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Von Haven 's rejse med
orlogsskibet GRONLAND

Hanne Haslund Hansen
(red. Jakob Seerup)

Udg iverens anmærkningcr:
I del følgend e gengives uddrag af
von Havens dagbog fra hans ophold
om bord på orlogsskibet GRON LANO

i 176 1. Det er prim ært uddrag af
marinehi stori sk interesse, der er ud
valgt. Undertegnede har indsat over
skrifter og korte anmærkninger om de
enkelte uddra g. Teksten er gengivel
i sin oprindelige ordlyd. Der er ikke
indsat noter, for persona lhistoriske
op lysninger om de omta lte søoffic erer
henv ises til Topsoe-Jensen og Mar
quards værk om dansk-norske soof
ficerer, der udkom i 1935 men stadig
gor god fyldest . Til sidsl skal jeg
endnu en gang takke Ph.d.stipendiat
Anne Haslund Hansen for velvilligt at
stille materialet til rådighed. De fej l,
der måtte have sneget sig ind i det
nedenstående påtager jeg mig det fulde
ansvar for. Læserne kan glæde sig til al
læse resten af von l-lavens rejsedag bog,
der netop er udkomm et.

Jakob Seeru p
Muse umsinspektor

Afrejse
HJ1! Ha ven beretter om den daglige

andagt om bord.

131. december 17601 Da vi kom om
bord paa orlogsmanden, som alerede
laae ude i Renden, engefer en Miil
fra Toldboden, bleve vi imodtagne af
Commandeuren og Office rerne, og
ikke længe derefter forte ind i den
lilfælles Cajyte, hvor der nu skulde
holdes aftenbøn. Det er Skibspræstens
forretning at holde hver Morgen og
Alien Bon for Matroserne, og at
prædike een gang om Ugen . Dette
forsemmes ikke giern e, undtagen
Veyret er saa haardt , al del ikke tillader
fol kel at samles, hvis nærværelse
og arbeyde udford res paa Dekkel
Dg ved Sey ladse n. For Skibsfolket
paa Konge ns flode er trykt en a parte
Salmebog, som indeholder fire Salmer
for hver dag i Ugen, nog le faa andre i
udenorden tlige tilfæld e, en sædvanlig
Aften = og Morgenbon. en bon i haardt
Veyr, nogle andre ved et forestaaende
Snes lag. o.s.v. Salmerne ere tagne ud
af vor Danske Samlebog. og da tallet
er saa lidet, og de blive igientag ne
heele Ugen igiennem , saa kand næsten
hver Mand dem uden ad paa Skibet.
Vores Skibspræst var Herr Tybring, en
No rdmand, som tilforne havde været
med vores Commandeur fi sker paa et
orlogsskib fra Roehelle i den franske
Bugt. Saa olie der holdes Bon, bedes
der tillige for Skibets commanderende
Chef, dets Over- og Underofficerer,
samt gandske indehavende folk. Naar
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den sidste Sa lme er til ende. læser
enhver for sig sagte. og derpau raaber
Commandeuren eller den fornemste
tilstedeværende Officeer: Gud bevare
Kongen: hvi lket iglentages af de and re
Officerer og Cade tte r. I Storm raab er
man ikke saa hoyt, so m i got Veyr.

O fficerer ne om bord
Forfatteren beskriver de enkelte
officerer Oll/ bord Disse persol/lige
op tegnelser er et morsoml supplement
til de torre da/a, so m man finder i
Topsoe-Jensen og Marquards biogra

fiske værk.

Cbefen for Sk ibet. var som sagt er.
Co mmandeur Ca ptai n Fisker. hvis
familie var i Kio benhavn bcki endt, da
hans fader der havde væ ret Byefoged ,
Han selv var i Renomme for atværeeen
af de braveste Soeofficerer i Kongens
Ilode. Han havde alerede gio rt se lv
sam me Reyse, som vi nu skulde giore
til Co nstantinopel. meere end engang
tilforne. Da Corn mande ur Lutzow
lorte to Orlogssk ibe til Constantinope!
tor at overbringe prese nterne til det
Ott omanniske Hof efter de n nys
oprettede Tractat af 14 October 1756.
imellem samme Hof og det Danske; var
det vores Commandeur-Capitain. som
forte det een e Skib. Han havde g iort
Reyser til Vestind ien, toruden mange
andre i Kongens Tieni ste . Vi havde
altsaa haab at blive fort af en kiæk
Soemand, som torstod s it Haandverk,
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og hvad hans Churactcer angaaer, tillige
af en tai sonnabel Mand: hv ilket var
mig forud bleven forsikret a f folk. som
ieg troede meget vel. Dett e sids te var
en saa meget vigt igere artikel . saaso m
han sk ulde have mig og mit Sæl skab
i Kost. og følgelig vor Sundhed og
Co mmoditærer til Skibs meget ville
dependere af hans gen erositæt , og af
hans oeconomiske pr incipier.
De andre Offic ierer paa Skibet vare fem
toruden Che fen. Captain Lieu tenant
Ahrenfe ldt, en liden gamme lagtig
Mand. men narvangen Soentan d. og af
lang torfarenhed. Premier Lieutenant
Winterfeld. en god Mathernaticus. men
lide n. og a f et svag t helbred. Premier
Lieut enant Iuel, af Arniral Niels luels
familie og opnævnt efter samme: Hans
Fader va r Geheimeraad og havde siddet
lang ti id i hoye ste Ræt : men opholdt
sig IHI i Fyhn tor at nyde Roe lighed i
hans A lder. Lieutenanten havde ieg
kiendt 1749 med hans brodre, da een
af min e tæ ttre Hr Frid : Chr: T imme
var deres Ho fmester. han var nu
bleve n saa stor og forundret, at ieg
ikke kiendte ham iglen , foren d nogle
Uger e fter at vi havde været sammen
paa Skibet. Seeond Lieutnant Kofoed,
som havde giort os tind iske Reyser:
og Second Lieutn an t Briand, af en
Ir ansk fam ilie. som havde ned sat sig
i Kiobenhavn: Han se lv var en hu rtig
og adroit Søernand. Cadetterne 50111

vare om bord. vare Lut ken . hvis lader
Capitain Lutken er bck icndt for sine



oeconomiske og patriotiske Skrifter;
Mr Herbel. hvi s fader er ved Skibs
Co nstruerionen iKiobenha vn.og forhen
ell ers bekiendt for Galereba vnen s
Istandsættel se i Norge, Mr Romeling,
hvis fader er Vice-Admira l: Videre
Mr N issen , Ko lmer, Wiegandt, og den
lille fi sker, vor Co mm andeurf'apita ins
Son, el barn paa 8 Aar, Nissen og
Kolmer vare Volonteurer, gik med paa
deres egen Regning, det at sige, at de
betalte selv for deres Kost om bord, da
Kon gen betalte for de andre Cadetter.
som med Skibel vare commanderede.
Enhver af disse maatte have en il parte
tillade lse at komme paa Skibet, og en il
parte Ordre fra Amiralitæls Co lleg io til
Chefen at tage dem om bord.

Lillieskibet G RONLAN D
G ROXU ND lob afstabelen i Kobenhavn
i / 756. Bemærkningen om, a l del
havde let "ed al kæntre skal nok

tilskri ves landkrabbens f orsog på a l

fo rk lare l/1'a111e maritime termer: Skibet
\ 'GI' konst rueret afAndreas Gerner og
blev ansetfor el velsej lende skib, ,1'0111

gen/agne gange blev send, på læng ere
tog ter lil ;1tidde lhas 'e l. Mandskabets
storrelse er angivernoget mindre, end i
andre kilder. Bemærk i ovrigt, hvordan
kommandor Fise/l er lag er en hund med
0 111 bord.
Vort Skib, Groeriland var paa 50
Canoner, hvoraf det underste dekke
vare 18 pundige, det andet dække 9
pundiger, og sex stykker paa Skandsen
6 pundiger, Det var ikke over fem Aa r
ga mme lt, bygt efter Fyhn, et andel
Skib af lige Storrelse i den Konge lige
tlode; derh os meget rank, det e r, at let
til vende sig paa siden, og kentre. men
en god Seylere i stæ rk Vind . Det havde
giort en Reyse, om ieg husker ret til
Marsci lles. og en anden til Vest indie n,
og endnu een til Roch elle. Del havde

_.........- .-- '"

Ornamentstegni ng l i! orlogsskibet GRONL.JND. (R igsa rkive t, Soe tatens Kort og
Tegningssamiing)
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beronunelse for al arbeyde um ærkel ig
og magel ig udi Slamlog imod Vinde n.
Del var bleven bemandet med 318
Mand. det er efter den me llemste
Bemanding til et Orlogsskib af 50
Canoner,
Ma n har ud i Amiralitæts Co lleg io tre
slags bemand inger til e l hvert Skib. den
største, den mell emste og den mindste.
Del dependere af beme ldte Hoye
Co lleg io, hvor stærk Bemandingen skal
væ re. Den indretles gemeenligen eller
Skibels Bes temme lse eller Reyse. Den
storre beman ding li! vort Sk ib sk ulde
være 356 M. og den mindre 280.
D. 7. (januari Onsdag. fik vi en
liden Syd ost vind. at sey le bort fra
Klobenhavns Rhede. Vi sey lede ned
imod Hclsingc er. vinden horte op om
e ftermiddagen. vi havde seylet knap to
Mii l, og kas tede Anker paa Helsing
oers Rhe de, ongefer I Miil Sydvestlig
fra byen . Her bleve vi liggende i
otte dage. g ik undertiden i Land i
Helsin goer, og om aftenen havde vi
baller om bord med Mu sik og Punch.
obs: Paa Veyen ti! Toldboden log
Cornm: F: en ge mee n hu nd op fra
Gaden. bragte ham paa Ski bet. og
ka ldte ham de refter Grocnland.
Vi levede lystig i disse forste otte dage.
uvidende om alt det onde. som snart
skulde treffe os .
L: Niebuhr og vores malere toge hver
for s ig Prospecten a f Kronborg. og den
forste desud en af den Nordvestli ge
Side afØen Hveen.
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Der "henses" ved Kulien
At der skulle "hens es " ved Kulien ml'

