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Året ekskursion til Stevnsfort og Rødvig
Lørdag den 5. september 2009

se inderside af omslag bagerst



Årets ekskursion går til det nyåbne-
de ”Koldkrigsmuseum Stevnsfort”. 
Fortet åbnede i sommeren 2008 og 
havde på fire måneder ca. 33.000 
besøgende.
Stevnsfort vogtede under den Kol-
de Krig fra 1954-2000 over den 
sydlige indsejling til Øresund. 
Fortets opgaver var sammen med 
danske og allierede krigsskibe, 
fly og minespærringer at hindre 
den Røde Flåde i at passere ud 
gennem Øresund, for herefter at be-
kæmpe Natostyrker i Nordsøen og 
Nordatlanten.
På museet kommer vi til at se 
kanon- og radarinstallationer på 
jordoverfladen. I dag er der ud-
over de oprindelige søværnsinstal-
lationer på overfladen også opstilet 
et Hawk-batteri (luftværnsmissi-
ler) og en udstilling af pansrede 
køretøjer fra den Kolde Krig. 
Turens højdepunkt vil være en 
besigtigelse af det mægtige under-
jordiske anlæg på stevnsfort. Vi 
vil her se operationsrummet, kom-
munikationscenter, belægnings-
rum og ammunitionsmagasiner alt-
sammen placeret 20 meter nede i 
kridtklippen. 
Efter denne åndelige føde vil vi 

med bussen forlægge til Rødvig 
med den idylliske lille havn, hvor 
skafningen vil foregå på Rødvig kro. 
Efter skafningen og en kop kaffe 
med kage vil der blive mulighed 
for en gåtur på Rødvig havn, in-
den vi med bussen returnerer til 
København.

Lørdag den 5. september 2009
Kl.: 0845 – ca. 1630 
Mødested Valby Station, på sydsi-
den af stationen.
Praktisk fodtøj og lunt tøj, da 
der året rundt er ca. 12 gr. C. i 
undergrunden.

Pris: 550 kr./person. 
I prisen er inkluderet bustransport, 
entre på Stevnsfort samt lækker 
frokost med kaffe og kage.

Tilmelding til Tom Wismann på 
mail twismann@mail.dk eller på 
telefon 4879-7028.
Sidste frist for tilmelding er lørdag 
den 8. august.
Beløbet for turen bedes samtidig 
indbetalt på selskabets bankkonto: 
Regnr.:3171,kontonr:4150-851319.

Med venlig hilsen
Tom Wismann

Året ekskursion til Stevnsfort og Rødvig
Lørdag den 5. september 2009
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Arrangementer sæsonen 2009 – 2010

Lørdag den 5. september 0845 - ca. 1630
Heldagstur til Koldkrigsmuseet Stevnsfort. Nærmere beskrivelse af dette 

arrrangement er trykt i maj nummeret af bladet.
        

Onsdag den 28. oktober 2009 kl. 1930
Foredrag: Udviklingen af tyske offensive planer mod Danmark fra 1898 til 

iværksættelsen 42 år senere
Brigadegeneral Michael H. Clemmesen

Onsdag den 25. november 2009 kl. 1930
Foredrag: Muskö-basen og svenske kystbefæstninger under Den kolde Krig

Maskinmester Tom Wismann

Onsdag den 27. januar 2010 kl. 1930  
Foredrag: Panserskibe og artilleriskibe

Projektchef, direktør Lars Wismann

Onsdag den 24. februar 2010 kl. 1930  
Foredrag: Ubådskrigsførelsen i Middelhavet under Den Anden Verdenskrig

Kommandør Poul Grooss

Onsdag den 7. april 2010 kl. 1930 
Generalforsamling efterfulgt af forevisning af historiske film og billeder.

Alle foredrag og generalforsamlingen foregår på Orlogsmuseet
Efter onsdagsforedragene og generalforsamlingen er der mulighed for at få 2 stk.

Smørrebrød med øl og kaffe for i alt 80 kr.
Tilmeldinger til foredragsaftener og generalforsamling til Trine@Kjems.com

Eller telefon 3315-1410. Det skal præciseres, at tilmelding til spisning skal ske 
senest mandagen før det pågældende foredrag/generalforsamlingen.
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Britisk orlogsbrig af samme type og 
størrelse som Speedy

Lektor, lic. Jur. Per Jacobsen

Den 20. april 1800 om eftermiddagen 
skingrede bådsmandspiben ombord i 
den britiske orlogsbrig Speedy, der lå i 
havnen i Port Mahon på øen Minorca, 
da skibets nye chef kom om bord for 
at ”læse sig ind”. Kort efter kunne den 
nye chef, en ung, høj og bredskuldret 
Commander, læse de traditionelle 
vendinger i sin bestalling, som på 
Admiralitetets vegne var underskrevet 
af den øverstkommanderende for 
Middelhavsflåden, Admiral Lord 
Keith, for den mønstrede besætning:

”By virtue of the power and authority 
to us given, we do hereby constitute 
and appoint you Commander of His 
Majesty´s sloop the Speedy, willing 
and requiring you forthwith to go on 
board and take upon you the charge 
and command of Commander  in 
her accordingly; strictly charging 
and commanding all the officers and 
company of the said sloop to behave 
themselves jointly and severally in 
their respective employments with all 
the respect and obedience….” 1

Denne traditionelle ceremoni i Speedy 
blev startskuddet til en eventyrlig 
karriere for den unge Commander, hvis 
bedrifter nu i næsten 200 år har været 
inspirationen for de mange forfattere,

der har skildret den britiske flåde 
under de franske revolutionskrige 
og Napoleonskrigene, f.eks. Captain 
F. Marryat i 1800-tallet og senere 
Patrick O´Brian, Alexander Kent, C.S. 
Forester m.fl.

 
2

Den nye chef. 
Den nye chef for Speedy var Thomas 
Lord Cochrane. Han var ældste søn af 
en forarmet skotsk adelsmand, den 9. 
Earl of Dundonald, Archibald Cochrane

 

3. Han var født i 1775, og voksede op 
på det daværende familiegods, Culross 
Abbey, på den nordlige side af og i 
bunden af Firth of Forth fjorden. 

Virkelighedens “Master and Commander
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Admiral Lord Keith
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Faderen var en dårlig administrator, 
men en dygtig naturvidenskabsmand. 
Han var imidlertid ikke i stand til 
økonomisk at udnytte sine betydelige 
resultater, der senere blev udnyttet 
af andre. Resultatet var, at han satte 
familieformuen over styr, og til sidst 
blev tvunget til at sælge familiegodset. 
Den unge Lord Cochrane fik ikke 
nogen egentlig skoleundervisning, men 
blev undervist af mere eller mindre 
tilfældige huslærere 4.
Den unge Lord Cochrane ville være 
søofficer, ligesom farbroderen, Captain 
Alexander Cochrane, og morfaderen, 
Captain James Gilchrist, men det 
modsatte faderen, der i sin ungdom 
havde været Midshipman i den britiske 
flåde, sig i første omgang, og Thomas 
var af faderen bestemt for den britiske 
hær. Langt om længe gav faderen 
dog efter for hans ønske, og Thomas 
Lord Cochrane kunne påmønstre 
farbroderens fregat       hind i Sheerness 
den 29. juli 1792, i den for en ny britisk 
Midshipman høje alder, 17 år. Til alt 
held havde Captain Cochrane for en 
sikkerheds skyld bogført Thomas som 
medlem af besætningerne på alle de 
skibe, han havde været chef for, d.v.s. 
VeSuViuS, Carolina, la Sophie og 
hind, hvorfor Thomas, da han i februar 
1796 bestod sin løjtnantseksamen, 
havde den fornødne anciennitet til at 
blive udnævnt til lieutenant den 27. 
maj. 1796 5.
I de næste par år gjorde Thomas tjeneste 

på den nordamerikanske station ombord 
i fregatten TheTiS og senere linieskibet 
reSoluTion, der var flagskib på denne 
station. Herefter kom han i efteråret 
1798 til Middelhavet som løjtnant i 
den skotske Admiral Keiths flagskibe, 
FoudroyanT, senere BarFleur og til 
sidst Queen     CharloTTe  6. Under 
tjenesten i BarFleur havde han en 
uoverensstemmelse med skibets 
næstkommanderende, Lieutenant 
Beaver, som førte til, at Thomas under 
en krigsretssag blev anklaget ulydighed 
overfor en overordnet. Han blev 
frifundet, men fik af retsformanden, 
admiral Lord Keith, på rettens vegne 
en alvorlig irettesættelse for at 
have været uforskammet overfor en 
overordnet officer, og for ikke at have 
støttet sit skibs næstkommanderende, 
som han burde have gjort 7. Sagen fik 
dog ingen konsekvenser for Cochranes 
fortsatte karriere, men var måske det 
første blandt mange eksempler på 
hans vanskeligheder med at indordne 
sig under overordnede autoriteter, 
en svaghed der skulle volde ham 
betydelige vanskeligheder i hans 
senere karriere.

Den 19. februar1800 erobrede en britisk 
eskadre under Lord Nelson det franske 
linieskib Généreux , da det forsøgte at 
bringe en konvoj med forsyninger ind 
til den belejrede ø, Malta. Erobringen 
af Généreux  gav Lord Keith, der nu var 
øverstkommanderende i Middelhavet, 



6

mulighed for omrokeringer af 
officerer. Lord Cochrane blev med 
en prisebesætning beordret til at føre 
det franske skib til Port Mahon på 
Minorca, hvorefter Keith den 20. 
februar udnævnte den hidtidige chef 
for briggen Speedy, Commander 
Jahleel Brenton, til Post Captain og 
chef for Généreux, medens Thomas 
Lord Cochrane blev udnævnt til 
Commander og chef for Speedy 8.

Skibet. 
Speedy, der var en brig, var bygget på 
Mr. King´s værft i Dover, hvor den 
var køllagt i sommeren 1781, og søsat 
i 1782. Den var ca. 25 m lang, ca. 8 
m bred og stak ca. 3 m. Tonnagen var 
287 ton, og den var bevæbnet med 
14 stk. 4 pundige kanoner. Den blev 
styret med en lang rorpind, og var 
også forsynet med lange årer, såkaldte 
”sweeps”. Besætningen bestod af  i 
alt 90 mand, hvoraf 6, inklusive 
chefen, var officerer.   Speedy havde 
under sine hidtidige chefer vist sig 
som et effektivt lille krigsskib, og 
havde f.eks. i 1799 som eskorte for 
en konvoj i bugten ved Gibraltar 
afvist et angreb på konvojen af ikke 
mindre end 23 spanske kanonbåde 9. 
Cochrane overtog således en veltrænet 
og veluddannet besætning.

Pladsforholdene i briggen var trange. 
F.eks. kunne den høje Lord Cochrane 
kun barbere sig ved at stikke hovedet 

op gennem cheflukafet´s skylight, 
således at han kunne anbringe spejl 
og barbergrejer på dækket. Cochrane 
var ikke tilfreds med armeringen, og 
fik Lord Keith til at tildele sig to 12 
pundige kanoner, som skulle anbringes 
for og agter i briggen. Det viste sig 
imidlertid, at de ikke kunne bruges i 
briggen. Dels var der ikke tilstrækkelig 
plads til at betjene dem, og dels 
kunne briggens tømmer ikke holde til 
belastningen, når de affyredes, hvorfor 
han igen måtte aflevere dem 10. 

De små orlogsbrigger, der var blandt 
den britiske flådes mindste skibe, var 
beregnet til at konvojere handelsskibe 
mod fjendtlige kanonbåde og kapere 
og til at føre handelskrig mod 
fjendtlige handelsskibe, ligesom de 
også blev brugt af flådecheferne til 
at rekognoscere, alt sammen formål, 
som de, uanset deres ringe størrelse og 
bevæbning, var velegnede til 11.

Det første togt. 
Den 22. april 1800 kl. to om 
eftermiddagen lettede Speedy anker 
og satte med en sydvestlig vind kurs 
mod Malta, hvor man skulle støde til 
en konvoj, der skulle til Syditalien. 
Speedy kunne ankre i St. Pauls Bugten 
på Malta den 29. april, hvor man, 
efter at have fyldt vand, sluttede sig til 
konvojen sammen med orlogsbriggen        
MinorCa. Efter passage af Messina 
Strædet forlod man igen konvojen og 
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Thomas Lord Cochrane

satte kurs mod Sardinien, hvor man 
tidligt om morgen den 7. maj ankrede i 
Cagliari, hvor 14 handelsskibe ventede 
på konvoj til Livorno. Den 10. maj satte 
Cochrane signal til konvojen om start, 
og kursen sattes mod nord. Næste dag 
ved daggry fik man et fremmed skib i 
sigte, og før Speedy kunne gribe ind, 
havde det erobret et af de yderste skibe 
i konvojen. Der var ikke meget vind, 
hvorfor Cochrane lod besætningen 
bemande årerne, hvorefter man stod 
mod det fremmede skib, som viste 
sig at være fransk og bevæbnet med 6 
kanoner. Efter en kort beskydning blev 
det erobret og var dermed Cochranes 
første prise 12. Da konvojen den 14. 
maj passerede den lille ø, Monte 
Christo, blev den herfra angrebet af 
5 rokanonbåde, som erobrede 2 af 
konvojens agterste fartøjer. Cochrane 
tog nu en risiko, og forlod konvojen 
for i det tiltagende mørke at forfølge 
kanonbådene og deres erobringer. Kl. 
1 om morgenen blev de erobrede skibe 
indhentet og generobret, og den 21. 
maj ankom  Speedy sikkert til Livorno 
med sin konvoj. Cochranes første togt 
havde været en succes. Konvojen var 
kommet sikkert frem, og man havde 
erobret den første prise 13.

