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Et Par Bemærlrninger om SfJVærnets befarne
værnepligtige Mandskab.
Af Premierløjtnant B. 1{ I ær.

For nogle Aar tilbage faldt meget haqrde Yttringer
under en Diskussion i Sølieutenant-Selskabet, hvqr Spørg§mnalet om Særlønningen af Søværnets Hel- og Jlaly:befarne, vistnok i Sammenhæng med Økonomier paa
den aarlige Udrustningskonto, var blevet draget freQl.
Der blev talt for og imod denne Særlønning, men saa
vidt jeg mindes ikke af Grupper særlig markerede SOJD
•farende• eller 11teknisk•, men tvertimod indeltoldt begge
Partier, saavel vore egentlig farende SøofficerQr, sorp de
mere PVidenskabelige•, hvad der jo viser, at der kan
røres ved Spørgsmaalet, uden at det kan udlægges som,
at man vil Sømandsstanden til Livs herved.
Jeg vil forudskikke, at dette Indlæg ikke er ba11eret
paa Statistik, heller ikke har jeg noget Materiale ved
Baanden til Udarbejdelse af en sagkyndig Artikel, men
det er Tanker og Slutninger, jeg er kommep til under
noget af den Tjeneste, jeg har været kommanderet til i
de sidste Par Aar, nemlig som Medlem af Session, som
næstkommanderende i Vagtskibet og endelig nu som
Fører af en Koffardidamper.
Nanr man som næ11tkommanderende i Vagtskij)et
paa de store Mødedage for befarent Mandskab time~is
Tidukr. '·
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retter den Række Spørgsmnal til Folkene, som i Tidernes
Løb ere blevne ansete for nødvendige at have besvaret,
inden Udstikningen Lil Skibene kan foretages, studser
man uvilkaarlig over at skulle udspørge Hel- og Halvbefarne Matroser om:
De kunne styre med Rat;
De kunne styre med Damprat;
De kunne gna til Vejrs;
men fol'ba\·scs endnu mP.re, naar særlig del sidste
Spørgsmaal ikke sjældent bes\'ares rnrd et ffNej•. En
ikke lille Del kan ikke styre med Rat og en stor Del
ikke med Dampral.
I b,·orvel der nutildags styres med Damprat i alle
vore Kampfartøjer, de søgnaende Torpedobaade inklusive,
og der herved er Drug for en Del uddannede Folk til
Rorgængere, saa er der til Gengæld langt mindre Trang
til Topsgaster, og herved svinder Nodvendighedeo af
større Masser af særlig befarent Mandskab i Krigsskibene.
Rorgængere, Lodhh•ere, Udkig og Topsgaster ere
vel de egentlige Poster, der kno udelukkende skulle
besættes af befarent Mandskab. Daadstjenesten kan
ligesaa godt, hyppigt bedre, udføres af Fiskere.
At man vil'kelig kan faa Svaret "Nej,, paa Spørgsmaalet, om en befaren .Mand kan gaa til Vejrs, ligger
i, at en ikke lille Del af det Mandskab, der møder med
Defarenlrndsgrad - vel særlig med Dalvbefarenhedsgrad
- har ophørt at sejle nllcrede for et Par Aar tilbage.
Nogle ere Harnenrbejdere, Telefonarbejdere, Stewarder,
Rokke, andre endog flandelsmænd, ved Jernbanen o.s.,•.,
kort sagt, have sagt Matrostjenesten Farvel efter al have
sejlet 18-20 Maaneder tilsøs, men have erhvenet Defarenbedsgraden og dermed Særstillingen og Særlønningen
om Bord i vore Krigsskibe. Man hehø\'er endda ikke-
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at gaa saa langt, thi om Bord i Dampskibet II Ceres • i
Sommer erklærede en af Matroserne, da han skulde til
Vejrs for at sæbe Mastetoppen af, at han ikke kunde
udføre Arbejde til Vejrs mere. Jeg skal hertil bemærke,
at • Det Forenede Dampskibsselskab• udelukkende sejler
med helbefarent Mandskab.
Angaaende Fartøjstjenesten er det vistnok eflerhaaoden en kendt Sag, at det befarne Mandskab hyppigt
n daarligere ved Aaren end vore Fiskere, og ligeledes
her kan jeg nævne, at blandt Besætningerne i begge
de ICoffardidampere, jeg nu har ført, var dPr Matroser,
der nødigt anvendtes paa Baadene. En Bemærkning
nf 1. Styrmand for nylig til en af Matroserne her om
Bord : • Du har nok nid rig været Fisker• , synes mig
ganske betegnende.
Med disse enkelte Eksempler mener jeg naturligvis
ikke at sætte et almindeligt Udueligheds - Stempel paa
Nutidens Sømand, men Eksemplerne ere ikke enei:taaende
og ville i Fremtiden sikkert blive hyppigere. .Aarsagen
er let al finde.
Det Arbejde, Dampskibsmatrosen nu til Dags udfører,
er langt overvejende ens med en Arbejdsmands, særlig
i den indenrigs Fart, hvor der sejles nogle faa Timer,
manøvreres langs Bolværk, og Folkene saa godt som
aldrig komme i en Baad. Matrosen maa arbejde i Lighed
med den til Oplosning lejede Arbejdsmand eller hele
Dagen staa ved Dampspillet. Naar Skibet sejler, bar
han en Rorlørn og en Udkigstørn, men ellers intet andet
Sømandsarbejd?. end at betjene en Spuleslange. Noget
anderledes er det maaske i den oversøiske Dampskibsfart, men selv i Østersø- og Nordsøfarten, hvori vel
Størsteparten af vore Søfolk anvendes, er det ikke anderledes, end som her anført.
Med denne Uddannelse kunne de befarne imidlertid
godt anvendes i vore Krigsskibe, men jeg indser ikke,
1"
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ot denue specielle Faguddannelse berettiger lil en fast,
bøjere Løn under alle Forhold, end den hvormed ~e
andre Værnepligtige under SøvJBrnet lønnes, og det er
særlig dette Punkt jeg gerne vilde have frem i denne
Artikel.
Vor Sejlskibsflaade er jo endnu bl'tyclelig og uddanner vel ligesaa flinke Søfolk nu som tidligere, bande
hvad angaar Rejsningsarbejdcr som Farløj stj eues te ; men
Anvendelsen af deres specielle Uddannel se er der saa
ringe Ilrng for i \Ore Hampskibe, at Li eller ikke denne
forekommer mig at berettige mere til en forud bestemt
højere Løn, end f. Eks. hvad en Maskinarbejder eller
Fyrbøder kan fordre, naar han i Tjen esten ikke anvendes
ved sit Fag.
Da der i Foraaret var Mangel paa værnepligligt Eli 1
Mandskab til Eskadrens Skibe, maalte det· enlen udkommanderes befarent Mandskab med disse til Erstatning, eller lages E[{ 1 Mandskab af Vagtskibets Tiesmtniog
og der saa erstattes med befarne Folk. Den sidste Udvej
valgtes, da man jo som bekendt onder Mobiliseringsforhold lettere og hurtigere faar fal i El{ 1 Mandskab
og derfor nødigt bekoster den dyre Uddannelse til Artillerimandskab paa befarne Folk, selv om disse ofte
have vist sig i Besiddelse af gode Belingelser for at
være Skytter.
Noget mere grelt end at sætte Lægdsrullemandskab
i s0gaaende Skibe og at lade befarent Mandskab ligge
i ~t svinebundet Vagtskib, kan næppe lænkes, men at
Vagtskibet saa derved oven i Købet faar koslbarere Besætning synes dog noget upraktisk. Halvdelen af Vagtskibets Artillerister fik en Løn af 16 til 24 Kr. maaaedlig
for samme Tjeneste, som den anden UaiYdel maatte udføre for 10 Kr.
I 5. Udskrivningskreds, hvor der jo vel behandles
del største Anlnl Bnads- og Rullerfiskere, saa jeg ofte
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Søfnrtsbøger, der viste en Tjenestetid paa Søen, der
sikkert maalte give udmærket Mandskab til vore Skibe,
men hvis lhændt-havere dog ikke kunne erholde Befarenbedsgrad. Blandt disse fandtes naturligvis mange,
der, hvorvel de kunde styre, ikke kunde styre med
Darnprat eller Rat, ikke kunde gan til Vejrs o. s. v., men
som vel alligevel vare langt bedre til Fartøjstjeneste
og øvrige Tjeneste i vore Ifrigsskibe end mangen ung
Halvbefaren, der nu gaar om Oord med høj Løn og
Sømandsstemplet paa sig.
At reducere Lønningen for en stor Del af vore
Værnepligtige ved Søværnet uden Grund, vil jo være
meningsløst, men naar vi staa overfor den Bestræbelse,
der har været i de sidste Aoringt'r for at skaffe Besparelser tilveje indenfor Marinens Ømraade, synes jeg
ikke, at· et Forsøg paa Besparelser her er uden Grund,
særlig da den efter min Mening ingen Skade gør Værnet,
samtidig med at den tjener til at ophæve en gammel
Kasteinddeling om Bord, <ler ikke længer har •raisoo
d'1Hrc". Alle Borgere ere jo pligtige at gøre Krigstjeneste, og vi se jo h\'ert Aar, at Listen over de, der
skulle benyttes overens3lemmende med deres Kundskaber
og Færdigheder fra den civile Stilling forøges, saasow
Smede, Bagere, Blikkenslagere, sø,•ante men ikke befarne
Kokke, Skomagere o. s. v., hvad der natnrligt maa bringe
Tanken hen paa, at Sømandens specielle Faguddannelse
næppe er mindre berettiget for Staten at udnytte noder
hans Tjenestetid, end hvad der finder Sted for Lægdsrullemandskabets Vedkommende.
Et andet Bevis for, at Sømandens - d. v. s. Matrosens - højere Lønning onder Tjenestetiden savner
Grund nu, tror jeg at kunne fremføre.
Besætningen i største Parten af vor Koffordiflaade,
i det mindste hvad Tonsdrægtig angaar - nemlig i
Dampskibene - bestaar næsleo i lige Forhold af 2
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Grupper, Søfolkene og Maskinfolkene, og begge indkaldes
til al aftjene deres Værnepligt under fortsat Udførelse
af deres borgerlige Erhverv.
Disse ~ænd tjene begge deres Brød udelukkende
ved Søfart, have begge Søfartsbog, lønnes absolut ens i
vore Dampskibe. Fyrbøderne have ofte ligesaa mange
Aars Fart som Matrosen, men Loven er saa forældet, at
den ikke giver den samme flet for begge de søfarende
masser under Værnepligtslideo, i hvorvel den ene er
ligesaa nød\'endig i Krigsskibet som den anden, om
ikke mere. Da Loven om Beforenhed blev til, var Matrosen den, der betjente Fremdrivningsmitllet i Skibene,
nu er det Maskinfolkene, der saa godt som udelukkende
have med den Side af Tjenesten i Krigsskibene at gøre.
Hvorfor da ikke lønne dem ens?
Alle Lægdsrullefolk i speciel Stilling om Bord have
et Tillæg til Grundlønning en for Læg <l s ru I I e ro ands k ab, der er langt mindre end Forskellen mellem
endog Halvbefaren og EJ{ 1 Lonning. lhorfor ikke sætle
et lignende Tillæg for Søfolk i spccil!I Stilling om llord
og lade alle andre Værnepligtige ved Søværnet have
samme Grundlønning. Saal'reml der ga\'es de Befarne,
dP.r udførte Tjeneste som Rorgængere, Udkig, Dagvagter,
Lodhivere, Topsgaster og Hokke et Tillæg svarende til
Fyrbøderlillæget nu, vilde der vistnok være ydet deres
Tjeneste fuld Retfærdighed. Alle andre Befarne have
efter min Mening intet berettiget [{rav paa at lønnes
bedre end deres øvrige Landsmænd om Bord, Jer samtidig med dem aftjene den almindelige Værnepligt
Tal kan jeg som sagt ikke komme med, men tilnærmelsesvis er vistnok Forholdet melle m Befarent og
Lægdsrullemandskab som 1 : 3. Der indkaldes aarligt
c. 1200 Mand li! Tjeneste i (j Maaneder allsaa 400 Befarne og 800 E K 1. Regnes llah•delen af de llefarne
som Helbefarne faas, saafremt Lønningerne regnes til
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henholdsvis 10, 16 og 24 Kr. maanedlig, en direkte Besparelse af:
200 X 14 X 16 = 16 €00 Kr.
200 X 6 X 6 = 7 200 •
I Alt 24 000 Kr.
aarlig.
Summen er ikke stor, og Motiveringen til Skridtet
gøres derved mindre, saafremt ikke Hovedsagen Jigger i,
at der samtidig bortskaffes en Oretfærdigbed, der sikkert
hyppigt bar lydt om Bord med ({lager fra Lægdsrullemandskabets Side. De ovenomtalte Tillæg ere ikke fradragne
Summen og vil maaske end yderligere redncere denne,
selv om der jo nu allerede gives Rorgængere, Lodhivere,
Topsgasttr m. fl. Tillæg, men der bør sau maaske tillige
regnes med en anden Faktor nemlig Fyrbøderforbundet.
Dette er en Magt og kan ad indirekte Vej udrette meget.
Ad direkte Vej bar del i Løbet af faa Aar drevet Fyrbødergagen op i Højde med Matrosgagen og ved bøj
Timebetaling for Overarbejde faaet den betydeligt forbi
denne j rører den først ved Spørgsmaalet og benytter
Ligestilletheden i I{offurdifarten som Basis, kan der ad
denne Vej let skabes en betydelig Merudgift for Marinen,
hvad maaske nu kunde forhindres.

Flaadens værnepligtige Lægdsrulle-Mandskab.
Af Sklbslæge Holger Rørdnm.

For et lille Land, som kun kan anvende forholdsvis
lidt paa sil Forsvarsvæsen, maa det altid være af Vigtighed, at saavel Materiel som Personel er saa godt,
som det under de forbaandenværende Forhold kan
opnaas.
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Flandens ralrneplli;Ugo Læi;dsrnlle-Mnlidekåb.

Hvad Materiellet nngaar, da er det ikke Hensigteh
her at udtale nogen Art af Ifrilik over delle, men som
flereaarig Sessionslæge, særlig ved første og anden Udskrivningskreds, hvorfra Marinen fortrinsvis faar sit
værnepligtige Personel, vilde jeg gerne have Lov til at
fremsætte nogle Bctrugtningel' over den Mande, h,·orpaa
nu Udskrivningen og Fordelingen al" det værnepligtige
Lægclsrulle-Mundskah foregnar.
Som bekendt stilles der ikke nær saa store fordringer til det :\1nndsknb, der erklæres tj enstdygtig til
Flaaden (EK 1), som til de fleste andre Vaabenarler thvad
jeg senere skal nmrme1·e detaillere). Uvor vidt det har
været rigligt tidligore, da alle tjenstdygtige udsl1revcs,
fol:lrinsvis at give Flnatlen de med mindre Ska,·anker
behæftede, ved jeg ikke. Jeg tror i øvrigt, det bar været
urigtigt, og at Arbejdet paa Flaaden kræver lige saa
fejlfri Folk, som i Landhæren; men nu, efter at den
almindelige Værnepligt er afskaffet, og un l\1ængde J'cjlfi'i
tjenstdyglige trækker Frinummcre, er det i ethvert ~,nid
htisolut ft>jlt.
Da den almindelige Værnepligt indførtes ved Loven
af 12te Feb r. 1849, var Meningen deh, at hver tjenstdygtig Mand var pligtig lil pcrsoulig nt gøre Militærtjeneste i den Vaabennrl, han var mest brugbar li!.
Nummerbytning, hvorved den udskrevne fritoges, maatlu
derfor anses som en Uliog.
Værnepligtsloven af 6. Marts 1869 mautle derfor
regnes for et væsentlig Llrcmskridl, da r.flcr denne Lov
kun Militærarbejdere kunde lilbylle sig Frinumre, medens
Kombattanter kun kunde tilb) lle sig Jndkalclelse lit en
anden Tjeneste end den, de var indkaldt til, men ikke
Frinumre.
Ved Hærloven af 13de ,\pril 1894 afskalJedes den
filmindelige Værnepligt, idet nu ikke længere alle tjenstdygtige indkaldes, og ~ 3 opbæ\'er tillige Retten til
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Nummerbytning for Kombatlanteriles Vedkommende, tnen
v~d Loven af 13de Decbr. 1895 htu' man alter indføft
en begrænset Bytningsret.
N'aar nu Forholdet er dette, som del faktisk er, at
den almindelige Værnepligt er afskaffet, i tiet langt fra
11lle tjenstdygtige indkaldes, saa burde man ogsaa kræve
bånde for Værnenes og den Værnepligtiges egen Skyld,
at at de tjenstdygtige indkaldes først og fremmest de
bedste, og Frinum re gaves kun til de dnarligere, og
tliøse bedste burde igen fordeles Lil den Vaabenart og
det Værn, hvortil de vare mest tjenlige og egnede; mfln
intet af dette finder som bekendt Sted, ja det er endog
saaledes, at til visse Vaabenarter indkaldes fortrinsvis
de med en eller anden Fejl behæftede, medens deh
fejlfri først gaar fri; idet de som udskreves med Regul.111
(altsaa har en eller anden Fejl) indkaldes fremfor ae
Uden Regulativ.
Bedømmelsen af Jen værnepligtiges Tjenstdygtighed
foretages jo nu i Henhold til Regulativet af 24de August 1894 og Fordelingen i Denhold til Anordningen af
samme Dato og senere Cirkulære til Udskrivningscheferne
fra Juslitsministeriet.
Hvis nu enhver ljenstdygtig 6k Vedtegning paa
Sess-ionen lste eller 2den Klasse, og Frinum re kun
gaves til anden masse vilde her\'e!I opnaas
1) at Værnene fik mere udsøgt Mandskab 1
2) at de daarligere gik fri forud for de bedre.
Dette vilde i Virkeligheden være en snare let gennemførlig Foranstaltning.
Som Forholdene nu ere, udskrives den Værnepligtige
altsua til egent.lig Krigstjeneste (EK), til Militærarbejdere
(m) 1 afvises, forbigaas eller kasseres.
De til EK udskrevne Værnepligtige fordeles i Behhold til Anordning og Regulativ til den egenllige Krigstjeneste 9. Afd , Men denne Fordeling og Regulativet
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bevirker, at hver Vaabeoart langt fra faa den bedst egnede, og særlig grelt er dette for Flaadens Vedkommende.
• 'fil Flaaden (E K 1) anses som skikket de Værnepliglige, som efter den legemlige Udvikling ere i Stand
til al udføre det strenge Arbejde ved Søværnet og derhos enten beskæftige sig med Søfart eller Fiskeri, eller
ere vante til at færdes paa Sørn (som f. Eks. Kokke og
Opvartere paa Dampskibe) eller paa Grund af særlig
Uddannelse, Livsslilling og tidligere DeskmfLigelse eller
Baandværk man. anses skikkede til Tjeneste paa Flaaden
og ved Orlogsværftet.
Højden er mindst 59". Der er ikke fastsat nogen
Maksimumsbøjde. Vedtegning EKl bør som principal
Vedtegning kun gives Værnepligtige, der ere ,,søvante"
a: Mandskab, der uden al ,ære befarent, søger Erhverv
ved eller dog beskæftiger sig med Søfart og Fiskeri eller
er vant til at færdes paa Søen. Under søvante henføres
Værnepligtige, der i mindst 3 Aar have ,·æret aktive
Medlemmer af en Sejlklub, jvfr. Juslilsministeriets Cirk.
af 22de August 1895 ~ 1, hvorefter derhos alle andre,
der udskrives til Søværnet - cJerunder indbefattede
saadaone, som have været ukli\'e Medlemmer af Roklubber i mindst 3 Aar - kun faa Vedtegning E K 1
som subsidiær Vedtegning. Værnepligtige, der ere søvante og paa Grund nf Bøjden (og efter Livsstillingen )
kun kunne udskrives til Søværnet betegnes E [{ 1 Reg. 111
ikke søvanta (Justitsminislericls Skrivelse li! lsle Udskrivningskreds af 28de Novb. 1895 ).
Deraf vil det ses, at der lil Grund for Udskrivning
liI Flaaden lægges Vægt paa 3 Ting, 1) Legemsbygning,
2) Søvanthed og 3) Livsstilling (Uaandværk). Af disse
Ting burde der ganske sikkert rorst og fremmest tages
Hensyn til Legemsbygning, medens nu Sø\'anlhed og
Haandvwrk s_piller Ho,edrollen. Flaaden faar nu, som
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alt nævnt, de aller daarligste Folk, hvad Legemsbygning
angaar, thi selv om der slaar i Anordningen af 24de
August 1894: •Dette Manclskab maa være i Stand til
at udføre det strenge Arbejde ved Værnet«, saa ophæves
dette ganske ved Regulativets Bestemmelser. Paa de
aller fleste Punkter nedsættes her de Fordringer, der
stilles til Flaadens Mandskab.
1) Højden behøver kun at være 59" (Lil al anden Krigstjeneste 60").
2) Et i Forhold til Højden ringe Drystomfang er hinderligt for Anvendelse til E K 2-3-5-8 (men
altsaa ikke Lil E lI 1).
3) Ringere Grad af Fedme i den sæd,anlige Udskrivningsalder er uhinderlig til Flaaden.
4) Ringere Grad af Stammen er uhinderlig til Flaaden.
5) Ringere Grad af Emphysem er uhinderlig til Flaaden.
6) Fremslaaende Skulderblade er uhinderlig til Flaaden.
7) Ringere Skævhed eller Deformitet af Dæknet er
ubinderlig til Flaaden.
8) Blodaarebrok af mindre betydeligt Omfang er uhlnderlig til flaaden.
9) Mindre Vandbrok er ubinderlig til Flaaden.
10) Dlodaareknuder af ringere Omfang er uhinderlig til
Flaadeo.
ll) Kalveknæ er uh inderlig til Flaaden.
12) Platfod er uhinderllg til Flaaden.
Det vil altsaa ses, at hvad Legemsbygning angaar,
kan en Mand , ære behæftet med ret mange og ret store
Skavanker og dog kendes tjenlig til Flaaden; kun paa
et Punkt stilles der strenge Fordringer, nemlig til Synsstyrken, og delle gør efter min Mening snarere Skade
end Gavn, hvad jeg senere skal komme tilbage til.
Medens man altsaa med Hensyn til Legemsdygtighed
er meget lidet kræsen til Flaaden, er man meget streng
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med Hensyn til •Søvanthedn, lworved de Værnepllgtige1
Fliladen raar at \'ælge imellem, blive ret faa.
Hvorvidt "Søvanthed" er nogen Fordel for Flaaden,
da de ~søvante• ikke bruges og heller ikke skal bruges
som Sømænd, skal jeg ikke her komme ind paa, men
denne nSøvanlbedu helinger ogsaa, at Mandskabel bliver
daarligere, for det første fordi Flaaden ikke har hele
det mødende Mandskab at vælge imellem, men kun de
"søvante", og dernæst fordi den langl overvejende Del
af de søvante erc Fisknre. Fiskerne el'e (maaske de fra
5te l(retls undtagne) gcancmgnaende temlig tunge og
træge Folk, og hertil kommer, at en stor Del af Fiskerne
er~ Folk fra arsides [(ystslrmkninger og Smaaøer, hvor
llefolkningen paa Grund af Indgifte er rr t degenereret.
Skønt disse Fiskere ern vante til at fO'rdes paa Søen,
ere de som Faktum ud\'iser meget lidt usø1•ante11 om
Bord i et. Orlogsskib.
Dn Flaaden ikke kan faa lilstrmkkelig Mandsknh af
de befarne og de med cnkellc Vedlt•gning 1m 1 betegnede,
tages Resten af de udskrevne med subsidi mr Vedtegning,
disse ere som nævnt JJaandviel'k crc (Slagtere, !lagere,
Fyrbøde1·e, Skomagere, llnrberer, Blikkenslagere o. s. v.).
Disse Folk ere maaske ret brugelige i deres Ilnandvæl'k som saadanne (skønt del sikke1·t val' bedre at bruge
faste Haandrærkere), men hertil bruges de langt fra altid.
En stor Oel bruges til almindelig Dæksljcneste (Arlillcrister o. s. v.), men lnorvidt en llagor, Skomager, Mejerifyrbøder, Barber o. s. v. egner sig særlig hertil, er dog
temmelig tvivlsomt. Dertil kommer sna, som omtalt,
Fordringen om god Synsstyrke (Synsstyrke uden Korrektion mindre end 6/is pna det bedste Øje er bioderlig
fot AnvendPlse til ER 1). Delle bevirlrnr, al Valget til
folaaden atter indskrænkes, og er efter min Mening en
ganske unødvendig Fordring. Bvorror rn Mand, der Lil
folanden udskrives som Fyrbøder, Skomager, Bager o. s. v.,
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skal kunne Sil bedre enq en Infanterist, Fæst.ningsartille,.
rist, Trænkopstabel o. s. v., er mig ganske ufori;taaeligt,
- Naar det er sagt, at <let er fordi disse Folk sk~I
kunne benyttes til Udkigspost, da stemmer dette sikk!l.rt
ikke; næppe nogen Chef vilde dog sætt~ en Skomager
f. Eks. paa Udkig, og da der ikke kræves Farvesans af
disse, kan de jo ikke engang bruges hertil, og sow
1\1'lilleri1,ter behøvi:s der vel næppe at kræves størrø
Syasstyrre end f. Eks. af FæstningsartillerieL
Fordringen om god Synsstyrke bevirker i Virkelig.beden 1 at Flaaden gaar tubt af en Mængde Folk, deQ
havde udmærket Brug for.
Polytekniske Kandidater,
SøfyrbAdere, søfarende Maskiomestre o. s. v. Jmn nu ofte
ikke udskrives til Flaaden, men maa aftjene deres Værnepligt som Infanterister, Artillerister o, I., fordi ctere,i
Synsstyrke er for ringe til Flaaden. Naar der paa Sel?sionen møder to Fyrbødere, hvoraf den ene er en kraftig,
velsJmbt Dampskil}sfyrbøder, og den anden er en lilh1
kalveknæet, plat.fadet Mejerifyrbøder, ja saa ~AI! M!ljeri....
fyrbøderen komme til Flaaden, hvis hans Syn (lr g9dt,
<len andfln ikke, hvis hans Syn er mindre godt. 1
Dette er nogle af de væsentligste Indvendinger, deg
mener, der nu med Rette kan gøpei, mod den nuværenq.e
Udskrivning af Mandskab til Flaaden som E K 1. ~len
ogsaa Udskrivning af Militærarbejdere til Flaaden fpregaar
paa en uheldig Maade. Her burde sikkert • Søvapt,hed,
)ægges Ul Grund. Paa Flaaden bruges Militærarbejderne

1

Medens her omtales Fyrbødere og Maskinmestre, knn der mnaske
samtidig være Grund til at paatale en anden uheldig Omstændighed. Da der f. T. Ikke Ondes tilstrækkelig Maskinnssistenter,
antnges uu en Del midlertidige Assistenter, hvilke gøre Tjeneste
som Underofficerer; hvis disse ikke hnve aftjent deres Værnepligt,
udskrives de som Fyrbødere eller komme maaske slet Ikke Ul
l\larinen.
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jo hovedsagelig som Oppassere, Bovmesters-Mather,
ICoks-Mather o.l., og for disse og for Flaaden er del af
ikke ringe Betydning, at disse ere søstærke, men dette
tages der f. T. aldeles intet Hensyn til.
Hvis f. Eks. en Sømand, der ikke er befaren, men
kun har sejlet 10 l\faaneder eller mindre, paa Sessionen
bliver Militærarbejder, f. Eks. paa Grund af Aareknuder
o. I., er det lan gt fra sikkert, al han kommer til Flaaden,
han kan komme til Landhæren, og Flaaden kan fan en
Militærarbejder, der aldrig har set et Skib, thi det er
rent lilfældig (de lavere Numre): hvilke Militærarbejdere
Flaaden faar.
Som I{onklusion af disse noget vidtløftige Præmisser,
tror jeg, nu da den almindelige Værnepligt er afskaffet,
og der aarlig gaar et Antal ganske fejlfri udskrevne fri,
man for Flaadens Vedkommende burde gaa til at skærpe
Fordringerne til Legemsbygning betydelig. Legemsduelighed burde sættes som Nummer l, Minimumshøjden
burde sættes op, og en Maksimumshøjde indføres, Fordringen til Synsstyrke burde ikke være strengere end
til E II 7. "S0,•anthed" burde kun spille en ren underordnet Rolle, og af Haandværkere burde der kun lige
tages del fornødne Antal, eller saadannc, ~om paa Grund
af Legemsbygning vare særlig egnede til Flaaden.
Militærarbejdere til Flaaden burde udtages af de
•søvante•, der udskrives som Militærarbejdere.
Hvis man gik hertil, tror jeg man vilde erholde et
langt bedre og mere brugbart Personel.
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Den norske Marine 1 •
Af Premierløjtnant V. Lorck.

Som det vil være Tidsskriftets Læsere bekendt, er
der foregaaet og foregaar tilde1s endnu en rivende Udvikling af saa godt som alle Jnstitutioner indenfor det
maritime Forsvar i Norge. Tidspunktet til at fremkomme
med en Oversigt o,·er Organisationen kunde derfor synes
mindre heldigt, men dels vil der sikkert endnu hengaa
adskillige Aar, inden Forholdene kunne antages at blive
helt stabile, dels kan man allerede nu danne sig en saa
paalidelig Oversigt, at det kan have sin Interesse paa
det nuværende Tidspunkt at tilegne sig et Grundlag ti1
Forstaaelse af de yderligere Forandringer, de kommende
Aar ville bringe.
Forho1dene og Udviklingen i den norske Marine
frembyde jo særlig Interesse for os Danske, de1s fordi
der arbejdes ud fra fælles Traditioner, dels fordi den
finansielle Evne i de to Lande er meget nær ens; to
vigtige Betingelser for med større Udbytte at kunne anstille Sammenligninger.
Hvad den historiske Udvikling angaar, er der af
Pladshensyn kun medtaget det allernødvendigste, i0vrigt
henvises til en Artikel i Tidsskr. for Søv. 1895 Pag. 357
( uRekonstruktionen af den norske Flaade og nogle Bemærkninger i den Anledning• af Kapt. Zachariae).
Emnet vil blive behandlet i nedennævnte to Hovedafsnit:
I. Materiel og
Il. Organisation.

1

Som Kilder ere nnvnllg benyttede: Norsk. Stortblngstidende,
Lovtldende, Budgetter, Propositioner, Norsk Tidsskr. f. Sø-væsen.
Enkelte Oplysninger ere givne med stor Velvillle nf forskelllge
Officerer I den norske Marine.

I. Materiellet.
Forinden der gaas over til en Beskrivelse af Materiellet skal kortelig antydes den norske Flaatles BovedQpgaver, der kunne s~mmenfattes i følgende 4 fqnkter:
a) 4t hindre en effektiv Blokade af Kysten, hvad der
paa Grund af Forholdene vilde betyde en fuldstændig
Li,mr;nelse af Landet.
b) At vedligeholde Forbinclclsen mellem Landsdelene,
der endnu for en stor Del forcgaar ad Søvejen.
c) At beskylle, enten alene eller i Forb. med Kystbefæstningerne, vigtige llyer og Tilllugtssteder for
den store Bandelstlaade.
p) Ved et effektivt Polilililsyn af Kysten nt hævde
Neutraliteten under en europæisk Konflikt mellem
Sømagter.
Efter Planen af 14./4 1877 skulde Flaaden bestaa af:
4 Monitorer.
12 Kanonbaadc nf I. masse.
24
- li.
- Ill.
46
l(anonbaatlene af li. og 111. masse skulde danne
Lokalforsvaret i Skmrgaardcne, medens l(anonb. af J. m.
skulde være søguaende og beskylle Forbindelserne langs
Kysten. Dette store Antal J{anonbaade blev imidlertid
ikke bygget; thi dels kom 'l'orpedovaabnet imidlertid
frem, san en Ator Del af de knappe Bevillinger anvendtes
til Bygning af Torpedobaade, dels formindskedes de
ubeskyttede Fartøjers Betydning ved Arlilleriets Udvikling,
snu del blev mere og mere ondvrndigt at søge de 4
forældede Monitorer erstattede af mere moderne, pansret
Materiel. Da Interessen for Forsvaret i Begyndelsen af
Halvfemserne atter vaagnede og i 1895 gav sig Udslag
i betydelige ekstraordinære Devillinger, gik man straks
Ul ,\nsku1Te1sen af Panserskibe af den forbedrede nSvenutypo (00dcn1,). I 1896 opstill~delj en Qy Inddeling af
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Flaademateriellet, men Udviklingen har foraarsaget, at
dennes Rammer allerede paa forskellig Maade er sprængt,
og de Typer af egentlig Krigsmateriel, der nu maa siges
at være de ruadende, kunne inddeles i følgende 5 Klasser:
1) Panserskibe af •Harald Baarfagreu-Typen (6).
2) Søgaaende Kanonbaade eller Udkigsskibe (Kanonbaade af I. Kl. og Åvisoer) (6).
3) Søgaaende Torpedobaade (Torpedodivb. og Torpedob.
af I. Kl.} (28).
4) Skærgaardstorpedobaade (Torpedob. af II. og III.
Kl.) (32).
5) Torpedobaadstendere (10).
De vedføjede Tal angive det Antal Skibe af de nævnte
masser, som Marine-Generalstaben i et Udkast til en ny
Flaadeplan anser for nødvendigt for Kystforsvaret.
Udenfor den anførte Inddeling falder Monitorerne
og Kanonbaade af Il. KL, men disse tænkes nærmest
anvendte til det lokale Forsvar ved Kystbefæstningerne.
Panserskibe af ,Harald Haarfagre,-Typen.

Ved ekstraordinære Bevillinger i 1895 og 1899 er
der hos det engelske Firma W. G. Armstrong & Co. i
Newcastle anskaffet 4 Panserskibe, 2 helt ensartede ad
Gangen (m. H. t. Hoveddimensioner m.m. se Tegningerne,
Farven angiver Panserets Art, idet
lyserødt betegner Staal eller Nikkelstaal,
hærdet Staal,
mørkerødt rød Linie
Staaldæk).
Harald Haarfagre og Tordenskjold.
Citadelskibe,
bygget af Staal efter Bracket-Systemet med dobbelt Bund
fra de forreste til de agterste Magasiner samt vandtæt
Inddeling udenfor denne. Skibene ere forsynede med
dybe Slingrekøle.
Panser. Det hvælvede Panserdæk, der gaar fra
Stævn til Stævn, ligger i Sidepanserets Udstrækning
Tldulu. f. Søvm1ø11.

72. Aarr.

2
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højere (paa Midten 1 m over Vandlinien) end i Enderne,
hvor det er helt under Vandlinien. Sidepanseret, der
aftager i Tykkelse nedefter, er opbygget fra Panserdækket,
det strækker sig over de midterste 53"' af Skibssiden
og afsluttes for Enderne af 178- tykke Panserlraverser.
De to Barbettetaarne strække sig fra Panserdækket til
øverste Dæk. Styreledning m.m. er ført gennem Panserrør fra Kommandotaarnet ned under Panserdækket.
Artilleri. De 2 21 cm B. K. i Diametralplanet ere
anbragte i svære taarnformede Skjolde, der aftage i
Tykkelse fra Ild fronten; Skjoldene ere i fast Forbindelse
med Kanonens Drejeskive, der bevæges ,cd Elektricitet.
Kanonerne ere Staalbaandskanoner med konisk Skruemekanisme, der kan aabnes automatisk ved Fremløbet.
Projektil og Ladning indføres hver for sig, og Ladningen,
der er engelsk Kordit, er ikke anbragt i Hylster, hvorfor
der findes Tætteindretning af de Bange Konstruktion.
l{aooocrne betegnes i Norge som li. K. Det middelsvære Skyts - 6 12•m B. K. er anbragt bag svære
nabne Skjolde i smaa Udbygninger pna Siden. Det lette
hurligskydende Skyts paa de Lo Broer, paa Lønningen
og i Mærsene. Med Undtagelse af de 37 mm B. K. have
Kanonerne i det sekundære Artilleri delt Ammunition med
Ladningen - norsk llallistit - i Hylster. De 2 76 111111
L/ 2, B. K. kunne anbringes som Fartøjskanoner i de lo
til Skibene hørende 16m lange Vedetbaade (101/ll Iinoll)
eller i Landgangsaffutager.
Torpedoarmering. Skibene have 2 faste 45cm
undervands Tværsapparater under Panserdækket. l{orditudskydning. (Alle norske Torpedoer ere ar Whitehcads
Konstruktion.) Desuden findes der 12 Stkr. eleklriskmi;kaniske Haandminer til Etablering af provisoriske
Spærringer. Intet Torpedonet.
Maskineri. Af de 3 Kedler ere de to dobbeltendede, den ene enkeltendet. Der findes ikke loslallalion
til kua,stig Træk med lukket Fyrrum, da Panserdækket er
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gennemhullet over Kedlerne for at skaffe Afløb for den
varme Luft. Maskinerne drive hver sin 3-bladede Broncepropeller (løse Skrueblade). Maskiner og Kedler ere fra
Firmaet Bawthorn Leslie & Co. i Newcastle.
Af Kulbeholdningen findes 250 Tons (til Dels Briketler) over Panserdækket i Borde som Beskyttelse.
Ak.Lionsradien anslaas til 5 000 Kml. med 10 Knob.

Eitisvold og Norge skulde efter Kontrakten være afleverede i Oktober 1900. nNorge• afleveredes i December, og nEidsvold• ventes først afleveret i Februar
1901. De afvige fra de ovennævnte i det væsenllige
kun paa følgende Punkter: Depl. er forøget med 360
Tons, og samtidig er der opsparet nogen Vægt, dels
ved, med Bibeholdelse af samme Modstand, at reducere
Sidepanserets Tykkelse noget ved Anvendelse af cemen:teret Nikkelstaal, hærdet efter Krupps Metode, dels ved
Anbringelse af 6 Ya11row Rørkedler i Stedet for cylindriske
Kedler. Den saaledes disponible Vægt er anvendt til at
forstærke Artilleriet (bl.a. er Mellemkaliberet ,forøget fra
12 til l5qm B. K.), til Opstilling af de 4 af de 6 15° 01
H. K. i Hjørnekasematter samt til en omhyggeligere
Pansring af Ammunitionsrør og andre Forbindelser gennem Panserdækket, ligesom Foden af Skorstenene ere
dækkede af et Panserglacis.
Anvendelsen af Træ er reduceret saa meget som
muligt, og det uundgaaelige er for en Del installeret.
saaledes, at det kan fjernes før Kamp. Kanonerne af
Mellemkaliberet ere ikke opstillede i Udbygninger, hvorfor Skydefriheden er lidt mindre.
Alt Panseret i de 4 Skibe kan gennembrydes af
den 21 °111 B. K. indenfor 3 000 Alen, b\'oraf det fremgaar, at der ikke paa noget Punkt er tilstræbt absolut
Modstand, men at man her som i de flesle nyere Skibe
hovedsagelig bar pansret mod Projektiler fra det hurligskydende Mellemkaliber og Granater.
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De 4 Sk.ibe danne paa Grund af deres Ensartethed
en meget kraftig taktisk Enhed. Bekostningen bar andraget mellem 4 og 4 1/2 Mil!. Kr. pr. Stk. At man i
Norge er gaael til Citadelskibstypen skyldes væsentlig de
store Fordringer, der paa en Kyst som den norske maa
stilles til Fribord.

Segaaende Kanonbaade eller Udkigsskibe.
Denne Klasses Opgaver er ved Udkigs- og Forposttjeneste at frigøre Panserskibenes Bevægelser og beskytte
dem mod Torpedobaadsangreb, samt holde Skrorgaardeo
med nærmeste Omgh·elser fri for 1'orpedobaade og Torpedojagere.
Af Kanonbaade af I. Kl. findes efter den nugældende
Inddeling egentlig 3, men den ældste -:,: • SleipnerQ
henhører under Gruppen 'forpedobaadstendere og omtales derunder. De to nyere nVikingu og nFrithiof•,
der ere byggede ved Cjv. i 1891 og 1895 slaa vor
11Heklau-Type meget nær, men erc noget langsommere
-:,: 15 Knob. Depl 1 123 og 1 380 Tons.
Det hvælvede Panserdæk (35 mrn) er i • Frithiof•
udskaaret over Maskinrummet. for at give Plads til de
vertikale Maskiner, og Beskyttelsen bestaar her af et
skraatstillel Glacis (127 mm N. St.) lukket foroven ved
Panserlemme. Fra Kommandolaarnet (lQQmm, Fr. 85) er
Styreledning ro. m. ført gennem Panserrør ned under
Panserdækket.
I ~Fritbiofn er Skibssiden forstærket
udfor Sideskytset. Skibene have Cellulosehelte.
Artilleri. Hovedarmeringen, der er opstillet som
Stævnskyts bag svære Skjolde, er i "Viking u 2 15 cm
B. K. L/ 40 Krupp, i •Frithiof• 2 12°"' H. K. L/to Armstr.
l{anonplacementet hviler paa en Jerncylinder, der er
opbygget fra Panserdækket. Den øvrige Armering bestaar
af 4 H. K. (65 og 761111D), i •Vikingu i Udbygninger, i
uFrithiof• bag Skjolde, samt 2 37 111"' Rev. K. eller B.K.;
endvidere findes der 2 751111D B. K. L/14 Bofors som Baad-
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og Landgangsskyts. Der lægges paa Grund af Kystens
Beskaffenhed megen Vægt paa Landgangsøvelser; Haandvaabnene ere 6.6 mm Krag- Jørgensens Magasin - Geværer
og 7.1mm Nagants Revolvere.
Torpedoarmeringen er i begge Fartøjer 1 undervands Bovrør (41, Fr. 45 =); oprindelig havde de tillige
2 Torpedokanoner paa Dækket, men disse ere sløjfede
ifjor. 2 Projektører (40 og 45cm).
Maskiner i. Kedlerne ere af den lave cylindriske
Type (4, Fr. 6); de ere anbragte parvis i vandtætte Rum.
•Viking• 1, •Frithiof• 3 Skorstene.
• Vikingu har 2 horis. tregangs Maskiner, der ligge
foran og agten for hinanden, I. H. K. 2 000. •Frithiof•,
som antydet, vertikale tregangs ved Siden af hinanden,
I. H. K. 2 800.
Aktionsradius 2 300 Kvml. med 10 Knob. Det bar
ifjor været under Overvejelse at foretage en delvis Ombygning og Omarmering af Fartøjerne, der navnlig skulde
gaa ud paa at fjerne sna meget af Træværket som muligt
og forstærke Artilleriet, men foreløbig er det udsat.

Udkigsskibe. Paa det ordinære Nybygningsforslag,
der er forelagt indev. Storthing, er opført til Paabegyndelse af en 20 Knobs Aviso paa 860 Tons (samme
Størrelse som de svenske Torpedokrydsere). Armeringen
skal bestaa af 6 76mm og 6 47mm H. K. Fartøjet, der
skal bygges paa Hovedværftet i Cjv., skal have Panserdæk
og dobbelt Bund.
Segaaende Torpedobaade.
Disse falde i 2 Grupper: 1) Torpedodivisionsbaade
og 2) Torpedobaade af I. Kl.
Af Torpedodivisionsbaade findes kun een a: 11 Valkyrjen", der byggedes bos Schickau i Elbing 1896 for
Penge, der var indsamlet af Christiania Kvindekreds for
Norges Forsvar. Med Hensyn til Hoyeddimensioner m.m.
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se Tegningen. Fartøjet, der i Hovedsagen er bygget
efter den engelske ollavockn og oHornet«-Type, er vod 8
gennemgaaende tværskibs Skodder delt i 9 vandtætte
Hovedafdelinger. Forskibet er overbygget og forsynet
med Bølgebryder; Agterskibet forhøjet ved en ,lav, fast
Lønning. Oveopaa Styretaarnet, i hvilket Styremaskinen er
anbragt, findes en Manøvrebro med Projektør. Foruden
almindeligt Ror har Banden Forror, som ved Nedsænkningen kobles til Styreledningen. Der Ondes intet Slævnrør; de to Dæksapparater, der ere anbragte i Centerpivot
hver for sig og indrettede til Krudtudskydning med Sigte
ved selve Røret, haYe en Skydefrihed af 40° paa begge
Sider af Tværsretningen. Pna Grund af de slanke Linier
agter ligger Styrbords Skrue lidt agten for Bagbor.ds.
Skønt Fartøjet i mange Ilensccndcr egoer sig fortrinligt
for de store Opgaver, der paa en fiyst som Norges
stilles søgaaende Torpedofartøjer, ligesom det under de
aarlige Eskadreøvel~er bar bi(Ji,aget meget til at gøre
Øvelserne instruktive, har man dog yæsentlig af Bekostningshensyn (c. 1 Mil!.) ikke fortsat med Bygning af denne
Type. Dels oprindelige Dcstemmelse var Torpedojager,
men da dets Fart er temmelig ringe til dette Formaal,
vil den blive benyttet som Delingsband for en selvstændig
opererende Deling.
Af Torpedbbaade I. Kl. anskaffedes samme Aar og
Sted 3, hvoreflcr man Log disse Baade til Model og
fortsatte med Bygning af Typen i Norge; ialt haves nu
10 ganske ensartede, h,•oraf 2 under Bygning (se Tegningen og Tabellen). I Stflrrclse svarer de nærmest til
11Springeren11 hos os; i Modsætning til vore ere de
skarpe agter, have almindeligt llor og Forror, H. K. i
Stedet for Rev. K. For at gr;,rc dem tnere sødygtige er
der intet Slævnrør, men 2 Dæksapparater, installerede
som i n Valkyrjen •. Den Mangel, det var, ikke at have
Stævnr011 er jo nu væsentlig formindsket, efter at Gyroskopet er indført. Der skydes med heltladt Fald fra
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alle norske Dæksapparater. Baadene ere delte i 9 vandtætte Rum, Dampstyreapparatet er anbrakt i Taarnet,
hvis Tag kan bæves noget. Belysningen indenbords er
elektrisk. Torpedobeholdningen er 4 Stkr., hvoraf 2
magasineres i Rørene, 2 forude. Bekostningen er c.
300000 Kr. Alle Torpedobaade ere under Oplag anbragte
paa Afløbsbedding i Bus.

Skærgaardstorpedobaade.

Af Il. Klasses Torpedobaade haves 19, hvoraf 2 under
Bygning. Af Tabellen vil det fremgaa, at Baadene gennemgaaende ere temmelig store, især gælder det den siden
1897 byggede Type (Størrelse som vor nDelfinenu).
Baadene have alle mindst et Slævnrør, de nyere tillige
et Dæksapparat. Ved Stævnrørene anvebdes Ud~kydning
med Luft og Sigte fra Taarnet, ved Dæksapparaterne
Krudludskydning og Sigte ved selve Røret. Baadene,
der ere byggede efter 1888 samt ~spriogeru, have Vandrørskedler (Thornycroft eller du Temple), de 6 ældre
Lokomotivkedler. De fleste af Baadene ere forsynede
med 1 30 °"' Projektør, men det er under Overvejelse
efterbaanden at udtage dem af Fartøjerne. Bekostning
af den nyere Type c. 200 000 Kr. pr. Stk. Da Byg.geperiotlen strækker sig fra 1882 til Dato er Ensartetheden
selvfølgelig ikke saa gennemført som metl Torpedob. af
I. Kl. Det vil dog af Tabellen fremgaa, at der a( de
nyere findes 7 ganske ens og en saa \'æsentlig FU'll;tor
som Farten er den samme for 17 af de 19 Baade.
Ai III Klasses Torpedobaade findes kun een (paa
Størrelse med Nr. 12 og 13 hos os), det er vist kun et
Forsøg.
Efter Inddelingen af 1896 have Tol!pedobaadene
foruden Navn lige Numre, der svare til de svenske
Baad11s ulige do. De ere kun tænkt anvenate ved
Fællesmanøvrer med den svenske Flaade; saadanne have
imidJertid endnu ikke fundet Sted.
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DJerv, Dristig, Kvik, Hvas, Kjæk. 1897/89

18, 19 .......................
Torpedobaad af III. Kl.
Myg .............•..•.....•. .
Pntroulllebaade
Nr. I og II . ••....•••..•..•. • ..

u. B.

ArtilleriArmerlog

Torpedoarmeriog

m

39.9 4.9 2.o 1100 20.s
21.o
2.1 -

- - - - - - - -

....,..,...

Byggested

i::i

0

Torpedobnnd nr I. Kl.
Hval, Dellln, Hai .. .. . .. . ...... 1896 84.2
Storm, Brnod, Trods . .... ... . 1898
Lnx, Sild . . ...•...... . . ..• .... 1900 90.,
Sæl, Skrei .. . ••. •. .. . .. . .. .. . u.B.
Torpedobaad af li. Kl.
Odd . .• • . .. .. . . ... . ... .. . . .. . 1882 42
Springer . . .......... .. .• . .... 1883 45
Rask, Pil . ... . ... . .....••.. .. 18,r,/sa Sunr .. ········· ·· ·········· 1887 50
Oter, Orm . . . .. . . .. . ....• . ... . 1888 55
Ynrg, Raket .. ..... . .. . .... . .. 1894 58
Lyn, Blink, Glimt . . •.........• 1896

..

29 3.s
30 3.4
30.5 3.5
32
33 3.s
34.6 -

-

0.9

420 18

1.7

600 -

- - 1.6 500 19
-

- - - 65 - 4., - - - -

- 650 - -

- -

16

1899 27

26

3.2 1-~

-

1893 26

21

3.2 l ..\

160 12

Schichau
Cjv.

-

Cjv.

Trondhjem

2 37""" R. K. 2 45cmdrej. O.V. App.

-

-

--

-

1 37mm Rev.K. 1 36 cm Stævnapp.
2 37 cm Stævnnpp .
-

-

--

2 41 cm Stævnnpp.

2 45cm Stævnnpp.
2 37mm 8. K. {1 45cm Stævoapp.
(Glimt Cjv.J
145cmdrej. O.V. App.
Frederikstad
do.
do.
(DJ!!rV Cjv.)
Cjv.
do.
do.
'

-

Cjv.
Troodh.Jem

137mm H. K. 1 86 cm Stævoapp.
2 37mm 8. K.
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De to i Tabellen opførte Patrouillebaade tænkes
attacherede Monitorerne og erholde deres Besætning
fra disse.
Det skal bemærkes, at Marine- Generalstaben bar
fremholdt Ønskeligheden af, at Marinen anskaffede Undervandsbande, i hvilken Anledning der er sendt en Officer
til New York for at overvære Prøverne med nHollandKompagniet• s nye Baad.
Torpedobaadstendere.
Denne Fartøjsklasses Opgaver ere at være Depotskibe og Reparationsværksteder for de selvstændig opererende Torpedobaade, der under deres offensive Operationer ere stærkt udsatte for at blive afskaarne fra
deres Basis. De skulle tillige være i Stand til ved deres
.Artilleri at yde llaadene Beskyttelse overfor Torpedojagere. Da man ifølge Sagens Natur i Nødsfald vil
kunne hjælpe sig med ethvert søgaaende nogenlunde
rummeligt Fartøj, forsynet med et tilstrækkeligt Antal
B. K., er det sandsynligt, at en Del af de ældre ubeskyttede Skibe overføres til denne Klasse, med Sikkerhed
kan imidlertid kun opføres 2, nemlig Kanonbaad af I. Kl.
-sleipner« og Hjælpekrydseren »Astræa•.
•Sleipner•, der er bygget 1877 paa Cjv., deplacerer
580 Tons og er helt ubeskyltet. Fartøjet er ifjor undergaaet en Ombygning og Omarmering med dette Formaal
for Øje, samtidig med at det indrettedes til Øvelsesskib
for Kadetterne. Forskibet overbyggedes helt, Torpedorøret i Stævnen ud toges og Armeringen forandredes til:
1 12cm H. K. paa Fordækket, 2 76""" og 2 65"'"' H. K.,
1 12"'"' Mitr. samt 2 30cm Projektører. Skibet, der er
skonnertrigget, har 3 Skorstene, 2 Skruer og 12 Knobs
Fart. Bjælpekrydseren •Astræaa, der afleveredes i August
1900 fra Åkers mek. Værksted i Christiania, tilhører
Bergenske Dampskibsselskab og anvendes paa Kystruten.
For en aarlig Godtgørelse af 10 000 Kl·. er der, dels ved

26

Den norske lllorine.

Skibets Bygning, dels i dets Anvendelse, taget saadanne
Forholdsregler, at det hurtig kan forsynes med Artilleri
og øvrig Krigsudrustning. Tonnage 700 Tons gros,
Fart 15 Knob, Armering i f{rigstid 1 12 cm H. [{. i Doven,
6 76mm og 6 47 mm i Siderne og paa Overbygningen
(Dimensioner m.m. se Tidsskr. f. Søv. Nov. 1900).
Dlandt de Fartøjer, der sandsynligvis ville overgaa til
Gruppen Torpedobaadstendere, findes under Betegnelsen
Kommando- og Chefsfnrlojer 3, :>: 2 ældre »Rjukan• og
•Sarpenu fra 1860 og 1 nyere uHeimdalu fra 1892. Al
de førstnævnte, der dept. 192 Tons, løbe 10 Knob og
ere armerede med 2 65mm H. [{. samt 2 37mm Rev. K.,
anvendes ~Rjukan• som Opmaaliogsfartøj ved R~igsmærkevæsenet. "Heimdal • benyttedes indtil ifjor som
Admiralskib i Eskadren og amendes nu som Stationsskib i Jsbavet under Battlenosefnngslen. Depl. 640, Fart
12, Arm. 4 65mm B. IL og 2 37mm Rev. n:. Intet af
Fartøjerne have Beskyttelse.
Monitorer.

Erfaringerne fra Kampen paa Bampton Red 17 /s 1862
gav Anledning til Bygningen af 4 Monitorer af en forstørret ,,John Ericson«-'l'ype, hvilket Fartøj de i Bygningsmaade og Udseende staa meget nær (afbildet i Tidsskr.
f. Søv~ Febr. 1900).
Fartøjerne ere byggede i Perioden 1866/111; de 3
første :>: ,Skorpionenc,, 11l\1j0lneru og 11'l'rndvaogu ere
paa Størrelse med •Lindormen•, den 4. :>: nThoru noget
større (2 000 Tons); med Undtagelse af 11Mjølnera,
der er fra Motala, ere de byggede ved Oarljohansvairn
(Cjv.). Materialet er Jern. Panseret er Smedejern i flere
Lag (Sandwich). Skibssiden, der er pansret fra Stævn
lil Stævn (124lllm, 111'horu 176mm), hæver sig kun 0.-1m
over Vandlinien. Ovenpaa Kanonlaarnet (307 mm, 111'boru
,353mmJ, der drejes ved Uaandkrnft, og hvis Fod er be-
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skyttet af et Glacis, er anbragt et pansret Rommandotaarn. Fra Overkant af Drejetaarnet og agterefter findes
et Stormdæk, der omslutter Skorstenen. De have Lavtrykskedler, boris. enkeltekspanderende Maskine, 1 Skrue,
6-8 Knobs Fart og en Besætning af 84-94 Mand.
I 1895 undergik de en Omdannelse, ved hvilken flet
omtalte Glacis anbragtes; de gamle F. IL i Drejetaarnet
ombyttedes med 2 12= H. K.. L/4.4 Nordenfelt, og der
opstilledes pna Stormdækket 2 65mm B. K. L/48 Hotchkiss,
samt 2 37 mm Rev. K. - I denne moderniserede Skikkel e
frembyde disse gamle Fartøjer med deres udpræget defensive Egenskaber et meget godt Vaaben ved Forsvaret
af Kystbefæstningerne.
Kanonbaade af li. Klasse.

~= •

Heraf haves 8 Stkr.
Uller, Vale, Nor, Brage,
Vidar, Gor, Tyr og Æger•, alle byggede ved Cjv. 1874/es.
De 5 første ere af Jern, de øvrige af Stnal med dobbelt
Bund. •Æger• er væsentlig forskellig fra de andre og
omtales særskm, de andre 7 have et Depl. paa 250 Tons
1(1,om vor •Lille Beltu), 8-10 f{nobs Fart og ere uden
tBeskyttelse. Paa Fordækket findes i et upansret Taa.rn
anbragt en s-vær Kanon (27 cm F. K. L/17 Armstr., .Goru
og •Tyr• 26cm B. [{. L/80 Krupp). I og agtenfor en
Overbygning, der strækker sig fra Taarnet og agterefter,
er installeret 2 311 mm Re.vi K. og 1 do. B. K. (pna •Tyr,
tillige 1 57mm 8.Jt). nNor•, n@Or• og 11Tyru have
desuden et undervands Stæv,napparat for 36 cm Torpødoar.
Alle 8 have 2 Skruer. 'Besætning c. 40"Mand. ,Æge1ta,
der depl. 400 Tons (som vor ,[Falster• ), er beskytitet ved
et hvælvet Stanlpanserdæk (88mm) med overliggende
Cellulosebælte, Glacis (lJO =) over de skraatslillede Maskiner. Overbygningens Forkant er dækket af en Panser11kærm (25- 50m"') og Chefens og Rorgængerens Pinds
oveopaa O'verbygiiingen ved en cirkulær Skærm (100mm
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med Tagplade. Armering: 1 21 cm B. K.
70mm og 2 50 111111 B. K. L/~o Krupp.

L/86

Krupp, 1

Kanonbaade af IIL Klasse. Deraf findes endou 16,
der alle ere ombyggede Rokanonbaade (ombyggede 1870/as).
Af disse ere 7 senere forsynede med Spil og Kran til
Udlægning af passive Miner. Arm. 1 65mm B. K. De
anvendes ved Minespærringerne i Forbindelse med 7
100 Tons Kranfartøjer, der hver ha.ve 1 60•m Projektør.
De andre 9, der i Krigstid kun tænkes anvendte til
Transport o. I., ere armerede med 1 17 = F. K. og 2
37 mm Rev. K.

Af Øvelsesskibe haves Korvetterne nNordstjernen• og
nEllida•, Sejlkorvetten »Alfona og Sejlbriggen »Statsraad
Erichsen•. nNordsljernen• og 11Alfen • ·benyttes ikke f. T.
•Ellida• er Skoleskib ror KadetLer og I{onstabler af søm.
Korps; den blev ombygget i 1899 med dette Formaal
for Øje. Sejlbriggen skal eventuelt afhændes til Bestyrelsen for det private Skoleskib "Christiania •.
Til Depot- og Eksercerskibe benyttes "Kong Sverre•
ved Cjv. til Rekrutuddannelse for nyindkaldte Værnepligtige.
"Desideria• og •Nornen•, henholdsvis ved Christianssand
og Bergen, til Reserverne ved Mobilisering, samt ~Nidaros •, der benyttes som Logiskib ved Mineøvelserne,
Under Værfts- og Transportfartojer skal kun omtales
det nye Vand-Transport- og Bjærgningsfartøj ~Farm•,
samt at man, som nærmere omtalt i 'J1idsskr. for Søv.
Aug. 1!)00, bar indrettet 2 af Havnevæsenets Dampbaade
1Andenæs• og 11Tomrefjord" Lil i Krigstid at armeres
og benytles til Bevogtnings- og Vandforsyningstjeneste.
•Farm«, hvis Hoveddimensioner er 126' X 20' X 71 /s',
kan tage 80 Tons Vand, er forsynet med Brandsprøjte
og Bjærgningsredskaber (bl. a. en stor Centrifugallænsepumpe). Armering: 2 65nun B. K. Fart 101/1 Knob.
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R.e sum å: Den egentlige Krigsflaade bestaar saaledes af:
4 nye, næsten ensartede Panserskibe paa 3 5003900 Tons.
2 moderne, næsten ensartede Forpostskibe paa 1100
-1400 1'ons.
1 Torpedodivisionsbaad og 10 nye, ensartede søgaaende Torpedobaade.
20 moderne Skærgaardstorpedobaade.
2-5 Torpedobaadstendere.
Til det lokale Forsvar af Kystbefæstningerne:
4 moderniserede Monitorer paa 1400-2000 Tons.
8 Kanonbaade, hvoraf 1 større med Beskyttelse.
Det vil af det ovenfor fremsatte fremgaa, hvilken
glædelig Forandring der er foregaaet med den norske
Marines Materiel i det sidste Tiaar. Fra at have en
vanrøgtet og hensygnet '.\farine, er man nu godt paa
Vej til at opbygge et Søværn, der betjent af et Personel
med de bedste Sømandstraditioner yder god Garanti for
Norges Selvstændighed. Der er for at opnaa dette gode
Resultat ikke alene ydet et dygtigt og energisk .Arbejde
fra Personellets Side, men samtidig er det lykkedes i
Befolkningen at skabe den rigtige Forstaaelse af Sagen.
Søværnets Effektivitet beror jo for en stor Del paa de
faste Støttepunkter paa Kysten, og her har det norske
Folk konsekvent bevilget de betydelige Beløb, der maa
til for at tilvejebringe flere saadanne paa den udstrakte
liyst. Der findes saaledes moderne Kystbefæstninger
ved : Frederikshald og Frederiksstad, Drøbaksund, Tøosberg, Topdalsfjorden (Cbrislianssaod), Bergep, .A.gdeoæs
{Trondhjem) samt Vardøhus. Medens tidligere en Del af
disse Befæstninger sorterede under Marinen, er i 1899
samtlige Anlæg henlagt under .Armestyrelsen, idet der
oprettedes en bel ny Etat »Kystartilleriet11, der i sig optog
Fæstningsartilleriet og det passive Sømi.nevæsen.

30

Den norske Marine.

II. Organisation. 1
Baaod i Baand med Materiellets Forøgelse er der
foregaaet en betydelig Forandring indenfor Organisationen,
der i det følgende er fremsat, saaledes som den forefindes ved Udgangen af 1900. Ifølge Emnets Natur er
det som Lekture temmelig tørt, den ledende Tanke under
Udarbejdelsen af denne - saavidt vides - første samlede
Oversigt over den norske Marines Organisation har
nærmest været at skabe et Slof til Sammenligningsbrug
ved Diskussioner i Sølieutenanl• Selskabet o. I. Den vedheftede Plan giver iøvrigt en kortfattet Oversigt over
Institutioner og Ifommandoforhold.
Organisationen vil blive behandlet under følgende
3 Afsnit:
A. Overstyrelse og Administration.
B. Personel.
C. Budget. (Øvelser m. m.).