en gammel tradition. Og 1'011 Haven
brugte lejligheden til at drille sin
rej sekammerat Forsskaal, som han
ikke brod sig synderligt 0 111. Bemærk
i ovrigt, at der nævnes flere kælcdvr:
såsom en hund og en kat.
D. 14. [januar] En Onsdag Morgen
gik vi fors te gang under Seyl fra
Helsingøers Rhed e, med en gefer
elleve stykker andre Co ffa rdie Skibe.
som ogsaa ventede paa Vind fra nogen
tiid at: Del var en for forerisk
Sydost-vind, som ko rte op igien saa
snart vi vare komn e uden for Sundet,
Vi saluteene Fæstningen med tre Skud.
som blev besvaret med tre and re Skud
fra Kronborg og fire fra Helsingborg
paa den Svenske Kyst. Saaso rn lige
Skud er svensk losen. lige som ulige
cr paa den Danske Side. saa besvarer
man fra Helsingborg hvert andel
Dansk Skib, som saluterer. med fire
Skud og hvert and et ikkuns med to; for
ikke at g ive meer bort end der faaes,
Vinden sagledes imod A ftenen, og blev
ga nds ke stille.
Onge fer fire Mii l paa hiin side
Kronborg er et Næs af Klipper. so m
ligger paa den Ska anske Kyst. og er
bek iendt under Navn af Kulen; her
have Skipperne fu ndel for ga t at tage
Drikkepenge af alle de m.
som for forste ga ng komme det te
forb ierg forbie. Det heder. her rnaae
henses , og de som betale. siges at



hens e, Da ieg nu med mit heele Sæ lskab
ikke nogen tiid var kornm en her forb ie;
saa blev i sær for os presenteret af
Sk ibsmanden et Tallerken for derpaa
at offre vore Gaver. Skibsmanden
i forvey en hæng er et Tov ud paa
Styrboer af Skibet, som ska l tiene til at
dyppe alle dem ned i Vand et, som efter
foreskrevne Soe ræt ikke ville honse.
Det er en Ceremonie; thi ieg formoder
at det kommer aldrig til Yderlighed,
da enhver kand give hvad han vil, og
lose sig fra denne Vands nød for saa
got kiob som han selv Iystcr. leg gav to
Rigsdaler, og mit Sæ lskab gav ongefer
ligeledes.
leg havde gieme givet mindre. men for
at spille Fors kaa l et puds. som ieg vidste
ikke havde smaae penge hos sig. men
alene rare penge, gav ieg dobbelt rneer,
end icg havd e sat mig for. Han maatte
altsaa ud med en Species rigsdal er. og
en rar Krone; andre penge havde han
ikkc. Vor Secondmestcr eller Barbeer
var i samme Ned, og gav I Speci es
eller Styk von Achten, af mangel paa
andre penge.
L. Niebu hr gav tre Kroner. Det gik rundt
om til alle dem. som tilforne ikke vare
komn e Kulen forb ie. end og til hund e
og Katte, hvis Patroner maat te honse
for dcm. [ ex: L: lue! gaven rigsort for
sin hund. og Commandeuren rnaatte
betale for sin Kat. sanmege t som hans
Hofmester tillod ham at give derfor.

Dc første crfa ringcr mcd h årdt vejr

- tilbage til Helsin gnr
Den videnskabelige ekspedition blev
sinket kraftigt i sin afrejse af h årdt
vejs: Gentagne gange m åtte de "ende
0111. og ikke mindst den stakkels mn

Haven led voldsomt 1111der sosygens
kvaler: Tilbagekomsten tit Helsingor
præges (!I' el uheld ved en fæ gtekamp
på "rapirer", en art k årde . Officererne
fo rdriver ventetiden med musleeren og
skaksp il
Om Natten imellem dcn 14 og 15.
[januar] begyndt e det at kule op,
og Skibet stærk at bevæ ge sig. leg
vangnede derv ed, og vi havde tillige
faaet Modvind. saa at vor Seylad s
bestod i at bovte. Et par timers tiid
for dag begyndte Forskaal at offre til
Neptunus: hvilket foraarsagede mig
saa stor Ekelhed. at ieg maatte folge
hans Exempel, dog uden videre foleise
af Soe syge. Op ad dagen om Torsdagen
var Kulingen saa stærk, at vi ikku ns
kunde (ore tre Underseyl; dog kom vi
Anho lt forbie og op ad imod Lessoe.
Dagen endtes med sarrune Kuling .
Der blev alerede talt om at løbe ind i
Go tenborg eller Marstrand . Natt en
imellem den 15 ng 16 tog Stormen
til; og om fredag formidd ag tog det
an til en flyende Storm, saa at Seylene
rnaatte berges, og Roret slaaes fast.
Vi drev c for den blotte Mezan. Der
kom en haard Byge efter den anden.
som tumlede Skibet saa ledes at vi
bleve kastede til begge sider. Med
stor Nod blev der kaagt Mad, og vi
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sp iste i Cajyten: Forskaa l, Kramer og
Bauernfeind vare saa Soesyge at de
ikke kund e komme til bordet. leg
spiiste vel ved bordet, men ieg maatte
bræk ke alt ing bort igien strax derefier.
Skibet drev den hee le eftermiddag for
Veyr og Vind og Strorn; og det blev
sat immer tilbage af den Nordves tlige
Sto rm imod Sunde t til. Soefolket, som
havde været med for, tilstod. at de ikke
havde haft et haard ere Veyr til forne.
Farl igheden vox te imod Natten, da
Stormen ikke vilde form indske sig
og vi endnu vare ime llem den Sven
ske Kyst paa den eene side, og de
Anholtiske og Jydske Klipper paa den
anden side. KI: 2 om Natten vaagnede
ieg ved et Nedskud som vi troede det
var, der blev skarp afskudt. Vi erfarede
siden, at Commandeuren troede sig at
være nær ved Anholt , og da ingen Fyr
brændte havde han skudt med skarp
for at vaag ne fyrfolkene; hvilket og
havde den Virkning at man derefter
saae lyren brænde. Vi længtes meget
efter dag, og ieg lærte Iørste gang hvor
hoyt en Skipper eller Soemand kand
længes d ier Havn, naar han i ondt
Veyr blive r tumlet om paa Soen. Imod
dagningen nærmede vi os ned imod
Sundet igien . og Stormen begyndte
at lægge sig. Den forvandledes til en
tre Undersey ls Kul ing igien, som blev
mindre jo nærm ere vi kom Kronborg.
Ende lig passerede vi dette Slot paa
nye, og kastede Anker paa Helsingoers
Rhede e ngefer i Middag slanget . Det
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va r den 17. Janua r en Loverdag.
Af lutter glæde over vor lykkelige
tilbagekomst paa Rheden skulde et par
afvore Officere r fegte med Rapp irer for
spogs skyl d. Det var Lieutenant luelog
L. Briand. Den sidste , som lob glubsk
ind paa den anden , gav ham af Vanvare
et stod op under det venstre Oye, saa
der fattedes ikke meget i, at Øyet var
bleven udstedt, Det var en lille adva rse l
at fegte med storre forsigt ighed. og ikke
uden Nod . Øyet svo lncde op, blodet
lob ud, og der behovødes en Cuur af
otte dage til at curere blessuren igien.
Resten af Sæ lskabet moderert e ogsaa
sin Glæde , og ingen tænkte paa dandse
paa nye eller springe omkring.
Man holdt smaae Co ncerter. hvortil
man tog Skibstrompeterne til hielp. L:
Winterfelt. L. Niebuhr. Hr Bauernfeind
vare af Partiet. Den fors te paa floyte
travers, de to sidste paa Violin, En
afvex lende tidsfordriv var et Skackspil
ieg havde taget med, og som snart blev
et almindeligt spil i vor t heelc Sælskab
og iblant Officerer sanve l som Cadetter.
da ingen i begyndelsen spille det uden
L. Briand og Prof: Frskl.

Kru dtvending i urkeliet
Den fo lgende skildring af krudt
vendingen i GROSLINDS krudtkammer
er helt enestående. Den uforst ående
landkrabbe noterer mange gode
detaljer lied. som ellers ikke kelldes
i de generelle fo rskrifter; der kelldes
vedrorende denne del af de gamle



sejlskibes rutiner
D. 20. [januar ] blev vort
Groenlandske Krutkammer visiteret
om aftenenimellem kl: IO og II.
Dette skeer med stor forsigtighed .
Overalt paa heele Skibet blive alle Lys
udslukkede, endog i Commandeurens
egen Cajyte . Ingen uden den ved

ned med i Krutkammeret, og stille vor .'
nysgiærighed. Vi maatte lægge alt lem '
og Staal fra os. og være frie for alle
ildfangende Materier: vi maatte gaae
paa hose sakke, at ikke en alt for haard
Skoehæl eller Tøffelhæl skulde ved vor
gang over løst Krut, om noget ongefer
spildtes, slaae fimker og giøre Ild til

Orlogsskibet GnoNLlND ankommer til Marseille, 1761. Her stedte von Haven aller
til selskabet og rejste videre med dem tilforst Konstantinopel og siden Egypten
og del "Lykkelige Arabien".

Visitationen commanderende officeer,
kand have lys om bord, og han alene
kand lade det bære i en Lygte. Dog
forud antændes to Glaslygter neden i
Aqueliet, som ere saa vel forvarede
at der umuelig kand komme ulykke
deraf uden forsætlig. Disse Glas lygter
ere inden udi, omkring lyset opfyldte
med vaadt Sand, paa det ikke engang
en tand af lyset kand giore skade ,
om den skulde falde ned. Forskaal,
Niebuhr og ieg beredte os til at gaae

nogen skade. Selv samme forsigtighed
blev brugt af det heele mandskab, som
skulde ned med os i Aqueliet, og som
skulde bruges ved Visitationen.
Det varongefer 12eller 14Constablerag
Bøsseskyttere. Da vi kom nedsaddevi os
ved Lugen afKrutkammeret tilligemed
L. luel, som skulde eftersee, at alting
gik ordentlig til. Ovenmeldte Lygter
fandt vi antændte. Aqueliennesteren
commanderte Cartouchernes Eftersyn
og Omlæggelse. De bleve Hyttede
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fra ee n hylde til en anden, hver i sine
Skabe. Ti l 18 pu ndi ge Canoner vare
12 pundige Cartoucher af Krut, og til 9
pundige vare sex pu ndige Cartoueher.
Ti l hver Canone vare færdi ge 30
Cartoueher e ller Sk ud. Dersom nogen
Cattouche va r bleven for haard , blev
den tri llet und er hænderne paa et bord,
indtil Kruttel inden i fik dels behørige
bevægelighed. Var der gaaet hull paa
nogen Carlouehe saa blev Kruttet fy ldt
i et andet Papiir, som derti l forud laae
i forraad . Det varede kun s hal vanden
time. Lieutenante n opmuntrede Matro
serne til at fortælle lystige historier
og at synge. De sang og et par Viser
under arbeydet, me n største delen
klagede over tørre halse, at de ikkuns
fik en potte 011 hver dag, og intet
Vand, da de torstede meget stærk. Det
var præ ludium til dr ikkepenge. Da v i
gik op igien, blev en Snor slaaen for
os, og vi maatte lose os der forb ie med
en do uee ur. Slig Visitation skeer paa
ethvert Orlogs Sk ib, som er i tieniste
eller Com mission, som Enge lænderne
ka lde det, saalænge del ude een gang
hver Maaned.
Da Grøn land var udlagt den 20
December, saa skeete den nu først e
gang den 20 lanuar. L. Iuel, som havde
faaet et stod under Øy et nogle dage
forhen, vandt ved Trækvind i Aque liet

en nye Inflammation derud i.
Endnu en liden historie som forefaldt,
da vi anden gang laae for Anker ved
He lsingøer. leg havde udvirket en