Efter at have fyldt vand og suppleret 
briggens forsyninger, forlod Speedy 
Livorno og satte kursen mod Genua, 
hvor den sluttede sig til Lord Keith, der 
befandt sig her med en eskadre 

bestående af 5 linieskibe, 4 fregatter og 
en brig 14, der skulle støtte østrigernes 
forsøg på at generobre Genua ved 
at afskære forsyninger til de franske 
tropper. Speedy krydsede nu i nogle 
dage sammen med Lord Keiths 
eskadre, indtil østrigerne den 4. juni 
kunne tage byen i besiddelse. Herefter 
forlod Speedy 14. juni Lord Keiths 
eskadre med ordre til at krydse ud for 
den spanske kyst. I de næste måneder 
krydsede Speedy i den vestlige del 
af Middelhavet med Livorno som 
base, og jagede fjendtlige kapere 
og handelsskibe, ligesom den var 
impliceret i flere mindre aktioner med 
fjendtlige kapere og kanonbåde. I tiden 
indtil oktober erobrede og generobrede 
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Konstruktionstegning til Speedy

Cochrane i alt 6 skibe, hvoraf flere 
var bevæbnede kaperfartøjer 15. Den 
5. oktober ankrede Speedy i Port 
Mahon på Minorca. Cochrane blev 
her informeret om, at den spanske 
flåde havde sendt adskillige skibe ud 
for at jage Speedy. Han forsøgte at 
erstatte briggens 4 pundige kanoner 
med 6 pundige, men måtte igen levere 
dem tilbage, fordi de var for store til 
Speedy´s kanonporte 16.

Mødet med den spanske fregat.
Den 12. oktober forlod Speedy igen 
Port Mahon for at krydse langs den 
spanske østkyst fra Kap St. Sebastian 
til Barcelona. Den 18. november 
ramtes briggen af en voldsom storm, 
hvor den nær var blevet bordfyldt. Den 
blev så beskadiget, at den måtte søge 
tilbage til Port Mahon for reparationer, 
som varede indtil den 12. december 17. 
Som nævnt havde Cochrane erfaret, at 
spanske skibe var på jagt efter ham. 

For at imødegå denne trussel lod han 
Speedy male som den danske brig 
CloMer, der var kendt i det vestlige 
Middelhav, og han hyrede endvidere 
en dansktalende kvartermester 18. Kort 
efter at man havde forladt Port Mahon 
den 12. december 1800, fik man ud 
for Mallorca flere fartøjer i sigte og 
forfulgte det største af dem. Det viste 
sig at være en fransk bombardergalliot, 
som man efter en kort kamp jog på 
land, hvor den forliste. Kort efter 
erobrede Cochrane et fransk skib, 
la liSa, på 10 kanoner og 33 mands 
besætning, som var under vejs fra 
Alicante til Marseille.

Selvom Cochrane var informeret om, 
at Speedy blev jagtet af spanierne, 
ængstede det ham dog ikke synderligt. 
Han anså chancen for at blive fanget 
som ganske ringe, fordi spanierne 
kun søgte efter ham langs kysterne i 
dagtimerne, hvor han befandt sig 
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langt til søs, fordi hans taktik gik ud 
på at finde sit bytte ved angreb mod 
kystruterne umiddelbart før daggry 19.

Den 21. december var det imidlertid 
ved at gå galt; man var, som Cochrane 
selv udtrykte det ”very near catching 
a tartar”. Under krydsning langs 
den spanske kyst ud for Alicante fik 
man et stort skib, som man antog 
for et tungtlastet fragtskib, i sigte. 
Speedy jagtede straks skibet, men 
da man kom på nært hold, åbnede 
det sine kanonporte, der hidtil havde 
været skjult, og afslørede sig som 
en tung spansk fregat, som vrimlede 
af besætningsmedlemmer, der hidtil 
havde været holdt under dækket. Der 
var ingen tvivl om, at Speedy havde 
mødt et af de spanske skibe, der var 
på jagt efter den 20. Cochrane indså 
med det samme, at han ville være 
uden chance under en kamp med den 
artillerimæssigt overlegne modstander, 
og han måtte også erkende, at han 
næppe kunne sejle fra den spanske 
fregat. Skulle man undslippe, måtte 
det være ved list. Maskeringen som 
den danske brig CloMer skulle nu stå 
sin prøve. Det danske flag blev hejst, 
og den dansk talende kvartermester 
blev kaldt på dækket. Man prajede 
den spanske fregat, der imidlertid ikke 
i første omgang syntes overbevist om 
briggens danske identitet. Spanierne 
sendte nu et fartøj for at borde og 
undersøge briggen nærmere. Cochrane 

beordrede det gule karantæneflag hejst, 
og instruerede kvartermesteren om, 
at praje den spanske båd og forklare, 
at man havde forladt Algier 2 dage 
forinden. Baggrunden for denne 
krigslist var, at det var almindeligt 
kendt, at der rasede en voldsom 
pestepidemi i Algier, og Cochrane 
håbede derfor, at frygten for at blive 
smittet ville få spanierne til at afstå fra 
en nærmere undersøgelse af briggen. I 
Cochranes selvbiografi hedder det:

”… On the boat  coming within hail, - 
for the yellow flag effectually repressed 
the enemy´s desire to board us – our 
mock officer informed the Spaniards 
that we were two days from Algiers, 
where at the time the plague was 
violently raging. This was enough. The 
boat returned to the frigate, which, 
wishing  us a good voyage, filled, and 
made sail, whilst we did the same.” 21

Der er imidlertid ingen tvivl om, at 
kampmoralen i Speedy´s besætning på 
dette tidspunkt var meget høj, og flere 
af officererne bebrejdede Cochrane, at 
han ikke havde forsøgt at overrumple 
den spanske fregat 22.

I de følgende 4 måneder fortsatte 
Speedy sine kryds i det vestlige 
Middelhav med Port Mahon og Valletta 
på Malta som sine baser. Det var i 
denne periode, at Cochrane udviklede 
de færdigheder, der senere gjorde ham 
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til en af dygtigste fregatchefer i den 
britiske flåde. Han fik et omfattende 
kendskab til havne og farvande i den 
vestlige del af Middelhavet, og blev 
ekspert i ”hit-and-run” angreb på 
kysten og de der forankrede skibe.  
Han udviklede også en sjælden evne 
til at gøre brug af forskellige former 
for ”krigslist”, alt imedens antallet 
af priser øgedes voldsomt 23. Et 
eksempel på hans bedrifter fandt sted 
i den 22. januar 1801, hvor man ud 
for Barcelona fik øje på 5 ballastede 
danske handelsskibe. Et af disse skibe 
blev bordet, og måtte afgive vand til 
Speedy. Næste morgen sejlede man 
stadig sammen med de danske skibe, 
da man fik øje på 2 fjendtlige skibe, en 
spansk brig på 8 kanoner og et fransk 
skib på 10 kanoner. Cochrane hejste nu 
det danske flag og lod, som om Speedy 
var eskorte for en dansk konvoj. De 
fjendtlige skibe kom uden at ane 
uråd ned mod den ”neutrale danske 
konvoj”, og da Speedy nærmede sig 
det franske skib, blev Cochrane prajet 
med spørgsmål om, hvad han ville 
det. Cochrane svarede ved at nedhale 
det danske flag og hejse det britiske, 
hvorefter han åbnede ild. Begge 
fjendtlige skibe blev hurtigt erobret og 
50 mand fanget 24.

En skuffende lystønde.
Den 18. marts var Speedy i søen igen 
efter et kort ophold i Port Mahon. 
Hen imod aften observerede man en 

fregat, og da den ikke svarede på det 
interne britiske kendingssignal, var 
det øjensynligt, at den var fjendtlig. 
Cochrane satte derfor straks så mange 
sejl som muligt for at undslippe, men 
var uheldig at knække en af Speedy´s 
ræer. Det betød, at man tabte afstand til 
den fjendtlige fregat, der nu forfulgte 
Speedy. Forfølgelsen fortsatte hele 
natten, og selv om man havde vundet 
lidt fra fregatten i nattens løb, fortsatte 
forfølgelsen hele næste dag, hvor 
fregatten igen vandt ind på Speedy. 
Forfølgelsen fortsatte i løbet af natten, 
idet fregatten utvivlsomt styrede 
efter lysglimt fra Speedy. I løbet af 
natten satte Cochrane en tønde med et 
brændende lys overbord, hvorefter han 
ændrede kurs. Denne krigslist virkede, 
og næste morgen var den fjendtlige 
fregat ikke længere i sigte 25.

Erobringen af fregatten Gamo. 
I begyndelsen af maj 1801 havde 
Speedy erobret eller ødelagt yderligere 
17 fjendtlige fartøjer, og Cochrane 
havde udført adskillige dristige raids 
mod fartøjer, der havde søgt ly under 
de spanske forters kanoner. Det var 
derfor forståeligt, at spanierne søgte 
at eliminere denne trussel mod deres 
skibsfart, bl.a. ved at lade en fregat 
patruljere ud for Barcelona 26. Den 
4. maj befandt Speedy sig ud for 
Barcelona, hvor man erobrede en 
spansk tartan og en spansk kaper, San 
CarloS på 7 kanoner. Da Speedy trak 
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sig tilbage med sit bytte, blev den 
angrebet af flere spanske kanonbåde 
uden at lide skade. Kanonbådene 
vendte herefter tilbage til Barcelona. 
Næste morgen holdt Speedy, der havde 
sendt sine priser til Port Mahon, sig ude 
af sigte fra land, men ved midnatstid 
returnerede man til farvandet ud 
for Barcelona, hvor man igen traf 
kanonbådene fra dagen i forvejen. Da 
Speedy nærmede sig kanonbådene, 
stod disse ind mod land, idet de af 
og til skød mod Speedy. Cochrane, 
der havde en ide om, at kanonbådene 
måske søgte at trække Speedy ind mod 
et større og stærkere fartøj, angreb én 
af kanonbådene. Den blev imidlertid 

støttet så godt af sine kammerater, at 
Speedy´S rigning blev så beskadiget, at 
Cochrane måtte trække sig tilbage for 
at reparere. Kanonbådene fulgte efter. 
Efter at have repareret, satte Cochrane 
igen kursen mod land i et forsøg på 
at komme mellem kanonbådene og 
kysten. Det lykkedes imidlertid ikke, 
fordi kanonbådenes chef blev klar over 
hensigten, og derfor trak sig tilbage 
mod havnen. Under den løbende kamp 
med kanonbådene blev en af Speedy´s 
ræer beskadiget, og Cochrane opgav 
kampen, og stod igen til søs 27. 

Som ovenfor nævnt havde Cochrane 
en mistanke om, at kanonbådene havde 
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søgt at lokke ham ind i nærheden af 
et større og stærkere skib. Den blev 
bekræftet ved daggry næste dag, den 
6. maj, da Speedy igen stod ind mod 
land. Man observerede nu et stort 
skib i østsydøst. Da Speedy satte kurs 
imod det, ændrede det også kurs mod 
Speedy, og afslørede sig hurtigt som 
en stor spansk xebec fregat 28 på 32 
kanoner. Da der næppe var muligheder 
for at slippe fra den spanske fregat, 
besluttede Cochrane, selvom hans 
besætning efter bemanding af priserne 
var reduceret til kun i alt 54 mand 
inklusive officerer og drenge, at han 
ville erobre den spanske fregat, hvilket 
han meddelte besætningen. Herefter 
blev der pebet ”Klart skib” 29.

Kampen begyndt kl. 0930, hvor den 
spanske fregat affyrede et kanonskud 
og hejste det spanske flag. Speedy lå nu 
udsat for fregattens bredside, hvorfor 
Cochrane, for at forvirre den spanske 
chef, hejste det amerikanske flag. Det 
resulterede som ventet i en vis tøven 
hos den spanske skibschef, således at 
Speedy nåede at gå over stag, hvorefter 
Cochrane hejste det britiske flag. Det 
medførte straks en bredside fra den 
spanske fregat, der dog ikke forvoldte 
skade. Kort efter afgav spanierne 
endnu en bredside, men igen uden 
at der skete nogen skade på Speedy. 
Cochrane havde givet ordre om, at der 
ikke måtte skydes før man var tæt på 
den spanske fregat, fordi Speedy´s 4 

pundige kanoner ikke ville have nogen 
virkning på afstand. Speedy løb nu i læ 
af den spanske fregat, og det lykkedes 
Cochrane at manøvre sig så tæt på 
spanieren, at Speedy´s ræer fik fat i 
spanierens rigning. Speedy´s kanoner 
var nu ladet med 2 og 3 kugler, og 
da man lå så tæt på den spanske 
fregat, kunne kanonerne, når de blev 
eleveret, rette en ødelæggende ild op 
igennem den spanske fregats dæk. 
Den første bredside fra Speedy dræbte 
den spanske chef og hans bådsmand. 
Samtidigt betød Speedy´s ringe højde 
over vandet, at kanonilden fra den 
spanske fregat, hvis navn var GaMo, 
gik oven over den 30. 