A. Overstyrelse og Administration.
I Henhold til en Storthingsbeslutning ar 2/7 1896
nedsatte Regeringen d. 16/s s. A. en departemental Ko mHå (den saakaldte Kommandokomite) under Forsæde
af den kommanderende Admiral (v. J{rogb) samt som
Medlemmer 3 Land- og 3 Søofficerer. Komiteen skulde
forberede Forslag til en forandret Ordning af Armeens
og Marinens øverste Styrelse samt til organisaloriskP.
Bestemmelser vedrørende Marinen (herunder det faste
Kystforsvar). Resultatet af Komiteens Arbejde foreligger
i 3 Indstillinger: 1) Om Armeens og Marinens øverste
Styrelse af 2/, 1897, 2) Angaaende det faste l{ystforsvars
Organisation af 12/2 1898 og endelig 3) Angaaende Forandringer i Marinens Organisation af 18 /5 1899.
De to førstnævnte Indstillinger vedtoges i en noget
modificerel Form af Storthinget 1898/99. Den tredie, der
• Se vedheftede Plan.
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var forelagt sidste Storlhing, blev kun delvis behandlet
og vedtaget. Der henstaar endnu Behandlingen af
1) Distriktschefernes Myndighed og Ans,·ar, 3) Personeludvidelser ved Søofficers, Sanitets og sømilitære Korpser,
3) Ændringer ved Bovedværflet - væsentlig personelle
- samt 4) En Del Bestemmelser vedrørende Kommissioner, Lønninger m.m.
Overstyrelsen (kgl. Res. 17/s 1899).
I Følge Grundlovens ~ 25 har Kongen højeste Befaling over Rigets Land- og Sømagt.
Arme og Marine har fælles Statsraad (Minister)
(f. T. Oberstløjtnant Slang af Kystartilleriet), der administrerer gennem n den kgl. norske Regerings Forsvarsde part em en t« .
Forsvarsdepartementet deles i en nArmestyrelse, og
en »Marinestyrelseu.
Marinestyrelsen, hvis Chef er nden kommanderende Admiral« (tidligere Chefen for Marinekommando~n), beslaar af 2 Afdelinger:
lsle Afdeling med en Stabsofficer til Chef omfatter
2 [{ontorer med ,,militærtu Personale.
2den AfdPling med Ekspeditionschefen til Chef
(Jurist - tidligere Ekspeditionssekretæren) omfatter 2
Kontorer med »civilt• Personale.
Den kommanderende Admiral har til sin Raadighed
en Stab bestaaeode af 1 ffommnndørkapt~o 1 1 Kaptajn
og 1 stadig tjenestegørende SLabssergent. Denne Stab
danner en »Adjudanturafdelingu der ikke sorterer under
Departementet.
De under Marinen sorterende Sager deles i:
I. Rent militære Sager (Kommandosager), der behandles
i Adjudanturafdelingen.
Herunder hører nit der vedrorer Øvelser og Operotloncr,
Udfærdigelse or 1\eglemcnter og Instrukser om den militære
Tjenestes Anordning og Udførelse. Alle Sager nngnaende det
militære Pcrsonoles Kommando og Disciplin.
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li. Sager, der behandles af baade Kommando- og
Regeringsmyndigbeden, men hvor Kommandoen er
Forsvarsdepartementet og Regeringen underordnet,
henhøre under lste Afdeling.
Saaledes Udnævnelse og Afskedigelse af nlle militære
Embedsmænd; Kommandoenger, der foranlediger Udgifter udover det, der er stillet til Kommandoens Disposition; den faste
Orgnnlsnlion af alle Afdelinger og lnslilutloner (herunder Planer
og Programmer for Undervleningsanstnller).

Ill. Rent administrative Sager - saadaone, der ikke
vedrøre Ifommandomyndigheden, men afgøres direkte
mellem Forsvarsdepartementet og vedkommende administrative Myndighed - behandles i 2den Afdeling.
Snnledes nlle økonomiske Suger, Udskrh'ning, Væroepllgt,
Fyr, Mærke- og Ringvæsenet, L~dsvæsen o. I.

.Alle Sager, saavel Kommando- som Regeringssager,
der skulle forelægges Kongen til Afgørelse, foredrages
af Slatsraaden, naar Kongen er i Norge, ellers ekspederes
de til Stalsraadsafdelingen i Stockholm ledsaget af Statsraadens Bemærkninger.
l\Ied Hensyn Lil den nærmere Dislinktion mellem
militære Kommandosager og militære Regeringssager har
Regeringen, samtidig med at denne nye Ordning traadte
i Kraft, udstedt el Cirkulære, der fremholder Principerne
uden reglementarisk at bestemme de enkelte Sager, men
i dette bestemmes, at eventuel Meningsforskel afgøres
af Kongen efter Indstilling af Regeringen.
De under r nævnte Sager adresseres til uden kommanderende Admiral,,, de under li og III til nForsvarsdeparlementels Marinestyrelse,,.
Revisionen for Marinens Vedkommende foregaar
i Revisionsdepartementets 5te Kontor.
Ved Slatsraadsafdelingen i Stockholm er der ansat
en Stabsofficer af Arme eller Marine (f. T. Kommandørkaptajn Sparre) som militær Konsulent, der foredrager
de militære Sager for Statsraadet. Vedkommende erholder Udnævnelse til Statsraad. Det frerogaar af oven-
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staaende, at man ved denne nye Ordning
traadt i
Kraft 1 /io 1899 - har givet den kommanderende Admiral betydelig Indflydelse paa Styrelsen af Marinens
Anliggender, hvad der jo er særlig nødvendig, naar som
her de to Værn have fælles Minister, der som Regel
er en Landofficer. (Udgiften til Overstyrelsen andrager
aarlig c. 20 000 Kr.)
I Lighed med hvad der fandtes i Sverrig, havde
man allerede i 1898 oprettet en midlertidig Generalstab,
som fungerede som et særligt Kontor under Marinekommandoen. Ved kgl. Res. 17/s 1899 er der nu oprettet en fast Generalstab, der staar helt udenfor
Marinestyrelsen, og ved hvilket Departementet kan indhente Erklæringer om foreliggende Spørgsmaal.
Generalstabens Sammensætning er:
1 Admiralsperson, stadig tjenestegørende.
1 Kommandørkaptajn, tilbeordret.
1 Kaptajn,
1 Premierløjtnant,
1 Sekondløjtnant,
1 Stabssergent, stadig tjenestegørende.
Under Generalstaben sorterer:
1) Mobiliseringsanliggender.
2) Bearbejdelse af strategiske og taktiske Rapporter samt
Skyderapporter fra Togterne. Rapporter om videnskabelige og praktiske Forsøg.
3) Forslag til Instruks for Øvelser og Togter.
4) Efterretningsvæsenet.
5) Bearbejdelse af Beretninger fra Søkrige og søkrigsbistoriske Beretninger.
6) Krigsmærkevæsenet, Farvandsbeskrivelser (se Tidsskr.
f. Søv. April 1900).
7) Biblioteket (den tidl. Marinekommandos).
Foruden disse Tjenesteomraader bar Generalstaben
et meget betydeligt Arbejde, idet den ligesom II MarineTld11kr. f. Soveso11. ~2. AIUlf.

8
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komrrlnndoen • under den tidligere Organisation afæskes
Udtalelser om alle fore~ommende vigtigere Spørgsmaal.
Generalstaben har da ogsaa gjort gældende, at det nuværende Personale i Staben er for lille. En Instruks får
Generalstaben er po.a PrRve, men ikke endelig vedtagen
tAarlig Udgift C. 27 000 [fr.).

Flaadens Stationer.
Den c. 1600 Rml. lange Kyst er iuddclt i 3 sømiJitrore Distrikter (tidligere 5), hvert under Rommando
ar en Distriktschef.
Foreløbig er disses Virksomhed og Myndigbed som
saadan ikke af stor Betydning, men indskrænker sig
hovedsagelig til Rulleførsel over de i Distriktet hjemmehørende Værnepligtige. Som foran nævnt er det under
Overvejelse ot udvide Distriktschefernes Myndighed betydeligt, saaledes at de fremtidig fik Ansvar for, al alt
Personel, Materiel, Kystsignalvæsen m. m., der findes i
Dislrikll! rne, til enhver Tid var krigsberedt, ligesom de
under [{rig evcntnclL kunde overdrages Ledelsen af Distrikternes Forsvar. Samtidig skulde der oprettes et
4de Distrikt Trondhjem , der bl. a. skulde omfatte de
nordlige Landsdele, hvor der nu kun findes en Chef
for de eodnu lilbageværende Distriktssøtropper (se herom
senere). De tre nuværende Distrikter ere Carljohansværns,
Christiansands og Ilergens; Værfter findes sammesleds,
for hvilke Distriktscheferne f. T. ere Chefer.
Marinens Hovedstation er ved Carljohansværn,
umiddelbart ved Borten. I Spidsen for Bovedstalionen
staar Stationschefen, der er højeste militære Befalingsmand og Fæstningskommandant. Værftschefen bar
Overledelsen af Værflets Anliggender og staar i alle
militære Spørgsmaal under Stationschefen, med Hensyn
til \r.æl'lftets Drift og Økonomi direkte under Mnrinest)ll'el~en.
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Til Assistance ved Værftets indre Anliggender har
Værftschefen 3 Ekvipagemestre; en lste Ekvipagemester
(l{aptajn) som Næstkommanderende ved Værftet, 2den og
3dje 1Løjloanter), der staa umiddelbart under og til
Assistance for denne. 3dje Ekvipagemester er tillige
Adjutant hos Værftschefen. Under lste Ekvipagemester
henhører Ekvipagekontoret. Direkte under Værftschefen
sorterer følgende Institutioner og Kontorer, hvis Chefer
benævnes Arbejdschefer:
1) Takkelmesterkontoret.
Chef: lste Ekvipagemester.
Sejl- og Tnkkelloft, Beklædningsværkøted og Bradbænk,
Reglementer for Takkelads- og Materlalinvenlllrium.

2) .Mekaniske Værksteder. Chef: Dirnktøren (f.T.
tidl. Søofficer). En Assistent (Premierløjtnant). En
Marineingeniør.
Tegninger, Overslag Masklnyæsenet vedrørende. Reglementer for Maskiner og Kedler. Overledelsen af Arbejdet I
Værkstederne.

3J Skibsbygningen. Chef: Skibsbygningsinspektøren.
En Assistent (Kaptajn). En Skibsbygmester.
Tegninger, Overslag m. m. ang. Skibsbygning. Forslag
ang. Vedligeholdelsen af oplagt Materiel. Sklbsbygmesteren er
ArbeJdsforstander ved Værkstederne.

4) Marinens Land- og Vandbygningsvæsen.
Chef: En Bestyrer (Kaptajn af Ingeniørkorpset). En
Assistent (Premierløjtnant af Ingeniørkorpset).
De ovennævnte Assistenter ere Officerer, der almindeligvis efter Forslag af Arbejdscheferne beordres til
denne Tjeneste af Marinestyrelsen.
Endvidere sorterer under Værftschefen følgende
Institutioner: 1) Værftschefens [{ontor, 2) Sponhaugen,
3 ) Bogholderiet samt endelig 4) Busvik Oplagsbavn ved
Drøbak.
Med Hensyn til Regnskabet skalblotbemærkes, at
der føres et 5-aarigt Hovedregnskab og et aarligt Regnskab over Til- og Afgang. Der skelnes mellem Forraads-

s•

36

Den norske Marine.

og lnventariesager. En væsentlig Del af Værftets Regnskabsvæsen er fra iaar henlagt under den nyoprettede
Intendantur.
Ved Hovedstationen, men uafhængig af Værftschefen og direkte underlagt Marinestyrelsen, findes tillige
følgende Institutioner (udskilt fra Værftet 1 /10 1900):
1) Marinens Artilleri under en Artilleridirektør 1
(Søofficer udenf. Nr.). Desuden gøre følgende Officerer Tjeneste: En Kaptajn som Bestyrer af Laboratoriet og Artilleriværkstederne. En Kaptajn som
Ifanonkontrollør. To Assistenter ([{aptajner eller
Premierløjtnanter).
Under Direktøren sorterer Anskaffelsen og Forfærdigelsen
nf Artilleriinventar af teknlsk Art til Skibene. Tegninger,
Overslag, BetJenings- og Eksereerreglementer, Forsog m. m.

2) Marinens Minevæsen under en Minedirektør 1
(Søofficer udenf. Nr.). Desuden gøre følgende Officerer Tjeneste: To Assistenter (Kaptajner eller
Premierløjtnanter). En Ingeniør {civil-militær Elektrotekniker).
Da de permanente l\llnespærrlnger erc overgaaede til Kystnrtillerlel, sorterer under Mlncvæsenct kun : Aktivt Torpedovæsen (ogsnn Torpedobutleriet paa Oscarsborg). Passive Miner
til provisoriske Spærringer (f. Eks. Puneersklbenes Miner) samt
elektriske Anlæg saavcl ombord som l Lund.

3) Navigationsvæsenet. Chef: En Bestyrer {Kommandørkaptajn eller Kaptajn). En Assistent (Premierløjtnant).
Mnrlncns Obscrvntorlum, Søkort- og Inslrumentsomllng
s umL St) rmnnrlsgods themuder Lanterner til udenbords Lys).

Ved Hovedslationen fungere følgende faste Kommissioner:
1) Værftskommissionen. Behandler Sager vedrørende Skibsbygning, Værftsdrift, Oplægning af Fartøjer
o. I., der forelægges den af Forsvarsdepartementet.
1

Arlillerl- og Minedlrekt. ere endnu Ikke ansatte. Institutionerne
bestyres foreløbig henholdsvis af Tojmesteren og en Bestyrer.
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Chefen for Hovedværftet Formand samt Arbejdscheferne
og l'tlarineingenlørerne.

2) Artilleri- og Fortifikationskommission en.
Behandler alle Sager vedrørende Søartilleriet, som
forelægges af Forsvarsdepartement, der almindeligvis
bør forelægge alle Forslag angaaende nyt Artillerimateriel og væsentlige Forandringer ved ældre.
Arlllleridlrektoreo Formand og 2 tllbeordrede Orllcerer.

3) Torpedo kommission en. Lignende Bestemmelser
som for Artillerikommissionen Torpedovæsenet vedrørende.
4) Sanitetetskommissionen. 3 Læger.
I Christiania findes :
1) Den i 1899 oprettede Forsvarskommission, hvis
Opgave er Behandling af vigtigere Forsvarsspørgsmaal
samt Fremme af Samarbejdet mellem Arme og Marine. Formand: Chefen for Forsvarsdepartementet.
Faste Medlemmer: Den kommanderende General og den
kommanderende Admiral, Cheferne Cor Armeens og Marinens
Generalstaber samt Ulbeordrede sagkyndige Officerer efter
Sagens Beskaffenhed.

2) Regulering sko m mission en, der behandler alle
vigtige Sager angaaende Marinens Materiel - saaledes det aarlige Forslag til Nybygninger - saa
vel som andre Sager, der forelægges af Forsvarsdepartementet.
Medlemmer: Den kommanderende Admiral samt de Søofficerer, Arbejdschefer eller Marineingeniører, der for hver
Sag beordres af Departementet.

Hovedstationen er kun beskyttet af nogle ældre
J3efæstningsanlæg paa de omliggende Øer og Pynter.
Paa Grund af det moderne langtræk.kende Skyts er Beskyttelsen ikke længer effektiv, og Carljohansværn kan
derfor kun benyttes som Hovedstation i Fredstid. Spørgsmaalet om dens eventuelle Flytning har været behandlet
i en særlig Kommission, men endnu er intet afgjort
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derom. Sandsynligheden taler for, at Melsomvik, der
er beskyttet af Tønsbergfjordens Befæstninger, vil blive
Hovedstation i Krigstid.

De mindre Værfter og Oplagshavne.
Christiansands Værft med Marvikens Oplagshavn, der er beskyttet ved Topdalsfjordens nyanlagte
Befæstninger.
Chefen, der staar direkte under Forsvarsdepartementet, er en Kaptajn eller Kommandørkaptajn, han er
som næ\'nt tillige Distriktschef for Christiansands Distrikt
(der omfatter det i 1896 nedlagte Frederiks værns Distrikt). Ved Oplagsbavnen gør en Premierløjtn. Tjeneste.
B erg ens Værft er ligeledes beskyttet ved nye
Befæstninger. Værftschefen er lillige Chef for Bergens
Distrikt (som omfatter det i 1895 nedlagte Trondhjems
Distrikt), Stilling og Charge som ovennævnt. Disse to
Værfter ere foreløbig af underordnet Betydning, og del
Materiel, der Ondes oplagt der (Eksercerskibe og l{anonbaade) giver ikke ~nledniag til større Virksomhed; men
naar den nye Ordning af Uistl'iklerne engang træder i
({rart, og Tanken om af Mobiliseringshensyn at stationere
nogle Panserskibe paa Vrsllandot bliver til Virkelighed,
vil de sikkert fna tildelt en betydelig Rolle, bl. a. som
Forsyningssteder for de Kystforsvarsafdelinger, der paa
Grund af de store Afstande komme til at optræde detacherede fra Hovedstyrken.
Melsomvik Oplagshavn ved Tønsberg. Chef:
en Rommaodørkaptajn stillet som de ovennævnte. En
Premierløjtnant tjenestegørende.
Oplagshavnen har i de senere Aar faaet stor Betydning som Oplægningssted for de nye Panserskibe, og
Tanken om at anvende den som Hovedstation i Hrigstid
er, som nævnt, stærkt fremme.
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Nogen organisationsmæssig Fordeling af Materiellet
ved de forskellige Marinestationer findes ikke, og del er
fremdeles Meningen at overlade det til vedkommende
Regerings Skøn.
For Tiden er der foruden de. nævnte Eksercerskibe oplagt:
2 Kanonbaade af Il. Kl. og 2 Kanonbande ar Ill. Kl. I Bergen.
2 Kanonbande af Il. Kl , 2 Kanonbande af III. Kl. og Knnonbnndene
af I. Kl. ■ Frithiof, og •Viking, I Marvlken.
Pnneerskibene ,Harald Hnarfagre, og ,Tordenskjold ■ I lllelsomvlk.
Resten I CnrlJohaoøværn.
(Fort,rottao .

Indhold af Tidsskrifter.
Af Kaptajn J. S. Hohlenberg.

1900.
Artilleri, Panser; Kystbefæstninger. Tidsskrift for Søvæseu.
P11n aerets Betydn Ing for Krlgse kibe med særligt Hen bllk paa vore
Forhold. S. 453. - Mltlhellungen aus dem Geblete des Seewesens.
Vickers' Artlllerle auf der Weltausstellung zu Paris. S. 994. Proceedlngs of the Unlted Stntes Naval Instltule. Cordlte and
Englløh gunø. S. 539. Action or explosive øhellø oo sblps. S. 539
E1.perlments In temperatnre of explosives. S 543. The Bellelsle
experlmenl S. 543. Sclentlflc Amerlcan. 2. The comparatlve
efflclP.ncy of the Krupp, Armstrong and Schnelder-Caoet-guns. S. 338.
Elektricitet og Magnetisme ; elektrisk Lys. Proceedingø of the
Unltcd Stales Navet lnstitute. Wlreleeø telegraphy In war. S. 535. *Meteorologische Zeltschrifl Urøprung, Varlntloneo und Perturbationen der atmoaphåilschen Elektrlclliit. S. 4.65. Ueber die
tflg11che Schwnnkung der Lurtelektrlcilåt. :. 467. Ueber den Verlaur
des elektrlechen Potentlalgew.lles wfihreud der totalen Soanenllnsternlsø om 28. Mai 1900. S. 475.
Fiskeri. Yacht. Bateaux de peche A dårlve. S. 565. - Marine Rundschnu. Tbåtlgkeitøberlcht des f'ischerelkreuzers S. M. S.
Pfell, lm Monat September 1900. S. 1272.
0

Fyr- og Vagervæsen, Havnevæsen, Lodsvæsen, Vandbygningsvæsen. Dansk Sefartstldende. Hou Fyr. S. 453. - Tldukrlrt for
Søvæøen. Fyrvæøen. S. 525. - Ingeniøren. Dæmningsbrud ved
Esbjerg Havn. S. 348. - Nautlcal Magazlne. Pilot Signals. S. 714.
- Yacht. Le bateau pllote ,La Revanche , . S. 549. Hansa.
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llnfen- und Doekelnrlchtungoo lm Allgomeloen und rur etnzelne

Hilrcm lm Besonderen. S, 647, 568, 570, 682.
Handelsmarine, Konsulatvæsen. Dansk Søfartslidende. Sknttelovene og Skibsfarten. S. 419, 435. De store amerikanske 5 1\ 6mastede Goeletter. S. 422. Arshitologer paa Tidscerteparti. S. 435.
Skibsfarten og Skibsprlserno. S. 436. En farlig Ladning. S. 444.
Om Propslaøter og Propeenø Moallng I England. S. 466. - Nautlcal Magazlne. Neglected ventilators. 8. 710. - Yacht. Le relllvement de In marine marchonde. Volllers ot vapeurø. S. 669. Hansa. Rheder und See-Berufsgenossenschaft. S. 568. Abilnderungavorschlilge zur Seeman11sordnung, von Naulischen Vereln zu
Hamburg. S. 572.
Historie og Biografi, Geografi og Rejser. Gcogroflek Tidsskrift. Den østgmnlandøke Ellpedition. S. 194. Tysk Poluroxpedltloo. S. 202. - Tidsskrift for Søvæseu. Fra Krigsanret 1849.
S. 501. - Norsk Tldsskrlrt for Søvæsen. Optegoolser frn Monuskrlptsamllngeo i Videnskabernes Selskab I Trondhjem. S. 262. Naullcal Magaiioe. Treasure-eeeklng expeditlons. S. 657. - Marine fronpolse. Lo Chine et les Chlnois. S. 539. La Mtidlterraniie.
S. 540. - Marine Rundachnu. Ueber Biindnisse im Seekrlge. S. 1196.
Schon-hai-Kwao. S. 1270. - Mltlheilungen aus dem Geblete des
Seeweseos. Altiigyptlsche SchllTstypen und deren Forteotwlckluog.
S. 957. - Rlvlata marlttlmn •· Ln spedlilone nrUc11 dl S. A. R.
Lulgl Amedeo dl Savoln. S. 5. Proceedlnga of the Unlted
Statcs Nnvol ln~titute. Au accounl of aome paat mllltary and nava\
opernllons dlrected agalost Porto Rico o.nd Cuba. S. 457. - "Geographlcal Journo.l. The Danlsh Greoolaod ExpedHloo In 1900 by
Lieulo. G. C. Amdrup. S. 662. Work of the Ruseian and Swedlsh
Parties lo Spitzbergeo. S. 688. Rusølan Expedltlon lo Novaya
Zemlya. S. 689. The Stelo Expedltion. S. 689. Suggested Internation11l COOJ?erntlon lo Antnrctic Research. S. 689. Memento
of Captain Cook's Deoth. S. 691. - •Deutache Geographlsche Blii.tter.
Der Pertplus Nordenskjiilds. S. 161. - *Petcrmonn, Mllleilungen.
Mnrlnelieutnnot Amclrup's Expedltlon oach Oatgrenlnnd. S. 247.
Kapt.-Lieutnaot Bnuondnhl' Polnrexpedilion. S. 248. - "Geogrophlache Zeltscbrlft. Amdrupa Gronlaodsexpedltlon. S. 646. NordpoleJ:pedltloo des Prlnzon Ludwig von Snvoyen. S. 646.
Seopmaaling, Gradmaaling, Farvandsbeskrivelse. *Geogrophleal Jouraal. Currentø In the Gulf of St. Lawrence. S. 686. Currents In Auøtralioo Waters and the Soulhern Ocean. S. 689. •Geogrophiscbe Zeltscbrtrt. Neue deutache TlefReecxpedlllon. S. 647.
- *Peterm1111n Mlllellungeo. Die Kullurformeo Ozeanlens. (Fortieti:ung.) S. 234. Borcbgrevlokø S1idpolnr-E1pedltloo. 5. 238.
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Krigsmarine. Tldukrirt ror Søvæseo. Meddelelser fra Nord- og
Østerøømarlnerne. S. 492, 537. - Norsk Tldøakrlfl for Søvæsen.
Vil vort Søforøvar erholde en tilstrækkelig Styrke og Udvlldlng,
om der kun bygges Paneereklbe ar , Harald Baarfagre,'ø Type samt
late og 2den Klasses Tol'pedobaade. Bør lste og 2deo Klaeøes
Kanonbaede fremdeles lndgaa som Led I vort Materiel, og hvilke
Forandringer bør i ana TIifæide dl88e Typer undergna? - Hvis
Materiellet bør suppleres med nndre Typer, angiv da deres Konstruktion (Prisopgave). S. 217. Bør vi bygge ,avløoer, eller Ikke?
s. 246. - Tidskrtrt I SJovåaendet, VAra leverantorer ar aj6krlgømaterlel.
S. 255.
Från graonlånderonø mariner.
S. 299. Englneerlng. •· Tbe nnval position. S. 603. The Japaneae battleøhlp ■ Mlkaaa,. S. 636. - Marine frani:aise. L'lnvaølon de !'Angleterre. S. 521. - Revue maritime. ,. Le budget de la marine
anglaise pour 1900-1901. S. 86. - Yacht. Lea batlmeots de
guerre frnni:nlø. S. 540, 577. L',Askold•, croløeur proteg6 ruøse.
S. 558. Le rapport de M. Fleory-llaverln sur le budget de In
marine. S. 557. Les crolseurø anglolø de 9800 Tx. Type Euex.
S. 660. - Marine Rnndscbao. Zur Bestlmmaog des mllitiirlscheo
Wertbes der Krlegsscblft'e. S. 1177. Mlttbelluogeo aas dem
Geblete des Seewesenø. Stapellaaf des deutscben kleioen Kreuiers
Amszone. S. 1006. - Rlviøta. marlttlma. •· • Le Speae per lo. Marina
e la rlproduzione del oavlgllo. S. 41. - Proceedlngs of the Unltcd Steteø Naval Jostltute Memorondum on General Stall" for the
tJ. S. Navy. S. 441. W!th reference to the size of fightlng shlpø.
S 616. U. S. Bottleshlpø Peosylvaola and claBII. S. 554. The
cruløer Deover. S. 557. Tbe Jnpnnese armored croløer Adsoma.
S. 559. Norweglan Armor-clod • Eldsvold•. S. fi62. - Scientiflc American. , . ihe Franch crulaers ,Cecilie• nnd , Suchet, at New Yorlr..
S. 278. The new bnltlesblpø. S. 812.
Lystsejlads. Ynchl. La oouvelle formule de Jauge et ses
appllcattons. S. 534, 552. Modlflcatlon de la jauge anglaise. S. 686.
Le yecht •Myrmldon , . S. 538.
L'exposltloo Internationale de
yachtlng et de marine marchnode il. Peterhof (Rusøle) en 1901.
S. 555. La nouvolle formule de Jauge. S. 561, 572. Coocoura
ouvert par le Journal ,Le Yacht• pour un plan de Racer de 2 Tx. 1/,.
S. 550, 563. Le •Mlnnesote, . S. 570. Le ynwl de 20Tx. ,Emma, .
s. 674.
Lægevæsen og Skibs-Sundhedsvæsen. Marine Rundøcbau.
Sehlll"sårtzllcbes aus dem 17. und 18. Jabrhundert. S. 1282.
Maøkinvæsen (Masklnprøve-Togter se Krigsmarine). Ingeniøren.
Vejledning Ul Brug ved Ansættelsen af den Indicerede Hestekraft ar
Jllaøkloer i Dampskibe. S. 364. - Engloeerlog. , . Nnval Englneerø.
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S. 740. - l\larine frao~alse. Le eomlte des ebaudl~rea. S. 649.
- Yucbt. Leø generateurø Montupet. S. 576. - MltU1ellungen aus
dem Geblete des Seewesens. fiber die Etgnuog elnlger Galtungen
helszer Dåmpfe fiir den Mnaehlocnbetrieb, mit besooderer Beriiekelchllguog der Bootamnsehlnen. S. 984. - SelentiOc Ameri('an. •·
Wanted - a Marine Engine governor. S. 306. A øerew-propellor
of novel form. S. 311. The Steam turbine In large merehant
ateomera. S. 323.
Meteorologi. Tek11iak Forenings Tidsskrift. Stormen i Galveston. S. 137. - Nnutieal Magnzlno. Record Dnrometer Rendlngs.
S. 709. "Nolure. Vol. 63. Temperature Observations durlng
Solnr Eclipse. 5.14. Some Remarkable Ennhquoke Elfects. S. 87.
On Solar Chonges or Temperature and Variation In Ralnfoll In tbe
Region surroundlng lbe Jndlnn Ocean. S. 107, Tho Kito Work of
the Unlted Statea \Veather Bureau. S. 109. - "Annalen dor Hydrogrnphle,
Die ElsverhliltnJøse an der deutscbeo Kiisto lm \Vinter
1899/1900. S. 536. Die Witterung oo der dcutschen Kiisto ·101
September 1900. S. 557. - "Geogrophlsche Zeltschrlrt. Versueh
elner KlnsslOkation der Kllmale, vorzugaweiae naeh ibren Ueziehun11en zur Pflunzenwelt. S. 593. - "Meteorologisehc Zeitschrift.
Wlndrichtung und Scintnllntion. S. 433. Leucbtende und aelbelleuchtonde Nnehtwolkeo . S. 448. Der Elnflusa des oslislii.ndlschen
Polarstromes auf dos Klimn der Faroen. S. 470. Die meteorologischen und crdmagnellschen Ergebnlase der ontarktiseben Expedltion des Jahres 1899 1900. S. 519. Notlz iiber die wabrend der
Uebenvinterung der belgischen antarktiscben Expedltloo beobsehteten
Siidlicbter. S. 522.
Navigation, Astronomi; Instrumenter. Dansk Søfartslidende.
Temperaturforskel og HoJdevlnkler. S. 443. - TidsakrHt for Sovæseo . En Kontroldybdemnoler. S. 469. - Nautlcnl Mognzlnc.
On ,fmmedlate, navigation, or the conning of ocean stenmers.
S. 681. The new tbeory of the Udes. S. 691. !\Ir Plumatead'a
atrnndlngs by cbronometer. S. 718. - Hansa. Ergflnzungon zur
neueo Methode der Ortsbesllmmung und der Douwe'schen Standllnle. S. 545. Segelanwelaungen fur Ponope {Carollnen) und
Salpen (lllarlaneo). S. 571. - *Geographlcal Journal. Lord Dunravena ,Navigation•.
S. 690. •Annalen der Bydrogrnpble.
Hlilrsgrosaen fur die Berechnung der lm Jnbre 1901 stattfiodenden
Sonnen.lloaternlase und Sternbedeckungen. S. 545. - "'llleteoroloslsehe Zeltschrirt. Ueber den ElofluBB der Bllckricblung aur die
acbelnbore Groøae der Geatlrne und øchelnbare Form des Hlmmelgew!ilbea. S. 468. Poloriakoplacbe Beobachtungen wii.hrend der
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totalen Sonoenfinelerolse. S. 475. - "Petermann, MltteUuogen. Die
ruealscb11 Grndmessuogsexpeditlou nach Spltzbergen. S. 247.
Skibbyggeri, Skibsudrustning (Afløbolng ae Krigsmarine).
Eogineerlng. 1. Tbe Bamburg-Amerlcan liner ,Deutøcbland,. S. 532,
610, 662, 723. - Nautical Magazine. Salling ablps: A retrospect.
S 664. - Yacht. Le paquebot ,Le Deutacbland, de la RambargAmerlkn Linie. S. 577. - Proceedlngs of the Uolted Statea Naval
lnstltute. Coaling warahlps at sea. S. 523. - SclentUlc America.o. 1•
AUanllc Steamahlps. - Present and Future. S. 289. Steam11blp
competitloo on the Atlantic. S. 290. The new armored cruisers
of the ,Callfornia, and ,Maryland, Types. S. 344.
Skolevæsen. Dansk Søfarttitldende. Skole for Skibmands- og
'l1åkkelndsarbejde. S. 437. - Proceedlngs or the Unlted States
Navn! lnstltute. An address dellvered before the oaval war colleQe.
New-Port, R. J. S. 449. Modern tralnlng in aeamansblp. S. 528.
A Brazlllan estlmate of Engllsh naval eduetition. S. 529.

Sskrig og Sskrigshistorie, Ssmansvre, Sskrigs-Kunst, Kystforsvar. Tldsskrlfl for Søvæsen. Erobrtnaeo ar Taku Forterne
den 17de Juni 1900. S. 472. - Norsk Tidsskrift for S0'Væsen .
Fremstil Betydningen af Samarbejdet mellem armt! OQ marine og
hvorledes det heoslgtsmæsølget skulde kunne Indordnes under
vore fredsøvelser (Prisopgave). S. 227. - Journal of the Royal
Uoited Service Ioatitation. Speed lo navo.l tacllcs. S. 1269. Nautlcal Magazl11e. A Freoch crltlc on tbe naval maooeuvres.
S. 676. - Yacht. A propos de tt!lt!graphle sous-marine. S. Mo.
- Marine Ruodscbau. Die Betbcillgung der Marine an der •Seym11ur• scbeo Entsø.rue1peditioo und an den Kampfen lo ond um
Tlentsin, Junl/foli 1900. S. 1155. - Rlvlata marittimn. ,. loaegoa,
men ti della guerra lspano-amerlcana. S. 77. - Proceedlogs or the
Unlted States Naval lnstltute. Tbe naval battle of Manilla. S. 489.
ltodern naval tactics. S. 525.
Søret og Ssfartslove. Dansk Søfartslidende. Sammenstød
I Snezkanalen. S. 454. - Hausa. Der Stopp-Paraarapb des Seestrassenrechts In ernenter Beleucbtung. S. 567, 579.
Ssulykker, Hedningsvæsen; Bjærgningsvæaen. Dansk Søfnrtstideode. De moderne franske Sejlskibe. S. 423. Om Bjærgeløn til Bngøerbaad. S. 435. - Llfe-Boat. Sketch or tbe progre1s mode In the conatrnctioo of coast Ufe-boats. S. 797. Tbe wreck register and chart for
the year ended tbe 30lb of JulJ, 1899. S. 812. - Annales du Sauvetage maritime. Ioaugurallon du monument t!levt! au Docteur J'nlea
Rochard. S. 281. Porte-amarres. S. 322. - Hansa. Ueber elneo
Rettnoga-Apparat fiir Brand-Cataatropben auf Scblffeu. S. 584. -
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The Pollak Prize ror llfe-ønvlng devlceø.

345.
Torpedo• og Søminevæsen. Tldskrlfl I SJovnsendel. f Under-

vattensbAtarne och Krigel mol England. S. 263. TorpedobAtøtyper
och torpedbålstjenøt. S. 289. - Yacht. L'emplol de la torpllle Il.
bord des batlments de combat. S. 533. - Proceedlngs of the
Unlted States Naval Instltute. Torpedo operntlons In navn! warre.re.
S. 417. Crulsers and Torpedo vesselø. S. 551. B. M. Torpedoboat destroyer, Vlper •. S. 558. - Sclenllflc Amerlcnn , . The torpedoboat , Vlper• In dry dock. S. 328.
Forskelligt. Englnoorlng. t. The Messagerlea maritimes at the Paris
exhlbltlon. S. 617.
Marine Rundschau. Sprlchwortcr und sprlchwortllche Redensorten iibcr Seeweseo, Schlll'er- und Pløoherleben
In den romnnlschen Sprnohen. S. 1213. - Rlvista morlltlma.,,. La
marina do suerrn all' Espoølzione dl porlgl del 1900. S. 27. 11
domlnlo del mare dal punto dl vista ltalinno. S. 55. - Prooeedlngs
of the Unlted Stateø Naval lnslltute. The Paclflc submarine
cable. - Some remarks on the mllllary necesslty and the advantages of a national cable. S. 477. Submarine cables in peace
and war. S. 536. A Russlan view of seu power. S. 546.
SclentiOc ArnerJean. 1. That centrifugal gun o@nin. S. 290.
Allo o,oumvoto Dlado og Tldukrlrtor ftodo1 I Marlooo• Blbllolok,
do mod • botcirnodo I 2. Aldollog (Sokortarklvot, Toldbodvojoo).
Adgoor til noo7ttohoo af Dlbllotekot or 11to Aldollog1 Lm ■ on>relao (Bredgado 28) tilkollllllor allo tjo111tgoroodo O!ftcoror og Ugolllllcde af Flaade og
Her, der opholdo 1lg I 11'.joboll.ban, aa.mt Soolftcouforooiogeo ■ Medlmnmer.
A11kedirodo O!ftcerer og llgo ■tlllodo, dor opholdo olg I Kjobca.haVD, kUJllle
hellhold1vl ■ af borge Aldellngera Bosl,rero tilotaa.1 Adgang til at laa.ne Bører m.m.,
aaml Adgaor til Lmaøverelaol; or del samme gmlder a.ndre, der l vidc111kø.bollgi
Øjemed Øllllte her paa Stedol al bon,.tle Blbllotoket.
Udlu111Ude11 for 1ate Afdeling er for Vlnterha.haø.ret (hte Oktober-iate April)
hHr Sogoodaf fra KJ. ~ Em.; i Sommerhalvurol 2 Oaof11 ogonWg (Haodag
or Toudag) Ira 11'.l. 8 1/ 1 -4 1/ 1 Em.
Udlaao1tido11 for %don A.fdollq or: allo Arklvol1 Arbojd ■ daro !ra 11'.L li Fm.
-XL 2 Em.

t1to

Aldollng■

-11'.J. 7 Em.

Lm1ov•rol11 er 10m Rogol tllgmo1ellr daglig frø Ill. tO Fm

Den norske Marine.
Al Premierløjtnant V. Lorclt.
(Sluttet.)

B. Personellet.
Dette omfatter:

1. Det værnepligtige menige Personel.
2. Det faste Personel, samt det værnepligtige Befalingspersonel.

1. Det værnepligtige menij?;e Personel (Lov af
/r, 66 med Ændringer i 76, 92, 97 og 1900). Indtil
1897 deltes de til Marinen Værnepligtige i: 1) De Sø11

farende - mindst ha1vbefarne - og 2) Distriktssøt ro p p er n e - Beboere af Kystlandet i Nordlands og
Tromsø Amter, for saa vidt de hovedsagelig ernærede
sig ved Kystfart, Fiskeri o. I.
Ved Lov af 28/a 97, hvorved den almindelige Værnepligt ud videdes til at gælde for hele Landet, ophørte
Udskrivning af Distriktssøtropper, og med Udgangen af
1904 vil der ikke forefindes flere i Marinens Ruller.
Efter den nugældende Lov deles de Værnepligtige i:
1) De Søfarende - saadanne, der mindst have opnaaet Balvbefarenhedsgraden inden deres 22. Aar - (for
Balvbefarenhed fordres 24 Maaneder i udenrigs Fart efter
det fyldte 15. Aar, for Fuldbefarenhed 30 Maaneder).
2) De i Søfartsrullerne indførte Fyrbødere og
Maskinister. 3) De sømilitære Arbejdere Søfarende som paa Grund af Legemsfejl ere uskikkede
til egentlig Krigstjeneste, men anvendelige til anden
Tjeneste ved Søforsvaret. Værnepligten varer i 16 Aar,
fra det 22. til del 38. Aar, dog kunne de Værnepligtige
i Krigstid indkaldes til Tjeneste ved det lokale KystTld■■kr.

f. Snm1111.

'72. Aarg.
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forsn1· 1 indtil deres 50. Aar.

Normalt indkaldes de
Værnepligtige til Fredsøvelser i deres 22. Aar, men kunne
naar de findes tjenstdygtige efter Anmodning indkaldes
indtil 2 Aar før, ligesom de kunne erholde indtil 3 Aars
Udsættelse. Efter den ny Ordning - 'traadt i Kraft 11/,
1900 - indkaldes dog ikke alle de Værnepligtige til Fredsøvelse, men kun saa mange (c. 750 i
2 Bold) som behøres til de aarlige Udrustninger m.m.;
de, der ikke indkaldes til Øvelse, rulleføres fremdeles og
kunne, ved Mobilisering citer naar Storthinget har bevilget Midler Ul deres Opøvelse, indkaldes til Tjeneste
ved Søværnet eller det lokale Kystforsvar.
Den aarlige Styrke, som tidligere indkaldtes, androg
c. 1500 Mand, saaledes at Halvdelen nu gaar fri for
Fredsøvelse; det maa dog bemærkes, at Befarenbedsfordringerne samtidig saltes væsenllig højere, saa det
nævnte Tal (c. 1500) vistnok maa reduceres en Del.
Paa Grund af det relativt store Behov af fyrbødere og
Maskinister er denne masse med Hensyn til Fritagelse
for Indkaldelse væsenllig ugunsligere stillet. Forslag
om Værneskat er derfor forelagt indeværende Storthing.
Af Hensyn til Udskrivningen til Marinen er Kysten
delt i 7 lndrulleringsdistrikter, der hver bestyres af en
lndrulleringschef (tidl. Søofficerer), hvis nærmeste Foresatte er den for Arme og Marine fælles Generalkrigskommissær. lndrulleringscheferne føre Ruller over de
til Distrikterne hørende Søfarende samt Skihsmaskinister
og Fyrbødere og meddele dem Søfartsbog. Efler Forslaget
til den nye Ordning af Distriktskommandoerne s'll,o.l Em1

Det lokale Kystforsvar er ikke noseo orgnn!serct lnsUlulion.
Under Krigen med Enl!lond I Aarhundredotø Begyndelse splllede
det derimod en betydelig Rolle ved Forsvoret af Skmrgao.rdene
og omro.ttede c. 26 000 l\land. Dn mo.n stndls bar tænkt sis
Mullsheden af I Krigstid paa11y nt orsanlsere noget llsncnde, er
Bestemmelsen om Tjeneste ved del Joknle Kystforsvor bibeholdt
1 Vu:rnepllgtsloven og I Planerne for samllige Korps.
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bederne som lndrulleringscbefer efterhaanden ophmeø
og Forretningerne overdrages Distriktscheferne.
En Gang aarlig (i Marts) afholdes Søsessioner, hiil
Bestyrelse .bestaar af Jndrulleringscbefen, Amtmanden og
en eller to beordrede Søofficerer og Læger. De Værne"
pligUge, der erklæres tjeosldygtige, deltage i ~n Lodtr.ækning, der angi\'er hvilte og da i hvjlken Orden de
eku\le indkaldes til FredsLjeneste, dog udlages fenst de,
der melde sig frivilligt, ligesom mao saavidt muligt
i.mBdekommer de Værnepligtiges Ønsker med Hensyn til
lndkaldelae Vinter eller Sommer. Af Hensyn til Søf,a-r
~ende, som komme hjem efter Sessionens Afholdelse, og
som ønske at afgøre deres Værnepligt samme Aar, afho!des Efteriod~ækninger .
.Efter Værnepligtsfoven skulle de, der indkaldea tiil
Fredsøvelse, gøre Tjeneste i et sammenhængende Tidsrum af mindst 6 Maaneder, i den nuværende Overgangsperiode bliver Tjenestetiden dog noget længere, 7-8 Maaneder. Den fremtidige Ordning vil omw-ent blive følgende:
Det første Hold, c. 350 Mand, indkaldes medio Januar og gives i stilleliggende Skibe Rekrutuddannelse.
indtil de om Foraaret sendes pae et c. 21/1 Maaneds
Eskadretogt; derefter anvendes de ved Oplægningen, deltage i Øvelser iland, Skyde.øvelser o. I. Efter c. 7 Mae•
nedens Tjeneste hjemsendes de d. 16/a. D. 16 /1 alts.aa
2 Ma.aneder forinden er 2. Kontingent c. 400 Mand indkaldt og faar først 2 Maaneders Rekrutuddannelse i stilleliggende Fartøjer, hvorefter de deltage i et 2¼ Maaneds
Eskadretogt, efter Afslutning af hvilket de danne Sikkerhedsbesætning paa de oplagte Skibe, deltage i Oplægningsarbejder og erholde videre praktisk og teoretisk
Uddannelse ombord under Stilleliggen. Efter ialt 7 Maaoeders Tjeneste hjemsendes de d. 16/i samtidig med at
det nye første Bold indkaldes. - Genindkaldelse i Fredstid finder ikke Sted. Ved Mobilisering indkaldes de
4•
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yngste Aargange saavidt muligt først. - Behovet af
værnepligtige Menige ved Mobi!i.l!ering er, iberegnet en
Reserve paa 30 0/o, c. 2600 Matroser, 180 Maskini1,ter
og 400 Fyrbødere. Foruden den betydelige Fordel at
have en Stambesætning til Rampskibene hele Aaret rundt,
bar man ved den nye Ordning opoaaet at koncentrere
Uddannelsen paa et Mindretal af de Værnepligtige, medens man tidligere gav dem alle en overnadisk Uddannelse
(70 Dage), skønt der kun i Krigstid var Brug for en
ringe Del af dem 'fil Gengæld har man maattel bryde
med den almindelige Værnepligts Principper; men dette
Onde vil næppe føles saameget i Norge, fordi Marinen
kun anvender søfarende Mandskab.
De Værnepligtige erholde foruden Skibskost (beregnet
til 80 Øre pr. Dag) og Mundering følgende Lønninger
likke endelig fastslaaede):
Matroser ..... 30 Kr. pr. Maaned
Fyrbødere . . . . 40 - Maskinister ... 50 - Til Beklædningen af Mandskabet er der oprettet et
Beklædoing1,depot ved Cjværo med mindre Filialer i
Bergen og Christiansand.
De værnepligtige Styrmænd beordres undertiden til
at forrette Styrmandstjeneste ombord; ligeledes bar man
i de senere Aar forsøgsvis udtaget enkelte værnepligtige
Matroser til - som Assistance for Skibssergenlerne at gøre Kvartermestertjeneste (Tillæg 20 Kr. pr. Maaned).

2. Det faste Perso1wl snmt det værneJ•lilØ,ige
Befaliugspersone1.
Dette inddeles i :
1) Søofflcerskorpset (Søkrigsskolen).
2) Sømilitære Korps.
3) Baandværkskorpset.
4) Intendanturkorpset.
5) Sanitetskorpset.
6) Kystsignalvæsenet.
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Da dette Afsnit frembyder meget af Interesse, vil de
enkelte Korps blive tagne temmelig detailleret igennem.
Søofficerskorpset (c. 280 000 Kr. ).

Nedenstaaende 1'abel angiver Korpsets Sammensætning, hvad det skal bringl:ls op til efter Plan af 1896
(Forslag 1900: 129 Officerer), Aldersgrænser, Lønninger m. m.
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1700

20 12
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-
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....

100 72

Naar Kvarter eller Kve.rtergodtg11relse Wstans, er Landtjeneatetillæget 25 0/o for alle Grader.
Kvartergodtgørelse andrager for
Sekondløjtnanter og PrlL yngst L. 20 Kr. pr. Maaned.
Premierløjtnanter ældst L.. . . . . 40 - Kaptajner og højere Officerer . . . 50 - Desuden erholde Kaptajner følgende Alderstillæg
Efter Tjeneste som Off. I 20 Aar .
192 Kr.

125336180- ..... 430-
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Premierløjtnanter
Efter Tjeneste som Olf. l

8 AAr. • . . • 144 Kr.

I 12 240 116 - •.... 336 120- ..... 432Lønnlnga- og Kvnrterreglemeot for Marinen og Regulntivet
for Afiennlng noder Tjoncstegorlng llleøs fastslaa1 for hvert
Budgetur.
Pensioneri ngen - Lov ar 21 /s 95 - er dds en Selv-, dels
Statspensionering. Officerer og Stnten gøre tilsammen følgendo
Indskud i Pensionskassen for Statens Tjenestemænd :
I do forsto 8 Aar. . . . . . . . 30 Kr. pr. ltlonned,
I de næste 4 - . . . . . . . . . 24 I de
8 - . . .. , .... 20 heraf indskyder Staten:
for Løjtnanter . . . . . . . . . . . 15 Kr. pr. l\foaned
for Kaptajner med 12 Aars
Tjenestetid som Olf. . . . 10 Indtil første Alderstillæg nnas.
Nanr Officererne falde for Aldersgrænserne, ere Pensionerne
for Premierløjtnanter . .. . , . . c. 700 Kr.
for Kaplnjncr. , . . . • . . . • . . . . c 2200 for Stnbsofflcerer . . . . . . . . c. 3500 Afgan Offlcererno forinden naaet Alderagrænso, erholde de
Pensioner, der svnrcr Ul L!vrenton nf de indbetalte. Beløb.

Nogen særlig Chef for Korpset, som hos os, Ondes
ikke; Officererne, der som Regel skulle bo i Carljohansværo, ere fordelte til forskellig Landtjeneste eller sortere
under Stationschefen. - Avance men te t foregaar efter
Anciennitet ind Lil Rnptajn, derefter efter Valg; der findes
intet Forfremmelsesraad og stilles ingen Fordringer til
Søfart e. I. ved Avancement. - Der udgives i Almindelighed en Gang om Ugen en Parol af: 1) den kommanderende Admiral, 2) Stationschefen, 3) Rorpscheferne,
4) Chefen for Søkrigsskolen, 5) Værftscheferne, ved
hvilken der bekendtgøres alle Ordrer og Bestemmelser
angaaende den militære Tjeneste. De hjemmeværende
Officerer møde til Parolen hos deres nærmeste Foresatte. - Officererne kunne som Regel ikke erholde Or-
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lov mere end 2 Aar; for længere Tid stlJles de å la
suite; som saadan kunne de kun staa i 4 Aer og ma11
da enten indtræde i Nummer eller erholde Afilked.
Videre Uddannelse.
Officererne kunne gennemgaa:
Artilleriskole om Foraaret i c. 1 Maaned, hvoraf
14 Dage ombord i en Kanonbaad af 1. Kl.
Torp e d o sko 1e samme 'f.id spunkt og Varighed,
hvoraf 14 Dage ombord paa Torpedobaade (den tidligere
Kystmineofflcerskole er bortfalden).
Den militære Bøjekole ved Ar-meen, hvor der
foreløbig ikke findes noget særligt Kursue for Søofficer-er;
men 2 sideordnede 2-aarige Afdelinger l} Generalstabsafdelingen, Artilleri- og Ingeniørafdelingen (Tillæg 24 Kr.
pr. Maaned).
Statens gymnastiske Centralskole i Christiania, der uddanner saavel militære som civile Lærere
(Tillæg 60 Kr. pr. Maaned).
Eiler Ansøgning kunne de deltage i Undorvieningen
i enkelte Fag ved Søkrigssko1ens øverste Afdeling.
En Søofficer beordres som Regel til Deltagelse i
Armeens Generalstabsøvelser.
Som Søopmaalere gøre nogle Officerer Tjeneste i
den hydrografiske Sektion ved Norges g e og r afis k e.
0 p m a a I in g, der henhører under Armeens Generalstab.
Mobiliseringsbeho,•el anslaas til 129 faste Officerer. Med den nuværende Tilgang vil dette Tal først
kunne naas i 1907.
Anm. I CarlJohnosværn lindes det enakaldte øomllltmre
Samfund, der meg11t nær svarer t!I vort Solojtnantøelakab. Med•
lemmer ere aonvel Søofficerer som el 1·llmilltære Embedsmænd af Marinen. Samfundet udgiver det norske Tidsskrift for Søvæøen.

Søkrigsskolen (Plan 1896, Reglement 97, Ændringer 1900) (c. 95 000 Kr. foruden Togter). Skolen bestaar af 2 Hovedafdelinger: 1) Nederste Afdeling, hvori
Eleverne erholde saavel praktisk som teonetiek Uddan-
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nelse til Sekondløjtnanter, 2) Øverste Afdeling, hvori Sekondløjtnanter faa teoretisk Uddannelse for AnsælLelse
og Forfremmelse i det faste Officerskorps.
Nederste Afdeling, hvis Elever benævnes Kadetter (de øverste i 3. Kl. Kadetunderofficerer), har 3 Klasser: l. (nederste), 2. og 3. - 1. og 2. Klasse ere etaarige, 3. Klasse kun et Vinterkursus. Kadetterne ere
ikke kasernerede, men erholde foruden fri Undervisning
et Beløb i Penge, der svarer lil, hvad der ydes I<onstabler af 3., ~- og l. Klasse i Lønning, Kost, Mundering og Kvarter iland (maanedlig resp. 60, 70 og 75 Kl'.).
Tilsøs erholde de Skibskosl samt et dagligt Sølillæg af
80 Øre.
Optagelsen i 1. Kl. sker \'ed Skoleaarels Begyndelse; l. Oktober; der optages saamange, som Marinestyrelsen bestemmer, dog mindst 12 (i 18~9 29). Til
Optagelse fordres, at Aspir,mten 1) har 21 Maaneders
Søfart efter fyldte 15de Aar i Odenrigsfart med større
Handelsskibe, deraf mindst 12 l\1aaneder med Sejlskib.
2) har bestaaet Afgangseksamenen fra Middelskolen (F'ordringeroe noget mindre end ved \'or Præliminærehsamen).
3) er uden Legemsfejl og ikke er over 20 Aal' Yed Optagelsen. 4) bestaar Adgangseksamenen, der omfatter
Norsk, Tysk, ~;ngelsk og .Malemalik. (i samme Omfang
&om ved Middelskolen), samt Fransk. 6) forpligter sig
til, hvis han ikke optages i ældste Afdeling, at lade sig
udnævne til værnepligtig Officer.
Undervisningen. 1/10- 16/5 n. A. gi\us r,a<letterne i 1. og 2. Klasse teoretisk Undervisning i Land
med efterfølgende Opflytningseksamener, der meget nær
svarer til vor i Afd. D og C. 16/G-1 /to praktiske Øvelser paa Togt, hvoraf 5 å 6 Uger i søgnaende 0,•clsesskib (Ellida, barkrigget), den øvrige 'l'id i den nyorndannede Kaooobaad af l. IH. •Sleipoera - der en kortere
Tid dellager i Eskadrens Øvelser. Til Øvelser i Minevæsen ogTorpedobaadsmanøvre underl8tgges der• Sleipnern
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to Torpedobaade i 14 Dage, og samtidig deltager 1. Klasse
i Kystartilleriets Øvelser med passivt Minemateriel. Det
nævnte Vinterkursus i 3. Kl a s se bes taar i Ekvipering
eg Øvelser paa det til Vintertogt bestemte st.lgaaende
Orlogsskib (Ellida) i 6 a 7 Maaneder (Okt.-Maj), hvor
Kadetterne gøre Officerstjeneste under Tilsyn af Skibets
Officerer.
Ved Afslutningen af Togterne afholdes for alle tre
masser Eksamen i Sømandskab, praktisk Dampmaskinlære og Minevæsen, hvorefter Opnytning sker for 1. og
2. masses Vedkommende, medens de Bestaaede af 3.Klasse
(i 1899: 25) udnævoes til Sekondløjtnanter.
For at bestaa fordres ved Opflytolng som ved Afgang mindst
halv Karakter i hvert Fag. Ved Optagelse I ældste AfdeU11g llll!ge mindst
af højeste Karaklersum samt 1/1 af højeste Karakter
I •militært og moralsk Forhold• og ,Duelighed som Sømand og til
Orncer,. Chefen for Søkrlgsskolen k11n, naar han Ikke selv er Chef,
beordres til i kortere Tid at deltage I Kadettogterue.

•t•

Øverste Afdeling har 2 Klasser; nederste Klasse
øverste to Vinterkursus - hvert paa 71/i Maaned.
Af de efter bestaaet Afgan"seksamen fra nederste'
Afdeling udnævnte Sekondløjtnanter optages i nederste
masse saamange, som Marinestyrelsen bestemmer (som
Regel Gennemsnit af Vakancer i Officerskorpset i det
sidste 'J'iaar - i 1899: 12).
.Afdelingen, der kun omfatter teoretisk Undervisning,
, gennemgaas i 3 paa hinanden følgende Aar fra 1/10
til 16 /6 n. A. Undervisningen omfatter de samme
Fag i omtrent samme Odstrwkning, som hos os i .Afd.
B og Å og desuden undervises i Landmaaling, Befæstningslære og Landtaktik. Ved Slutningen af 1. og 3.
Vinterkursus afholdes Eksamen.
De mellemliggende Sommermnaneder - 16/ , -1/10 - ,
saavel inden Optagelsen, som medens .Afdelingen gennemgans, anvendes til al forrette Løjtnantstjeneste saavel
til Orlogs som ved Marinens Afdelinger, Kontorer eller
øvrige Institutioner, for hvilken Tjeneste der afgives Behar

el,
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dømmelser, som i Forbindelse med den nævnte Afgangs•
eksamen angiver den Rækkefølge, efter hvilken Sekondløjtnanterne efter i det Hele 15-18 Maaneders Tjeneste,
hvoraf 12-16 Mnnneders Orlogsfart, indstilles til An•
sættelse i det faste Officerskorps.
Anm. Chefen for Søkrlgsskolcn, der udnævnes af Kongen, er
Bestyrer af et Fond - Søcadetkorpaets Fond, c. 110 000 Kr. - hvis
Renter erter Storthlogets Bevilling anvendes Ul Befordring af Vldeuaknbellghed, Oplysning og Fagkyndlghed Indenfor Marinen (aaaledes
p L 2100 Kr. tll Marinens Bibliothek og 1900 Kr. til aømilltære
Snm rund til regelmæssig Udglvelee nr norsk Tid n kr i ft for
Sø væsen).

Værnepligtige Officerer. De Sekondløjtnanter,
der ikke optages til Uddannelse i øverste Afdeling, gøre
Tjeneste som saadanne i 18 Maaneder enten ombord
eller iland og følge desuden, saavidt muligt, Sprogundervisningen i ældste Afdelings nederste Klasse, i hvilke
Fag de aflægge Eksamen. Efter Udløbet af disse 18 Mnaneder erholde de Beskikkelse som værnepUgtige Sekondløjtnanter; som saadanne indkaldes de til Tjeneste
2 Gange (hver Gang ikke over 3 l\1nnneder) i de første
6 Aar. Ved hver Indkaldelse faa de en Munderingsbjælp
paa 100 Kr., under Tjenestegering Gage m. m. efter
deres Grad samt desuden i de første 6 Aar en aarlig
Gnge paa 200 Kr., naar de ere bosallc i Landet eller fare
under norsk Flag. Efter denne 'I'id cre de tjenestefrie
og ulønnede i Fredstid, dog kunne de indkaldes til
Øvelsesmobilisering. I Krigstid cre de pliglige til, indLil
deres 38te Aar, at gøre alm. OfOceretjeneste i Marinro
og indUI deres 50de Aar at gøre OfOcerstjeneste ved det
lokale IIystforsvar.
Ved første Indkaldelse deltage de som Regel i et
kortvarigt Instruktionskursus i Eksercits og Skydning,
forinden de tages til Tjeneste i Skibune. Nanr de vpl.
Sekondløjtnanter have været indkaldte til Tjene1,te en
Gang, kunne de udnævnes til vpl. Premierløjtnanter; rll11se
kunne, nnar de som saadanne have gjort Tjeneste to
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Gange, udnævnea til vpl. Kaptajner, ved hvilket de forpligte sig til i Krigslid at forrette Offlce,stjeneste i Marinen til deres 50de Aar. Vpl. Officerer ere ikke Embedsmænd.
Mobiliseringsbehovet and reger 56 Ideraf 16 Kaptajner).
For Tiden haves 59, hvoraf dog kun 35 findes i Landet.

Sømilitære Korps (Plan

27

/7 1896} {c. 520 000

Kr.)

Korpset, der har sin Station i Cjværn, bar til Bo~edbestemmelse at afgive Underofficerer og militært uddannede Menige til Bemanding af Krigsskibene og til
loll.alt Kystf<ft svar. Korpset, hvis Chef er en Stabsofficer,
der udnævnes af Kongen, staar med Hensyn til militære
Forhold og Undervisning under den kommanderende
Admiral, m. H. t.. økonomiske Anliggender under Mnrinest;yrelsen.
Det deles i 2 Kompagnier 1) Sko lek omp., 2) Depot komp., hvert med en Kmdkapt. eller Kapt. til Chef,
desuden beordres Officerer (p. t. 4) til Kompagni- og
Adjutanlljeneste.
..

~
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Desuden en Musikinstruktør med Sekondltnls. Rang
og Emolumenter (Gage 170 Ifr.) samt 26 Musikunderofficerer, Musikanter og Elever.
De 2 højeste Uoderofflcerschari:er erholde 180 Kr. l Alderstillæg
efler 6 og 10 Aar i Chargen, de øvrige Underoll'. 120 Kr. efter 5 og
10 Aors Tjeneste som Underofficerer.
Konstalller og Musikelever hove I Laud Kost og Logi, beregnet
tJl l.u Kr. pr. Dag samt BekJædningspenge 10 Kr. pr. M111111ed (ved
Hvervning desuden 32).
De raste Menige ar alle Korps, der ere gif1e og have Børn under 18 Anr, fnn et Sotillæg uf 12 Kr. pr. Muoned.
Nuur Underofficerer eller l\lenige erholde Bolls, frndroges eo
mindre Del uf Lonnen
Efter 20 Anrs 11cneste som Underofficerer ere disse berettigede
til Pension uf Søk,,æsthusknssen (grl. 1674, Formue e. 700000 Kr.
Ved Orlov over 3 IIJaa.n eder tilbageholdes Uahdelen of Underofficerernes Lonnlng, hvilke Belub tilfnlde Sokvæstbuskassen).
l)esudeo ere Underofficerer, l\luslk1111ter og Konstabler nf 1. Kl.
pligtige til nt gøre et maanedligt Indskud (4 Kr.) I Pensionskassen
for Matens Tjenestemænd, i 11"ilkc11 Slulen lntlskyder det dobbe te
Belob, og erholde til Gengæld ved Arskedlgelse en Pension, der
litnor I Forhold Ul de indskudte Del11b (fold Pension iult c. 900 Kr.,
dernr nr Sokvkk. c. 240 K'r.)

Fordelingen til de 2 [{ompagnier er følgende:
11 Skolekompagniel: De til Tjeneste ved ((omp. b1•ordrede
Underofficerer, l{onstabler af 2tleu og 3die Klasse.
Af Skoler henhøre under Komp.: Konstabelskolen
for Konstabler ar 2. og 3. m., Underofficersskolen
for Underkauouer og Baadsmandsmalber.
2) Depotkompagniet: Samllige Underofficerer (m. Untlt. af
de oveonærnte), Konstablerne ar 1. Kl., Musikpersonalet med tilhørende Skole.
Korpset rekrulteres vetl Hvervning af belbefarne
Matroser ar Handelsmarinen ikke o,•er 25 Aar gamle til
Konstabler af 2. Kl., og af halvbefarne Matroser ikke
over 23 Aar til Konstabler af 3. [Cl.; der fordres, al
vedk. er ugift, har gode Vidnesbyrd, kan læse og skrive
flJdendc og regne med ubenævnte Tal. Rekapitulation
kan finde Sted paa 2 Aar ad Gangen. Konstabler af
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2. Kl. ere pligtige at tjene i 4 Aar, af 3. hl. i 2 Aar,
byis de ikke forinden avancere til 2. m. Konstablerne
forpligte sig endvidere til, hvis dP. ikke erholde Ansættelse som fast Uoderoff., at modtage Am1ættelse som Reserveunderofficerer.
Hvervning af Konstabler volder en Del Vanskelighed;
man har forsøgt paa forskellig Maade, f. Eks. ved Baandpenge, at fornge Tilgangen uden noget beldjgt Resultat,
der mangler saaledes p. t. 110 i de planmæssige 320.
0 d dannelsen. Konstabler af 3. Kl. ere med saa
faa Afbrydelser som muligt udkommanderede paa de udrustede Skibe (Ellida m. tl.). Under Afbrydelserne gaa
de paa Konstabelskolen eller deltage i praktiske Øvelser
iland. Naar Helbefarenbedsgraden ved Orlogsfart er naaet
(dog ikkl' senere end efter de 2 Aars Forløb) rykke de
op til Konstabler af 2. KL, hvis de ere brugelige. Konstabler af 2. Kl. gennemgaa to teoretiske Vinterkurtms
16/10-ir,/ 4, n. A vPd Konstabelskolen.
Undervisningen omfatter: Skrivning, Konstruktlonategning, Regning, Norak, Artilleri, praktisk Seminelære, Sømandakall, Reglementer,
prakt.. Dampmasklnlære, Geografi, Sygepleje, Legeme- og Vaabenøvelaer, Eksercits, Sang og Navigation (alle EleYer den teoretiske
Del; frivilligt Aftenkursus for dygtigere Elever med Styrmandseksamen som Maal ).

