintano pag . 23 ff
30 . Ibidem pag. 30 og 160
3 1. Ibidem pag. 157
32. Ibidem pag. 35 r
33 . Ibidem pag. 97 fr.
34 . Ibidem pag. 196 f.
35 . Ibidem pag. 229 tf
36. Ibidem pag. 239 r og Bradford
pag. 2 13 IT.

Invitatio n til medlemmerne af
Modelbygge rlauget

og
Orlogsmuseets Venner/Marinehistorisk Selskab

an ledning af at Peter Maaek fra Mo de lbyggerlauget overdrager sin netop
færd iggjorte model af hovedsk ibet " Maria" fra 15 14 tilOrlogsmuseet inviterer
Orlogsmuseet Venner/Marinehistorisk Se lska b til en forfriskning mandag den 6.
december klokken 17.00 - 19.00 i "Kanonkæ lderen" på Orlogsmuseet.

Samtidig vil de af med lemmerne, der ikke allerede har gjort det , kunne få
lejl ighed til at tage afsked med direktor Ole Lisberg Jensen. Ole arbejder ikke
længere på Or logs museet, men er valgt ind i bestyrel sen for Orlogsmuseets
Venner/Marinehistorisk Se lskab.

Med venl ig hil sen fra bestyrelsen i
"Orlogs musee ts Venner/Marinehistorisk Selskab."
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Fotoserie visende HAvHEsTEN's Bjærgning og
ankomst til Holmen, 22. august -17. september
1904.

Af Søren No rby
Soe ren!Wnoer by.net

Den 17. august 1904 ko llide rede den
danske torpedob åd HAVllESTEN under
en oveIse i Musholmbugten med
torpedobåden STØREN. Mens STØREN
slap fra ko llisionen uden sto rre ska der,
blev HAVllESTENS skrog så alvorli gt
skadet, at torpedobåden eft erfø lgende
sank.

HAVllESTEN, der var på 109 ton s og
bygge t hos Tho myc roft i 1888, fik
brud på skroget og skotte t me llem
maskin- og kedelrum og sank hurtigt.
Heldigvis nåede hele besætningen
ov er på STOR EN inden H AVll ESTEN tyve
minutt er efter ko llisionen fors vandt ITa
havets overflade.

STØREN var udstyret med en meget
spids stæv n. og efterfølge nde
dykkerunde rsøge lser viste , at den
hav de tildelt HAVHESTEN en 7 meter
lang flæn ge i bagb ord side af skroget.

HAVllESTEN sank på lavt vand, og det
muliggjorde en hurti g bj ergning af
båden. Selv e bjergnings operationen
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blev overdraget til Em. Zv itze rs
Bjergningsentrep rise A/S og de
påbeg ynd te allerede den 22 . august
bjergninge n. Efter at lost inventar
såsom skyts, torpedoer, ank re,
skorstene og ande l inventar var blevet
fjernet for at lette båden tilstrækkeli gt
til at den kunne hæves, og skibet
gravet fri af den lette sandbund, ku nne
HAVHESTENhæves. Det ske te ved hjælp
af de flydende lo flepont oner ODIN og
THOR, og den 16. september var båden
klar til at blive bugseret mod Holmen.

Hertil ankom H,wIlESTEN den 17.
se ptember og efter en gennemg ribende
tur i dok. hvor bl .a, al maskineriet mått e
adskilles og renses , kunne HAVHESTEN
igen indg å i aktiv tjeneste.

Litteratur

Vedel, H. " Bjergningen af'To rpe 
dobaaden HAvH EsTENog af Telegraf
baaden", Artikel i Tidsskrift for
Sovæsen, 1905 .
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H.·"./l ESTEX inden havariet. H."./lESTEN I'Or en '11'/0 sosterb åde byg get hos Tho1'11Y
cro ft i Eng land i 1888. Sosterb åden \'Or N ·'R/l C·ILEN. (Orlogsrnuseet)

".

Loftepontoner og bjærg ningsskibe på uheldsstedet. (Orlogsrnuseet)
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Bjærgningsstedet setfra kysten. (Orlogsrnuseet)

\-

Bjærgningsdampern H ERTIl.·' harfat i po ntonerne. (Orlogsmuseet)
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-; - .- -
Efter hævningen b/el' HAvHEsTEN taget på slæ b afbjergningsdamperen Herta.
(Orlogsmuseet)

-

Så g ik de/II/ed raskefjed hjemad mod Holmen. (Orlogsmuseet)
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For ar komme sikkert indpå Holmen er HAIHE'TEN blevet tag et på siden ar
bjærgningsdamperen. Bemærk den "kofferdam " der er bygget uden på skroget,
der I1 l'Or skroget er reve t op. (Orlogsmuseet)