Den kommanderende officer på den 
spanske xebec fregat, blev klar over, at 
dens artilleriild ikke havde nogen særlig 
virkning på Speedy, og han mønstrede 
derfor sine entregaster for at borde 
briggen. Det lykkedes Cochrane, der 
havde hørt de spanske kommandoer, 
at svaje Speedy tilstrækkeligt væk fra 
GaMo til at gøre den spanske entring 
umulig, idet han samtidigt fyrede 
en bredside mod den opmarcherede 
spanske besætning. Spanierne gjorde 
endnu et forsøg, der også mislykkedes, 
hvorefter man opgav entringen, og i 
stedet søgte at ødelægge Speedy med 
artilleriild, som efterhånden begyndte 
at virke ødelæggende på dens rigning 
31. Efter en times kamp var tabene om 
bord på Speedy kun 2 dræbte og 4 
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sårede, men Cochrane var klar over, at 
den ulige kamp ikke kunne fortsætte. 
Han besluttede derfor at borde 
spanieren. Besætningen blev delt i 2 
grupper, hvoraf den ene skulle borde 
fregatten forfra, medens den anden 
skulle borde midtskibs. Medlemmerne 
af den gruppe, der skulle borde 
fregatten forfra, blev beordret til at 
sværte sig i ansigterne og borde under 
høje skrig. Cochrane regnede med at 
kunne chokere de overtroiske spaniere, 
når disse skrigende ”djævle” dukkede 
frem i røgen. Herefter blev rorpinden 
overladt til Speedy´s læge, Dr. Guthrie, 
der øjensynligt kunne mere end at save 

lemmer af. Han lagde elegant Speedy 
på siden af GaMo, hvorpå resten af 
besætningen myldrede ombord i 
spanieren. Den spanske besætning 
blev utvivlsomt i første omgang 
temmelig overrasket over briternes 
dristige handling, men der udviklede 
sig hurtigt en hård kamp på det spanske 
dæk. Cochrane gav nu en af sine folk 
ordre til at nedhale det spanske flag, 
og i den påfølgende forvirring antog 
den spanske besætning, at det var en 
af de spanske officerer, der havde givet 
ordre til at stryge, hvorfor de opgav 
kampen. En af søkrigshistoriens mest 
markante enkeltskibskampe var slut. 
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Cochrane med Speedy på 14 små 
kanoner og en besætning på 54 mand 
havde erobret en spansk fregat på 32 
kanoner og 319 mands besætning. 
De britiske tab indskrænkede sig til 3 
dræbte søfolk, 1 såret officer (briggens 
næstkommanderende Lieutenant 
Parker) og 17 sårede søfolk, medens 
GaMo havde 15 dræbte, herunder 
chefen, og 41 sårede 32.

Efter erobringen af GaMo stod 
Cochrane overfor problemet om, 
hvad man skulle gøre med de 263 
usårede spanske fanger, idet Speedy´s 
tilbageværende besætning kun 
udgjorde 42 mand. Problemet løstes 
ved, at de 2 karronader, der indgik 
i GaMo´s bevæbning blev anbragt, 
således at de kunne skyde ned i dens 
last. Herefter blev fangerne jaget ned 
i lasten. Cochrane fandt det herefter 
tilstrækkeligt at overføre 30 mand af 
Speedy´s  besætning til GaMo under 
kommando af hans broder, Archibald 
Cochrane, der gjorde tjeneste i Speedy 
som Midshipman, hvorefter Speedy 
og dens prise satte kursen mod Port 
Mahon, uden at de spanske kanonbåde 
søgte at forhindre det 33.

I Cochranes rapport til den ældste 
officer i Port Mahon, Captain Dixon, 
hedder det:

”Sir, - I have the pleasure to inform 
you, that the sloop I have the honour 

to command, after a mutual chase 
and warm action, has captured a 
Spanish xebec frigate of 32 guns, 
22 long 12-pounders, 8 nines, and 
2 heavy carronades, viz. The Gamo, 
commanded by Don Francisco de 
Torres, manned by 319 officers, 
seamen, and marines.

The great disparity of force rendered 
it necessary to adopt some measure 
that might prove decisive. I resolved to 
board, and with Lieut. Parker, the Hon. 
A. Cochrane, the boatswain and crew, 
did so, when by the impetuosity of the 
attack, we forced them to strike. I have 
to lament, in boarding, the loss of one 
man only; the severe wounds received 
by Lieut. Parker, both from musketry 
and the sword, one wound received by 
the boatswain, and one seaman.

I must be permitted to say, that there 
could not be greater regularity, nor 
more cool determined conduct shown 
by men, than by the crew of the Speedy. 
Lieut. Parker, whom I beg leave to 
recommend to their lordships´ notice, 
as well as the Hon. Mr. Cochrane, 
deserve all the approbation that can 
be bestowed. The exertions and good 
conduct of the boatswain, carpenter, 
and petty officers, I acknowledge 
with pleasure, as well as the skill and 
attention of Mr. Guthrie, the surgeon.”

Den øverstkommanderende for Mid-



15

Speedy eskorterer den erobrede Gamo

delhavsflåden, Admiral lord Keith 
sendte følgende brev til Cochrane:

”My Lord, - I have received your 
lordship´s letter of the 13th ult., 
enclosing a copy of your letter to Capt. 
Dixon, detailing your engagement with 
and capture of the Spanish Xebec of 32 
guns; and cannot fail to be extremely 
gratified with the communication of 
an event so honourable to the naval 
service, and so highly creditable to your 
lordship´s  professional reputation, 
and to the intrepidity of the Speedy´s 
officers and men, to all of whom I 
request  your lordship will make my 
perfect satisfaction and approbation 

known.

I have the honour to be my lord, your 
lordship´s most obedient servant.”34

I den britiske flåde var det under 
de franske revolutionskrige og 
Napoleonskrigene sædvanligt, at en 
erobret fjendtlig fregat blev købt af 
regeringen til indlemmelse i den britiske 
flåde, og det var også sædvanligt, at 
en Commander, der havde erobret et 
jævnbyrdigt eller overlegent fjendtlig 
skib blev udnævnt til Post Captain, 
ligesom skibets næstkommanderende 
sædvanligvis ville blive forfremmet 
til Commander. Cochrane blev da 
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også udnævnt til Post Captain, men af 
forskellige grunde først i begyndelsen 
af august måned 1801, medens Lieut. 
Parker først blev Commander, da 
Cochrane, efter at være blevet medlem 
af det britiske Underhus, kunne gøre 
en vis politisk indflydelse gældende 
35. Cochrane og hans besætning gik 
også glip af de betydelige prisepenge, 
man havde forventet fra GaMo, idet 
den på grund af sin specielle form ikke 
fandtes anvendelig i den britiske flåde, 
hvorfor den blev solgt meget billigt til 
en algiersk køber på en auktion 36.

En diplomatisk mission m.v. 
Efter have opholdt sig i Port Mahon i 
nogle dage for at reparere skaderne fra 
kampen mod GaMo og for at indtage 
forsyninger, blev Cochrane og Speedy 
sendt til Algier for at protestere overfor 
den algierske Dey i anledning af, at 
algierske krydsere havde erobret et 
britisk skib som gengældelse for, at 
britiske skibe havde erobret en algiersk 
blokadebryder. Det kan ikke undre, at 
Speedy´s 14 små kanoner ikke gjorde 
noget større indtryk på den algierske 
sørøverfyrste. I Cochranes selvbiografi 
er der en malende beskrivelse af mødet 
med Deyen, hvor stemningen synes at 
have været lidt spændt. Hvor om alting 
er, missionen lykkedes ikke 37.

Efter at have aflagt rapport om sin 
mission i Port Mahon, vendte Cochrane 
med Speedy tilbage til farvandet ud 

for den nordspanske middelhavskyst. 
Her mødte man hurtigt en spansk 
kaper på 6 kanoner, som blev erobret. 
Cochrane, der længe havde savnet en 
tender for Speedy, udrustede herefter 
den erobrede kaper som tender med sin 
broder, Archibald, som chef 38.

I begyndelsen af juni mødte Speedy 
den britiske orlogsbrig KanGaroo 
på 16 kanoner under kommando af 
Commander Pulling. De 2 brigger 
opererede de næste dage sammen 
under kommando af Pulling, der havde 
størst anciennitet.

Den 8. juni observerede Speedy i 
Oropesa Bugten adskillige skibe, der 
lå beskyttet af det lokale forts kanoner. 
Cochrane stod ud til søs igen, hvor han 
mødte KanGaroo, og aflagde rapport 
til Commander Pulling. De 2 chefer 
blev enige om at angribe disse skibe 
næste dag.
Den 9. juni ved middagstid stod de 2 
brigger ind i bugten. Man opdagede nu, 
at der var tale om en spansk konvoj, der 
bestod af 10 handelsskibe, eskorteret af 
en xebec på 20 kanoner og 3 kanonbåde. 
KanGaroo ankrede så tæt på fortet som 
muligt, og begyndte beskydningen af 
dette, medens Speedy og dens tender 
angreb xebeccen og kanonbådene. 
Efter nogle timers kamp svækkedes 
de spanske skibes kanonild, men så 
fik spanierne imidlertid forstærkning 
og nyt mod, idet der ankom en 
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felucca på 12 kanoner og yderligere 2 
kanonbåde. Det lykkedes imidlertid i 
første omgang at afvise disses angreb, 
og efter yderligere en times kamp sank 
den spanske xebec og 2 kanonbåde 
samt et par af handelsskibene. Kampen 
havde nu varet i 9 timer, og de britiske 
briggers ammunition var ved at slippe 
op 39. Feluccaen og de resterende 
spanske kanonbåde angreb igen, men 
det lykkedes Speedy at jage dem flugt, 
medens KanGaroo havde nedkæmpet 
fortet. Herefter kunne de 2 brigger tage 
sig af handelsskibene. Tre af disse var 
sænket under kampen, medens 4 var 
løbet på land. De resterende 3 blev 
erobret som priser, medens man måtte 
opgive de 4, der var løbet på land, fordi 
de nu blev beskyttet af spanske tropper 
40. 

Admiral Lord Keith komplimenterede 
de 2 chefer i følgende brev til 
Commander Pulling:

”Sir – I have received your letter 
of the 10th of June, detailing the 
attack made by the Kangaroo and the 
Speedy upon the fort of Oropesa and 
the enemy´s armed vessels at anchor 
under its protection, on the 9th of that 
month; as well as upon the tower of 
Almanara on a former day; and while 
I offer my congratulations upon the 
successful issue of your enterprise, I 
cannot withhold my approbation of the 
persevering and determined conduct 

manifested by you and by Captain 
Lord Cochrane, as well as by the 
officers and companies of both sloops 
on these occasions, and I request that 
my satisfaction may be communicated 
by you to his lordship, and that you 
and he will make the same known to 
the officers of the Kangaroo and the 
Speedy.”41

Det sidste togt. 
Efter tilbagekomsten til Port Mahon 
med priserne fra Oropesa blev 
Cochrane pålagt en lidt særegen 
opgave. Den kommanderende britiske 
søofficer i Port Mahon boede hos den 
spanske købmand, der havde kontrakt 
om at befordre post fra Port Mahon til 
Gibraltar. Den paket, som brugtes til 
posttransporten, var en dårlig sejler, 
og købmanden var ængstelig for, at 
den skulle blive kapret under vejs. Han 
aftalte derfor med den kommanderende 
søofficer, at paketten skulle eskorteres 
til Gibraltar af Speedy, der også skulle 
have posten om bord, indtil man fik 
Gibraltarklippen i sigte, hvorefter den 
skulle flyttes over i paketten 42. 

Denne særlige opgave forhindrede 
imidlertid ikke Cochrane i på vejen til 
Gibraltar at løbe langs den spanske kyst 
for at undersøge de forskellige vige og 
bugter. Den 2. juli undersøgte man en 
lille bugt i nærheden af Alicante, og her 
fandt man nogle fartøjer til ankers. Da 
Speedy stod ind mod dem, lettede de 



18

Speedy i kamp med spanske kanonbåde

og løb på land. Cochrane følte, at han 
ville handle mod sine ordrer, såfremt 
han brugte tid på at bringe de strandede 
fartøjer flot, hvorfor han besluttede at 
brænde dem. Et af fartøjerne var lastet 
med olie, og da det var en meget mørk 
aften, kunne branden i dette fartøj 

observeres mange sømil borte 
43

. 