De mellemliggende Sommermaaneder udkommanderes
de, det første Aar med sAgaaende Skib (Ellida), det andet
paa de til Eskadreøvelser udrustede l•'artøjer. Afgangseksamen fra Konstabt:lskolen i Forb. m. Bedømmr.lser for
praktisk Tjeneste angiver den Rækkefølge, i hvilken de
derefter avancere til Ko ns tab 1er af 1. K I. ; disse fordeles ligeligt til Tjeneste paa Togt eller ved Værfterne
og deltage i praktiske Øvelser i Land; efter Udløbet af
de kontraktmæssige 4 Aar ansættes de dueligste (c. 6) i
!~dige Numre som Underkanoner eller Baadsm ands m a tb i det faste Underofficerskorps. De, der
ikke opnaa denne Ansættelse, overgaa til at blive Reserveunderofficerer, i hvilken Egr.nskab de ere
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p1igtige til: 1) efter Indkaldelse i de 2 første Aar 1 hvert
Aar indtil 3 Maanecler at gøre Tjeneste som Underofficer-.
2) ved Mobilisering indtil deres 38te Aar at gere alm.
Underofficerstjeneste og indtil deres 50de Aar at gere
lignende Tj. ved det lok. Kyslforsvar.
Eller Planen skulde der aarlig være c. 70 Konstabler
af 1. Klasse, der havde udtjent; af disse ansættes c. 6
i de faste Underofficersposter, og man skulde saaledes
have c. 110 Reserveunderofficerer i 2 Aargange, hvad
-0er er tilstrækkeligt ved Mobilisering.
De Koosla.bler af 1. Kl., der ansmtte11 som Underkanonerer og Baadsmandsmather, uddannes videre paa
Und er officers sko I en, der bar 2 Klasser: Underkanonerk1assen og Baadsmandsmatbklassen. masserne geniiemgaas i 2 Vinterkursus med Eksamen hvert Foraar.
I Uoderko.nonerkla!8en omfatter Undervisningen : Artil1eri (her•
onder Anlæg o.f passasere Batterier, Skyttegrave o. I. samt Tegning),
ekeplod. SLoO:er, prakt. Søminelære, Norsk, Regnskabsforse!, Regle•
menter, Vaabenhanndværk 1.• g Lnboratorlearbejder, Vaabenovelser og
Eksercits, Slgnalorlns og Telegrafering samt, forsonvidt Tiden lU·
Inder det, Læren om Minomatcrlcl og Udlægning nr passive l\llnor,
prnkt. Dompmaskinlærc., Nav!gntion (kun lerrcstrlsk) og Engelsk.
I Bnndemandsmatbklassen: Somundskob med Takkellofts- og
·
Brndbænksarbrjder, Artilleri, prnkl. Dnmpmnsk.lnlære, Sominelære,
Norsk, Regnsknbsforsel, Reglementer, Vaobenovelser og ~køerclts,
Nnvlgntlon {kun terrestrisk), Engelsk.

I de mellemliggende Sommermaaneder forrette Eleverne alm. Underofficerstjeneste ombord eller ilnnd.
M. B. t. videre Uddannelse kunne Underolf. gennemgan den under Søofficerskorpset omtalte Skydeskole.
For Forfremmelse til Kanoner olier Baudsmnnd kræves bestnoet
Afgangseksamen fra Underofi'.s kolen samt 3 Anr TJ. som Unde.rkan.
eller Baedsmandømatb, hvoraf 1 Aars OrlogafarL Til Overkanoner
eller Højbaadsmand mindst 2 Aars Tj. som Kanoner eller Bands•
mand, hvoraf 8 Mnaneders Orlogsrart. Til Artilleri- og Takkelassl•
stent den bedst skikkede af nævnte Grad. Sergenter udtnges af
1

I disse 2 Aar erholde de 100 Kr. I Gage om Aal'et aamt Gage
erter Graden under Tjenestegøring.
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Korpechofen blandt dertil villige Underofficerer, de forrette TJenest'6
som Skrivere og Regnekabaførere m.m. ved de resp. Korps, og ere
!øvrigt Mellemleddet mellem Kompagnichefen og Mandskabet.

Musikinstruktøren har som nævnt Sekondløjtnants
Rang og ansættes af Forsvarsdepartementet, medens alle
Underofficerer ansættes og forfremmes af den kommanderende Admiral efter Korpschefens Indstilling.
For
Avancement kræves Lægeattest. Korpschefen bestemmer,
hvilke af Korpsets Mandskab, der skulle udkommanderes
paa Togt. Musikpersonalet, der skal udvides noget, skal
fremtidig ogsaa uddannes i Signalering, saaledes at det
kan anvendes som Instruktører.
Und erofficerer kunne kun afskediges 1 ) oaar de efter den mlJlt.
Stra.ll'elov dommes Ul Bestillings Fortabelee, 2) near de erklæres
ntJenstdygUge af Saoltetøkommlssioneo (3 Læger), 3) noar de erklæres udnellge tll Tjenesten Bf en Bedømmelseskommlsøloo beølaBende Bf 3 Oll'. og 2 ,Uoderoll'., 4) nnnr de ved Krlgøretsdom pBa
Grund af Drikfældlgbed ell. l!gn., der gør dem uværdlge til den
Agtelse, de ifølge deres Slllllog bør nyde, fradømmes BesUIJlog.

Behovet af Underofficerer af sømilitære Korps ved
Mobilisering er i Øjeblikket c. 270, deraf, som nævnt,
c. 110 Reserveunderofficerer.

Haandværkskorpset (Plan 1900) (c. 530 000).
Korpset har til Hm·edbestemmelse at uddanne og
afgive Personel til haandværksmæssig eller teknisk Tjeneste saavel ombord som iland. I administrativ Henseende er Korpset stillet som sømilitære Korps; Chefen
-er en Stabsofficer, der udnævnes af Kongen. Korpset
er delt i et Skolekomp. og et eller flere (p. L dog kun
et) Depotkompagnier ved eller udenfor Cjværn; som Komp.chefer, Kmdkapt. eller Kapt. 1 der udnævnes af Kongen,
desuden nogle Officerer til Adjutant- og Inspektion1.1tjeneste.
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63
115
do. nnllonnle . . . ..• ... . . . ..... 18 63
38
Unclermnsklnlster . •. ....... . . . 18 25
52
95
do. nnlionnle .•... . ........... 14 52
32
Mineassistenter ..•.. . . •. . . ... .
2 1
65
170
Overmlnorer. . . . • . . . . . • . . . .. . 17 5
66
135
Minører . . . . .... .. .. ..... . . 18 18
63
115
do. nationale .... . . . . •. . . • ...
63
38
4Underminorer . . . . •.. .. ..... 20 1 9
52
95
do. nationale . • . ...... . . .. .
52
32
30 9
Overf.1rværkere
. . .... . . . . . .
65
135
Fyn•mrkero .. ...... . ... . .. ... . } 4 4
63
116
Sergenter (Stabs- eller Komp.) ..
8
63
170-115
Vnabenhaandværkere 1., 2., 3. Kl. 25 14 65-63-52135-115-95
Sktbsbygningshanndv. 1., 2., 3. Kl. 18 18 65-63-52 135-115-95
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Fyrbødere 1., 2. Kl .••.......
100 80
do. nntionnle • . • . . . . • . . . . . . . . 67 !llinekonst.nbler 1., 2. Kl.. . . •.•• 64 74
!lllnehnandværkere . . .
. . 16 16
Tekniske Elever 1., 2., 3. Kl. . . -l'O

100-80
30
30-25
70
30-25-15

l

~

fe:2

Ill. H. t. Alderstillæg, Sklhskost, Sotlllæg, Afsked og Pension
ere Underofficererne, m. R. t. Kost, Logi, Beklædning m. m. lllinekonstablerne og de tekniske Elever stillede som de tilsvarende Grader ved sømilitære Korps.

FordeJingen til Kompagnierne er fi;ilgende:
Skolekompagniet: De til Tjeneste ved r<omp. beordrede
Underolf. De tekniske Elever og Minekonstablerne
af 2. og 3. ID.
Af Skoler henhøre: Kursuset for Marinens tekniske Elever
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ved Bortens tekniske Skole. Minekonstabelskolen
samt Korpsets Underofficersskole (2 Klasser: Maskinklassen og Minørklassen).
Depotkompagniet: Samtlige Underoff. (m. Undt. af de
ovennævnte). Minekonstabler af 1. Kl., Fyrbødere
samt Minebaandværkere.
De tekniske Elever rekrutteres ved Hvervning blandt
ugifte Mænd mellem 18 og 22 Aar med 1 Aars Søfart
og 1 Aars Værkstedsarbejde, som have beslnaet Optagelseseksamen ved Bortens tekniske Skole (hvortil Korpsets Elever have fortrinsvis Adgang). De forpligte sig
til at tjene som Elever i 4 Aar, som Underofficerer i
6 .A.ar samt til, hvis de ikke ansættes som fastlønnede
Underoff., at modtage Ansættelse som væcnepligbig do.
De tekniske Elever, der skulle uddannes til M as k in is ler eller V aabe n h ann d v ærkere, gennemgaa et
1½ aarigt Kursus ved Bortens tekniske Skole og
derefter 21/, Aars praktisk Uddannelse dels ved Værftets
Værksteder, dels ombord. De Elever, der uddannes til
Skibs b)' gn in g s h aan d værke re, gennemgaa et laarigt
Kursus ved Bortens tekn. Skole og derefter 2 8/, prnkt. Uddannelse ved Værftets Skibsbyggeri eller ombord. De to
første, det 3. og det 4. Aar benævnes de henholdsvis
tekniske Elever af 3., 2. og 1. Kl.
Undervlanlngen paa Skolen omfatter: Matematik, Naturlære,
Tegning, Masklnlære, Mekanik, Norsk, Engelsk, Skrivning, Legemsog Vaabeoøvelser, Reglementer.

Afgangseksamen fra Skolen i Forb. med Bedømmelser
for det praktiske Arbejde bestemmer den Følgeorden,
efter hvilken de ansættes som fastlønnede eller ulønnede
Underofficerer - Undermaskinist, Vaaben- eller Skibsbygningshaandv. 3. Kl. De fastlønnede Underoff. deles i de stadig tjenestegørende og de ,1ne.tionalea; disse sidste oppebære en mindre Løn (c. 1/s), men indkaldes
til Gengæld kun til Tjeneste af og t i l - i Reglen
Tldukrllt f. Sonuo11. ~2. A.arg.

5
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hvert af de 2 første Aar efter deres Ansættelse og derefter bYerandet Aar, intet Aar over 3 Maaneder uden
deres Samtykke (fuld Gage under Tjeneste); de skulle opholde sig i det dem anviste Distrikt.
Denne Form af fast, men ikke stadig tjenestegørende
Personel anyendes i stor Udstrækning i Armeen og er i
de senere Aar ogsaa kommet til Anvendelse i Marinen,
hvor det i 1896 optoges i det daværende Minekorps.
De ulønnede Underoff. kunne ved Vakancer indtræde i foslhmnet Nummer, nnnr de ikke have staaet
som Ulønnede i over 3 Aar; de erc tjenestefrie i Fredslid, ved Mobilisering ere de forpligtede til at møde til
Tj. ombord indtil deres 38te Aar, ved det lok. Kystforsvar indtil deres 50de Aar.
Efter 2 Aars Tjeneste, hYoraf 1 Aars Orlogsfart,
kunne de fastlønnede Undermaskinister forfremmes til
Maskinister.
Maskinister til Overmaskinister efter samme Tjenestetid og Urlogsfart samt efter at hnve bestaaet Afgangseksamen fra Maskinistklassen ,·cd ICorpsets Underoff.skole.
2 Vinlerkursua mod Undervlsnln11 I ftlnaklnlære, Naturlære, Torpedolære, Reglementer og Regnsknbsfonol, Tegning, Norsk og Engelsk.

Overmaskinister til M a.s k in m c s t,e r (Sekondløjtnants
Rang, ansættes af Dep.) efter mindst 3 Aars 'l'j. som
saadan, hvoraf 1½ Aars Orlogsfnrt.
Vaolicnhanndv. llf 3. Kl. kunne nrnnccrc Ul 2. Kl. crter mindøl
2 Aars TJ. i 3. Kl. samt ofler at have gennomgnncl et 9 Maaneders
Kursus ,•ed Kong sbers Vnnbenfu~rlk.
Vhh,·. :,!. Kl. Ul 1. Kl. efler
3 Anrs TJ . i 2. KJ., livornf 8 l\loonederø Orlogs furt samt efter nl
ha~e bes1011el Afgang seksamen i enkelte Fn g \Cd sømilitære Korps
og Hnnnd værkskorpsets Undcrortlcersskolor snm l nnnst prokt. Provo
l Ha11nd,•ærkerfæ rdighed. {Fogene ved somlllt. Korps Skole: Arlll Jeri, Laborotoriearbcjae og Sprængstoflære ; Yed Haandv korpsets
Mnsk lnlslklosse: Norsk, Engelsk, Nnlurlære og Reglementer).
Sklbsb~ i; nhdv. 3. Kl kunne forfremmea til 2. Kl. efter mlndd
2 Aars TJ. I
KL, hvorof 8 llln onedcrø Orlogsfnrt.
Skllisb)gnhdv. 2. Kl. til 1. Kl. efter mindst 3 Aars TJ. I 2. Kl.,

a.
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hvoraf 8 Maaneders Orlogøfart øamt bestaaet Afgangøekøamen ved
Minørklassen (mnelære ombyttes med Skibsbygning).

Vnabenhaandværkerne have 11ilsyn med Artilleri og
Baandvaaben saave\ ombord som iland.
Skibsbygningshaandværkerne anvendes ved Skibsbyggeriet iland og som Tømmermænd ombord.
Minekonstablerne hverves blandt unge Mænd
mP.llem 18 og 22 Aar med 1 Aars Søfart, som have gode
Afgangsvidnesbyrd fra Folkeskolen eller ere i Besiddelse
af mindst de samme Kundskaber.
De indgaa paa samme Forpligtelser som de tekniske Elever.
De genuemgaa. 3 teoreliske Vinterkursus ved Mine konstabelskolen med mellemliggende praktisk Uddannelse ved Deltagelse i Marinens Togter og Øvelser
om Sommeren.
De to første og det 3. Aar benævnes de henholdsvis Minekonst. af a. og 2. Kl.
Undervisningen paa Konetabelekolen omfatter: Skrl'vn!ng, Konstruktions- os Korttegning, prakt. Regning, Arlthmetik og Geometri, Norsk, Geografi, Artilleri, llllnelære, Naturlære [væsentli11
Elektrieltetslære), Sprængstofiære, Laboratorlearbejde, Dampmaak.lnlære, Telegrafering og Signalering, Reglementer, Regnøkabsforsel,
Baandværksarbejder, Legemø- og Va.ooenøvelser, Sy11epleJe 011 Sang.

Afgangseksamen i Forb. med Bedømmelser fra Sommermaanederne bestemmer Rækkefølgen for deres Udnævnelse til Ko n stab 1er af 1. KI. Disse gøre endnu
et Aars prakt. Tj. ombord eller iland og udnævnes derefter til fasllønnede (stadig tjenesteg. eller nationale)
eller ulønnede Underminører.
Efter 3Aars 'l'j. kunne de fastlønnede Underminører
forfremmes til Minører. Minører til Overminører efter
4 Aars Tj. og bestaaet Afga.ngseksamen fra Min ørk I as sen ved J{orpsels Underofficersskole.
2 Vinterkursus med Undervlsnln11 i: Minelære. Naturlære, Masklnlære, Reglementer og Regnskabøførsel, Tegning, Norsk og Engelsk.
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Overminør til Mineassistent efter mindst 3 Aars Tj.
som Overminør.
De nationale og de ulønnede Mineunderofficerer ere
stillede som de tilsvarende Maskinunderofflcerer.
Minepersonalet erholder videre Uddannelse paa den
under Søofficerskorpset nævnte aarlige Torpedoskole.
Da det passive Minevæsen er overgaaet til Kystartilleriet, anvendes Marinens Minepersonel kun til Betjening af aktivt Torpedomateriel samt det øvrige under
• Minevæsenet • om Lal te Materiel.
Mineunderofficerernes Uddannelse i Dampmaskinlære
er saa fyldig, at de i Torpedobaadene kunne anvendes
til Assistance for Maskinbesætningen.
Fyrbødere af 2. RI. hverves blandt Mænd meHem
20 og 30 Aar med 1 Aars Søfart som Fyrbødere og
1 Aars Værkstedsarbejde.
De deles i stadig tjenstgørende og nationale
(Forb. m. H. t. Tj. som de nationale UnderolT.). Der
afholdes aarligt Kursus for Fyrbødere i Torpcdobaadstjeneste. Fyrbødere af 2. Kl. kunne af .Korpschefen forfremmes til 1. Kl.
M inebaandv ærkerne hverves blandt Mænd mellem 20 og 30 Aar med 1 Aars Værkstedsarbejde; disse
saavel som Fyrbøderne forpligte sig til at tjene i 6 Aar,
hvorefter de kunne rekapitulere paa 6 Aar ad Gangen.
De anvendes til det grovere Arbejde dels i Værkstederne,
dels ved Minespærringerne, til hvilket der behøves noget
fagligt Kendskab. En Del afgives iaar til Kyslarlilleri'lt.
Fyrværkerne, der kunne avancere til Overf-yrværkere efter 5 Aars Tj., og Sergent e r n e rekrutteres fra
søm. Korps Underkanonerklasse. Fyrværkerne anvendes
til Lnboratoriearbejder.
Marineingeniørerne rekrutleres blandt (civile)
Ingeniører med teknisk Højskoleeksamen i Forb. med Tjeneste ved mekanisk Værksted, Skibsbyggeri eller som
Dampskibsmaskinist; de udnævnes af Kongen. Chargen
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er kun nogle f'aa Aar gammel. De anvendes som tekniske ((onsulenter, Ingeniører o. I., dels ved Værftet, i
Marinestyrelsen, i Eskadre og som lste Maskinolf. i
Panserskibene. Da det har vist sig vanskeligt blandt
civile Ing. at finde Folk med de fornødne Kvalillkationer,
er der nu optaget den Bestemmelse, at der blandt de
tekniske Elever, der vise sær.lige Anlæg, kan udtages enkelte, der gives en videre teknisk Uddannelse til Marineingeniører.
Maskinmestrene vare indtil ifjor Underofficerer,
roen fra 1898 Medlemmer af Officersmessen. Til Tjeneste som 1. Maskinist i de større Skibe forfremmedes
nogle faa til Overmaskiomestre, der g:nesSekltnts.
Rang, denne Charge vil antagelig nu falde bort. Maskinmestrene beholdt deres Alderstillæg som Underofficerer og erholde nu tilses Emolumenter som Sekltnter.
l\1obiliseringsbebovet anslaas lil 248 Maskinister,
467 Fyrbødere, deraf beregner man at kunne fan de 130
Maskinister og 300 Fyrbødere blandt de \'ærnepligtige.
89 Mioeunderoff., bvornf 33 nalionale (de ulønnede Marineunderoff. gøres der ikke Regning paa).

Intendanturkorpset (Plan 1900) (c. 94 000 lir.).
Medens man tidligere var uden noget egentligt Intendanturpersonale, men engagerede Kontorister eller
juridiske Studerende til denne Tjeneste for hvert Togt,
oprettedes i 1898 et ro id I er ti digt Intendanturkorps
med to Charger: Uoderintendanter (Off. hvervet bl. juridiske Kandidater o.l.) og Underproviantskrivere (Underoff.,
hvervet bl. faste Værftsarb. e. I.); dette f{orps er nu ophævet og lildels gaaet over i det ifjor oprettede faste
Intendanturkorps.
Korpset har til Bestemmelse at uddanne og afgive
Personel til Intendanturtjeneste saavel iland som ombord.
d n te od an turens• Virksomhed iland omfatter
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Bestyrelse af Penge og Hegnskabsvæsen, Forplejningsvæsen og Magasiner saml Anskaffelse af alle Forraad,
der ikke ere af speciel teknisk Art. Denne betydelige
Virksomhed, der i Øjeblikket for største Delen sorterer
under Hovedværftschefen, vil den først lidl efter lidt
kunne overtage.
Chefen for Intendanturen (Intd.kmdkapt.), dn tillige
er Korpschef, staar som saadan direkte under Departementet; som Korpschef er hans Stilling som de øvrige
Korpschefer, allsaa med Hensyn til I<ommandosager under
den kom. Admiral.
Charger
Kommandørkapt.
K11plnjner ..... ..
Preroierlojtnanter
Vpl. Sekondllnt.. .
orncers-Aspiranter

Plan
i l 00

.

1
5
7

. 80
.

JI•,·os

!Jl

m. H. L Aldersgrænse, Gngc 1 , TIiiæg
og Emolumenter tilses som d.e tilsvarende Grnder nf Søoflicerskorp~et.

5
10
10 Gnge fO Kr. pr. &laaned ievrlgt som
Konstubler.

Asslstmter . .. .... 3
OYerfurerer ....
6
Furerer . . .. .. . ..
16
do. nnlionnle ..... 3
Underfurerer ...... 11
do. nallonale .. .
12
Vpl. Underfurerer . 16
Konstabler . .... . •.

..

..

1

2
3

14 Aldersgrænse, Gage, Alderstillæg osv.
0 som de lllsv. Grader I Hnandværkerkorpset (Furer svarer til l\lloør).
5

0
0
8 som Konstabler af søm. Korps.

De 3 første Chnrger ha, e desuden et fast Tillæg pan henholdevis 1600, 1580 og 1420 Kr.

De vpl. Inlendanturofficerer rekrulteres blandt
juridiske Studerende eller Mænd, der cre udeksaminerede
fra el Handelsgymnasium, som ønske at aftjene deres
Værnepligt \'ed Intendanturen.
Uddnnnelsen bestnnr I : 1 Mnaneds militær Uddannelse som
Menig, 2 Meaneder som Assistent hos en Fon-alter eller Provlantslmver og derefter som Ortlcersaspirnnt en 3 Maaneders Skole ved
Korpset (Sklbsregnskaber, l\eglemenler, Varekuncj.skab, milit. RPtspleje, Engelsk, Veksellære, Mønt, Moni og Vægtberel,lning).

Efter aflagt Prøve udnævncs de til v p I. Se ko n d -
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I øj t n an ter med Forpligtelse til i de 4 første Aar ialt
at gøre indtil D Maanedcrs Tjeneste, samt ved Mobilisering al forrette Intd.tjeneste ombord indtil deres 38te
Aar, ved det lok. Kystf. indtil deres 50de Aar.
De faste In ten d an tur off. tages blandt de vpl.
Olf,, der have gjort mindst 1h Aars Tj. som saadanne.
De juridiske Studerende skulle have taget deres 1!":mbedseksamen.
Intendanturunderofficererne rekrulteres blandt
In t. ko ns tab I e rn e. Disse hverves om Efteranret blandt
derlil villige Værnepligtige mellem 20 og 22 Aar, der
have været paa Kontor eller i Forretning mindet 1 Aar.
(Konkurrencepreve I Skrivning, Regning og Norsk med Beoayotagen til tidligere Eksaminer.)

De ere pligtige at tjene som Konstabel i 1 Aar og
derefter modtage Ansættelse som v p I. 0 n der furer
(som saadanne kunne de indkaldes til Tj. i Fred de 3
første Aar indtil 4 Mannrder om Aaret, saml skulle ved
Mobilisering møde indtil deres 38te og 50de Aar).
Konstablerne gennemgaa et Vinterkursus ved Korpsets Konstabels ko I e og udkommanderes om Sommeren. Efter 1 Aars Forløb udtages de bedst skikkede til
videre Uddannelse, de øvrige ansættes som vpl. Underfurerer. De udtagne gere endnu 1 Aars Tj. ombord
eller iland og kunne delvis dellage i Undervisningen ved
en af Marinens Skoler, hvorefter de ved Vakance ansættes
som fastlønnede Underfurerer, enten stadigtjenestegørende eller nationale. De nationale ere
stillrde m. H. t. Tj. og Lønning som de tilsv. Charger ved
Baandværkskorpset. Underofficererne gøre ombord Tj. som
Proviantskrivcre eller Proviantregnskabsførere i mindre
Skibe; iland som Regnskabsførere, Skrivere ved Værflskontorer, Depoter o. I.

Sanitetskorpset (Plan HlOO) (c. 55 000 [{r.)
Sridsen for det militære Sanitetsvæsen staar en
Sanitetsgeneralmajor, de:- er fælles Foresat for
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Armeens og Marinens San ileter. Cbefen for Marinens
Sanitetskorps er en Sanitetskmdkaplajn, der tillige er
Bestyrer af Marinens Sanitet, i hvilken Egenskab han er
stillet administrativt som de øvrige tekniske Chefer ved
Hovedstationen. Korpsets Bestemmelse er at uddanne
og afgive Sanitetsofficeror, Underoff. og Menige til de
udrustede Skibe og Sygehuset i Cjværn.
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63 Gnsc, Tillæg m. m. som for
63 S. 0. K. Staten gor kun
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Chnrger

Sonitetskommandørkaptajn . . . ... ..
Snnltetsknplojn(ældsl
Gage) .
do. (yngst Gase) . . .
Sanltetspremlerl0Jtnnnter .. ... .....
Vpl. Premler- og Sekondløjtnnnter . ..
Sanitetsnssistent . ..
Snnitctsu nderofn cer,
1. Kl. . ..... . .. ..
Vpl. Underofficerer .
Snnltetskonstabler ..

-oo

►

~!.

~

Penslonslndl!kud for Pr. Lt.

1

C

2 2
20
12 12

\ Aldoretlllmg, Gos e m. m. aom
for som . Korps. tUnd eroil'.
60 1. Kl. narcr til Underknnouer.)
63

J

De faste Officerer udtages blandt de værnepligtige
Officerer. De vpl. OIT. ere medicinske Studerende, der
ønRke at aftjene deres Værnepligt i Marinen; de gennemgaa Po Rekrutskole ved Korpset, gøre derefter 6
Ugers Tjeneste ombord i Krigsskib, b, oraf 3 Uger som
Underofficer, endelig gennemgaa de som Offs.aspiranter
et 6 Ugers Kursus for vpl. Off. ved Korpset, hvorefter
de udnævnes til vpl. Sekondløjtnanter. Disse kunne,
naar de have taget deres fuldstændige Embedseksamen,
beskikkes til vpl. Premierløjtnanter og cre m. B. t. Møde
ved Mobilisering stillet som det øvrige vpl. Befalingspersonel.
Underklasserne rekrutteres blandt de søfarende Værnepligtige, de antages som Konstabler i Juli Maaned og
1
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udkommanderes med Skibene indtil 1. Okt., hvorefter de
gennemgaa et 6 Maaneders .Kursus ved Korpsets Skole.
Eftr.r bestaaet Eksamen gøre de Tj. som Underofficerer
af 2. Kl. paa Krigsskibene eller paa Sygehuset i Cjværn.
og erholde om Efteraaret Beskikkelse som vpl. Underofficerer ; som saadanne ere de forpligtede til at gøre
indtil 3 Maaneders Tj hvert af de 2 første Aar og ere
derefter tjenestefrie i Fredstid, men skulle møde ved
Mobilisering.
De faste Underofficerer tages blandt de vpl. Underofficerer.
Ved Hovedstationen findes en fast San i te tsko m miss ion, der bcstaar af Korpschefen og 2 faste Sanitetsofflcerer.

Kystsignalvæsenet (Best. 1897) (c. 14 000 Kr.)

s,

Institutionen er fra 1896, og lidt efter lidt har man
oprettet Stationer, saaledes at der i l 900 fandtes c.
Stationer fra den svenske Grænse over Christiansand
til et Stykke nord for Trondhjem.
Kystsignalmandskabet ere hvervede Folk, som bo
i Nærheden af Stationerne; hver Station bestaar af en
Formand og 3 Signalmænd. Det indde!P.s i 3 Kompagnier (1., 2. og 3. Signalkomp. under henholdsvis Chefen
for Cjværns, Cbristianssands og Bergens Værft).

Formændenes Lønning er 50 Kr. om Aaret samt yderligere
20 Kr. efter 1 Aars TJ.
Signalmændenes Lønning er 25 Kr. om Aaret samt yderligere
15 Kr. efter 1 Aars TJ. Desuden 4 Kr. 1 Dagpenge noder Tjenestegøring.

Mandskabet uddannes i Signalering og Telefonering
paa en Skole (c. 40 Dage), samt ved et Repetitionskursus (24 Dage) for Formænd og Viceformænd ved Cjværn
eller Tøosberg.
Da man ved Stationerne savner en Mand: som har
Forstaaelse ar, hvilke Meddelelser, der har Betydning for
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Skibene, har man under Overvejelse efterhaanden at ansætte afskedigede Underofficerer som Stationsformænd.
I 1898 oprettedes en Brevduestation paa Bergholmen ved Oscarsborg. Paa Grund af uheldig Beliggenhed er den i 1900 blevet sløjfet, og Duerne ere
overførte til Melsomvik; der skal nn yderligere iaar oprettes en ny Brevduestation ved Marvik Oplagshavn .
.Aarlig bevilges c. 600 Kr. til Understøttelse af 2 private
Brevdueforeninger. Prøveflyvninger fra Søen til Stationen
i Land have hidtil givet temmelig daarlige Resultater.

Retsvæsen.
Loven om den militære Straffeproces er af ganske
ny Dato ~: 29/s 1900. Arme og Marine danne hver en
Generaljurisdiktion, der deles i Jurisdiktioner. I Spidsen
for Marine-Generaljurisdiktionen staar den kommanderende Admiral, der har den overordnede Ledelse af Paatalemyndigbeden indenfor Værnet. Han bislaas herved
af Genernlkrigsadvokaten (tidl. Generalauditøren), der er
fælles for begge Værn.
Jurisdiktionscheferne assisteres pan lignende Maade
indenfor deres Omraade af Ifrigsadvokaterne (tidl. Auditørerne).
I hver Jurisdiktion skal i Fredstid være anordnet
en Rrigsret, der bestaar af en Krigsdommer som
Formand og 5 militære Domsmænd - 3 af højere og
2 af samme Charge som den Anklagede. Domsmændene udtages ved Lodtrækning. Ved Krigsretter i
Land skal Krigsdommerne være i Besiddelse af de for
Højesteretsdommere lovbefalede Egenskaber, paa Togt
som for Underdommere bestemt. l:lovedforhandlingen
ved Krigsrelten er mundtlig, og den Sigtede erholder en
Ddensor, der iland er en Sagfører (ansat af lfongen),
pna Togt en dertil skikket Off. e. I.
Forud for Krigsretten gaar Forhørsretten, der beslaar of en militær J?orhørsdommer.
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Sager, hvor det drejer sig om Liv, Ære eller Frihedstab i over 3 Maaneder, kunne appelleres til Bøjes ter et, dog kunne ogsaa andre Sager optages til Doms
her, naar Højesterets Kæremaalsudvalg finder Grund
dertil. Yed Paakenuelse af sømilitære Sager tiltrædes
Højesteret af 2 Søofåcerer (Stabsoff.), der udnævnes af
Kopgf'n efter Departementets Indstilling.
Særligt 8.eglrment for Retsplejen ved l\larinen som
Følge af Jen nye Lov er endnu ikke udstedt.

C. Budget (Øvelser m. m.)
Det norske Marinebudget udgør Hovedpost IX B paa
Stats.budgettet.
Udgiftsbudgettet deles i 9 Kapitler, af hvilke de 5
første omhandle de egentlig militære Udgifter - tilsammen c. 41/2 Mill. Rr. de 4 sidste andr' under Forsvarsdepartementets Marineafdeling sorterende Institutioners Udgifter - tilsammen c. 11/, Mill. Kr. - Kapillerne deles igen i Titler. Med Undtagelse af de store
ekstraord. Nybygningsbevillinger, der bevilges efter særskilt Forslag, optages de alm. ekstl'aord. Udgifter under
de resp. ordin. Titler.
Som det s,•enske Budget, er det norske tillige Organisations- og Lønningslov for Rersonellet. Statens
Andel i Pensioneringen optages paa selve Budgettet,
medens Lønninger Lil det civile Personale i Forsvarsdepartementet opføres paa Finansdepartementets !Budget.
lndtægtsbudgettet andrager 120000 Kr., der hovedsagelig
hidrører fra Værkstedsoverskud og Husleje.
(Tabel se S. 72.)
Da den finansielle Staios i 1894 ingenlunde var
særlig god, og Kravene paa andre Omraader - navnlig
Kommunikalionsvæsenet - vare store, er der siden 1895
udskrevet en Ekstraskat af Formue og Indtægt (aarlig
e. l.e Mill. Kr.J til Dækning af ekstr-aordinære Forsvars-
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lllodh1m
al
Stalobudgot

1880-85 ...
1885-90 ...
1890-96 . . .
1896-1900
1900-01 .

lllodlum

ar

llllUtæraDel
Da t ud oo
i pCt. af ekslroord lo.
til .h 1~afbudgettal•
Slat•foloo "r
mlllta,ro Pol bodgeLlel
Matnr!ol

!f:a.riuo"

Mil!.

.Hiil,

pCt.

43.1

43.7
53.4.
72.9

1.7
2.o
2.1
3.7

3.9
4.s
6.o
6.1

9.,
9.o

81.1

4.6

0,6

-

lllill.

-

-

lll• dlum

"'

clvilo Dal
M.lll.

0.65
0.7
0.9
1.o
1.25

I do ekslrnord . Bevillinger er frndraget, hvnd der bevilgedes til
de Kyslberæstnlngcr, der indtil 18!b sorterede under ~lnrinen; I de
ordin. ere Uclobcne sun smnn pnn disse Poster, ut dette Ikke er
nødvendigt for Oversigtens Skyld.
Anm. Da det norske Stutsbudget i højere Grnd end det dnnske
er et Bruttobudget, skol for Sammenlign ing ens Skyld nnføres, nt
den norske Nntlonalindtægt I 1890 ansloges til 580 Mil!., den danske
i 1880 til 453 Mil!. Saada.nne Tal kunne ikke gore Krav pnn Nøjagtighed; de seuere statistiske Oplysninger tyde snarere paa, at
Danmark snarere stnnr nogel hojerc end Norge. Slntsgælden er i
bei;ge Lnnde c. 200 Mill.

udgifter. Ved Udgangen af Finansanrel 1899-1900 henstod endnu kun 61/2 .\lill. rer. udækket.
De forsk. l{npitler omhandle følg ende:
I. Kap. Faste Lønninger og Løntillæg c. 1400 000 Kr.
li. Iiap. Marinens Skoler c. 300 000 [{r_
Ill. Kap. Øvelser, Togter, Stipendier c. 1110000 l{r.
Heraf 30000 l{r. til Mobiliseringsøvelser; lleløbet
kan ener Administrationens Bestemmelse opspares fra
det ene Anr til det andet og anvendes samlet. I 1896
mobiliseredes en Torpedobaadsdivision og i 1900 en
Eskadre (2 Panserskibe, 2 Ifononbaade 1. Kl. og 4 Torpedobaade). (Tidsskr. f. Søv. Maj 1900.)
Øve Iser n es Beskaffenhed og Omfang bar i de senere Aar været stærkt varierende. Efterat den nye Lov
om Udskrivning til Sjøvæbning ar 1/5 1900 er lruadt i
Kraft, vil de aarlige Øvelser omtrent komme til al omfatte følgende:
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1) Cbefsskibet Beimdal i c. 3 Uger om Sommeren som
Stationsskib i Isbavet.
2) Korvetten Ellida med Kadetter m. m. i 5 å 6 Uger
om Sommeren.
31 Kanonbnaden Sleipner i c. 21/1 Maaned med Kadetter
(herunder Øvelser med aktivt og passivt Minemateriel).
41 Skydeskole for Off. og Uoderolf. i 1 Maaned, hvoraf
14 Dage paa eo Kanonbaad af 1. Kl.
6) Torpedoskole for Off. og OnderotT. i c. 1 Maaned,
hvoraf 14 Dage paa Torpedobaad.
6) Øvelser i Land ved de forsk. Korps samt 2 Kursus
for Kystsignalmandskab.
7) 6 Maaneders Eskadretogt i to Dele, Foraar og Efteraar, til Ø,·else for de to Kontingenter Værnepligtige.
(2 Panserskibe, 2 Kanonb. 1. Kl., Torpdivb. Valkyrjen
og 4 Torpb. 1. Kl.)
8) Slambesætninger paa de oplagte Skibe.
9) Korvetten Ellida i 6 å. 7 Maaneder paa Vintertogt
med Kadetter og (Constabler.
10) Eksercerskib for nyindkaldte Vpl.
11) Mobiliseringsøvelser.
Stipendier andrage 8 000 Kr.
IV. Kap. Marinens Materiel c. 1700000.
Den vigtigste Post herunder er Nybygningen, der
dog ikke er nogen fast Konto; den bar fra c. 200 000
bævet sig til 800 000, med hvilket Beløb den i en Række
af .Aar har været bevilget (1901-02 kun foreslaaet med
600 000); den bar imidlertid i de senere Aar kun været
anvendt til Bygning af Kanonbaade, Torpedob. o. I., medens Panserskibene, som nævnt, ere anskaffede ved ekstraordinære Bevillinger. Krigsfartøjernes Vedligeholdelse
findes under 3 forsk. Titler: Alm . Vedligeb., Speciel
Vedligeb. samt af Øvelseskontoen 175 000, ialt c. 400000.
- .Artilleriet 150 000. - Minevæsenet 100 000. - Værftsudgifter m. m. c. 290 000 (til Lønninger ved Værfterne
opføres under I. Kap. c. 150000). Af andre Poster under
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Knp. maa nævnes 10 000 J{r. som aarlig Bidrag til Bergenske Dampskibsselskab for Hjælpekrydseren Astræa.
V. Kap. Anvendelse af Søkadetkorpsets Fonds Renter
(omtalt under Søkrigsskolen).
VI. Kap. Fyr-, Mærke- og Ringvæsenel ordin. c,
700 000; til Nybygninger c. 360 000. En mindre Del
af Udgifterne dækkes af Renter fra Bavnefondet.
VII. Kap. Redningsvæsenet c. 35 000 Kr.
Vil!. Kap. Lodsvæsenet c. 80 000 Kr.
Langs Kysten er der efter Kongens Bestemmelso opreltet Lodsstationer, disse snmles under en fnstlønnel Lodsoldermn11d I Lodsoldermandskaber, disse atter I Overlodsdistrikter under Overlodser
(Søorocerer, afsk. eller u, N.) . Der findes 3 Overlodsdlslrlkter: det
søndenl)eldske, det ,·esten[jeldske og Tromsø Olstrilr.t. Aldersgrænse
for Selodser er 60, for Udlodsnlngslodser 65 Aar.

I 1900 er der ansat 8 fasllønnedtt Marinelodser, 4
fra den sv. Grænse til Bergen, 2 fra Bergen til Trondhjem og 2 fra Trondhjem til den russiske Grænse. De
lønnes aarlig med 500 Kr. og ere herfor forpligtede til
efter Indkaldelse al forrette Lodstjeneste paa l{rigsskibene, naar det forlanges (i;e iøvrigl Tidsskr. f. Sov.
April 1900).
IX. Kap. Navigationseksameos,•æsenel , Sømandsskoler, Cjværns tekniske Skole, Maskinistskoler saml Kontrolkontorerne for Navigationsinstrumenter i Christiania,
Bergen og Arendal c. 100 000 Kr.
'
Med HenS)'n Ul Budgetpropositionerne sko.I blot tilføjes, at de ved deres udtømmende Kommentarer til
hver enkelt Post ere vel skikkede til at vække Be\illingsmyndighedernes Interesse for Marinens Anliggender.

J)

Valkyrie1llts sande Virkningsradins.
Af Underdirektør A. Ros m u 8 sen.

Kun sjeldent forelage Flaadens Dampskibe saa lange
Rejser, at en Undersøgelse af f{ulbeholdningens Størrelse
i Forhold Lil Kulforbruget, altsaa en Bestemmelse af
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Yirkningsradien, er nødvendig, forinden Rejsen tiltrædes.
I tidligere Tid hvilede Beregningen af Virkningsradien
udelukkende paa et Skøn over Størrelsen af Kulforbruget
til Fremdrivning alene; dels savnede man Oplysninger
til Bestemmelse af det virkelige Gennemsnitsforbrug til
Fremdrivning, dels tillagde man ikke Forbruget af Kul
til Hjælpemaskiner, Destillation , Opvarmning m. m.,
Udenomsforbruget, nogen Betydning.
Ved den for nogle Aar siden indførte Økonomijournal,
der daglig føres af lste Maskinist i ethvert af Flaadens
Skibe, er Maskinvæøenet imidlertid kommet i Besiddelse
af meget detaillerede Oplysninger om Dampkraftens Anvendelse paa Togterne; i visse Henseender blive disse
Oplysninger værdifuldere, jo flere og længere Rejser der
foretages paa Togterne; da den under jævn Fremdrivning
paa "Valkyrien •S sidste Rejse udsejlede Distance var c.
28 000 Kvml., og der foretoges 7 ubrudte Dampture
hver paa omkr. 2 000 Kml., lader dens Virkningsradius
under ,•isse givne Forudsætninger sig bestemme med
stor Nfljagtigbed.
I de Skibeneme~givne Oplysnings- og Maskinmesterbeger vil man i Reglen finde angivet Størrelsen af Kulforbruget i Timen, der er fundet paa Dampprøver ved forskellige Hastigbeder, Dampprøve forbruget. Divideres
dette Forbrug med Hastigbeden i Knob, faas Kulforbruget
pr. Kvml., og diyiderea dette Forbrug ind i ((ulbeholdoingeo, faas den teoretiske Virkningsradius ved den
paagældende Hastighed, b1•ilken Virkningsradius i tidligere
1'id tjente som Maal for den \'ejlængde, et Skib kunde
tilbagelægge med oprindelig fuld Kulbeholdoing.
Antages som Eksempel, at o Valkyrien• skal foretage en længere Rejse, og at man be&temmer sig for at
gaa med en Hastighed af 10 l{nob ·og med rlet halve
Antal Kt>dler i Brug, vil ifølge Oplysningsbogen Dampprøveforbruget i Timen være 1800 Pund (dansk Vægt
bt'nyltet), og da fuld Kulbeholdning ~r 992 000 Pund bliver

, Vnlk.yrleu,e øande Virkniogsradius.
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den teoretiske Virkningstadius

=9

i~~~O =

c. 5500 Kvml.

10
Denne Virkningsradius er meget større end den Vejlængde, Skibet i Virkeligheden kan dampe for sin Kulbeholdning.
I nedeostaaeode Tabel er anført nogle Oplysninger
vedrørende Maskinens Anvendelse paa "Valkyrien "s sidste
Togt, idet bemærkes, at man i Reglen gik med det
halve Antal Kedler og skiftede Kedler hver fjerde Dag;
under jævn Fremdrivning vil der derfor hver fjerde Dag
medgaa Kul til Opfyring.
Mlddoltal
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Under jævn Fremdrivnlng
Antal Timer dampet . .
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B.
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I første Kolonne er anført Middeltallene for de to
første, længste Dampture, nemlig fra Aden Ml Colombo
og fra Colombo til Singapore. Den udsejlede Distance,
divideret med Rejsens Varighed, giver en Gennemsnitshastighed af 10.o Knob, og det virkelige Forbrug til
Fremdrivning bliver 2076 Pund i Timen. Til Gennemsnitsomdrejningerne i Minuttet, 60.16, svarer 9.9s Knob
ifølge de i OplyJl,ningsbogen givne TabeHer over ,Forholdet mellem Skibets Baatighed og Maskinens Omdrejninger i Minuttet, idet Skibets Middelamning antages
sammenfaldende med Tegningens Vandlinie. At Gennemsnitshastigheden og Hastigheden, svarende til Maskinens
Omdrejninger, omtrent ere ens, tyder paa, at Vejret
gennemgaaende har været godt paa de to Rejser, og at
Skibshunden dengang var ren.
Gen'nemsnilskulforbruget i Timen var 15.s 0/o støfjte
ehd Damp prøveforbroget; Forøgelsen, der forøvrigt maa
betragtes som mindre end normalt, skyldes væsentligst
den Omstændighed, at der ikke renses Fyr paa Dampprøverne; paa disse ero Kullene i Reglen ogsaa bedre
end dem, der anskaffes i Udlandet. Benyttes Gennemsnitsforbruget i Timen, bliver
Virkningsradien

= 9:~~~0 = 4 780

Kvml.

·1 0
Ogsaa denne er for stor, fordi Udenomsforbruget
ikke er taget i Betragtning.
Paa de to Rejser bnugtes gennemsnitlig
til Opfyring m.m. . . . . 1 630 Pund i Etmaalet
Ul Udenomsforbrug . . . 6 060
allsaa ialt .........-.-_--=
7---:6:-:::8'"0-=
" P-u-nd--,--i___,,,E-tm
- aalet
eller 320 Pund i Timen.
Følgelig bliver den sande
Vi rkn in gs radius= 2

i;;1°~

20

= 4140

Kvml.

10
TldHkr. f . Sov•Ha.

72. Aarr.

6
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Saafremt man udregner den sande Virkningsradius
paa Grundtag af de for hele Togtet under Gang givne
Oplysninger (Kolonne 2 i ovenstaaende Tabel), bliver
den kun 3 500 Kvml. UoverensstemmelBen skyldes de
nedennævnte Grunde.
1. Skibsbundens Forurening. Ved Togtets
Begyndelse var Skibshunden ren; under Rejsen forurenedes den, hvilket vil fremgaa af følgende Tal:
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En Del af Hastigbedstabet kunde vel skyldes en
forøget Modstand, foraarsagct ved Vind og Sø, men,
saavidt mig bekendt, har man ikke paa Togtet haft særligt daarligt Vejr, der kunde paavirke Gennemsnitshastigheden saa meget, som de ovenanførte Tal angive.
2. Rullenes Beskaffenhed.
Paa Beurejsen
fyldtes i Singapore jnpanesiske [{ni, der vare af daarlig
B~skaffenbed; hvor meget større Kulforbruget kan blive
som en Følge af Kullenes mindre gode Egenskaber vil fremgaa af følgende Tal. Paa Rejsen fra Singapore til Bangkok var Gennemsnitshastigheden 9.1 Knob og Kulfol'bruget i Timen 3 400 Pund, medens Dampprøveforbruget
ved samme Gennemsnitsomdrejninger er 1 620 Pund.
Det virkelige Forbrug var altsaa over 100 Procent større
end Dampprøveforbruget. Ar Forøgelsen i Kulforbruget

akyl!les ø, JOO Pund i Timen Indflydelsen af Sk.ibsbQndens Forurening eller daarligt V\)jr.
3. Elektrisk Belysning. Det hertil nødvendige
Kulforbrug er paavirket af Aarstiden, dog ikke saa Q)eg~t
som man skulde tro, fordi der under Dampnio~ i de
Øeste Underrum mall, ,bruges elektrisk Belysnipg, enten
d~ er So.mmer ~Iler Vintel!. I den mørkeste Aa:rsthl
;bJi{l_ges under Dampning til el\l~trisk .Belysning omkring
8600 Pund i Etmaa!et., i den lysestP. omkr. 2250 Pnn4.
'fil Ankers koster den elektriske Betysning betydelig
mere; Forbruget kan d~ µaa op iµ 6 000 Pund i Etmaalet.
4. Destillation. Pa;,L Togtet fyldtes .ikke Vand
ka Land, hvorfor .Destillationsapparatet maatte yde <lep.
den til ForJtruget .forpøpne Miengde fersk Vand. Derved
ibar mlµl sik,ret sig gode hygiejniske Forhold ombord,
ud.@ §.l Vai;ide~ kpstede m~re, end om man bav~e fyldt
fra .Land, men F.orhruget af Vatµl ha, været sto,ri oi
jævnt stigende, nemJig

1 de første 2 Maaneder ...
næste 2
2

2

8.ø Potter pr. Mand pr. Dag
9.:t
.,....
10.,
13.s

ved Slutningen af Togtet •. 11.e
Paa Hjemrejsen mellem Hongkong og Colombo
naaede Forbruget op til 15., Potter pr. Mand pr. Dag,
men det faldt derefter noget, som det vil ses.
5. 0 p varm ni n g af Skibet ved Damp koster under
Dampning omkring 1400 Pund i Etmaalet.
6. Kabysser og Bagerovn bruge omkring 430
Pund pr. Etmaal og
7. Øvrige Bj ælpemas kine r, naar Kølemaskinen
er i Gang, omkr. 2500 Pund, ellers kun 500 Pund pr.
iEtmaaL
Gaar man nu ud fra, a,t Forholdene ere saa 11~®6"
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slige som muligt for en økonomisk Fremdrivning, d. v. e.
at Aarstiden er mørk,
at Forbruget af fersk Vand er 15., Potter pr. Mand
pr. Dag,
at Skibet opvarmes ved Damp,
at Kølemaskinen er i Gang, dog kun med halv Kran,
fordi Kuldeforbruget ikke bliver saa stort, naar Varmeapparatet er i Gang, som naar VejrP.t er varmt, bliver
·Udenomsforbruget omkr. 8200 Pund pr Etmaal, hvortil
maa lægges 1 800 Pund pr. Etmaal for Kul til Opfyring m.m.
Gaar man nu ligeledes ud fra:
at Skibshunden er uren og
at Kullene ere daarlige,
vil den sande Virkningsradius ved en virkelig Gennemsnitshastighed af 10 Knob kun blive c. 2000 Kvml., eller
c. 300 Kvml. kortere end b Valkyrien ns længste Damptur
paa sidste Togt. Om Varmeapparatet benyttes eller ikke,
spiller ikke i denne Sammenhæng sao. stor en Rolle, det
er Skibsbundens Tilstand og Kullenes Beskaffenhed, der
i det væsentlige bar bevirket Nedgangen i Virkningsradien, en Nedgang, der kan blive endnu større, dersom
daarligl Vejr i længere Tid støder til.
Angivet i Procent, har Kulforbruget paa Togtet været
fordelt som følger (Kolo.µne 4 i Tabellen):

Til jævn Fremdrivning . . . . . . . . . . . . . . 74 Procent
-

Opfyring, bakkede Fyr og Manøvrer 7
1/ 1
Dampbarkasser... • . . . . . . . . . . . . . .
elektrisk Belysning ............•. 10
Destillation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21/s
Opvarmning . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . 1
Kabysser og Bagerovn . . . . • . . . . . . 11/t
øvrige Hjælpemaskiner . . . • • • . . . . . 31/,
100 Procent

Man vil se, at elektrisk Belysning ikke er nogen
billig Belysning; det er særligt Belysningen til Ankers,

,Va.lkJrien,ø øande Vlrk.nlngøradluø.
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øom er dyr, og da K.rydserkorvetten, trods den forcerede
Rejse, har tilbragt 66 Procent af dennes Varighed til
Ankers (Kolonne 3 i Tabellen) , hvorfra dog fragaar
~6 Dage, paa hvilke elektrisk Belysning ikke anvendtes,
saaledes at denne kun benyttedes til Ankers de 48 Procent af Rejsens Varighed, er dog Forbruget af Kul, der
er medgaaet til dette Formaal, 58 Procent af det samlede
Rulforbrug til elektrisk Belysning.

Indhold af Tidsskriifter.
Af KaplllJn J. S. Bohlenberg.
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Artilleri, Panser; Kystbefæstninger. Teknløk Foreolngø Tldss,krlfL En nordamerikansk Kæmpekanon poa 16 In. S. 149. Revne maritime. , . Essai d'alfut å ,P ortsmouth. S. 378. - Sc\eoReport
tiflo Amerlcan. •· The new 12-lnch nava.1 gun. S. 376.
of the Chlef of tbe Bureau of Ordnance. S. 386. Ooltud Slate1
qaval provins groun~. lndla11 Head. S. 407.
Elektricitet og Magnetisme; elektrisk Lya. SclenUflc Amerlcan . ,. Electr!c frelght cooveyers for loadlng aod unloading veSBels.
S. 376. - *Nature. Vol.63. The valne of magnetic observatlooø. S.1271
Fiskeri. Dansk F!Bkerlf9renlngø Medlemsblad. Øøtersøl&kllOD&
Aftagen. S. 622. Lidt om at lave Fiskegarn. S. 623. Om vort
R!skerl før og nu. S. 2 - Revne marlllme. ,. Progrea a11oompl11
dans J'lnduetrle de la p~che aux Pays-Bas de 1889 ri 1899. S. 401.
Congr4!e lnternattoanl d'aqulculture et de peche, S. 407. Rendement de la peche et de J'oetreiculture on France et en Algerle. S. 434.
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Handelamarine, Konaulatvæaen. Danak Sørartatldende. De
forenede Staters Skibsfart. S 463, Til Smaasklpperne. S. 466.
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forholdene I Horseoa. S. 475. Aktleaelakabere Beakatntog. S. 476.
Smnask.lbafarteo. S. 5. Koonoasemeota-Klnuauler. S. 6. - Na1:r~
t.lcal Magulue. Tbe hlatory nod practlce of marine lnauraoce.
S. 738. Sunday cargo work.. S. 774. •Old Conwaya•. S. 775.
The shlpmaaters' soclety. S. 775. - Revue maritime. &. La marlnlf
marchande beige. S. 428· - Hansa. Eloe ofl'entllebe Seemannsversammlung. S. 5!11. Dna Einwanderungs-Beschrink.u11gs-GeseUI
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S. 602. Ole Groas. Rhederelen um die Wcnde des ueunzehnte°t
Jehrhunderts. S. 604, 617. Zur Loge der Schllfahrt. S. 4.
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nach Hlogo (1apnn). S. 620 - Mnrlne Rundschan. Warum halNapoleon J zur See k.eine Erfolge errlngen konnen f S. 1307.
Sehllderung und krltløche Beøprechung der Tbiitlgkelt dfll' eDg"
l111chon Flotte In der Ostsee lm Jehre 1854. S. 1340. Marine Ge..schlchte. S. 1423. - "'Ymer. De hldUJ funne flytbojarne rran
Anaretllxpedltlonen. S. 303. Utruatnlngen of de for Ar 1901 pionerede sydpolsexpedltionerna. S. 339. 1900 lirs nenaka zoologløka
polnre1pedlllon. S. 345. - •Geographlcnl Journal. On tho Map ur
Ji:tng Oscar Fjord and Kalser Franz Joaer Fjord lo North Easlern
Greenlnnd. S. 48. A Canadian Arcllc Expedltlon. S. 80. News or
Peury. S. 80. - •Nature. Vol. 68. Physlograpby and Physlcnl Geograpby. S. 207. - •Geographlache Zeil.8chrlrt. Sverdrop's und Penry'ø
Expedltlonen In Nord Gronlnnd S. 709. v. Toll'ø ffllfoxpedttlon.
S. 709. Lellnng der deutacben Sudpolexpedltlon S. 710. Geographtscho Ergebnlase von 8orchgre-vink'1 Sildpolsexpedltlon S. 710.
- 'Petcrmann, Mlltelluogen. Polnrexpedttloo des Herzoga der Abru1zeo. S. 272. Belmkebr Dr. L. Knan. S. 272. Jacksons Foncbdogen aur Franz-Josefa Land. S 285. \Vlsøenechaftliche Ergebnlase von Nanseos Polnrexpedllloo. S. 287.
Søopmaaling, GradmaaJing, Farvandabeakrivelse. *Ymer: Om
bfpolorltet i hnfsorganlsmernas utbrednlng. S. 248. Vattenpror!
frAn 1900 års svenak.a zoologiske polarexpcditlon. S. 325, ~ .. An•
Ila len der H:,drographle. Odena. S. 661. Noworauløk. S. 567.
8alum. S. 571. Lothungen zwiøchen Dona,lata und St. Jago.
(K:ap Verdfache Jnselo). S. 574. Zur Kiielenknnde von Allløka. S. 676'.
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Zm Kustenkunde Kobas. S. 577. ~meuenmg der untøreo Wu11sri110hlchte to der Ostøee. S. 686. Oeher den Verlaur des Geotda aull
den Rontlnenten und aur den Ozeanen. S. 590. -' •Petermaoo,
Mlllelluogen. Die Kulturformen Ozeaolenø. S. 262.
Krigemarine. Tldøkrlft I SJovbendel. ÅrsberliUelae I Skepp1b1ggert och Muk.lnvil.øende, lnom Koogl. Orlogømaooaafllløkapet år
1900. s. 327. Flottan och VårnpllgtøfOrøluget. S. 358 Befals•
rllrdelnlog. S. 878. Beråttelae 6fver Kon11l. Orlo11smanoas1Hlskapeta
verkøamhet under det rorOotna Året. S. 877. Kongl. Orlogsmaooulilløkapeta tåntngii.mneo ror Ar 1901. S. 879. - Eogloeerlng . .-..
The ,Batauso ■• S. 776. Naval ldetu, S. 803. Launch of Amerlcan cruløer and battleahlpa. S. 829. - Journal of the Royal
Uotted Service Institution. The queøtloo of the type or baltleøhlps
and crohera moet sulted for the Rusøien ffeeL S. 1431. - Unlted
Service Magazlne. Navn\ economles. S. 34.6. The armourcd cruløer, a compromløe veuel. S. 852. - Marine rranoahe. L'lnvaslon
de l'Kngleterre. S. 661. Ll'B agents admlnløtratlfs dea dlrecU001
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oao. ... Tba Orøt-claas battlesblp ■ Wlaconalo ■• S. 858. 'l'he proteoted i:rulaera of tbe , SL Lonia ■ claBB. S. 398.
Lystsejlads. Englneerlng. 2. Diagram øhowlng relation ofl aell
areaø to dlaplacementø ot yachts. S. 779. - Nnullcal Masulue..
The Amerlca cup. S. 778. - Yabht. La gent'lse d'un plan dø
yac:bl' •Llbellule I et Llbellule li•. S. 682. Exposltlon unheraclle
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nonvelle tormule de Jnoge. S. 696, 618. La c:laøse de monotype•
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Maskinvæsen (Ha1klnprøve-1logter ae Krlgømo.rloe). Daoøk
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Sornrtstldeode. Pendulpropolleren . S. 477. - Ingeniøren. Flydend,e
Brrendøel til Søs. S. 414. - En13!neerlng. 1, Englnes of the , lnchdune, and ,Jnchmorlo•. S. 9. Tbe twenlletb ceotury en13lneer.
S. 17. Nautlcal lllngozlne. Llquld fuel. S. 781. - MnrlnQ
frao1,1nhe. Choudlllres å petllø tubes. S. 587. - Yacht. Lea ~uolø
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S-. 598. Le mlltal antl-frlctloo , Glacler,. S. 614.
Meteorologi. Dnosk Sofnrtstldende. Vejrforudsigelser I Nordamerika. S. 472. - Marine Rundschau. Der Orkon von Galveston am 8. September 1900. S. 1369. - •Nature. Vol. 63. On Solar
Gbanges of Tempernture and Varlotlon or Rnlnfol11 In thq Region
s\Jrroundlng the lnd lun Ocean li. S . 128. Artificial Rnln . S. 167.
The Uøe or Gas Thermometerø nt High Temperatures. S. 168. • Annnlen der Hydrogroph!e. Orkan vom 13. bis zum 15. September
1900 ouf 21,& 0 N.-Br., 59,e 0 W.-Lg. S. 582. Dlo Wllterung nn der
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•Geog,nphiøcbo
Zeltscbrlft. Verøuche eioer Klassifikation der Kllmate vorzugewolse
nncb lbren Bezlehuogeo nur Pfloozem\olt. S. 657.
Navigation, Astronomi; Instrumenter. Nnutleal Magazloe. OQ
,lmmediote• oavigntiou; or, the connlng of ocean steamers. S . 761.
Tbe new lbeory of tldo. S. 761i. Cnpt. Bloekburn v. Mr. l>lumsteod. S. 784. The theory or tho tlcloe. $. 786. - Sclontlflo
American, . A metnlllo thermomcler. S. 411. - •Nature. Vol 63.
Locnl condlllons for oliservotlon of tlle totn! solur ecllpae 1901,
Mey 17-18. S. lli8. Action or terrestrlal mugnellsm oo lhe rates
or chronomcterø. S. 165.
Signalvæeen. Automothk Signalering fm Land til Skibe 1
Søen. s. 47-1. Hanen. lleknnntmacbung betrcfieod die Elnrlchtung der Posltlooslantcrnen ouf Sceschllfen. , S. 609.
Skibbyggeri, Skibsudrustning (Aflollning se Krlgsmorloo).
Dansk Sofortstldende En moderne Dnmpskibslype. S. 464. Dur~
melster & Wnin. S. 6. - Engineering. •· The Homburg-Amerlcon
AUantlc Liner ,Deutachlnod,. S. 768, 823. Worshlp conøtructioo
lo 1900. S. 806, 838 Llquld fuel-burnlng øteamer 1 Bulyase11• ,
S. 835. Shlpbuild.ing ond Marine Eogloeerlog In 1900. S. 10.
Twlnscrew light drought atenmer ,Snyhuesque,. S. 17. - Revue
maritime •· Refontc du croiseur ■ Atlanta,. U. S. A S. S. 381. Yncbt. Apparell de rnaooeuvre du gouvornall do l'Occonlc. S. 696.
Le paquebot ,Mabel-Grace•. S. 601. Honan. ScblITbnu. Statistik dos Germnulechen Lloyd. S. 10. Oestlmmuogen ilbcr die
gegenøeltlge Anerkennung der Schlfl'smesebrlefe lo Deutøcblnnd und
don Niedorlnodeo. S. 11 . - Scientlfic American . , . The new armorod crulsers ot the ,Cn!Jrornla, and ,Maryland• lypee. S. 344.
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Tbe relative cost of steamahlp constrnctloJ\ In Europe and Amerlca.
s. 370.
Skolevæsen. Danak Søfartslidende. Søfolks Undervisning.
S. 471. Fanø Sømandsskole. S. 7. - Revue maritime.,. L'educatlon du peuple et l'armee nationale. S. 273.