JO

Ordre fra Amira litæts-Collegio ti l
Co mm: Capita in fisker, at overlade af
Skibets Mandskab en godvillig Matros,
til vort Sæ lskabs tieniste, saa snart vi
vare ankomne til Constantinopel. Dette
var bleven bekicndt i Skibet, og een af
Opvarterne i Cajyten, ved navn Mads
havde Iaaet lyst til at gaae med. Han
havde en Kiæ reste en tienistepige i
Kiøbenhavn, som han skr iver til derom,
og formodentlig udbeder tilladelse
af dert il. Hun bliver allarmeret over
slig proposition, og som hu n rnaaske
ikke havde lyst til at blive ugi ft endnu
i fire Aar e ller længere, k lager hun
hendes Kiæreste an for hans Herre,
Commandeur Fontenay, og for lange af
ham forbud imod slig Extravaganee,
eventyrl ig Reyse og Utroeskab. Vor
Comm: fisker bliver underrettet derom
fra Fontenay; det havde den Virkning ,
at stakkels M: blev truet med at surres
ti l en Ca none og blive tampet, om han
nogen tiid lod sig det indfa lde meer at
rey se ti l Arabien .

Salut for et kompagn iskib
Salutering var en æressag. Del var
i sokrigsartiklerne noje foreskr e vet,
hvordan fo rske llige skibe skulle hilse
korrekt på hinanden. Også Asiatisk
Kompagnis skibe var omfattet af
sokrigsaniklerne. og skulle som konge
ligefartojer hilses korrekt. At der også
hilstes med musik er en interessant
detalje, som ikke er foreskrevet i de
officielle regler, men som alligevel



praktiseredes .
Nog le faa dage efter vor ankoms t d.1 7.
paa Rheden saae vi den tredje Danske
Chinafarere und er Cap: Svanes Anførsel
at komme sey lende fra Kiob enhav n af.
Paa vort Skib præparerte man sig til
Sa lute n.
Ca pita in Sva ne helsede vor Orl ogsmand
med 9 skud, og han fik tre igien ; derpaa
kastede han Anker ikke langt fra os.
Co mm: fisker beklagede, at del ikke
var i aaben Soe, da han gierne havde
forundt Sva ne et par Skud meer, hvil ke
siden kunde have blevne an forte und er
nogen ande n tite l; men at det ikke var
tilladt at give meer end tre igien. Et
par dage derefter letter han Anker, og
hidser Sey l, for at lægge sig længere
op paa Rheden paa et bequemmere
sted. Han maatte sey le Chinafarere n
forb ie. som imidlertiid lod sig høre
med Pauker og tre Trompetere. C.
fisker maatte fo r Ærens sky ld ved
sine to Trompetere lade besvare den
ande ns Musik; dett e varede næsten
en halv time . Det syntes uanstændigt,
al en Orlogs Mand paa 50 Canoner
skulde kuns have to Trompetere, naar
en Coffardie Mand paa 22 Canoner
havde flere , og desud en en Pauker.
Vor Co mmandeurCapitain syn tes at
skamme sig derved. Han sagde, at han
vilde bleve t liggende, om han havde
vidst det forud . leg troe r at ikk uns
en virke lig Commande ur i Søeetaten
har tillade lse al føre Pau ker om bord.
Men enhve r Chef kan ellers holde saa

ma nge Trom petere so m han viI. Det .'
depend erer af hans egen oeeonomiske
Princ ipiis.

Afsejling endnu en ga ng
Manddagen d :26. [januar] havde vi
sydost. so m alerede var begyndt om
Natten. Vore s Lots om bord lordrede et
par rigsdaler meer, end Co mmandeuren
vild e give, for at lotse Skibet ud strax
om Natten, saasnar t Vinden begynd te.
Vi kom altsaa engefer 6 til 7 limer
sildiger lort. Om Morgenen for dag blev
let tet Anke r, etter at Seylene forud vare
satte til. og vi forto de atte r Helsingøers
Rhede, i Sælska b med ove nme ldle
Chinafarere, og ende e! and re smaae
Sey lere . Chinafarere n, so m havde
faae t forspringet for os, sa luterede
Kronborg, med 9 Skud, fik lre igien
fra Fæstningen, og to fra Helsin gborg.
Vort Orl ogsskib sa lutere de ikke meere,
end den første gang del passerede
fæstninge n. Man harv iseligen vedtaget,
at et Skib ikkun s saluterer ved sin
forste Udreyse og sidste hiem komsl
fra sin Exped ition . Dersom det efter
dets første Udløb blive r drevet tilb age
af Storm og Modvind, sa luterer det
ikke meer, om det nok saa ofte maa tte
passere fæstnin gen . Del er for at spare
Krut, og undgaae det latt erl ige.
Vi havde et temme lig gat Veyr, men
tillige den Skiebne, at Vinden sagtedes
imod Aftenen. China farere n sey lede
stæ rkere end vi, da dog vort Ski b
skulde væ re en god Seylere. Dette gav
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Commandeuren Anledning at lade tage
IO Skippund eller IO stykker lern af
bagla sten og lægge den nærmere foran i
Skibet. Dette havde strax den Virkning,
at vort Skib tog til i farten , men vi
kund e ikke meere naae Chinafareren.
Han var den folgende dag os gand ske
ud af sigte.
0 .27.28. [januar] havde vi maadelig
Vind fra Vesten, saa vi med Nød
bovtede os forbie Anholt, Lessø e og
Skagen, og kom ud i Nord søen imellem
Jylland og Norge.
0.29. [januar] havde vi en god østlig
Vind, søm drev os et ga t stykke fort
langs med de Norsk e Kyster. Den
sagledes imod Natten og drev om ad
Syden og Vesten.

Råddent vand
Det er velkendt, at konserveringen al
ferskvand var el problem på de gamle
sejlskibe. Men VOII Havens analyse af,'
hvorfor vandet var afså ringe kvalitet,
er interessant. Den er næppe ganske
retlærdig mod officerer og mandskab,
men kali dog have noget f or sig.
At del dårlige vand ikke har virket
befordrende på helbreddet lyder meget
sandsynligt.
0.30. [januar] gik vi med en liden
skra l Vind videre saa al vi med Nød
nærmede os henunder Tromlerne,
nogle høye Norske Klipper, som ligge
6 Miil inde i Landet, men kand sees
langt ud i Søen.
I disse dage havde Skibmanden, som
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uddeeler Vandet faaet fat paa Tønder,
som alerede havde raadent og reent
ford ervet Vand. Fors te gang lode
vi os give andet bedre Vand derfor.
Anden gang hedte det, at der var ikke
bedre i heele Lasten. Vi maatte tage
vor Tilflugt til Vitriol spiritus for at
corrigere Vandet, naar det var først
kaagt, Vi havde en Kaaber thekiedel
og kunde altsaa ikke komm e Vitriol
spiritussen i Vandet, forend det kaagte:
thi ellers havde der kommet en Kaaber
Vitriol ud, som er lidet bedre end reen
forgift. Dog lroer ieg del skede engang
af Uforsigtighed. Da del raadne Vand
continuerte i nogle dage, saa betog sligt
mig Modet, da den heele Reyse endnu
stod for, og giorde mig slel haab om vor
tilkommende Seylads om Sommeren
og i varmt Veyr, dersom vi alerede om
Vinteren kunde have fordervet Vand
paa Skib et. Doetor Kramer havde seet
i Helsingøer, hvorl ede s det gik til med
Vandfyldingen. og efter hans beretn ing
var det ingen Unde r, at Vandel snart
fordervedes, hellere end at det ikke fra
begyndelsen af var slet. Man sky llede
ikke Vandfadene ud, og dern æst
fyldte dem af det plumrede og ureene
Vand som stod i Vandtruget under
Springvandet. Dernæst opda gede vi
siden endnu en vigtigere Aarsag. Naar
man udsoger Vandfade til et Skib som
skal gaae bort, saa blive uden fo rskiel
dertil tagne paa Holm en de forste de
beste tonder, enten saru rn e tillorne paa
andre Skibe have tient til Kiodtønd er,



Sa lttonder eller Vandlonder. Maaske
man paa Ski bet se lv er siden lidet
del ica lere, og oversamme uforsigtighed
ude n stor bekymring. l det mindste
pleyer man at fy lde en Vandtonde, naar
den er lom, igie n med sa lt Vand, for
Lastens skyld; og siden glemmer man
al sky lle den ud, naar den paa nye ska l
fyldes med fersk Vand.
Der bliver gie rne en Officeer e ller
Ca det commanderet ved Vandfyldingen
i Land, men samme forlader sig som
tiest paa Matrosernes egen Attention
og de licatesse, og gaaer se lv saalænge
i el CalTehuus at passere tiden paa en
angenemmere maade. Hvor let var
det ellers ikke, at giore Mærker paa
Kiødtønder, Sa lttønder og Vandtønder,
og sk ille a lle disse fra hverandre hver
til sit behørige brug! Og hvor let var det
ikke at bruge nogen meere Opsyn og
fors igtighed ved Vandfadenes fylding!
Da ieg taler om Vandet, saa maae ieg
er indre at man havde 300 Vandfade
om bord, ethvert hø lder næsten to
tonder. Man havde 300 tønder 0 11;
og desforuden neden i Las ten 68
Lersinger, hvora f enhver, om ieg
husker ret, ho lder 4 Fade Vand. Disse
sidste blive gierne liggende tilsidst, og
Vandet derudi raadner to, tre e ller fire
gange, ligesom reysen er lang ti l; man
bruger dem ikke uden i Nødsfald.
Vandet ska l smage meget got efter
en lredobbe lt eller firedobbelt
forraadne lse; men derhos have en
bru un thebou co uleur.