Ved daggry næste morgen fik man på 
Speedy 3 store skibe i sigte. Ombord 
i Speedy begyndte man at fantasere 
om spanske galeoner med sølvskatte 
fra Sydamerika, men da det var blevet 
rigtigt lyst, og de 3 skibe var kommet 
nærmere, blev man klar over sin 
misforståelse. De 3 skibe, der spærrede 

Speedy´s vej til det åbne hav, var de 2 
franske 80 kanoners skibe indoMiTaBle 
og ForMidaBle samt 74 kanoners skibet 
deSSaix, som var blevet opmærksom 
på branden i det olielastede skib, og 
nu ville undersøge sagen nærmere 44. 
Speedy var ganske vist til luvart af de 

franske skibe, men vinden var så let, 
at der ikke, selv ved brug af årerne, 
ville være nogen mulighed for at slippe 
fra dem. Cochrane gjorde imidlertid 
forsøget. Han satte alle sejl, og kastede 
al proviant, vand og forbrugsgods samt 
kanonerne over bord for at lette skibet, 
idet han satte kursen mod Gibraltar. 
Hans bestræbelser var imidlertid 
nyttesløse, idet de franske skibe nåede 
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ind på skudhold. Han prøvede nu at 
bryde igennem den franske linie, men 
forgæves. deSSaix gik hurtigt over 
stag for at forfølge Speedy og åbnede 
ild med en bredside, der beskadigede 
rigning, master og ræer. Cochrane 
indså, at endnu en bredside ville betyde 
Speedy´s endeligt og unødigt sætte 
besætningen i livsfare, hvorfor han 
beordrede flaget nedhalet 45. Cochrane 
havde da kommanderet Speedy i 13 
måneder, og i den periode havde den 
erobret eller generobret mere end 50 
fartøjer med 122 kanoner, og havde 
taget 534 fanger 46.

Speedy blev bragt til den franske 
flådehavn Toulon, men blev i 1802 
af den franske 1. konsul, general 
Bonaparte foræret til Pave Pius den 
VII under navnet SainT pierre. Den 
forblev i den pavelige flåde under 
navnet San pieTro indtil 1807, hvor 
den blev hugget op 47.

Cochrane i tiden efter 1801. 
Som sædvanligt efter tabet af et britisk 
krigsskib afholdtes der den 18. juli 
1801 ombord i poMpee i Gibraltar en 
krigsret i anledning af overgivelsen 
af Speedy. Retten kom til det resultat, 
at Lord Cochrane, hans officerer og 
besætning havde gjort, hvad de kunne 
for at hindre, at Speedy faldt i fjendens 
hånd, og de blev ”honourably acquitted 
accordingly”48. Da meddelelsen 
herom nåede frem til Admiralitetet i 

begyndelsen af august måned 1801, 
fik Cochrane noget forsinket sin 
udnævnelse til Post Captain. 

Freden i Amiens betød, at Cochrane 
måtte gå på halv gage. Cochrane 
besluttede at begynde et studium 
på universitetet i Edinburgh. Han 
iværksatte også en kampagne for at 
få sin tidligere næstkommanderende 
i Speedy, Lieutenant Parker, udnævnt 
til Commander. Disse bestræbelser 
medførte en voksende upopularitet i 
Admiralitetet og hos den daværende 
1. lord of Admiralty, Admiral Lord 
St. Vincent, hvilket medførte, at 
Cochrane ikke blev beskæftiget straks, 
da krigen igen brød ud i 1803 49. Først 
i november 1803 blev han udnævnt 
til chef for fregatten araB, der var en 
tidligere fransk kaper på 22 kanoner. 
Cochrane og araB var i det næste års 
tid beskæftiget med konvojering og 
patruljering i Nordatlanten. 

Hans skotske landsmand, Hertugen 
af Hamilton, rettede nu henvendelse 
til Lord Melville, der også var skotte, 
og som havde afløst St. Vincent i 
Admiralitetet, idet han bad Melville 
finde et passende skib til Lord Cochrane. 
Det resulterede i, at Cochrane den 27. 
november 1804 fik kommandoen over 
den splinternye fregat pallaS på 32 
kanoner. I de følgende år indtil 1809, 
først i pallaS og senere i iMperieuSe, 
udviklede Cochrane sig til en af den 
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britiske flådes dygtigste fregatchefer. 
I 1806 var han blevet medlem af det 
britiske Underhus, hvor han tilhørte 
den radikale opposition, og var 
temmelig upopulær hos regeringen. 
I 1809 ledede han under Admiral 
Gambier angrebet på en fransk eskadre 
i Aix Roads. Efter angrebet stemte han 
imod en resolution i Underhuset, der 
rettede en tak til Admiral Gambier. 
Det medførte en krigsretssag mod 
Gambier, hvor retten øjensynligt 
bevist var sammensat af Gambiers 
Venner. Resultatet blev en frifindelse 
af Gambier, hvorefter Cochrane blev 
frakommanderet iMperieuSe  50. 

I 1814 blev Lord Cochrane, der i 1813 
var blevet udnævnt til flagkaptajn 
for sin farbroder, Admiral Alexander 
Cochrane på 80 kanoners skibet 
TonnanT på den nordamerikanske 
Station, sammen med en anden 
farbroder indblandet i en svindelaffære 
på Børsen i London. Sagen endte 
med en noget tvivlsom fængselsdom, 
som medførte, at han blev udstødt af 
flåden og fratoges den Bath Orden, han 
havde fået for sin indsats i Aix Roads. 
Efter at have udstået sin fængselsstraf 
gjorde Cochrane fra 1818 tjeneste 
som admiral, først i den chilenske 
flåde til 1822, hvor han havde en stor 
andel i, at Chile og Peru opnåede 
selvstændighed; dernæst indtil 1828 
først i den brasilianske flåde og til sidst 
i den græske flåde 51.

I 1831 døde hans fader, og den nu 
55-årige Thomas Lord Cochrane blev 
den 10th Earl of Dundonald. Den 2. 
maj 1832 blev Cochrane pardonneret 
af Kong William IV, der som Duke of 
Clarence havde været tjenstgørende 
søofficer, og den samme dag blev 
han udnævnt til Rear-Admiral. I 
1847 blev han genudnævnt som 
medlem af Bath Ordenen af Dronning 
Victoria, og i 1848 blev han som Vice-
Admiral øverstkommanderende for 
de Nordamerikanske og Vestindiske 
Stationer.  Under Krim-krigen 
legede den britiske regering på et 
vist tidspunkt med tanken om at 
udnævne Cochrane, der nu var 79 
år, til øverstkommanderende for den 
britiske Østersøflåde. Den kom dog til 
det resultat, at den aldrende Cochrane 
nok ville være for offensiv i sin 
krigsførelse. Man opgav derfor tanken 
med følgende begrundelse:

”though his energies and faculties 
are unbroken, and though, with his 
accustomed courage, he volunteers 
for the service, yet, on the whole, there 
is reason to apprehend that he might 
deeply commit the Force under his 
command in some desperate enterprise, 
where the chance of success would not 
countervail the risk of failure and of 
the fatal consequences, which might 
ensue”52 

Thomas Lord Cochrane, 10th Earl of 
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Dundonald døde den 31. oktober 1860 
som Admiral of the Fleet og Rear-
Admiral of the United Kingdom 53.
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Som fortalt af admiral S. E. Thiede til 
Søren Nørby.

I arkiverne på Marinens Bibliotek 
findes nedenstående billede. Det vi-
ser den sovjetiske admiral Sergey 
Georgiyevich Gorshkov på vej om 
bord på motortorpedobåden P514 
Søhunden af SøløVen-klassen. Her 
har han netop hilst på daværende chef 
for Torpedobådseskadren, kommandør 
Sven E. Thiede samt Søhundens chef, 
kaptajnløjtnant Kristen H. Winther 
(hvis næse og kasketskygge lige ak-
kurat anes bag Thiede). Den unge pre-
mierløjtnant med al hårpragten yderst

til højre er Søhundens næstkom-
manderende Lars Wille-Jørgensen. 
Fotografiet er taget torsdag den 20. juni 
1974.
Sergey Gorshkov (1910-1988) kaldes 
af mange for faderen til den moderne 
sovjetiske flåde, og i tid som flådechef 
udviklede flåden sig også fra en 
kystflåde til en global flådemagt.  Foto-
grafiet her er fra Gorshkovs officielle 
besøg i Danmark i perioden 18. til 22. 
juni 1974, og at Gorshkov, der var chef 
for den sovjetiske flåde fra 1956-1985, 
aflagde officielt besøg i Danmark midt 
under Den kolde Krig var ganske 
usædvanligt. 

Gorshkov på billedet - En sovjetisk admiral på togt 
med Søhunden
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Besøget var et genbesøg for viceadmiral 
Sven S. Thostrups og frues besøg i 
Sovjetunionen i 1973, og inkluderede 
bl.a. et besøg på Søofficersskolen på 
Holmen, minelæggeren Møen, hvortil 
han blev sejlet med P514 Søhunden 
samt et besøg på Artilleriskolen 
på Sjællands Odde. Derudover var 
Gorshkov på besøg hos Dronningen, 
nedlagde en krans i Mindelunden samt 
efter eget ønske på besøg på en typisk 
dansk kro; Søllerød Kro. 
I forbindelse med udarbejdelsen 
af bogen Søheltenes skibe om 
torpedomissilbådene af WilleMoeS-
klassen interviewede jeg i år 2005 
admiral Thiede, og under vores snak 
fortalte admiralen om sejladsen med 
den sovjetiske admiral. Da jeg tænkte, 
at dette også kunne interessere læserne 
af dette tidsskrift, følger admiralens 
fortælling her.
”Jeg var chef for Torpedobådseskad-
ren, og her fik [jeg] til opgave med 
et par Søløven-klasse torpedobåde at 
sejle [Gorshkov] fra Langelinie op 
til Nivå Bugt, og sætte ham ombord 
i møen, hvor admiral Thostrup ville 
tage imod ham. Imidlertid blæste det 
fra en forkert side, så møen var sejlet 
længere op og lå nord for Sundet. Vi 
drog af sted med admiral Gorshkov, og 
det var en meget spændende oplevelse. 
Han var i og for sig en tiltalende type, 
men problemet var jo at ingen af os talte 
russisk. Men han var omgivet af chefen 
for Østersøflåden og en herværende 

attaché og en tolk. Gorshkov sad 
nede i messen, og vi serverede kaffe 
og wienerbrød, og så begyndte han at 
sidde og spørge, som man nu gør når 
man er ude, hvor mange folk er der 
her om bord, og så spurgte han også, 
hvad tjener chefen for det her skib og 
hvad tjener kokken. (Da kokken var 
konstabel var lønforskellen ikke så 
stor som russerne havde forventet). Og 
det var fuldstændigt som at smide en 
håndfuld gryn ind i en hønsegård. Efter 
tolkens oversættelse sad alle russerne 
og sagde uh og åh og så vendte de sig 
alle sammen om og så vredt på os og 
sagde; ”admiralen spørger om man 
ikke her i landet betales for ansvar?”. 
Men vi sejlede videre, og så kom altså 
op og fandt ud af, at vi var nødt til at 
gå ud Sundet da møen havde flyttet sig 
nord på. Og da vi sådan drog af sted 
der oppe nord for Hven, så spurgte 
Gorshkov, hvor hurtigt vi egentlig 
kunne sejle? ”50 knob, sir”, sagde vi 
så. Så sagde han; ”thank you” og bad 
os vise det. Det gjorde vi så. Så kørte vi 
50 knob op [og viste en række flotte drej 
mellem Helsingør og Helsingborg], og 
så afleverede vi ham om bord i møen. 
Og så gik der et par dage, så kom der 
en skrivelse fra Søværnskommandoen, 
der videresendte en klage fra en af 
de der små færger, der sejler fra 
Snekkersten eller sådan noget, at der 
var faret en torpedobåd forbi, så alle 
øllerne om bord var faldet på dørken 
eller sådan noget… Og der må jeg 
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sige, at jeg sendte klagen tilbage. 
Jeg skrev blot, ”tilbagesendes idet 
Torpedobådseskadren kan bekræfte, 
at man efter ønske fra Admiral af 
Sovjetunionen Sergey Gorshkov havde 
sejlet 50 knob”. Og vi hørte aldrig 
mere til den sag. Hvis man kigger godt 
på billedet kan man umiddelbart bag 
Gorshkov se en ung kaptajnløjtnant 
ved navn Poul Grooss. Han var qua 
sine færdigheder indenfor det russiske 
sprog forbindelsesofficer mellem de 
besøgende russere og de danske myn-
digheder. I dag beklæder han posten 
som formand for Marinehistorisk 
Selskab. Han har følgende lille 
krølle til historien: Med på turen var 
også chefen for SOK, kontreadmiral 
H. M. Petersen. Gorshkov spurgte 
til mange ting, ikke mindst vort 
torpedoildledelsessystem ”TORCI” 
(svensk for torpedocentralinstrument). 