S.ekrig og S.ekrigshlstorie, S.eman.evre, S.ekrigs-Kunst, Kystforsvar. Dansk Tidsskrift. En kommende Revolution I Søkrig1• ku11ate~. S. 77. I Tangermiinde S. 79 - Unlt~d Service Magazlne. Tbe bay of Glbraltar. A Spanlsh scheme for lts fortlficatlon . S. 377 - l\larlne Rundactiau. Die Bethelllgung der Marine
an der Seyulour·schen Eutsatr.expedllion uud an den Kii.mpren l'o
ond um Tientaln, Juni/Juli f900. S 1317. Ober die Thellnahme
der russlschen Kanonenboote ,Glljak, and ,Korejetz, am Kampfe
gegen die Teku. Forts. S. 1421.
S.eret og S.efartslove. Dansk Søfartatidende. ,Moderat Fart,
I Taage. S. 443, 462. - Hansa. Elne Lucke In der Seegesetzgebong f S. 615. Seeamtaverbaodlungeo. S. 10.
S.eulykker, Redningsvæsen; Bjærgningsvæsen. Dansk Søfartstidende· BJærgningavæsen I EnFland. S. 472. - Danøk Fløkerlforenlngs Medlemsblad. Køje- og Rednl11gsmadraa. S. 498. Nantical Magoiln1l, Badluck? S. i'19. - Revue maritime.,. Fllage
de l'bnlle. S. 422. - Hansa. Berecbnung der 'l'otalverluøte Jei:fer
Schlffe, deren Beimat Hamborg, Bremen, Oldenburg oder Geestemunde war, wahrend der 10 Jabre 1890-1899. S. 594 - Von
den .Kiløten und ans See. Elne Erflnllung aos dem Jabre 1784. S. 56.
Torpedo- og S.eminevæsen. Tldskrlrt I Sjovasendet. Inre belysning A torpedbAtar. S. 356. - Revne maritime. ,. L'appl\catlon
de la tlllegrapble snos fil il. Ja dlrectloo des torpllles. S. 875 Scientlllc American. •· The torpedoboat • Vlper, in drydock. S. 3'.JS.
Forskelligt. Dansk SøfartsUdende. Kystinspekt"r-Spørgsmaalet.
S. 7. - Tldskrlft I Sjoviisendet. Ur redaktionens nollsbok. S. 381.
- Englneerlng.1. Slne-wnve submarine cable telegraphy. S.1. Joorual of tha Royal Uolted Service lostllullon. On tbe rramework
for our forces whlch tbe war In Soulh Africa appears to aaggest,
and on the way to give due welght to milltary and oaval dpinlon
wlthoot lnJarlng our system of government. S. 1450. The routaa
of submarine cables. S. 1381. - Untted Service Magazine. Cyprns
for German East Africa. S. 357. Strateglc devastatlons. S. 366. Tlie
new maøn11nlmlty. S. 387. The Chine-se arhlla - was it foreøeen?
S. 400. - Marine franpnise. Marine et colonles. S. 568. - Hansa.
Jahreaberlcht der flandelskammer 111 Hamburg ilber dali Jahr 1900.
S. 6. Deutacber noutiscber Vt>r&ln. s. 8.
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Yore Søkort og Farvandsbeskrivelser, deres
Udvikling og nuværendf" Tilstand.
Af KnptoJn R. Hammer.
(Vod Udnrbejdoloou or ben~Uot del• dal pae Sokort-Arklvot forellggoode Mo.teri1>le,
doh on Artlkol l N1t AfchN for So " uon 1BU uf Zahrima.nn).

dette Tidsskrifts 33. Bind 189 og 35. Bind 1900
har l{aptajnerne C. D. Blocb og 0. Kofoed-Hansen givet
en fyldig Fremstilling henholdsvis af vore Farvandes Belysning og deres Afmærkning i tidligere ']Jid og nu til
Dags; jeg har ment, at det i ~Hslutning hertil vil have
sin Interesse at samle de vigtigste Træk angaaende Søkortenes Udvikling her i Danmal'k, og da der ingen
Steder Ondes nogen saroltt Fremstilling af, hvorledes de
nautiske Publikationer v~dligeholdes med Rettelser og
Tilføjelser, har jeg anset det for at være af særlig Interesse, nogenlunde udførligt at behandle dette Spørgsmaal, 11aa mf'get mere som l{endskab til disse Forhold
og Forstaaelsen af Sagens Betydning som Regel mangler,
saavel i Orlogs- som i Koffardimarinen.
Kaptajn Clausen har i Tidsskriftets 27. Bind skrevet
en interessant Artikel om Navigationens Historie, hvori
Søkortenes Udvikling fra Oldtiden til Slutningen af det
18. Aarhundrede er behandlet; jeg har derfor valgt at
begynde ved dette Tidspunkt , saa meget mere som
dette omtrent falder sammen med Søkort-Arkivets Oprettelse. En fuldstændig bistorisk Udvikling af Rendskabet til vore Farvande, med Paavisning af hvornnar
de forskellige Grunde ere fundne og angivne i Kortene
vil, hvor interessant et saadaot Arbejde end kunde være,
tage altfor megen Plads op i et Tidsskrifts Spalter, og
jeg har derfor set mig nødsaget til at uodgaa den Slags
Detailler, og kun angive Udviklingen i store Træk.
Tldukr, r. Sev•1ea. 12 . .brr,
7
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I. Historisk Udvikling.
Benimod Slutningen af det 18. Aarhundrede stod
Kortene over de danske Farvande endnu paa et meget lavt
Standpunkt; Kendskabet til Farvandene var meget ringe,
til Trods for, at der her færdedes et stort Antal, saavel
fremmede som danske Skibe, og saavel Orlogs- som
Koffardiskibe. Man maa i høj Grad undres over, al det
overhovedet bar været muligt for Skibe og Flaader at
tumle sig i vore af Grunde saa opfyldte f'arvande med
de Hjælpekilder, som d~ngaog stod til Raadighed. Der
sejledes i Reglen efter Hollænderen ,ao Keulens c. 100
Aar gamle Kort, i hvilke Landet og Kysterne var fuldstændig fejlt aflagte, og hvor mange af de farligste
Grunde slet ikke var anførte. Over enkelte af de danske
Farvande fandtes Kort, der tilhørte daværende Navigationsdirektør Professor Lous, som dengang havde Privilegium paa Udgivelsen. Disse Kort var vel betydeligt
bedre end van Keulens, roen de var ikke baserede pna
nøjagtige Landkort, og saavel Ilyster som Øer havde
Former, som afveg betydeligt fra Virkeligheden. De var
ganske vist baserede paa enkelte spredte Søopmaalinger,
og i flere af dem fandtes adskillige Lodskud, men disse
var aflagt uden at stelle sig til indbyrdes bestemte
Punkter i Land. De dengang kendte Grunde, Rev o. l.
fandtes, men var i Reglen kun angivne ved en Slags
Farecirkel langs Omkredsen, som hyppigt var tegnet
paa et Skøn og efter det Princip at lede Skibene langt
uden om Faren. Pan Landgrunden var den opgaaende
Grund i Reglen markeret, men uden Lodskud, og uden
Oplysninger om, hvor der kunde sejles. I Slutningen af
det 17. Aarhundredfl havde en dansk Mand, Jens Sørensen, allerede optaget Kort over de danske Farvande,
som efter Datidens Forhold maa kaldes særdeles gode,
og til Trods for, at de var meget ældre end Lous's
Kort, var de betydeligt bedre og nøjagtigere end disse.
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Jens Sørensens Kort kom dog ikke til Nytte som Søkort, idet de aldrig blev stukne, og det synes, som om
de have ligget forglemte i Admiralitetets Arkiv, indtil Søkort-Arkivet blev oprettet, saafremt de da ikke forsætlig
have været holdt tilbage, for ikke at give eventuelle
Fjender for gode Oplysninger om vore Farvande.
Først efter at [{ronprins Frederik i 1784 havde
overlaget Regeringen, blev der gjort alvorlige Skridt for
at forbedre vore Søkort, idet det Kgl. Søkort-Arkiv blev
oprettet drn 22. Oktober 1784, med daværende KaptajnLieutenant Lc.wenorn som Direktør. Imod en aarlig
Sum af 300 Rdl. og et Værelse, blev Lowenorn beordret
til at samle alle i Sø-Etatens Arkiv og i Admiralitetskontoret værende Søkort, og arbejde videre paa Udgivelsen af saadanne Kort, Tegninger og Landtoninger, som
kunde være til Oplysning for Søfarten. Lowenorn havde
i den amerikanske Krig været i fransk Tjeneste og
havde her, af sin franske Chef, faaet særlig Interesse
for alt, hvad der hørte ind under Hydrografi, Observationer o. I. Ban arbejdede ufortrødent i 42 Aar , indtil
sin Død 1826, paa Udviklingen af vore Søkort, men
havde mange Vanskeligheder at kæmpe med, saavel i
pekuniær som i andre Henseender, blandt hvilke særligt
maa fremhæves den over alt herskende Frygt for Offentliggørelse af gode Kort.
I 1785 forhandledes fra Søkort-Arkivet kun et Kort
over Indsejlingen til Øresund fra 1771, og fem Kort
over Dele af Island fra 1776, som tilhørte den Kgl. Islandske Handel. I 1787 blev det første af Arkivet udarbejdede Kort publiceret, nemlig Kort over Hetland,
under hvilke Øer Lowenorn selv havde gjort adskillige
Observationer. Udgiften hertil maatte L0wen0rn selv
staa i Forskud for. Efter lange Forhandlinger lykkedes
det endelig i 1790 at faa afkøbt Navigationsdirektør
Lous hans Privilegium paa Kort over Kattegat, Sundet
og Bælterne, og efterbaanden som Kortenes Antal steg,

,.
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steg ogsan Arkivets Indtægter, hvad der havde sin store
Betydning, da det var Meningen, at det skulde bestaa
ved Indtægterne fra Rortsalget. Allerede i 1796 blev
Oplaget af disse mindre gode Kort kassrrel, og erstattede af nye, som var tegnede paa Arkivet.
Endskønt der kunde udrettes meget ved at indsamle Materiale, sammenarbt:jdP og udgive dette, var
det dog Opmaalinger, det rflrst og fremmest gjaldt om
at faa udført. Allrredc i Nicis .J11cl11 Tid havde Maalinger
i vore Farvande været foretagne, men de gik tlere Gange
heil i Staa; i Sin tningen af Aarhundrcdet foretoges
igen spredte i\Jaalinger af Direktør Lons , mt>n Principperne, hvorefter der arbejdedes, var meget primitive.
AL Grundlaget for enhver Søopmaaling maa vmre et
godt Landkort, synes først sent at være gaael op for
Autoriteterne, og Landkortet O\'er Danmark var endnu
paa denne Tid meget mangelfuldt. \' ideuskabernes Selskab ha,de vel allerede forlængst ladet foretage en omhyggelig Triangulation i Danmark; men endnu i halvfemserne lod det samme Selskabs Direktion en Opmaaling af Landet foretage, udPn at man lod denne udgaa
fra de ved Triangulationen bestemte Punkter. Det er
derfor ikke til at undres over, at Søopmaalerne ligesaa
lidt gik ud fra dissP fast bestemte Udgangspunkter.
I Aarene 1787-1802 blev der foretaget en TrinogulaLion af Norges Kyst, og samtidig hermed blev
Kysten, dens Fjorde , Havne , Skær og andre Farer for
Sejladsen nautisk undersøgt. ll.esultalet heraf var 7 fra
Arkivet udgivne Kort over Norges Kyst; dog forelaa der
ikke nogen rigtig Søupmnaliog, men en oaulisk Under~
søgelse og Beskrivelse af Kysten, som for den Tid
havde stor Værdi og Betydning. Disse Arbejder blev
ved F'redslutningeo i 1814 afleverede til Norge.
Fra 1790 til 1807 udførtes en Del Søopmaalinger i
de danske Farvande, men uden samlet Plan, og da
Krigen udbrød i 1807, afbrødes Maalingerne for et
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længere Tidsrum, iclet de først bleve genoptagnr i 1828.
Nye Søkort udkom dog af og til, men dPn væsentligste
Forbedring ved disse var foranrsaget ved bedre Landkort, idet Farvandene sladigt indtegnedes efler de gamle
Brudstykker af Opmaalinger. Virksomhrden \'ed SøkortArkivet var desuagtet ikke ringe i deunr Periode, idet
der, foruden forbedrede Kort ovt>r danske Farvande, blev
udgivet Kort over Skagerak, Nordsøen, Kanalen, Rysterne
af Spanien og Portugal, samt Vestindien og Madeira,
altsaa væsenlligst lfopier af fremmedP Arbejder, men rlesuden blev der udarbejdet Kort over Færøerne og Island der dog som det senere skal vises , ikke kunne
bntragtes som egentiige Søkort, idet Søopmaalinger her
fuldstændig savnedes.
Til Trods for de nu fremkomne og betydeligt forbedrPde Kort sejlede do/!' en Oel Skibsførere fremdPles
paa de forældede hollandske Kort af \'an Keulen. Grunden bil , at disi;e stadig holdt sig paa Markedet henhjemme , var den Bestemmelse, at Eleverne saavel ved
Søkadetakademiet som ved Styrmandsskolerne skulde
eje et misvisende plat, et ret,·isende plat og et voksende
Kort til Bru g ,•Pd Undervisningen, og de to sidste efter
NavigationsdirekLørens af Admiralil.etet godkendte ReaLemmelse skulde være van Keulens gamle [{art, til
hvilke de gamle Kobberplader opbevaredfs i Amsterdam,
udelukkendf' for at aftrykkes til Navigationsundervisning
i Danmark. Det lykkedes endelig i 1829 Direktøren
for Søkort-Arkivet at faa denne Bestemmelse kuldkastet
ved kongelig Resolution, og først fra denne Tid at
regne ere disse Kort gaaede ud af Sagaen.
Den størstr Vanskelighed for Søkortenes Fremskridt
og Hovedgrunden til, at Søopmaalingerne i 20 Aar helt
gik i Staa, var den o,•ennærnte Frygt for ved Udgivelsen af paalidelige Kort og Farvandsbeskrivelser at give
en eventuel Fjende for store Oplysninger om Farvandene,
saa at man derved udsatte Landet for Fare . Krigen i
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Aarhundredets Begyndelse havde vel vist, at engelske
Krigsskibe og Flaader kunde befare selv vore snevreste
Farvande; men del varede dog endnu længe, inden del
gik op for Autoriteterne, at det af statsøkonomiske
Grunde, for at udvikle Bande! og Skibsfart og paa den
Maade drage Penge til Landet, var nødYendigt at bortkaste all Bemmeligbeds"ræmmeri. Løwenørn, Arkivets
berømte Stifter, nærede som de fleste af hans samtidige
den ovennævnte Frygt, og det var først efter hans Uød
i 1826, da daværende Premierløjtnant Zahrtmann blev
Direktør, at Opmaalingerne genoploges. Bno satte alt
ind paa at olfenlliggøre saa meget som muligt, men
havde i lang Tid meget at kæmpe imod i denne Retning.
I 1828 lykkedes det ham at faa paabegyndt Opmaalinger
i Kattegat, som vare baserede paa Vinkelmaalinger
imellem trigonometrisk bestemte Punkter i Land. Der
blev lagt en samlet Plan for vore Farvandes Opmaaling
samt Udgivelse af disse i de saakaldle danske Atlasblade.
Denne Plan blev ogsaa i det væsentlige fulgt, og siden
den Tid have Opmanlinger paa enkelte Afbrydelser nær
været foretagne Lil vore Dage, idel Fordringerne til
Kortenes Nøjagtighed, som det senere skal vises, stadig
ere stegne.
I 1829 blev der fra Arkivet udgivet eL nyt Nordsøkort, baseret paa mange tusind Lodskud: som i Tidsrummet fra 1814- l 828 vare tagne fra danske Orlogsskibe og opbevarede i deres Journaler. Derved fremkom
et Kort som afveg betydeligt fra alle ældre Nordsø-Kort,
men som senere viste sig at være en betydelig Forbedring.
Frygten for Offentliggørelse af gode Kort og Oplysninger boldt sig længst for Hovedstadens Vedkommende.
En Indstilling om Opmaaling af Løbene omkring Kjøbenbavn blev nægtet i 1827; i 1833 blev Tilladelsen givet,
men kort efter at Arbejdet var udført, kom der Ordre
til, al Resultaterne skulde boldes hemmeligt, og nt
Speciel-Kort over dette Farvand ikke maalte udgives.
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Det gik endog saavidt, at Admiralitetet i 1835 forbød
Arkivet at udgive noget som helst Kort uden Kollegiets
Approbation, eo Bestemmelse som i bøj Grad maatte
virke hæmmende paa Arkivets Virksomhed, og som var
eaa meget mere mærkelig, som enhver anden Mand i
Landet havde Frihed til at publicere de Kort, som ban
ønskede, naar det blot ikke var Eftertryk af Ål'kivets
Arbejder. Fonden •ad usos pubUcos• havde endog givet
en llaptajo i Marinen Understøttelse til at udgive Kort
og Beskrivelse over Farvandene til Kjøbenbavn, med
Angivelse af de der benyttede Lodsmærker. Det lykkedes
dog Zabrtrnaon efter faa Aars Forløb at faa ovennævnte
Bestemmelser ophævede, idet han henvendte sig direkte
til Kongen, og i 1838 blev Kortet over Kjøhenhavn med
Løbene dertil udgivet fra Arkivet uden anden Indskrænkning end den, at det ikke maatte indeholde
Lodsmærker. Samtidig kuldkastedes de strenge Approbations Bestemmelser.
Omtrent ved denne Tid opnaaede Søkort-Arkivet at
udgive det sidste at de saakaldte Atlasblade, hvorved
forstaas Kort over de danske Farvande i Maalestok
1: 120,000 1 ). Disse vare efter Datidens Forhold særdeles
gode Søkort, og de stod i f1ere Henseender højere end
de fleste i Udlandet paa denne Tid udgivne Kort.
Landet var rigtig indtegnet, synlige fasle Punkter i
Land vare aflagte, og Dybdekurver, baserede paa nøjagtige Søopmaalinger, vare trukne; men Antallet af de
Lodskud, hvorefter Kurverne. indtegnedes, vare undertiden meget ringe, og i Farvandet udenfor Grunde og
Rev fandtes kun spredte Lodskud.
En Ting manglede dog endnu, for at man med
nogenlunde Sikkerhed kunde besejle de danske Farvande, og det var en nøjagtig Farvandsbeskrivelse, idet
1)

Anm.

Denne Maaleøtok er ved senere Udgiveleer formlndaket

Ul 1 : 180,000.
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de frn gammel Tid foreliggende Sejl-Anviiminger vare
forældede og mangelfulde. ~~ftcr den ovennævnte kgl.
Resolution af 1838 ansaa Znhrlm1mn sig for berettiget
til at udgive en saadun , og i 1843 udkom •den danske
Lods« for første Gang. Delte var et særdeles fortjenstfnldt og med overordentlig Omh11 udarbejdet Værk, som
foruden en Beskrivelse af Farvande og Grunde efter de
nyeste Opmaalioger gav en fuldstændig Amisning til
Sejlads selv i de snevreste Løb. Udgivelsen var dog
nær bleven st:rndset, idet Admiralitetet, efter i Novb. 1843
at have fanel et Eksemplar tilstillet, meddelte Arkivet,
at det ikke kunde bifalde Udgivelsen. Da Bogen imidlertid var udsendt til Arkivets l<ornmissionærer, og Admiraliletet dt>rfor ikke ved el Fo~bud kunde hindre dens
Offentliggørelse, blev Sagen indstillet til kgl. Resolution,
med Forslag til Forandring i de for Arkivet gældende
Anordninger. I Januar 1844 faldt den Kgl. Resolution,
og det mPddeltes, at Arkivet ved l'dgivelsen af • Danske
Lodsu havde misforstaaet Resolutionen af 1838, idet
Forbudet imod nt beken1ltgørP Mærker i Lodsfarvand
var overset, men paa Grund af at lleskrivl'lsen var •et
fortjenstfuldt Værk" , blev Salget al' del bifaldet.
Endelig i 1848 bestemtes det, at Arkivet for Fremtiden bar fuldkommen Frihed til at aflægge i Kortene
og offentliggøre enhver Ting, som det ikke fra Mini s teriet
udtrykkeligt er befalet at holde hemmeligt. Fflfst med
denne Rellolulion har Arkivet opnaaet den Frihed, som
er nødvendig, for at dels Publikationer kunne blive til
den størst mulige Nytte for Skibsfarten, og fra denne
Tid skriver sig de storP Fremskridt, som efterhaanden
ere indført paa Udgivelsernes Omrnade.
Ved Aarhundredets Midte arbejdedes der videre paa
Opmaalingerne, dels ved at skaffe llere trigonometri k
bestemte Fikspunkter, til hvilke Stedbestemmelsernl' paa
Søen kunde knyttes og dels ved al komplettere Lodskuddene, saavel over Grundene som i det dybere Far-
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vand . Fra 1847 - 58 foretoges en Opmaaling i Kattegat,
ved hvilken alle de dybe Render og Bankerne mellem
di ssP bleve kortlagte.
Alle Søopmaalinger vare dog hidtil udført med
Sejlskibe, hvorved en gennemført planmæiisig Aflæggelse
af Lod skuddene i paralelle Linier umuliggjordes. Da
Dampskibene indførtes som Opmaaliogsmateriel, faldt
dil,se Vanskeligihede11 bort, og efterhaanden udvikler den
mere radikal!' Opmnalingsmetode sig, \1ed hvilken saa\1el
Grunde som Farvande helt o, ersaas med Lodskud,
lagt i Linier tværs pua Dybdekurverne, og jævnt fordelte over hele Omraadet, saa at Kortet kan give et
fuldstændigt Uilledr af 0undens Form. Den første af
denne Slags Opmaalioger berhjt>mme er udført af
H 6. F. Garde, i det vanskelige og af Grunde oversaaede Farvand NØ for Samsø i 1869- 70. Det var
endnu dog hovedsagentlig Flakkene indtil 8 a 10 Favnes
Dybdr., som blev gjort til Genstand for saa tætte Opmaalinger; over de større Dybder blev der kun lagt
enkelte spredte Linier, 110m ikke garanterede, at der
imellem disse fandtes mindre Vand, ja endog Puller af
Betydning for dybtgaaende Skibe.
Fra den sidste Del af halvfjerdserne foreligger et
meget betydningsfuldt Arbejde, nemlig Opmaalingen af
Horns Rev og Flakken e i Nordsøen og Skagerak langs
Jyllands Vest- og Nordvestkyst. Særligt Opmaalingen
af Boms Rev ,•ar af stor Betydning, da delte farlige
Rev i tidligere Kort kun var aflagt efter enkelte- Lodskud, saa at Hesejlingen uf de dybe Render indenom
Revet kun med Vanskelighed kunde befares og eftPr
Anvisning af særligt kendte Mænd. For Skibsfarten i
Almindelighed var Opmaalingen af Jyllands Vestkyst
ogfilaa et stort Fremskridt, da denne, fra Arilds Tid af
de Søfarende for sine stor-e Farer udskregne Kyst•, derved blev saaledes kortlagt, at Skibe som flittigt bruge
Loddet kunne sikre sig imod at komme Landet for nær.
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Efterhaanden som Generalstabens topogrnOske 01lmaalinger paa Land skred frem, skabtes der herved at
fortrinligt Grundlag for Søopmaalingerne, idet man
gennem alle de trigonometrisk bestemte Punkter i Land
fik en sammenhængende Række Fikspunkter fordelt over
hele Landet, til hvilke Stedbestemmelserne paa Søen
kunde knyttes, ligesom man gennem de fra Generalstaben udgivne Kort Ok Materiale til nøjagtigt at aflægge
den Oel af Landet, som kan ses fra Søen. Det er dog
fFlrst i den nyeste Tid, at dette fortrinlige Materiale
foreligger færdigt, idet Maalingerne i Nord-Jylland først
fuldførtes i Slutningen af 70erne, og paa Bornholm først
i 80erne.
Dampens Indførelse som Fremdrivningsmiddel i
Skibene og den deraf følgende rivende Udvikling pda
Skibsfartens Omraade bevirkede, at Fordringerne til
Søkortene i den sidste Fjerdedel af det svundne Aarbundrede steg betydeligt. Oeo forcerede Sejlads saavel
om Natten, som i Taage og Tykning, nødvendiggjorde
Anlæg af en Mængde Sømærker, Fyr, Lystønder og
Taagesignalstationer, om hvilke ICorteoe skulde give
fuld Besked, samtidig med al Lodsknddenes Antal
maatle forøges for al give tilstrækkelig Vejledning under
Taagesejlads. Hertil kommer, al Fremkomsten af de
ny Loddeapparater, som gør del muligt at holde Loddet
gaaende paa indtil 150 Favnes Dybde uden at miodske
Fart, bnr nødvendiggjort meget mere detaillerede Oplysninger om Bundforholdene paa dybt VandJ end mno
forhen nnsaa fornødent.
At tilfredsstille alle disse Fordringer i Kort af den
Maalestok, som hidtil var almindelig anvendt, er umuligt;
mnn er derfor bleven nødsaget til at udgive dem i større
Bestik, og selv i disse ere de Oplysninger, som skulle
medtages, saa mange, at Kortene let faa Udseende af
at være overlæssede. Det er derfor ikke underligt, at
ældre Skibsførere undertiden klage over, at de ny Kort
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ikke ere saa overskuelige som de gamle; meo det er
en Fejl, som Udviklingen fører med sig; jo flere Oplysninger et Stykke Papir skal give, jo mindre overskueligt maa det blive. For at tilvP:jebringe de til
Kortenes Forbedring nødvendige Oplysninger, er der i
de sidste 10 a 15 Aar i de 0este af vore Farvande
foretaget meget detaillerede Opmaa\ioger, hvor Bovedvægten er lagt paa Undersøgelserne af det dybe Farvand. Blandt disse maa særligt nævnes Opmaalingen
af Kattegat 1893-1899, ved hvilken alle Pladsbestemmelser, endog hvor Land ikke er i Sigte, ere foretagne
ved Vinkelmaalinger, idet man hertil bar benyltet Stationsfartøjer opankrede ved Sømærker, hvis indbyrdes Beliggenhed forud var bestemt ved Triangulation og saaledes fordelte, at man over hele Terrainet har kunnet
bestemme sin Plads med fuldstændig Sikkerhed.
Resultatet af de ny Opmaalinger foreligger, eller vil
i en nær Fremtid foreligge, i de oy Kort over Store
Bælt, Lille Bælt, Sundet, Smaalandsfarvandet og Kattegat
i 2 Blade, allesammen Kort, der i bøj Grad forøge
Sikkerbeden ved Navigering i Taage, og som maa siges
at staa paa Højde med de bedstP i Udlandet.
Desværre paaskønne Skiksførerne her hjemme endnu
ikke tilstrækkeligt det store Gode, som er tilvejebragt
ved disse ny Kort, b,•ad der kan ses af, at disse saa
godt som ikke forhandles til Koffardimarinen, men
næsten udelukkende benyttes af vore Orlogsskibe. Grunden hertil er uden Tvivl den, at Erkendelsen af deres
Fortrin endnu ikke er gaael ind i den almindelige Bevidsthed, fordi Kaptajnerne som Regel ikke anvende
Loddet i den Udstrækning, som de burde. At dette
ikke gøres, skyldes vel nærmest utilstrækkeligt Kendskab
til de forbedrede Loddeapparater. Saalænge dllt var
nødvendigt at stoppe for hvert Lodskud og kalde hele
Vagtsmandskabet sammen for at mane Line m. m., kan
man forstaa, at Skibsførerne ofte have trykket sig ved
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at give Ordre til Lodning; men alle disse Hensyn hurde
falde bort nu, da man med 1 eller 2 Mand ved Loddemaskinen kan bolde Loddet gaaende uden Overanstrengelse for Mandskabet og uden at mindske Farten .
Hensynet til Bekostningen afholder maaske mange
Redere og Skibsførere fra Anskaffelsen af de hertil
hørende Apparater; mun den Forøgelse i SikkPrhed for
Skib og Ladning, som opnaas, naar man under Anduvning af Land i Tykning, ved fortsat Lodning ikke
alene kan sikre sig imod at sejle i Land, men endog
kan udfinde Skibets Plads i r,ortet, burde sn•tte alle
slige Betænkeligheder til Side. Den Tid er sikkert
heller ikke fjern, da Loddemaskiner ,·ille blive betragtede
som ligesaa uundværlige Hjælpemidler i Skibene, som
Kompas og Log. En Installation i Lighed med den,
der nu benyttes i Opmaalingsskibene, h\•or Skruens Omdrejning ndfører Arbejdet ved lndhivning af Loddelinien,
vil udentvivl i det kommende Anrhttndrede blive anhragt
i alle nyere Dampskibe.
Ved Indgangen Lil det ny arhundredr staa vi som
paavist med særdeles gode Søkort O\'er de fleste af vore
Farvande, dog er der endnu noget tilbage, før det kan
siges, at de alle ere opmaalle efter de ny Principper.
Det er særligt Øe-tersøen, som staar tilbage, idet Farvandet i den sydlige Indgang til Lille-Bælt, langs Sydsiden af Lolland og Falster, samt Ø~ters0en mellem de
danske Øer og Bornholm endnu ikke er ble,·en gennempløjet af Opmaalingsskibene. Særlig del sidstnævnte
Farvand, som dog ikke i egentlig Forstand kan kaldes
dansk, er meget mangelfuld t opmaalt, og en stor Oel af
c!P i Kortene paa denne Strækning anbragte Lodskud
ere samlede sammen fra forskellige Kilder og danne
ikke noget samlet Bele.
Ovenfor er der i Hovedsagen anført de Fremskridt,
som skyldes et nøjagtigere Kendskab til vore Farvande
og særligt forbedrede Opmaalinger. Det er dog ikke
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alene paa dette Omraade, at der i del forløbne Aarhundrede har fundet en Udvikling Sted; enkelte andre
skulle nedenfor frl'mdrages.
Kompasser. Fra gammel Tid var det Skik og
Brug, nt et Søkort var oversaael med Kompaslinier.
Paa passende Steder var der anbragt Kompascentre,
fra hvilke der langs alle 32 KompassLreger udgik Linier
af forskellig Styrke, som strakte sig over hele F'arvandet,
og ved nt krydses med Linierne fra de andre Kompascentrr dannede de et Net, som havde det Formaal at lette
Afsætning af Kurser og Pejlinger. Disse Kompas\inier
holdt sig i voue Søkort til Aar.bundredets Midte. Stor
Nytte have dr næppe nogensinde gjort, da man alligevel
mantte benytte Kordeskala eller Transportør for at afsætte nøjagtige Retninger, og eflerhaanden som Fordringerne til trykte Oplysninger.i l{orlene blev større, gjorde
Kompaslinierne Skade ved a~ tage Pladsen op for disse.
I de Kort, som udkom omkring 1850, bortfaldt
Kompasstregerne og erstattedes af misvisende Kompasroser, som med Inddeling i Streger, halve, og undert,iden kvart Streger anbragtes paa passende Steder, og
især omkring de vigtigste Fyr og Fyrskibe. Disse Kompasser faldt i bøj Grad i Skibsførernes Smag, og saaJænge man næsten udelukkende navigerede misvisende
og pejlede misvisende uden at behøve at tage Hensyn
til Deviation, var det selvfølgelig en stor Lettelse at
afsætte efter dem. Men der klæber den Ulempe ved
misvisende Roser, at de kun ere nøjagtige ror en kort
Tid, fordi Misvisningen stadig forandrer sig. Efterbaanden at rette Kompasserne i de l{obberplader, hvorfra I{ortet trykkes, er meget vanskeligt, fordi de svære
Linier ere saa dybt indgraverede i Pladerne, at de ikke
kunne slibes ud, uden at Pladen lider betydeligt. Efter
en Del Aars Forløb blev derfor de misvisende Kompasser unøjagtige og vildledende. Skibsførerne havde
vænnet sig saameget til dem, at det faldt vanskeligt at
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undvære dem; men efterhaaoden som Indførelse af Jern i
Skibene gjorde drt nødvendigt alligevel at rette Kurser og
Pejlinger for Deviation, var Ulempen ved at skulle rette
for Misvisning bleven mindre, og man har derfor i det
sidste Decennium anset det rigtigst at gaa bort fra dem i
alle nyere Kort. I alle Oversejlingskort anbringes nu
retvisende, i Grader inddelte Kompasroser med en misvisende Nordnaal, medens man for at imødekomme den
mindre Sejlskibsfart i Kort over indenskærs Farvande har
anbragt eo misvisende Kompasrose, inddelt i Streger,
indeni det retvisende ICompas. Den m isvisE1Dde Rose
stikkes ou saa let, at man uden stor Vanskelighed kan
rette den i Kobberpladen, naar dette gøres fornødent.
Fyr kredse. Til Lettelse for Navigationen blev
der, medens Fyrenes Antal endnu ikke var stort, anbragt
Fyrkredse paa den Afstand fra Fyret, som svarer til
Synsvidden, beregnet efter Fyrets Højde og Lysstyrke,
samt en Øjehøjde af 10 Fod. Da denne Synsvidde kun
knn betragtes som tilnærmelsesvis rigtig, idet den svarer
til den almindeligt antagne Middel-Refraktion og kun
gælder, naar Luften har sin Genoemsnilssigtbarhed,
have disse Fyrkredse hyppigt givet Anledning til Fejltagelser, og efterhaanden som Fyrenes Antal blev stort,
overfyldte de Kortene, saa at der ikke var Plads lil
andre vigtige Oplysninger. I de nyere Kort er man
derfor gaaet bort fra Fyrkredsene, og Synsvidden angives
nu ved et Tal udror Fyret. For al bringe mere Overensstemmelse ind med fremmede Nationers Angivelser
af Synsvidden, er denne i de nyeste Kort angivet
svarende til en Øjehøjde af 15 Fod.
Forkorte Iser. Den seneste Tids store Udvikling
paa Fyrvæsenets Omraadc har nødvendiggjort Anvendelsen
af Forkortelser for at fan Plads til at angive Fyrenes og
Tangesignalernes Rarakter.
De nu fastslanede Forkortelser ere af yngre Dato end adskillige af de i
Handelen værende Kort, hvorfor man for hver enkelt
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Eksemplars Vedkommende maa henvise til Noten, der
altid vil indeholde de m1dvendige Oplysninger.
Illumination. For hurtigt at kunnefinde Pladsen
for Fyrene ere disse lige fra Aarhundredets Begyndelse
blevne illuminerede, det vil sige tydeliggjorle ved Farver.
I Almindelighed anvendes en lille rød Prik for at angtve det Sted, hvorfra Flammen udgaar, og omkring
denne sættes en Klat af samme Far\'e som Fyrets Lys.
Denne Illumination foretages med Haanden i ethvert
trykt Kort, forinden det forhandles, og var indtil den
store Udvikling paa Fynæsenets Omraade en forholdvis
let Sag.
Den store Forøgelse af Fyrenes Antal og
særligt Fremkomsten af Vinkelfyr, der i forskellige
Felter vise forskellig Karakter og forskellig Farve, har i
bøj Grad forøget Vanskelighederne ved dette Arbejde.
Medens tidligere alle Fyr uden Undtagelse illumineredes
med Farver, har del store Antal mindre kraftige Bavnefyr o. I. medført, at Antallet maa indskrænkes. Illuminationen udføres nu efter fastslaaede Regler, som
rette sig efter Kortets Maalestok og Fyrenes Betydning
for Skibsfarten. Hovedprincipperne for disse bør anføres i denne Udvikling. Oversejlingskort over de store
Have illumineres ikke; i Kort, som fortrinsvis benyttes
til gennemgaaende Sejlads, illumineres alle vigtige Farvandsfyr, med~ns Fyr af ringere Betydning kun tydeliggøres ved Anbringelse af en lille rød Prik, og Fyr, som
i Almindelighed ikke bave Betydning for forbigaaende
Skibe, angives med et F. uden rød Prik. Jo større
Maalestokken er, jo tlere Fyr illumineres, og overall,
hvor Pladsen tillader det, angives de forskellige Farver
i et Vinkelfyrs Sektorer. For at adskille Vinkler med
fast Lys fra blinkende føres Farvelægningen for det
faste Lys noget længere ud i Farvandet.
Søkortenes Fortrækning. De allerfleste Søkort
ere, af Grunde som senere skulle nævnes, Tryk tagne fra
en kobberstukket Plade. Ved denne Fremstillingsmaade
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klæber den Ulempe, nt Papiret forinden Trykningen mna
fugles, hvorved de~ udvider sig. Ved at fores igennem
Pressen strækkes Papiret mere paa den ene Led end
paa den anden, og nanr det tørres efter Trykningen,
trækker det sig igen sammen, men forskelligt i de forskellige Retninger. Resultatet heraf er, at Maalestoksforholdet forrykkes noget; men hvad der er det værste,
del forrykkes ulige meget langs Længde- og llreddeskalaen.
Jo større Forskel der er paa Sammentrækuiogcn i (fortets Længde- og Bredderetning, jo mere unøjngLigt bliver
det som Sokort, særlig til Afsætning af Pajlioger og
Vinkler, medens en ensartet Sammentrmkning i begge
Hovedretninger kun forandrer Maalestokken og ikku influerer pua Anvendeligheden som Søkort. For al gøre
Kortet mere holdbart benylle mange at opklæbe det paa
blaat Papil' og kante det med llændlcr, men herved foraarsuges yderligere Forrykning af Mnalstoksforholdene,
saa denne Fremgangsmande maa absolut forkastes.
Efter anstillede Forsøg har tleL vist sig, al man kan
hæmme den ulige Forlrækning voll ofter Trykning en at
tørre Papirel imellem Pap stykker belagte med Vægte,
og saa godt som helt undgaa don vod at udspænde det
fugtige Tryk i en Trærnmme og lade det tørre i llenne
Den sidste Fremgaogsmaade kan llog kun undtagelsesvis
anvendes, dels af Mangel paa Tid og dels af' Mangel
paa Plads. Den seneste Tids Fremskridt paa Papirfabrikationens Omraade har dog heldigt løst disse Vanskeligheder, idet det har vist sig, al man vud al tage 1'1")'k
paa Kortlærred næsten fuldstændig kan ophæve Fortrækningens skadelige Indflydelse, og da man samtidig
heri bar et Materiale, som er saa stærkt og holdbart,
at man helt kan undgaa Opklæbning og Kantning, bør
i Fremtiden Søkort trykte paa· Papir kun undtagelsesvis
anvendes. Siden 189t< ere alle større Søkort, som forhandles fra Søkort-Arkivet, udelukkende trykt paa Kortlærred, men Udgifterne er herved forøgede i saa høj
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Grad, at det har vist sig nødvendigt at forhøje Prisen,
naar dette Materiale benyttes. Denne Prisforhøjelse vil
indtræde 1. April 1901, og samtidig vil de billigere
Papir-Kort atter komme i Handelen, men man maa haabe,
at de aldrig maa faa nogen større Udbredelse.
Nedenstaaende Tabel angiver Resultatet af nogle
pna Søkort-Arkivet anstillede Forsøg over Fortrækningens
Størrelse 2 Dage efter Trykningen :
Sammentræknlngsprocent
I L10agdere<lling

Tryk pnn Papir tørret ! Luften
og opklæbet paa blaat Papir
Tryk pna Papir tørret I Luften
Tr)'k pan Papir tørret mellem
Papetykker ... . ..... . .... .
Tryk pnn Papir tørret I Ramme
Tryk pnn Kortlærred .
,4

•••

•

I 11ruddorelalar.

l.10 (0-")
l..o (Q, ,.)

2,10 (0.1a)
2.11 (0,Hl

0.øo (0 ... )

1.11 (0.n )
0,18 (0.0&)
0 .10 (0.11)

O.,o (O.oel

o.••

(0.11)

D111'.

l.on
Q.a,,

0.u
0.01

Q

ID

De i Parantes anførte Tal angive i Dec.-Tommer
den lineære Sammentrækning af et Kort, hvis Dimensioner er 30 Dec.-Tommer i Længde og 20 Dec.-Tommer i Bredde, hvilken Størrelse omtrentlig svarer til de
fra Arkivet udgivne Kortblade.
Ved Længderetning forstaas den Retning, i hvilken
Valsen bevæger sig under Trykningen.
For Fuldstændigbeds Skyld skal det endnu anføres,
at en Kobberplade efter længere Tids Brug udvider sig
noget paa Grund af det store Tryk, som den er underkastet i Pressen; men Udvidelsen er ikke saa stor , at
den spiller nogen Rolle for Søkortenes Nøjagtighed .
For at give Folk Midler i Hænde W selv at undersøge Kartets Fortrækning vil der paa de n:ve danske
Kort blive opført 2 Tal, som i Millimeter angiver Kobberpladens Dimensioner i Længde og Bredderetning, regnet
fra den inderste Ramme.
Farvandsbeskrivelser.
Som Supplement til
Kortene har det i lang Tid været anset for nødvendigt
Tldo,kr. I.

s....... n.

72. A~r,.

8
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at have Beskrivelser, i hvilke Farvande og l{yster ere
beskrevne og Mærker samt andre Sejlads-Anvisninger
givne. Som o,·enfor nævnt udkom den første fuldstændige danske Farvandsbeskrivelse »den danske Lods"
i 1843. Til denne fortrinlig~ Bog er der senere med
forskelUge Mellemrum udkommen Tillæg, og 2 Gaoge
er den udgivet paany i Udgaver, der nærmest maa betragtes som rettede Optryk af den oprindelige. De store
Fremskridt paa Søfartens Omraade nødvendiggjorde en
fuldstændig Omarbejdelse af Bogen, og i 1893 blev den
derefter udgivet som et helt nyt Arbejde, ordnet efter
samme Mønster som fremmede særligt engelske og tyske
Farvandsbeskrivelser, og paa Grundlag af de nyeste Opmaalioger. Foruden den egentlige Beskrivelse af Farvandene giver denne Oplysning om flere for Søfarten
betydningsfulde Forhold som Afmærkning, Fyrvæsen,
Signalvæsen, Rednings-, Krydstold- og Karantænevæsen,
Vind og Vejrforhold, Is- og Strømforhold m. m. En
anden, meget væsenllig Forbedring ved den ny Udgnve er,
at de1· i Teksten er optngetLandtoninger og Afbildninger af
kendelige Punkter i Land. Ud,•iklingen har i de seneste
Aar medført saa mange Rettelser og 1'ilføjclirnr til den ny
Bog, at det i 1899 blev nødvendigt atter at lade den udkomme i ny Udgave.
0 en d n ns k e Havne I o d s udkom første Gang i
1892; rlen havde det Formaal at samle Kort og PlllDer
over de vigtigste Havne og Rroer i J{ongeriget, samt at
ska!Te Skibsførere og Redere saa detaillerede Oplysninger
om disse som muligt. Ogsaa denne Bog er stadig betydelige Forandringer underkastet, idet san godt som
alle .Byer i de sidste Decennier have foretaget store
Arbejder for nt uddybe og lette Besejlingen af Bavnene.
Ny Udgaver har derfor allerede været nødvendig lo
Gange; den sidste udkom i 1899 og indeholder Planer
over 150 Havne og Broer, samt Oplysninger om 291
saadanne.
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Fyr! is te. Allerede i 1836 udkom den første Fortegnelse over Fyr i Kongeriget Danmar.k, men den indeholdt dengang kun 17 Fyr, til trods for at Territoriet
dengang strakte sig over Hertugdømmerne med. Dens
Betydning for Skibsfarten var dengang ikke stor, da de
Oplysninger, den gav, alle med Lethed kunde optages
i Korlene. Efterhaanden som Fyrvæsenet udviklede sig,
og Forklaringen af Fyrenes og Taagesignalernes Karakter
blev saa vidtløftig, at kun det vigtigste heraf kunde anføres i Kortene, er Fyrlisten bleven et aldeles uundværligt
Hjælpemiddel under Navigering i vore Farvande. Den
udkommer nu regelmæssigt brnr andet Aar i ny Udgave,
og det Aar, hvor den ikke udkommer, omdeles et Tillæg,
indeholdende alle de Forandringer, som ere foregaaede
i det forløbne Anr. Fyrlisten indeholder endvidere Meddelelse om Signalstationer og alle Signaler, som gives
for Is i Farvandene, samt for Fyrkibes Fraværelse fra
Station. Hvor stor Udviklingen har været siden 1836,
kan ses af, at Fyrlisten for 1899 giver Meddelelse om
461 Fyr- og Taagesignalslationer.
Sømærkefortegnelse. Foruden de ovennævnte
Bøger udgives endnu Fortegnelse over Sømærker i Kongeriget Danmark, som tillige indeholder en Fremstilling
af Afmærkningssystemet, saml Afbildning af de benyttede
Sømærker.

Kort og Beskrivelser over de danske Bilande.
Medens Kortene over de egentlig danske Farvande
altid kunne siges al' have staaet paa Højde med de
fremmede Nationers Søkort, kan dette ikke siges om
vore nordlige Bilande, og Hovedgrunden hertil ligger vel
nærmest i, at Farvandene omkring disse ikke have været
saa befarede, og at de ikke ere saa opfyldte af farlige
Grunde som de danske Farvande.
Over Færøerne har der aldrig eksisteret noget
egentlig Søkort, idet del hidtil som saadan benyttede
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Kort kun kan betragtes som et Land.kort, suppleret med
enkelte Oplysninger for Søfarende og nogle spredte, i
Tidernes Løb fra daoske Skibsførere tagne Lodskud.
Det første danske Kort over Færøerne blev udarbejdet
af den danske Kommandør Juel i 1709-10, men var
kun et Udkast over Øernes indbyrdes Beliggenhed, som
aldrig blev trykt. Benimod Slutningen af Aarbundredet
blev Kortet retlet og forbedret paa Regeringens Foranstaltning af to danske Studenter, Mobr og Swaho, der
vare udsendte for at forfatte en fysisk geografisk Beskrivelse af Øerne, og i 1789 blev dette forbedrede Kort
stukket og overladt Søkort-Arkivet, som lod det udgive
sammen med en af Swabo forfattet Beskrivelse over de
Færøiske Bavne og An.kerpladse. Kortet var dog ret
mangelfuldt, idet det hverken var grundet paa trigonometriske eller astronomiske Observationer. I 1790 beordrede derfor det kgl. Rentekammer den daværende
Kommandant paa Færøerne, I<aptajn Born, til at foretage
en nøjagtig Opmaaling af disse. I Aarene 1791- 95
opmaalle han hvel' Ø for sig, og sammenknyttede dem
ved en Triangelrække. Delle Kort er i alt væsentligt
det samme, som indtil Anret 1900 har været beD)'llet
og forhandlet fra Søkort-Arkivet. Ved Sammensælningen
of de forskellige Øer til et Hele maa der være indløbet
nogle Fejl, thi som almindelig bekendt laa Pynterne
ikke indbyrdes riglig, saa det var umuligt ved Pejlinger
eller Vinkelmaalinger at afsætte sin Plads med Nøjagtighed. Delle var Aarsagen til, at der paa del foreliggende
Grnndlag ikke kunde baseres nogen Søopmaaling. Paa
Foranledning af Søkort-Arkivet blev en Triangulation
og Opmaaling af Øerne forelagen af Generalstaben i
Anrene 1894-99. Med dette fortrinlige Arbejde som
Grundlag blev der i 1899 paabcgynclt en Søopmaaling
omkring Øerne, og et nyt foreløbigt ({ort over disse
blev udgivet i 1900; men Søopmaalingen, som skal ud-
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strækkes over de store Flak, der omgiver Øerne, er endnu
langt fra færdig.
Løwenørn havde i 1806 udarbejdet en Beskrivelse
over Øerne, som blev udgivet sammen med Kortet;
denne Beskrivelse blev i 1891 erstattet af en ny og
mere tidssvarende, som dog for Tiden atter er under
Omarbejdelse.
Island. Da Søkort-Arkivet blev oprettet i 1784,
var Handelen paa Island endnu monopoliseret, og Besejlingen udførtes saa godt som udelukkende af den kgl.
Handels Fartøjer. Trangen til Søkort føltes derfor kun
af Handelens Skibsførere, og de fleste af disse havde
efter mange Aars Erfaring erhvervet sig et betydeligt
Kendskal> til de Pladser, som de anløb. Der eksisterede
kun de i 1777 afWleugel udarbejdede Kort over enkelte Dele
af Landet, der som ovenfor nævnt ved Arkivets Oprettelse af den kgl. Islandske Handels Direktion blev overdraget dette til Forhandling. Denne Direktion lod i
1776 en af sine Skippere, H. E. Minor, paahegynde en
Kortlægning af Landet. Minor sejlede op om Foraaret
med Varer for Handelen, tilbragte Sommeren med Opmaalingsarbejder og rejste ned igen med Varer om Efteraaret. Desværre omkom Minor allerede i 1 778, og Opmaalingen gik derefter i staa i Oere Aar. Heldigvis
lykkedes det Løwenørn at samle hans indhøstede Materiale, som væsentligst bestod i Skitser til et Kort over
Fakse Bugt, og en Del af Brede Bugt. Arbejdet var ret
vel udført, men Kortet var et plat Kort uden Bredder og
Længder. I 1786 var Løwenørn selv paa Togt til Island, og det lykkedes ham da at foretage saa mange
Observationer, at han i 1788 kunde udgi\'e et voksende
Kort med tilhørende Farvandsbeskrivelse over den af
Minor opmaalte Strækning".
Handelen paa Island var imidlertid bleven frigivet
i 1786, og Trangen til Kort over Landet var derved i
bøj Grad forøget. At Danmark ba,•de en ligefrem For-
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pligtelse til at udarbejde saadanne, blev ogsaa anerkendt,
men først i Begyndelsen af det 19. Aarhundrede blev
der taget fat paa Arbejdet, idet en Del Landofficerer og
Landmaalere i Aarene fra 1800-1815 pnn det Kgl. Renla,kammers Foranstaltning foretog en Triangulation og Opmaaling af Landet. Maalingerne, som udførtes under
særdeles vanskelige Forhold, idet Samkvemmet med Moderlandet tildels forhindredes paa Grund af Krigen med
England, ere sikkert foret.agne med en efter Datidens
Fordringer overordentlig stor Omhu og Nøjagtighed, men
ingen af Opmaalerne vare Søfolk, og Fartøjer eller Skibe
til Besejling af Kysterne savnedes fuldstændig, saa Resultatet kunde kun blive et forbedret Landkort egnet til
Grundlag for en senere Søopmaaling. En saadan blev
imidlertid ikke iværksat, og man maalte derfor i Aarene
1817 -1826 udgive de i alt væsentligt endnu eksisterende
J{ort over Islands Kyster, udarbejdede som Søkort, sammen med en Beskrivelse, der var baseret dels paa
Opmaalernes Iagttagelser og dels paa Indsamlinger gjort
af Søofficerer, som i 1820 og 1821 udsendtes i denne
Anledning. Disse Udgivelser udfyldte et længe følt Savn,
men Mangelen af Dybdekurver og Lodskud føltes dog
stærkt af de mange Skibsførere og Fiskere, som med
dr.n stadig voksende Trafik færdedes langs Kysterne.
Med de Instrumenter, som benyttedes Lil Triangulation, blev Vinklerne maall i det Plan, som kan tænkes
lagt gennem Standpladsen og de to observerede Objekter
og ikke den horisontale Vinkel, som erholdes med Nutidens Theodolith. Ved Aflæggelsen af Trianglerne viste
det sig, at der af denne Grund havde ophobet sig betydelige Fejl, og for at komme ud over disse maatte
alle de observerede Vinkler ved vidtløftige Beregninget·
reduceres til horisontale, og hele Triangulationen derefter
omregnes. Dette betydelige Arbejde blev overdraget til
den ene af Triangulatorerne, Kapt. Scheel, som ifølge
Dom var belagt med Fængsel i Møens Tugthus, hvor
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Arbejdet blev udført, men først endelig af-sluttet i 1841.
De endnu eksisterende Kort vare dengang udkomne og
ere alteaa ikke baserede paa det omregnede Triangelnet,
hvorimod der paa Grundlag af dette, af Oleen og Gunnlaugson, blev udarbejdet et nyt Landkort over Island.
I 1847 blev der bevilget Penge og truffet Forberedelser til, at Søopmaalingerne kunde paubegyndes i
1848, men Krigen forhindrede detle, og en Indstilling
om Fortsættelse af Arbejdet i 1852 blev nægtet, fordi
Finansministeriet dengang ikke vilde søge Bevilling hertil.
Man mnatte derfor nejes med at erstatte det ældste
af Kystkortene , nemlig Minors Kort over Fakse Bugt
fra 1787, med et nyt, baseret paa Triangulationen fra
Aarhundredets Begyndelse.
Senere er en Del mindre Opmaalinger foretagne fra
de til Island aarlig udsendte Stationsskibe, og en Del
Lodskud udenfor Kysterne ere tilføjede, men i det væsenlige ere Kortene endnu de samme som i 1826.
Paa Foranledning af daværende Kapt. Wandel, der
i flere Aar havde ført Postdampskib paa Island og der
ved havde erhvervet et betydeligt Kendskab til Øen og
Søkortenes Mangler, blev der fra 1885 til 1890 hvert
Aar søgt Bevilling paa Finansloven til Foretagelse af den
i saa lang Tid forsømte Opmaaling, men Pengene blev
stadig nægtet af Rigsdagen. Efter at Kapt. Wandel i
1889 var bleven Direktør for Søkort-Arkivet, blev der
arbejdet en Del paa Forbedring af Kort og Beskrivelser,
og efter Opmaalinger tagne fra Stationsskibet under Island i 1889-91 , da Kapt. W andel var Chef, lykkedes
det endelig i 1898, til Erstatning for Kortet over Skagestrandsbugten fra 1817, at udgive et nyt Kort over dette
af Skær og Grunde oversaaede Farvand.
Paa Grundlag af det paa sine mange Rejser til
Island indhøstede Materiale, sammenholdt med Indberetninger fra de forskellige Skibschefer, udarbejdede Kaptajn Wandel endvidere en ny Islandsk Lods, som udkom
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i 1898, og samme Aar 1ykkedes det endelig, tildels ener
Paavirkning fra den engelske Regering I at faa Midler
bevilgede til Paabegyndelse af den Søopmaaling, som
burde have været foretaget straks ener Triangulationens
Tilendebringelse. Hovedvægten ved denne Opmaaling
lægges paa al undersøge og kortlægge de vidtstrakte
Flak langs Islands Kyster, hvor de store og vigtige Fiskebanker findes, kun lejlighedsvis, naa.r Vejret ikke tiUader
Opmaaling i rum Sø, foretages Maalinger i Fjordene og
i Kystens umiddelbare Nærhed. I de forløbne lre Aar
er det lykkedes at kortlægge Østkysten fra Kap Langenæs til Vestre-Horn, samt en Del af Sydkysten men
det bar desværre vist sig, al den i Aarhundredets Begyndelse samtidig med Triangulationen foretagne Detaillemaaling ikke svarer Lil Nutidens Krav, og at denne llere
Steder er saa mangelfuld, at fuldstændig paalidelige lfo1•t
ikke vil kunne skaffes, før en hel ny Opmaaling af
Landet og Kysterne foreligger. Kort over Østkysten
samt Fiskerikort ovr.r Fjordene, basel'ede paa ovennævn le
Opmualinger, vil i en nær Fremtid blive udgivne.
G røn land. Da Handelen paa Grønland endnu er
et Statsmonopol, og Sejladsen paa de grønlandske Kolonier som Følge deraf ikke er fri, er Speciel-Kort over
Grønlands Kyster ikke udkomne i Handelen. Derimod
sælges Oversigtskort over Grønland, udgivne som Søkort, i hvilke en Del, lejlighedsvis tagne Lodskud ere
allagle, uden at der dog er foretaget nogen egenllig
Søopmaaling.
Det første danske Søkort over Grønland udkom i
1825, efl.er at Graab havde berejst den nordlige Vestkyst. Det er kun et Skitsekort, aflagt efter enkelte astronomiske Observationer. Samtidig er udgivet en af Graab
forfattet Beskrivelse over Bavne paa den til Ko!'tet s, arende Del af Kysten. Efter at Graah havde foretaget
sin bekendte Rejse til Østkysten, blev der i 1832 udarbejdet et Kort over Grønland med Omgivelser, støttet
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paa det dengang foreliggende Materiale, som dog efter
Nutidens Kendskab til Landet mna regnes for meget
mangelfuldt.
Paa Grundlag af de Kort, som i den sidste Fjerdedel af det forløbne Aarhundrede ere optagne af forskellige danske Ekspeditioner under Ledelse af Kommissionen for Grønlands Undersøgelse, er i 1888 udgivet
et nyt Grønlands Kort, i hvilket saavel Fjorde som
Kyster i alt væsentligt maa antages at være rigtigt aflagte, uden at Kortet dog støtter sig til en samlet Triangulation. Dette Kort er efterbaanden bleven rettet efter de
senere Ekspeditioners indhøstede Materiale.
Det eneste Sted i Grønland, paa hvilket Sejladsen er
fri, er Kryolithbruddet Ivigtut i Arsuk Fjorden. Kort o, er
denne Fjord og nærmeste Omegn, udarbejdet af Falbe
og Bluhme, er udkommet i 1866.
Til Vejledning for den Grønlandske Handels Skibsførere findes endnu en Del Kort, tilvejebragte efter Materiale fra de ovennævnte danske Ekspeditioner; de ere
dog med Undtagelse af enkelte Speciel-Kort i det væsentlige Landkort uden Søopmaalinger. Endvidere har Kaptajn V. Garde i 1895 udarbejdet en Vejledning til Besejling af Kolonierne i Vest-Grønland, hvori der findes
en Del Planer af Bavne m. m. Bogen er udgivet af
Direktoratet for den Kgl. grønlandske Handel og udleveres kun fra denne Institution.
I de dansk ve stind is k e Farvande bar der fra
dansk Side kun været foretaget enkelte" mindre Havneog Kystmaalioger. Søkort, udarbejdet paa Grundlag at
fremmede Kort, bar derimod foreligget siden 1819. Det
nu eksisterende Kort er udgivet i 1849, væsentligst efter
engelske Kilder.
Naar Kortet over de vestindiske Farvande undtages,
er i det foranstaaende kun omtalt Kort, udarbejdede efter
danske Opmaalinger og Undersøgelser. Af Hensyn til
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dansk Skibsfart udgiver Søkort•Arkivet endnu Kort over
en Del af de Farvande, i hvilke danske Skibe jævnligst
færdes. Til Udarbejdelsen af disse benyttes de fra de
omliggende Stater udgivne Specielkort, og den Maaleslok,
i hvilken de foreligge, er afpasset saaledes, at Kortene
i Almindelighed kun egne sig til udenskærs Sejlads.
For adskillige af de vigtigste Bavne er Specielkort over
disse vedføjede, men her ud over maa Skibsførere henvises til de respektive Nationers Specielkort. De Strækninger udenfor Danmark, over hvilke danske Kort for
Tiden forhandles, ere: Finske Bugt, Østersoen fra Ålands
Øerae og Syd efter, Nordlige Ocean med Dvitlc-Bav,
Nordsøen og Kannlen. Endvidere forhandles Oversejlingskort o,·er det nordlige og det sydlige Atlanterhav. 1
Udover disse Grænser er dansk Skibsfart henvist
til Benyttelsen af fremmede Kort. Det er særligt de
hydrografiske Anstalter i England og Frankrig, som
udarbejde Søkort over hele Verden, hvis Kort benyttes, men i den seneste Tid arbejder Tyskland hen
til samme Manl.
Ved Opmaalinger paa de store
Dave, paa ukendte og uciviliserede Staters Kyster, ved
at indsamle og derefter udgive delte Materiale i Søkort
og Beskrivelser, samt ved at vedligeholde disse Udgivelser, udføre disse Stater et kolossalt Arbejde, som
har den allerstørste Betydning, ikke alene for deres egne
Undersaatter, men for alle Søfarende. Hvor stort el
Apparat og Personel, der skal til for at holde dette Arbejde i Orden, vil man kunne danne sig eu Forestilling
om, naar man hører, al Kataloget over de engelske Admiralitets-Kort i Aaret 1900 omfattede 3800 Eksemplarer,
som den Dag, de udgaa fra .Anstalten, ere førte til Dato
med alle vigtige Rettelser og Tilføjelser, samt at der i
1

Som nævnt er der tldllgere udgivet danske Kort over fler11
Røve, som Spanske S0, Middelhnvet m. m., men Arbejdet med
Vedligeholdelsen af disse svarede ikke lll Erterspørgeelen og
overateg Arkivets Kræfter og Midler.
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Løbet af et Aar fra samme Anstalt er udgaaet 130 ny
Søkort.
Foruden af det engelske Admiralitet udgives engelske
Kort af nogle private Firmaer; det er, en Selvfølge, at
disse umuligt kunne sætte det Arbejde ind paa Vedligeholdelsen af Kortene, som Statsanstalten i Admiralitetet
kan. Desuagtet ser man hyppigt de ikke officielle Kort
anvendte i danske Skibe, og Grunden hertil er udentvivl
den, at der averteres mere for disse end for de officielle.
Det maa paa det bestemteste tilraades Skibsførere, som
købe engelske Kort, at forvisse sig om, at de er udgivne fra Admiralitetet, da dette yder Garantier for Kor•
tenes Rigtighed, som intet privat Firma kan naa op til.
Med Hensyn til Fyrlister og Ji'arvandsbeskrivelser
er det ligeledes mest engelske Værker, som vore Sø.farende er henvist til, saa snart de komme uden for
dansk Territorium. Opmærksomheden skal dog henledes paa, at der hvert Aar, fra flere Stater, udgives
Fyrliste over hele Verden, og at der ligeledes findes
flere fremmede Farvandsbeskrivelser, som kunne være
danske Skibsførere til Nytte; af disse kan nævnes den
tyske Fyrliste over hele Verden og forskellige tyske
Fanvandsbeskrivelser, blandt hvilke- de over Østersøen
og Nordsøen i.ærligt udmærke sig ved Nøjagtighed og
Omhu i Udat1bejdelsen.

ll. Rettelser til Kort og nautiske Beger.
Saafremt det for de hydrografiske Anstalter var tilstrækkeligt efter foretagen Opmaaling at udarbejde og
mangfoldiggøre Kort og Beskrivelser, vilde Arbejdet ved
disse være forholdsvis let; men ved Udgivelsen af ethvert nyt Værk paatager Anstalten sig med det samme
Forpligtelsen til at bolde dette til Dato, og samtidig
med at Materialet vokser, vokser ogsaa Kravene til forbedrede Fyr, Taagesignaler, Afmærkning m. m., Forbedringer, som alle hurtigst muligt skal indføres i alle
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Kort og nautiske Beger. Særligt for de Nationer, som
udgive Søkort og Beskrivelser over hele Verden, repræsenterer disse idelige Rettelser og Tilføjelser et
uhyre stort Arbejde, som ikke bliver ringere ved, al
der fordres den mest minutiøse Nøjagtighed for gennem
Bekendtgørelser fra alle fremmede Nationer at uddrage
og samle alt, hvad der har Betydning for de udgivne
Kort og Bøger. Da Antallet af ny Kort og Beskrivelser
hvert Aar vokser, og Rettelsernes Antal stiger, saa vokser
Arbejdet med Vedligeholdelsen efter en meget stigende
Skala, og fra de store hydrografiske Anstalter høres derfor stadig Forlangende om større Lokaler, større Budget
og mere Arbejdskraft.
Selv for et lille Land som Danmark er det ikke
nogen ringe Del af Søkort-Arkivets Virksomhed, som
Vedligeholdelsen medfører, og for Skibsførerne i Almindelighed foreligger paa delte Omrnade et Arbejde,
som ofte er undervurderet og sat li! Side, men hvis
nøjagtige Udførelse er af den allerslørl!te Vigtighed for
en sikker Navigation, og hvis Undladelse ofte har medført Skibets Forlis og Mandskabets Unde1·gang.
For at sætte Skibschefer og Skibsførere i Stand til
at kunne holde deres Kort, Beskrivelser og Fyrlister lil
Dato, udgive de forskellige Stater E ft P. r retninger for
S øf a ren de, gennem hvilke alle Oplysninger for Søfarten hurtigst muligt bringes til almindelig Kundskab.
For at gøre disse saa nyttige som muligt, omhandle de
i Reglen ikke alene Staternes eget Territorium, men saa
store Strækninger af Verdens Have og Kyster, som
menes al have Betydning for det paagældende Lands
Skibsfart.
Af Ben syn Lil Skibsførere, som for et længere Tidsrum ikke have kunnet faa disse Efterretninger, udgive
enkelte Stater en Samling at' de i det sidst forløbne
halve Aar udkomne Efterretninger, i hvilken Stoffet er
ordnet Farvandsvis. De fuldstændigste af denne Slags
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samlede Meddelelser, findes i de af Board of Trade i
London udgivne: nNotices to mariners for fore ig n go in g s bip su. Disse udgaa i Reglen den lste
i hver Maaned og uddeles gratis til Skibsførere ved at
fremlægges paa offentlige Skibsfarts Kontorer i England.
Ved Bjælp af denne fortrinlige Vejledning vil enhver
Skibsfører, som af en eller anden Grund i længere Tid
ikke bar modtaget de enkelte Efterretninger, forholdsvis
hurtig kunne foretage de nødvendige Rettelser og Tilføjelser i sine Kort.
De danske Efterretninger for Søfarende
udkomme hver Onsdag og udgives fra Søkort-Arkivet;
de indeholde alle fra den danske Regering udstedte
Bekendtgørelser Søfarten vedrørende, samt alle Meddelelser som modtages fra l{ommuner, Havne og Brobestyrelser vedrørende Besejling af Havne og Broer,
og endelig et Uddrag af fremmede Landes Efterretninger
over følgende Strækning: "samllige europæiske Farvande
med Island og Grønland, Nord-Amerikas Øst-Kyst,
Syd-Amerikas Øst- og Vest-Kyst, Afrikas Kyster i
Middelbavet, samt Asiens Syd- og Øst-Kyst med Japan•.
Efterretningerne udsendes til flere ofOcielle Institutioner
i Ind- og Udland, til alle danske Orlogsskibe samt
gennem Postvæsenet til enhver, som bar tegnet Abonnement, medens Abonnementsprisen - 1 Kr. aarlig er sat saa lavt, at enhver Skibsfører kan abonnere,
uden at Prisen kan føles trykkende for Skibets Udgifter.
De fremmede Efterretninger, som fortrinsvis benyttes
til Udarbejdelsen, ere: norske, svenske, finske, tyske,
hollandske, engelske, franske, portugisiske, spanske,
italienske, græske samt nord-amerikanske.
Da enkelte fremmede Efterretninger kun udkomme
maanedsvis, kan det undertiden hænde, at vigtige Meddelelser fra Udlandet først komme de Søfarende i Hænde,
efter at Forandringen er iværksat. Delte ,·il dog høre
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til Undtagelserne, da det er Skik og Brug i lang Tid i
Forvejen at give Meddelelse, naar en vigtig Forandring
paatænkes; dog kan det ikke nægtes, at denne Forsigtigbedsregel undertiden tilsidesættes.
For at sætte Skibsførere i Stand til forholdsvis let
at kunne holde danske T{ort, Farvandsbeskrivelser og
Fyrlister til Dato, er der i de danske Efterretninger
under enhver Bekendtgørelse, i hvilken der findes
Reltelser eller Tilføjelser til danske Kort og Bøger,
anført det ICorts Nummer i det danske Kort-Katalog,
eller den Side, eller det Løbe-Nummer i Bøgerne, i
hvilke Rettelserne skulle foretages.
Opmærksomheden henledes paa llemærkoingeo paa
ethvert Nummers lste Side, hvor der staar: uBemærkning om Indholdet bør tilføjes Kort, Fyr-Fortegnelser
og Beskrivelseru. Saafremt denne Opfordring blev fulgt
af alle Skibsførere, vilde mange Havarier og Uheld
sikkert afværges, da det hyppigt hænder, at Skibe komme
til Ulykke, fordi Føreren har \'æret ukendt med Fyr,
Taagesignalslationer, eller andre Rettelser og Tilføjelser,
som lang Tid forinden have været ofncielt meddelte.
Som enkelte i Flæng grebne Eksempler herpaa kan
nævnes, at et Skib, længe efter at ltyvingen elektriske
Fyr var installeret, sejlede sig i Land paa Norges Kyst,
fordi Føreren ikke vidste, at det var rornndret til
elektrisk Fyr og derfor antog Ryvingeo Fyr fo1• Daostholm Fyr. Der er ogsaa mere end et Eksempel pua,
at danske Skibe have sejlet sig ind paa Sjællands Rev,
fordi Føreren ikke vidste Besked med det paa Revet
anbragte Fyr, og forvekslede det med Fyret paa Schnltz
Grunds Fyrskib; ja det gaar endog saavidt, at Søretterne
tage det for gode Varer, naar en Skibsfører undskylder
sit Skibs Forlis eller Grundstødning med, at hans Kort
ikke har haft Tilføjelse om et Fyr eller Sømærke, som
aarevis i Fonejen har været opført i Efterretninger for
Søfarende.
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Vedligeholdelse af Søkort-Arkivets Kort.
For de hydrografi.ske Anstalter i de forskellige Lande er
der ved Efterretninger for Søfarende tilvejebragt et
Samarbejde, som har den allePelørete Betydning for
Kortenes Vedligeholdelse med Rettelser og Tilføjelser,
idet disse fortr-insvis skaffes tilveje herigennem.
Ethvert Søkort, som ud g aar fra det dnneke
Søkort-Arkiv, er til Dato til Salgsdagen. For at
kunne opnaa dette maa Rettelserne foretages umiddelbart
forinden Trykningen, i det Materiale hvorfra Kortene
trykkes, og Oplaget maa være saa ringe som Omstændighederne tillade. Den første af disse Fordringer medfører, at Søkort saagodtsom udelukkende mangfoldiggøres ved Kobberstik, idet Kobberpladen til Dato er
det eneste Materiale, i hvilket hyppige og store Rettelser
kunne foretages. De kobberstukne Plader have desuden
den Fordel, at de levere de smukkeste og reneste Tryk;
men de have den Mangel, at det tager lang Tid at udarbejde dem, og Metoden er derfor kostbarere end de
nyere Reproduktionsmaader ad fotografisk eller kemisk
Vej . Tillrode for den enorme Udvikling, som den sidste
Tid bar bragt paa dette Omraade, er man af ovennævnte Grunde endnu ikke naaet videre, end at alle 1)
Nationer, som holde deres Søkort til Dato, anvende
Kobberstik til større Søkort, medens Litografi eller
Stentryk kun benyttes til Specielkort og rent midlertidige
eller foreløbige Kort, i hviJke faa eller ingen Rettelser
foretages.
For til enhver Tid at kunne se, hvornaar Kobberpladen
sidst er rettet, indgraveres den Dato, da Rettelsen blev
foretagen nederst tilvenstre i denne. Umiddelbart før
Kortet sælges, paatrykkes det et blaat Stempel, i hvilket
1)