Her ses H il HESTEN 1111der inddokning i Orlogsværftets flydedok: Fl ydedokken er
placeret i Maskingreven på Holmen. (Orlogsmuseet)
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HAVHESTEN harfået sit på det torre. Bemærk de markante "spaderor" der sidder
på begge sider afpropelleren. (Orlogsmuseet)

Det var ikke mærkeligt at H .·IIHESTEN sank efter kollisionen med den ,\J'F meter
lange flænge i bagbords/de. (Orlogsmuseet)



Agterste del af hovaristedet ser indefra markeret med gult. Delle I"IIm benyttedes
til kahyt og messe. Bemærk de smukt ndsk årne træpaneler på skottet til maskin
ruutntet. (Orlogsmuseet)
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Nekrolog
Ole Ventegodt 1932-2004

Dan H. Ande rsen

I sine unge år stak Ole Ventegodt
til sos. Forst var han på sej lskibe i
atlanterhavs fart, siden i østen med
ØK. Fra 1956 var han i forsvaret med
el par års afbrydelse. hvor han sej lede
på Ame rika og Karibien. I 1975
sto ppede han med titel aforlogskaptajn
og begyndte at læse historie på Koben
havns Universitet. Det var en hoj alde r
al begynde et universite tsstudi um. og
det på el meget ugunstigt tidspunkt
med stillingsstop og studietider, der
for mange nåede op på et tocifret antal
år. Men hoved fagsstudiet blev gennem
fort på fire år, og han indledte en ny og
frugtbar karriere.
Efter et halvt års ansættelse på
Rigsarkivet fik han i oktober 1980
et stipendium ved Dansk Central
bibliotek for Sydslesv ig i Flensborg
med den opgave at studere byens
handel og skibs fart i den flori ssante
hand elsperiode. Meningen var
oprindeligt et treårigt studieforløb,
men efte r omkri ng et års arbejde måtte
Ole afbryde stipendie t, fordi han var
blevet udnævnt til museum sinspektør
på Orlogsmuseet.
Tiden som museumsinspek tør blev
både givende og nedslående for Ole
Ventegodt. Givende , fordi han var med
fra starten ved museets nyindretning
og åbning i Sokvæsthuse t, nedslående.
ford i dårlige besøgstal og økonomiske
prob lemer på museet før te til hans
afskedigelse. Forløbet trak sig dybe

spor i Oles sind, men han rej ste sig
igen. Først ved at indlede studier
på Ark tisk Institut af Danmark -eks
peditionen 1906-1908, siden ved
1992 at blive ansa l som redaktør ved
Den Store Danske Encyklopædi. hvor
han var indtil sin pensionering som
67-årig. en pensi onering, søm ikke
bekom ham vel. Men han fortsatte
ufortrodent sin virkso mhed med bøge r,
artikler, oversættelser, fored rag og den
hjælpsømhed over for alle. der var el
kendetegn for ham.

Ole Ventegodts videnskabe lige og
populærhistoriske produktion var
betydelig. hans sene start som forsker
laget i betragtning. Den omfattede
bøger, kapitler i Den Danske Sofarts
Historie. artikler i tidssk rifter og
Ency klopædien og oversættelser. men
jeg vil koncentrere mig om hans to
vigt igste boger :Redere. Rejser og Regn
skaber fra 1989 og Den Sidste Brik fra
1997. De er på hver deres felt blevet
klass ikere og viser hans spændvidde
som historiker.
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Redere, Rejser og Regnskaber er en
ana lyse af to regnskabsbøger fr a to
af Flensborgs partsrederier fra årene
1783- f8 12. Det ene eje de fors t galeo ten
Jun ge Heinri ch og siden ga leasen
Die Einigkei t. Det andet byggede i
1794 treganen Die Harmo nie, so m
det drev indtil afhænde lsen i 1812
under Napoleonskrigene . Skibenes
rej ser blev genne mgået i en livlig og
kraftfuld prosa, hvor Ole viste sin sans
for den god e histo rie og pud sige episo
de. Men forsk ningsmæssigt var det
bogens mange bilag, der tyngede . Her
blev ind tægter og udgifter opstillet for
hve r eks pedition og hve rt sk ib, og ud
af det ge nstridige materiale vævede
Ole virtuost el billede af de n flor is
sante hande lsperiode på mikrepl an.
Den stigende produ ktiv itet, de typ iske
ruter ind i Baltikum efter en ladn ing
til Midde lhavet og en retur samme år
med sa lt eller vin og frug t, der med den
intensiverede krigsforeise blev aflost af
et nyt og modem e sej lads mo ns ter, hvor
sk ibene var væk fra hjemb yen i længere
og læn gere periode r og opp ortunistisk
sk iftede mellem havne og operations
områder i j agten på ladn inger. Og frem
for alt profitin flationen unde r krigene.
Det virkede besynderligt, men med
blot en rej se eller to om året kunne
forretningen løbe rundt, og med tre
eller flere stro mmede penge ne ind.
Redere, Rejser og Regnskaber er en
imponerende præstation. der måske
kun rigtig vær dsættes af den , der se lv
har arbejdet med regnskaber fra 1700
tallet. De er et mareri dt af uforståelige
forko rte lser afde mange mål og mo nter
i tidens Europa og brug af bog forings
og ci rkulerende mont. Men Ole satte