Senere under samtalen i messen 
kunne russerne ikke lade være med 
at beundre vores ganske almindelige 
kaffemaskine. Sådan en hed åbenbart 
på russisk en ”kofivarka”. Den havde 
imponeret dem. Inden besøget var 
slut beordrede H. M. Petersen mig 
til at anskaffe en kaffemaskine, som 
han kunne give admiral Gorshkov 
i afskedsgave. Da den sidste dag 
oprandt, overrakte kontreadmiral H. 
M. Petersen ”kofivarkaen” og sagde, at 
den jo havde skabt betydelig interesse, 
så sådan en skulle admiralen da have 
med hjem til Sovjetunionen. Gorshkov 
fangede øjeblikkeligt situationen og 
sagde med et kæmpestort grin: ”Ja, 
når I ikke ville oplyse alle detaljerne 
om jeres torpedoildledelsessystem, 
så måtte vi jo dreje samtalen hen på 
kofivarkaen!”
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Dagsorden var i overensstemmelse 
med selskabets vedtægter, der som 
minimum skal indeholde følgende 
punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af selskabets beretning.
3. Forelæggelse af selskabets regnskab,      
herunder evt. fondsregnskaber.
4. Fremsatte forslag. 
5. Fastsættelse af kontingent for det 
kommende år.
6. Valg af formand. 
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg til repræsentantskabet.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

1. Valg af dirigent. 
Formanden bød velkommen og fore-
slog kommandørkaptajn Arne Holm 
som dirigent. Der var ingen andre 
forslag og Arne Holm fik ordet som 
dirigent.

2. Selskabets beretning ved formanden: 
For god ordens skyld skal jeg nævne, 
at foreningsåret går fra 1. januar 2008 
til 31. december 2008, så beretningen 
skal kun dække tildragelser i denne 
periode, men der smutter jo nok lidt 
andet med også, blandt andet om 

fremtidsudsigterne for museet. Det 
tilsvarende gælder for regnskaberne. 
Jeg vil også gerne orientere lidt om 
fremtiden, specielt jubilæumsåret i 
2010, men det tager jeg under punktet 
eventuelt.

Selskabet holder normalt fire fore-
dragsaftener i mødesæsonen, og det 
har vi også gjort i 2008 med to fore-
drag efter nytår og to foredrag i ok-
tober/november. Foredragene har dre-
jet sig om sømilitære emner – ikke 
nødvendigvis med relation til Den 
kongelige danske Marines historie – 
men også med emner af mere generel 
maritim interesse. Mødeaftenerne har 
haft et tilfredsstillende antal deltagere 
– ca. 45 – 50 pr. foredrag og med ca. 
30 - 35 deltagere til den efterfølgende 
spisning.

Bestyrelsen er blevet kritiseret for - til 
mødet efter generalforsamlingen – at 
vise gamle film. Det gør vi så ikke i 
fremtiden. Efter generalforsamlingen 
i aften viser vi historiske film og 
historiske billeder, og det gjorde vi 
også sidste år. Tak til Tom Wismann 
for det. Det drejer sig jo om historiske 
film og billeder, som opbevares på 
Marinens Bibliotek.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARI-
NEHISTORISK SELSKAB/ORLOGSMUSEETs VEN-
NER ONSDAG DEN 1. APRIL 2009 KL. 19.30.
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Den årlige udflugt i efteråret gik i 2008 
til Århus, hvor man besøgte SOK, 
videre til fregatten Jylland i Ebeltoft 
og Kattegatcentret og Fiskerimuseet i 
Grenå.

Under eventuelt kan vi måske orientere 
om den årlige udflugt, som i år bliver 
en dagudflugt til koldkrigsmuseet på 
Stevnsfortet i september.

Arbejdet i repræsentantskabet er efter 
et par stormfulde år kommet ind i en 
god gænge, men der har til gengæld 
ikke været så meget at rive i for 
repræsentantskabet. Bestyrelsen håber 
at repræsentantskabet langsomt kan 
bringes på banen, så det kan medvirke 
til at fremskaffe fondsmidler, men 
jeg vender tilbage til fremskaffelse af 
fondsmidler, når vi under eventuelt 
kommer til flådens 500-års jubilæum. 

Som det vil fremgå af regnskaberne har 
vi rigeligt at se til, når vi snakker tilskud 
til bogudgivelser. Vi har i indeværende 
år støttet en lang række bogudgivelser, 
typisk med ca. 10.000 kr. pr. bog. Vi 
kan alle glæde os over at der udkommer 
så mange bøger med relation til Dan-
marks marinehistorie. I bogserien fra 
Statens Forsvarshistoriske Museum 
har vi blandt andet støttet udgivelsen af 
kommandørkaptajn Kaj Toft Madsens 
bog om danske torpedoer og Tom 
Wismanns serie om flådens skibe.
Til gengæld har vi ikke haft mulighed 

for at indkøbe malerier eller andre 
effekter til museets samlinger, som vi 
tidligere har gjort, medens museet var 
en selvejende institution. Selskabet 
havde for eksempel ikke penge nok, 
da nogle af Tordenskiolds breve 
blev auktioneret bort, men en af 
kommentarerne vi fik, da sagen blev 
drøftet var, at såfremt det officielle 
Danmark virkelig var interesseret i at 
anskaffe dem, så var det ikke en opgave 
for en behjertet støtteforening med en 
beskeden formue, men en opgave for 
Kulturministeriet at opkøbe effekterne.

Vore relationer til museumsdirektøren 
og museet er god, og kassereren og jeg 
plus formanden for Modelbyggerlau-
get er jævnligt til møde med ham på 
museets for at blive orienteret om 
udviklingen. Det skal dog siges, at 
det er en meget vanskelig tid – mildt 
sagt - at drive museumsvirksomhed i, 
og det vil de fleste nok have opdaget 
fra avislæsning eller TV. Han opererer 
med meget beskedne budgetter og må 
reducere i sin stab. Til gengæld er der 
en række interessante bolde i luften. 
Mange af dem er millionprojekter, 
og de kræver finansiering af en ret 
kompliceret art.

Den eksisterende udstilling på museet 
bliver fornyet og opdateret i 2010. Der 
kommer tekster på engelsk samt en on-
line udstilling på nettet. Desuden vil 
museet lave en særlig piratudstilling i 
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2010. 

Aktiviteterne på Holmen: Modelbyg-
gerne har fået et antal celler i ”Holmens 
Arrest” til deres byggeaktiviteter, og 
vort selskab har også fået en celle til 
arkivalier. Endvidere er der en række 
aktiviteter omkring fregatten Peder 
Skram og den gamle radiostation. 
Ubåden Sælen og torpedomissilbåden 
SeheSTed kommer muligvis i en avan-
ceret flydedok under mastekranen, 
således at de besøgende også kan gå 
under skibene i dokken, som bliver 
forsynet med en ”falsk vandlinie af 
plastik”. Det vil kræve omfattende 
fondsmidler.

For to år siden nævnte jeg, at besty-
relsen var noget bekymret over 
medlemssituationen. Da havde vi 
en nedgang fra 871 til 800. Sidste år 
havde vi så en mindre fremgang fra 
800 til 815. Hertil skal lægges ca. 150 
medlemmer af Modelbyggerlauget, 
som jo også er abonnenter på Ma-
rinehistorisk Tidsskrift. Vi har for-
søgt forskellige hvervningstiltag, 
blandt andet gjort lidt reklame for 
selskabet via Marineforeningernes 
blad ”Under Dannebrog”, hvor vi i 
oktoberudgaven 2008 havde en stor 
artikel med orientering om selskabets 
aktiviteter. Det har resulteret i 10 – 
15 indmeldelser, men vi har desværre 
også været plaget af naturlig afgang, 
så på årsbasis er det en tilbagegang fra 

815 til 810 medlemmer ved årsskiftet 
2008/2009.

Vort samarbejde med marinefor-
eningerne er fortsat, idet jeg 
har en aftale med redaktøren og 
landsformanden om at skrive flådens 
historie i kortfattet form i de 10 numre 
af ”Under Dannebrog”, der kommer op 
til flådens jubilæum. De to første numre 
er udkommet, og bladet udkommer 
hver anden måned. Det kunne måske 
medvirke til at skabe lidt interesse for 
selskabet, og bestyrelsen er indstillet 
på at skabe opmærksomhed omkring 
selskabets aktiviteter, men jeg vil da 
gerne på bestyrelsens vegne opfordre 
alle medlemmerne til at støtte dette 
hvervningsarbejde. Kender man no-
gen, som er interesseret, så sørg for at 
vedkommende bliver inviteret til en 
mødeaften her. Så skal vi nok hjælpe 
til med et evt. medlemskab. Som 
nævnt sidste år er gennemsnitsalderen 
i selskabet jo væsentlig over konfir-
mationsalderen, og vi ser gerne, at der 
rekrutteres nogle yngre medlemmer. 
Alle forslag til hvervning er fortsat 
velkomne.

Om bladet skal jeg sige, at Marine-
historisk Tidsskrift er inde i en god 
gænge. Der er igen i år tilsyneladende 
rigeligt med godt stof til bladet, og vi har 
fået mange positive tilkendegivelser, 
som hermed er givet videre til både 
Tom Wismann og Niels Probst, som 
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står for det redaktionelle arbejde.

De fleste af medlemmerne kender 
formentlig Johnny Balsved hjemme-
side om flåden og dens historie. Vi er 
af Balsved blevet spurgt, om nogle af 
medlemmerne kunne være interesseret 
i at overtage ansvaret for ajourførelsen 
af dette temmelig omfattende arbejde, 
idet han selv på et eller andet tidspunkt 
må overdrage det til andre? Dette blot 
til de enkelte medlemmers overvejelse.

Til slut vil jeg gerne udtrykke tak til 
bestyrelsen for den udviste ihærdighed. 
Efter at Orlogsmuseet ikke længere er 
en selvejende institution, men nu hører 
ind under Statens Forsvarshistoriske 
Museum, så er assistancen udefra 
blevet mindre, bestyrelsesarbejdet 
mere omfattende og problemfyldt, og 
dagligdagen med de små praktiske 
problemer som opvask, oprydning, 
opbevaring af selskabets ting og sager 
med mere volder ind i mellem lidt 
problemer. Vi skal i ny og næ også 
anmode om en hjælpende hånd.

I det sidste foreningsår tog næst-
formanden sig af vedtægtsændrin-
gerne som blev vedtaget på sid-
ste generalforsamling. Tak for det. 
Også en stor tak til vort bestyrel-
sesmedlem Torben Ingemann-Hansen, 
som i ny og næ må give os gode råd 
og juridisk assistance. Tak til sek-
retæren Trine Kjems har bistået 

med referater samt alt det praktiske 
omkring mødetilmeldingerne samt 
bestyrelsesmøderne. Hun er desværre 
forhindret i at være her i dag. Også tak 
for indsatsen fra den øvrige bestyrelse.

Som sædvanlig vil jeg også gerne 
rette en varm tak til de to af besty-
relsesmedlemmerne, som altid arbejder 
ihærdigt for selskabet: Tom Wismann 
både som foredragsholder, med-
udgiver af tidsskriftet og tilrettelægger 
af vores årlige filmaften selskabet samt 
ansvarlig for teknikken – og også som 
forfatter til en hel serie om den danske 
flådes skibe, som man blandt andet 
kan læse om i tidsskriftet. Den anden 
er Niels Probst, der som selskabets 
altmuligmand virker som kasserer, 
redaktør af tidsskriftet, kontaktmand 
til Modelbyggerlauget og museet. 

Det afslutter selskabets beretning og 
jeg giver ordet til dirigenten.

I spørgeperioden henledte næstfor-
manden medlemmernes opmærksom-
hed på selskabets nye hjemmeside 
www.marinehist.dk

3. Regnskaber og fondsregnskaber. 
Kassereren gennemgik årets regn-
skab. Underskuddet var blevet lidt 
større end forventet, blandt andet 
på grund af stigende udgifter til 
tidsskriftet. Desuden var værdien af 
formuen blevet reduceret på grund 
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af finanskrisen. Tilsvarende var vær-
dien af depotbeholdningerne i ”Kom-
mandørkaptajn Sigurd Barfoeds Le-
gat” blevet reduceret på grund af kri-
sen.

4. Fremsatte forslag: 
Formanden havde ikke modtaget 
forslag fra medlemmerne inden fristens 
udløb den 1. februar 2009.

5. Fastsættelse af kontingent for det 
kommende år:
Kassereren foreslog uændret 
kontingent for det kommende år: 

225 kr. for ordinære medlemmer, 
250 kr. for ægtepar og 
125 kr. for pensionister og juniorer. 

Det blev vedtaget af forsamlingen.

6. Valg af formand:
Formanden blev valgt for to år ved 
generalforsamlingen i 2008 og var 
således ikke på valg i 2009.

7. Valg til bestyrelsen:
Følgende fra bestyrelsen var på valg 
og var alle villige til genvalg:

Henrik Muusfeldt, næstformand
Niels Probst, kasserer
Trine Kjems, sekretær
Torben Ingemann-Hansen
Tom Wismann.

Alle blev valgt.