Den 28 [janu ar] øm aftenen vilde ieg .'
til precaution tage ind al laxere paa.
hvad det øg maatte være. Vores Doctor
gav mig en snees Catheral piller. Om
Natten begyndte de t at ku le, m in seng
at bevæge sig , saa at ieg blev uroe lig øg
fo rkolie mig. Det havde den Virkn ing,
at ieg maatte brække den stø rste deel
af Pillerne op igien, hvorefter reslen
døg virke de endnu stærk nok. Denne
uangenemme hæn delse havde meget
onde følger. leg fordærvede min Mave,
lab le appet iten, ku nde ikke meere
sp ise rugbrød, som ellers var min beste
Næ ring, og blev i et par dage gandske
guul og mager. leg udmattedes dag fra
dag, maatte holde mig ti l sengs, og fra
bordet, lade lave mad for mig alene, og
kunde ikke komme paa Dekker, ude n
at lade mig lede.
Ti l min drik, da ieg ikke kun de fordrage
raadent Vand , ey hell er Thee, lod ieg
kaage havresuppe med lidet Viin og
Sukker i, og sp iiste af Rætterne fra
bordet i Cajyten saa meget og af saa
mange som ieg kunde. Dog arriverte
det undertiden, al ieg gierne ønskede
al have havt meer, hvilkel var en
til fæll es Klage hos den største deel af
Sælskabet ved Cajytbordet. I sær var
sligt fø leligere om aftenen , da den
første Ræt bes tandig var Vandgrød,
hvoraf enhver var saa kied , som Katten
af Senep. Den anden Ræt blev vel
forandret hver aften, men slog sielden
til; saa at vi kand sige , at Co mm: og hans
hofmester sørgede for, at vi førte et ret
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tarvel igt levnet til Skibs, og hindrede ,
saamegct de t stod til dem enhver alt
fraa dserie og Overdaadighed ,
De nne min fro Upass elighed var en slet
tilberede lse til at udstaae den Storm,
50 111 vi snart havde at vente.

I h årdt vejr ved Norges kyst
Denfolgende beskrivelse ar del hårde
vejr "ed Norges f..~ 'SI vækker genklang
hos enhver; sum hal" provet a l doje
med so.\ygel1. Midt i al elendigheden
gives der gode beskri velser af de
ombordværendes generelleforhold.
D.31. [januar] En Loverdag va re v i tæt
uden for Fleckeroe og Christiansa nd
om formiddagen. Der kom en Lots
ud ti l os, bragte os hummer om bord,
og tilbad sin tieni ste "t lotse os ind,
Commandeu ren var a lt for stolt og
egens indig til " t lobe i Havn , uagtet
vi havde Modvind . Han lod lotsen
gaae bort iglen: lo rtrod det nogle dage
derefter. men undskyldte sig med hans
Ordrer, at han ikke torde soge Havn .
uden den yderste Nod . Det gik enhver

" f os og heele Equipage n meget nær "t
vi ikke kom i l and, Vi havde alle nødig
" t forfriskes og pleyes, En stor Mængde
syge som dag for dag tog til, vilde være
slet derom om der ko m Storm paa, og
havde hoyl nådig. at ligge sti lle. Men
vort Sk iebne vi lde det saaledes , at vi
sk ulde udstaae me erc ondt paa Soen.
Den I . Februar Det havde begyndt
o m Natten imellem den sids te Iannar
og den førs te Februar at kule, Kulingen
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blev stærkere op ad dagen de t var en
Sondag. og endelig hindrede Sk ibet al
fore meere end to Sey!.
Vi havde været de t Norske Næs

temmelig nær. ongefer paa fire e ller
sex Mi il, som ma n regnede det til;
der var haab at slippe omkri ng det:
men den Kuling, so m vi nu fik, kom
fra Nordvest , og paa engang satte os
ti lbage i den vilde Soe. Den gik saa
fæl. og bevægelsen var saa stærk at de
fleste va re soesyge, end og en deeI af
Matroserne.
Vi spiiste all e undtagen Hrr Nieb uhr, i
vore Koyer; leg kom ikke paa Dækket
den hee le dag. Forskaal var overmaade
soesy g. Dog det var endnu taaleligt.
imod den Tilstand, en stæ rkere Storm
fo lgende Nat og dag sa tte os udi.
Al dri g har ieg see t So en saa vild. som
den lo rekom mig om Mandd agen i el
ell ers klart og reent Veyr, men som
tillod at see So en længere bort. Skibet
blev saa stærkt tum let Kyndelmi sse
dag. at det var umu eligt at bage i
Cabysen . Vi maatte spise smø rrebrod
til Middag, hvorved vi alene længtes
e1i er at Storme n sku lde lægge sig . Nu
mær kede vi hvad vi havde tabt, ved
at forsemme at soge Havnen to dage
forhen. I vo rt lidet Kammer blev alting
slyngel fra een side ti l den anden.
Klæder, Halte. Paryker, Toffer, Stovler,
bager. Tb eepotter og all e andre slags
polter bleve kast ede i hobe og udgiorde
en Ma ssa, som snart tog i Læe imod
Sty rboer. snart imo d bagbord, I



Koyerne maatte vi holde os fasl med
begge hænder. leg laae tversk ibs, og
da Sk ibel begynd te al slingre uden at
hold e nogen bes tandig Slæng paa den
eene side , laae ieg snart paa hovedet
snart paa fadderne. Natten eller dagen
forhen, da man endnu med Undersey l

Portræt afCarsten Niebuhr ifuldvem
ellitisk dragt. Den sostærke Niebuhr
sej/ede hele vejen, mens VO}} Haven
fo re træk al tage luren uver land ti!
Midde/havet.
(.l.F. C lemens, efter teg ning af Bauren
feind ca. 1770)

kun ne reg iære Sk ibet imod Vinden,
maatte ieg i min Koyc ligesaa ofte
vende mig, som Skibet gik over Stag .
leg var bleven saa kied af Soe n, at ieg
bes luttede hos mig se lv, at beli ene mig

afden første ley lighed at quite re Skibet, .'
det maatte væ re i en Norsk Hav n, eller
hvor del e llers vi lde .
3. Febr: Om Tiirsdagen var Vinde n
ikke saa haard, men dog contra ir, saa
vi immer dreve tilbage. Vi glædte os
ved al igien kunde faae varmt Mad, og
kaage Caffe eller Theevand for hvem
der havde lyst.
4,5. [feb ruar]
onsdagen imm er Modv ind som salle
os længere tilbage. Om Torsdagen
Modvi nd, men taaleli gere, saa at der
ko m en Lots om bord fr a Kysterne ved
Arenda l, bragte os en Helleflynder, og
tilbød sin tieni ste. Det var første gang
ieg saae en Hell eflynder; den blev ræt tet
an om afte nen , og smagte fortreffel ig
uagtet ieg var syg . Vi er farede at de r
laae et Svensk Orlogsskib, som sk ulde
gaae ti l den Middell and ske Soe som
Co nvoy. Co mrnandeure n, som var alt
for haardnakken til at soge havn , fik
alter kort de refter leylighed at fortryde
det.
6. 7. [februar] Fredag og Løverdag
bovtede vi imell em No rge og Jyll and.
Naar vi ko m den jyd ske Vold for
nær, gik vi over slag 101' at dr ive op
imod Norge. Naar vi kom de Norske
Klipper for nær, vendte vi, for at dr ive
ned imod Jyll and. De ves tlige og
nord vestl ige Vinde lillode os ikke at
sey le anderledes. Det kulede, men ieg
var alerede vandt til Storm, al ieg ikke
es timerede en Underseyls Kulin g. Vi
dreve immer længere oster paa Norge.
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d. 8. [februar] Ende lig om Sandag
morgen blev Comma ndeuren kied af
at bavle og holde Soen. Han mærkede
at vi imm er ble v sat længere tilbage ,
saa at der til sidst intet vilde blive af
andet, end at drive ind i Cattegat. Det
havde han ikke lyst til; Vi kom de
Norske Kyster paa en Miil nær, uden
at vide. hvor vi egentligen var. Han
hidsede flagget op, et Nodflag foruden,
og skiod Nodskud. Imidlertid syntes
Veyret at blive haardere, Forskaal kom
ned til mig fra Dekket, og sagde mig.
at han vilde forkynd e Evangelium, vi
skulde i Land . leg klædte mig paa for
at see Kysterne og vor Landgang.
Kort efte r Skuddet fik vi to Lotsj oller
at see. som begge styrede ud elier
Skibet. Nu vare vi alle glade. Mens
ikke længe derefter begyndte Veyret
at tage til. Der kom en stor Byge fra
Landet som skiulte Lotserne for os:
vi maatte tage vores Mersseyl ind. og
lade Underseylene flyve. Da denne
Byge var fo rbie. saae vi ikke meere til
Lotserne. Vi formodede, at da de havde
see t os at berge vores Mersseyl, have
de ikke holdt derfor raadeligt at vove
sig ud til os. Dog vare vi uvisse, om de
ikke kunde være forgaaet, thi da Veyret
klarede op, saae vi dem heller ikke
meer, i det mindste ikke. at de kom til
Land. Vi vare komne Landet næsten
paa en fjerding Vey nær. Vinden satte
os ind paa Landet, og blev immer
haardere i Lotserne og al haab var borte
at komme i Land. Her rnaatte Seylene
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op Iglen , for al tvinge Skibet ud fra
Kysterne; det kunde blevet en Læger
val, og vi rnaatte prange med Sey l, det
er sætte saa mange Seyl til, at Skibet
rnaaske kunde seyle i Grund, eller, so m
man sige r, kulseyle ved første stærke
Vindkastning som kom. Det blev os
ikke sagt , at der prangedes med Seyl:
det erfa rede ieg forst, elier at faren
var forbie. Ingen kunde være meere
misfo rnoyet end vi var, dog mee re
ove r de forhen forsornte leyligheder
at komme i havn. end over denne
fey lslagne. Vi kunde nu sælle Skibet til,
om Stormeri blev slem; den tog virkelig
til, og tumlede Soen saa fælt, som
nogen tiid forhen . Om Eftermiddagen
KI:4. i sær havde vi en forskrækkelse
paa Skibet, som ikke var af de mindst
betydelige. Soen gik meget stærk. der
kom en Balge veltendes foran imod
Skibet. hoyere end alle de and re,
styrtede ind paa Skibet , og blev til al
lykke klovet midt i tu a f Foggen. saa
al halv parten floy uden for. Denne Soe
eller Vandstyrtnin g kom ind foran om
styrbord, og osede et halvt hundrede
tonder Vand ind i Skibet, slog reent over
heele te rdeelen op til Skandsen, rys tede
Skibet saa stærk, at Roerel tog Sur, og
Lemmen i Cajyten blev opslagen. leg
var kornmen uden for min dor, og var
ved min Coffert, j ust da Soen slog ind.
leg saae dette Spec take l, og meente
al alle Matroserne skulde drovne som
Vandet oversky llede. Skibet syntes at
synke under. det skielvede og ligesom



stridte med Magten af Vandet for at
arbeyde sig op igien.
Det varede nogle Minuter, inden Vandet
fik tiid at lobe ud. og Skibet Kraft nok
at reyse sig igien . leg erfarede siden.
at de som spiste i Cajyten til Kields
Quarteer, vare blevue kastede med et
stykk e af bordet, deres Stoele, deres
Tallerkener og Fregace omkuld og ned
i Læe af Caj yten . Oven paa Dækket
skal de t have seet fælt ud.
Comma nde uren. som var i sin egen
Cajyte, og der folte Skibets Nød,
vilde siden bilde mig ind. at han ikke
engang havde mindste frygt for nogen
farlig hed. En sto r dee I afde andre, som
ogsaa havde været med forhen, havd e
gandske andre lank er.