30

sig ned og arbejdede sig igennem
materialet med den akk uratesse og
ubændi ge arbej dsv ilje, han viste i alle
sine gøremå l.
Den Sidste Brik om Mylius-
Erichse ns Danmark-ekspedition
til Nordostgronland 1906-08 er en
anden type historieskrivning, rettet
mod et større publikum, men man
genfinder akk uratessen, grundigheden,
formidlingsevnen og det livlige og
præcise sprog. Der er ind folende
beskri velser af slæderejser og fine
karakteristikker af ekspedi tione ns
de ltage re, ikke mindst My lius-Eric hseri
se lv. Men Ole viste også en be undr ings
værdig nog ternhed i analysen af den ne
den mes t myti ske af alle Gro nlands
ekspeditioner, hvor sto re mæn gder blæk
og pengesumm er er blevet bru gt på at
for tolke Jørgen Bronlunds sidste dag
bogsnotater og finde Myli us-Erichsens
og Høeg l-lagens lig. Efter en klar og
ind trængend e ana lyse konk luderede
Ole, at der næppe var nogen gåde at
lose, ingen lig med kort og dagbøger
at finde. De var dækket af is og nu
forsv undet. Ole var et lidenskabel igt
menneske med stærke meninger, men
som historiker var han i ordets bedste
betyd ning professione l. Han lod sig
ikke styre af sine kilde r, men hvor de
før te ham, der nægtede han ikke at gå.
Samme nøgternh ed viste han de sidste
uger i sit liv. Det va r svæ rt for dette
aktive menneske med store planer at
måtte se i øj nene, at der ikke var noget
håb, men hvor hans forstand ledte ham ,
der nægtede han ikke at gå . Han bragte
sine sager i orden og indstillede sig på
det uundgåelige så god t, som det nu
var mu ligt.



Model af Ubåden KRONBORG

Marin ehi storisk Se lskab/Or logsmuseets venne r har besluttet at donere 40 .000
kr. til OrJogsmu seets Mod elbyggerlang til dæk ning af udgifter til materialer,
fotokopiering af tegnin ger etc . IDr de ikke helt fil langsmedlemmer der arbejder
på mod eller der er bestemt IDrOr logsmuscct.
Her ses i midt en ModelbyggerJaugets formand , Pou l Bech , med sin model
af Ubåden KRONBORG. Poul Beck er en af de modelbyggere der har fået sine
materia leudgi fter dækket af'donationen, og ses her ved over ræk ke lsen af model len
til OrJogsmuseet den 2. november, flankeret af Se lskabets formand Pou l Grooss
til venstre og Museumsdi rektor Ole L. Frantzen .
Mode llen er ml indgået i OrJogsmusee ts samlinger og kan beundres i udst illingen
på 2. sal.
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Den danske flådes historie
1990 sosattes bogprojektet D ell

danske flådes historie. Tanken var i en
række selvstændige bind at fortælle om
flådens historie fra middelalde ren til
vore dage. Det forste bind omhandlede
flådens fodsel og var skrevet af Jørgen
H. Barfod. som også skrev flere af de
følgende bind . I 1997 udgav Je rgen
H. Barfod Niels Jue lsflåde om flådens
historie 1660-1720. Herefter er der ikke
udgivet flere bøger i ser ien, bl.a. fordi
flere af de forfattere, som skulle skrive
de efterfølgende bind af forskell ige
årsager har meldt fra. Projekt et er stodt
på grund.

Sporgsmålet er i dag, om det er muligt
at bringe det flot og fa det sikkert i
havn. De forste bind blev udgivet af
forlage t Marin ehistoriske Skrifter, og
bøge rne blev so lgt i kommiss ion hos
Gyldendals forlagsekspedition . Denne
konstruktion er ophort, og de seneste
år har Marinehi storiske skrifter været
en del af Orlogsmuseets virksomhed.
Og som alle ved, er Orlogsm uscet
pr. I. januar blevet lagt ind under
Tojhusmuseet, hvorved der er indtrådt
en ny situation.