I Norge har maa l ea Del Aar benyttet Hallogravure til Fl emetllliag af Kort, men mon er for Søkortenes Vedkommende
I dea sld.øte Tid gaaet Ulboge til Kobberstikket.
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Salgsdatum er anført. Saafremt der skulde forekomme
vigtige Rettelser i det Tidsrum, der forløber fra Pladen
blev rettet, li! Kortet sælges, saa udføres disse med
Baanden i det trykte Eksemplar.
De Rettelser, som kunne uddrages af• Efterretninger
for Søfarende•, ere: •Tilføjelser og Rettelser i Afmærkning, Fyr, Taagesignaler, Punkter i Land, Skær, Puller o. I.
Tilføjelse og Fjernelse af sunkne Vrag, samt Uddybning
og Tilsanding af Havne, Sejlløb m. m.• Foruden disse
samler der sig i Tidens Lob en Del andre, som i Almindelighed ikke blive meddelt i Efterretningerne. Paa
alle Ryster, hvor Løb dannes mellem Sandbarrer, ere
disse i Tidernes Løb mange Forandringer underkastede
paa Grund af Strøm, Is, Søens Indvirkning o. s. v. Saadanne Forandringer kunne som Regel kun konstateres
ved nye Opmaalinger, hvis Resultat er nye Lodskud og
nye Dybdekurver. Undertiden kunne disse have stor
Betydning ved at omdanne hele Sejlløbet og derved
nødvendiggøre helt ny I<ort; i saa Tiirælde olfentliggøres
delle i Efterretningerne, og Rortet udkommer med f,tørre
Rolleiser, men til andre Tider viser Resultatet af Opmaalingen kun en sna ringe Forskydning af Grunde og
Dybdekurver, at de ældre JCort derved ikke blive ubrugelige, og Rettelsen foretages da undertiden uden Bekendtgørelse.
Hvad denne Slags Uettelser angaa,
mangler der altsaa alt Samarbejde mellem de forskellige
Landes hydrografiske Ans talter, og mnn er derfor henvist lit af og til at foretage en meget detaillPret og
nøjagtig Sammenligning mellem de Kort, som strække
sig ind paa fremmed Territorium og vedkommende Stal~
Kort, en Sammenligning som bliver dobbelt vanskelig,
naar de anvendte Dybdemaal og Dybdekurver ikke ere
ens og Mnalestokkene forskellige. Imellem det svenske
og danske Søkort-Arkiv finder dog el Samarbejde Sted
paa dette Omrnade, som i høj Grad letter denne Revision, idet der engang om Aaret udveksles J{ort i hvilke

121

Vore Søkort og Farva11dabeall.rlvelser.

alle foretngoe Rettelser og Tilføjelser ere indstregede
med rød Farve. Det vilde være særdeles øoskeligt, om
det ay Aarhundrede kuode bringe et lignende Samarbejde i Stand med andre hydrografiske Anstalter.
For at give f't Begreb om, hvor hyppigt Rettelser
foretages i de danske Kort, anføres følgende Tal. J
.Aaret 1900 er der i Arkivets 72 forskellige Kort ialt
udført 800 Re~telser, altsaa 11 pr. Korl; men da en
stor Del af disse ere Speciel-Kort, i hvilke der kun
sjeldent forekomme Forandringer, ere disse ikke jævnt
fordelte over nlle Pladerne; de fleste Rettelser og Tilføjelser forekomme i udenlandske Farvande; saaledes er
der i !forlene over Finske Bugt, Hofden og Øster&øl}o
foretaget henholdsvis 49, 47 og 41 Rettelser og Tilføjelser i eet Aar.
Oet vil formentlig tilstrækkelig tydeligt fremgaa af
det her anførte, hvor snarbare Nutidens Søkort ere, og
hvor stort et Ansvar man paatager sig \'ed ikke at hold~
dem til Dato, eller jævnligt at forny dem. At det i
denne Retning mange Gange staar l!ørgeligt til i den
danske Roffardillaade, er der mange Eksempler paa.
Indtil for 4 i.I. 5 Aar siden var det Skik og Brug, at
SkibsfArerne selv bekostede deres .Kort, og Følgen heraf
var, at de trykkede sig for Udgiften ved Anskaffelse af
ny; de sparede Kortene paa alle mulige Maader, og
hyppigt gik disse i Arv fra fader til Søn uden nogensinde at blive rettede. Noget lignende floder sikkert
endnu Sted for enkelte Skibsføreres Vedkommende; men
en betydelig Forbedring fremkom, da alle større Rederier for 4 a 5 Aar siden selv overtog Udgifterne ved
Anskaffelse af Kort og nautiske Bøger. Endskønt der
findes mange Skibsførere, som ere O\'erordentlig omhyggelige med at forskaffe sig forbedrede Søkort, bører
det ikke til Sjældenhederne, at Kortene benyttes for
længe, idet Redere trykke sig for Udgifterne, og Skibsførere derfor undse sig for at stille Forlangende om ny.
Tld11kr. f. Sov•Hn. 72. Anrg.
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Det Tidspunkt maa sikkert ikke være fjerat, da Assurandørerne eller Staten paa en eller anden Munde maa
fordre et Tilsyn i denne Retning, og at i allr Tilfælde
Domstolene forlange, at Skibsførere skulle vide llesked
med Forandringer, som ere bragte til offentlig Kundskab.
I OrJogsskibene er man betydeligt heldigere stillede
med Hensyn til nye Kort end i de private Skibe, idet
der med hvert udrustet Skib udleveres Kort fra SøkortArkivet, som ere til Dato ved ({ommandoens Hejsning,
og Togterne ere ikke saa lange, at man løber nogen
Risiko for, at l{ortene kunne blive forældet.le; men ogsaa
i disse Skibe mangler ondertiden den relle Forstaaelse
af "Efterretninger for Søfarende us Betydning. Disse sendes
snarest muligt til ethvert udkommanderet Skib, men
ikke destomindre er det sjældent, at r<ort og Bøger erholde nogen Tilføjelser ombord. Da Orlogsskibe lige
saa vel som Handelsskibe kunne komme i Forlegenhed
med ikke at kende skete Forandringer, burde enhver
Navigationsortleer, snarest efter Modtagelsen af • Efterretninger for Søfarende i,, gøre Tilføjelser eller Il en visning
i Kort og l10ger om ~uadanne Forandringer, som kunne
faa Betydning for Sejladsen i de Farvande, over hvilke
Kort forefindes ombord.
Rettelser til Fyrlister og Farvandsbeskrivelser.
De af bydrogrnfiske Anstalter udgivne Bøger kunne
ifølge Sagens Natur ikke holdes rettede til Salgsdagen;
i de større Stater udgives en ny Fyrliste hvert Aar,
medens der af og til med forskellige Mellemrum udkomme Supplementer til Farvandsbeskrivelser, som ere
indrettede til Indheftning i denne og indeholde alle siden
sidste Supplement fremkomne Rettelser og Tilføjelser. l
Danmark ere Forholdene saaledes ord0t•de: Fyrlisten udgives som nævnt hvert andet Aar: del Aar, hvor ingen
Fyrliste udkommer, udgives et Tillæg, som uddeles
gratis og er indrettet til Indheftning. Efter Modtagelsen
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af detle Tillæg bør Skibsførerne paa det Sted i Fyrlisten,
hvortil der er henvist, anbringe et Tegn, som betyder, at
en Tilføjelse eller Forandring findes i Tillæget, for saa
vidt selve Rettelsen ikke kan foretages i Teksten. I de
til Flaadens Skibe udleverede Eksemplarer bliver der
som Tegn i Marginen paatrykt et Stempel •se Tillæg•.
Til de forskellige danske Farvandsbeskrivelser,
Danske Lods, Dansk Bavnelods, F'ærøisk Lods og islandsk
Lods, udgives om fornødeat hvert Aar et Tillæg, hvori
alle Rettelser og Tilføjelser ere optagne. I Tillæget Ondes
Benvisniag til den SidP., hvor Rettelsen hører hjemme.
Der udgives ikke mere end to Tillæg; i det følgende
Aar samles alle Rettelser i et Bene. Ny Ddgave udkommer saa ofte, som Rettelsernes Antal gør det nødvendigt, og det er en Selvfølge, at alle Skibe til enhver
Tid bør have den nyeste Udgave, da alle Henvisninger
ske Lil denne. Med Indheftning og Stempling i Bøgerne
forholdes som anført ved Fyrlisterne. Til Sømærkefortegnelsen udkommer for Tiden intet aarligt Tillæg.
Da de til Flaadens Skibe med givne Fyrlister og Beskrivelser ikke ere rettede li! Kommandoens Hejsning, vedlægges
de øEfterretninger for Søfarende«, som ere udkomne siden
det sidste Tillæg, for at Navigationsofficeren deraf kan
gøre det fornødne Dddrag.
Af dette ovenfor anførte vil det fremgaa, at de
Kort, som udgaa fra Arkivet, altid ere t.il Dato hvad
Bøgerne ikke kunne være; hvis der derfor findes Uoverensstemmelser imellem Kort og Bøger, maa Kortenes
Angivelse anses for at være den rigtigste. Saafremt der
skulde findes Fejl i Kort eller Bøger, modtager Søkort.Arkivet altid med Taknemlighed enhver Oplysning herom.

For en Institution som Søkort-Arkivet er der noget
mistrøstende i, at det store Arbejde, som uafbrudt
sættes ind paa at holde de nautiske Publikationer til
9•
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Dato, ikke i tilstrækkelig Grad komme de Søfarende til
Nyltc. At delte for Øjeblikket er Tilfældet, er der næppe
nogen Tvivl om. Grunden herlil maa fortrinsvis søges
i Mangel paa Kendskab Lil de ovenfor nævnte Hjælpemidler og Frygt for eller i\1angel paa Øvelse i at gøre
Rettelser og Tilføjelser i [{ortene. Det vilde være særdeles ønsktligt, om man ved Navigationsundervisningen
vilde fort:holde Eleverne det nødvendige i at bolde Kort
og Bøger til Oato og give dem Vejledning og Undervisning i, hvorledes dette lettest og bedst kan gøres.

For i Korthed al sammendrage, hvad der af ovenstaaende bar størst Betydning for de Søfaremle, anføres
følgende Resume.
De fra Søkort-Arkivet udgivne og til en forsvarlig
Navigation nødvendige Publikationer ere:
1) KorL
2) F'yrlister og Far\landsbeskrivelser.
3) Efterretninger for søfarende.
J. Kortene udsendes l'ra Søkorl-Arkhet rettede
til Dato. Dato for den sidst foretagne Rettelse i Kobberpladen er trykt nederst tilvenstrr i Kortet. Salgsdagen findes anført i blaat Stempel. i-lettelser, som ere
fremkomne imellem den trykte Dato og Stemplingsdagen,
ere gjorte med Pen i det trykte Eksemplar.
Rort, som udleveres til Orlogsskibenc, erc til Dato
til Kommandoens Hejsning.
2. Fy r lis le r og Farvand s b e s k rive I s er ere
ikke førte til Dato Lil Salgsdageo, men med hvert Eksemplar som sælges følger det udkomne Tillæg, som er
til Dato til lste Januar i det paagældende Aar.
Ved eventuelle Uoverensstemmelser mellem Kort og
Bøger ere Kortenes Angivelse den rigtigste.
8. Efterretninger for Søfarende udkommer
hver Onsdag Em. og indeholder alle indkomne Med-
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deleiser af Interesse for Skibsfarten. De heri anførte
Rettelser og Tilføjelser bør snarest muligt tilføres Kort
og Beskrivelse enten ved Henvisning eller direkte. Enerretningerne bør opbevares, indtil de aarlige Tillæg ere
udkomne.

Den nye internationale Signalbog.
Af Kaptajn C. BI oc b .

Aar 1855 nedsatte det engelske •Board of Trade •
en Komite til at udarbejde et Signalsyslem, hvorved alle
Nationers Skibe kunde sættes i Stand til at meddele sig
til hinanden indbyrdes samt til Stationer i Land. Komiteen afgav Rapport Aaret efter, og efter de i denne
fastslaaede Grundregler blev den første internationale
Signalbog udarbejdet. BogPo udkom i 1857 under Na,·n
af b Commercial code of signals for the use of all
nations•.
Signalsystemet blev efterhaanden antaget af alle
søfarende Nationer, af hvilke de fleste i Aarenes Løb
f-0ranstaltede Oversættelser af Bogen.
Sidrn Signalsystemets Indførelse er der kun foretaget faa og uvæsentlige Ændringer i Signalbog_en. I
1887 nedsalte oBoard of Trade• atter eo Kommission,
der skulde tage en Række Spørgsmaal vedrørende Signalisering paa Søen under Overvejelse, og Resultatet af
denne Rommissions Arbejder er den nye internationale
Signalbog, der efter at bave været omsendt til de forskellige Sønationer til Udtalelse udkom i England i November 1900.
De væsentligste Forskelligheder mellem den gamle
og den nye Signalbog vil nedenfor blive omtalt under
følgende Afsnit: Flagsignaler, Afstands s igna I er,
Lyd- og Lyssignaler samt Baandflagsignaler;
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derefter vil der blive givet en Beskrivelse af den dansknorske Udgave af Bogen, hvortil vil blive knyllet de Bemærkninger, der ikke er bleven Lejlighed til at frem~
komme med under nævnte Afsnit.
Fle.geigne.ler.

Den væsentligste Forandring i Flagsignaliseringsmaaden bestaar i, at hver Vokal i det engelske Alfabet
samt Konsonanterne X og Z have faaet et Flag. For
at undgaa Forveksling er tillige el Par af de ældre Flag
blevne forandrede - se medfølgende Flagtabel.
Indførelsen af 26 Flag i Stedet for 18 har medført, at llere Signaler kunne afgives ved Hjælp af samme
Antal Flag hejst paa engang. Mange vigtige Signaler,
hvortil der før benyttedes 3 Flag, kunne nu gøres med
2, og den øvrige almindelige Signalisering foregaar med
Tretlagssignaler, saa at Firellagssignalerne kun anvendes
til geografiske Signaler, Stavelsestabel samt Kendingssignaler. De almindelige Signaler erc endda blevne forøgede med c. 4000.
Det er endvidere bleven muligt nl bogstavere ved
Hjælp af Flagene, hvad der ofte er lettere end at signalisere efter Stavelsestabellen. Bogstavering kan selvfølgelig kun finde Sled mellem Personer, der anvende
samme Sprog. Danske og norske man signalisere n, e
for æ og o, e for ø. Hvert Bogstav har tillige fanet en
Talbelydniag, der meget letter Signnliserini,;en af Tal.
Syslemllaget er medtaget som SignalOag i deo nye
Udgave; idet det bruges saavel over et Flag som baade
over og under to F'lag, hvorved indvindes en Del let
kendelige To- og TreOagssignaler.
Afsta.ndseigne.ler.

Afstandssignaler anvendes, naar Afstanden, Stille
eller Vindretningen ikke tillader at skelne Flageoe tydeligt. Da de til de tidligere Afstandssignaler anvendte
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Standere og Flag under mange Omstændigheder var
uheldige Signaliseringsmidler, er man gaaeL over til at
anvende Signalfigurer, bestaaende af Kugler, Kegler og
Cylindre , hvorved der kau gives fire enkelte Tegn
(1-4), idet Keglen bruges saavel med Spidsen op som
ned. Ved Kombination af de fire Tegn signaliseres ethvert af Bogstaverne, der har Flag i Systemet, ved at
hejse 3 Figurer ad Gangen, hvoraf den ene altid er en
Kugle. Tidligere anvendtes kun 3 Tegn, da der kun
var Flag til 18 Bogstaver.
For al kunne anvende de ældre Afstandssignaliseringsmidler, er der givet et Stutflag samme Betydning som
en Kegle med Spidsen opad; en Stander kan anvendes
som en Kegle med Spidsen nedad, og hertil kommer
foruden Kuglen en Stander najet til Faldet eller et Flag
i Sjov, der kan bruges i Stedet for en Cylinder. Ved
Flag i Sjov forstaas ethvert Stutflag, der er snøret
sammen pan Midten.
Signaliseringen med Kystsemafor foregaar efter samme
Regler som for Afstandssignaliseringen, idet der kan gives
hver af Semaforens tre Arme fire Stillinger, som svare
til ovennævnte Signalfigurer.
Med Semafor- og Afstandssignaler kan der signaliseres ethvert Signa! efter den internationale Signalbog; endvidere kan der bogstaveres og signaliseres Tal.
Der kræves imidlertid et Hejs for hvert Bogstav, og et
Treflagssigoal maa altsaa gives ved tre Hejs, hvad der
tager en Del Tid; paa Grund heraf er der truffet en
snadan Ordning, at 37 vigtige Signaler, • Særlige Mstandssignaler« kaldede, kan gives med kun et Hejs.
De saakaJdle »Baadsignaleru fra den ældre Udgave
er ikke opt.agne i den nye.
Lys• og Lydsignaler.
I den nye Udgave er for første Gang medtaget enkelte Lys- og Lydsignaler til Brug om Natten og i tykt

128

Deo nye internntlonale Signalbog.

Vejr Der har været ført langvarige Forhandlinger vedrørende Lys og Lydsignl\ler; enkelle foreslog dem anvendte i stor Ddslrækning og andre slet ikke at indføre
dem. Sagen var Genstand for Diskussion paa den internationale maritime Konference i Washington 1889, hvor
Board of Trades Signalkommission forelagde Spørgsmaalet, og h\'or der opnanedes Eniirhrd om at indføre
enkelte Lys- og Lydsignaler til internationalt Brug.
Disse ere alle optagne i den nye Udgave, og der er af
Kommissionen tilføjet endnu to Signaler. Signalerne
gives l'fter Mor!.4es System med korte og lange Toner
eller Blink. r en Note advares Skibsførere mod Misbrug af disse Signaler. Der staar i denne: "Da ovrrdreven llrug af Lys- og Lydsignaler, nærlig de sidste,
kan foraarsage Forstyrrelser og Misforstaaelsrr af alvorlig Art, anmodes Skibsførere om at benytte disse Signaler med den største Forsigtighed, navnlig i befærdede
Farvande«.
Hae.ndflagsigne.ler.
Daaodnag!-ignaler er kun beregnet paa al anvendes
af uddannede Sign;1lgaster, der ,ed Uju•lp heraf kunne
signalisere Meddelelser til hverandre uden Rrug af Signalbog. De kunne kun anvendes mellem Per!;oner, der
ben)1lte samme Sprog, idet der ikke er givet nogen
Anvisning til at signalisere efler Signalbogrn ved lljmlp
af lfaaodnagsignaler.
Der er medtaget tre forskellige Ilnandnagsignnliseringsmnader, nemlig den engelske og den franske samt
engelsk Flagsignalisering efler 1'otegnsystemet; endvidere
er medtaget Signalisering med engelsk Haandsemafor, der
foregaar paa samme Mande som engelsk Baandnagsignalisering.

Den dansk-norske Signalbog.
Samarbejdet med Norge paa det internationale Signalvæsens Omraade strækker sig tilbage til 1868, da
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den førsle norsk-danske Oversættelse af Signalbogen
udkom. I 1881 udkom en særlig dansk Udgave; men
da denne var udsolgt, var man henvist til at nnvende
en i Norge 1886 udkommen ny Udgave, der i 1896
atter blev revideret under Medvirkning fra dansk Side.
Da der ikke af danske Skibsførere bar været rejst
Jndvending mod Anvendeligheden af de særlig norske
Udgaver af Signalbogen, der hidtil bar været i Brug i
Danmark, gik man uden Betænkning ind paa at udgive
den nye internationale Signalbog i Fællesskab med
Norge.
Arbejdet har været fordelt snaledes, at Oversættelsen af OrdbogPn er foretagen i Norge, medens Ordningen af anden Del med Undtagelse af de geogrnflske
Signaler saml Bearbejdelsen af 3die Del er foretagen i
Danmark. B"ert Arbejde er gennemguaet og revider!'l
af den and Po Part. Den norske Skri\'cmaade er anvendt;
da denne er noget forskellig fra den officielle danske,
er der, hvor delle har kunnet give Anledning til Misforstaaelse, opført snavel norsk som dansk Tekst eller sket
Henvisning fra det danske Ord til det norske. Da Norge
stadig har haft Førerskabet i Sager vedrørende den
internationale Signalbog, man dP.t ikke undre, at Bogen
nærmest gør [odtryk af at være norsk med Tillempning
for dens Anvendelse af danske. Oet er selvfølgelig en
lille CJlempe for os; men man har ment at kunne se
bort herfra, nnar man tager i Betragtning de store
Fordele, særlig i økonomisk Retning, en Udgivelse afi
Bogen i Fællesskab med en stor Sønalion giver.
Trykning og Rorrekturlæsning er foretagen i Norge.
En Flagtabel som den hermPd følgende bliver anbragt
paa Bindets indvendige Side. Foran i Bogen findes P.n
Indholdsfortegnelse, et Forord, Flagplancher indeholdende
Nationsflag, en Beskrivelse af Signalbogens Indretning
og Brug samt en Flagplanche med de Si1malflog, der er
givet en særlig Betydning, naar de hejses alene.
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Brugen af EUlagssignaler til almindelig Signalisering
er indskrænket saa meget som muligt for ikke al risikere Forveksling med Kontorflag e. I. Kun til nedenstaaende Flag er knyttet særlig international Betydning.
B betyder: Jeg indtager (eller losser) Krudt eller andre
eksplosive Stoffer.
C
Ja eller bekræftende.
D
Nej eller benægtende.
P
Alle Mand skulle komme om Bord, da Skibet etanr i Begreb med at afsejle.
Jeg behøver Lods.
S
Den øvrige Del af Bogen er delt i tre Dele samt
et 'fillæg.

Pørsle Del.
Første Del amendes til at modtage Signaler efter,
og indeholder alle Signalerne ordnede efter Signalbogstavernes alfabetiske Rækkefølge i nre Afsnit.
Foran Signalerne er en Anvisning til Signalisering,
som enhver Bruger af Bogen maa sætte sig nøje ind i.
Første Afs ni l indeholder Elllagssignaler, udelukkende til Brug mellem slæbende og slæbt Skib. Flagene
hejses ikke, men vises netop over Rælingen.
Andet Afsnit indeholder Totlagssigoaler, af hvilke
der findes to Slags, nemlig: Systemtlagel over et af de
26 Signalflag, saml almindelige Toflagssignaler.
Signalerne 1 der gives ved Systemflaget over eet
Flag, ere dels vigtige Signaler dels saadanne, der ofte
ere Brug for under almindelig Signalisering. De ovennævnte fem Etflagssignaler har beholdt samme Betydning,
naar Systemflaget hejses over dem. Af de andre Signaler bruges tre til at angive Begyndelse og Afslutning
af Bogstavering samt Punktum, og tre til at angive Talsignaliserings Begyndelse og Afslutning saml Decimalprik.
Tre Signaler bruges som Karantænesignaler, nemlig:
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Jeg har ikke rent Sundhedspas.
Jeg bar (eller har haft) farlig smitsom Sygdom om Bord.
- Q - Jeg har rent Sundhedspas, men er
karantænepligtig.
Flag L er det lovbefalede Karantæneflag i England,
og skal hejses i ethvert Skib, om Bord i hvilket der
er eller bar været paa Rejsen eller i Bavn forinden Afrejsen noget Tilfælde af Kolera, gul Feber eller Pest,
naar Skihet befinder sig indenfor tre Kvartmil af Land.
Flere andre Lande anvende ligesom vi Flag Q til
at betegne, at Skibet er karantænepligtigt. Det vilde
selvfølgelig vært>. Anskeligt, om der paa dette Punkt
kunde opnaas international Ensartethed, hvad vel nok
oaas med Tiden, og i ethvert Tilfælde er Indførelsen af
oveostaaende internationale Signaler et Skridt derhen
imod.
De almindelige Toflagssignaler bestaa af Signalerne
AB - Z Y. Foruden at Signalerne ere ordnede efter
Signalbogstueroes alfabetiske Rækkefølge, ere de tillige
opførte under det Ord, hvortil Signalet ifølge sin Betydning nærmest maa henføres, saasom: Ulykkestilfælde,
Paa Grund, Hjælp, Pejlinger, Is m. m. Derimellem maa
særlig bemærkes Signalerne N A - NY, der vedrøre
Fartøjer i Nød. Denne Ordning muliggør, at dette Afsnit tillige kan bruges til at afgive Signaler efter, hvad
der letter Signaliseringen af denne Samling vigtige Signaler betydeligt.
Tredie Afso it bestaar af Treflagssignaler. Af
disse ere:
.A B C - A Q C Kompassignaler i Grader (misvisende).
A Q D - AS T Kompassignaler i Streger og balve Streger
(devierende)
AS U -B C N Signaler for Mønt, Maal og Vægt, h,•ortil
knytter sig en Fortegnelse over de Lande, der benytte det metriske System.

- L -
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B C O - B D Z er Signaler for Brøk og
BEA - C WT er Signaler for Eljælpesætninger, d. e.

Udtryk indeholdende Hjælpeverber eller hyppigst
forekommende Dele nf Sætninger. Da disse Udtryk
ere meget ,•anskelige at oversætte og derfor sikkert
ofte vil have en noget forskellig Betydning i de
forskellige Sprog, tilraades det at anvende disse
Signaler med Omtanke ved Signalisering mellem Personer, der anvende Bøger paa forskellige ikke
engelske Sprog.
EndPlig or Resten al de almindelige Treflagssignaler C X A - Z N P Signaler for almindelige Ord og
Sætninger.
I de Treflagssignaler, hvori Systemflaget indgaar,
ere: Systemflaget over to Flag- Signaler for Bredde,
Længde, Tid, Barometer og Termometer, og Systemflaget
under to Flag Signaler for Tal.
Fj er de Afsnit indeholder r-'ireflagssignalcrne. Af
disse ere ABC D - BF AU geograflskc Signaler, ordnede
efter Stedets geografiske Deliggenhrd. Særlige Mærker
ere anbragte ved de Steder, hvor der Ondes internationale
Signalstationer, TidssignalslaliooPr, Is- og Vejrsignalstationer saml Eledoingsslationer.
C 8 D F - C Z Y X ere Signaler for en alfabelisk ordnet
Stavelsestabel, der snulcdes ogsaa kan benytles Lil
at afgive Signaler eftn
Af de øvrige nD\1endte r-'ircllngssignaler ere G Q B C
- G WV T bestemte til [{endingssignalcr for OrlogsfarlAjer og HD CD til W V T S til f{endingssignahir for
Bande Isfartøj er.
Hvert Land har fri Rnndighed over disse Kendingssignaler til Uddeling til sine Fartøjer. Fortegnelsen o,•er
({endiogssignalerne er ikke optegnet i Signalbogen; de
samlei- som tidligere i Skibslister, der udgives af hvert
Land for sig.
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Anden Del.
Anden Del anvendes til at afgive .Signaler, i hvilken
Anledning Signaltekslerne ligesom i en Ordbog ere ordnede alfabetisk efter Hovedordet i drres Betydning, samt
indført under alle de Ord, de med nogen Sandsynlighed
ville blive søgte under. Sætningerne under Hovedordene
ere ligeledes ordnede alfabetisk efter del første Ord i Sætningen. Anden Del er dell i to Afsnit.
Første Afsnit indeholder alle de i første Dels
andet og tredje Afsnit staaende Signaler med Undtagelse
af B.ompassignalerne saml Signalerne for Brøk, Længde,
Bredde, Tid, Baromf'ter, Termometer og Tal, der alle er
ordnede i 'l'abeller og uden Vanskelighed kan findes i
første Del.
Andet Afsnit indeholder et alfabetisk ordnet llegister over df' i første Del optagne geografiske Navne.
Tredie Del.
Tredie Del indeholder Afstands- og Semaforsignaler,
Anvisning til Signalisering med internationale Signalstationer, Haandtlagsignaliseringsmaader samt Signaler efter
Morses System.
Afstands- og Srmaforsignaler kunne behandles
under et, da de anvendes efter samme llegler. Der
benyttes de alt nævnte fire Signalfigurer eller Semafor
med tre Arme, der hver kan gives fire Stillinger; ved
al hejse tre Signalfigurer, eller ved at vise de tre Semaforarme i deres fire forskellige Stillingrr signaliseres ethvert af Signalflagenes Bogstaver samt forskellige specielle •Tegn• til Brug under Signaliseringen. Af disse
betyder oSignalbogtegnet•, at Signalet er taget efter den
internationale Sigoalbog. Enhver Bogstavering og Signalisering af Tal skal paabegyndes og sluttes med dertil
bestemte Tegn. Enhver almindelig Afstands- og Semaforsignalisering skal saaledes begyndes med et specielt
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Tegn; endvidere kan ethvert Signa\ begynde med Opmærksomhedsteguet og skal sluttes dermed.
De før omtalte 37 Afstandssignaler gives ved at
hejse fra en til tre Figurer paa engang; Signaliseringen
indledes ikke med noget særligt Tegn, men det enkelte
Hejs, der repræsenterer Signalet, efterfølges af Afslutningstegnet. Ulandt disse Signaler findes de internationale
Lodssignaler og Nødsignaler.
De nødvendige Figurtavler findes foran i tredie Del,
og Eksemplerne i Teksten ere forsynede med Figurer,
ligesom der udfor Teksten til de 37 særlige Afstandssignaler er afbildet de Figurer, der repræsentere Signalet.
An v i s ni n g e n ti I S i g n a I i s e r i n g m e d d e i n le rn at ion a I e Signalstationer er lildels i Overensstemmelse med den, der stod i Tillæget til den sidste
Udgave af den dansk-norske Signalbog. Denne Anvisning findes ikke i den engelske Signalbog, i hvilken der
kun er omtalt de franske Signalslationer, de saakaldte
Elektro-Semafor-Slationer. Da disse Stationer imidlertid
ikke anvende deres Semafor til Signalisering efter det
internationale System og saaledes kun betjene sig af de
samme Signaliseringsmidler som alle andre internationale
Signalstationer, der ikke ere forsynede med Semafor, er
Beskrivelsen af dem udeladt og erstattet med en almengældende Aovisnjng.
Dette er det eneste Punkt, hvorpaa der har fundet
Afvigelse Sted fra den engelske Tekst, der ellers nøje
er fulgt.
B a and flags i g n a I er. Af disse Signaliseringsmaader er der foruden den senere omtalte Morses Metode omtalt to, nemlig en engelsk og en fransk, der er
meget lig hinanden. Den signaliserende holder to smaa
Flag i Hænderne, og ved Hjælp af forskellige ArmstilJinger signaliseres eth,•ert Bogstav i Alfabetet, af hvilke
de første 10 tillige har en Talværdi. Meddelelsen signaliseres ved at bogstavere, og skal der signaliseres Tal,
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angives dette ved el særligt Tegn. Under dette Afsnit
er tillige medtaget den engelske transportable Semafor,
der er forsynet med to Arme paa Toppen og en lndikatorarm forneden. Semaforens Arme gives samme
Stillinger som Signalmandens Arme ved den engelske
Haandtlagsignalisering.
Signaler efter Morses Sys t em. I dette Afsnit er oplaget Lys- og Lydsigoaler. De gives ved
korte og lange Blink med en Lanterne eller ved lange
og korte Stød 1 Dampfløjte, Sirene eller Taageborn.
Det korte skal ,·are c. 1 Sek., det lange c. 3 Sek.,
mellem hvert Blink eller Stød skal der være et Ophold
af c. 1 Sek. Der gives kun følgende ni Signaler.
1) Opmærksomhedssignal = en Række korte Blink
eller korte Stød. Det skal besvares med samme
Signal. Det kan udelades under særlige Omstændigheder.
2) Jeg bar forstaaet Signalet = en Række afvekslende
laogP og korte.
3) De stævner mod Fare = kort - kort - langt.
4) Jeg behøver Hjælp; forlad mig ikke
kort - kort
- kort - langt.
5) Bar truffet Is = kort - langt langt.
6) Deres Lanterner brænder ikke (eller trænger til
Eftersyn)
kort - langt - langt - kort.
7) Mit Fartøj ligger stille, De kan føle Dem frem forbi
mig = kort - langt - kort.
8) Stop eller drej til ; jeg bar vigtige Meddelelser =
kort - langt - kort - kort.
9) Jeg bar Havari, kommuniser med mig
kort kort - langt - kort.
Det vil saaledes ses, at de syv Signalmeddelelser
begynde med en kort Tone, medens de Signaler, der
efter de internationale Søvejsreglers Artikel 15 skal gives
af Dampskibe i Tykning og Taage begynde med en
lang Tone.

=

=

=

136

Dea uye lnternotlonnle Slgnnlbog.

Endvidere er der medtaget tre Lys sign o. I er til
Brug mellem slæbende og slæbt Skib, nemlig:
1 kort Blink = Styr mere til Styrbord.
2 korte Blink = Styr mere til Bagbord.
4 korte Blink = Kast los Slæberen.
Ved Signalisering ved Svingning med Flag efter
Morses System givei; Bogstaverne i Morses Alfabet rnd
Hjælp af korte og lange Vin med et Boandnag. I
Normalstillingeo holdes Flagstangen skraat opad og til
Siden, og Viftene udføres til den modsatte Side af denne
Slilling. Denne Maade har den Fordel fremfor den i
vor Marine benyttede, at det er ligeg,v ldigt fra hvilken
Side, Aflæsningen foretages; men den kræver megen
Øvelse hos de signaliserende.

Tillmget.
[ den engelske Sigoalbog er i Tillæget kun optaget
Vejledning til RakeL-Redningsapparatets Brug. Flere
Nationer havde anbefalet at optage Stormvarsclssigoaler
m. m., men hertil svaredes af [{ommissionen, at alle
den Slags Signaler, der hyppigt ændredes og forøgedes,
hørte ikke hjemme i en Signalbog, men i Farvandsbeskrivelser. Imidlertid stnar det enhver Nation frit for
at optage i Tillægel, lnad der findes passende. I Tillægel til den dansk-norske Udgave er optaget en fortegnelse over Redningsstationer i Danmark, Norge og
Sverrig, Vejledning til Brugen af Raket-l\edniogsapparatet og Regler for Genoplivelse af skindødo druknede;
endelig er Lodssi~oaler og Nødsignaler opførte samlede
i Tillæget.

Den dansk-norske Udgave har været i Arbejde siden
Sommeren 1899, da det første engelske Udkast kom
hertil. Trykningen begyndte sidste Sommer, do. den
engelske Udgave forelna i sin endelige Skikkelse, og i
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Slutningen af Marts i Aar vil Udgaven være fuldt færdig. Det synes maaske at være en vel lang Tid, der
er anvendt herpaa, men det er- ikke noget lille Arbejde
at studere og derefter oversætte en 550 Sider stor Signalbog og at ordne den til Brug for en anden Nation.
Manuskriptet er paa ca. 1600 Foliosider, og Trykning
med l{orrekturlæsning tager megen Tid ved et Værk som
dette. Den kommer imidlertid til at foreligge færdig før de
fleste andre Nationers, og det bliver sikkert en god Bog.
At dette gode Resultat opnnas, skyldes særlig
dP,o Dygtighed og Routine, den norske Kommandørkaptajn Salvesen, der har foretaget den norske Del
af Arbejdet, er i Besiddelse af. Kommandørkaptajnen, der
er Chef for Norges Kontrolrevision for Skibsmaaling,
har været Medarbejder ved den første norske Udgave i 1868 og Redaktør for de senere Udgaver af den
internationale Signalbog, saa det er indlysende, at i
bedre Hænder kunde Arbejdet med den nye Udgave ikke
lægges. Paa dansk Side er Arbejdet foretagen af Kommandør, nuværende Marineminister Middelboe, der var
Medarbejder ved den første danske Udgave 1881, og
forfaltel'en af denne Artikel, hvis Hovedopgave har
været Ordningen af anden Del.

Bemærkninger til Premierløjtnant Kiærs Artikel
om det værnepligtige, befarne Mandskab.
Af Kaptajn V. løhoke.

Tilslutning til Premierløjtnant Kiærs Artikel om
Søværnets befarne, værnepligtige Mandskab kunne følgende Oplysninger vedrørende de Befarne i et af vore
Skibe med Sejlrejsning, i hvilket jeg for et Par Aar
siden forrettede Tjeneste som Næstkommanderende,
maaske have sin Interesse.
Tlds,kr. f. Sovo,sen. 72. Aarg.
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Det viste sig meget vanskeligt ved Mandskabets
Fordeling at faa brugelige Topgaster, ligesom det ogsaa
havde sin Vanskelighed at skaffe flinke Folk til Dramog Bovenbramsejlene, idet flere nf dem klagede over
Svimmelhed, medens enkelte aldeles ikke var vant til ·at
gaa til Vejrs. Det var derfor i Begyndelsen af Togtet
nødvendigt stadig at skine Besætning til disse Sejl,
indtil det endelig lykkedes at finde Folk, som ikke bleve
alt for forpustede og medtagne af at gøre Sejl los og
fast et Par Gange i Træk.
Af befarent Mandskab havde Skibet en Besætning
paa 73 Mand, af hvilke 29 var ¼ Bef., 44 1 /1 Bef., og
af disse var 5 Mand absolut ikke i Stand til at forrette
Tjeneste til Vejrs. Jeg skal bemærke, at da Besætningen
blev udtagen i Vagtskibet uSjælland« af det indkaldte
befarne Mandskab, blev de Folk, som udelukkende havde
sejlet med Dampskibe, skilt ud som uanvendelige i et
Skib, der hovedsagelig skulde benytte sin Sejlrejsning.
Ved at undersøge, hvor megen Søfart hver af de
Befarne havde, hvilke Skibe de havde sejlet med etc.,
kom jeg, hvad Søfarten anganr, til følgende Resultat,
idet jeg dog skal forudskikke den Bemærkning, at da
Søfartsbøgerne ikke fandtes ombord, hvile mine Tal 1kun
paa Mandskabets mundtlige Udsagn. Gennemsnitsfarten
var for 1/1 Befarne:
med Dampskibe
10 Maaneder
Raasejlere
43
Jagter, Galeaser 6
og for 1/2 Befarne:
med Dampskibe
5 Maaneder
Raasejlere
16
-- .Jagter, Galeaser 9
To af de 1/1 Befarne var over 30 Aar gamle og
havde derfor en Del mere Søfart end de øvrige, nemlig
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16 og 12 .Aar, men Matroser i den Alder hører jo til
Undtagelserne i vore Skibe.
38 af d~ Befarne havde udelukk.end~ sejlet med
Sejlskibe, hvorimod de øvrige dels havde sejlet med
Dampskibe og dels med Sejlskibe. Af. Besætningen
hayde 2 Matroser faaet den første Uddannelse i Skoleskib~t •Georg Stage •, og disse stode, baade hvad Arbejder til Vejrs og alminde}igt forefaldende Mntrosarbejde
angaar, betydeligt over Størstedelen af de andre Befarne og udfyldte deres Tjeneste som Topgaster paa
fortrinlig Maade. Flere af Folkene kunde ikke ro, og
som ovenfor nævnt kunde 5 ikke gaa til Vejrs, ligesom
ogsaa enkelte ikke tidligere havde styret med Rat, En
1 / 2 Befaren havde ikke sejlet i de sidste 3 Aar og havde
slaaet sig paa Landvæsenet, en anden havde ikke sejlet
i de sidste 5 Aar og studerede nu Jura. En 1/2 Befaren
kunde ikke styre og kendte ikke en Gang Kompasset,
og ban havde dog sejlet 7 Maaneder med en Brig og
12 Maaneder med en Galease.
Naar undtages de Folk, som havde sejlet med store
fuldriggede Skibe, stod den enkelte af Besætningen
gennemgaaende under, hvad man kan forlange af en
flink Matros; men den Ros maa jeg dog give den, at
det var en sjelden skikkelig og villig Besætning, som
ved Togtets Slutning - for de Befarnes Vedkommende
- kunde møde op med en blank Straffejournal.
Hvad nu selve Premierløjtnant Kiærs Artikel angaar, da kan jeg fuldstændig slutte mig til hans Opfattelse af Løoningsspørgsmaalet, at Sømandens specielle
Faguddannelse ikke berettiger ham i vor Tid til højere
Lønning end de andre værnepligtige ; men at opnaa en
Besparelse paa den aarlige Udrustoingskonto ved at nedsætte det befarne Mandskabs Lønning, altsaa reducere
Øvelseskontoen med det af Premierløjtnant Kiær opgivne Beløb, finder jeg fuldstændig forkert. De Penge,
der kunde spares ved, at alle værnepligtige fik den
10•
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samme Løn, som Lægdsrullemandskabet nu faar, burde
anvendes dels til Tillæg, hvad jo ogsaa Premierløjlnant
Kiær antyder i sin Artikel, til de Folk, som paa Grund
af den Faguddannelse, de bringe med i Tjenesten,
kunne gøre Gavn om Bord i særlige Stillinger, som
one paalægger de værnepligtige større Ansvar og personligt Arbejde end de værnepligtige i al Almindelighed, og
dels til den militære Uddannelse, thi med de nyere
Vaaben og det komplicerede Materiel; som nu findes i
et moderne Kampskib, kan man sikkert ikke, navnlig
med vor korte Uddannelseslid, anvende for meget paa
Personellets Uddannelse.
At del vilde være ønskeligt, at de værnepligtiges
Lønning baade i Flaaden og i Hæren blev forhojel, er
vist alle enige om, men delte kan sikkert kun ske ved
Indførelsen af en Værneskat, som kan komme dem
til gode, der afijene deres Værnepligt.
Vor Lønniogslov er jo nu over tredive Anr gammel
og trænger derfor pan mange Punkter i høj Grad Ul
en llevision. Naar man gennemlæser de Motiver, som
ligge til Grund for det befarne Mandskabs større Lønning, maa man indrømme, at de i Øjeblikket lige saa
godt kunde finde Anvendelse paa de indkaldte Maskinister, Fyrbødere, Reserveunderofficerer etc.; thi den
Tjeneste, man forlanger af dem, kan fuldt ud sammenlignes med den, man i Sejlskibenes Tid forlnogte nf det
befarne Mandskab, og jeg skal derfor kortelig omtale de
Love, som have Interesse til Belysning af denne Sag.
Lønningsloven nf 1868 omfatter ikke Mandskabet
af Sørullen, fordi den kun fastsætter Landlønninger,
og som der staar i Motiverne til Lovudkastet: uMandsknbet af Sørullen beordres først til Møde, umiddelbart
forinden de skulle ombord i de Skibe, hvori de skulle
gøre Tjeneste, og derfor indtræde de straks i Søgage
i disse eller Logiskibet. Anganende Selønoingerne siger
kun ~ 24 af denne Lønningslov: u Udbetaling af Sølillæg
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og Diæter under Udkommando vedbliver efter de nugældende Love og Bestemmelser, indtil anden Ordning af
disse Forhold fastsættes ved Lov.•
Den dengang gældende Lov var Loven af 1856, og
den fastsatte Lønningen for en 1/1 Bef. til 12 Rdl.
maanedlig, for en 1 /1 Bef. til 8 Rdl. maanedlig. J Udkastet til denne Lov var der oven i Købet foreslaaet
Lønningerne 14 Rdl., 9 Rdl. og 61/1 Rdl. maanedlig
for henholdsvis 1 /1 Bef., 1/, Bef. og •søvant.. Motiverne
hertil lyde in extenso :
»Lønningen for det til Søkrigstjenesten udskrevne
indrullerede Mandskab er senest bestemt ved allerhøjeste
Resolution af 14. Sept. 1834, bekendtgjort ved Adm.
og Comm. Collegiets Plakat af Decbr. s. A. Siden
den Tid er Hyren for Søfolk. paa Koffardiskibe stegen i
en saa betydelig Grad, at Orlogshyren er kommet til at
staa i et særdeles stort Misforhold dertil, navnlig for
de fuldbefarne og halvbefarne Matroser. Følgen deraf
bar vist sig i, at det Aar for Aar er blevet vanskeligere
ved Udskrivningen at erholde det fornødne Antal Matroser til de udrustede Skibe, saa at Udskrivningen
stedse hyppigere bar truffet ældre, gifte Folk, der allerede flere Gange har gjort Togter til Orlogs, og som
derfor efter Billigbed burde have været fritagne for
Udskrivning. Den ringe Lønning, der nu gives til Orlogs, foranlediger nemlig, at en Del af de søværnepligtige
unddrager sig Udskrivningen paa forskellig Maade,
navnlig ved at gaa i Fart med fremmede Nationers Skibe,
og da Mødet ved Sessionen til Udskrivning ikke kan
fremtvinges uden saadanne indskr1P.nkende Bestemmelser,
som vilde medføre stor Skade saavel for de søfarende
som for den private Søfart, er det anset for tilraadeligt
at søge at modvirke Ulysten til Orlogstjenesten ved at
forbedre de udskrevnes Lønning. - Ved de foreslaaede
Lønninger er der vel taget Hensyn til den forøgede
Hyre i privat Skibsfart, men Lønningerne er selvfølgelig
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ansatte ikke ubetydeligt lavere, fordi den udskrevne, der
opfylder den ham paabvilende Værnepligt, ikke anl!1ges
at kunne gøre Krav paa fuldt Vederlag for det Arbejde,
ban derved præsterer. For de fuldbefarne Matroser er
Betalingen ansat forholdsvis mere lig Kolfardihyren end
for de andre Befarenheder, men hertil synes tilstrækkelig
Grund i den Omstændighed, at disse Folk er i Besiddelse nf en selverhvervet Dygtighed for Søtjenesten, som
Staten drager Nytte af."
Resultatet blev nu ikke destomindre, at Loven fastsatte, som ovenfor nævnt, 12 Rdl., 8 Rdl. {og 4 1/ , Rdl.),
for 1 /i Bef., 1/2 Def. (og nsevant•). Loven af 1868 forandrer altsaa ikke noget derved, og først 1869 fastsættes
den nuværende Lønning til 12 Rdl. og 8 Rdl. + 10
Skilling daglig i Munderingspenge.
I Motiverne til dette Lovforslag hedder det:
• Det befaroe Mandskab af SøruUen har hidtil, nanr
indkaldt, været lønnet med Søgage og Skibskost in. Lov
af 27. Maj 1856, hvad enten det har været udkommanderet eller indlogeret paa Logiskib; da de i Reglen først
blive indkaldte, naar det Skib, hvormed de skulle udkommanderes, mlrustes, har man ikke fundet Anledning
til at foreslna anden Forandring heri, end at der bestemtes en maunedlig L0nning for dem, der kun kunde
udkommanderes som Befalingsmænd . . . Med Bensyn
til selve Lønningen for det befarne Mandsknb af S0rullen bar man antagel, at der maatte tages billigt
Hensyn til den ved egen Anstrengelse erhvervede Dygtighed, som disse Folk P.r i Besiddelse af, og til den
Lønning, der gives dem i Handelsmarinen. Denne er
for Tiden for en Matros og en Letmatros henholdsvis
ca. 20 og 16 Rdl. og for en Styrmand 32 til 34 Rdl.;
da dette Mandskab imidlertid skal aftjene deres Værnepligt, og der altsaa ikke kan gives fuldt Vederlag for
dets Dygtighed, har man fundet det hensigtsmæssigt
kun at give dem en lille Forhøjelse i den hidtil til-
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staaede Lønning, paa Grund af den højere By.re der
betales nu mod tidligere. Denne Forhøjelse har man
troet det beldigst at give ved, i Overensstemmetse med,
hvad der tilstaas Lægdsrullemandskabet, at tillægge dem
10 Skilling daglig i Munderingspenge i Stedet for de
hidtil tilstaaede 3 Rdl. i Paaklædningspenge for eet
Aar eller for et Togt af kortere Varighed end et Aar ... •
Hvad Gennemsnitsalderen for de Befarne angaar er
den omtrent den samme nu, som den var for tredive Aar
siden og er nærlig lig Gennemsnitsalderen for Lægdsrullemandskabet. I 1866 var Gennemsnitsalderen saaledes for
490 indkaldte Befarne (der var ialt indkaldt 574, men for
84 flades ingen Alder opført i Stamrullen) 22,, Aar.
Af de værnepligtige var
156 Befarne 20 Aar og derunder
255
20 -'25 Aar
25-30 67

9
2

30-35 over 35 -

I 1899 var Gennemsnitsalderen for 609 indkaldte
Befarne 22,ø Aar.
Af de værnepligtige var
156 Befarne 20 Aar og derunder
362
20-25 Aar

86
3
2

25-30
30-35 over 35 -

Man hører ofte udtalt, at de befarne Folk i Flaadens Skibe var meget ældre i tidligere Tid, men ovenstaaende Data, som ere udtagne af to vilkaarlig valgte
Aars Indkaldelser, viser jo, at dette ikke er Tilfældet.
Om de indkaldte værnepligtige ere gifte eller ej, fremgaar
ikke af Rullerne, men yed at undersøge, hvor mange
der i de samme to Aar have hævet Trækkepenge, kan
man dog danne sig et Begreb om Antallet af gifte, idet
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man vel kan gaa ud fra, at det som Regel kuo er
gifte Folk, som bæve Trækkepenge. Tallet er omtrent
det samme, idet der i 11 Tilfælde er debiteret Trækkepenge paa Befarnes Ifonto i 1866, og i 12 Tilfælde

i 1899.

Nekrolog.
Kaptajn Helge Torben Foee er den 18. Januar
d. A. afgaaet ved Døden, og Marinen har derved lidt
et stort og føleligt Tab.
Han var født i «jøbenhavn den 28. August 1856.
Ener at have beslaaet Afgangseksamen fra S0oft1cersskolen som den bedste af sit Bold, udnævntes han 1877
til Sekondløjtnant, 1880 til Premierløjtnant og 1893 til
Kaptajn. Han gennemgik Officersskolens ældste masses
Artilleriafdeling fra 1880-82, traadte snart derefter i
Søartilleriets Tjeneste og udnævntes 1. April 1887 til
Undertøjmester ved '!'øj busafdelingcn, hvilken Stilling
han, bortset fra enkelte Udkommandoer, uafbrudt beklædte til sin Død. Hans sidste Udkommando var som
Chef for lianonbao.den Falster sidste Foraar. Han følte
sig kort efter Togtets Begyndelse mindre vel, men først
da Sygdommen havde taget ahorlig fat, opga\' ban sin
l{ommando og blev bragt i Land til et Sygeleje, frn
hvilket han ikke mere skulde rejse sig.
Foss havde et lyst Hoved, en klar Opfattelsesevne
og arbejdede ualmindelig let 01; hurtigt. Med sine rige
Evner og levende Interesse for alt, hvad der vedrørte
hans Stand, bar han baade i Tale og Skrift ved mange
Lejligheder givet sit Didrag til Løsmng af forskellige
for !\farinen vigtige Spørgsmaal. Om alle Forhold, de1·
interesserede ham, havde han en bestemt og udpræget
Mening og forstod paa en logisk Maade ogsaa at gøl'e
denne sin Mening klar for Antlre. Naar ban, som det
jævnlig skete, holdt Foredrag i S0Heutenant-Selskabet eller
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deltog i Diskussionen om Spørgsmaal vedrørende Marinen, fulgtes allid hans Ord med Interesse og Opmærksomhed, og selv om hans Anskuelser ikke altid delles af
Alle, saa havde ban en egen energisk og overbevisende
Maade at udtale sig paa, saa at han alligevel let rev
sine Tilhørere med sig. Ban havde dertil et ualmindeligt smukt og velklingende Organ. I lige Maade har
ban ofte snavel i nærværende Tidsskrift som andetsteds
leveret værdifulde Arlikler om forskellige maritime Spørgsmaal, udarbejdede med Sagkundskab og urokkelig Tro
paa Marinens store Betydning for Landets Forsvar.
Det var dog navnlig Artilleriets Tjenes te, at Foss
,•iede sine bedste Kræfter. Allerede i en ung Alder
knyttedes han som sagt til Søartilleriet, og i sin Egenskab af Undertøjmester har han derefter gennem en lang
Aarrække opfyldt en ansvarsfuld og omfattende Virksomhed med Dygtighed og aldrig s,·igtende Interesse og
Samvitlighedsfuldhed. Bnn medbragte til denne Gerning gode og vel funderede Kundskaber, som han stadig
udvidede ved med Grundighed at følge med paa Alt,
hvad der paa Artilleriets Omraade fremkom i Udlandet,
ligesom han ogsaa søgte at drage de bedst mulige Lærdomme og Erfaringer ud af de ikke faa og efter vore
Forhold ret omfattende Forsøg, som under hans Tjenest.etid ere afholdte af Søartilleriet. I Forbindelse med denne
sin Hovedvirksomhed overtog Foss tillige i en tidlig
Alder Stillingen som Lærer i Artilleri, først paa Søofftcersskolen og senere endvidere paa Officersskolens
Flaadeafdeliog. Ogsaa disse Virksomheder, som ere
sammenfaldende med et Tidsrum, i hvilket Artilleriet
har haft en meget stærk Udvikling, omfattede ban med
samme levende Interesse, og som Frugten af hans Arbejde i denne Retning foreligger der fra hans Baand
flere omhyggeligt udarbejdede Lærebøger, som tale tydeligt om hans store Flid og Arbejdsdygtigbed.
Uagtet hans Virksomhed saaledes væsentlig gik i
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en teknisk og teoretisk Relniog, hang ba.n dog med
Liv og Sjæl ved Sømandslivet, som faldt saa godt sammen med hans djærve og frejdige Natur. Allerede som
11 Aars Dreng gjorde ban sin første lange Rejse til
Koffardies til Sydamerika, men da ban kom hjem derfra,
bestemte han sig til at gaa ind i Marinen og kom snart
derefter som frivillig Lærling med Korvetten ,, Thoru til
Vestindien. Under sin senere travle, daglige Virksom•
hed san ban stedse med Længsel hen efler Udkommandoerne, glædede sig meget til dem og kom sædvanlig
styrket og oplivet tilbage fra dem. Hans medfødte Sømandsblik og praktiske Natur kom ham her særlig til
Nytte, saaledes at ban ogsaa ombord udfyldte sin Plads
paa en særdeles Lilfredsslillende Mande.
Som Kammerat var Foss trofast og tjenstvillig som
Faa, altid rede Ul at hjælpe og rande, naar det behøvedes; lige overfor sine Underordnede var ban human og
velvillig, men selv ivrig i Tjenesten fordrede han det
samme af Andre. Med sit let bevægelige Gemyt blev
ban ofte ungdomn)e\igt begejstret over del, han syntes
stort og skønt i Livet, men ligesaa ivrig kunde han blive
overfor det, der efter hans Mening ikke var stemmende
mod Ret og Retfærdighed, og lige uforbeholden udtalte
han sig saavel i den ene som i den anden Retning.
Eo lang og smærlefuld Sygdom bar nu desværre
altfor tidligt gjort en Ende paa denne dygtige og kraftige Mands Liv midt i hans bedste Manddomsalder. Han
vil efterlade sig mange Venner og et Navn, som længe
vil mindes blandt de bedste i den danske Marine. Under
hans langvarige Sygeleje, hvor Frygt nu og da vekslede
med Haab, har hans trofaste Hustru plejet ham med
den største Omhu og Kærlighed lige til det sidste.

s
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Boganmeldelse.
Lærebog i Sømandskab. Samlet og udarbejdet
til Brug ved Undervisningen for Kadetterne og Aspiranterne til Søofflcersskolen af F. C. C. Bardenileth,
Kommandør og Chef for Søofflcersskoleo. 2 Bind. Forhandles fra Søoffl.cersskolen. Pris 2 Kr. pr. Bind.
Denne Bog er en Afløser for den tidligere Bog af
samme Navn fra 1886, udarbejdet af daværende Kaptajn
V. Hansen. Den ny Sømandskab er imidlertid ikke alene
bleven moderniseret, men er i betydelig Grad bleven
udvidet, idet den foruden den egentlige Sømandskab hvortil henregnes Godsets Fart, Fartøjstjeneste, Manøvrer,
Søvejsregler, Havarier og øvrige forskeUige Arbejder til
Søs, derunder Anvendelse af Drivankre, Olie til Bølgedæmpning, Forhold under Læk og Grundstødning, Redningsvæsen m. m. - indeholder Afsnit, der behandler
Søværnets Ordning og Officerernes Tjeneste saavel i
Land som om Bord: under Ekvipering, paa Togt, under
Desarmering, samt Oplægning i Krigsberedskab. Overalt, hvor det kan komme til Anvendelse, er der givet
Uddrag af eUer henvist til Love og Bestemmelser eller
Instruktioner og Reglementer.
Bogen er velskreven, klar og uden væsentlige Fejl;
et Eksempel paa en uheldig Korrekturfejl findes i 1. Del
S. 221, hvor Læsejlene er komne til at staa i Læ i
Stedet for til Luvart. Enkelte Gentagelser (saasom Apparater til Fartøjers Udsættelse, Nødsignaler) skyldes
formentlig, at enkelte Afsnit ere blevne udarbejdede af
andre end Udgiveren.
Hvor nødvendigt det er, at en saadan Bog, naar
den skal have sin fulde Værdi, fornyes hyppigere, end
det hidtil har været Tilfælde, kan ses deraf, at den ny
Bog allerede paa et Par Steder er forældet, saaledes angaaende Udsættelsesmaaden for Fartøjerne i -Odin• og
Nødsignaler.
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Foruden at være en Afløser for den gamle Sømandskab aibjælper den 'nuværende Bog et længe felt Savn,
idet den paa mange Omraader kan tjene som Baaodbog
for Offirerer, der for længere Tid, ved at sejle til Koffardi, gaa i fremmed Tjeneste, i Opmaalingstjeneste, i
Fiskeriinspektionstjeneste m. m., komme ud af Gangen
i Tjenesten i de egentlige Krigsskibe. Bogen er til en
vis Grad Fuldførelsen af den Tanke, som flere Gange bar
været fremsat, ogsaa som Prisspørgsmaal i S01ieutennnlSelskabel, en Baandbog for Næstkommanderende.
Den ny Sømandskab kan anbefales til alle Officerer:
men ogsaa udenfor Krigsmarinen fortjener den Udbredelse,
selv om en større Del af den ikke har direkte Interesse
for Orficerer i Handelsmarinen; for en bestemt Del af
dem, nemlig Reserveløjtnanterne, vil den være af stor
Værdi under deres Tjeneste i Krigsmarinen.
J. H.

s.

Blanding.
Det japanesiske Redningsvæsen. Det kejserlige
japanesiske Selskab for Skibbrudnes Redning, Da in i pp on Teikohu Suinam Il.iusai Kwai, blev stiftet i
1879, men fik først kejserlig Stadfæstelse i 1899. Selskabet vedligeholder nu 17 med Redningsbaade og Redningsapparater forsynede Stationer, hvis Baade betjenes
af frivilligt Mandskab. I 1899 reddedes ved Selskabets
Hjælp 1211 Mennesket· og bjærgedes 269 Skibe, hYis
Værdi ansloges til f 55000. Selskabet underholdes
væsentlig ved frivillige Bidrag, men nyder desuden Statsunderstøttelse. Bestyrelsen udfolder for Tiden stor Virksomhed for al forøge sine Indtægter, idet man ikke alene
har Opmærksomheden henvendt paa at udvikle de alt
eksisterende Redningsstalioner, men ogsaa paa saa snart
som mulig at oprette mange nye.
Det kejserlige japanesiske Handelskammer angiver
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sm sidste Beretning, at der alene af registrerede Skibe

i Aaret 1898 forefaldt 2664 Strandinger paa Japans

Kyster og at de S0ulykker, som overgik uregistrerede
Skibe og Fiskerbaade, var n utalligea.
(Efter The Lire BoatJ.