Knage n og bragen om hord
Ikke mang e Hulevende har provet 0 1

"ære om bord p å et så stort træskib
i h årdt vejr: Vi er derfor henvist til
beskrivelser so m denne til a l sætte lyd
på [o rtlde n. Del/ knagen og bragen,
\'UI1 Ha ven fortæller 0111, har præge!
live! (Jill bord på godl og ondt.

leg har glemt ove n 101', at an føre . at
noget a f del aller uangenem ste, naar
man ligger og bov ter imod Vinden.
i stærk Veyr, er Skibets Arbeyde, og
den Knagen og Bragen. som sligt
foraarsage r saavel i To mmeret. som
ved Ca nonerne. Det synes at Plankerne
og Bielkerne vil springe fra hve randre.
Canonerne hvin e, tude og synes at ville
rive sig los. De staae vel alle surrede

tast med stærke Tov og Træek lamper.
Men med alt dette maae man dog til
Skibs selv ikke troe freden alt for vel.
saasom man visiterer dem hver halve
time, naar det er Storm, om de ere endnu
la ste eller ikke. En Canon. som gik los,
og fra Lovat faldt over i Læe, var i stand
til al slaae en plank e ud, hvor Vandet
kund e have hull nok til at lobe ind og
synke Skibet. Endnu værre var det, om
en hee l Side af Canoner toge Sur over
i l.æe; thi saa maatte Skibet ken tre.
uden at kunde reyse sig igien, og strax
lobe fuldt med Vand. Canonhullerne
eller portene paa det underste Dække
blive tillukkede saa snart man gaaer i
Soe i haardt Veyr. Vand el skyller altid
over dem. Canonerne selv blive dragne
noget tilbage fra deres huller og surrede
ta st med Træeklamper: men de staae
immer paa Spring, naar det er i Læe, at
lobe an imod porthul lerne. og de som
staae i l.ovat, synes at ville hovedku lds
ned i Læe. Delle gior en uangenem
Musik og en rædsom Allarm neden om
Skibet.
Midt paa Sk ibet har Masttræet sit eget
Arbeyde og gioe en å par te Tumult. Alt
delle giø r kuns Ombrage. Naar lasten
ve l er stuet, og Canonerne surrede fast,
som de bor; saa ha l' det intet at betyde
med et Skibs Kent ring. naar der ingen
anden Vaade slaae r til.

El drnmm evarsel
Der herskede meget m'er/ro om
bord på skibene. ,'vres billede af de
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op(l'S te. veluddannede soofficerer
må nodvendigvis nuanceres, når
vi ser nedenstående beskrivelse ql
dnnnmevarslet: Den omta lte Liisken.
der genfortæller varslet. var so n
ar en afskediget soofficer; SOIll bl.a.
p ublicerede en række gudelige skri]
ter.
Om Søndag Aften fortalte Mr Lutken i
milKammerhvorledes Oberstynnanden
var om Loverdag e ftermiddag kommen
op paa Dekket fra sin Koye og der
berettet en underli g Drøm, som havde
sat ham se lv i Allarm . og flere siden,
som horte den. Han havde drøm t om
gam le Kie llinger og Hes teskoesøm,
hvilket sikke rt betydede ondt Veyr og
Sto rm; siden efter havde han drøm t
endnu noget værre, som han, Cadenen.
ikke vilde sige mig, forend vi havde
seet om det traf ind eller ikke. leg
bad ham ikku ns sige det, saasom ieg
hverken med mine egne eller andres
Drømme pleyede at drive Overtrue .
og at sligt onde, som Skipperens Dram
truede os med , ikke vilde forskrække
mig. Endel ig kom de t ud, at han siden
havde drøm t. at vi strax derefte r bleve
nødte til at sey le ind ad Cattegal, og at
Skibet var bleven sat til paa Anholt,
men dog folkene alle bergede. N u var
det forste stykke af Drammen tra ften
ind ; vi havde om Søndagen virke lig
faaet en skrække lig Storm, som end nu
vedvarede. da dette blev fortaa lt:
Man burde altsaa ikke foragte det andet
stykke af Drammen , eller slaae den i
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Veyret med Latter. leg forso mre ikke
at fortæll e sligt igien til Pr: Forskaal,
som dengang ikke var nærværende.
Han undrede sig over, at Drømme n
var dagen efter tra llen saa rigtig
ind; det satte ham lidet i Uraelighed.
Hans Angest tog til da dagen efter,
om Manddag fonniddag var bleven
bes lutte t i et Sk ibsraad, at vi skulde
duve op for Sundet paa nye, og gaae
iglennem Cattega t; en Resolu tion , som
Obers tyrmande n umu eligen kunde
see fo r ud. Alle og enh ver derfo r, som
troede paa Dramme, og som for den
førsre Dram s opfy lde lse vare blevne
salte i Anges t, bleve meget alvorlige, da
vi Natt en derefter, ime llem Manddag
og Tiirsdag, dreve ned ad Cattegat,
nærmede os til Anh olt, og Stormen
endnu ikke vilde lægge sig. Forskaal
sat oppe om Natten til efter KI: fire, af
lutter Uroelighed .
Endelig vaagnede vi om morgenen og
erfarede at vi lykkelig imod Dagningen
vare komne forbie An holt, og at den
stærke Blæst havde lagt sig.

Retur til Hel sin gør
Den hårdt plagede von HavC/1 sæller
himmel og jord i bevægelse for at
lå lov til at tilbagelægge vej en til
Konstantinopel over land. Hall
korresponderer med hofmarskat A.G.
Moltke, .1'01/1 til sidst udvirker en
tilladelse.
D.IS. [fehruar] Takkede Oberhof
marehallen og Ge heimeraad v.B. Ex-



ce llenzer i Breve for denne gang al
have ræddet mit Liv, som ieg sikkert
troede. l Helsingoer ineent e folk, at ieg
havde Svindsot, og man skulde ikke
domme anderledes af min gustne farve
og Magerhed.

d.19. febr: [februar] Om Torsdag
ellenn iddag begyndte en Sydostvind

at blæse. leg saae Gronland hidse
Seyl fra Strand en af, thi ieg var gaaet
ud med Mr Spath i hans Hauge. Imod
afte nen KI: 4 \1, seylte Skibet Kronborg
forbi; det havde et andet stort Skib
ifolge med sig.

Fl åden gæstede ofte Middelilavet i I 700-tallet. Ikke kun i fo rsk nings-ojemed.
som Niebuhrs ekspedition, men også ved krigeriske togtet: som da man i / 770
bombarderede Algier: Her har en a11OJlJ'J11 soofficerforeviget e l mere harmonisk
ojeblik i 1772. (Gengivet efter Dansk Sofartshistorie bd. 3)

19



ROGENTAPETET PÅ ROSENBORG.

Jergen Eckhardt-Hansen

Det er en sand fornojelse at træde
ind ad indgangen til riddersalen på
Rosenborg Slot. Rummet er en fryd
for ojet og må være et af de smukkeste
mm fra barokkens tid her i landet.
Rosenborg blev byggel af Chr istian
4. i lo tempi i femte fjerdedel af 1600
tallet. etagen med riddersalen i sidste
omgang.
I sidste tiår afårhundredet lod Chri stian
5. tolv nyvævede gobeliner ophænge på
en sådan måde. at flere af de tidligere
vinduesparlier blev tildækk et , og der
skabtes den for tiden megel værdsalte
symetri . I 1707 fuldfortes værket af
Frederi k 4. ved opsætningen af det
nuværende tøndehvælvede stukIon
med den fornemme ornamentering med
rigsvåbnet og de kongelige orden er
Elefantordenen og Dannebrogsordenen
omgive t af afb ildninger af aktuelle
store begivenheder.
Gobel inerne afbi lleder begivenheder
fra den nyligt overståede Skånske
Krig og var beregnet til forherligelse
af enevælden. kongemagten og ikke
mindst kongen selv.
Christian 5. havde påbegyndt kr igen
i håb om at generob re Skåne og de
ovr ige tidligere dansk-n orske landsdele
sam t al lose arvefo lgeproblememe
i Oldenborg. det for kongehuset så
vigtige gaml e stamland.

20

Fjenden vardermed hertugen afGott orp
og Sverige og forbundsfællerne var et
nordtysk forbund med blandt andre
kurfyrsten af Brandenburg. Sverige
derimod var i alliance med Frankrig,
og delte kom til at betyde, al selvom de
danske våben var forhold svis heldige,
ikke mindst til sos, dikterede Frankrig
en fred, der i egen interesse fastholdt
to forske llige nationer på hve r side
af Øresund og i ovrigt gav status quo
i forhold til udgangspunktet, en fred
der ikke alene var utilfredsstillende for
Danmark-Norge, men også fortørnede
den svenske konge. ikke mindst på
grund af Frankrigs overformynderi. 
Men Frankrig var Europa s stormagt,
Selvom krigen s resultat nok var
mindre tilfredsstillende, Sti medforte
den unde rvejs en række heldige
krigshandlinger, der kunne anvendes
til en række, ikke mindre end tolv.
glorificeringerafkongens indsats vævet
som kostb are gobeliner. Et af dem er
afbildningen af kongens landgang på
RUgen i 1677. en landgang der lorte til
en, i hverl fald midlertid ig, erobring af
oen.
Selve krigshandlingen var måske
ikke så epokegerende. Kongen var
den 3.september 1677 sammen med
sin bror Prins Jorgen gået ombord på
orlogsskibet FR EIJEI<JCUS TEI<TIUS og



sammen med en flåde under ledelse af
generaladmiral Tromp ombord på PRINS
G EORG afsejlet mod RUgen, hvortil
han ankom den G.september. Dagen
efter landsatte han sine tropper under
stilfærdig modstand og gik i lejr ved
Jasmund samtidig med, at han udbad
sig støtte fra forbundsfællen kurfyrsten

l\7'r1o~L1I~

-

af Brandenburg. Med tropper fra
denne og forstærkning, han selv havde
hentet i Køb enhavn, erobrede han øen,
hvilket var tilendebragt omkring den
9.september. Den IG.oktober sejlede
kongen og Prins Jørgen med FREDERICUS
T EI<TIUS tilbage til København hvortil
de, efter at have udstået en svær storm