8. Valg til repræsentantskabet:

Følgende af repræsentantskabet var på 
valg og blev genvalgt:

Poul Schriver
Ole Lisberg Jensen.

9. Valg af revisor:

Generalforsamlingen valgte at fortsætte 
med ”Kresten Foged, Statsautoriseret 
Revisionsaktieselskab” som selskabets 
revisor.

10. Eventuelt:

 Under punktet eventuelt orienterede 
formanden om de planlagte aktiviteter 
for året 2010, hvor flåden fejrer 500-
års jubilæum tirsdag den 10. august. 
Herunder er der planlagt udgivelse af 
ca. 10 bøger om flåden og dens historie 
samt 5 timers TV-udsendelser af Troels 
Kløvedal, som vil blive vist på DR. 
Arbejdsgruppen under Søværnet, som 
forbereder jubilæet, er i fuld gang med 
at indsamle fondsmidler til finansiering 
af jubilæumsfestlighederne, inklusive 
støtte til de mange bogudgivelser, 
hvorfor repræsentantskabets støtte til 
fremskaffelse af fondsmidler ikke er 
påtrængende p. t. Modelbyggerne fær-
diggør modellen af Ivar Huitfeldts skib 
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danneBroGe inden den sejles til Århus. 
Det er i forbindelse med markeringen 
af 300-årsdagen for skibets undergang 
den 4. oktober 1710.

Bestyrelsen opfordrede medlemmerne 
til at komme med forslag til emner for 
foredrag (dog ikke til den kommende 
sæson, som er planlagt) samt til even-
tuelle aktiviteter i forbindelse med 
500-års jubilæet, herunder hvorledes 
selskabet selv bør markere jubilæet.

Endelig blev der orienteret om den 
vanskelige situation, som Marinens 
Bibliotek var blevet bragt i. Medlem-
merne blev opfordret til at støtte be-
varelsen af Marinens Bibliotek i sin 
nuværende form.

Tom Wisman orienterede om den 
årlige udflugt, som i september går til 
koldkrigsmuseet på Stevnsfortet. Det 
bliver en en-dags tur lørdag den 5. 
september 2009.

Formanden orienterede om program-
met for den kommende sæson. Pro-
grammet er trykt på bagsiden af nær-
værende tidsskrift. 

Forslag fra medlemmerne: 

Under punktet ”eventuelt” tilbød Claus 
Nielsen at holde foredrag om ”Flåden 
på Mærkerne”. Det drejer sig om en 
præsentation af danske frimærker 

med motiver med relation til flådens 
virke siden frimærkernes fremkomst. 
Foredraget vil tage ca. 75 minutter og 
drejer sig ikke om værdiansættelse af de 
enkelte mærker. Foredraget vil kræve 
12 – 18 måneders forberedelsestid.

Der blev tilbudt et ekstra sæt højtalere 
til brug under foredragene.

Opfordring til at orientere om sel-
skabets aktiviteter i lokalavisen for 
Christianshavn.

Opfordring til at sørge for at ankeret 
fra danneBroGe blev opstillet korrekt.

Om fremtidige foredrag: Der blev 
efterlyst foredrag om den polske og de 
baltiske flåder.

Hermed sluttede generalforsamlingen 
og formanden takkede dirigenten.

Poul Grooss,  formand, referent                                                            
Arne Holm, dirigent
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Generalforsamlingen afholdtes på Or-
logsmuseet

0. Velkomst:
Poul Beck bød de fremmødte velkom-
men.

1. Valg af dirigent:
Sven Holm-Jensen blev foreslået 
og valgt som generalforsamlingens 
dirigent. Sven Holm-Jensen kunne 
konstatere, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning v/
Poul Beck:
Poul Beck gennemgik formandsbe-
retningen, som var omdelt i skriftlig 
form. Beretningen er gengivet an-
detsteds i nærværende tidsskrift. 
Formandens beretning gav ikke 
anledning til spørgsmål eller kom-
mentarer, og beretningen blev herefter 
enstemmigt godkendt.

3.	 Regnskabsaflæggelse	v/Peter	
Maack:
Peter Maack fremlagde og uddybede 
laugets reviderede årsregnskab, 
som fremviste et positivt resultat på 
5.231,80 kr. Foreningens formue an-
drager 31.649,45 kr. 

Medregnet i dette resultat er skyldige 
omkostninger på 14.000 kr. til 
Marinehistorisk Tidsskrift. Peter 
Maack bemærkede, at indkøb af værk-
tøj og maskiner til Arresthuset, samt 
udgifter til projekt danneBroGe bar 
en betydelig del af udgifterne. Tilskud 
fra Tøjhusmuseet var medvirkende 
årsag til et beskedent positivt resultat. 
Det ændrede koncept for dette års 
julearrangement var en stor succes, 
og for første gang i længere tid, gav 
julearrangementet ikke et markant 
underskud, men et mindre overskud, 
medvirkende til sæsonens økonomiske 
resultat.
Der var ingen spørgsmål til det re-
viderede årsregnskab, som herefter en-
stemmigt blev godkendt.

4.	 Fastsættelse	af	kontingent	v/
Peter Maack:
Peter Maack foreslog på bestyrelsens 
vegne, at man i sæson 2009-2010 
fastholder det årlige medlemskon-
tingent på 225,00 kr. 
Der var ikke andre forslag, hvorfor det 
blev vedtaget at medlemskontingentet 
for sæson 2009-2010 skal være 225,00 
kr.

REFERAT AF ORLOGSMUSEETS 
MODELBYGGGERLAUGS GENERAL-
FORSAMLING ONSDAG 2. APRIL 2009
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5. Indkomne forslag:
Bestyrelsens forslag til ændring 
af ordlyd i Orlogsmuseets Model-
byggerlaug’s vedtægter blev vedtaget.
Ordlyden i vedtægternes § 8, 
sidste punktum: ”Laugets formue 
overgår til Orlogsmuseet og skal 
anvendes på museets modelsamling” 
erstattes hermed af ”Samtidig tager 
generalforsamlingen stilling til 
hvorledes laugets eventuelle formue 
skal deponeres”.

6. Valg til bestyrelsen:
På valg til bestyrelsen for en 2-årig 
periode var:
Poul H. Beck, som var villig til genvalg.
Peter L. Maack, som var villig til 
genvalg.
Der var ikke andre kandidater, og Poul 
H. Beck, og Peter L. Maack blev begge 
genvalgt.
På valg som suppleant til bestyrelsen 
for en 1-årig periode var:
Poul Henrik Westh, som var villig til 
genvalg.
Der var ikke andre kandidater, og Poul 
Henrik Westh blev genvalgt. 
Der skulle ikke vælges revisorer på 
generalforsamlingen 02.04.2009. 
Palle Rosenvold, og Morten 
Vinter Pedersen, begge valgt ved 
generalforsamlingen 02.04.2008 
beklæder de 2 revisorposter frem til 
generalforsamlingen i april 2010.

7. Eventuelt:
Harry Schrøder Larsen foreslog at sæt-
te priserne på drikkevarer i laugets 
”konsumkasse” op til 10,00 kr. pr. stk. 
i stedet for de nuværende 5,00 kr. pr. 
stk. Der er ikke umiddelbar grund til at 
gøre dette, da konsumkassen som sådan 
blot skal hvile i sig selv uden at være 
et indtægtsgrundlag for lauget. Viser 
et behov for at ændre udbud til andre 
drikkevareprodukter sig, vil priserne 
naturligt blive justeret herefter.

8. Afslutning:
Sven Holm-Jensen takkede de 
fremmødte medlemmer for god ro og 
orden, hvorefter generalforsamlingen 
for sæson 2008-2009 var slut.
Efter en pause holdt Poul Beck et 
foredrag om det korteste og samtidig 
blodigste slag i sejlskibsperioden, 
der kendes til. Det drejede sig om 
træfningen mellem den engelske 
fregat Shannon og den amerikanske 
fregat CheSapeaKe, som varede blot 11 
minutter, før amerikanerne strøg flaget.

Ref.:  JA/ja
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Korvetten TheTiS i dok på Orlogsværftet. Thetis blev købt i England i 1945 og var 
en korvet af den såkaldte Flower-kl. (Marinens Biblioteks Arkiv)
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I formandens beretning til general-
forsamlingen i 2008 blev der for-
talt om forskellige aktiviteter og 
henvendelser der ikke kan sættes ind 
under de faste rubrikker og afsnit der 
normalt kendetegner en årsberetning. 
Det gælder også i år, som f.eks. en 
henvendelse fra den danske kirke på 
øen Sild i Sydslesvig om muligheden 
for bygning af et lille kirkeskib. Nu ca. 
¾ år efter, har henvendelsen resulteret 
i en fin lille model af en toldkrydser 
med sidesværd, udført af et af laugets 
dygtige medlemmer på Fyn. Valget 
af netop dette skib som kirkeskib er 
udtryk for et ønske om en model af et 
skib med en særlig tilknytning til netop 
dette område, hvor skibet i 1800-tallet 
opererede i de lavvandede områder 
omkring de daværende dansk frisiske 
øer. 
Selvom lauget først og fremmest 
relaterer til Statens Forsvarshistoriske 
Museum, Orlogsmuseet/Tøjhusmu-
seet, har også andre museer og 
udstillinger i Danmark og Norge  i 
årets løb nydt godt af indsatsen fra 
flere af laugets medlemmer i form af 
meget fine og bemærkelsesværdige 
modeller af sejlførende orlogsskibe, 
herunder modeller af skibe og fartøjer 
med relation til englænderkrigene. 
Året har bl.a. på grund af laugets 
hjemmeside budt på et stadig større 

antal henvendelser om almindelige 
istandsættelser og nybygninger af 
modeller, der normalt formidles videre 
til interesserede og dygtige medlemmer. 
Henvendelserne kan være meget 
forskelligartede, både med hensyn 
til de modeller der ønskes istandgjort 
eller færdigbygget, - desværre ofte 
meget ringe eller dårlige byggesæt, - 
eller fabriksfremstillede modeller af 
ringe kvalitet. I den udstrækning vi 
kan, søger vi at fravælge de ringeste 
og mest utaknemmelige opgaver. 
Desværre har vi ikke altid mulighed for 
at se nærmere på opgaven inden den 
formidles videre til et laugsmedlem.
Rigtig mange henvendelser handler om 
tegningsmateriale. Det har fået lauget 
til at bringe en nærmere orientering om 
mulighederne på laugets hjemmeside, 
bl.a. muligheden for selv at rette 
henvendelse til bl.a. Rigsarkivet 
eller Handels- og Søfartsmuseet 
på Kronborg, samt en række andre 
inden- og udenlandske museer og 
arkiver. Emnet er ikke problemfrit. 
Dels kan der være tale om ophavsret 
i forbindelse med rekonstruk-
tionsmateriale udført af lauget eller 
af laugets medlemmer eller andre, 
dels at kopieret tegningsmateriale 
bl.a. fra Rigsarkivet normalt ikke 
må formidles kommercielt. Endelig 
kan og har der også været behov for 

ORLOGSMUSEETS  MODELBYGGERLAUG
FORMANDENS  BERETNING  2008 – 2009          2.4.2009
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at fortælle, at lauget for alle andre 
end laugets medlemmer, hverken 
kan eller vil fungere som en bekvem 
eller gratis adgang til erhvervelse af 
tegningsmateriale. 
Laugets aktiviteter 2008 – 2009.
Efter generalforsamlingen den 2. 
april 2008 havde lauget den 12. april 
en interessant udflugt til Gribskov, 
hvor skovridder Lars Toksvig og 
skovtekniker Preben Øland fortalte 
om skovbrug og egetømmer under en 
spændende tur rundt til skovens mange 
afkroge med de nu snart 200 årige 
Flådeege.  Den 15. juni var der besøg 
på Diesel-house, H.C. Ørstedsværket, 
der er indrettet som oplevelsescenter 
for dieselteknologi og industri i en 
kulturhistorisk sammenhæng, og hvor 
vi havde lejlighed til at se den store 
B&W-dieselmotor fra 1933 i gang. 
Søndag den 8. juni 2008 kunne 
vi fremvise laugets nyindrettede 
faciliteter i det gamle arresthus på 
Nyholm, hvor vi i løbet af en varm 
og solbeskinnet eftermiddag havde 
et succesfuldt besøg af omkring 100 
medlemmer, venner, familie med 
efterfølgende forfriskninger under 
skyggefulde parasoller i arrestgården. 
Sæsonen 2008 – 2009 startede 
de månedlige onsdagsmøder på 
Orlogsmuseet den 3. september 2008 
med et foredrag med billeder og 
tegninger m.m. om forberedelse og 
bygning af en model i skala 1:40 af 
orlogsskibet danneBroGe fra 1692. 