Meddelelser fra Nord- og Østersømarinerne.
Da.nme.rk.
I November og December Maaned 1900 foretoges
Prøveture med Panserskibet •Herluf Tro Ile•. Prøverne
vare dels de kontraktmæssige Maskinprøver og dels
Skydeprøver med Artilleri og Torpedoer.
Hovedmaskinerne ere byggede hos Aktieselskabet
Burmeister & Wain, medens Kedlerne, der ere af Tbornycrofts almindelige Type (som i oSkjold« og nGPjsera),
samt alle Bjælpemaskinerae ere forfærdigede paa Orlogsyærflet.
Alle Prøverne forløb godt og gav tilfredsstillende
Resultater. Paa en 8 Timers Udholdenhedsprøve opnaaedes en Gennemsnitshastighed af 14,59 Knob med
.J. 8. K. 31'll paa et Deplacement af 3409 Tons.
Paa en 4 Timers Fuldkraftsprøve opnaaedes en
Gennemsnitshastighed af 15,65 Knob (lige saa stor som
.,. Iver Hvitfeldts a) J. B. K. 4399 Deplacement 3432 'fons.
Foruden at tjene som en foreløbig lastallationsprøve
gik Artilleriprøverne væsentligst ud paa at konstatere
Skibskonstruktionens Styrke overfor Smældet fra Kanonerne. Af den Grund afgaves med hver af de 15 cm.
H. K. eet Skud med Krigsammunition og Kanonerne i
skarpeste Baksning langskibs; 2 af Skuddene afgaves
under største Elevation. Overbygningen udholdt denne
Skydning paa en fuldt ud tilfredsstillende Maade; derjmod bleve Dækket ved Skydning under et Par Graders

150

Meddelelser fra Nord- og Øslersømarlnerne.

Elevation ende) beskadiget af Stumperne fraBylsterlaagene,
en Ulempe som disse uundgnaelig maa føre med sig.
Med den forreste 24 cm. B. K. blev der med Krigsammunilion afgivel et Skud vaterpas og forefler; og med
den agterste 24 cm. B. K. blev der, ligeledes med Rrlgsammunition, afgivet et Skud under skarpeste Baksning
forefler og under største Elevation. Ved ingen af Skuddene fremkom der synlige Paavirkninger h, erken paa
Skibet eller de særligt for Forsøget opstillede Projektører
og elektriske Jnslallnlioner.
Kanoner og Affutager funktionerede fuldt ud till'redss tillen de.
Forsøgene med Skibets Ondervandsapparater ere
hovedsageligl gaaet ud paa at undersøge, om Apparaterne
virkede paalideligl, og om selve Installationen af disse og
Torpedotransporten ombord var tilfredsstillende.
Der er afholdt saavel Skydning fra stilleliggende
Skib, som under Gang, idet den førstnævnte Skydning
væsentlig gik ud paa at lære Apparaternes Virkemaade
at kende, samt at bestemme Torpedoens Udskydningshaslighed, medens Skydning under Gang havde til Deesigt at prøve Apparaternes Virkemande under forskellige
Forhold. Skibets Fart var under Forsøgene 6, 10 og
14¼ Knob, ved hvilke Hastigheder Træfningen var tilfredsstillentle.
Skønt det er den første Installation med Undcrvandsudskydningsapparater tværs, der er foretaget i vore
Skibe, har alt i Hovedt~ækkene virket normalt og paalideligt, ligesom selve Installationen ikke har givet Anledning til nogen Bemærkning.

;England.
Nybygninger m. m.
Panserkrydseren •Suffolk~ skal have Nicinussekedler.
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Krydsere. Kølen til Krydser af Il Kl. •Challengera
er lagt den lste December.
Krydser af II Kl. ,Sybille• paa 3400 Tons er strandet
den 16de Januar og er Vrag.
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Ombygninger.
Krydseren nBlonde11, der er bygget i 1888-91 og
har kostet 1 2/s Mill. Kr., og paa hvilken der siden er
anvendt 1 /, Mil!. Kr., skal have sine Lokomotivkedler erstattede med Vandrørskedler. Omkostningerne ere anslaaede til 1/2 Mill. Kr.

Forskelligt.
Ombord i Kampskibet nThunderer, har der den
lste November fundet en Granatsprængning Sted i hver
af de 2-25 cm. Taarnkanoner i Affyringsøjeblikket paa
en saadan Maade, at Granaternes Bagpart blev siddende i
Kanonerne; t;lisses Tuber bleve beskadigede, saa at man
har maattet ombytte Hanonerne med Reservekanoner.

Frankrig.
Nybygninger ,m. m.
Krydsere. Panserkrydserne af uGloireu-Typen faa
et Sidepanser af 170 mm. Barveystaal.
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Torpedobaadsødelæggeren •Pique• er rærdig j
.dens Fart er 24 Knob.
Ombygm'nger.

J{ystforsvarspanserskibet »Cal'man• faar 27 cm. B. J{.
i Drejetaarne i Stedet for sine 42 cm. D. K. i BarbeUetaaroe.
Panserskibet •Devastalion•s 8-27 cm. B. r<. erstattes med 4-24 cm. D. re. og 4-10 cm. B. f{. 1 de
32 cm. B. K. med 4-27 Il. [{.
T{ystrorsvarspanserskibel • Requin • bliver ved Ombygajogen lettet over 600 Tons, hvilket vil Jette del
ca. 0,5 m.
f{ystforsvarspanserskibel »Furieux" faar 24 cm. D. K.
i Orejetaarne i Stedet for sine 34 cm. B. IL i Barbettetaarne.
Krydseren • lsly c, faar Batteriets Træ erstat let med Jern .
Krydseren ~ Davout• faar Vandrørskedler i Stedet ror
sine cylindriske Kedler.
Forskelligt.

Ombord i Panserskibet 11St. Louis" er Luflkedlen
paa en 45 cm. Torpedo sprungen i et Stævnrør.
Torpedobaadene nLansquenet" og 151 ere strøgne
ar Flaadelisten.

Rusland.
Kappeklædte Panser-Projektiler.

Vice Admiral Makarof, for Tiden kommanderende
Admiral over den balliske Flaade, bar under Diskussionen
efter el Foredrag i Kronstadt Marineklub om kappeklædte
Panser Projektiler givet nogle Oplysninger, som vi nedenfor gengive efter et Referat i f<ronstadt Tidende for
lste Februar d. A. om de første Forsøg med denne Art
Projektiler, til hvilken han som bekendt har givet Ideen.
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•Mit Forslag om at forsyne Panser Projektiler med
Kappe fremkom, dengang jeg var General fnspektør for
Sø-Artilleriet, under følgende Omstændigheder. Paa Forsøgs Skydepladsen blev der i Overværelse af Repræsentanter fra Vickers og Harvey prø,•eskudt nogle Panser
Plader fra disse Fabrikanter samt nogle Plader fra Tersilberg Fabrik leverede af Brown. Alle Pladeroe vare
stærkt hærdede. Der blev skudt med Boltzer Projektiler.
Et 15 cm. Projektil, som ramte en 26 cm. Panser Plade,
knustes fuldstændig. Derefter affyredes et 24 cm. Projektil med en Begyndelseshastighed af 525 Meter, det
gik ogsaa itu ved Anslaget; man forøgede da Begyndelseshastigbeden til 625 Meter, og ved dette Skud revnede
Pladen og Projektilet trængte halvt iod og blev stikkende.
Paa Grundlag af disse overordenlig gunstige Resultater
besluttede man at slutte Kontrakt med Oarvey for 4-5
Aar om Levering af Panser til Flaaden.
Jeg havde imidlertid fæstet Opmærksomheden ved
den Omstændighed, at hvis der anbringes en blød Plade
foran Pansret, gennembrydes dette lettere: og foreslog
derfor at anbringe en Kappe, som ogsaa aobragtr.s paa
et 47 mm. Projektil.
Skydningen med delte gav det forbavsende Resultat,
at Projektilet gennembrød en 63 mm. Plade uden at
sønderbrydes. Da vi kom mere til Klarhed over dette
Spørgsmaal ved Skydning med kappeklædte 15 cm. Projektiler, førte dette til, at Kontrakten ikke blev sluttet.
Vi viste Vickers og Harveys Repræsentanter Virkningen
af Skuddene, og de vare yderst forbavsede. Forsøgene
viste ogsaa, at ved en Anslagsvinkel af 25° gennembryder Projektilet endnu Pansret, og først ved en Vinkel
af 30 preller Projektilet af, efterladende et lille Mærke
eller Fordybning paa Pansret.
Teoretisk kan Kappens Evne til at forøge Gennembrydningsevnen forklares ved, at i Anslagets første Øjeblikke spænder det bløde Materiale som en Bøjle om

°

Tldukrifl

r. Sov ■ ,en.

72. Aarg,
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Projektilets Forparl, hvorved dennes Styrke forøges, og
endvidere hjælper del Lil, al Projektilel faar en regelmæssig Vandring ind i Pansret. Hullet i Pansret er sna
regelmæssigt, som om del var horet. Under Projektilets
Bevægelse i Pansret tjener del bløde Metal som Sm11relse,
ganske vist af en ejendommelig Art, men dog fuldstændig
svarende til sin Bestemmelse. Ubre smøres med e.n
meget On Hen-Olie, til Skibsmai;kioer uo,rndei. en grovere
Olir, ,•ed el Skibs Afløbninl! smøres m1•d en fast Masse,
Ttrlle, ved Granater med et endnu •grovere" Smøremi<ldrl, nemlig Metal. Jeg foreslog al fortsælte mPd
Forsøg med KappPr til Støbejerns Urundrørs Oranater,
hvilke som bekendt s0ncle1·brytles af endogsua 15 mm.
Plader. Jeg prøvede til disse Granater at anvende
Kapper af Guttaperka. hvilkel Materiale jeg ansaa tor
det bedst egnede for Støbejern, men det tiste sig, at
jeg tog fejl. Guttaperka Ciapperne floj af Graoaterne1
og de blev i mange Tilfælde fundne tæl ved Kanonmundiogen. Men deraf følgPr ingen lunde , al der ikke
gives nogcl Slof eller nogeo Legering, som er istaod
til at forøge Stnbejerns Gn1.nnters Grnncmbrydniogse\'oe.
Skønt Vici,.ers llepræsentanl atter kom til os efter
Forsøgene, trængte Ilemmclighcden dog ikke ud til Udlandet. I Washington har jeg set amrrikaoske Kapper
nf 1'ouliPrs System, men de gav ikke særlig gode Resultater. El Aarstid senere begyndte St. Chamond Fors"'g med afstumpede f{apper og anvendte store Summer
derpaa uden dog heil at komme til noget Resullal.
Det tjener vo1·t Arliller·i til Ære, al Bemmeligh<'dcn
endnu paa delle 'l'idspunkl ikke var trængl ud Lil Udlandet.•
Af selve Foredraget uddrage vi tirLer samme Kilde
nedenstaaende Oplysninger.
Makarofs l{appl'r til Panser Projektiler forfærdiges
af Nikkel Staal og fastholdes ved Lodning i Forbindel1;1~
med fremspringende .Ringe e. I. Som Loddemiddel an-
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vendes et let Meta! , saasom Babit. Kappens Vægt er
omtrent 4¼0/o af Projektilets Vægl.
Ved de første Forsøg prøvede man ..at fastholde
Kapperne paa Projektilerne ved at gøre dem magneLi-sJrn,
men paa Grund af deres ringe Størrelse lykkedes di:t
ikke at gøre Magneliseringen kraftig nok. Man bibeholdt
derimod Navnet omagoetiskc Projektiler<, for at lede ~eQ
91Tentlige Menin g i Udlandet paa Yildspor med Hellf~yn
til Bef~stelsesmaaden.
De rll ssiske Forsøg hav~ vist, at Anbringelsen af
Rappe paa Projektilerne ikke i væsenlig Grad forøger
Gennembrydningsevnen ved de mindre Kalibre, ~erimod
forøger den meget stærkt ved større Kalibre, og man bar
derfor nn bestemt at anvende kappeklædte Panser Projektiler ved alle Kalibre sli:,rre end 120 mm.
Forsøgene have endvidere vist, at Anbringelse af
Kappe paa Projektilerne formindsker Gennembrydningse.vn~n 0\'erfor blødt Panser med \:- 11 °/9, men da alle
moderne Skibe ere pansrede med haardt Materiale, anser
man denne Mangel for at være uden praktisk Betydning.
Belleville-Kedler. I Henhold til de Erfaringer, man
bar gjort i den fran&ke og engelske Marine med Hensyn
til Fødevands forvarmere, de saakaldte "economisers", biJ.r
den tekni,ske Komite beslultel, ikke alene ikke at anbringe
r:lem i nye Be11eville -Kedler; men endogsaa at fjerne
dem fra de allerede forfærdigede Kedler til Panserskibene
af •Borodino• Typen og erstatte dem med almindelige
Rørelemeoter. Der klages navnlig over, at den udvendige Oyerflade af ijeconomiser• - Rørene tilsmudses i
IJøj Grad af Sod ved længere Tids Forcering, saaledes
at Varmeledningsevnen formindskes saa stærkt, at Kulforbruget bliver større end ved [{edler uden • economiser11.
Det kan endogsaa efter faa Dages Dampning blive nødvendigt at sætte Kedlen ud af Brug for at rens~ ueconomisers •, hvilket er et stort Arbl}jde, der tager lang Tid.
Man bar end ikke af\'entet Erfaring~rne fra den
11*
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russiske Marioes egne Skibe, idet nemlig, det eneste
Skib, der har været paa Togt med Belle\'ille-I{edler med
"economiser6•, er Kejser Yachten uStandart•, og den var
netop færdig med at faa dem installeret, da ovennævnte
Bestemmelse blev truffen.
Krigsrets Dom i Anledning af ~ General Admiral
Apraxinus Stranding. De nærmere Omstændigheder ved

Kystforsvarspanserskillet »General Admiral Apraxin" s
Stranding (se Tidsskrifl for Søvæsen Marts og Juni 1900)
have været undersøgte ved en IMgsret, som den 14de
December f. A. har afsagt røtgende Dom:
• Efter at have undersøgt Sagen om Kystforsvarspanserskibet »General Admiral Apraxin,,s Grundstødning
paa Skær ved Øen Bogland den 13de November 1899
Kl. 31/1 Fm. er Retten kommen til del Resultat, at
1} det maa anses for bevist, at Grundstødningen
skyldes, at man uden Udviselse af tilstrækkelig Forsigtighed har boldt en Kurs, der var sal lige paa Roglands
Sydpynt, indtil Skibet efter Bestikket kun var 5 Il.ml. fra
Land, under saada011e Vejrforhold, at del paa hele Rejsen
havde været umuligt at kontrollere Bestikket.
2) Chefen for Paoserskibet, Kommandør L., maa
anses for skyldig i at have undladt al tnge de fornødne
Forsigtighedsregler, da han nærmede sig Bog land i
Snetykning uden at gøre nogetsomhelsl F'orsøg paa at
forandre I{ursen for at holde sig i Afstand frn det farlige Sted indtil Daggry, eller indtil Panserskibets Plads
knude bestemmes efter Fyrene, men indskrænkede sig
til blot al formindske Farten, hvilket havde til Følge,
at Panserskibet strandede paa Skærene og blev stærkt
havareret.
Det maa aoses for ikke bevist, at Udkiggen 10 Minutter før Panserskibets Grundstødning meldte til Vagtchefen, at han ret forude saa en mørk Masse, som derefter forsvandt igen i Tuagen.
N. N. i den
I Henhold til ovenanførte og til
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disciplinære Straffelov beslutter Retten, at Kommandoen
over Skibet ad disciplinær Vej skal fratages Kommandør L.
Med Bensyn til Anklagen mod Kommandør L., at
ban under Sejladsen den 12te November ind11krænkede
sig til at bestemme Panserskibets Fart ved Antallet af
Skruens Omdrejninger, mod Løjtnant 0., at han, der
fungerede som Navigationsofficer i ,,General Admiral
Apraxinu, under Sejladsen den 12te og 13de November
1899 undlod at gøre Chefen Forestillinger om Faren ved
at fortsætte Kursen, da Skibet nærmede sig Øen Bogland, og mod Løjtnant J., at ban undlod at tage passende Forsigtighedsregler og melde til Chefen , da Udkiggen varskoede, at han ret forude saa en eller anden
mørk Masse, frikender Retten de Paagældende fordi Anklagerne ikke ere tilstrækkelig beviste.•
Rettens Sammensætning var følgende: Præces: en
General-Major, Medlemmer: en General-Major og fire
Kommandører, Anklager: en Kommandør, samt endvidere en Auditør og en Sekretær; to bekendte Advokater, hvoraf den ene var en tidligere Søofficer, var beskikkede til Forsvarere for de Anklagede. Defensorene
fremhævede i deres Indlæg særlig de vanskelige Omstændigheder, hvorunder Skibet befandt sig i Snestormen
og Uvejret. Det anførtes f. Eks. , at Stormen var saa
stærk, at den vagthavende Lods paa Aspø Station havde
maattet forlade sin Post, da man frygtede, at Udk.igstaarnet \'ilde blæse om. Store lsskosser og Sten slyngedes af de mægtige Bølger langt op paa Stranden.
Det anførtes, at det senere viste sig, at Krydseren oAdmiral Nakhimof•, som den paagældende Nat befandt sig
under de samme vanskelige Forhold, ved al holde gaacnde
mellem Sommers og Bogland havde passeret Sommers
i en saa ringe Afstand, at den kun ved et Tilfælde
havde undgaaet en lignende Katastrofe. Grunden til, at
"Krydseren kunde vende om og gaa imod Vind og Sø,
var, at den havde højt Fribord og et Deplacement, der
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var næsten dobbelt saa stort som Panserskibets. Naar
l{ryclseren, som del fremg; 1 ar af Chefens Rapport, tog
svære Overhalinger, fik meget Vand over og blev stærkt
overiset, hvorledes vilde det saa ikke være gaaet det
lille Panserskib, som Ina lavt paa Vandet og tilmed laa
paa Næsen. Uvis Panserskibet var vendt om, kunde det
let have udsat sig for langt større Fare og være forlist
paa Sommi>rs. I saa Fald vilde man havo anklaget
Chefen, fordi han var veodl om.
Søkadet-f(orpsets 200 Aars Jubflæum fejredes i Petersborg i l>agene fra 26de til 29de Januar med m1•gcn Bl'ljtidelighed og Pragt. OP.n første Dag var helliget
Korpsets Stifter, Peter den Store, for ,hvem der blPv
sunget Sjælemesser i Akademiets Rirke. Paa den anden
Dag - den egentlige Jubilæumsdag - afholdtes en stor
Parade for Hs. Maj. Kejserf'n, der derefter noder stor
Højtidelighed pe1·sonlig overrakte Korpsets Chef en ny
Fane, som denne paa Korpsets Vegne modtog, knælenne
foran Fronten. Derefter marscherede hele ICorps<'l el Kompagni af de 1ngste [Cadetle1' var ifffrte Unil'ormer
fra PelPr den Stores Tid - Parademarsch under GeneralAdmiralens Kommando og Aftenen afsluttedes med
en Festmiddag i Kadet Akademiets Lokaler for nuværende
og forhenværende Kadelter og Lærere - i alt 700 Deltag+'re. Den lrcdie Dag modtoir man LykønskningsDeputationer, og om Aftenf'o var der i dRl kejserlige
Teater arrangeret en Gaia-Forestilling (hvor Hovedrollerne
udførtes af 2 fhv. Søofficerer, nu Sangere ved den kejserlige Opera) for Marinens Officerer og [{adeller med
Familie.
Den fjerde Dag afsluttedes Festlighederne med et
glimrende Bal, hvori Bs. Maj. Kejseren, den kej!!erlige
Familie og 7000 Gæster dPILog. Kadetakademiet var rigt
dekoreret med Vaaben og Gran, belyi;;t af Masser af
kulørte elektriske Lamper - og Dansen afbrødes nu og
da af pragtfulde Optog, hvori alle de forskellige Kadet
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Uniformer fTa Peter den Stores Tid til Nutiden gjorde
fortrinlig Virkning.
Bs. Maj. Kejseren bar i Anledning af Jubilæet ladet
præge i::t særligt ErindringstPgn og uddelt det til alle
de \•ed Kadet-Akademiet paa Jubilæumsdagen ansatte
Officerer og ligestillede, samt til alle fCadetter i Fagklasserne (de ældste Klassn), dog saaledes, at disse
først faa Tilladelse til ab bære det ved deres Udnævnelse
til Officerer.
Det russiske Søkadet-Korps har i de forløbne 200
Aar i en betydelig Grad skiftet Karakter. Den Skole,
som Peter den Store den 27de Januar 1701 oprettede i
Moskva, hed • Skole for de malemabiske VidenskabPr og
Navigations-Videnskaber• og var paa den Tid den eneste
højere verdslige Undervisningsanstalt. 1 Rusland, hvorfor
den ikke alene uddannede Søofficerer men ogsaa Arkitekter,
Ingeniører, Lærere, Fellskærere m. tl. 1716 grundlagdes
•Marine-Akademiet• i St. Petersborg, og de ældste masser
fra Skolen i Moskva overførtes dertil; først da fik Skolen
et egentlig militært Tilsnit. I 1752 omdannedes "MarineAkademiet• til • Søkadetkorpset" og samtidig indførtes
den Bestemmelse, at kun Sønner af Adelige have Adgang bil Optagelse.
Antallet af Søkadetter var den
Gang 360. I 1164 fAjedes hertil 60 Artilleri-Kadetter
og 50 Styrmands-Kadeller, der ikke behøvede at være
Sønner af Adelige. Fra 1771 til 1779 var rcorpset installeret i Kronstadl, fordi dets Bygninger i Petersborg
vare brændte; men, da det derfra kom tilbage til Petersborg, blev deb installeret i dels nuværende Bygning, og
bar ikke senere undergao.et andre væsentlige Forandringer,
end at Artilleri-((ndet og Styrmands-Ko.det Institutionen
i 1895 er ophævet. For Tiden tæller Korpset c. 600
Kadetter, fordelte paa 6 elaarige masser eller Kompagnier,
af hvilke de 5 ældste Kompagnier danner Kadet-Bataillon.
I de to yngste masser undervises kun i de almindelige
Realfag, i de 4 ældste tillige i Specialfagene; Antalleb af
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ugentlige Ondervisningstimer er højst 28. I de 4 Sommermaaneder udkommanderedes l{adetterne paa Togt med
Kadet-Eskadreni; Skibe. Betingelserne for Optagelse i
Korpset ere følge ode: 1} En Alder af 13-15 Aar.
2) Tilfredsstillende Legemsbygoing og Sundhedstilstand.
3) Bestaaet Adgangseksamen. Til Adgangseksamen kunne
indstille sig: 1) Sønner af Søofficerer, og 2) Sønner af
Adelen . Der antages almindeligvis 75, og af disse opdrages 60 paa Statens Regning, 11 betaler selv for deres
Oddannelse og 4 er Stipendiater. - De 60, som opdrages
for Statens Regning, ere først de 5 bedst bestaaede,
dernæst de Sønoer af Søofficerer som overhovedet bestaa Eksamen og endelig derefter de bedst bestaaede af
de andre. I Anret I 900 indstillede der sig 172, 7 kasseredes ved Legemseftersyn, 121 gik op til Adgangseksamen og af disse bestod 86. Der antoges dog 101,
altsaa deriblandt l 5, som ikke havde tilfredsstillet Fordringerne, men ved særlig Tilladelse bleve antagne
alJigevel.

Sverrig.
Personellet.
Fra hte Januar d. A. er Marineingeniørkorpset forøget med 4 lngeoiører og I Ekstraiogeniør.
Nybygninger og Prøveture.
"Dristighelen ~ ventes aneverel i Maj Maaned. Af
de 3 oy Paoserbaade bygges A ved Finnbodas (Bergsund), B ved Lindholmens, C ved Kockums Værft. Efter
Kontrakterne erlægges en Bøde af 150 Kr. for hver Dag
Afløbningen, 300 Kr. for hver Dag AOeveringen trækker
ud over den fastsatte Tid. Bliver Afleveringen forsinket
5 Maaneder, er Regeringen ikke længere bunden til
Kontrakten.
Torpedo.k.rydseroe •Psilandero og 11Claes Uggla~ ere
efter tilfredsstillende Prøveture afleverede i Slutningen
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ar forrige Aar. Ligeledes ere Torpedobaadene af 1. Kl.:
"Orkan", • Bris" og •Vind•, afleverede; højeste Fart
(kunstig Træk) blev for disse Baade med fuld Udrustning (Deplacement: 94 Tons) 21,0 Knob.
Under Bygning er paa Carlskrooa Værft Torpedobaadene af 1. Kl. A og B; paa Stockholms Værft 2. Kl.s
Baadene Nr. 79 og 81. De to sidstnævnte Baade vare
tilbudte Privatværfter, men de indkomne Tilbud kunde
ikke antages.
Ombygninger.

Panseret til »Gøta•, uSvea" og •Thule• leveres af
Cammel & Co. og bliver Lil Taarnene til 21 cm. Kan.
samt til Frontplader i Taarnene til 15 cm. Kan. hærdet
efter Krupps Metode, forøvrigt homogent Nikkelstaal.
Tykkelserne blive:
21 cm. Kan. Taarne: den faste Del og Frontsiden
i den drejelige Del 190 mm.
Bagsiden i den drejelige Del af Taarnet: 140 mm.;
15 cm. Kan. Taarne: Frontsiden: 115 mm., Bagsiden:
50 mm., Ammunitionstilf0rselsr0rene: 100 mm.
Paa •Gøta« er Arbejderne paabegyndt lste Juli f. A.
og skal være endte lste Juni d. A.
oThordøne og ~Tirfingu ombygges i Overensstemmelse med, hvad herom er anført Pag. 399 i Tidsskr.
f. S0v. Aar 1900.
Ombygningen af Panserbaadene af 3. Klasse: • Ulf•,
11Berserk• og "Sølve• er tilendebragt, Turen kommer
nu til • Folke• (med Taarnet vendende agterud) og
•Hildur•.
Forandringerne bestaa i, at den 24 cm. B. K. ombyttes med en 12 cm. B. K. og de 2 Stkr. Mitrailleuser
med 2 Stkr. 57 mm. H. K. Kanonporten i det faste
Taarn gøres noget større saa at der opnaas en Sideretningsfrihed af 40° til hver Side for den 12 cm. B. K.
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Tyskland.
Den 16de December 1900 led den tyske Flande det
Tab, at l{adclskibel 11Gneiseoa11" forliste paa Malaga's
Havnemole.
De nærmere Omstændigheder ved Forliset vare ifølge
de hidlil ollPnlliggjorte Rapporter følgende:
•Gneisenau~ laa lilankers fo1• 1 .\nkcr temmelig tæt
esleofor den estligste af "alagas llavnemoler mt>~I bakkede Fyr under en af Skibets 4 Kedler. Sondt1g Morgen
den 16de December var del finL Vejr med svag omløbende Vind uden Udsigt til Vejrforandring. Under
SrmdagsparadPn, omtrent l{I. 10, kom <ler pludselig en
voldsom Byge af SO., der i Løbet af fau Minutter voksede
til Storm. Chefen, l<aptån zur See f{rotschmnnn, gav
straks Ordre til at fyre op undPr den ene f{edel og
stikke Fyr under de 3 andre. Ilort efter begyndte Skil:1111
imidlertid at drive, hvorfor Chefen gav Ordre til at fremskynde Dampopsætningen saa meget som muligt.
Efter ca. 1/, Times Forløb meldtes der fra l\'l,1skinen 1
al denne var klar til al gaa an langsomt. Maskinen
blev straks sat i Gang , og da Skibet skød frem over
Grunden, besluttede Chefen at slikke [{æden fra sig.
Næppe var dette udført, fer Maskinen svigtede, og Skibet
begyndte al drive. Chefen lod straks det andet Ankor
falde, men da det ikke holdt, drev Skibet vitlore lige ind
mod Bavnemolen.
Da Chefen saa, at ingen Redning var mulig, lod
han de vandtætte Skodter lukke overall, og faa 1inulter
efter stødte Skibet mod Molens Sten. Straks efter kom
der '\'lelding om, al Maskinrummet var fllldt af Vand,
saaledes at drr nu ikke mere var Mulighed for at bruge
Maskinen Chefen gav da Ordre til at udsætte rartøjorne
og forlade Sbibet i dem, ligesom han ogsaa lod kns~e
Liner iland, for at Mandskabet ved Hjælp af dem kunde
redde sig.
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Efter et Kvarters Forløb sank Skibrt, saaledes, at
-ll.l).n Rigningen omtrent fra Mærset var over Vandet.
Af den 469 Mand store Besætninl? omkom ialt
cu. 40, deriblandt Chefen, Næstkommanderende og lste
Maskinmestsr. Det siges, at Chefen, der blev paa Broen
tn det sidste, afslog at lade sig bjærge af en spansk
Baad, hvorimod ban rakte sin Sabel ned i Baaden.
Ovenstaaende Fremstilling af Katastrofen er vel nok
i Hovedsagen korrekt: men der mangler dog adskillige
Detailler for blot nogenlunde at kunne bedømme en
saadal'l Situat'i'on. Dog synes det, som om Chefen har
skyndet vel meget paa Maskinen, og at Maskinmesteren
har ,•æret for hurtig til at melde klar til at gaa an,
siden Maskinen svi~Lede efter ganske kort Tids Forløb,
rimeligvis af \'langel paa Dn.mp. Chefon synes ogsaa
at have været meget rask til at beslutle sig lit at stikke
Kæden fra sig; man skulde tro, at det havde været
muligt at holde Skibet ~aa Ankerpladsen ved Maskinens
Hjælp, indtil Dam~en var sat op paa de andre Kedl~r;
del hører jo ikke Lil Sjældenhederne, at Maskinen benyttes til at soulagere !(æden.
Der siges lntyt 0111 1 hvorvidt det andet Anker riqpede med, efter ut det var faldet, eller om Kæden sprang,
heller ikke om det blev forsøgt at sætte Sejl til for om
muligt al løbe ind i Bavnen.
Der mangler saaledes endnu en Del Oplysninger
om dette Forlis; men en Lære kan man dog drage af
Katastrofen, nemlig den, ikke at slippe sit Tag i Grunden
godvilligt, før man er sikker paa at have Damp nok til
at forcere op mod Vind og Sø, men hellere lade det
andet Anker falde, medens man venter paa at faa
strækkelig Damp.
Del er det tredie Skoleskib, Tyskland bar mistet.
Det første var Tfadetskibet •Amazone•, der den 14de
November 1861 gik under med Mand og Mus i en
Orkan under Hollands Kyst; det andet var Briggen

tir-
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n Undine«, der den 27de September 1884 strandede ved
Agger paa Jyllands Vestkyst, dog omkom der herved
kun 1 Mand.
•Gneisenau• var et fuldrigget Jernskib paa ca. 2900
Tons bygget i Slutningen af HaMjerserne. Maskinen indicerede ca. 2 500 B., og Fuldkraftsfarten var 13~14 Knob.

Aflobninger.
I Efteraaret 1900 ere følgende Skibe løbne af Stabelen:
•Thetis•, 11/s nAriadne11, 6 /10 nAmazoneu og 6/11
•Medusa•. Skibene høre alle Lil Klassen "Smaa Krydsere•,
ere nærlig Søsterskibe til •Gazelle• og have følgende
Dimmeosioner m. m.:

8

/7

Deplacement. . . . . . . . . . .
Længde......... . . . . . .
Bredde. . . . . . . . . . . . . . . .
Dybgaaende. . . . . . . . . . . .
J. B. IL. . . . . . . . . . . . . . . .
Fart ..................
Kulbeboldniog. . . . . . . . . .
Aktionsradius (10 Knob) .
Beskyttelse . . . . . . . . . . . .
.
Armermg ............ ·

2 650 Tons.
100 Meter.

11,8 5,0 -

c. 8 000.
c. 21-22 Knob.
500 Tons.
c. 5 000 llml.
20-50 mm. hvælvet Panserd.
10 Stkr. 10,5 cm. B. K. L/,o.
14 - 37 mm. Recul Kan.
1 - 45 cm. U. V. Stævnapp.
2 O.V.'l'værsapp.

J

t

Maskinprover.
Krydseren •Niobe•, af samme Klasse som de ovennævnte, bar afholdt sine Maskinprøver, der faldt særdeles
heldigt ud; idet der med 926 iodic. Heste opnaaedes
11,1 Knobs, og med kunstig Træk c. 8 300 indic. Heste,
der med 166,5 Omdr. gav 22,0 Knob.
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Lyst11ejlad8. Yacht. La lal sur les accldentø du trnvaU et le
y11cbl!J1g S. 2. Le stenm yacht de 186 Tx •Lutrn •. S.4. Yelle Yacht
de I! tx 50 il la J11 uge ~e 1899. S.19. Veu.>.l~me concoors de plans
du. juurnnl •Le Yacht•
S 20 Yacht • MnrJoluinr, Yacht de
2 b 1 /, d~ la jaugp 1899. 2° prix de concour& du , yacht• de
1899 S. 89. Le yucht de un-touneno Flirt •. S. 42. Releve des
prlx gagnes en 19QO. ~. 35, 42. Deuxltme coocours de plans du
journal •Lil Yacht•. ~- 43. Concoors ouvert par le journal ,Le
Yacht.• poor uo plan de racer de 2 tx 1/1. Rapport du Jury. S. 61!1.
Yachts ,1aotnis 1893-1900. S. 620. Le yacht de cooree de Ot 90.
,Dal-D11i•. S. 623. Lo yachtlng il bon marche. S. !i24, 26. Le
cotre unglols ,Salnt-Agoea, de 75 tx. S. 30.
Maskinvæaen (Mnskloprove-Togler se Krlgamarlne) Engloeer1ng. 1. En1tlneK and bollers qf lhe ,lnchdune, and ,tnchmurlo•
S. 71. - Hansa. Kohlen • Selbstentzi1ndung. S. 44. - ~arlneRunitachau. Ro~rleltoogen fur L>ampr von hober Spnonuog. S. ~07.
- M1lthellungeo aus dem Gebiete des Seewesenø. Parsoo's Turbomuchmeo . S. 165. Ole Nlclausse- Kessel der deutscben Kreur.er
Freya und C,.azqlle. S 182. - Rlvl~ta mnrlttlma. •· Sul Bilanclam~oto delle macblne marine ~. 473. - Scleotlflc Amerlcan. J,
Elf~cl of forced drnught oo coal consumpllon. S. 60.
Meteorologi. Dansk S"fa.rtstidentl~. Hydrosr11phlc Orflcc I Wnshtngto!l. En Re11st1Ulng lll da11,ke Sklbsf11rere. S. 28. - Yachl
Lu poossitre sur mer. S. 23.
Hnosa. Monotllcbe Wetterausscbau . Karten rur den Notdnllantischeo Oeenn. S. 22. - ~Nature,
Vol, 63. Arllficinl Roln. S. 232. Very Colit d>nys. S 299. Treatlse on West-lndian Horrlcaneø. S. 305. - .. Annalen der Hydrographle. Nordatlaotisehe Wetterausscbau. S. 1. Staubriille lm
P11uutgeblel des Nordatlantlsohen Ozea11s S. 30. llle Wllleronll an
der deutscben Kuste In November 1900. S. 45. - •Geographlsche
ZeltschrlfL Galveston und seloe Sturmflut. S. 42
"Meleorologlscpe Zeltschrtrt. Ueber die Regenlllldung S. 654. Zusammenselr.ong der Loft In den Vertikalen und Bescbaffenheit der oberen
Sc.hlchten der Erdatmosphlire. S. 564. Die Gletscberøchwankungen
111 den arklischen und nordlschen Gegendeo. S. 567. Orkan von
Galves1on. S. 574. 81lduog barometrlsoher TheUmlnlma dorcb
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Medde.leløer fra Nord- og Østersømarlnerne.

1, Undine 11, der den 27de September 1884 strandede ved
Agger paa Jyllands Vestkyst, dog omkom der herved
kun 1 Mand.
•Gneisenau, var et fuldrigget Jernskib paa ca. 2900
Tons bygget i Slutningen af Hah-fjerserne. Maskinen indicerede ca. 2500 B., og Fuldkraftsfarten var 13- 14 Knob.
Aflobninger.
I Efteraaret 1900 ere følgende Skibe løbne af Stabelen:
8 /1 •Thetia• 1 11 /s •Ariadoe•, 6 l10 nAmazonen og 6/u
•Medusau. Skibene høre alle lil Klassen uSmaa Krydsere•,
ere nærlig Søsterskibe til nGazelle11 og have følgende
Dimmensioner m. m.:
Deplacement .......... . 2 650 Tons.
Længde .............. .
100 Meter.

Bredde ... . ......... . . .
Dybgaaende ........... .

I. H. K................ .
Fart ..................
Kulbeboldning..........
Aktionsradius (10 l{nob) .
Beskyttelse . . . . . . . . . . . .

.

11,8 5,0 c. 8 000.
c. 21- 22 Knob.
500 Tons.
c. 5 000 ltml.
20-50 mm. hvælvet Panserd.
10 Stkr. 10,5 cm. H. K. L/40.
14 - 37 mm. Recul [{an.
1 - 45 cm. 0 . V. Sl ævnapp.

J

Armenog .•...........

l

2

-

-

O.V.'l'værsapp.

Maskinprøver.
Krydseren •Niobeu, af samme Klasse som de ovennævnte, har alboldt sine Maskinprøver, der faldt særdeles
heldigt ud; idet der med 926 indic. Beate opnaaedes
11,1 Knobs, og med kunstig Træk c. 8 300 indic. Heste,
der med 166,5 Omdr. gav 22,0 Knob.
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Af Knptejn J. S. Hohlenber~.

1900.
Artilleri, Panser; Kystbefæstninger. Englneerlng.

1. Armourplates at the Paris exhlbltlon. S. 66, 99, 131. - Mltthellungen aus
dem Geblete des Seewesens. Die Fortschrltte In der Entwlcklung
des Schllfspnnzers und der Marlnearllllerle Im Jahre 1899. S. 36.
- RI-vista mariltima . •· Note sul tlro navale. S. 433. - •Nature.
Vol. 63. Vlbrallon of gun barrels. S 279.
Elektricitet og Magnetisme; elektrisk Lys. •MetPorologlache
Zeltschrifl Ueber neuere Untersucbungen auf dem Gebiete der
atmosphårlschen Elektrlcitåt S. 529. Zur Kenntnlsø der Kugelblltze. S. 543. Zur Elnfiihrung in die neueren Anscbauungen
fiber die Ursachen der Lurtelektrlcltat. S. 17. lrrlicbt oder elektrlacbe Erscbelnung? S. 36.
Fiskeri. Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad . Om -vort fiskeri
før og nu . S. 14. Salgsforenlnger. S. 19. Aalekragen eller Skarven.
S. 26. Et Spørgsmaal til Naturkyndige. Om Bundfrost S. 34.
Lidt om Undermaals Rødspætter S. 148. Motorjollen. S. 49. Dansk Søfartslidende. Flskerlslgn11Ier i Store Bælt. S. 27, 85. •Petermann, llitthellungen. Von der deutschen Siidpolarexpedltlon.
Flscberelveuucbe. S. 19.

Fyr- og Vagervæsen, Havnevæsen, Lodsvæsen, Vandbygningsvæsen. Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad. Vestkyatba-vnespørgsmaalet. S. 18. - Dansk Søfartslidende. • Fyr- og Lodspenge,.
S. 14, 26. Gjedser Bavn. S. 25. - Ingeniøren. Forslag til Lov
om Kystfredning. S. 33. - EngineP.rlng. 1. The Bates Hydraolie
Drcdger. S. 43 Ropewa.y at tbe new Dea.chy Head lighthouse.
$. 83. Ba.rge llfl nt Fo1ton Leicntersbire. S. 111. Tbe port of
London. S. 147. - Na.utlcal Ma.gazrne. Light dues. S. 57. Londou'a docks. S. 59. - Hansa. Bafen- und Dockelnricbtungen lm
Allgcmeloen und fiir elnzelne Hii.fen lm Besouderen. S. 30, 42. Mittbellungen aus dem Geblete des Seeweseos. Elo Cana! zwlscben
der flnuiscben Bucbt und dem Eismeere. S. 184. - Sclentlflc
American. 1. Dredges for tbe new 40-foot cbannela of New York
Harbour. S. 25.
Handelsmarine, Konsulatvæsen. Dansk Søfartsildende. Trælastfragter. S 13. Smaaskibsfarten. Et Forslag til Samarbejde
mellem Jyske Købmænd og Redere. S. 23. Lastelinie og Dækslast. S. 39. - Naulical Magazlne. Tbe blstory and practlce or
marine Josurance. S. 12. Seamen's food and accommodalloo. S. 34.

)66

Indhold
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Tlrlukrlfter.

Scnmcn's pensions. S. 56. Dci1rllcl shlps S. 51;, - Ynchl. La
mnrlne de commerce rusae. S. lil4 , Mnrlne mnrchnncle. S. 11.
Lrs nceidenle du trn,"11 dnne In m11rlnc S \>.9. - Honsa. Die
Groas-Rhederelen um die Wcnde rlrs neunzehnten Jnhrhundcrla.
S. 16. Au~zfige uuø ,crarhledcuen Hn111lcl~kammerbcrlchte11. S. 18,
43, Germanlscher Lloytl . S 20. llhetler und O(ficlerr. S. 28,
40. Die Durchschnlllshcuer filr Sorl1•ute. S. 32. SehllTsofllclcre
und 0bcrslund11n-Vergiitung. S. 54

Historie og Geografi; Biografi og Rejeer. Dansk SøfartsMr. G, A. Lnws. S, 24 - Voi l ~·urøvur. Slagel ,ed
Kjobruhnvn. Nr !'>24, 521'>. llemll'rkulnecr til Ko111mn11riur J'tlahans
Frnmølllllug uf 1:iln1;1cl ,et! Kjulicuh1m1. ~r. 525. - Nuulical Mngnzlne. Trcasurc-seeklng e1q1ed1tluus. S l. The lnsl run of the
, Wolvcrlne•. S 21 - 1'1111 Ine Rundschnu Aue den Rel~e-Bericbten S. M Sd1Hfe ur11I Fuhrzeu!jr. S. 82. - Geo!jrnplllcnl
J11urnnl, E1plorntlo11 of Anl.nrcllc .t,nncls. S. 160. Cnplnln Bernier·s Proposod Elpedllion townrds lhc Norlh P11le. S. 198. *Geogrnphisch1• Zeitschrlfl. Heinrich Kloperl s. I. - •Pelermann,
ftllllbellungen. Bernle,•'s Nordpolurcxpodll!on. S. 22 Zoologlsche
Ei;pcdllion nnch llatgronlunrl. S ~3
Søopmaaling, Farvandebeekrivelee, Gradmnali,!'IU- 'Nntu~e. Vol.
63. 'l'hc l;ulf Streom !ltyth . S. 2f1&. The l.urreuts of thc liuH or
Sl, Lawrence. S. 311. - • Annulc11 der lly1lro11rnphle Zur K,uøtonknndo Iler Mnnhnll- 1111<.I Cnroll11c11 - l11solu S 1, Zur Kuøtenkuode des Blsmnrckø-Archipcls S, 8. liu1 Luge Iler Glllicrl-l11soln .
S. 16. Dcmerkunge11 uber tlle Mnrl;11c11. S. 17 Zur Kiislenk.unde
von Alaska. S. 18. Zur Kiietcnk11urlc 1011 Knmscbntkn. S. 25.
Zur Ku,ilenkunde Kubns, S. 2f1, WnHorvcrhllltn1sse nuf der Barre
von Bio Grande do Sul. S . .!G.
Krigsmarine. Tidsskrift ror Sovæecn Et Pur l.lemærknloger
om Sovæsenets bcfnrnll vær1H'pllgllgc Muodekub. S, 1. Floadens
,ærncpligtlge LægdsrullP • Ma11clsknh. S 7. Den nonke Marine,
t1t1c11dti,

~

15, 45.

• Vnlkyricn •s snntle Vlrknlngsrucll11ø.

S. 74. -

lnse-

nlørcn. Dnmpmlnebnnden l.lcskyllere11s l>nmpprover. S. 3f Englneerlng. 1. Thc designs or the Unltctl Stulcs new lluttlcshlp~.
S. 143. - Journul or thc Hoyol Unit~il Sen tcc lnstllutlou. A f~w
nn,al ldeas ror Lhe coming c011tury. S. 7- - Yncht. Les ortlrlqrs
de rese1·,c. S. 1. Le~ euiruases umcrlculne ,!11 type • New Jersey,.
s. 5. Ln marine francnlse on 1900. S. f), Lo budget de In mnr!no
pour 19q1 li la chnmbre des di.pules. S. 13 Le erolseur culrn,ø6
e ,Dupuy-de-Lome,. S. 18. Lee mnrlr,cs otronseres en 1~00,
S. 37. Le culroue nmårlculn •Alnlinmn,, S. 4:.!. Le culrosst! lu
, Dovuatollon •. S. 62.!. Le eroiøeur do 8. cloRBe IP ,Llnolø,. S. 80.
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- H11naa. Blelbt t:in R~serve-pfllcler, dem das Schiffer- Patent eal•
zogøn wlrd, Angehiirlger des deutachen SPeorflclercorps? S. 27. ~lorloe Rundschnu. Vlc Ergilnzuog des SeeorJlciercorps. S. 7. Das
franziisische Flottengeset..z von 1~00. S. 22. Proberahrten S.M. S.
,Niobe,. S. 102.
Hlvlstn marlttima. •· Le mnrlnu an gueira
nll' esposlzlone di Pnrigi del 1900. S. 251, 483 Scient!flc
S. 10.
Amerhmn 1. The Freoch nro1ored c,ulser , Montcalm ,

Lystsejlad,. Yacht. La loi sur les accid ~nla du trovail et le
yachtl.ng S. 2. Le ateum yacht de 186 Ti , Lutra,. S.4. Yelle. Ya9ht
de 2 u 50 il Jn Jeuge (le, 1e99. S. l{>. Deuljeme concours de plans
du journal ,Le Yacht ,. S 20. Yacht ■ illerjolulnr, . Yacht dø
2 li. '/, de lu jaug~ 1899. 2• prlx de concours du • yacht• dø
1899 S. 39. L yucht dø un-tounenu Flirt•, S. 42. Releve des
prlx gagnes 1,1n WQO. 1?, 85, 42. Deulleme concours de plans du
journal •Le Yacht•. S. 43. Concours ouvert par le journal • Le
Ya_s:ht, pour uo plan de racer d!l 2 b 1 /,. Rapport du Jury. S. 6Ul.
Yaclita nnnlnia 1893-,l~00. S. 620. Le yacht de couree de Qt 90.
,Dal-D~l• . S. p23. L!l ynchllng A bon marche. S. (l24, 26. Le
cotre nnglais ,Saint-Agnea, de 75 lx. S. 30.
Maakinvæsen {Mli!kinpreve-Togter ae Krlgamarlne) Engloeetlng. ,. En1tineK and bollers of the , lnchdun e , and , lnchmarlo•
S. 71 Hanen. Kohlen -~elbatenlziinduog. S. 44. - MnrlneRundschnu. RoJ::irlejlungen fiir llampf von boher Spnnnuog. S. 107.
- M1tthelluugeo nua dem Gebiete des Seewesens. Parson'ø 1 urbomaacbinen. S. 165. Die Nlclausae- Keasel der deutscben Kreuzer
~·reya und (,azqlle. S. 182. - Rivl~ta 0111rllliml\. •· Sul Bllu11cla•
menla delle macblne marine S. 473. - ScjeotlOc Amerlcau. 1.
Elf~ct of forcf\d druught on coal consumplloo.
. 50.
Meteorolpgi. Dansk Søfnrtalldeodf\. Hydrogrp_pblc Ofllc!l I Wu•
shlnglon. En Henstilll11g til dnn~ke S~ibøfttrere. S. 23. - Yacht.
Ln poussiere sur mer. S. 23. - Uonsn Monnlllche Wellerausacllau. Kerten rur den Notdntlantischen Ocean. S. 22. - •Nature,
Vol. 63. Artificial Rnln . S. 2~2. Very Cold .Ooys. S. 299, Treallss on West- Jndian Hurrlcanea. S. 306. - •Annalen der Hydrographie. Nordetlantlscbe Wetterauaschau. S. 1. Staubril.lle im
Pjlasutgeblet des NordatlanliBchen 02eans S . 30. Ole Witterung an
dør deutschcn Kiiste in November 1900. S. 45. - •Geograpblache
Zelløobrtrt. Galv!?,ston und selne SturmfluL. S. 42.
•Meteorolo iøcih_e Zeitsehrlfl Ueber die Reg!lnlllldung. S. 5M. Zuanmmenselzung der Luft in den Verllkalen und Bescbaffenbelt der oberen
Scb.lohteµ der Erdatmospbilre. S. 564. Die Gletacherschwnnkungen
In den arktl scbeo und nordlscbøn Gegenden. 5 . 567. Orkau voo
Gnheaton. S. 574. Blldung barometrlscber Thellmln!ma durcb
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Fohne. S. 1. Klima und Fohne der Da.nemark- lnsel, Scoreøby
Suud
S. 5. Ueber deu Jilbrlichen Gan~ der Tcmpcrnture In
grossen Hoben de, frelcn Atmoaphare. S. 28.

Navigation, Astronomi; Instrumenter. Engineerlng. , . AdJuslable curves for ilroughL&men S. 155. - Nautlcal Magazlne. Oo
■ lmmedlnle• nuvlgallun ; or lhe conning of ocean øleamers. S. 45.
Cape Horn . S 51 - Marine Rundøchau . Abr iss elner Geøchicble
der Komposadevlntion . S 68. - Mlllh eilungen nus dem Geblele
des Sccweaens. Compass - Pcllungen bel Noch l. S. 80. - Sclentlflc
Amurlenn. i. Color Screen ror Telescopes. S. 186. - •Nature,
Vol. 63. An Artificial RepresenlnUon or a Total Solar Ecllpse.
S. 260 - "Annnlen der llydrogrnphle. Mlttlere Entferoungen nur
Dnmpferwegen In Seemellen. S. 28. - •ceographische ZeilBchrlft.
Zur kartogrophlecher Dnrstellung der drillen Dimension. S. 22.
Signalvæsen. Uansk Sefnrtslldcnde. Oen internationale Stgnnlbog. S. 25. Det lnternallonule Slgnnlsyatem. S. 27. - Nautlcnl
Mngazine. Flnshlng signals. S. 58. - Cllnrlne Rundecbau. Dos
neue Internationale Signalbuch . S. 107. - SclenUllc Amerlcan. 1.
Transmilting a!gnals through the sen. S 34.
Skibbyggeri, Skibsudrustning (Aflebnlng se Krigsmarine). Dansk
Sefnrtstidende. Verdens Skibsbygning i Anret 1900. S. 83. - Englneering. 1. Shlpbullding and Marine Engineorlng In HJOO. S. 39,
136. Twin screw combiued fire , Lug nnd police boal, S. 45.
Shipping nnd shlpbullding In Jnpan . S. 149. - Nnutical Magazlne.
Amerlcnu shipping. S. 53. French snliing ships. S. 55. Shipping
deels. S. 59. - Yacht. Nnvlrcs genule. S . 45. Pirogue clnghalaise. S . 33. - Hansa. SchllJbau- und Schirrfahrts- Pråmlen der
itnlleniscben Handelsmarine. S, 21. - Marine Rundschao . Bestlmmung des mllltilrlscbeo Werthes von Linlenscblfieo und Pnn,erkrcozern nuch der PA-Formel S. 37. UmLau 8. M. S. • Hngon•.
S. 66. Din zweilo Hauptversnmmlung der schlJlbautechnlacheo
Gesellschafl. S. 105. - Rlvlstu mnrllllmu . , Sullu etnlillilil delle
nnvl mercnntlll. S. 271. - Solcntific Amerlcan . 1. Th e twenlielh
ceotury salling vesøel. S. 50.
Sskrig og Sskrlgshistorie, Sømanøvre, Sskrigs-Kunst, Kystforsvar. Yacht Le rl>le de la Corse dnns uoe guerre nnvale. S. 26.
- Marine Rundschau . Seekriegsgeachlcbte S . 108. - Miltheilungen nus dem Gebleto des Seeweaens. Ueber mnrlUme Stralegie
und SeekTlegsrecbt. S. 113. - Rlvlsta marllllma. •· Appunll dl
tnlllcn nnvali. S. 411.
Ssmandskab. Yacht. Les maoævroø des vapeurø en rlvCt'lre.
s. 626.
Søret og Safartslove. Dansk Sefnrtstldeode. SøveJareslernes
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Fontaaelse. S. 13. To Domme. S. 17. ■ Milano,. S. 24. SøforklarIngers Afgivelse i Udlandet. S. 33. - Hanen. Die Pateotentilehung lm Falle •Mllnoo •. S. 15, 50. Ente Seesteuerleute ais
Seeamta-Belsttzer. S. 39.
Søulykker, Redningavæaen, Bjærgningsvæsen. Dansk Sørartettdende. Kolllalonaøag. S. 483. Jlolloks Præmie, S. 61. - Nautical Mngazlne. Excessive speed. S. 64. - Yacht. Le naufrnge
du paquebot la ,Run\e,.
. 18. Le filnge 4p l'huile. S. 46. Le
øauvetage de la •Ruasie, . S. 27. Rapport du capltl\lne Jou\\,.
S. 28. Les ølgnanx il braa. S. 29. - Haliøa. Gri'lbllcbe Verletznng deT Plllcbten elnea Scbleppers elnem geacbfe~pteo Schift' gelfenuber. S. 606. - Marine Rundscbau. S. M. S. ,Gneisenau,. S. 3.
Torpedo- og Seminevæsen. Yacht. Le torplUeur de haute
mer le , Cyclone,. S. 6. L'organleaUon des dMonøes navaleø en
1901. S. 617. - Marine Rundschau . Torpedoliootueratflrer -Zerati'lrer . S. 68. - .llltlhellungen aus dem Geblete des Seeweøene.
Die Anweodung deø Torpedos auf Soblachhohi.ll'en. S. 83.
For.akelllgt. Dansk SøfarLstldende. Smukt Arbejde I Lavolng
af Skibe. S. 42. - Engloeerlng. 1. Thameø Steamer Trafflc. S. 49.
- YachL La navigation sur Jes grands Jacs de l'Amerlque du
Nord. S. 21. - MIUhellungen aus dem Geblele dea Seeweøens.
Dia Lebenadauer der 'Jlelegrapheokabel. S. 184.

Fortegnelse
over Søkort, }l'arvandsbeskrivelser m. m.
Vad Kaptajn R. Hammer.

Søkort, F1rvandabeskrivelaer m. m. udkomne fra hte November 1900 tU !Ode Februar 1901. Under Søkort ere opførte o,y
udgivne, med større Rettelser forsynede, samt udrangerede Kort
over Farvande, 10m have l:iteresøe ror dansk Sklbafart.
Anm. Ved større Rettelse forataaø saadanne, som Ikke kuune
ndfereø med Haanden I ældre Søkort, og 10m derfor gør Anvendelsen ar det rettede Kort ønskeligt. Kort, øom ere retlede efter
de Data, der Ondeø I ,Efterretninger for Søfarende•, ere ikke medtagne I Fortegnelaen Den Dato, Ul hvJlken saadanne Rettelier ere
udførte, findes som Regel a.oført forneden til venstre I Kortene.
Følgende Betegnelser anveodea: N betyller Ny udkommet; R,
Rettet; t, Udrangeret; T, TIilæg.
Tld11kr. ,.

Søv■ IOD,

71. Aug.

12

Y1

170

Fortegnelse o'l'er Søkort, Farvandabeskrlvølsar m. m.

Ø1'or

Kort

udkomn,øl

Nr.

Titel

Prla

Sekort.
Dan,ke Faroande.

R

Danmar~

112

N

do.
do.
do.
do.
Tyøldand

170
165
189
88

Dogestrømmen med Farvandet Vordingborg
rorbl 1 : 40,000 , .. .... . . ......... . , ... .
Odense Fjord 1 : 40,000 . .. .... . . . .... .. .. .
Lille Bælt 1 : 130,000 .. . . ... ..... . . . .. . .. .
Lille Bælt, nordlige Del 1 : 60,000 .... . . .. .
Østersøen mellem Falsterbo og Dars 1 : 130,000
Klelner Delt 1 : 100,000, 2 Bli!.tter .. .. . ... . .

R Tyskland
R
do .

37 a
65

Liibecker Bucbt 1 : 50,000 . . .. , . . . . . . .... .
Pommern, Mlttelblatt 1 : 150,000 .. . .. ... . . .

R
R

R
R

117

3,30 Hr.

1.00 8,60 •
3,60 •
3,60 -

2,30 M.

8slerl8øn.

R
R

No-ege
Tysk.land
do.

114
49

R

do.

56

N

Holland
N Englnnd
do.
N
R
do.
R
do.
do.
R
R Fmnkrlg
N

R

fin .

216
3140
314-2
109
1872
1951
4851
4476

Nord811m, Norges T'eslkyse, Kanalffl. England.
Specielkart over NomaeoQord 1: 50,000 .. .. .
Daa Seegat von Norderney 1 : 25,000 ...... .
Die Mund110gen der Jade, Weser und Elbe
1 : 100,000 . . . . . . . . ...... ... .. . .. . . . .
Muodungsgeblot der Jade und Weaer, Nord•
Jicher Thell 1 : 60.0 10 ... ....••..
Noordzee, Zeegot van Goerce. 1900 1 : 80,000
Guernøey. St. Peter port •. .. .. . . . . . .. . ....
Netberlands : Hook of Holland ... ......... .
England, eaet coaøt: Entrnnce to river Humber
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Præmiebelønnet Besvarelse af
Sølieutenant-Selskabets Prisspørgsmaal 1900

..

Den største Del af det attende Aarbundrede var et
lykkeligt Tidsrum for Danmark og det dermed forbundne
Norge. Fraregnet mindre Stridigheder i Middelhavet
mod Sørøverstaterne og enkelte større Udrustninger særlig i 1762 mod Rusland - nød Danmark i fuldeste
Maal udadtil Fredens Velsignelser. Særlig under Kronprins Frederiks retfærdige og fornuftige Styrelse florerede den dansk-norske Handel; Broderrigernes Flag
vajede paa alle Have, og en hidtil ukendt Velstand var
Følgen af den kloge og besindige Udenrigspolitik, som
under Andreas Peter Bernstorff holdt Danmark neutra\
under de europæiske Stridigheder lige til Aarbundredets
Slutning. Det kan imidlertid ikke nægtes, at det stigende Velvære - i Forbindelse med den temmelig strenge
Indskrænkning i Ytringsfriheden, der fulgte umiddelbart
efter Struensee's Trykkefrihed - frembragte i politisk
Henseende en vis Sløvhed hos det danske Folk, en Lyst til
al lade fem være lige og en sikker Tro paa Danmarks
ukrænkelige Neutralitet. Da Uvejrsskyerne i Aarbundredets
sidste Del trak op over Europa, da Krigen begyndte at
rase mellem de fleste europæiske Magter, og Danmark
efterbaanden ikke kunde være blind for Faren, der
truende nærmede sig - da skulde det vise sig, om det
danske Folk var hensunken i Slaphed, eller om den
med Krig uvante Generation vilde slægte Forfædrene
paa. Og Svaret blev givet den 2den April 1801, et
rungende Svar fra Kongedybets Kæmper; fra de danske
Kanoner tordnede det ud over Evropa, at her var et
13•
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Folk, der endnu havde Mod og Mands Hjerte til nt
kæmpe for Fædreland og Arne, et Folk, der ik.ke var
blevet blødgjort n.f de gode Dage. Det var don franske Revolution og Frankrigs dernf fAlgende l{amp mod de fleste europæiske Mag ler, der
rystede Europas Grundvold. Ligesom Frankrig paa Grund
af sine heldige Kampe hurtig indtog Pladsen som
Nummer eet blandt fastlandsmagterne, saaledes var England ubetinget Havenes Behersker. Den naturlige 1''ølge
heraf var, at de neutrale Magters Skibsfart i høj Grad
generedes af Englænderne, der ikke kunde Onde sig i,
at neutrale Skibe forsynede deres Fjender - og da
særlig Frankrig - med Subsistensmidler. Tilmed vare
de neutrale Staters Handelsretligheder ikke nøjagtigt fastslaaede, de folkeretlige Principper til Søs endnu ikke
anerkendte I og særlig var Begrebet Krigskontrabande
meget elastisk. Den bevæbnede Neutralitet, der 1780
stiftedes mellem Rusland, Preussen, Sverrig og Danmarkmed Undtagelse
Norge, fastsatte, at fjendtligt Gods af Krigskontrabande - maatte overføres paa neutrale
Skibe, og ved Krigskontrabande forstod man kun Vanben,
Ammunition og Skibsekviperingsgenstnnde, men derimod
ikke Le,•oetsmidler. Endvidere skulde Blokade være
effektiv. Nogen retslig Gyldighed havde disse Principper
som sagt imidlertid ikke, og navnlig England havde
egentlig aldrig godkendt dem, selv om det undertiden
havde været tvungen af Forholdene til at se gennem
Fingre hermed.
Det bevæbnede Neutralitetsforbund, der - ligesom
sin Forgænger i 1756 - var bestemt til al vare evig,
opløste sig imidlertid efterhaanden. Sverrig udtraadte
allerede 1787, og Rusland, der paa dette Tidspunkt var
venlig stemt overfor England, gav 1793 Englænderne Ret
til at undersøge neutrale Skibe. England stillede nu
den Fordring, at Handelen skulde ophøre mellem Danmark-Norge og Frankrig og opbragte Skibe, der sejlede
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med Levnetsmidler til franske Bavne; ja det gik endog
saa vidt, at Englænderne bemægtigede sig saavel danske
som svenske Koffardiskibe alene paa Mistanke. Hverken
Danmark eller Sverrig vilde selYfølgelig flade sig i en
saadan Tilstand, og der blev derfor mellem disse Lande
sluttet en Komention den 27 de Marts 1794, hvori man
blev eoig om at tage Repressalier mod Skibenes Opbringelse. Større Eskadrer bleve nu udrustede saavel i
Sverrig som Danmark, og der dannedes en Flaade, i
hvilken Halvdelen bestod af svenske og Halvdelen af
danske Skibe. Overkommandoen over den forenede
Styrke førtes skiftevis af svenske og danske Admiraler
hver i en Tid af 3 l\faaneder.
Under de forbaandenværende politiske Forhold var
England imidlertid ikke i Stand til at sætte haardt mod
haardt, men maatte skønt nødtvungent give efter og
nedstemme sine Fordringer.
Der paafulgte nu atter nogle for Danmark lykkelige Aar, i hvilke Handelen blomstrede, og hvor næsten
hele Fragtfarten besørgedes af nordiske Skibe. I England var man begyndt at blive ked af den kostbare
Krig; Parlamentet vilde ikke bevilge flere Penge, og
Stemningen var udpræget imod at fortsætte Kampen til
Trods for den energiske Premierminister William Pi tt's
Anstrengelser.
Da kom Budskabet om Sejren ved St. Vincent, hvorved den spanske Marines Afmagt fuldstændig lagdes for
Dagen, og aldrig er en Sejr kommen England mere
belejligt end denne. Hele Folket jublede; atter havde
de britiske Søfolk vist deres store Overlegenhed, og
der var nu ikke mere Tale om at opgive Kampen. Den
dygtige Pitt benyttede Folkestemningen og gav Ordre
til at opbringe neutrale Skibe, der vare bestemte til
franske Bavne.
Skønt det vilde være retfærdigt, at de Ulykker,
der fremkaldes af en Krig, udelukkende burde falde paa
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de krigsførende Magter, saa hændte det dog hyppigt,
al de neutrale Stater ogsaa maalle lide derunder; thi
selv om de opbragte Skibe efter lang Tids Forløb bleve
frikendte, lede dog Ejerne et meget stort Tab. Der
eksisterede ganske vist en Traktat af Ilte Juli 1670,
der fastsatle 3 Maaoeder erter Opbringelsen som det
seneste Tidspunkt for Domrældelseo; men til Trods
herfor hændte det ikke sjældent, at den fast11alte Tid
forløb, uden at Sagen bragtes for Rellen, og der behø\'edes kun det ringeste l'aaskud for at standse hele
Undersøgelsen.
I Danmark - bvor Udenrigsminister A. P. Uernstorff
imidlertid var død - gik man nu aller over til at optage Ifonvoisystemet, skønt dette allerede tidligere
havde vist sine store Mangler, og hermed var Spiren
lagt til alle de Konaikter, der i de nærmeste Aar skulde
finde Sted, og som endte med Slaget paa Reden 1 }.
England, der optraadte som P.nevældig, fandt sit Herredømme paa Havet krænket og gav sine Krigsskibe Ordre
til at visitere alle neutrale Handelsskibe, hvadenten de
bleve koovoierede eller ikke.
Bvor nedværdigende end den Tanke var, at en Erklæring - afgivet af den kommanderende Søofficer ikke var tilstrækkelig til at forhindre en Undersøgelse
af hans Konvoi, saa kan man alligevel ikke helt bryde
Slaven over Englændernes Opførsel. Det var nemlig
vitterligt, at danske Skibe hyppig bleve fragtede af
1)

A. P. Bernstorff efterfulgtes som Udenrigsminister nr Sonneo
Christian Uernetorlf. ft11111 bar sagt, nt ni Velsignelse syntes nl
vige bort fra Danmarks Udenrlgepolllik efter den rentes Dod
(Tborsoe Pag. 14). Men denne Udtalelse er sikkert for hanrd
overfor Sønnen . Selv om mnn Ikke ,•il tilkende Chr. DernslorJT de snmme glimrende Egensknber som Faderen, mnu del
dog erindres, nt Forholdene nu vare lnngt vnnskellgcl'e end
tidllgere, og det vilde vist være meget tvivlsomt, 0111 selve
A. P. Berslorff nu havde kunnet undgnn Kampen mod England.