*

Spejlornamenter på hhv. PRINS G EORG og N EI.DEBI.ADET. Spejlvendt udsnit afven
stre skibsgruppe på Riigen-tapetet.
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i hvilken skibet blev meget beskadiget,
lykkeligt ankom,
På gobelinen ses landgangsflåden
opankret i en smal Ijo rd med hojdedrag
til begge sider, landsætningen af
tropper er i fuld gang og inde på
kysten ses fjenden blive kastet til
bage, i forgrunden ses to grupper af
orlogsskibe , en hojre gruppe med tre
skibe, de to anonym e og det tredje med
et ryttermotiv på agterspej let, og en
venstre gruppe med fire skibe, alle med
motiver på agterspejlet og det storste
med admira lsstander på stormasten,
Som folge af at admira l Tromp sej lede
på PRINSGEORG, har man altid påregnet,
at det viste admiralsskib var dette skib,
Antagelsen stottes af en undersogeIse
af Niels Probst, der i "Skånske krigs
orlogsskibe" (Maritim Kontakt nr.
12) påviser, at der på Frederiksborg
Slot findes et maleri af hofmaleren
Karel van Mander III , der viser Prins
Jørgen ifort en halvlang kjortel foran
en tæmmet love, et motiv der i alt det
væsentlige svarer - til PRI NS GEORGS
spej lornamentering og i lighed med et
kendt fortilfælde for PRINS CURISTIAN
fra 1650 om end i spej lvendt form .
Admira lsskibet er altså PRI NS GEORG.
Dette skib var bygget i 1664 og var i
aktiv tjeneste under næsten alle flådens
foretagender f.eks i J675 som admiral
Cort Adelers flagskib, indtil det i
1713 indgik som en del af det dette år
grundlagte sobatteri Tre Kroner.
Skibet til venstre 10 1' PRINS GEORG
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bærer det holstenske våbenskjo ld
Neldebladet som spejlo mamentering.
og det er nok ikke for dristigt at fastslå.
at der her er tale om orlogsskibet
NELI)mLAOET bygget i Kiel i J671 og
i konstant brug under hele Skånske
Krig, måske mere af nod end af glæde
eftersom det efter krigendomtes at være
et slet krigsskib og en sloj sejler, som
ikke var reparation værdig. Betegnes i
1682 med "Ka n passere, er færdigt" og
sælges i 1691. Et nyt NELDEBLAO blev
bygget i 1692. Der kendes ikke andre
afbildninger af skibet.
Bag NELOEB LA OET ses ' et skib med
korset fra Delmenhorst våbenskjold på
agterspej let, og selvom bundfarven her
er angivet rod i stedet for det korrekte
blå, er det nok ikke for dristigt at
lå stlægge skibet som orlogsskibet
DELMENUORST bygget i Skelskor i
1665 og ofte brugt i krig som i fred,
til det i 171 3 blev grundsat som en
del af det denned etablerede sobatteri
Provestenen.
Bag PRI NS GEORG ses et skib med
en svane på agterspej let. Christian
4.s svigerson og statholder i Norge
Hannibal Sehested byggede i 1647 til
Christian IV, et stort skib, der fik det
for tiden særprægede navn H ANNIBAL.

Da Sehested på grund af sin "svenske
neutraIitet'
faldt i unåde, lod Frederik 3., efter at
HANNIBAL var vendt hjem fra togt i
1658, Sehesteds bry stbi Ilede ljel11e fra
spej let, ændrede navnet til SVA NEN og



lod spejlet pryde med en hvid svane.
Det er nærliggende at forstille sig , at
navnet er valgt , fordi svanen indgår i
landsdelen Stormarns våben, en hvid
svane, en navngivning efterrigsvåbnets
skjolde svarende helt til navngivningen
afmange andre danske orlogsskibe.

Det viste skib påregnes at forestille
orlogsskibet SVANEN ex. HANNIBAL
1647-1720.
Delle skib deltog i næsten alle flåden s
foretagender, i de udramatiske krige
ellersnarere krigstilstande med England
i 1652-54 og 1665-67, i svenskekrigene

eIlRIST/ANUS Q UINTUS 'agterspejl, Spejlvendt udsnit afhojreskibsgruppe på
Ritgentapetet.
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1657-60, det ene år, i 1659, fort af
Niels Juel, i Skånske Krig, i de store
udrustninger i 1683 og 1689 under
Niels Juels overkommando, i 1700
under Gyldenloves overkommando, i
træfningen i Koge bugt i 1710, hvor
Iver Huitfeldt sprang i luften med
DANNmROG og i næsten hele Store
Nordiske Krig indtil det blev oplagt
ved udgangen af 1715. I 1720 blev det
grundsat ved det ovennævnte sobatteri
Tre Kroner.
Der kendes ikke andre alb ildninger
af skibet som SVANEN, men på
orlogsmuseets kobberstik af landgan
gen ved Råå 24,juni 1676 er vist et
ikke navngivet skib med et spej lmotiv.
der med lidt god vilje kan opfattes som
en svane, Af HANNIBAL fi ndes derimod
et smukt portræt af hollænderen Van
Der Velde tegnet i 1658 under dennes
ophold i den hollandske hjælpefl åde.
ligesom der af samme maler findes
fl ere situationsbilleder. hvor HANNIBAL
indgår som TREFOLIJIGIIEOS tro følge
svend.

I gobelinens hojre skibsgruppe
har skibet, som følge af kongens
tilstedeværelse, hidtil været opfattet
som orlogsskibet FREDERICUS TERTlus,
Man kunne måske se på denne
tolkning med en vis skepsis, da man
kunne fi nde, at et skib bygget til og
navngivet som et kongeligt skib skulle
have en spejlomamentering med en
alb ildning af kongen, som det f.eks,
er tilfældet med skibets forgæn ger
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FRIOERICH 1649-71, med det samtidige
CIIRISTlANUS QUARTUS 1672-1719 eller
de fremtidige CIIRISTIANUS QUINTUS
1683-1717 og FREDERlCUS QUARTUS
1699-1732. Det kan også være lidt
underligt, at man skulle vælge et
ry ttermotiv. når flåden i forvejen
havde to skibe med ryttermo tiver.
CJIURI'RINSEN og CII RISTIANUS QUI NTUS
ex. PI(INS CHRISTIAN,
Med den moderne PC teknik er det
nem! at indlægge et fotografi af tapetet
og spejlvende det, Gor man det, finder
man straks, at alle monogrammerne
bliver til retvendte C-5 monogrammer,
at der er fuld overensstemmelse
med det ovennævnte van Mander
maleri af Prins Jorgen og at skibet
i midtergruppen straks identificerer
sig som det kendte og veldokurnerne
rede CJ IRISTIANUS QUINTUS ex, PRINS
CIIRISTIAN,
CIIRISTlANUS QUINTUS er afbildet og
navngivet på Johan I-Iusmans stik af
slaget ved Øland l .j uni 1676, det er
troværdigt malet af Claus Moiniehen
og Christian Morholt på malerierne i
audienssalen på Frederiksborg Slot,
hvor afbi ldningen på maleriet fra Koge
Bugt er det mest autentiske, det er vist
på to andre af Rosenborgs gobeliner,
og det er gengivet i et utal af mere
eller mindre troværdige malerier, som
skibsmodeller og på medaljer.
Skibet er altså CIIRISTlANUS QUI NTUS,
admiralerne Tromps og Niels Juels
flagskib, kongens eget skib.



Der er henned skabt baggrund tor
en variation i to lkningen af tapetet.
Dets egentlige kunstneriske skaber
Wilcken Riboli . der har malet kartonon
til vævningen. har nok været mere
kunstnerisk. fantasirig. farveglad og
effektsøgende. end han har været

historisk korrekt. Et landskab som det
viste eksisterer ikke. landsætningen
foregik i et land skab af samme åbne
kara kter som Koge Bugt. flåden s
størrelse og sammensæt ning er ikke
korrekt. de indbyrdes storrelsesforhoid
er fcrkerte, og af de viste skibe var kun

Claus Måinicken: CflRISTlANUS QUINTUS i slagel mel/em Slel'IIS og Falsler/JO I.fuli
1677. Udsni t of maleri på Frederiksborg..
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PRINS GEORG til stede .
Vi må snarere opfatte gobeli nen som
en fes tlig og fant asi fuld hyldest til de
kongelige brodre Chr ist ian 5. og Prins
Jorgen . der på hve r sit skib og med
stotte fra et udvalg af de kongelige
besiddelser Holsten , Delmenhorst og
Stormarn invadere r et eventyrl igt og
spændende nyt land.
En sand glor ificering - og ikke så ringe
gjort endda.
CIlIU ST IA NUS Q UI NTUS lob af ba nke
stokken i Ne ustadt i i sommeren 1666
under navnet PRI NS CIIRISTIAN og var
udsty ret med en ry tter som spej lmo tiv
efter den hesteglade kronprins, de t
var opkaldt efter, en udsmykning det
behold t resten af sine dage . Det blev
sej let til Kobenhavn og efter en lang
stilstand i skibsbygger iet her gjort
lærdigt i 1673, nu som CIIRISTIANUS
QUINTUS efterso m kro nprinsen i
mellemtiden var blevet konge.
Det har deltaget i næsten alt, hvad
flåden har foretaget sig, i mange år
som flådens fornemste skib, efter 1683,
hvor de t nye CHRISTIA NUS Q UINTUS blev
bygget, som ELEFANTENog endelig so m
GAMLE ELEFA NT, da en ny ELEFANT blev
bygget i 1703 , som kra nskib fra 1708
og ende lig som en del af sobatteriet Tre
Kroner fra 171 7.
I begyndelse a f sids te århundrede
besluttede man, insp ireret af den
russiske Zarina, at bygge en model af
C1 UU STIANUS QUI NTUS efte r tegninger,
man dengang troede fores ti llede
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dette skib. Der blev bygget en model
til Ho lmens Kirke og en ande n ti l
l'vI odelsamlingen på Holmen, nu
Orl ogsmuseel. Ny historiefo rskning har
imidl ertid vist, at det ikke var de ret te
tegninger, og selvom vi altså har de to
meget smukke skibsmode ller, så har
vi stadig ingen model af dette beromte
historiske skib. Det forekommer at
være en smuk tanke, om en sådan model
kunne bygges , ekse mpe lvis afde meget
kom petente menn esker, der står bag
orlog smuseets nyeste an skaffe lser, e ller
af en eller flere af modelbyggerlauge ts
medlemmer eller andre interesserede
modelbyggere. Som forste skridt er det
nok nødvendigt. at der frembringes et
sæt tegninger, ikke mindst til inspiration
for vordende modelbyggere. Det er her
opmuntrende at læse so m konklusion
i ovennævnte artikel af N iels Probst,
a t kendt materiale åbner mulighed for
en sag lig rekonstruktion af nogle af
flådens mest navnkund ige skibe.
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M EDDELELSER FRA
ORLOGSM US E ETS I\IOD ELBYGGERLA UG