Den 1. oktober havde lauget besøg 
af Søværnets historiske konsulent, 
historiker Hans Chr. Bjerg, der holdt 
et interessant og lærerigt foredrag 
med film og billeder om US Navy`s 
historiske modelsamling i Annapolis. 
Den 5. november kunne vi byde 
velkommen til de to unge historikere 
Torsten Geertz og Rasmus Voss, der 
berettede den spændende historie om 
dansk kaperi 1805 – 1815. 
Fredag den 10. oktober deltog lauget 
traditionsmæssigt i Kulturnatten på 
Orlogsmuseet med et hold på 5 mand 
og et hold på 4 mand i Arresthuset. 
Begge steder var der mulighed for at 
se modelbygningsteknik m.m.. Også 
denne gang var det en spændende og 
interessant aften med en helt speciel 
stemning og et stort besøgstal, - 1100, 
der gav os lejlighed til at tale med 
mange interesserede og spørgelystne 
gæster i alle aldersgrupper. 
Den 5. december 2008 gennemførte 
lauget med overvældende succes 
og stort fremmøde sit traditionsrige 
julearrangement, der for første 
gang omfattede spisning i form af 
en omfangsrig hjemmegjort buffet, 
der afsluttedes med det traditionelle 
andespil og lotteri med mange store og 
små gevinster. 
Den 7. januar 2009 tog lauget hul på 
det nye år med et gæsteforedrag af 
historikeren Jon Voss, der berettede 
den blodige og dramatiske historie om 
piraterne i Caribien i 1700-tallet. Den 
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4. februar berettede Peter Maack den 
tankevækkende historie om flådens 
fabriksmester Henrik Gerner, der 
ved sin enestående og epokegørende 
indsats i sidste halvdel af 1700-tallet, 
står som flådens største og mest 
markante skibskonstruktør. Den 4. 
marts kunne museumsinspektør Jakob 
Seerup løfte lidt af sløret omkring sin 
kommende PhD-afhandling ved et 
spændende foredrag om flådens forhold 
i 1700-tallet med ny og interessant 
viden om mandskabets forhold og 
livsvilkår. 
De ugentlige tirsdagsmøder startede 
denne sæson den 9. september 2008 
i laugets nye lokaler i Arresthuset på 
Nyholm. Tirsdagsmøderne indgår 
nu som en del af tirsdagsaktiviteten 
i Arresthuset, som normalt kører fra 
kl. 1000 – 2130. Formålet er dels 
at arbejde med de igangværende 
projekter og dels at være stedet, hvor 
nye og gamle medlemmer under 
hyggelige og afslappede former kan 
mødes til en modelsnak med mulighed 
for at søge relevante ideer, råd og 
vejledning.  Samtidig giver det adgang 
til laugets bibliotek og tegningsarkiv. 
I arresthuset arbejder vi aktuelt med 
modellen af et kanondæk i skala 1:10 
og med modellen af orlogsskibet 
danneBroGe 1692 i skala 1:40. Begge 
projekter omtales nærmere under 
emnet: Projekter. 
Siden september har vi haft rigtig 
mange besøg af laugsmedlemmer 

som bl.a. på grund af afstand og 
bopælsforhold normalt har svært ved 
at deltage i aftenmøderne, - men som 
her kan besøge os om dagen, hvor 
der også er mulighed for morgenmad, 
frokost eller aftensmad til en 
overkommelig pris i cafeteriet i den 
bagvedliggende marinekaserne, som 
vi er velkomne til at benytte, ligesom 
parkeringsforholdene er optimale og 
gratis. Herudover har vi haft besøg af 
jubilæumsudvalget vedrørende flådens 
markering i 2010 af 500 året for 
flådens oprettelse, og herudover mange 
besøgende fra Holmen, foreninger og 
mange andre interesserede.
Laugets faciliteter i det Gl. Arresthus 
på Nyholm. 
Fra december/januar 2007/2008 frem 
til den 8. juni 2008 brugte et hold på 8 – 
10 af laugets medlemmer rigtig mange 
kræfter på indretning af lokalerne 
i Arresthuset, herunder indkøb og 
opstilling af en pæn samling maskiner, 
samt sortering og opstilling af laugets 
bibliotek og tegningssamling. Museet 
har bekostet indkøb af arbejdsborde, 
vægskabe, lysarmaturer, materialer 
m.v.. I begrænset omfang har 
vi fået arbejdsstole og borde fra 
marinestationen. De mange polstrede 
stole og klapborde stammer dog fra 
en stor udefrakommende donation, 
ligesom vi selv har indkøbt bogreoler 
og de mange nye maskiner. 
Endnu mangler en modernisering 
og udbygning af el-systemet, som 
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marinestationen skal stå for. Indtil 
videre klarer vi os ved hjælp af et antal 
kabeltromler. 
Siden foråret/sommeren 2008 har vi 
i Arresthuset arbejdet med to store 
projekter som omtales nærmere under 
emnet: Projekter.
Som tidligere fortalt, giver faciliteterne 
mulighed for værkstedsundervisning 
og viderebringelse af faglig viden 
og kunnen. Endelig giver lokalerne 
mulighed for bygning af større 
modeller i fællesskab, som det f.eks. er 
tilfældet med de to aktuelle projekter. 
Tipsmidler. 
For første gang i laugets historie har 
vi søgt om økonomisk støtte i form af 
tipsmidler til kulturelle og almennyttige 
formål. Ansøgningen er indsendt til 
Kulturministeriet december 2008. 
Ansøgningen er under behandling og 
kulturministeriet har meddelt, at svar 
kan forventes maj 2009. Der ansøges 
om midler til følgende formål: En stor 
drejebænk, en stationær fræsemaskine, 
nyt PR-materiale, en ajourført og 
opdateret modelbygger-håndbog, 
samt støtte til gennemførelse af en 
modelbyggerkonkurrence august 2011. 
Projekter. 
For et år siden var det planen at 
påbegynde modeller af hunT-klassen 
og TriTon-klassen, samt en H-klasse 
u-båd fra 1938-1942 og en stor 
funktionsmodel af Mastekranen, 
hvortil kommer den igangværende 
model af et udsnit af det nederste 

kanondæk på linieskibet prindS Chr. 
FrederiK i skala 1:10. 
Bortset fra kanondækket, har vi 
måtte udskyde de øvrige projekter, 
da vi marts/april 2008 blev spurgt 
af flådens jubilæumsudvalg om vi 
kunne/ville påtage os at bygge en 
stor og repræsentativ sejlskibsmodel 
i anledning af 500 året for flådens 
oprettelse i 2010. Denne enestående 
opgave har vi som bekendt sagt ja 
til. Valget er faldet på en model af 
orlogsskibet danneBroGe fra 1692 
i skala 1:40, som skal opstilles i 
SOK`s administrationsbygning i 
Århus efteråret 2010. Arbejdet skrider 
planmæssigt frem for det 15 mand 
store byggehold. Som det ser ud 
nu, starter rigningen af modellen 1. 
september 2009, så modellen kan være 
færdig omkring 1. september 2010 og 
officielt overdrages som gave til SOK 
den 4. oktober 2010, d.v.s. på 300 års 
dagen for Iver Huitfeldts og skibets 
undergang i Køge Bugt. 
Arbejdet med kanondækket skrider 
også planmæssigt frem og forventes 
færdig til eftersommeren 2009. Det 
er et stort og flot projekt, som museet 
glæder sig meget til at opstille i en 
stor montre sammen med modellen af 
linieskibet prindS Chr. FrederiK som 
Finn L. Knudsen sammen med lauget 
gav til museet september 2007. Som 
noget helt nyt er der etableret et sy- 
og figurhold under ledelse af Janne 
Kjærsgaard, der er i fuld gang med at 
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fremstille de ca. 35 figurer, der skal 
bemande dækket omkring modellens 4 
kanoner. 
Februar 2009 har Gert Pedersen, 
Holbæk, færdiggjort to fine modeller 
i skala 1:250 af TriTon-korvetterne, 
som sammen med to modeller af 
Orlogsværftets flydedokke skal 
placeres på museets store diorama af 
HOLMEN 68. 
Endelig arbejder Poul Beck, - dog i 
nedsat tempo, - med en model i skala 
1:50 af torpedobåden GlenTen fra 
1933. 
Som det allerseneste er vi blevet spurgt 
om muligheden for bygning af en lille 
model af et ikke realiseret ubådsprojekt 
fra 1808 i forbindelse med 100 året 
for anskaffelse af den første ubåd til 
den danske flåde. I den anledning 
forberedes en særudstilling på museet 
oktober 2009. 
Laugets hjemmeside, www.
modelbyggerlaug.dk
De opmærksomme medlemmer har 
sikkert bemærket, at laugets hjemmeside 
løbende opdateres med mødedatoer, 
arrangementer, beskrivelser og billeder 
af projekter, ajourført litteraturliste 
m.m., ligesom der også er en lang 
række links til inden- og udenlandske 
museer, arkiver, specialforretninger, 
foreninger m.m.. Vi har også eget 
afsnit på Marinehistorisk Selskabs/
Venneselskabets hjemmeside, ligesom 
vi også har et afsnit på museets 
hjemmeside og på Marinens Bibliotek´s 

hjemmeside. Senest har vi fået en 
fyldig omtale i Marineforeningernes 
medlemsblad, hvor der også henvises 
til laugets hjemmeside. 
Fremtidigt arbejde. 
Bestyrelsen har besluttet at udskrive en 
modelbyggerkonkurrence MODEL-
SKIB 2011 til august 2011. Planlæg-
ningsarbejdet er gået i gang, og den 
første annoncering har været bragt 
i februar-nummeret af MHT. Det 
endelige materiale forventes færdig til 
udlevering maj 2009. Plakater, foldere, 
og yderligere annoncering afventer 
foreløbig svar på ansøgningen om 
tipsmidler (maj 2009). 
Bestyrelsen har endvidere besluttet at 
undersøge muligheden for at skaffe 
nye medlemmer ved en målrettet 
indsats fortrinsvis i Storkøbenhavn. 
Hvordan det nærmere kan gennemføres 
og tilrettelægges skal diskuteres og 
planlægges af bestyrelsen april/maj 
2009.
Endelig kan der være anledning til 
at orientere om, at Orlogsmuseets 
udstilling vil blive opfrisket fra 
oktober 2009 med ny skiltning, ny 
belysning og forskellige justeringer/
moderniseringer, bl.a. af ubådsud-
stillingen. Oktober 2009 åbner en 
særudstilling i anledning af 100 
året for oprettelse af det danske 
ubådsvåben. Sommeren 2010 kommer 
der i forbindelse med 500 året for 
flådens oprettelse en særudstilling om 
bekæmpelse af sørøvere og pirater fra 
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MSA 5 (MineSkibsAfdelingen) tidligere MK 5 var bygget på Holbæk Skibs- og 
Baadebyggeri som nybygning nr. 173. Den indgik i flådens tal i 1949 og var be-
regnet til transport af minekabler, som benyttedes ved etablering af kontrollerede 
kabelminefelter. (Marinens Biblioteks Arkiv) 

1400-tallet til i dag, hvilket må siges 
at være særdeles aktuelt. Herudover 
bliver der en række bogudgivelser, 
fjernsynsudsendelser, parader og andre 
arrangementer i forbindelse med 500 
året. Vi vil søge at holde medlemmerne 
løbende orienteret om de mange 
arrangementer og aktiviteter på laugets 
hjemmeside.
Afslutning. 
Til slut skal der rettes en stor tak til 
museet og jubilæumsudvalget for 
et fint og godt samarbejde, samt til 
bestyrelsen, arbejdsgrupperne og til 

de enkelte medlemmer for en stor og 
engageret indsats ved de forskellige 
projekter, foredrag, og ikke mindst 
til laugets mange medlemmer for 
støtte og interesse og de arbejder 
flere har udført i løbet af året til 
Orlogsmuseet og forskellige andre 
museer og kirker. Hertil kommer 
opbakningen fra Marinehistorisk 
Selskab/Orlogsmuseets Venner, hvis 
støtte betyder meget for lauget og dets 
medlemmer. 

Poul H. Beck
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”Dunkirk – kamp til sidste mand” 
af Hugh Sebag-Montefiore. Udgivet af 
Borgens Forlag A/S den 7. november 
2008. Oversat fra engelsk ”Dunkirk: 
Fight to the Last Man” (2006) af Ole 
Steen Hansen. 674 sider illustreret. 
Pris kr. 399 (vejledende).

Forfatteren har villet sætte et minde 
over de mænd, som blev sat til at 
forsvare tilbagetrækningen af British 
Expeditionary Force (BEF) i maj – 
juni 1940, så den britiske hovedstyrke 
og en del af de franske styrker kunne 
evakueres fra Dunkirk til den britiske 
side af Kanalen. De er ofte blevet 
glemt i de krigshistoriske beskrivelser, 
for hændelserne ved Dunkirk var jo i 
nogen grad at betragte som et nederlag, 
og herefter stod Storbritannien alene i 
krigen, medens Hitler og Luftwaffe 
gjorde sig klar til ”Slaget om England”. 
Det er en ganske spændende historie, 
som den britiske jurist, journalist og 
forfatter Hugh Sebag-Montefiore har 
kastet sig over. Han har foretaget et 
meget stort arbejde med at skaffe sig 
informationer fra belgiske, franske, 
britiske, tyske, russiske og tjekkiske 
arkiver, og han har interviewet et stort 
antal overlevende deltagere fra 1940. 
Det drejer sig især om overlevende 
briter og tyskere.