Slaget paa Reden 2. April 1801.

179

franske eller hollandske Købmænd; ja det gik endog
saa vidt, at fremmede Handelsmænd bosatte sig i Danmark og erhvervede sig Borgerrettigheder og dermed
følgende Krav paa Beskyttelse. Disse Omgaaelser kunde
vanskeligt forhindres af den danske Regering, skønt
denne gjorde alt muligt for at have Retten paa sin Side.
S~aledes var der i Vestindien, hvor det danske Flag
særlig blev misbrugt, allerede tidligere givet strenge
Ordrer til kun at konvoiere Skibe fra selve Danmark,
men derimod undersøge ethvert Skib, der blev truffet
under dansk Flag.
Der paafulgte nu forskellige mindre Træfninger og
Stridigheder mellem danske og engelske Orlogsskibe
baade i Vestindien og i Middelhavet; men det var dog
først Fregatten •Freja•'s Kamp den 25de Juli 1800 i
Kanalen, der gav Stødet til en Afgørelse af Spørgsmaal et om Konvoisystemet. ,Frejan, der havde 40 Kanoner og førtes af Kaptajn Peter Krabbe, mødtes ved
Indgangen til Kanalen af en engelsk Eskadre paa 3 Fregatter, 1 Korvet, 1 Brig og en Lugger 1 ). Den kommanderende engelske Søofficer Captain Thomas Baker
forlangte Tilladelse til at visitere Konvoien, og da dette
blev nægtet, paafulgte en Kamp, hvis Udfald efter en
Times Forløb blev, at den kække Krabbe maalte stryge
Flaget. Saavel Fregatten som Konvoien bragtes ind til
Downs, men det danske Flag og Vimpel vedblev at vaje.
Ved den paafølgende Undersøgelse viste det sig,
at Konvoien ikke indeholdt Kontrabande. Danmark forlangte derfor Konvoien udleyeret og Skaden godtgjort,
1)

De engelske Sklbe vare: •Nemeala• paa 28 Kanoner, ,Prevoyant• paa 40, ,Terpslebore, paa 82, •Arrow, paa 18 og
•Nile • paa 10 Kanoner. (Wm. Lalrd Cloweø: •The Royal Navy•
Pag. 426). Briggens Navn findes Ikke I de engelske Beretninger, men Frejas Journal nævner udtrykkelig 1 Brig som
hørende til den engelske Eskadre (Garde: Den dansk-norske
Sømagts Blatorle Pag. 837).
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mqn herpaa vilde den britiske Regering ikke indlade
sig. Derimod blev Lord Whitworlh som overordentlig
Gesandt sendt til I{jebenhavn med Fuldmagt til at underhandle, men vel at mærke kun paa Basis af Konvoisystemets AfskalTelse.
Skønt man skulde tro, at der ikke kunde være
nogen Tvivl om, at Danmark i denne Affære havde
Retten pna sin Side, optraadte Lord Whitworth dog paa
en temmelig fordringsfuld Maade og paastod blandt
andet, at Danmark alene bar Skylden for Ifompen i
J{analen og i det Ilele taget var optraadt provokerende
overfor England. For al give Gesandtens Ord en større
Vægt og yde el Tryk paa Danmark, ankrede Viceadmiral
Dickson den 20de August med en Flaade paa 19 Skibe,
hvoriblandt 7 Linieskibe, udfor Belsingør. Lord Wbitworlh bemærkede angaaende denne Flaade, at den i
0 j e b I ikke t 1 ) ikke ba,·de fjendtlige Uensigler mod
Danmark, men kun var afsendt for at beskytte den engelske Søfart, hvis Danmark skulde fortsætte med sine
agressive Planer 1).
Om den engelske Gesandts Optræden ved denne
Lejlighed faar man et godt Begreb af følgende Linier
fra Gre\' Bernstorff til den danske Gesandt i London
Grev Wedel Jarlsberg:
•••• n son ton est plus peremptoire que jamais.
li
dit ses instructions epuisees, et il nous menace de
nous quilter brusquement, a moins qu'une declaration
prompte et satisfaisanle ne leve la difficulte principale
de la negociation. u •••
Man kan ikke undres over, at Danmark, der jo i
Øjeblikket stod ene overfor det mægtige England, bøjede
sig overfor slige Trudsler.
1)

Uddrag nf ea Depeche af llide August 1800 til dea dnnøke
Gesandt I St. Petersborg Kammerherre Rosenkranlz. - Udhævelserne ere nf Forfatteren.
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Imidlertid vnr en dansk Eskadre under Kommando
af Kommandør O. Lutken i en Fart bleven udrustet og
havde taget Stilling overfor den engelske. Det kom dog
ikke til Fjendtligheder, idet Danmark gav efter for de
engelske Fordringer, og den 29de August sluttedes en
foreløbig Overenskomst mellem Danmark og England.
Dennfl Traktat, der i sin Indledning taler om at genoprette det venskabelige og fortrolige Forhold,
der i saa lang Tid har hersket imellem de
tvende Magter 1), indeholdt følgende Paragraffer 1) :

1.
La question de droit relativement a la visite des
navires neutres, allant sous convoi, sera remoyee 1l. une
discussion ulterieure.

2.
La fregate Danoise, la Freya, et les navires trouves
sous son convoi, seront incessamment relåches , et la
dite fregale trouvera dans les ports de Sa Majeste Britannique tout ce dont elle aura besoin pour sa reparation, selon l'usnge pratique entre des puissances amies
et alliees.

3.
Pour emptcher que de pareilles rencontres ne
renouvellent des contestations de la mtme nature, Sa
l\fajeste Danoise suspendra ses convois, jusqu'å ce que
les explications ulterieures sur ce meme objet aient pil
effectuer une convenlion definitive.
4.
S'il arrivait cependant, que des rencontres du mtme
genre eussent lieu, avant que les instructions, destinees
a les prevenir, puissent avoir leur effet, elles resteraient
Udhævet af Forfatteren.
') Danske Traktater efter 1800.

1)

Udgivne af Udenrlgsmin.lsterlet.
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sans consequences, et !'arrangement de ce qui en resulll'rait, serait cense compris dans l'objet de la convention presente.
5.
Celte convention sera ratifiee en trois semaines, å
compler du jour de la signature, ou plus tot, si faire
se peut.
Saavel Dfrejan som Komoieo bleve nu frigivne, og
Fregatten oven i l{øbet i Stand sat for den engelske
Regerings Regning 1 ).
England havde sauledes som den stærkere Purt
opnaaet at sætte sine Fordringer igennem, og saavel
Gesandten som den engelske Flaade, der nu forlade
Danmark, kunde være vel tilfredse med den let vundne
Sejr. At man ikke i Danmark var særlig henrykt over
den paatvungne O\'erenskomst, er en Selvfølge. Man
rasede mod England, der kun i Kraft af den stærkeres
Ret havde kunnet ·sætte sin Villie igennem, og man var
intet Øjeblik i Tvivl om, at Retten udelukkende var paa
vor Side. Del maa imidlerlid erindres, at det for England var et Livsspørgsmaal at forhindre Tilførsler særlig til Frankrig - ligesom England ogsaa stadig
hævdede , at det aldrig havde godkendt de af de nordiske Magter opstillede Folkeretsprincipper.
Overenskomsten var jo imidlertid nu afslultet og
burde derfor overholdes. Al delle ikke skete var sikkerlig i højeste Grad urigtigt; thi selv om mo.n nok
saa meget vil søge en Undskyldning i det store Tryk,
der særlig fra Ruslands Side senere blev lagt paa os,
maa det dog ikke glemmes, at Englands Barme over
den brudte Overenskomst var ret berettiget.
1)

Hos D. G. Garde os flere andre Forfattere er anrort, nt Dunmark fik Tilladelse Hl at konvolere i llllddelbavel, men dette
er urigtigt - E. Holm: Danmark-Norges udenrlgøke lllslorle
1791-1807, Pag. 326.
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At Danmark kun opfattede den afsluttede Traktat
som paatvnngen og straks var rede til at indgaa nye
Forbindelser fremgaar af følgende Brudstykke af en
Note, der er skrevet allerede Dagen efter Traktatens
Afslutning til Kammerherre Rosenkrantz. Der siges
heri .... •Le roi ne doute pas que l'Empereur de Russie
n'applaudira a un arrangement, qui, en rassurant la
tranquilite du Nord; violemment menacee, laisse ouverte
la discussion d'un principe au mainlien duquel nous
nous sommes crus obliges par nos devoirs envers les
puissances, qui le reconoaissent el le soutiennent avec
nous. Nous ne croyons pas devoir laisser tomber celle
discussion. Nous nous flattons plutOt, que, si les Cours,
qui y ont le milme interet que nous, veulent nous accorder leur appuy, nous pourrons nous prevaloir de
l'occasion presente pour revendiquer avec succes les
droits du pavillon neutre. u ••••
En lignende Erklæring sendtes til Gesandterne i
Stockholm og Berlin, og der betonedes stadigt, at Danmark havde sørget for at bolde det omstridte Principspørgsmaal angaaende Visitationsretten aabent.
Som en rød Traad gaar der gennem vor daværende
Udenrigspolitik en stadig Frygt for Rusland. [ lange
Tider havde Danmark staaet i et vist Afhængighedsforhold til den russiske Regering, og man havde efterhaanden vænnet sig til at give efter, hver Gang Rusland
i en kraftig Note fremsatte sine bestemte Ønsker.
Det vakte derfor stor Glæde, da man fik at vide,
at den russiske Kejser var harmfuld over den engelske
Eskadres Ankomst til Sundet, og i en Rundskrivelse til
Gesandterne i Berlin, Petersborg og London 1 ) meddeles
der, at Kejseren bar udtalt sig paa den mest venskabelige og tilfredestillende Maade om den danske
Regering.
1)

Udenrlgsmlnlsterleta udgaaende Skrivelse af 6te Septbr.1800.
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l hvor høj Grad man underkastede sig Ruslands
Opfattelse og Ønsker fremgaar klart af følgende Uddrag
af en Depeche fra Grev Bernstorff til Kammerherre
Rosenkrantz. 1 ).
Det hedder heri: ..... »J'ai ete autorise li. Vous
charger de declarer au ministere russe, que le Roi,
loin de meconnaltre la sagesse et l'utilite des vues de
l'Empercur, y applaudissait sans reserve; que S. M.
envisageait la situation generale de l'Europe, ses dangers
et ses besoins, sous le mame point de vue que son
auguste Allie; qu'Elle se tiendrait heureuse de pouvoir
conlribuer å retablir la paix generale et l'equilibre polilique sur des bases solides et equitables; qu'Elle hesiterait d'autant moins a ncceder å lu confederalion proposee å cet elfet par l'Emperour sous le nom de Ligue
du Nord, que la reunion etroile des puissances du
Nord avait depuis longlemps fait l'objet de ses voeux
et de ses meditations; et qu'Elle attendait avec inter~t
les ouvertures ulterieures, qui serviront a de terminer
plus particulierement la nature et l'ctendue des obligations, que les puissances conlractantcs s'imposeraient.u
f samme Skrivelse panlæggcs det imidlertid Gesandten paa det bestemlesle, at han - samtidig med
at bevidne Danmarks Iver efter al tiltræde ICejserens
Synsmaade - dog maa vogte sig vel for at bruge for
stærke Udtryk og navnlig undgaa alt, hvad der kunde
blive betragtet som bindende Løfter. Til Slut erindres
Gesandten om ikke at forsømme noget, der kan bidrage
til at indgyde Rusland Tillid, men samtidig bevare saa
vidt muligt fuldstændig Frihed med Hensyn til de Forpligtelser, som Danmark skulde paatage sig for at være
Kejseren til Behag.
Rusland var imidlertid kommen paa Kant med
England, og den nærmeste Anledning hertil var Mallas
1)

Udeorlgsmlnlsteriel8 udgaaeode Skrivelse

ar

26de Septbr. 1800.

Slaget paa Reden 2. April 1801.

185

Erobring af Englænderne. Kejser Paul den l11te, der
var Stormester for Johannilerridderne, gjorde Krav paa
denne Ø, og da England gjorde Vanskeligheder ved at
udlevere ham den, medens Frankrig samtidig af alle
Kræfter pustP.de til Ilden 1), optog l{ejser Paul for Alvor
Tanken om en bevæbnet Neutralitet. Sverrig, der den
Gang regeredes af Gustav den 4de, var rede og Preussen
ligeledes, skønt Hoffet i Berlin hidtil forsigtigt havde
afholdt sig fra bestemte Udtalelser. Underhandlingerne,
der førtes i St. Petersborg, bleve nu drevne med stor
Kraft; men samtidig med at Ruslands Iver for Alliancen
voksede, holdt Danmark i,ig noget tilbage.
Grev Bernstorff havde ogsaa en klar Opfattelse af
det mindre korrekte i at slutte en ny Forbindelse, forinden Konvoispørgsmaalet var endelig afgjort. Ban siger
saaledes i en Forestilling til Kongen, al Konventionen
af 29de August »uns eine druekende und unangenebme
Verbindlichkeit aufgedrungen bat und mit den Grundsåtzen der bewaffneten Neutralilåt, wenn aucb nicht in
ihreo Ausdriicken, docb ibrer Natur nach gewissermassen
im Wiederspruche stehta 2).
Den engelske Regering, der ikke var uvidende om,
hvad der var i Gære, betragtede Rusland som Stifteren
af den nordiske Alliance og tog i Øjeblikket noget mere
1) Bonaparte ytrede saaledes Ul den danske Charge d'AJrairea l

1)

Paris: .Jeg haa.ber, at Eders Nation nu vil vise sin gamle
Kraft og den Energi, som passer for den og stedse har udmærket den.•
Senere meddelte Bonaparte gennem Talleyrand den danske
Gesandt, at • hvis den danske Konge trængte til Hjælp, vilde
den franske Regering, skønt den Ikke havde nogen særlig
Traktat med Danmark, være meget villig til at tilbyde det
nogle Elitebntallloner, da det vUde være den kært at kunne
bruge dem til at hævne en Sag, der var alle civiliserede Nationers•. Holm: Danmark-Norges udenrigske Historie Pag. 361
og 353.
Holm: Danmark-Norges udenrigske Historie Pag. 336.
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Hensyn til Danmarks Søfart, end vi tidligere havde
været vante til.
l{unde Danmark afholdes fra at tiltræde den bevæbnede Neutralitet, vilde meget være vundet for England. Danmark var i Besiddelse af en forholdsvis stor
Flaade og beherskede jo tildels Adgangen til Østersøen.
Store Bælt var ikke meget kendt, en fremmed Flaade
vilde have store Vanskeligheder ved at komme der
igennem , og Øresund, der fors,·aredes af Kronborg
Fæstning, vilde ikke let kunne passeres uden stor Risiko.
England vilde derfor ganske anderledes kunne optræde
mod Rusland og Sverrig, bvis Danmark vilde afholde
sig fra Deltagelse i Alliancen.
Den danske Regering kunde imidlcrlid nu daarligt
Lrække sig tilbage. Kun ønskede man gerne, at England fik den Opfattelse, at Danmark var bleven tvungen
af Rusland til at deltage i Neutraliletsakten og forsvare
det Princip, som man forøvrigt stadig hævdede var uafgjort - nemlig Visitationsprincippet.
Der skrives saaledes i en Note til Grev Wedel
Jarlsherg 1 : nCest l'Empereur de Russie, qui a coo~u
le projet du relablissement formel de la neutralile maritime armee, el qui a ele le premiP.r a en faire la
propositfon aux Cours du Nord. Nous 11.,·ons d'aulunt
moins du hesiter a y adherer, que loio d'avoir jnmais
renonce au sys terne de celle neutralite maritime, qu'il
s'agit maintenant de retablir sous sa forme primitive,
nous nous sommes constamment plaints de ce que la
Russie dans la guerre actuelle avait crO. deyoir en suspendre les priocipes en faveur de la Grande-Bretagne.
Nous n'avons jamais cesse de reclamer ces principes,
et abandonnes par la Russie, nous avons encore cootracte avec la Suede des engagements publics el formels,
deslines å les maintenir et å les defendre.«
1)

Udenrigsministeriets udgaaende Skrivelse af 20de December

1800.
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I samme Depeche hævdes, at Danmark kun ønsker
en absolut defensiv Alliance, og at vi ikke paa nogensomhelst Maade ville genere de krigsførende Magter i
de Rettigheder, som Krigen hjemler dem, men kun
ville beskytte vort Flag mod eventuelle Krænkelser fra
deres Side. Der tilføjes en Forsikring om, at vi have
gjort nit, hvad der bar staaet i vor Magt for at dæmpe
den russiske Kejsers Iver, og at England egentlig burde
være os Tak skyldig, fordi vi have bestræbt os for at
fjerne fra Traktaten alt, hvad der kunde saare dette
Land.
Der mærkes tydeligt en Angst for, at England ikke
vil finde sig i de nordiske Magters Alliance, og man
bar en udpræget Følelse af, at det i første Række let
vil komme til at gaa ud over os. Det uheldige og
ulykkelige Dobbeltspil, der var anvendt lige siden den
foreløbige Traktat af 29de August, og som var begrundet
dels i Frygt for Rusland og dels i en naturlig Trang
til at fremme Danmarks Sø handel, havde efterhaanden
bragt os saa vidt, at den eneste Mulighed for at komme
ud af de fortvivlede Forhold var at søge den nævnte
Traktat ophævet. Det blev derfor paalagt Grev Wedel
Jarlsberg at opnaa den engelske Regerings Samtykke
til at betragte Traktaten som ikke iodgaaet , idet man
gik ud fra, at en Genoptagelse af Diskussionen om
Visitationsretten overfor Konvoier ikke vilde føre til
noget tilfredsstillende Resultat under de nuværende
Forhold.
Samtidig begyndte nemlig Kejser Paul, der ikke var
tilfreds med Forhandlingernes langsomme Gang, at tage
sin Tilflugt til Trudsler. Ban lod den russiske Gesandt forlange sit Pas udleveret og forlade Kjøbenbavn, medens den
danske Gesandt i St. Petersborg kort Tid forinden havde
faaet Ordre til at forlade Rusland. Dette fjendtlige Skridt
fra Ruslands Side forfærdede den danske Regering, og
da næsten samtidig den engelske Gesandt i Kjøbeohavn
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Drummond
ret skarpe Ord anmodede om en Forklaring over de Forhandlinger, der fandt Sted med
Rusland , og som England havde Grund til at antage
som fjendtlige overfor sig, befandt Danmark sig i en
højst ubehagelig Stilling. Grev Bernstorff søgte da at
klare Situalionen ved et ret uklart og utilfredsstillende
Svar paa den engelske Note 1). Han ytrede heri, at
England sikkert maatte have faaet unøjagtige Oplysninger om de faktiske Forhold, siden delle Land kunde
tænke sig, at Danmark vilde optræde paa en fjendtlig
Maade. Ganske vist drejede Forhandlingerne sig om
en Fornyelse af Traktaten af 1780, men han (Grev
Bernstorff) kunde ikke forstaa, hvorledes en absolut
defensiv Alliance kunde stride imod den foreløbige Overenskomst af 29de August. Til Slutning smigrer Greven
sig med, at England efter Modtagelsen af dette Svar
sikkert vil indrømme uque l'abandon provisoire et momentane, non d'un principe, dont la question est restee
indecise mais d'une mesure dont le droit n'a jamais
ele ni ne saurait jamais etre conteste ne se trouve
nullement en opposition avec les principes generau:t et
permanens relativement aux.quels les puissances du Nord
øonl sur le point de retablir un concert qui, loin de
pouvoir compromettre leur neutrailte, n'est destine qu'å
In ratfermir."
Man kan ikke forundre sig over, at den engelske
Gesandt følte sig alt andet end tilfredsstillet ved dette
Svar, og England, der nu ikke mere nærede nogen
Tvivl om, hvad Vej Danmark vilde slaa ind paa, bemægtigede sig alle russiske, svenske og danske Skibe,
der i Øjeblikket fandtes i engelske Bavne.
Danmark kastede sig nu fuldstændigt i Armene paa
Rusland. Man havde vovet sig saa langt frem overfor
1)

Udenrlgsmin!sterleta udgaaende Skrivelse af 8Ue December
1800. Da Noten er meget lang, er kun Hovedind.llolllet an11lveL
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England, at maa ikke mere kunde træde tilbage, og det
gjaldt derfor om af alle Kræfter at fremskynde Dannelsen af Neutralitetsforbundet.
Dette var imidlertid
allerede undertegnet i St. Petersborg i Midten af December Maaned af de forskellige Magters Gesandter 1 ),
men Ratifikationen manglede endnu. Som tidligere omtalt var Kammerherre Rosenkrontz bleven udvist af
Rusland, og efter at man nf Kejser Paul havde faaet
Tilladelse lil at afsende en ny Gesandt, blev Gre\' Danneskiold Løwendal udnævnt: til at overbringe og udveksle Raliflkationen 2 ).
I denne, der for Danmarks Vedkommende er dateret d. 16de Januar 1801, er Hovedindholdet følgende 8):
1. Fastsættelse af Begrebet Krigskontrabande.
2. Frit Skib gør fri Ladning.
'3. Blokade skal ,•ære effektiv
4. Den kommanderende Søofficers Ord for, at der
ikke findes Krigskontrabande om Bord i Konvoieo, skal
være tilstrækkeligt, saaledes at der ingen Visitation maa
finde Sted.
5. For at undgaa de Vanskeligheder, der kunne
opstaa ved , al Personer benytte sig nf Flaget uden at
være berettigede dertil, bestemmes, at saavel Kaptajnen
som Halvdelen af Mandskabet skal tilhøre den Nation,
under hvis FlJag der sejles. Endvidere skulle Skibs•
papirerne være i fuldstændig Orden.
1)

Mllll fik først Underretning herom I Kjøbenhnvn d. 9. Jan. 1801.

~1 I Grevens Instruks, der er dateret d. 22. Januar, findes en ret

1)

detailleret Beskrivelse saavel af de forskellige Presenter, der
skulde gives, øorn ogsnn hvor disse skulde købes. Til den
russiske Udenrigsminister skulde anskaffes en Æske med Kongens Billede, Ul Sekretærerne andre Æsker med Kongens
Navnechilfer o. s. v. Endvidere beordredes Greven til at forære
Ministeren en Sum af 4000 Dukater. hvorimod Sekretærerne
kunde nojes med 2000 Dukater.
Pp~ Grund af Traktatens ornfllllgsrlge Størrel11e er kun Hovedlndhold~t anført.
T!d11lu. f,

S<n' ■ IØII.

72. Aarranr,

14
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J modsat Fald misler Skibet al Ret til Beskyttelse
og maa selv tage Skade for Hjemgæld.
Desuden fandtes nogle hemmelige ~~, hvori de forskellige Magter forpligtede sig til, saa snart Aarstiden
tillod det, at udruste et vist Antal Skibo 1 ) og til at betragte Østersøen som et lukket Farvand.
Denne Traktat, der kun var en modiOeeret Udgave af
Traktaten fra 1780, hævdede netop de Principper, der
for korl Tid siden var<' bestredne af England, og man
kan derfor ikke undrn sig over, at Svaret berpna var en
almindelig Embargo paa Forbundets Skibe 2 ). Det var
derfor fuldstændigt unytligt, at Danmark og noget senere
ogsaa Preussen gjorde kraftige Indsigelser mod Englands voldsomme Fremgangsmande. Den engelske negering haabede ved denne faste og bestemte Optræden
at svække de nordiske Magters Energi. I øvrigt var
det ikke England ubekendt, at Enigheden mellem Neutralitelsforbundets Medlemmer for Øjeblikket ikke var
den bedste. Den Kendsgerning, ut [{ejser Paul - der
undertiden var i høj Grad lunefuld - havde bortsendt
den danske Gesandt, i Forening med det Rygte, at den
svenske Konge, der netop besøgte Sl. Petersborg, fremstillede Danmarks Deltagelse i Alliancen som temmelig
lunken, hvad Forholdet overfor England angik, bidrog
selvfølgelig ikke lidet Lil, at den engelske Regering
mente at kunne tillade sig skarpe Forholdsregler.
Traktaten udveksledes i Februar, og Englands Svar
herpaa var en Ordre til at besætte de dansk-vestindiske Øer.
Her forefaldt d. 3die Marls Briggen nLougenas bekendte
Kamp mod •'l'he Araba. I denne Ramp udmærkede Lougen • s Chef - den sP.nere saa berømte JCaptajn C. V. Jessen
0

1)

2)

For Danmarks Vedkommende 8 Llnleeklbo og 2 Fregatter, ror
Ruslands 15 Linlesklbe og 8 Fregnl\er.
t,·or Dnnmorks Vedl.ommende bcølngløgdes etrnks e. 150 Skibe.
Der blev ikke logi. Embargo pon de preussiske Skibe, dn Enslnncl derved Jet kunde risikere Besættelsen af Hnnnover.
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- sig, hvorfor han efler Hjemkomsten til Danmark modtog
en Guldæressabel som Belønning. - Det var imidlertid
klart, at Øerne ikke vare i Stand til at holde sig mod
den overlegne engelske Styrke, og i Slutningen af Marts
Maaned maatle de overgive sig. Danmarks Besiddelser
i Ostindien erobredes af Englænderne fra 8de-12te Maj.
Skønt der endnu i Løbet af Februar førtes en Del
Underhandlinger med England, der stadig søgte at. løsrive Danmark fra Neutralitetsforbundet, var det dog klart
for alle, at Kampen stod for Døren. I Slutningen af
Februar afløstes det daværende engelske Ministerium af
Ministeriet Addington; men dette Ministerskifte, der af
Danmark betragtedes som den sidste Mulighed for en
fredelig Afgørelse, forandrede intet i det spændte Forhold. Den 6te Marts modtog Udenrigsministeriet Meddelelse om, at en engelsk Flaade udrustedes i Yarmouth,
rimeligvis med Bestemmelse til Østersøen, og man begyndte nu i Hast at udlægge en Del Blokskibe i Kongedybet.
Allerede i længere Tid havde Danmark rustet sig
af alle Kræfter for at møde det forventede Angreb. Skippere og Styrmænd opfordredes til at tage Tjeneste som
Maanedsløjtnanter 1 ), og alle danske Søfolk i udenrigsk
Fart hjemkaldtes ~I- Det var imidlertid ikke let at skaffe
1)

2)

Maaoedelojtnanterne, der lønnedes som Sekondløjtnanter, skulde
have samme Rang som disse og bære samme Uniform dog
uden Skulderepnulet. I alt antoges 66 Maanedsløjtnnnter.
Den 20de Februar udstedtes et , Rappels og Pardoos Patent for
dem af Land- og Søetaten i Danmark og Norge, som befinde
sig udenlands og komme tilbage inden dette Aars Udgang,.
Det hedder deri for Søfolkenes Vedkommende; Ligesom Vi ere
forvissede om, at enhver klæk og ærekær Mand Ikke vil mangle
at adlyde denne Vor Indkaldelse; Saa erklære Vi og herved, at
de, som enten maatte være undvegne fra Vor Tjeneste, eller,
uden Tilladelse og Pas, have toget Hyre poo fremmede Skibe,
skulde, (naor de loden dette Aars Udgang indfinde og anmelde
aig) vorde fl'itagne for den Straf, som de, ved saadnn deres
Forseelse, bove fortjent, og derhos nyde Godt af alle de Prt14•
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den fornødne Besætning til Skibene, idet de norske
Matroser paa Grund af Aarstiden havde Vanskeligheder
ved al komme ned til Danmark. Allerede midt i Februar
var der givet dem Ordre til snarest muligt at begive sig
til den svenske Grænse for uafbrudt al marchere Syd
paa i Tropper paa 80 Mand daglig; men det var dog
kun et forholdsvis ringe Konlingent, der ad denne besværlige og langsomme Vej naacde Kjøbenhavn, forinden
Kampen begyndte 1 ). I en Ordre rra l{ronprinsen til
Generalmajor l\fansba-ch - Kommandant paa Fæstningen
Frederrkssteen - beordredes de lndrnllerede til at paabegynde Marchen Syd paa d. lste Februar. De skulde
marchere daglig c. 4 svenske Mil og hvile hver 3die Dag.
Først d. 28de Februar meddeler Kommissariatskontoret,
,,at der denne Dag vil ankomme 60 Mand og fremdeles
mellem 60 og 100 Mand daglig 2 ) •.
Det blev imidlertid nødvendigt at udstede Opraab
om Frivillige 8 ), og disse meldte sig i trutte Skarer ; ikke
alene fra Kjøbenbavn men ogsaa frn hel e Landet strømmede de til, Fiskere, Landmænd og llanndværkere. Paa
Værftet begyndte man paa Udrustningen af 10 Linieskibe, der skulde forene sig med de svenske og russiske
Flaader; men paa Grund af llegive11l1edernes hurtige
'lllegler, Friheder og Rettigheder, som, I Ji'ol ge Soc-Enrollerlngs Forordnlngen, tilkommer Vore Søfolk; Derimod skulle de, iler
Ikke, Inden foraafarte Tldørum erterkomme denne Vor Indbydelse, ansees som troløse og uværdlge til Vor Nande , .
,Dog skal denne Bennndning ror Strnr, som tllsigos enmlllge
Paasieldende af Vore Søfolk, Ikkun gielde forsaavldt dcre e Forbrydelse, som Rømningsmænd, angaar, sna at de. der hn'lc
begaaet andre Mlsglernlnger Ikke gleres deelnglige deri.•
1) Depeche til Kammerherre Bourke i Stockholm
21de Morts
1801.
~) Del har ikke været muligt at fan Oplysning om, hvor mnnge
norske Sofolk, der I alt ere ankomne forindon Slaget pnn Reden.
') De Frivillige fik 15 Rdl. I Baandpenge, deraf Navnet fl'cmtcnrlgsdnlenkarle.
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Gang naaede disse Linieskibe imidlertid ikke at komme
ud 1 ). For at støtte Forsvaret af Indgangen til Sundet
forsynedes Rronborg med rigelig Ammunition, og flere
Batterier opkastedes langs Strandkanten, ligesom ogsaa
6 nye Ovne til Glødning af Kugler opførtes. I lijøber,.havn blev der dannet forskellige frivillige Korps, saaledes
•Kongens Livjægerkorps", dei; kommanderedes n.f Kammerjunker Bolstein, og • [{ronprinsens Livkorps•, der
bestod af Akademikere under Kommando af Overhofmarsbal A.V. Bauch 3). Ved sidstnævnte Korps gjorde det
kgl. Kapel frivillig '11eoesle som Musikikorps.
Den 6te Marts mødtes Kronprins Frederik med
Gustav den 4de i Helsingborg. Det var Tanken at stifte
en nøjere Forbindelse mellem Danmark og S\'Crrig, men
noget egentligt Resultat fik Mødet imidlertid ikke 8 ). Dll!!
svenske Konge, der .havde den bedste Villie, i hvert Fald
saaledes som Sagerne nu stade, til at hjælpe Danmark
- og som allerede midt i Februar havde sendt Admiral
Cronstedt til Kjøbenbavn for at drøfte forskellige Planer
og Forslag om et fælles Forsvar - tilbød blandt andet
at anlægge Befæstninger ved Helsingborg for at understøtte Forsvaret af Indgangen til Sundet. Del synes,
som om Kronprins Frederik har næret Frygt for, at
disse Fæstningsværker kunde blive permanente, saa at
Sverrig senere med en vis Ret kunde opstille Fordringer
om Delngtighed i Øresundstalden. Hvorvidt Kong Gustav
nærede denne Tanke, da ban gjorde sine Tilbud, er vist
meget tvivlsomt. Snarere har den Tanke, at naar Dan1)

2)

1)

,Jamee • opgiver I sin ,Naval lllslory of Grent Brltal11• Pag. 66,
at 10 danske Liniesk.ibe vare klnre til nl stikke i Søen I Mldlen
af Marts ; men dette er Ikke rigtigt, da de omtalte Skibe endnu
Ikke vare fuldt udrustede d. 2den April.
Kronprinsen forærede Korpset en Fane med ludskrlften , Yidensknbers Dyrkere, ror Kongen og Staden,.
i Krigsnrtlveroe Ondes i hvert Fald Intet om, hvad der blev
aftalt poa dette Mede.
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mark først var besejret, vilde Turen komme til Sverrig,
været det ledende Motiv. At det var hans oprigtige
Ønske at være Danmark en trofast Allieret, kan ses af
hans gentagne Ordrer til Guvernøren i Karlskrona Grev
Wacbtmeister om at paaskynde Flaadens Udrustning og
hurtigst muligt sende den til Kjøbenhavn; og det var ikke
hans Skyld, men Modvind, der i det afgørende Øjeblik
forhindrede de Svenske fra at kæmpe ved de Danskes
Side i Kongedybet 1 ).
En af de sidste Dage i Februar afgik en overordentlig Gesandt, Sir Nicholas Vausiltat·t - Medlem af
Parlamentet - med Fregatten 11Ulanche« til RjAbenhavn,
hvor han ankom den 16de Marts 2 ). I Forbindelse med
Drummond stillede ban den Fordring, at Danmark delinitivt skulde fratræde Neutralitetsforbundet samt tillade
Englands Flaade at passere Sundet. Da Grev Bernstorff
imidlertid bestemt hævdede, at han ikke kunde underhandle med Gesandterne, med mindre Embargoen paa
de danske Skibe blev hævet, og at Danmark endvidere
som Medlem af det bevæbnede Neutralitelsl'orbund heller
ikke havde Ret til alene at træffe bestemte Aftaler, var
enhver Mulighed for en fredelig Forstaaelsc paa Forhaand
udelukket. Der er næppe nogen Tvivl om, at den engelske
Regering ved .Afsendelsen af den o,•erordenllige Gesandt
kun søgte et Paaskud for senere at kuone hævde, al
der fra dens Side var gjort alt for at opnna en mindelig
Overenskomst. Først deo 20de meddelte Oruromond den
danske Regering en engelsk Eskadres foreslaaende Ankomst til Kattegattet 9), og idet han paany insisterede
Wac.b tmclster havde ranet Befaling til at Inde 7 Llnicsklbc og
3 Fregatter afsejle rra Knrlskronn døn 31te Marts. Sommo Dag
skrev Wnchtmelstcr til Kong Gustav: •Flotlan ilr klor ldng .. .
ocb seglar med forstn godn vind• .
') Ikke d~n 2lde som nlmlndellg nntngel.
") Den engelske Eskadre befandt sig olierede pna detto Tidspunkt
I KnltegatteL

1)
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paa, at Danmark skulde falde til Føje, anmodede han i
modsat Fald om Udlevering af sil Pas. - Saavel Van~
sittart som Drummond forlade derpaa Kjøbenhavn og
gik med Fregatten "Blanche• Nord paa.
Tærningerne vare nu kastede, og Kampen stod for
Døren. Der blev givet Ordre til at slukke Fyrene, og
samtidig sendtes en Anmodning til Sverrig om at gøre
det samme. Den 29de lagde Danmark Beslag paa alle
herværende engelske Fartøjer. Man havde ikke tidligere turdet gøre dette af Frygt for at fremskynde en
Katastrofe, men lier var nu ingeJ:! Anledning Lil at udvise Skaansel. Samtidig forbødes det under Livsstraf
samtlige Lodser i Danmark og Norge at indlodse noget
engelsk Skib.
Stemningen i Danmark og særlig i Kjøbenhavn var
fortrinlig i Befolkningens brede Lag, hvorimod man i
Bofkredsene var greben af Modløshed. Folket opildnedes
af Digternes Krigssange, der uddeltes paa offentlige
Steder, og i Teatrene gaves patriotiske Forestillinger,
der begejstrede Tilskuerne og fik Fædrelandskærligheden
til at bryde ud i lys Lue. Det var særlig Skuespilleren
H. C. Knudsen, hvis vældige Stemme rev Folket med sig
og begejstrede Masserne. Nationen var vaagnet til nyt
Liv, og selv om ogsaa enkelte nærede Frygt for det
endelige Udfald af (Campen, saa vare dog alle enige om
hver paa sin Vis, at intet Offer var for stort, naar det
gjaldt om at forsvare det elskede Fædreland.

England var selvfølgelig paa Forhaand ikke i Tvivl
om Resultatet af Gesandlernes Fordringer. AJierede i
længere Tid havde man i Yarmoulh arbejdet baade Dag
og Nat paa Ekviperingen af den Flaade, der var bestemt
til at operere i de nordiske Farvande og knuse de dum-
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drislige Magter, der vovede al sætte sig op mod Britnoniens Supremati paa Havene 1 ).
Den 12te 1\'Jorts afsejltide den engelske Flaade fra
Yarmouth og satte l{ursen op mod Skagel'rak. Den
bestod af ikke mindre enrl 53 Skibe, hvoraf 21 vare
Linieskibe og Resten Fregatter, Brigger, Hullere, llrandere
og Bombarderskibe 2 1. 'l'il Chef for Flaaden havde mon
valgt Admiral Sir Byde Parker, der vnr kendt som en
klog og besindig Mand. Under hum kommanderede
Viceadmiral Lord Nelson og Kontreadmiral Thomas Graves.
Nelson, der allerede forlænget havde nmdet E\.y som en
af Verdens dygtigste Admiraler, og som faa Anr tidligere
havde gjort sig udødelig i den glimrende Kamp ved
Abukir, havde sikkert ventet at komme i Spidsen for
Ekspeditionen til Østersøen; men man nærede i England
en Frygt for, at hans hidsige og uforf'wrdede Temperament skulde føre barn for ,•idt i de tlcogang temmelig
ukendte og farlige Farvande, der skulue paseeres paa
Vejen til Østersøen. Man haabcde ogsna, al Synet af
den mæglige britiske Flaadc "ilde forskrække Dnnmnrk,
sna at man ,•ed en kJog llcnyllchic af diplomatiske
Forhandlinger fra Admiral Parkers Side kunde undgaa
en Kamp, dP.r kunde blive delvis ødrlæggeode for den
engelske Flande og derved mulig fo1·hinure den i Opnanelsen ni' Hovedøjemedet, nemlig al l\ i ngo Rusland til nt
opgive Neutralitetsforbundel. Nelsoo havde den rigtige
Opfattelse af Forholdet mellem de nordiske lligcr, idet
han betragtede Rusland som Træets Stumme, l>anma.rkNorge og Sverrig som Grenene.
Om Bord paa den engelske Flaadc fandtes en Landgangsstyrke, nemlig del 49cle Infanteriregiment under
Englood var den Gang I Dcslddelso or c. 120 Llolesklbc og
250 Fregatter med i alt c. 120 000 Mands llcsætoloi;.
,) Et of Lln!esklbene ,Invincible,, pnn hvilket Kontreadmiral Totly
hnvdc hejst alt i''lag, forUste lmldlerlld korL erter UdscJllngen,
hvorved e. 400 Mnnd omkom. - The Royal Nnvy Pog. 427.
1)
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Oberst Isaac Broch, 2 Kompagnier Jægel'e af 95de Regiment og en Artillerideling under Kaptajn Peter Fyers.
Hele Styrken kommanderedes af Oberst William Stewart.
Den engelske Flaade blev ikke begunstiget af særlig
godt Vejr pan sit Togt mod Østersøen. Allerede i Nordsøen maatte den kæmpe sig frem mod Modvind, og i
Kattegattet blæste der en saa baard Storm, at en Del
navnlig af de mindre Skibe adskiltes fra Flaaden og
først senere vare i Stand til at slutte sig til Hovedstyrken. Først den 21de Marts ankrede den engelske
Flaade udenfor Indgangen til Sundet, og her blev den
liggende foreløbig. I de Krigsraad, der afholdtes i Admiralskibet London, gjorde forskellige Opfattelser angaaende Angrebsmaaden sig gældende. Admiral Parker
var personlig mest stemt for at benytte Passagen gennem Store Bælt og derefter angribe Kjøbenbavn Syd fra;
og da Fregatten Blanche, der medførte de to Gesandter,
d. 23de stødte til Flaaden, bidrog den Skildring, disse
gave af de Danskes Rustninger, ikke lidet til at styrke
Parkers Opfattelse. Han nærede en stor Frygt for Kronborg samt for mulige Fæstningsværker ved Helsingborg,
og skønt Nelson af alle Kræfter raadede til Angreb saa
snart som muligt, før Danmark kunde træffe endun større
Forberedelser, gjorde ban dog den 25de 1 ) et Forsøg paa
at passere Bæltet. Nelsons Svar herpaa er karakteristisk
for hans Kamplyst og klare Blik: •Go by tbe Sound or
by the Belt, or anyhow, only losc not an hour• 2).
Flaaden ankrede imidlertid atter samme Aften paa
sin forrige Plads. Chefen for London, Captain Otway,
der var temmelig godt kendt med de danske Farvande,
hævdede indstændigt overfor Admiral Parker, at Bæltet,
der var opfyldt af farlige Grunde, og hvor Sømærkerne
Ikke den 26de som almindelig nntageø. Krigsarkiverne.
') ftlahan : The life of Neløoo Pag. 73.
1)

l'!leddeleløer frn
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sikkert vare inddragne, vilde være overmaade vanskeligt
at passere for de dybtgaaende engelske Skibe, og Parker
besluttede da at gaa igennem Sundet, saa snart Vind
og Vejr tillode det. Foreløbig vilde han forsøge, om
han ikke kunde opoaa uhindret Passage forbi Kronborg
og sendte derfor d. 28de om Morgenen en Parlamentær til Kommandanten, Oberst Stricker, med følgende
Depeche 1 ):
u From lhe hostile transaction by the Court of Denmarik sending awny Ilis Ilritannic l\fajesty's Chargce D'affaires; the Commander in Chief of His Majosly's Fleet,
is anxious to know what the determination of tbe Danish
Courl is, and whelber the Commanding Officer of Cronenburgb Castle has received Orders lo Fire upon the
British Fleet as they pass into the Sound; as he must
deem the firing o f the flrst Gun, a Declaration of War
on the part of Denmark. •
Park-er.
Det er en ret mærkelig Mande at ville gi\'e Danmark Skylden for Fredsbruddet, efter at England først
gennem Ueslaglæggelsen af de danske Skibe og dernæst
gennem Ilesættelsen af de dansk-vestindiske Øer tilstrækkelig lydeligt havde vist sit fjendtlige Sindelag: men
Parker var som sagt bange for Kronborg, og kunde
ban slippe uantastet forbi denne Fæstning, vilde meget
være vundet. Kommandanten paa Kronborg sentllc straks
en Ilurer lil Kjøbenhavn for at indhente Kronpriosens
Ordre og gav imidlertid følgende Svar til den engelske
Admiral 2 ):
»Til Svar paa Admiralens ærede Skri\'else maa jeg
melde, al ingen Befaling er givet Lil al fyre paa <len
engelske flaade. Der e1· argaaet en Coureei- Lil Køben1)

11

Orlslnalerne til Parkers Depecher nndes I Udeorigsmlnlsterlet..
Gengivet erter Soldln: ,Krigen mellem Dnnmnrk og England•
Pog. 7.
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bavn, og skulde der indløbe nogen Befaling, skal jeg
ufortøvet sende en Officer ombord for at underrette Dem
derom.<
Stricker,
Commandant.

Kronprinsens Svar indløb samme Dag, og Oberst
Stricker afsendte da følgende Note 11:

»Til Svar paa Deres Excellence Hr. Admiralens ærede
Skrivelse af Gaars Dato (som først mig i Morges KJ. 81/ 1
er til hændekommet) har jeg den Ære at melde, at det
er mig bekendt, at min Herre Hans Majeslæt Kongen
af Danmark ikke har bortsendt den engelske Charge
d' Affaires, men at denne har efter hans eget Forlangende
erholdt Pas til sin Afrejse.
Som Soldat kan jeg ikke befatte mig med at politicere, men det er mig ikke tilladt, at lade en Flaade
hvis Hensigter ingen kan vide, nærme sig Fæstningens
Kanoner jeg har den Ære at kommandere.
Vilde Deres Excellence Hr. Admiralen gjøre propositioner til Kongen min Herre, saa beder jeg mig
herom underrettet inden Flaaden nærmer sig Fæstningen.
Et bestemt Svar udbedes.•
Stricker.
Der kunde nu ikke være nogen Tvivl hos den engelske
Admiral om, at han ikke uhindret vilde faa Tilladelse
til at passere Kronborg. Dog søgte han stadig at vælte
Ansvaret for de begyndende Fjendtligheder over paa den
danske (legering og sendte derfor d. 29de Marts følgende
Skrivelse til Oberst Stricker:
Sir
answer to Your Excellency's Note, just now
received, the undersigned has only to reply that, finding
tbe intentions of the Court of Denmark to be hostile
11(0

1J

Kopien heraf findes I Udenrigsministeriet.
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against His Britannic Majesty, he regards the answer ns
a Declaration of War, and lherofore, agreeahle to his
lnstructions, can no longer rel'rain from hostilities however
reluctanL to his feelings. Uut at the same lime will be
ready to attend Lo any proposals of lhe Court of Denmark for restoring the former Amily & Friendship wbich
has, for so many Years, suhsisted belween the two Co urts".
H. Parker,
Commnnder In Chlcr or his l'tlnjestys Fleet.

Den engelske Flaade, der imidlertid var rykket noget
nærmere til Helsingør, kunde endnu ikke paa Grund af
Modvind staa Sundet ind. Det var nødvendigt at have
aaben Vind, da et Kryds under liden fra Krouborgs
Kanoner vilde være en allfor ,·ovclig Sag.
Den 30te Marts Kl. 51/2 Fm. sprnng Vinden imidlertid pludselig til N. V., og Englænderne lettede øjeblikkelig. Foreløbig boldt de Midten uf Furvandet, da de jo
ikke vidste, om Helsingborg , ur befæstet; men du der
ikke blev løsnet noget Skud fra den svenske Side, holdt de
længere Øster over. m. 71/B bcgynd1 c Ilden fra Kronborg uden dog at gøre nogen syndel'lig Virkning paa
Grund af den lange Afstand. Nelson, der havde skiftet
sit Flag fra 11Sl. George • Lil oElephant•, førte Avant~
gal'den, Parker, Corps de bataille og Graves Arrieregardeu,
medens en Del af Bombefarlujerne, der havde lagt sig
nærmere ved Fæstningen, beskøde clenne og søgte al
henlede de Danskes Opmærksomhed pua sig.
Oberst Strickers officielle llapport om, hvad han
kalder u Slaget ved Kronborg•, lyder saaledes 1 ):
o Den engelske Flaade gik i Morges d. 30 Marlii
under Seil og kom Kl. 7 i Sundet; Canonaden Log straks
sin Begyndelse, og blev vedligeholdt fra begge Sider
1)

Gengivet efter Soldln: •Krigen mellem Danmark og Eoglond,
Pns. 11.
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med uafbrudt Iver indtil Kl. 81 /~. Fra den Tid da Avantgarden og Centrum vare passerede ind hil Arriergardeo
gik ind, forløb omtrent en halv Time. Cnnonadeo begyndte nu igjen og varede Lil Kl. 91/2. Jeg har .Aarsag Ul
at troe, at Fæstningens Canoner have gjort Fienden betydelig Skade, uden dog nt kunne angive noget bestemt;,
fordi Afstanden var for lang, da Fienden holdt sig saa
nær som mueligt under den svenske Val.
Fienden
kastede nogle Bomber paa Fæstningen, som dog ikke
have gjort ringeste Skade, uden at et Stykke af Slottets
Vestcuppel er bortskudt; vi have to Mand døde og to
Saarede. Byen bar ikke lidt mindste Skade af alle de
Bomber, Fienden kastede derpaa.•
Efter engelske Beretninger - der sikkert ere paalidelige - havde Kronborgs Kanoner slet ikke anrettet
nogensombelst Skade paa Skibene. Afstanden var som
sagt for stor, og Kuglerne uanede slet ikke ud til Englænderne. De forreste Skibe, dP.r i B!!gyndelsen havde
besvaret Ilden, ophørte derfor at skyde, og kno Bombefartøjerne fortsatte Skydningen, til hele den engelske
Flaade var passeret. Den eneste Skade, Englænderne
led, skete ,•ed en Kanonsprængning om Bord i 11lsis•,
hvorved 7 Mand dræbtes og saaredes 1 ). Kuriøst nok
var den engelske "'Konsuls Hus det eneste i Helsingør,
der tog nogen Skade af de engelske Bomber.
Den engelske Flaade ankrede om Middagen i en
lang Linie ud for Taarbæk. I Hjøbenbav.n, hvor. man
vidste, at den kamplystne Nelson var en af den engelske
Flaades .Anførere, var man forberedt paa, at Kampen
skulde begynde øjeblikkelig. Generalmar.chen lød, og
alle strømmede til deres amiste Poster. Brandkorpset,
der var blevet forstærket med et stort Antal Frivillige,
saaledes Seminaristerne fra Blaagaard, eterinærsliolens
Elever og alle Skrædersvende, stod klart til at opfylde
1)

The Royal Navy Pag. 429.
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sine Pligter. Til Slukning af paakommende Ud var der
i Kirkelaarnene anbragt fyldte Vandbeholdere og Sprøjter;
udfor hvert Bus stod fyldte Vandkar, og desuden fandtes
der Vand i alle Etager.
Englænderne bleve imidlertid roligt liggende, og
kun et af de mindre Fartøjer sendtes ned mod ll.jøbenhavn for at undersøge Forholdene og de trufne Forsvarsanstalter.

Som tidligere omtalt havde Danmark allerede i den
første Halvdel af Marts Maaned udlagt den største Del
af den saakaldte Defensionslinie Jaogs Kongedybets Vestside mellem det gamle Prøvesteens Vrag og Trekroner.
Indløbet til Kjøbenhavn forsvaredes af Citadellet Frederikshavn, nogle Kanoner paa Sixtus og Batteriet Trekroner. Sixtus var ikke anlagt som Batteri, men der
var bag Bolværket anbragt 44 Kanoner, hvoraf 5 vare
24pundige og Resten 18pundige, og heraf kunde de
19 bære mod Indløbet, de 25 Øster efter. Anlægct af
Trekroner, der var paabegyndt 1787, var endnu ikke
fuldført ; dog var det ifølge Indberetning fra Defensionskommissionen af 20de November 1800 i Løbet af dette
Aar sat i Stand til at kunne bruge 66 Stk. 24pundige
Kanoner, hvilket var 46 mere end lidligere 1 ). Det var
Meningen, at Fortet skulde have en Stenbeklædning,
men der blev ikke Tid hertil, og under Kampen fandtes
der kun el c. 10 Fod højt Brystværn af Træ, de1· dog
var noget stærkere end de almindelige Linieskihssider.
Trekroner havde en Besætning paa 931 Mand 2). Af disse
mødte d. 13de Marts en Musketer-Butnillon af Prins
') Disse 46 Kanoner vnre leverede fro Soetaten I August 1800.
Protokol over Kgl. Resolutioner Soetoten nnganeode.
' ) H. G. Gnrde Pag. 360. K. H. Seidelln opgiver Pag.28 o. 700 nfnnd.
Southey siger Pag. 137, al Trekroner hcnlmod Slutningen ar
Kampen havde en Besætning pnn omsleo 1600 Mnod.
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Frederiks Regiment samt et mindre Artilleridetachement.
Samme Dag udnævntes Major v. Meyer af Marinekorpset
til Chef for Fortet under Kommandør Fisehers Overkommando .
Paa Inderreden var der i Løbet fortøjet 2 Blokskibe
•Elepbanten• og •Mars•, og desuden Jaa der for Tiden
en mindre Eskadre under Kommandørkaptajn Steen Bille,
bestaaende afOrlogsskibene• Dannemark• og n Tre Kroner•,
Fregatlen •Iris•, samt Briggerne • Sarpen" og • Nidelven •.
Denne Eskadre, der var bestemt til at konvoiere en Del
Skibe ladede med Korn til Norge, naaede ikke at komme
til Søs før Englændernes Ankomst. Endvidere fandtes
paa Inderreden 11 Kanonbande og 1 Kutter, der ligeledes vare underlagte Steen Bille.
Selve Indløbet var saaledes ganske godt forsvaret,
og Faren for et Bombardement paa Byen fra Nordsiden
ikke stor. Værre var det imidlertid mod Øst, hvor de
største Skibe kunde passere langs Landgrunden i Kongedybet. Her fandtes kun Fortet •Trekroner•, Batteriet
nQvintus•, de tidligere nævnte 25 Kanoner paa 11Sixtusu
og el mindre Batteri paa Amager det saakaldte
36pundige Batteri. Del var derfor nødvendigt for at
forhindre et Bombardement paa Kjøbenhavn Øster fra at
støtte Forterne ved Blokskibe 1 ).
Man havde først tænkt sig at danne det gamle men nu forfaldne - Batteri Prøvesteen af de 3 Blokskibe •Prøvesteen•, • Wagrien" og "Jylland•, og saa
udlægge Defensionslinien mellem dette Fort og Trekroner;
1)

Allerede tidligere havde en nedsat Kommission foreslaaet at
bygge nogle Forter for at beskytte Byen mod Øst, men man
havile Ikke kunnet opnna nt røre Forslaget Igennem, hvorved
sikkerllg mange Menneskeliv vilde være blevne sparede.
Kaptajn Mahan bemærker træffende I sln Pjece •The battle
of Copeohngen, : • There had come upon Denmark one of those
days of Judgement to whloh nations are llable who negleet In
time or peace to prepare for war.,
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men denne Tanke opgaves d. 20de Februar, og der
beslemtes, at disse 3 Skibe skulde ligge sydligst i selve
Linien 1 ).
Defensionslinien sønden for Trekroner kom i nlt til
at bestaa af 2 Linieskibe, 7 Blokskibe, 3 Stykprnmme,
3 Kavalleripramme, 1 Flaadebatteri, 1 Defensionsfregat
og 1 Fregat. Blokskibene, Stykprammene og Flaadebatlerict vare !;Vinebundne a: fortAjede med 4 Ankre, hvorimod de andre Skibe kun laa for 2 Ankre. Oprindelig
havde man tænkt sig at nøjes med de større Skibe i
Linirn og bolde de andre i Reserve indenfor; men da
Linien var saa udstrakt, blev man nødt til at tage baade
Prammene og Flaadebalteriet med. Midt i Defensionen
laa Illokskibet ,1 Dannebroge•, hvorfra Kommandør Fisehers
Stander vajede 2 /, og indenfor denne fregatlen II Elven•, der
var Repetitør, samtKavalleriprammen • Aggershuus 11 . Ogsaa
Kavalleriprammen 11Nyeborg• laa noget indenfor Linien.
Skibenes Beliggenhed vil ses af den vedføjede l{ortskitse.
Det gik meget langsomt med Fortøjningen ar Skibene
paa Grund af det stormende Vejr, der rasede i den sidste
Trediedel af Marts Maaned. Gentagne Gauge dreve Skibene med Ankrene, og KommandAr Fischer turde ikke
svinebinde Kavalleriprammene og Fregatten • Biælpcren";
lbi 11de kan il1ke udholde nogen Kuling uden at blive
aldeles ubrugelige, men man søge at bringe Siden til saa
godt mulig i Tilfælde• 3). Denne Fr)gl var sikkert vel
begrundet. Skibene vare jo gamle og brøstfældige 4);
• Prøvesleen en• heil oprindelig Chr. d. 7de. Da !let &kulde udlægges som Blokskib, synles man Ikke, ■ at dette huje Nam
mere er passende for delte Skib, efter det llrug samme nu
kan gjøres af•. - Skrivelse af 26de Februar I Prolokol ovc,
Kgl. Reaolulloner 1801,
') Johan Olfert Fischer fod les d. 4de August 1747 og døde d. 18de
Fo~runr 1829 som Viqcndmlrnl.
") Kqmmnndor Fisehers Rapport af 23do Marts.
•) Proveslconcn Ok d. 28de en Lækage, sno al der fra •Dnnnebrogc ■
mnnlte sendes Hjælp af Pumper.
1)
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ja der berettes endog fra en af n Wagrien•s Officerer, at
Dækket paa dette Skib Vf/-1" saa raaddent, at Kanonerne
under Eks~rcitseq gik ~gennem det 1 ).
Skønt Linien navnlig mod Syd laa nogenlunde tæt
til Landgrunden, havde man dog ikke lagt den sydlig
nok. Derved blev det muligt for Englænderne med deres
plipdre Skibe at peskyde uPrøvesteenen• langskibs, hvorvfld
di;tt@ Skib selvfølgelig led meg1:1t. Den pordlige Del laa
altfor langt fra Grunden og tilmed saa nondlig, at Trekroners Ild maskeredes under den størs\e Del af ~lagf\ar hele Linien bleven tlyltet noget længere mod SydJ
saaledl}~ a~ ~Preves\i,enen• pavde været fortej~t gaJls~e
tæt op ad Villaget, vilde den omtalte langskibs Beskydning
have været undgaaet, og Trekroner kunde da have gjort
mere Nytte. Det er tidt blevet omtalt som en Fejl, at
uMars• o9 PElephantenu ik.ke \'are lagte l.nd i Liniei;i,
9eJl 0l'yis§e pjla rpange Steder !lun~ have trængt !Jl
Forstærkning; men man maa jo erindre, at man ikke
kun9e vide, fr~ hvilken Side Angr§h§t kom. Det naturligste vild~ være, at Angrebet skete Nord fra; thi m~
kunde jo ikke godt tænk~ sig, a\ Engl~n9erne skulde være
i Besiddelse af den Dristighed at passere Hollænde~ctybet, hyorfr§ alle Sømærk~r vare indqragne; og da det
endelig 9-. lste April om Afteqen blev klart, at Angreb~t
-skulde foretages ~yd fra, var det for &ent særlig paa
Grund af det baarde Sønd(ln Vande at forstærke Uefen11ionslinien.
Denne bestod alt~aa d. 2den April af følgeqde Skille
regne\ Syd fra 1 ):

I) Flamand: Mindeskrift om Danmarks Hædersdag. Peg. 10.
") K'anonantallel er gengivet deb efter Admiralitetets Kopibog for
1801 (2#lde Februar), del1 efter Skibenes Journaler og Lindbiilma Fortegnelse ltll Lord Nelaan:
Tld"kr. f, SnmHl1. 72. Aa-!t•

15
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Kaaoacr lllaod

Dlokøklbet Prøvesteenen .
Wagrien . . . . .
Kavallerlpr. Rendsborg ..
Nyeborg . . . .
Blokaklbet Jyllnnd . . . . . .
Stykprammon Sværdfisken

58
52
20
20
54
18

Bloksklbet Cronborg .... 22
Stykprnmmen Hnyen .... 18
Fregnllen Elven 1) ••••••• 10
Blokøkibet Dnnnebroge .. 60
Knvallerlpr. Aggerebu us •.
Flnndebatteriet Nr. 1 7 ) •••
Llnlesklbet Sællaod .....
Blokøk. Charlotte Amalia.
Stykprammen Seehesleo.
Liniesklbet Boisteen ....
Bloksklbet Indfødsretten .
Defenslonsfreg. Hlælpereo

20
20
74
26
18
60
64
16

629 Kapt. Lorenz Fjelderup Lassen.
300
Fred. Chr. Risbrlcb.
211 Kptnlejtn. Cbr.Thestrup Egede.
221
Carl Adolf Rothe.
425 Kapt. Erik Ollo Bronth.
176 Sekoodl. Soren Slemesen Sommerfoldt.
223 Premlerlojt. Jens Erik Rnuch.
175 Sekondlojt. Jokum Nic. Miiller.
88 Knptnjnlojt.Boron llnne Holsten.
357 { Kommnnd Johan Olfert Fischer.
Kaptajn Ferd. Albrecht Brnnn.
214 Premierlejt. Thomas Fasllng.
129 Sekondlojt. Peter Willemoes.
533 Knpt. Fred. Carl Ludv. Hnrboe.
Hnns Henrik Koefoed.
241
178 Premlerl Uornh. Ulr. Mlddelboe.
400 KnptoJn Jukob Arenfeldl.
Albert de Thurab.
394
269 Premierl. Peter Carl Lillienschiold.

.

I alt 630 Ranoner og 5063 Mand. Desuden sendtes
under Bataillen fra Land til Skibene 171 Mand, hvorved
det samlede Antal Kombattanter i Oefcnsionen blev
5234 Mand.
De 11 Kanonbaade, der vel i Begyndelsen delloge
i Kampen under Anførsel af Kaptajn Chrislian Walterslorff, men som hurtigt maalle trække sig tilbage, da
deres Nytte ikke stod i Forhold til Risikoen, vo.rc følgende:
Opgivet efler •Elven •S Journnl I Provlnsnrklvet. Uernf vare
4 Stk. 12puodlge Hunbilzcr, der først !Jleve bragte om Bord
d. 29de lllnrts. Knptnjn Lindholm nnslver I sin Fortegnelse til
Nelson Kanonantallet til 6.
') Opgivelserne af Knnonnntnllel vnrlere I de forekelllge Beret•
nlnger. Der nævnes sonledes flere Steder, blondt oodre I Uemundlogsreglemeotet I Admiralllet11ts Koplbog (d. 20~e Febr.
1801), at •Flnadeballeriet, havde 24 Knnoner, Lindholm opgiver Antallet til 20. - Stykprammenll; ~res I Kopibogen
hver med 20 Kanoner og Blælperen .øi'~d 18, hvornf 16 SLk.
36puodige.
1)

i

)
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Aalborg . . . . . . . .
Stege . . . . . . . . . .
Naskou . . . . . . . .
Nykløblng . . . . . .
Wiborg . . . . . . . .
Langesund . . . . .
Odense . . . . . . . .
Chrlatiansund . .
Ahrendnhl. . . . . .
Staværn . . . . . . . .
Flensborg . . .•• ,
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Premierløjtnant Theyls Wilda.
Lars Fabricius.
Sekondløjtnant Christian Carl Lous.
Nicol11y WulJl'.
Jens Berlin Giødvad,
Premierløjtnant Wilhelm Erlchsen Bolle
Christian Bohlenberg.
Sekondløjtnant Conrad Grove.
Premierløjtnant Georg Flemming Lerche.
Nicolay J uell.
Conrad Christoffer v. Deurs.