MOO ELSK IIl2005.
Laugcts rncdelbygni ugskonkurrcncc blev med succes afviklet Ila Orlogsmuscet fra den 14. ti! den
2&, august 2005. Bedømmelsen af modellerne blev foretage t lerdug den 13. augus t med
præmieoverrækk else sondag den 14. august. Bland t de mange modeller var der flere helt cnc stående
gode modeller, heriblandt både miniaturemede ller og modeller i en mere traditionel størrelse.
Udstillingen gav samtidig lauger mulighed for uden for konkurrencen r u"ise en række eksemplerpå
mcdcltckuik , herunder spantbyggede modellerog helt cncs tående skibsmodetler udfø rt i papir. Der
blev uddelt følgende præmier: Ro- Ol ' sejlf., rllljer: ingen forstcprærnicr men to andenpræmier til
henholdsvis Poul Wamckær (frcgatskib) og Finn Knudsen (orlogsskibet Prins Chr. Frederik), saml
en tredj epræmie til Po ul Henrik w csth {jagtsk ib). ~fotor<Jrevne skibe: førstepræmie til Onc Hoj
(isbryderen Elbjc m) , anden og tredjepræmie til Georg Dcvanticr ( fragtskib og fransk destroyer).
Scenarier m.v.: førstepræmie til John Andersen (s tillehavso). Miniaturcmodellcr: fø rste og anden
præmie til Niels Hollaud ( en krydser og Cl slagskibe), tredjepræmie til Arne Agergaa rd
(minestryge r). Flaskt.'Sk ibc: fbrstc og anden præmie til Je rgen Risum . Maritime ny: Iorstcpræmic
til Georg Devamier (torpcdofly).

1l0L~1Er-: 1 9(,~

Orfogsmuscct og laugcls byggegruppe kan nu ojnc afslu tningen på projektet. hvor der på
landnulæggene kun mangler fa huse. Arbejdel rene r sig mere og mere mod en række detaljer,
s åsom lysm aster, træer og buske. mens der endnu vil gåcl stykke lid med al fremstil le de resterende
modeller af flådens forskellige enheder og fartejer fra omkring 1968. Endel ig kan musee t og
gruppen se: frem til en glædelig og mnrkant begivenhed. nemlig etablering af ct audi-visuel lys- og
informationsan læg på modetlen. der er muliggjort med fondsmidler, hvilkel forventes markeret ved
en lille festliehed i løbet af december2005.
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Boganmeldelse
SorC17 Norbv: Dal/ske Ubåde 1909
]()().J . Redaktion: Hans Christian Bjag.
Forsvarshistoriske skrifter 111: I udgivet af
Statens Forsvarsh istoriske Museum 2005 .
255 sider: ill. 1\(111 bes tilles red henvendelse
til Tojhusmnseet/Orlogsmnseet tl].
3311603 7 eller kobes i Tojtmsnmseet og
Orlogsmuscets kiosker: K,: ]()() plus evt.
porto.

Den 25 . november2004 blev der streget
ko mma ndo på SÆLEN og SPR INGEREN,
soværnets sids te to ub åde . Det er derfo r
en afsluttet historie Saren Narby kan
præse ntere, fra ind loreisen af ub åde i
soværnet i 1909 til udfasni nge n af de
sidste. Bogen er delt i fire hovedafsnit:
I. T ide n (r em ti l 1945, II. 1945 - 1989,
Fra genopbygning til Ko ld Krig , III.
1989-20 04 , Fra Berlinmurens fa ld til
kr ige n i Den Persiske Golf og endel ig
IV. Epilog. Farvel til det danske
ubådsvåben. Desuden er der ap pend iks

med bl.a . tek niske dat a om dan ske
ubåde med tegni nger samt reg ister.
Den fo rste ubå d. DVKKEREN fra 1909,
varen ital iensk ko nstruktion, og den va r
på mange måder et eksperiment med
begrænse de anve ndelses muligheder.
Den var f.eks . ikke udstyret med
maskineri, de r kunn e oplade batteri erne,
så den kun ne kun bruges i nærheden
af Kobenhav n. hvor de n indgik i
nærforsvaret. Øve lserne me d Dykkeren
bekræftede dog værdie n af det nye
våben, og i 1910 best ilte man endnu to
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ubåde af italiensk konstruk tion hvoraf
den ene skulle byg ges i Fiume den
and en på orlogsvæ rfte t. De blev fulgt
af end nu lire ubåde a f sa mme type, og
d isse seks ubåde benævntes A-k lassen
da man op mod udbruddet af for ste
verdenskrig tog fat på at bygge fem
en hede r af en forb ed ret udgave kaldet
B-klass en. I lobet af verdenskrigen
ko m antalle t afop era tive da nske ubåde
op på tolv,
Mellemkrigst iden betegnes som
de danske ubådes g uldal der og i
begyndelsen af 1626 nåede anta llet
af ubåde da også op på et rekordslort
tal på sekste n enhede r. Kort e tter
begyndte man dog at ud fase de seks
både af A-klassen . De nyeste ubåde
var da C- og D- klassen. De var rent
dansk-kon struerede og de var næsten
dob belt så store so m bådene af A- og
B-klassen . De nye både var udm ærkede
konstrukti oner der bragte danske ubåde
helt op på internat ional sta ndard. l 1924
udfø rte de tre både af C-klassen et togt
til Færøerne via Eng land og Skotla nd.
l 1933 blev de sidste både afA-klas sen
og lo af B-k lasse n udfaset så anta lle t
af ubåde ko m ned på otte, Aret efter
begyndte Orlogsværftet at proj ektere
en ny klasse ti l erstatni ng for de sidste
både af B-k lassen. Den nye typ e skulle
egentl ig have heddet E-k lassen , men
da det kneb me d al linde navne de r
begyn dte med E va lgte man i ste det
at ka lde den H-klassen! Igen valgte
man al gå lidt op i storrelsc, og so m



noget nyt var skrogene ikke nittet
men svejset samme n. Den sids te båd
af H-klassen , HAVll ESTEN, blev søs at i
juli 1940 , a ltså kor t efter besætte lsen.
Den nåede at hej se kommando i 1942,
men blev, ligesom søværnets øv rige
syv ubåde der var under kommando,
sænket den 29 . aug ust 1943. Ingen af
ubådene blev spræng t, de blev blot
sænket med åbnede luger, og skø nt
tyskerne hurtigt fik hævet dem alle,
havde det indtræ ngende saltvand nået
at ode lægge motorer og elektrisk
udstyr i en sådan grad, at tyskern e ikke
forsøgte at sætte dem i stand.

Efter kr igen forbl ev bådene af H-,
.0 - og C-klassen fo reløbig i flådens
tal. men forsøg på at sæ tte i hvert
fald de fire både af H-kl assen og to
af D-klassen istand måtte opgives. 1-1
bådene forblev dog i flådens tal indt il
1950. I stedet va lgte man at lej e tre
engelske ubåde, en af U-klassen og
to af V-k lassen, fore løbig for en tre
år ig periode. De anko m til Holmen i
okt ober 1946 og hejste ko mm ando som
U l , U 2 og U 3 året efter. l fo rhold
til H-klassen betød de enge lske ubåde
et væ ldigt fremskridt, de var næsten
dobbelt så sto re og hvor H-klassen
kun kunne dyk ke til 45 meter var de
enge lske både konstrueret til at operere
på over 100 meters dybd e. Lejeaft alen
blev flere gange forl ænget og de
enge lske ubåde udg ik først i slutninge n
af I 950'erne. l mell emtiden havde

Orlogsværftet konstrueret en ny type,
der på mange måder var en forb edret
udgave af den enge lske V-k lasse dog
lidt mindre, og som den forste danske
ubådstype bygget med et skrog der gav
storre fart neddykket end i overfladen.
DELFINEN-k lassen, som typen kom til at
hedde, blev sosat fra 1956 og kom til at
bestå af fire både. Det blev den sids te
dansk-konstru erede ubådstype.
Da USA i 1962 havde foræret de t
dan ske flyvevåben en eskadr ille F
104 j agere, forlangte ameri kanerne at
Danmark so m modydelse investerede
i nyt materiel til hæren og soværnet.
Søværne t valgte at bygge to nye ubåde,
og skont Delfin en klassen ansås for at
være en udm ærket ko nstruktion va lgte
man nu at bygge to både afdet tyske Type
205 des ign, der var en videreudvikli ng
a ftype XX III fra 1944. De to både blev
bygget på licens på Orlogsværftet og fik
navnene NAR JlVA LE N og NORDKAPEREN .

Det blev de sidste af i a lt 23 ubåde der
blev bygget på Orlogsværftet, hvis
nybygningsafdelin g det i 1972 blev
beslu ttet at nedl ægge. Da den sidste
kom i tjene ste i 1970, nåede søværnet
op på at besidde seks ubåde, det stors te
anta l i e fterkrigsperioden.
Hvis den kolde krig var blevet varm,
ville ubådenes op gave have været
at opre tho lde en første torsvarsl inje
i området omkring Bornho lm. Men
da vanddybden i Øres und ikke tillod
ubåde at sej le neddykket fra Holmen
ud i Østersoen. mått e ubådene allerede
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i tilfæ lde af en stigende spændin g
mellem Ost og Vest forl ægges til Ronne.
Folgelig op retholdt ubådseskadren
under hele den ko lde krig e t kon stant
hojt be redskab. Ubådenes ev ne til use t
at hol de oje med Warszawa-pagtens
enhede r og havne va r endv idere af
største værdi.
I begyndelsen af 1980 ' em e var
DELFINEN-klassen ved a t være udtjent.
Allerede i 1978 va r sovæmet gået
i gang med at finde en efterfolger.
Planerne stodte imidlertid på po litisk
modstand. især fra socialdemokraterne,
der i forbi ndelse med forsvarsforliget
i 1984 onskede helt at afskaffe
ubådsvåbnet. De gik dog til s idst med