Bogen tager sit udgangspunkt i en 
uheldig episode – for tyskerne – 
hvor en Luftwaffepilot i nærheden af 

Münster i januar 1940 lover en kollega 
at flyve ham til et møde i Köln. Hvad 
piloten ikke ved er, at hans passager 
medbringer alle krigsplanerne for det 
storstilede tyske angreb mod Belgien 
og Frankrig i den følgende uge. Piloten 
farer vild og tror, at han er nødlandet i 
Tyskland, men stor er hans forbavselse, 
da det viser sig at være i Belgien, og 
hans passager får ret travlt med at 
brænde planerne, men det lykkes ikke, 
inden de to tages til fange. Herefter 
følger læseren så de belgiske, britiske 
og franske politiske og militære 
reaktioner oven på afsløringen af de 
tyske angrebsplaner – eller rettere sagt, 
alle regnede med, at tyskerne stadig 
ville holde sig nogenlunde til planen.

Blandt andet på grund af dette eklatante 
sikkerhedsbrud ændrer tyskerne deres 
planer, og angrebet iværksættes først 
den 10. maj 1940, efter operationerne 
mod Danmark og Norge var indledt.

Det er måske vanskeligt i dag at forstå 
de problemer, som især Belgien, 
Storbritannien og Frankrig havde 
med at samarbejde militært i 1939 – 
1940. Det var tre selvstændige lande, 
som ikke havde fælles procedurer 
eller fælles sprog. Forfatteren har 
gjort en del ud af at beskrive samar-
bejdsvanskelighederne og reaktions-
tiderne, når uforudsete problemer 
opstår. Reaktionstiderne står i skarp 
kontrast til tyskerne, som ofte kan 
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reagere med en militær beslutning 
truffet på højt plan inden for 10 
minutter, medens franskmændene 
helst skal have 12 timer.

Beskrivelsen af den franske hær 
er lidet flatterende, men der er 
selvfølgelig undtagelser, blandt andet 
et fransk modangreb ved Montcornet 
ledet af oberst Charles de Gaulle den 
17. maj 1940. Den franske hær skulle 
rent talmæssigt og materielmæssigt 
være den tyske hær overlegen, men 
moralen svingede mellem ”lav” og 
”ikke eksisterende”. Perioden fra 
krigsudbruddet den 3. september 1939 
og frem til Hitlers angreb den 10. maj 
1940 var slet ikke blevet brugt til at 
bringe den franske hær på krigsfod, 
motivere personellet, samarbejde 
enhederne og uddele ammunition. 
Ledelsen bestod fortrinsvis af officerer 
med en særdeles høj levealder. 
Samarbejdet med briterne gik særdeles 
dårligt, og de stillede jo også med 
nogle markante personligheder som 
generalerne Montgomery og Alan 
Brooke. Endelig er der den belgiske 
konge, som egenrådigt tager kontakt 
med tyskerne og lader Belgien 
kapitulere midt i det hele.

Læseren får også indtryk af de 
forskellige former for militær føring. 
Både Guderian og Rommel er med helt 
fremme, og begge har været særdeles 
udsat under operationerne. Rommel 

var endda meget, meget tæt på at blive 
taget til fange, og hans adjudant blev 
dræbt få meter fra ham. Det er også 
lykkedes for forfatteren at redegøre for 
de tyske problemer. På trods af de tyske 
sejre var der nogle materielmæssige 
og personelmæssige begrænsninger i 
fremrykkehastigheden samtidig med, 
at tyskerne selv var meget påpasselige 
med ikke at rykke så langt frem, at de 
blev lokket i en fælde. Tyskerne var 
noget dygtigere end deres modstandere 
til at opnå et samvirke mellem infanteri, 
kampvogne og flystyrker. Det britiske 
samarbejde mellem styrkerne i BEF, 
Royal Air Force og Royal Navy var 
ikke imponerende på dette tidspunkt af 
krigen.

Der er ligeledes en udmærket be-
skrivelse af de britiske overvejelser, 
såvel politiske som militære, omkring 
selve tilbagetrækningen. Hvis 
Storbritannien efterfølgende stod 
alene i krigen, skulle man dels sikre 
flyindustriens overlevelse under tyske 
luftangreb og dels holde befolkningens 
moral oppe. Motorerne til Spitfire-
jagerne blev kun produceret to steder, 
og disse to fabrikker skulle holdes 
i gang. Hermed havde den britiske 
ledelse faktisk forudset og taget højde 
for de to mest afgørende problemer i 
”Slaget om England”, som startede 
mindre end tre måneder senere. 

Tyskerne udførte en lang række 
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krigsforbrydelser under fremrykningen 
mod Kanalkysten. Flere steder blev der 
myrdet britiske krigsfanger og belgiske 
civile, et enkelt sted næsten 100, og 
disse hændelser har fået en omfattende 
beskrivelse.

Det er som nævnt et omfattende 
værk på 674 sider, og de sidste ca. 
200 sider er brugt til dokumentation, 
fodnoter, utallige kort, stikordsindeks, 
litteratur- og kildefortegnelse, liste 
over forkortelser samt ”Dramatis 
Personae”, som er korte informationer 
om nøglepersonerne. Appendiks A og 
B indeholder desuden informationer 
om materiellet hos de kæmpende 
styrker samt tal for evakueringen. 
Bogen bærer naturligvis præg af den 
britiske synsvinkel på krigens uheldige 
start.

Forfatteren er gået meget grundigt til 
værks, men det er dog ikke helt lykkedes 
for ham at fange læseren. Der er tale om 
en endeløs opremsning af interviews, 
og handlingen springer ofte fra den 
ene side af fronten til den modsatte, 
uden at der gøres opmærksom herpå. 
Bagest i bogen findes tillige nogle 
korte levnedsbeskrivelser, og de består 
af en underlig blanding af misvisende 
og overflødige bemærkninger om 
bogens nøglepersoner. Bogen burde 
have været udsat for en mere kritisk 
gennemgang fra det britiske forlag 
inden udgivelsen. Forfatteren har 

ønsket at sætte et minde over de mange 
britiske soldater, som gik til under 
operationerne, eller som tilbragte de 
følgende fem år i tysk fangenskab. 
Den del er lykkedes for ham, og han 
har også evnet at beskrive krigen fra 
de menige soldaters synsvinkel. De 
mange detaljerede beskrivelser fra de 
overlevende veteraner om de mange 
dræbte og sårede gør et stort indtryk.

Poul Grooss, kommandør,
Center for Militærhistorie,
Forsvarsakademiet.
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”Minestrygerne af VIG-klassen” af 
Lars Jordt. Udgivet af forlaget Steel 
& Stone Publishing, Degnelodden 
5, Valby, 3200 Helsinge i december 
2008. Kan rekvireres på www.
flaadensskibe.dk eller tlf. 48 79 70 
28 (aften). 48 sider illustreret. Pris kr. 
110 incl. moms og forsendelse.

I serien om flådens skibe har forlaget 
nu udsendt det femte hefte i A4-
format. Det er skrevet af skibsingeniør 
Lars Jordt, hvis far i øvrigt var chef for 
tegnestuen på Orlogsværftet, da de fire 
lægtvandsminestrygere af ViG-klassen 
blev tegnet og bygget på værftet 
mellem 1959 og 1962. Der er tale om 
en skibstype, som formentlig er mindre 
kendt uden for flåden. De fire enheder 
havde krigsmæssige opgaver som 
minestrygere, men de blev anskaffet 
i en tid, hvor der stadig var minefare 
i danske farvande. I løbet af skibenes 
levetid blev de sidste ruter strøget, og 
efterfølgende blev skibstypen lagt op 
og senere afhændet.

ViG-klassen kom til at indgå i Cost-
Sharing-programmet. Her betalte den 
amerikanske regering hver anden 
enhed, og de pågældende enheder 
hejste derfor først amerikansk flag, 
hvorefter de blev overdraget til 
Danmark. Det fremgår blandt andet af 
det fyldige billedmateriale. Ligeledes 
er der gjort en del ud af beskrivelsen af 
skibenes bygning. Som minestrygere 
blev der især stillet ganske særlige og 

høje krav til den magnetiske signatur.

Bogen er forsynet med originale 
tegninger og kopi af Orlogsværftets 
datablad for skibstypen. Læseren 
bliver orienteret om principperne 
for minestrygning. Der er desuden 
kildehenvisninger, oplysninger om 
skibenes våbenskjolde, skibscheferne 
og meget mere. Den ledsagende 
tekst fortæller såvel om de tekniske 
oplysninger som om de daglige 
hændelser om bord. De ledsagende 
fotos beskriver også på udmærket vis 
hvorledes forholdene ombord var for 
besætningen.

Poul Grooss, kommandør,
Center for Militærhistorie,

Forsvarsakademiet
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Året ekskursion til Stevnsfort og Rødvig
Lørdag den 5. september 2009

se inderside af omslag bagerst



Årets ekskursion går til det nyåbne-
de ”Koldkrigsmuseum Stevnsfort”. 
Fortet åbnede i sommeren 2008 og 
havde på fire måneder ca. 33.000 
besøgende.
Stevnsfort vogtede under den Kol-
de Krig fra 1954-2000 over den 
sydlige indsejling til Øresund. 
Fortets opgaver var sammen med 
danske og allierede krigsskibe, 
fly og minespærringer at hindre 
den Røde Flåde i at passere ud 
gennem Øresund, for herefter at be-
kæmpe Natostyrker i Nordsøen og 
Nordatlanten.
På museet kommer vi til at se 
kanon- og radarinstallationer på 
jordoverfladen. I dag er der ud-
over de oprindelige søværnsinstal-
lationer på overfladen også opstilet 
et Hawk-batteri (luftværnsmissi-
ler) og en udstilling af pansrede 
køretøjer fra den Kolde Krig. 
Turens højdepunkt vil være en 
besigtigelse af det mægtige under-
jordiske anlæg på stevnsfort. Vi 
vil her se operationsrummet, kom-
munikationscenter, belægnings-
rum og ammunitionsmagasiner alt-
sammen placeret 20 meter nede i 
kridtklippen. 
Efter denne åndelige føde vil vi 

med bussen forlægge til Rødvig 
med den idylliske lille havn, hvor 
skafningen vil foregå på Rødvig kro. 
Efter skafningen og en kop kaffe 
med kage vil der blive mulighed 
for en gåtur på Rødvig havn, in-
den vi med bussen returnerer til 
København.

Lørdag den 5. september 2009
Kl.: 0845 – ca. 1630 
Mødested Valby Station, på sydsi-
den af stationen.
Praktisk fodtøj og lunt tøj, da 
der året rundt er ca. 12 gr. C. i 
undergrunden.

Pris: 550 kr./person. 
I prisen er inkluderet bustransport, 
entre på Stevnsfort samt lækker 
frokost med kaffe og kage.

Tilmelding til Tom Wismann på 
mail twismann@mail.dk eller på 
telefon 4879-7028.
Sidste frist for tilmelding er lørdag 
den 8. august.
Beløbet for turen bedes samtidig 
indbetalt på selskabets bankkonto: 
Regnr.:3171,kontonr:4150-851319.

Med venlig hilsen
Tom Wismann

Året ekskursion til Stevnsfort og Rødvig
Lørdag den 5. september 2009



MEDDELELSER FRA
ORLOGSMUSEETS VENNER / MARINEHISTORISK SELSKAB

Arrangementer sæsonen 2009 – 2010

Lørdag den 5. september 0845 - ca. 1630
Heldagstur til Koldkrigsmuseet Stevnsfort. Nærmere beskrivelse af dette 

arrrangement er trykt i maj nummeret af bladet.
        

Onsdag den 28. oktober 2009 kl. 1930
Foredrag: Udviklingen af tyske offensive planer mod Danmark fra 1898 til 

iværksættelsen 42 år senere
Brigadegeneral Michael H. Clemmesen

Onsdag den 25. november 2009 kl. 1930
Foredrag: Muskö-basen og svenske kystbefæstninger under Den kolde Krig

Maskinmester Tom Wismann

Onsdag den 27. januar 2010 kl. 1930  
Foredrag: Panserskibe og artilleriskibe

Projektchef, direktør Lars Wismann

Onsdag den 24. februar 2010 kl. 1930  
Foredrag: Ubådskrigsførelsen i Middelhavet under Den Anden Verdenskrig

Kommandør Poul Grooss

Onsdag den 7. april 2010 kl. 1930 
Generalforsamling efterfulgt af forevisning af historiske film og billeder.

Alle foredrag og generalforsamlingen foregår på Orlogsmuseet
Efter onsdagsforedragene og generalforsamlingen er der mulighed for at få 2 stk.

Smørrebrød med øl og kaffe for i alt 80 kr.
Tilmeldinger til foredragsaftener og generalforsamling til Trine@Kjems.com

Eller telefon 3315-1410. Det skal præciseres, at tilmelding til spisning skal ske 
senest mandagen før det pågældende foredrag/generalforsamlingen.
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