Tojhusmuseet s ledelse har besluttet
at reaktivere bogprojektet. primært af
hensyn til de mange marinehistorisk
interesserede, som bakker op om
Orlogsmuseets virksomhed. Uagtet
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der på de indre linier er ændret meget
på Orlogsmuseet , er det onsket, at
museets udadvendte aktiv iteter er
de samme som hidtil. Der er derfor
fundet nye forfattere i stede t for "de
gam le som faldt" . Niels Probst har
givet tilsagn om at skrive bindet om
fl ådens historie 1807- 1864. Hans
Christian Bjerg vil skrive om perioden
19 18-1945 og Knud Borck tiden efter
1945 . Endelig har Ole Lisberg Jensen
aflevere t et manus kript 0 111 flådens
historie 1864-1918. Men museet har
endnu ikke fundet en forfa tter eller
forfattere til bindet om l Zoo-tallets
historie. Det vil næppe være et problem,
for der er adskillige historikere - ikke
mindst unge historikere - som vil være
velegnede til at lose denne opgave.

Museet kan dog ikke love en præcis
tidsplan for udgivelsen af den
resterende del af serien om flådens
historie. Men opgaven vil blive lost. Og
vi genoptager projektet med udg ivelsen
af bindet om flådes historie 1864- 191 8,
idet vi jo nu har Ole Lisberg Jensens
manuskript i hus. De kommende bager
vil fremtræde i format , layout m.v..
som hidtil. og serien villortsat blive
kaldt Mar inehistorike Skrifter - kort
sagt business as usual.

Ole L. Frantzen



IVIARINEHISTORISKE SKRI FT ER.
MAR INEHISTORISKE SKRIFT ER udsende r til foråret 2005 nr. 3 J. bind 7 affl ådens
histor ie. og vi indb yder med lemmerne til tegn ing af abonnement.

Ved at ud fyld e ned enståend e blanket kan De de ls best ille del nye skrin og dels tegne
abonnement for de kommende skrifter. hvil ket sikrer Dem. at De wcskrift erne tilsendt
straks. nar de udkommer.
Desuden kan De kobe de hidtil udsendte skrifter. 50111 de r endnu er eksem plare r af til
særdeles lave priser :

3 . Georg Norregaard: Fregatten F :\ LSTEK ved Marokko 1753 (1956 ). 17 kr.
7. Jergen H. Barfod: Or logs flådc n på Niels Juels lid 164S·99 (J 96 3). 20 kr.
14 . Jergen H. Barfod : Nicis Jue l. A Danish Admiral ofthe 17th Cent ury ( 1977).10 kr.
17. Freg atten B U .1.0 NI\ ' s togt til Syda merik a 18·HJ-41.

Skibslægen J.I-I . Lorelis dagbog (1980). 10 kr.
19. Hans Chr. Bjerg (udg.): Lex Rechnitzcr. Optegnelser af viceadmira l I-I . Wenck.

kontreadmiral H. Rechnitzer og kommandør A.G. Topsoe-Jense n.
Om tilblivel sen af Lov om Soværnet 1931 (1985). 68 kr.

2 1. O le L. Frarit zen (rcd .): Linieskibet Hor.sru n 1772- 181-1 (1988 )_(lOkr.
22. Je rgen II. Barfod : Flådens Fødsel ( 1990 ). 200 kr.
23. Per wessel-Tolvtg (red.): Fladens opror ( 1993). -ISkr.
2-1 . Poul Erik Pedersen: Signalering til sos ( 1995). Flagsignalering i den danske orlogsflåde

i perioden 1720· 1SOO. 9S kr.
15. Jorgen H. Bartod: Christian Ls flåde ( 1995). 110 kr.
16. Nicis M. Probst: Christ ian -I.s flade ( 1996). 210 kr.
27. Je rgen H. Barfod. "Niels Jucls Flåde" ( 1997). 220 kr.
28. Gunnar Olsen og Svenn Storgaard: Flådens skibe og fartojer 1945- 1995 ( 1998). 149 kr.
19. Jakob Seerup: Sokadcrakadcmiet i Oplysningstiden (100 1). 150 kr.
30. Jeppe Bjorn Haj : EC. H. Hob lenberg. Flådens fabrikmester 1796- 1803. (2003 ).150 kr.

Evt. li 'rs~'llddsc soJl1 kosln i ngcr sl at lit1.cggcs.
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Undertegnede:

Adresse :

Sæl kryd s ...... Tegner hermed abonnem ent på Marinehistori sk e Skrifte r fra og
rncd 'sk ri ft nr. 30 , "F. C.H . Ho hlcnberg. Flåd ens fabrikmester
1796·1 803".
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