ti l at leje tre ubåde til ersta tning for de
fire " Delfiner". Sagen endte dog med
a t man kobte tre brugte norske ub åde
af den tys ke typ e 207. der havde stor
lighed med NARHVALEN-klass en. De
krævede dog en simre mod erni sering,
me n fra 1989 indgik de tre både,
TUMLEREN, SÆLEN og SPRINGEREN i
søværnet.
I fors varsforl iget 1999 besluttedes
del at "henlægge" N ARHVALEN og
NORDKAPEREN, og at Danmark fort sa t
skulle delt age i ud viklin gen af det
fællesnord iske Viking-proj ekt. Dette
havde dog lange udsigter, de første
Viking-både forve nledes tidligst klar
i 2009, så søværnet va lgte som en
midlertidig losning at lease/købe en
svensk ubåd af NAc KEN-k lasssen,
der under navnet KRONOORG hej ste
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kommando i 2001. Samtidig ble v
NARHVALEN og NOROKAPEREN solgt til
ophugning, og det blev besluttet al
modemisere SPRINGEREN og SÆLEN
så de kun ne holdes i tj eneste indti l
Viking -bådene kom, mens TUMLEREN
blev henlagt..
I 1999 havde NATO ønsket. at Danmark
de ltog i aktionen i Kosovo me d en
ubåd. men regeringen havde måttet
med bekl agel se afstå . på gru nd af de
hoj e vandtemperaturer i Middelhavet.
For at undgå igen at komme i den
pinlige situa tion blev SÆLEN i 2000
"tropikaliseret" med bl.a. Kø lesy stem
for 20 mio. kr. Så da Danmark i 2002
igen blev anmodet om at stille en ubåd
til rådighed i Middelhavet, denne
gang lil NATO's op eration Ae tive
Endcavour. var S.HE Nklar og fra augus t
indgik den i NATO 's patru lj er i det
østlige M iddelhav. Det var planen, at
SÆLEN i janua r 2003 sk ulle returnere til
Danmark. men i stedeI blev de n for lag t
til den Persiske Golf , for sammen med
korvetten OLF ERT FISCII ER at være på
plads , hv is krigen mod Irak blev til
virkelighed . I marts 2003 besluttede
et lille flertal i folketinget. mod bl.a .
So cialde mo kratiets ønske. al deltage
i krigen mcd de to cnheder. SÆLENS
op eration sområde ble v Hormuz
strædet hvor opgaven var a t holdc
oje med den iranske nåde og udfo re
elekt ronisk eflerre tning sindsaml ing.
Opgaverne blev lost til arnerikanernes
store ti lfredshed , og ved hjemkomsten



ijuli 2003 udtalte såvel den fungerende
forsvarschef som chefen for SOK, at
SÆLENnok havde banet vejen fordanske
ubådes deltagelse i internationale
aktioner fremover.
Men ak. Forhandlingerne om Forsvars
forliget i 2004 endte med en beslutning
om helt at nedlægge ub ådsvåbnet.
KRONBORG blev derefter leveret tilbage
til Sverige, og efter at SÆLEN havd e
deltaget i en NATO oveIse i Nordsoen
i efteråret blev kommandoen strøget på
den og SPRINGER EN den 25. november
2004. Ingen af dem bliver dog hug get
op. I december 2004 blev SÆLEN løftet
op på Bradbænken hvor den nu er
indrettet tilmuseumsskib som en del af
Statens Forsvarshistoriske Museum, og
i skri vende stund planlægges det at lade
SPRINGEREN opstille som museumsskib
ved Lan gelandsfortet.
Udover selve ubådenes historie, der
kor t er resumeret ovenfor, behandler
bogen livet ombord, der er faktabokse
om dykkete knik. angrebstaktik.

ASDlC eller SONAR, kons ekv ens en af .'
radarens ind førel se , ubådsbekæmpel se
etc. Saren Nørby kender sit sto f, han
syn es at have gennemgået alle relevante
kilder og han s interesse for ubåde er
bestemt ikke blot platoni sk, i 200 I var
han således Orlogsmuseets observatør
på NORDKAPERENS sidste togt, der gik
til Polen (se MHT 200311). Bog en er
yders t inform ativ og vel skrevet, den
balancerer fint mellem det faglige
og det populære. Det skal endvidere
fremhæves, at den , takket være Soren
Norbys mangeårige arbejde med at
regist rere alt eksisterende fotomaterial e
vedrørende den dan ske Flåde,
indeholder et stor t antal billeder, der
aldrig tidligere har været publiceret.
Denne anm elder har kun fundet en
enkelt faktuel fejl : Den tyske ubåd ,
der i 1914 sænkede tre engelske
panserkrydsere, hed U 9 ikke U I 9
som der står på side 41. Men det er en
petittesse, bogen kan varmt anb efales!

N iels M. Probst

Ubåden HWK..I LEN. (Orlogsmusect s billedarkiv)
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Information t il medlemmerne ved rorende T oj hus m useet/O d ogsm nseets
fremtidige forlagsvirksomhed

Som det vil ses af anmelde lse n af Saren No rbys bog, er den num mer I i en
ny forlagsserie ved nav n Forsvarshistoriske Skri fter. Nummer 2. er a llerede
udgivet Undertegnedes bog, "Nie ls Juel , vor sto rste fl ådeforer", de r udkom 30 .
september i år, sam tidig med åbninge n af Oriogsmuseets udstill ing af samme
nav n. Begge boger kan købes ved hen vendelse til Taj husmuseet tl f. 33 116037
eller dir ekte i kioskerne i Oriogsmuseet og Tøjhusmuseel. Der er plane r om også
at lægge bøgeme ud til a lm inde lige bog handlere, herom senere. Det er tanke n
at a lle bøger produceret af Tøj husmuseel! Orlogsmuseet fremover ska l udgives
under navn af Forsvarshistoriske Skrifter. Forl aget Mari nehistor iske Skrifter
lortsætter dog med udgive se rien Flåde ns Histori e, men vil, når denne serie er
bragt til ende, ende ligt blive nedlagt. Nummer syv i de nne ser ie, Ole Lisbergs
bog om per ioden 1864-1 920, er ved at gå i trykken og vil udkomme inden j ul i
år. Der er trutTet aftaler med forfattere til de res terende numre, fem, seks, otte og
ni, men en egentlig tidsplan er ikke udarbejdet.

Konkurrence
Oriogsmuseets Venner/Mari nehistorisk se lskab har modtaget et eksemp lar af
adm ira l Thiedes bog Da nsk Soarti lleri 1860-20 04, som bestyrel sen har bes luttet
at udlodde blandt de af medlemmerne, der kan besvare talge nde spø rgs m ål:
Hvilket dansk skib var det første, der blev arme ret med riflede bagladekanoner?
Svaret sendes til redaktoren inden den IO. december, hvorefter den heldi ge v inder
findes ved lodtrækn ing.

Bogudgivels e
Det kan medd eles, at Tojhusmuseet netop har ladet try kke et begrænset op lag af
admira lThiedes redigerede no tater, der er samlet i lo bind med titlerne Den da nske
flådes riflede skyts 1860-1943 og Den danske flådes artilleria rmering 1860-1 943.
Udg ive lsen, der har karakter af et illustreret tabelværk, er tilsendt Marinens
Bib liotek, Gam isonsbiblioteket, Rigsarkivets læsesal saml Orlogsmuseets
Mode lbyggerlaugs bibliotek.

Maritim Konta kts Eksa mensp ri s og Prisopgave
Kontak tudva lget for dans k mar itim historie og samfu ndsforskning har udskrevet
en eksamenspris og en prisopgave for at fremme forskningen i maritim historie
i Danmark . Næ rmere op lysninger kan fås på : http://www.hislorie-onl ine.dk/nyt/
mari timopgave.htm . Niels Prob st



MARINEHISTORISKE SKRIFTER.
MAR INEHI STOR ISKE SKR IFT ER udsender til e ileråret 2005 nr. 3 L bind 7 af flådens
historie, og vi indb yd er med lemmerne til tegning af abonnement.

Ved at udfylde nedenstående blanket kan De de ls besti lle del nye skrin og de ls tegne
abonnem ent for de kommende skrifter, hvilket sikrer Dem . at De får skrifterne tilsemil
straks, når de udk ommer.
Desuden kan De købe de hidt il udsendte skrift er, som der endnu er ek semplarer af til
særdeles lave priser:

3. Georg Norrcgaard: Fregatt en F AL STEH ved Marokko 1753 (1956 ). 17 kr.
7. Jørg en 1-1. Barfod : Or logsfiåden på Niel s Jucls tid 1648-99 (1963). 20 kr.
14 . Jergen H. Barfod: Nicis Juc l. A Danish Admira l of the 17th Century ( 1977 ). 20 kr.
17. Fregatte n B El.I ONA' s togt til Sydamerika 1840-4 1.

Sk ibslægen J.H. Lorchs dagb og ( 1980). 20 kr.
19. J-I ans Chr. Bjerg (udg.): Lex Rechnitzer. Optegnel ser af viceadmiral H. w cnck.

kon treadmira l H. Rechnitzcr og kornmander A.G. Topsoe-Jensen.
Om tilblivelsen a r l av om Sa værnet 1932 (19 85 ). 68 kr.

2 1. Ole L. Frant zcn (red.): Linieskibet Hot.sre » 1772-18 14 ( 1988). 60 kr.
22. Jorg en H. Barfod: Flådens Føds el (1990).200 kr.
23. Per Wessel-Tolvi g (rcd. ): FIfldens opro r (1993).48 kr.
24. Pou l Erik Pedersen: Signalering til ses (1995). Flagsignalering i den dan ske or logsflåde

i perioden 1720- 1SOO. 9S kr.
25 . Jørgen H. Burfod: Chri stian 3.s Wide (19 95 ).220 kr.
26. Nici s M. Prob st : Christian 4.s flåde (1996).220 kr.
27 . Jorgen H. Bar/od : " Niel s Jue ls Flåde" (199 7). 220 kr.
28. Gunnar Olsen og Sve nn Storgaard: Flåden s skibe og fartejer 1945- 1995 (19 98). 149 kr.
29. Jakob Seerup: So kadelakadem iet i Oplysn ingstiden (200 1). ISOkr.
30. Jeppe Bjorn Hoj: F.C J-I . Hohlcnbcrg. Flådens fabri kme ster 1796-1 803 . (2003 ). 150 kr.

Evt. torscndclscsnm kosuungc r skaltttlæggcs,

kIip ------------------------------------------------------------------------------- kIiP
(ud fyldes ven ligst med blokbogstav er)

Undertegnede:

Adresse :

Sæt kryds .

Sæl kryds .

Tegner hermed abonnement på Marinehi storiske Skrifter fra og
med 'skrift nr. 30 , " F.C. H. Hoh lenberg. Flådens fabrikmester
1796 -1803 ".

Bestiller skrin nr.: .

(underskril\)

Indsendes til Orlogsmuseet/Toj husmuseet Frederiksholms Kanal 29 1220 Kbh . K.
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