De fleste af Kanonbaadene førte hver 2 Stk. 18pundige
Kanoner og desuden 2 Stk. 12pundige Baubitzer. Bemandingen varierede mellem 66 og 69 Mand.
Skønt Kommandørkaptajn Billes Eskadre ikke deltog
videre i Kampen 1 ), og de to Blokskibe i Indløbet kun
vekslede nogle Skud, særlig i Slutningen af Fægtningen,
mod Parkers Division, skal jeg dog for Fuldstændigbeds
Skyld anføre de forskellige Skibes Styrke.
KDJ1oner Mr.na

Bloksklbet Mara .. . .. . .. 64') 864
70')

419

74

660

74
40

567
886

Briggen $arpen .. .. . . ... 18

85

18

84

Elephanten .. .
Llnlesklbet Dannemark •.
Tre Kroner ..
Fregatten Iris . ..•.. . .. .

Nldelven 1 )

.••.• •

Kapt. Niels Sehestedt Gyldenfeldt.
Kapt. Phlllp Gerhardt v. Thun .
Kmdkapt. Steen Andersen Bille.
Peter Rlegelaen.
Kaptajn Peter Caspar Wesael
Brown.
Kaptajnløjt. Carl Fabricius v.
Tengnagel.
KaptajnløJtn. Johan Gether.

De forskellige Skibes Udseende, Alder og Officersifølge Steen Billes Rapport af 4de April er Linieskibet ,Dannemark, under lJataHlen bleven truffet af 2 Kanonlrngler, der dog
Ikke have gjort nogen videre Skade paa Skibet. Derimod
dræbtes en Musketer, og en Matros blev haardt aaaret.
~) Af dette Antal vare 2 Stk. Karonader.
1 ) Den tidligere omtalte Kutter, der heller ikke deltog I Kampen,
hed • Le 11et1t Diable, og førtes af Sekondløjtnant A. Raasløff.
1)

15"
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besætning vil ses af efterfølgende, kortfattede Beskrivelse1) :
Prøvesteenen. Bygget som Tredækker 1767, men var
allerede halvt ophugget og havde nu kun to Batterier.
Søofficerer: Kaptajnløjtnant 1\afn, Premierløjtnant
M. Bille, Maanedsløjtnanterne Rosenkilde, Koefoed,
Holm og Jensen. Landofficerer: Løjtnanterne Zuchou
og Fædder.
Wagrien. Todækker fra 1773. Bak og Skanse vare
sløjfede. Søofficerer: Sekondløjtnanterne Henne og
Hagerup, Maanedsløjtnanterne L. Stæger, C. Streger
og Groth. Landofficerer: Løjtnanterne Rønne Op"
Adler.
Rendsborg. Bygget 1786. Var rigget som tremastet
Skonnert, men førte Raasejl pnn de to forreste
Master 2 ). Søofficerer: Maanedsløjtnanterne Cbr. A.
Møller og Aarestrup.
Nyeborg. Bygget 1786. Førte Rejsning og Sejl som
Rendsborg. Søofficerer: Maanedsløjlnnnlerne Lund
og Thellesen .
. Jy lian d. Todækker fra 17 60. Bcstqptt til Ophugning.
Søofficerer: Kaptajnløjtnant Wleugel, MaaoedsløjtW/-8• terne Risbrich, Franzen, Holm, Rasmussen og Johansen. Landofficerer: Løjtnanterne Luttichnu og
Burgstorlf.
1)

2)

O_plysninserne om Skibene ere Ul Dels meddelte aflntendantJordening. Orficersbesætnlngerne ere gengivne efter Kommandor Fisehers Indberetninger til Admiralitetet af 26de og Slte l\lurls 1801.
For LnndofOcerernes Veokommende til Dels efter Seldelln ,Krlgst\ldragelser mellem Danmark oi; England• Pag. 26-31.
Om !)prindeløen Ul Navnet Kavalleripram vides intet sikkert.
Prammene bleve byggede kort forinden Striden med Svorrlg
1788, og det er derfor muligt, at mnn hnr tænkt pan nt nnvende
dem til Transport af Kavalleri ved en eventuel Londgnng I
Skaane. Kavallerlprammene vare byggede af Krumtommer,
hvorimod Stykprnmmeoe vare byggedp af Rettomp,er.
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Sværdfisken. Bygget 1764. Var oprindelig bygget
som Defensionsfartøj, men benyttedes til Transport
af Kanoner. Førte samme Rejsning som Kavalleriprammene. Søofficer: Maanedsløj tnant Randlefl'.
C ro n borg. Sløjfet Fregat. Bygget 1781. Søofficerer:
Premierløjtnant S. Bille, Maanedsløjtnanterne Helt
og Bohne.
Bayen. Bygget 1793 som Sværd8sken 1). Søofficer:
Maanedsløjtnant Lind.
Dannebroge. Todækker fra 1772 og bestemt t:I Ophugning. ~øofflcerer: Kaptajn Lemming, Premierløjtnant Uldall (Adjutant bos Kommandør Fischer),
Premierløjtnant Ltitzen, Sekondløjtnant Wulff, Maanedsløjtnanterne Lorentzeo, Kornbek, Warming,
Mollerup og Lytzen. Landofflcerer: Løjtnanterne
Winkler og Ebel.
E I ve o. Fregat fra 1781. Førte Rejsning og Sejl 2).
Søofficerer: Sekondløjtnanterne Grodtschilling og
Dorn.
Flaadebatteriet Nr. l. Bygget 1784 og bestod af
en Flaade bygget paa Mastetræer. Søofficer: Maaneds\øjtnant Behr.
A g ger s b u u s. Bygget 1786. Førte Rejsning og Sejl
som Rendsborg. Søofficerer: Maanedsløj tnanterne
Schmidt og Bang.
S æ11 and. Todækker fra 1787. Havde Rejsning uden
Sejl. Søofficerer: Kaptajnløjlnant Schultz, Premier-,
løjtnant Hoppe, Sekondløjtnant Diderichsen, Maanedsløjtnanterne Wedelee, Justesen og Berentsen.
Landofficerer: Kaptajn Westerholt og Løjtnant Friis.
C har Io tt e A m a Ii a. Bygget 1765. Gammel Kinafarer.
Kontreadmiral Ramshardt siger I sine efterladte Optegnelser
om •Bayen•: •Delte var en almindelig Styk•Prnm til at trans•
portere Cnnoner udJ, pan samme var lagt et glat Dæk, paa
hvilket Batteriet stod•.
2J Fregatten Elven var den tidligere Elbfregat Nr. 1.

1)
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Søofficerer: Premierløjtnant Bardenlleth, MaanedsløjlDanteme Willems og Risom.
Søebesten. Bygget 1795 som Sværdfisken. Søofficer :
Maanedsløjtnaot Lilbolt.
Bo 1s teen. Todækker fra 1772. Havde Rejsning uden
Sejl. Søofficerer: Kaptajnløjtnant Andresen, Premierløjtnant Lindstow, Maanedsløjtnanterne Sonne, Langemach og Hans. Landofficerer: Løjtnanterne Hein
og Holm.
Indfødsretten. Todækker fra 1786 og bestemt til
Ophugning. Søofficerer: Maanedsløjtnanterne Cortsen, Meinerts, Sonne, Rasmussen og Møller. Landofficerer: Løjtnanterne Rothe og Monster.
Bi æ I per en. Fregat fra 1787. Førte Rejsning og Sejl.
Kaldtes synkefri, fordi den indeholdt et System af
vandtætte Rum. Søofficerer: Sekondløjtnant Bolt,
Maanedsløjtnanterne Rosen og Cbr. Møller.
Mars. Todækker fra 1784. Søofficerer: Mnnnedsløjtnanterne Voigt, Frabm, Hoyer, Hilkier, Thuesen og
Moren. Landofficerer: Løjtnanterne Kircbbcioer og
Foncll.
Elephanten. Todækker fra 1769 og bestemt til Ophugning. Søofficerer: Mannedsløjtnanterne Jørgensen,
Lundbye, Mathon, Mengel, Berfordt og Mosin. Landofficerer: Løjtnanterne Krieger og Munk.
Batteriet Trekroner er allerede tidligere omtalt. Officersbesætningen bestod af Infanteriofficererne Major
Michaelsen, Kaptajn Wecker, Løjtnanterne Listoe, Flincb
og Schmidt samt Fændrikerne Mauritzen, Sommer, Velt
og d'Auchamp, og Artilleriofficererne: Løjtnanterne Slockfledt, Laub og Frise 1 ).
Kanonerne paa Qvintus, der vare besatte med
borgerligt Artilleri, kommanderedes af Major J. Boye
1)

Under Kampen var Premlerlojtoant Top af Mnrlneo Jnapeklloneofllcer pna Trekroner under Løjtnant Rnlhsnchs Sygdom.

Slaget paa Reden 2. April 1801.

211

Junge. Sixtus, hvor Holmens Tømmer.mænd haandterede
Kanonerne, kommanderedes af Ekvipagemesteren Kommandør Kierullf. Endelig kommanderedes Batteriet paa
Amager af Løjtnant Stricker af det Nordenfjeldske Regiment.
Vi have nu set, hvorledes den danske Styrke var
beskaffen. Ganske vist vare de fleste af Skibene udJagte inden den 17 de Marts; men da der paa Grund af
Storm maatte arbejdes meget med Varpning, blev der
ikke megen Tid tilovers til Indøvelse af Kanonbesætningerne. Heldigvis var Datidens Skyts overordentlig
simpelt at haandtere, Arbejdet ved Kanontallierne kunde
besørges af hvemsombelst, og det var egentlig kun
selve Kanonkommandørerne og tildels Laderne, til hvilke
der stilledes større Fordringer. Der har været skrevet
meget om de uøvede Besætninger, hvoraf den væsentligste Del skulde være Baandværkssvende og Bønderkarle, ja en enkelt Forfatter gaar endog saa vidt, at
ban ansætter det samlede Antal af Matroser og Soldater til 5 pCt.1). Dette er selvfølgelig en stor Overdrivelse, og jeg tror ikke, man borttager noget af den
Hæder, som Defensionens Mandskab indlagde sig den
2den April , ved at betragte Forholdene saaledes, som
de vare i Virkeligheden.
Vedføjede Oversigt, der er indsendt fra Søetatens
Ekvipage til Admiralitetskontoret d. 9de Juli 1801 og
forelagt H. M. Kongen den 10de 2 }, giver en omstændelig
Beretning saavel om Antallet af den faste Besætning
som af de Frivillige og Pressede. Af den samlede Besætning paa 5234 Mand vare 1353 Frivillige og Pressede, ialt ca. 26 pCt. eller meget nær en Fjerdedel.
Naar man nu tager i Betragtning, at Størstedelen af
Defensionens Skibe ikke førte Rejsning og derfor ikke
1) K. H. Seldelin Pag. 23.
') Protokol over Kgl. Resolutioner Søetaten angaaende 1801.
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havde Brug for befarent Mandskab, samt nL di:t den
Go.ng i de ensartede og lidet komplicerede Skibe var
langt lettere end nutildags at blive hurtig skibsvantr.
synes Forholdet en Fjerdedel endda ikke 11aa grelt.
Tilmed tager man næppe fejl, naar man antagers at
Størstedelen ar det usøvnnte Mandskab er bleven anvendt til Ammunitionstransport, hvortil der jo behøvedes.
et stort Antal. Alligevel maa man beundre den Di1.<ciplin, der herskede under Kampen i Defensionens Skibe,
og det gernader OfHcererne til megen Ære, al de forstode at holde Modet og Kamplysten oppe hos de for
en stor Del udisciplinerede og usøvante Besætninger.
Man maatte imidlertid anvende al den Tid, der
blev tilovers, til at indøve Mandskabet i Kanonernes
Betjening. Grossel af Besætningen - Underofllcerer,
Tømmermænd og Matroser - bavdo jo ikke været ret
længe om Bord, og det gjaldt derfor om at indøve
Folkene i Burtig~kydning. At dette Mnal naaedes, viser
noksom de engelske Skibes Tilstand efter Slaget.
Et enkelt Skib - Stykprammen ,Onyon• - blev først
lagt ind i Defensionslinien d. lsto .April om Afleneo.
,Bayen•, der først var klar til Udlægning d. 30te Marts,
havde endnu ikke faaet sio Besætning 1 ), og dollo Skib,
der med saa stor Bravur deltog i Butaillen, manlto nnveode de Par Dage og Nætter, der gik forud, dele til
Varpning dels til Kanoneksercits.
At Skibene i høj Grad vare mangelfuldt udrustede,
faar man et godt Begreb om nf Olfert Fisehers Rapport
af 23de Marts. Ban skriver heri:
» De fleste af Defensioos Skibene have kun 2 Søe
Officerer, Mandskabet kun roaadelig exerceret - paa
de sidst udlagte Skibe næsten ikke - jeg ønsker kun
godt Vejr for at fan dem fortøjet og Skibene bemandet
og exercerede.,
1)

Kommonder Kierulae Indberetning til Admlralltetel ar BOie l'llorts.
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•Med en liden Medicin Kiste er her ombord sendt
5 Circulair Bind og et gammelt Lagen og henimod
2 Pund Charpie og 3de simple Torniqets. Da dette er
alt det Linned til Forbund og Blodstilling som haves
til Blesserte, og jeg frygter de øvrige Skibe ere i samme
ringe Tilstand; saa indberettes det.•
Den 3lle .Marts melder ban endvidere, at Skytprammen ,Søebesten• ikke ban nogen Medicinkiste.
De værste Mangler vare dog albjulpne, inden Slaget
begyndte, og Skibene fik alle et nogenlunde tilst-rækkeligt Forraad af Lægerekvisitter.

Allerede straks efter at Englænderne vare ankrede
ud for Taarbæk, gik de tre engelske Admiraler samt
flere bøjlstaaende OfOcerer Syd paa med Skonnerten
øLark• for at rekognoscere Farvandet og den danske
Forsvarsstyrke, der af Oberst Stewart kaldtes •a formidable floiilla". Nelson kom hurtigt til det Resultat,
at et Angreb Nord fr3 vilde være o like laking a bull
by tbe bornsu, en Opfattelse, han allerede havde gjort
gældende Nord for Kronborg, da de forskellige Angrebsmaader diskuteredes. 1 )
Om Aftenen afholdtes et Krigsraad om Bord i
0London11. Da forskellige Opfattelser bleve gjort gældende om det mere eller mindre vovelige ved at foretage et Angreb, tilbød Nelson resolut at udføre hele
Arbejdet i en Time med 10 Linieskibe og de mindre
Fartøjer. Parker tog mod Tilbudet, men gav dog Nelson
2 Linieskibe mere, end han havde forlangt. Det var
Nelsons Plan at gaa gennem Hollænderdybet og derefter med første gunstige Lejlighed angribe den danske
Linie Syd fra.
De følgende Dage og Nætter bleve nu anvendte til
1)

Mabnn: ,The llfe of N-ilson, Pag. 72.
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undflr Nelsons personlige Ledelse at opmaale Hollænderdybet samt udlægge Mærkeskibe og Bøjer, og den lsle
April om Formiddagen lettede hele den engelske Styrke
og ankrede kort efter tæt Norden for Middelgrunden.
Vinden var da NNV., laber Dramseils Kuling. Erler en
sidste Rekognoscering med Fregatten •Amazoou letlede
Nelson allerede samme Dags Em. Kl. 3 1/ 1 med sin Angrebsstyrke og ankrede om Aftenen Sønden for Middelgrunden.
Nelsons Eskadre bestod ialt af følgende Skibe 1):
li.noner Al.ond

Llnleøklbet Elephant ... 74
Edgar ...... 74
Bellona ..... 74
Russel .... 74
Ganges ..... 74
Monnrch .... 74
Dennnce .... 74
Polyphemus. 64
Agamemnon 1 ) M
Ardent ..... M
Glntton . . . . . M
his ........ 50
Fregatten Amnzon . . . . . 38
Desl ree . . . . . . 40
Blanche . . . . . 36
Alcmåno . . ... 32
Jamaica . . . . . 26
Korvetton Dart . . . . . . . . ao
Arrow ... , . . . 30

Vicenilmiral Lord Nelson.
650 { Cnpwln Thomas Foley.
650
George Murray.
650
Sir Thomas Boulden
Thompson.
WIIJlam Cumlng.
650
Thomas Francis Fre650
manUe.
James Rob. lltoese.
650
Kontreadm. Thomns Gruves.
650 { Captain ntchnril Re111lick.
600
John L11wrord.
Robort Dovereux Fancourt.
Thomas llcrlle.
500
Wllllnm Dllgb.
420
Jnmoa Wnlkor.
400
Edward Rlou.
280
Henry l111nan.
250
Grabnm Ed6n Bamond.
250
Samuel Sutton.
220
Jonas Rose.
180
John Ferrls D6vonshlre.
140
Wllllnm Dolton.
140

Angivelserne ere væsentligt tagne fro ,Thc Royal Nnvy, af
Wm. Lnlrd Clov.es Pog. 430 og 431.
' ) Hvor stor •Asnmemnon•s Besætning hnr vmret, hnr jeg Ikke
kunnet ran oplyst. Det er rimeligt, at den hnr været 500 Mnnd.
1)
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Kanoner

Briggen Crnlser . . . . . . . .
Harpy .........
Branderen Zephyr ...•..
Otter ........
Bombefartøjet Diseovery.
Exploslon.
Heela ....
Sulphur...
Terror.. .

Mand

18
18

100
100

14
14
16

60
60

8

10
10
8
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Comm, James Brisbane.
William Blrchall.
Clotworthy Upton.
George M'. Klnley.
John Conn.
John Henry Martin.
Richard Hather111.
Bender Whltter.
Samuel Campbell
Rowley.
James Watson.
Edward Sneyd Clay.

Voleano... 8
Zebra .... 16
6 mindre Fart!Jjer lait. . 84
460 1) .
Hvert Bombefartøj førte desuden 2 Morterer.

lait 1206 Kanoner 1 ), 14 Morterer og 8885 Mand.
Heri er »Agamemnon« ikke medregnet, da dette Skib ikke
kom med i Bataillen.
Parkers Division, der foreløbig blev liggende ved
Nordenden af Middelgrunden, bestod af følgende Skibe:
Kanoner

Llnlesklbet London .•.... 98
St. George ... 98
Defenee ..... 74
Saturn ...•. 74
Ramillles.. . . 74
Warrlor ..... 74
Ralsonnable . 64
Veteran ..... 64
9 mindre Fartøjer lait ... 80
lait ... 700

Mand

750 { Adm. Parker, Flagkapt. W.
750
650
650
650
650

600
500
360

Domett, Capt. R. W. Otway.
Capt. T. M. Hardy').
Lord B. Paulet.
R S. Lambert.
J. W. Taylor Dlxon.
C. 'J'yler.
J. Dllkes.
A. C. Dickson.

6460

1) I ,Slaget paa Kjøbenhavns Red, af PremlerløjtnantBardenfleth
meddeles (Pag. 7), at nogle af de mindre Fartøjer Ikke kunde
klare Sydeoden af Middelgrunden og derfor Ikke kom til at
deltage I Slaget.
1 ) Kontreadmiral Ramshardt hævder i sine efterladte Optegnelser,
at hvert af de engelske Liniesk.lbe førte 6 !I 8 Karonader mere
end det Antal Kanoner, hvorUl det var boret.
8 ) Captain Hardy fulgte med Nelson som bane Flagkaptajn.
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M~dregnes - foruden Batteriet Trekroner - J{anonbaadene, der dog kun deltoge i Slaget c. 1/2 Time, og
endvidere •Elephanten~ og- ~Mars•, der først kom til at
bruge deres Kanoner imod Slutningen af Kampen, komme
vi til et samlet rcanonantal af 852 Stk. Landbatterierne
kunde paa Grund af den store Afstand ikke gøre megen
Nytte, og desuden kunde de - særlii i Begyndel~~n ikke komme til at .skyde for Defensionens Skibe. Det
vil derfor sikkert være højt regnet, nnar det samlede
Kanonantal, der fra dansk Side anvendtes i Kampen,
aoslaas til c. 900 Stk. Overfor disse stod Englænderne
med c. 1200 Kanoner - en antagelig Overmagt, særlig
naar Hensyn lages til den eoestaaende Uddannelse i
Skydefærdighed og Kanonbetjening, som de engelske
Kanonbesætninger paa den Tid havde. Det var derfor
ikke uberettiget, naar Nelson antog, at ban i en 'l'ime
kunde gøre det af med den danske Styrke. At dette
ikke blev Tilfældet skyldes det enestaaende Mod og den
Dødsfot·agt, som de danske Besælninger udviste pna
Danmarks slørste Bmdersdag 1).
Efter at Nelsons Eskadre var ankret, blev der om
Aftenen kastet nogle Domber fra Batteriet pna Amager.
Afstanden til de engelske Skibe var imidlertid meget
stor - c. 5000 Alen - og Chefen for Artilleriet, Oberst
Mechlenburg, gnv derfor Ordre til nt standse med
Bombekastningen i aen Tro, at den var unyllig. Det
bemærkedes imidlertid fra oPrøvesteenen•, at flere af Bomberne faldt mellem de fjendtlige Skibe, og det var derfor
meget uheldigt, at Skydningen ophørte. Om end Bomberne muligvis ikke direkte vilde have gjort Englænderne
nogen større Skade, saa vilde de dog have hafl den

') Nelson skal senere have udtalt: •The bnttle was the severest
ond most doubtful he ever fougbta. - Moh110, The 1/ntlle or
0

Copenhosen •.
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Virkning, atEnglændernes Nattero var bleven forstyrret 1 ).
Ligeledes vilde en Diversion af Kanonbaadene sikkert i
høj Grad have allar.meret Fjenden.
m. 8 om Aftenen undersøgte Captain Hardy i en
Baad Kongedybet lige op1 til de sydligste Skibe i Defensionen 11 ).
Skønt han brugte en Loddestage for at
undgaa den Støj, som Loddet vilde gøre ved at blive
kastet, er ~et dog uforstaaeligt, at han ikke blev opdaget af danske Patrouillefartøjer. Baade denne Nat og
de foregaaende Nætter var der fra hvert Skib runderet
i dets egen Cirkel. Natten mellem den lste og 2den
April runderedes der desuden paa den søndre Fløj af
Kaptajnløjtnant Wleugel f). KJ. 11 Eftm. kom Hardy tilbage til nElepbanh og meddelte Nelson, at Passagen
var fri op til den danske Linie, samt at denne var for;.
tøjet langs Landgrunden Vesten for selve Løbet i
Kongedybet.
I Løbet af Natten gik Vinden om til S. 0. Om
Bord i de engelske Skibe var alt r.oligt. Kun Nelson
kunde ikke sove. Efter at ban havde dikteret sine
Ordrer for næste Dag, kastede ban sig paa sit Leje uden
dog at .kunne finde Hvile. Hvert Øjeblik sendte han
Bud for at faa at vide, hvad Vinden var, og allerede
Kl. 6 om Morgenen var han paa Dækket. De engelske
BeBlljlninger bleve derimod først purrede ud Kl. 7, for
jll de kunde mød~ med friske J{ræftcr til deJl forestaaende Kamp. I Defension1m var man allerede paa
Færde m. 5, der blev slaa~t klart- Skib I og Mandskabet

Grunden til, at der ikke fra • Prøvesteenen • blev sendt Med•
delelse til Batteriet om Skuddenea gode Virkning, er aldrig
bleven fuldt tændlgt oplyst.
1 ) Jfølge Maban ,The life or Nelson, Pag. 83 havde Hardy loddet
helt rundt omkring ijlokskibet , Prøvesteenen, .
-') ~ommanruir Flec~ert Kommando•Protokol for 1801 1 Prqvlna•
arkivet.
1)
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fik nu den sidste Overhaling i Kanoneksercits, ligesom
alt blev gjort fuldstændig klart til at modtage Fjenden 1 ) .
R1 8 Fm. modtoge de engelske Skibschefer deres
Instruktioner om Bord i •Elephanta, og en halv Time
efter mødte Lodserne hos Nelson. Det viste sig imidlertid, at disse Mænd, der kun havde erhvervet sig
ringe Kendskab til Farvandet paa mindre Handelsskibe,
i Øjeblikket aldeles ikke turde indlade sig pao. al lodse
de dybt stikkende Skibe gennem Kongedybet, hvorfra
alle Mærker jo vare inddragne. Gode Raad vare nu
dyre, og Nelson var fortvivlet; thi det gjaldt om at benytte den udmærkede Vind. Endelig tilbød Masteren
paa Bellona, Mr. Brierley, at ville føre Flaaden. [(l. 91/2
vajede Signalet fra •Elephaoh om Ordre til Letning,
og noget efter begyndte Flaaden at danne Kølvandsorden med Linieskibet • Edgan i Spidsen.
Den Orden, hvori Linieskibene skulde staa Nord
paa, var følgende :
Nr. 7 Elephant.
Nr. 1 Edgar.
- 8 Ganges.
- 2 Ardent.
- 9 Monnrch.
- 3 Glallon.
- 10 Deflaoce.
- 4 lsis.
- 5 Agamemnon.
- 11 Russel.
- 12 Polyphemus.
- 6 Bellona.
Trods de engelske Skibschefers overordentlige Manøvredygtighed, blev den oprindelige Plan alligevel ikke
fulgt, idet forskellige Uheld bidrage Lil at modificere
den. Paa vedlagte Kort vises Skibenes Plads efter
Nelsons Plan, saa ... e]som den Plads, de virkelig kom til
at indtage 3).
1 ) Parolen for 2den April vnr : Ordet: Uforso!ll. Feltroabet: Bestemt.
') Kortet er taget fra Oldenburgs SokrigshlBlorle og enmmcnboldt med Skitsen Pog. 85 I •Tbe lire or Nelson• og IJnrdennetbs Kort I hans militære Beskrivelse over Slaget pnn Kjøbenhavns Red. Den engelske Opfattelse nf Llnlcsk.lbene O Edgnr•s
og • Ardent•s Ankerpladser er benyttet.
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Kl. 10¼, gav Kommandør Fischer Ordre til at
aabne Ilden, saa snart Kanonerne kunde bære, og et
Kvarter senere faldt det første Skud fra •Prøvesteenen•
mod •Edgar•. Efterhaanden, som dette Skib avancerede
Nord paa, modtog og besvarede det Laget fra de danske
Skibe, og først udfor •Jylland" ankrede det med et
Sværanker Agte11 fra. 11Agamemnon-, der skulde have
taget Plads udfor nPrøvesteenen,, kunde imidlertid paa
Grund af den sydostlige Vind og det baarde Sønden
Vande ikke klare Middelgrundene Sydende, og maatte
derfor ankre for ikke at drive paa Grund. Man begyndte straks at udføre Varp, men trods ihærdige Anstrengelser med Varpning lykkedes det dog ikke at
komme rundt om Grunden; og dette Skib maatte derfor
være en tavs Tilskuer til den blodige Kamp, der paafulgte. Dernæst kom •Polyphemus•, der indtog •Agamemoon•s Plads overfor •Prøvesteenen•, og •lsis•, der
ankrede overfor • Wagrien•.
oBellona• og •Russeh
tog en noget for østlig Kurs, og de kom derved begge
til at staa paa Middelgrundens Vestside. Dr.tte var selvfølgelig et stort Uheld for, Englænderne; men disse
Skibes Stilling var dog saaledes, at de - skønt paa
lang Afstand - kunde deltage i Kampen, om end ikke
med hele deres Kanonantal 1 ).
Efter dem fulgte »Ardent11, der indtog sin oprindelig
bestemte Plads overfor »Sværdfisken", og •Elephant,,
der ankrede skraas overfor nDannebroge•. Lodsen paa
,Elepbant« vilde have gaaet Østen om nBellona, og
"Russel •, idet der efter hans Mening vilde være dybere;
men Nelson modsatte sig dette, idet ban støttede sin
Opfattelse paa Hardy's Opgivelser. Kursen blev derfor
sat noget vestligere, og Nelson undgik herved at lide
samme Skæbne som de to ovennævnte Skibe.
1)

H. G. Ga.rde regner Afstanden fra disse Skibe til den danske
Linie til ca. 13 li. 1400 Alen.
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De øvrige Skibe, der alle fulgte i •Elephanlus
Kølvand, vare nGlo.tton-, der ankrede overfor ,Bayen•,
uGnnges• skraas overfor pSælland•, og øMonarch~,
der tog Stilling udfor • Charlotte Amalia~. ,Deflance •,
der var del sidste Skib, og som oprindelig var bestemt
til at kæmpe mod nlodfødsretLenu, kom paa Grund i
Nmrbedeo af ,Prøvesteenena. Den stod dog kun i et
Kvarter og beskød i denne Tid • Prø\·esteenen • 1 der i
Forvejen havde Modstandere uok. Da Skibet atter kom
let, fortsatte det Nord paa og ankrede udfor •Boleteen• 1 ). Alle de engelske Linieskibe, der kun førte
Mærssejlene paa Rand, ankrede med et Sværanker Agter
fra, hvilket jo havde den Fordel, at de straks kunde bruge
deres Bredsider og ikke risikerede at blive beskudte
langskibs. Afstanden mellem Englænderne og de Danske
varierede fra 700 til 900 Alen. De to nordligste danske
Blokskibe, •Indfødsretten• og u Biæl peren « an grebes af
Fregatdivisionen, der kommanderedes af Captain lliou
paa Fregnllen •Amazon• 2 ). Endelig bleve •Rendsborg •
og »Nyeborg• angrebne af Fregatten ,Jamaica• og Driggerne uCruiser« og ,,Harpy•, medens samtidig Fregatten ,Desiree• samt en Brig ankrede Sønden for
~Prøvestenen o og tæt op nd Landgrunden.
Bombefartøjerne saavelsom Resten af de mindre
Skibe ankrede Østen for den engelske Linie, sno vidt
muligt i ~e1lemrummene mellem Skibene, og søgte
derfra al beskyde de danske Skibe. Samtidig kastedes
en Del Bomber mod Batterierne paa Amager, uden at
de dog gjorde nogen nævneværdig Skade.
Det er umuligt andet end al beundre den Præcision, hvormed alle de engelske Skibe fandt deres Pladserj
Hos Bardenfleth alges Pag. 7, at • DeOance•, efter at -vmro
kommen nf Grunden, ankrer udfor ,Sællnnd•, men c. Kl.12 afloses nf •Ganges• og derpnn ankrer udfor •Boisteen•.
' 1 EHer. en Rapport at Mn11nodsl0Jtnnot l\lolnerb blo-v •lndfodsrellon • Ikke angrebet før Kl. 1.
1)
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og Slaget, der som sagt var begyndt Syd fra Kl. 101/1,
var allerede Kl. 11 i fuld Gang saa godt som overalt 1 ).
Allerede ved andet Lag fra de engelske Skibe fik
• Rendsborg u foruden et Grundskud forude sit Bagbords
Ankertov overskudt. Da Skibet derved kom til at vende
Agterenden til Fjenden og i samme Øjeblik fik en
Mængde Skud Agter ind, som gjorde betydelig Skade,
lod Kaptajnløjtnant Egede Tovet paa Tøjankeret kappe
for atter at faa Bredsiden mod Fjenden. Ban satte nu
Klyver og Krydssejl og fik ved Hjælp af Strømmen
Skibet sat paa Grund c. 1000 Alen indenfor Linien,
saaledes at Kanonerne atter kunde bære 2).
Derved var imidlertid fremkommet et Hul i den
danske Linie, og dette benytlede uJamaica• og de tvende
Brigger sig af I idet de ankrede længere inde, saaledes
at »Nyeborg• og oWagrienu nu bleve beskudte langskibs. nNyeborg11 udholdt Kampen til Kl. 11 /2, men da
var der kun 1 brugelig Kanon tilbage, og en Fjerdedel
af Besætningen var dræbt eller saaret. Rothe kappede
da Tovene og sejlede indenfor 'l'rekroner, hvorfra •Nyeborg• forhaledes Syd ener paa Inderreden. Skibet havde
imidlertid faaet saa mange Grundskud I at det sank, da
det havde naaet Toldboden 8).
»Rendsborgc, fortsatte Kampen til Kl. 21/1, men var
da fuldstændig ødelagt. Prammen havde paa den Tid
7 Grundskud og 13 Skud i Vandgangen, og af Besætningen var en Fjerdedel dræbt eller saarel. Paa dette
Tidspunkt blev Flaget skudt bort, og det blev nu ikke hejst
1)

1)

1)

Det maa l høj Grad beklages, at de fleste Rapporter fra Skibene ere bortkomne. Det vilde ellers være lettere at give en
fyldestg0reode Beretning om selve Kampen.
Det er sikkert urigtigt, oaar Flamand Pag. 18 fortæller, at
Egede havde adlydt det Signal, der netop paa denne Tid
kaldte Kanonbnadene tilbage. Egedes Rapport, hvoraf ovenstenende er et Uddrag, omtaler slet Ikke dette Signal
,Nyeborg, kasseredes den 26de Juni 1801.
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mere; Skydningen ophørte, og saa mange Mand som
muligt - ialt 107, allsna c. Dalvdelen afBesætningen sendtes i Land. De øvrige og heriblandt T(aptajnløjtnant
Egede b1eve om Bord og toges til Fange af Englænderne.
Paa nærlig samme 1'id som Rendsborg maatte
,1Wagrien11, .. Jyllandu, 11Sværdfisken• og ~cronborga
slryge. Pan "Wagrien" fandtes kun 2 brugbare Kanoner;
Flaget og Vimplen havde allerede i nogen Tid været
nedskudte, og mere end en Femtedel af Mandskabet var
dræbt eller saaret. Kaptajn Risbrich gik da i Land
med 141 Mand, medens Resten maatte overgive sig til
Englændel'lle. - "Jylland" havde al I e sine Kanoner
demonterede og en Sjelte<lel af Mandsknbel ukampdyi,rtig.
Af en Besætning paa 425 Mand nanedc kun 73 i Land
medens Kaptajn nranth blev om llord og lod sig tage til
Fange med Hesten. - "SværdOsken" havde over en
Femtedel af Besætningen ukampdygtig. Det lykkedes
31 Mand at komme fra !Jorde, medens der af "Cronborgs u Besætning paa 223 Mand kun 5 Mund nanede at
komme i Land. Blandt de Faldne fan<ltes Chel'on for
nCronborg" Premiorløjtoaol Uauch.
• Prøvesleenoo" boldt sig endnu el Kvnrlcrs Tid.
Delle Skib - der, foruden nt modtage liden fru alle de
forbisejlende engelske Skibe, maalle kæmpe mod nllu selu,
der førte 74 Kanoner, uPolyphemus(I pnn 64, onclviclcre
ot Kvarters Tid mod uDellance" paa 74, og ovenikobot
blev langskibs beskudt af uDesiree •, der førte 40 Ha.noner, og PD Brig paa 14 - havde været skudt i Brand
ikke mindre end tre Gange, men Ilden var dog hurtig
bleven slukket. Tre Gange blev Vimplen skuill ned, og
stadig hejstes den igen. Nu havde J{aptnjn Lassen kun
2 brugbare Kanoner tilbage. Disse bleve fornaglede,
Krudtet kastet over Bord, og Lassen gik derpaa i Land
med 131 Mand. Af hele Besætningen paa 529 Mand
vare 75 Døde og Saaredc, og selve Skibet, i hvilket der
sad over 1000 Kugler, var fuldstændig sønderskudt.
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Skønt de øvrige Skibe ikke vare i bedre Forfatning og havde kæmpet lige sna tappert som nPrøvesteenen" , kaarede Nationen alligevel Lassen som sin
særlige Helt. Dette havde vel nok sin Grund i, at
11Prøvesteenen•, der jo lua længst til Luvart, ikke blev
generet af Røgen, saa at hele Kjøbenhavns Befolkning,
der vare Øjenvidner lil Slaget, selv kunde se det heltemodige Forsvar, medens de øvrige Skibe hyppig vare
skjulte i Røgen 1 ). •• Prøvesteen en• var for øvrigt langt
bedre armeret end de øvrige Skibe, idet dette Skib naar undtages »Hiælperen", der tidligere er omtalt var det eneste, der førte 36pundige Kanonn, medens
Resten af Skibene i Defeosionen kun førte 24pundige
og mindre Knlibre. Kaptajn Lassen modtog senere en
Hædersgave fra danske og norske Kvinder.
Den sydlige Del af Linien var altsaa noget før Kl. 3
fuldstændig ødelagt, og kun •Nyeborg11 var undgaael at
falde i Fjendens Hænder. De øvrige Skibe vare dog i
en saa ynkelig Forfatning, at de alle seks maatte brændes
efter Slagel.
V'i \'ille nu se, hvorledes det var gaaet i Centrum,
der bestod af •Dannebroge• sekunderet af • Bayen• og
0Flnadebatteriel11, samt »Elven11 og "Aggershuusa indenfor
Linien.
Allerede Kl. 11 1 /:a gik der Ild i nDannebroge•, og
dette Skib, der særlig blev beskudt af • Glattons • 68pundige
Karooader 2) samt af Kanonerne fra •Elephaot•, kunde
ikke blive Herre over Ilden. Kommandør Fischer, der
var saaret i Hovedet af en Træsplint, flyttede on sin
Stander til •Boisteen•, men øDannebroge• fortsatte
ufortrødent Kampen under Kaptajn Braun, der havde
hejst sin Vimpel i Stedet for den oedbalte Stnnder. Da
ogsaa Braun blev saaret - han fik en Kugle i den
1) Kommandør Fischer angiver selv disse Grunde I en Skrivelse.

til Kronprinsen den 28de November 1802.
') En Slags kort Skyts med s,•ært Kaliber.
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højre Arm - overtog J{aptnjn Lemming Kommandoen
og vedblev at kæmpe, indtil der m. 1 kun fandtes 3
brugbare Kanoner tilbage 1 ). Da Flaget blev streget, var
henved en Trediedel af Mandskabet ukampdyglig. 148
Mand sendtes i Land, og de øvrige bleve som Fanger
ferle om Bord i de engelske Skibe. nDannebroge,,, der
nu var el fuldstændigt Vrag, drev senere Nord paa til
Stubben og sprang i Luften en halv Time efter Kampens
Ophør, et Par Kabellængder NO for Trekroner 2 ).
»Elven•, der allerede havde faaet 2 Grundskud og
ikke mere støttedes af •Dannebrogeo, kappede sine Tove
[{I. 11/2 og stod ind paa Inderreden. Omtrent en Femtedel
af Mandskabet var da ukampdygtigt.
11 Aggershuus"
kappede ogsan m. 1¼ og drev Nord paa mod Stubben.
Prammen havde mistet over en Trediedel af sin Desælning og var saa forskudt, at den næppe vilde være
sluppet iod paa Reden, hvis "Nyeborgu, der netop paa
samme Tid for Resterne af sine Sejl slørede forbi, ikke
bavde givet den en Slæber. Ganske vist reddedes nAggershuus• derved for at falde i Hænderne pan lfoglænderne, men ICaptajnlejtnant Rotbes heltemodige Adfærd
fik dog ikke sin fttlde Belønning, idet oAggcrshuus• sank
ud for Kalkbrænderiet 8).
Paa Stykprammen •Hayenu blev der kæmpet i 4 Timer.
Skønt dette lille Fartøj særlig havde • Glat ton" til Modstander, var der mærkelig nok efter Kampens Slutning
kun 70/o Dræbte og Saarede. Forklaringen ligger rimeiig,·is i, at Skuddene fra II Glatton • for største Delen gik
1) Efter •Elvea •B Journal strøs , Danoebroge, Kl. 121/,.
' ) I , Mnrs•s Journal siges, nt ,Daunebroge• sprang I Lurten
Kl . 4'/, . Efter ,Elephnnlen ,s Journal Kl. 5. lfolge Kontre•
admirol Rnmsbardt's efterladte Optegnelser rnndtee der , dn
Skibet sprang i Luften, endnu noslc fno Soarede om Bord.
1 ) , Aggorabuus• knsøeredes d. 26de Juni 1801.
Den 28do Sep•
tomber blev det imidlertid bestemt, ol Skibet skulde ofsloJfes
Ul Stykpram.
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ovenover den lille Pram, der Ina meget lavt paa Vandet.
Man forsøgte at lave en Flaade, hvorpaa Mandskabet
kunde bringes i Land, men delte mislykkedes, og Løjtnant Muller blev tagen til Fange med hele sin Besætning. Selv blev han bragt om Bord i •Elepbantu, hvor
Nelson udtalte sig meget rosende om hans Tapperhed 1 ).
Lidt efter Kl. 2 kappede • Flaadebalteriet•. Dette,
der særlig havde kæmpet mod Nelson, havde da langt
over en Trediedel af Besætningen ukampdygtig, 5 Rapperter fuldstændig ødelagte og flere af de andre en Del
beskadigede. Uheldigvis drev Willemoes med Batteriet
for Boven af • Sælland • , og Kaptajn Harboe saa sig
da nødsaget til at kappe sine Tove 2 ). Flaadehatteriet,
der nu kom klar af •Sælland•, drev Nord paa og blev
i kort Tid beskudt af Parkers Eskadre, der langsomt
havde arbejdet sig Syd paa mod Vind og Strøm. Det
lykkedes dog Willemoes at komme ind paa Inderreden
og naa Toldboden.
Efter at • Sællands • Tove vare kappede, faldt Linieskibet tværs i Farvandet og fik da adskillige Lag Agter
ind, hvorved en stor Mængde Mennesker dræbtes eller
saaredes. Der indtraf nu en højst sørgelig Begivenhed,
idet "Sælland •S Næstkommanderende, Kaptajnløjtnant
Philip Schultz, og Chefen for Soldatesken, Stabskaptajn
af Norske Livregiment Niels Westerbolt, forlode Skibet og
Dette I Forblodelse med ~hillers senere Beretninger gav Anledolng til Striden om, hvorvidt Nelson med sin bekendte Udtalelse om Wl))emoes' Tnpperhed ikke havde sigtet Ul !\luller.
Overbibliotekar, Justitsraad Chr. Bruun har behandlet hele
denne Sag særdeles iodgaaende i sin Bog •Admiral Lord Nelson
og Peter Willemoes•, og kommer deri til den Slutning, at der
ikke kan være oogen Tvivl om, at Nehons Udtalelser gælde
Willemoes.
' ) Ros flere Forfattere nævnes, at •Sælland•s Tove bleve overslmdte, men dette modslses blandt andre af Kaptajn Harboe
selv. - Glenlyd fra 1801. Nyt Arcblv for Søvæsen 1842.
Pag. 170-72.

1)
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gik i Laod. Denne Flugt kunde selvfølgelig ikke andel
end vække Frygt og Forvirring blandt n Sælland as Mandskab, der saa deres Næstkommanderende, som hidtil
havde kommaoderel øverste Batteri, styrte sig i et Fartnj,
og en Snes Manrl fulgte hnm derfor, idel de jo maaUe
tænke, al alt var forbi1). •Sælland• ankrede imidlertid
udfor Trekroner og forlsatle ICampen med sine faa
1)

Kgl. Resolution nr 19de Juni 1801. Efter 1,ampen nedsattes
en Krii;sret - Præses: Kommundor 0. Lulkcn - der den
19de ,luui domle begge Kaplojnerne •tll ol casscrcs os arqvebuscres I Ryssen: Sno os hver for sis ol betale I Snlurio Ul
Soe-Krigs-Procureuren 30 Rdl., Saml alle nf S11gcn lovlige og
nydende Omkostninger,. - De undskyldte sig begge med, nl
de havde udholdt Oere Timers Kamp, og i denne Tid ,ærel
paa deres Post samt opfordret Mn11dskabel til Tapperhed. Sclrnlt.i,
der stod i den Formening, al Chefe11 var skudt, krøb frn
underste Batteri ned I Chefs Chaluppen, og da Kvartermesteren
nægtede at sælle frn Borde uden Cberens Tilladelse, i;ik han
over i Travaillen, hvori han foruden de Flygtende medtog
en halv Snes Mnnd nf de nærmest llggeude Snnrc•lc og gik
derpan I Land ved Lynelten. Snn snnrl 'l'ray11lllc11 vur sut af,
fulgtes den for ovrigt af llnrkussen os Chefs Chnluppon, saa
nl kun Jollen ble,· tllbogc. Da Schullz h:mlo set, nt en Parlemcnlær blev sendt i Lnnd rrn Englænderne, ,endte hnn tilboge Lil •SællnniJ..
Kaptajn Westerholl havde oprindelig Kommondo pno Sknnsen
over de Geva:rlievælmede, men da disse Ikke 1111,·cndtcs, Ok
han Post pan underste Baller! ror nt pnnse Krudllangnlngcn og
Transporten ar de Sanrede. Hnn undskyldte sig forøvrigt med,
at han havde stnaet I en af underste Batteris Porte, og da
hanle fnaet et Skub, saa hnn halvvejs ,•ar styrtet ned i Jollen;
men denne Undskyldning blev ikke toget for god af Krigsretten. Westcrholt gik fors I om Bord I , Iris, for at tilbyde
sl11 Tjeneste, men delte Skib, der slet Ikke deltog I Kampen,
havde ingen Brug for hnm, og han gik derefter til Toldboden
Eksekutionen var raslsnl ti! den llte August og skulde
finde Sted pna Østerfælled . Paa Retterstedet blev Dodsstrn tfon
imidlertid eftergl\'el og forandret li! !lra,•nrigt Fænsøel pnn
Munkholm. Her lllbrnste de hnlvnndel Anr, hvurefler de fri•
goves og Jaodsforvisles.
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brugbare Kanoner, og den Skamplet, som disse to Officerer havde sat paa dette Skib, blev hæderlig aftvættet,,
idet "Sælland a var det sidste Skib af hele Linien, der
strøg Flaget efter at have faaet 27 Grundskud, næsten
alle Kanoner demonterede og omtrent en 'l'rediedel af
Besætningen ukampdygtig. Først den 3die om Morgt>nen
blev "Sælland" taget i Besiddelse af Englænderne, og kor~
foriuden forlod Barboe Vraget med 340 Mand, saa at
kun 10 Mand bleve Fanger.
Bande "Hayen • og "Sælland • vare seh'følgelig aldeles ubrugelige og hleve senere bræodle af Englænderne 1).
Dl.'o nordre Fløj ar den dan ske Linie var ogsaa nu
til Dels ødelagt. Efterhaanden som de engelske Skibe
havde ødelagt dere11 Modstandere, 11 lode de Nord paa og
biclroge saoledes endnu mere til al forstørre deres i
Forvejen knusende Overmagl. "Charlotte Amalia • maatte
stryge, da f' n Sjetted el af Mandskabet var ukampdygtig,
og det samme var Tilfældet med • Søehesten". Fra det
første Skib bjærgedes 167 Mand, der roede til Batteriet
Trekroner, fra det sidste kun 21.
•Boisteen" strøg Flaget Kl. 2 1 /,, efter al Kommandør
Fischer først havde nedhalet sin Stander og begivet sig paa
Vej til Trekroner 2). En Sjettedel af Besætningen var da
ukampdygti g. Af 400 Mand kom 127 i Land, og Resten
bleve Fauger. Skøn t delle Skib ,•ar i høj Grad forskudtJ
var del dog de~ eneste, der senere kunde benyttes. Efter
SlagP,l blev det sammen med •Monarch u og 11lsis• sendt
til Englaod, hrnr det blev repareret og omdøbt til •Nassauu 8 ).
Vraget af , Sælland, etanr pan Laodgrundeo ud for Krogerup.
Kom0111odor Flschers KorrespondnncP.protokol blev skudt o,·er
Bord ar en f.jendtllg Kugle. - Rapport af 15de April.
:1) Det nr delte Skib, der bidrog tll nt ødelægge Linlesklbet
, Prloø Cbrlsti11n Frederik• i Kampen ved Sjællønds Odde den
22de Afarts 1808.
1)

'I
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Paa "Indfødsretten u dræbtes Chefen Kaptajn Tburah
Kl. 11/, og en halv Time senere Næstkommanderende
Maanedsløjlnnnt Cortsen. Da Meldingen herom naaede
Kronprinsen I der paa dette Tidspunkt befandt sig paa
Sixtus, tilbød Generaladjutant John Christian Schrødersee
straks at ville overtage Posten som Chef for Skibet,
skønt han allerede for flere Aar siden havde forladt
Marinen paa Grund nf Svagelighed. Ban naaede netop
al komme om Bord paa Skibet, da en f{anonkugle dræbte
ham, inden han endnu havde forladt Faldrebet. Paa
det Sted paa Sixtus, hvorfra Kaptajn Schrødersee gik
i Fartøjet, blev siden rejst en c. 10 Fod høj afbrudt
Stenmast med følgende Indskrift:
"Afkræftet paa lange Sygeleye, opflammet ved et
Blik af Danmarks Fredrik, med Fyrstens Bifalds Ranb indviet, foer I. C. Scbrødersee fra dette Sted; bekjendt
med Krigers Død, den skiønneste for eget Fædreland
imøde, den 2 April 1801.fi
Da •lndfødsrettenu m. 3 maatte stryge, var c. en
Sjettedel af Besætningen dræbt eller sanret, og kun 113
Mand naaede i Land. - olliælpel'en<, kunde selvfølgelig
ikke alene udrette nogeL mod den overlegne Styrke, og
Løjtnant Lillienschiold lod derfor kuppe og stod ind
paa Reden1 hvorved et unyltigt Mandefold blev undgaaet.
Af Besætningen paa 269 Mand vare kun 6 Døde og
Saarede.
Saavel nCharlotte Amalia1,, som MSøebesteno og
11 Indfødsretten~ maatte senere brændes af Englænderne,
hvis eneste Trofæ pna denne blodige Dag var 11Bolsteeou.
De eneste Skibe, Danmark havde reddet, vare QElven",
,,FlaadPbatteriet• og •Diælpereo•, medens QNyeborg" og
11Aggershuus11 vare sunkne paa foderreden.
Vi have allerede omlalL den Præcision, hvormed de
engelske Skibe indtage deres Pladser. Da Admiral
Parker mærkede det Uheld, der var tilstødt tre nf Nelsons
Skibe, gav han Ordre til de tre bedst sejlende Linie-
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skibe uRamillies•, •Defence• og ,Veteran•, at de med
Force af Sejl skulde søge at krydse sig op for at understøtte Nelson. Disse Skibe naaede imidlertid paa Grund
af Vind og Strøm ikke at komme lil at deltage videre i
Kampen, men vekslede kun henimod Slutningen nogle
Skud med •Elephanten• og nMars•. Da Parker omtrent
Kl. 1 endnu ikke kunde se nogen væsentlig Forandring
i de kæmpendes Stilling, begyndte han at overveje, om
hvorvidt det ikke vilde være rigtigst at give Signal til
at ophøre med Kampen. Det gjaldt jo nemlig ikke alene
om at tvinge Dllllrnark til at udtræde af del bevæbnede
Neutralitetsforbund, Sverrig skulde ogsaa bekæmpes, og
det vigtigste Arbejde - nemlig at tugte Rusland - stod
endnu tilbage. En Sejr, der blev vunden paa Bekostning
af adskillige engelske Linieskibe, vilde derfor let blive
for dyrekøbt. Chefen for 11London• Captain Otway, med
hvem Parker diskuterede Spørgsmaalet, var absolut
imod at hejse det omtalte Signal. Ban udbad sig derfor
Tilladelse til i en Baad at gaa om Bord hos Nelson for
personlig at undersøge Sagernes Stilling, men allerede
noget før ban naaede •Elephant•, havde Parker ladet
Signalet om Kampens Ophør hejse i ,Londonu 1). Nogle
Historieskrivere tillægge Parker den ædle BeYæggrund,
at ban ikke vilde lægge Ansvaret for Kampens Ophør
paa Nelsons Skuldre, og i den senere Tid er den Tanke
bleven fremsat, at Parker gennem Otway gav Nelson Tilladelse til selv at afgøre, hvorvidt han vilde adlyde det givne
Signal eller ikke. Disse Antagelser ere imidlertid næppe
rigtige; thi dels ,·ar Signalet hejst før Otway's Ankomst
til • Elephaot~, og dels tyde Nelsons senere Udtalelser
absolut i modsat Retning, idet han gentagne Gange erklærer, at han er sig fuldt ud bevidst, for hvilken Straf
han udsætter sig ved at undlade at adlyde.
Da Signalet blev hejst c. Kl. 1, var de Danskes Ild
1)

Mabao: oThe llfe of Noløon • Pag. !19.
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allerede betydelig aftaget 1 ). Det stod klart for Nelson, at
det \'ilde være forbundet med en langt større Risiko nu
aL trække sig ud af liden end at forlsætle Kampen; og
han gav derfor kun Ordre li1 al hejse Forstaaelsessignalet,
medens Admiral Graves derimod gentog Signalet. Uheldigvis for de Danske blev Signalet for klos Kamp imidlertid samtidig vajende, og da uDefiance " rolig blev
liggcude, fortsatte de engelske Linieskibc derfor [{ampen.
Kun Fregatdivisionen, der selv allmstc Signal el paa
uLondon• og samtidig saa det repeteret pan det nærmeste Admiralskib, adlød Ordren. Da ,, Amawn , kappede
Ankeret for al staa Nord paa, fik det fra llallcriet Trekroner en Salve Agter ind, og herved faldt mange deriblandt den berømte og højhjertede Captain Riou, der
var lige agtet af Venner og Fjendei· 11).
Kampen fortsatte s altsaa med urormindsket Beflighed,
men de engelske Linieskibe lede overordenlig megel.
n Monarcb u bil\ de saalrdcs efterbaandcu faaet 26 Grundskud, 11 Ardent~ havde Bnlvdeleo af sit Skyts demonteret
og 14 Grundskud, og mange af de m·rigc Linieekibe
vare i hnj Grad rampon erede 8 ). Tilmed ragede •Ganges •
1)

0)

8)

!Ja del blev meldt Nelson, at Signalet om nl ophoro 11101l l(nm•
pou vajede fra , London,, blev hnn meget licvmgcl og ophidset.
Efler nt bnve snuet nogle Gonge frem og 1llh11gc 11na Du:kkol,
ytrede hun Ul Captnl11 Poley, at han underliden hn1 do Ilet Ul
nl værn blind, og idet han sntlc Klkkerlrn rur del hoJro, blinde
Øje, lilCoJede han : •OS Jes kan virkelig heller Ikke so noget
Signal,. ,The lire of Nelson, Pag. 90.
Der forlælles, ol da dot rygtedes pan den ensclskc Flnode I
\'ormoulh, nt dot forestanende Togt gjnldl Danmark, hem•e11dle
en Del danske Sofolk, der gjonle Tjeneste pnn Skll!cno, sig Ul
Captain Rlou med Anmodnlnt: om at blho frltugnc ror at
kæmpe mod deres Fmdrelond. Cuptuin Rlou, der udmærket
kunde sætte sig Jntl i de dnnsko Molrosors Tankegang, gik
0Jebllkkellg Ul Autoriteterne os Yendte forst lllbnge, da Anmodningen Yar tllstnnet.
I Skroget paa , lsls• fandtes seuere 300 dnnske l{o11011lrnglcr.
- Ro01sh11rd!A efterladte Optesnclaer.
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uklar af uMonarcb", og begge Skibe dreve tilligemed
~ Defianceu ned mod Trekroner, hvis lid nu uhindret af
danske Skibe opnaaede sin fulde Virkning, medens samtidig Landbatterierne kunde deltage i Kampen. Forholdene \'are derfor ikke særlig gunstige paa delle Tidspunkt, da Nelson af,rnndte det berømte Drev om Vaabenstilstand. I »The life of Nelson• hævdes, at Grunden
til Afsendelsen af Brevet var, at de danske Skibe, der
havde s~røget, alligevel beskøde de engelske Baade, der
kom for at tage Skibene i Besiddelse, og at dette ligeledes var Tilfældet med Landbatterierne. At der l>lev
fyret paa de engelske Fartøjer er sikkert nok; men det
er rimeligt at antage, at delle er sket fra de Skibe, hvis
Flag \are blevne bortskudte, og som endnu ikke havde
faaet hejst et andet. At enkelte Skud fra Forterne have
ramt Fartøjerne er sandsynligt, men dette kan overmaade godt være en fuldstændig Tilfældighed. Nelson
selv benægter ikke, at det var paatrængende nødvendigt
for nogle af hans Skibe at trække sig ud af Kampen
og heller ikke, at Fordelen ved en Vaabenstilstan<l i
Øjehlikket var paa engelsk Side; men ban benægter at
have brugt en Krigslist 11or taken unfair advantage of
a truce" og hævder, at det kun var Menneskekærlighed,
der bragte ham til at afsende Brevet.
Skønt man jo ikke har Lov til at tvivle om Nelsons
Sanddrubed i hans gentagne Forsikringer, maa det dogbetragtes som et mærkeligt Sammentræf, at Tidspunktet for
Afsendelsen af Brevet netop faldt sammen med det Øjeblik,
hvor de engelske Skibe vare ret uheldigt stillede. Al Nelson
selv fandt, at der var en Mulighed til Stede for at blive
mi~fr;irstaaet fremgaar tilstrækkelig tydeligt af hans Vægring ved at forsegle Brevet med Oblat og af hans Bemærkning: •This is no lime to appear hurried and informal" 1 ).
1)

Professor Holm skriver om Nelson i sin •Danmark-Norges uden•
rigøke Hlst'orle•, ot : • Ingen uden ror England har nogensinde
troet, at det var ar HeJmodlgbed og ltlcnneskellgbed, ban tilbed
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Brevet, der var affattet med al mulig Omhyggelighed,
led saaledes 1 ) :
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Hvorvidt en saadan Trudsel vilde være bleven realiseret, er jo vanskeligt at afgøre. Nelsons Stilling overfor

1)

Kronprinsen at afbryde Slnget., - I ,Tbe bnttle of Copenhagen, ar Mnhnn udtaler denne berømte Forfatter ikke, at
Neleon havde anvendt en Krlgsllsl, men han bruger følgende
skarpe Ord: • Chance for whlcb somelblng must ohvoys be
allowed, prevented lhe full reallzntion of the ldeo; but from
Lbe embnrrossment, appronehing nlmost to dløaster. whleh
!ueeeded, Nelson extrlcnted blmøelf "ilh equal sagncity, and
by a display ol resolution and adrolln ese, tbnt has by somo
been lbought to verge on sbarp pracllse. \Udhævelserne
ere ar Forfatteren .)
Reproduceret efter Originalen, eom opbevares i Udenrigemini•
sterlete Arkiv.
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Fjenden vilde i hvert Fald ikke berettige ham til at
gribe til en saa inhuman Forholdsregel - hvis den i
det hele taget kunde forsvares.
Sir Frederick Thesiger, der blev afsendt med dette
Brev, havde Ordre til at bringe det til Kronprinsen og
gik derfor ikke til Trekroner men ind paa Inderreden,
hvor ban lagde til ved Blokskibet • Elephanten • . Chefen
her om Bord, Kaptajn Thun, der som Vagtskihscbef
direkte var underlagt Admiralitetet, men som hørende
til Defensionen stod under Kommandør Fiscber 1), vidste
i Øjeblikket ikke, hvor denne opholdt sig. Fisehers
Slander var strøget om Bord i ,Holsteenu og var endnu
ikke bleven hejst paa Trekroner. Da Thesiger desuden
forlangte at blive ført til Kronprinsen, betragtede Kaptajn
Thun sig i Øjeblikket som Vagtskibscbef, og lod Maanedsløjtnan t Lundbye ledsage Thesiger til Kronprinsen,
der dengang befandt sig ved Indgangen til Langelinie.
Det er jo muligt, at Udfaldet af Slaget var blevet
noget anderledes, hvis Fisehers Stander havde vajet paa
Trekroner, og Sir Thesiger var bleven henvist til ham.
Maaske vilde adskillige af de engelske Skibe, der efterhaanden vare komne paa Grund, være blevne nødte til at
stryge, og Folkestemningen derover bleven mere løftet, end
det nu var Tilfældet. Det endelige Resultat vilde imidlertid næppe være blevet forandret, da England sikkert ikke
vilde have fundet sig i at miste et eneste Skib; og den
1)

Kaptajn Thuns Instruks som Vagtsklbøchef er af 16de Februar
1801 og findes I ~dmlralltetets Koplbog for øamme Aar Pag.178:
,Ifølge heraf haver Hr. Capltalnen tillige at antage Dem Vagt•
økibs Chefs Posten her paa Kløbenhavns Rhed og nlt hvad deraf
dependerer, samt Ul videre rette Dem efter hoslagde Instruction, (den almindelige lnatrnks for Vagt.skibet I Sundet) ,dog
at forblive med Deres anfortroede Orlogsskib ,Elepbanten,
paa den Post som Br. Commandeur Oirert Fischer bar anvist
eller videre anviser Dem, da Hr. Capltalnen melder ham at
De har denne Ordre. !øvrigt rapporterer De dette CoUeglum,
og Holmens Ober Equlpagemester det fornødne.,
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engelske Flaade var nu - efter den danske Linies Tilinlelgørelse - mere end tilstrækkelig stærk til at unclerstølle et krafii~l Bombardement af Rjøbcnharn.
Imidlertid kan del ikke nægtes, at f{ommandorol'boldeoe paa dansk Side vare meget uheldigt ordnede. liommandør Fischer var jo vhrerslbefalendc O\'er Defcnsionen og
Batteriet Trekroner, men havde ingen Kommando over
Billes Eslmdre. Samtidig betragtede I{ronprinsen sig som
Højstkommanderende, idet han direkte underhandlede med
Lord Nelson, og man forstanr ikke rigtig, at hao gik
uden om Fischer 1 ). En anden uheldig Folge af delle
Kommandoforhold var, at ,,Sælland a kunde tages i Besiddelse af Fjenden Dagen efter Slagel og iklte forinden
blev bragt i Sikkerhed. na l{ommandør Fischer som
saaret nedlagde Kommandoen, blev der ikke tænkt paa
at redde uSællandu. Mulig stod man i den Formening, at
delte Skib, der havde strøget kort forinden Singels Ophør,
egentlig tilhørte Englænderne 2). Kommandørkaptajn Hille
sørgede for Fartøjer til at bjærge Besælningen, men
mente, nt l(ommandør Fischer selv maatto tngo llcstemmelse om Skibet.
Man forstuar ikke rigtigt, nt l{anonbaadene - der
ved Signal .fra [fommandør Fischer nllcrcdc i Uegyndelson uf Slaget mnatle trække sig tilbage - iklte anvendtes senere under Kampen ; men Gruntlon man sikkert
ogi;aa her være al søge i do uheldige Kommnodoforhold. Ranonbandene, der vare lagte ud pan Reden
d. 14de og 15de Marts, vare straks bl evne underlugte
l) Lalrd ClO\\CS bemærker træffende i •The Royal N11vy, Pog. 4a6:
•Thcre nre rcw thlnss more rl9ky in nnvnl w1u rnrc thun for n
Commander - ln - Chicf to lseua dhccllons, which ure li kcly
lo be rcod as In ncxib le orders, when he Is not on the spol or

wben be Is nol fully cognlznnt of the situation oo the spol.•
') Det var mærkeligt, al Nelson tog ,Smlland• i Besiddelse, dn
han dog ellers hævdede den Anskuelse, ut et Skib, der buvde
strøget skulde besættes umiddelbart efter.
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Olfert Fischer, men den 26de samme Maaoed flk Kommandørkaptajn St. Bille Ordre Lil al tage [{ommandoen over dem 1 ). Den eneste Grund, man kan tænke
sig til denne forandrede Bestemmelse, maa vel være den,
at Bille lettere fra Inderreden var i Stand til at overse
Kamppladsen og derved bedre kunde beordre Baadene
til Assistance paa særlig haardt angrebne Steder end
Fischer, som befandt sig midt i Linien.
Al Fischer gav Baadene Ordre til at trække sig tilbage var vis~ook i høj Grad fornuftigt. Derimod kunde
de sikkert senere have gjort fortrinlig Virkning mod de
grundstødte engelske Skibe. At Bille ikke benyttede
Kanonbaadene under Slaget har rimeligvis sin Grund i,
at han ikke - efter Fisehers Signal om at Bandene
s,k ulde gaa tilbage - paa egen Baand vilde træffe Bestemmelser herom, men overlade .Afgørelsen til den Bøjstkommandercnde.
Kronprinsen, der var i Besiddelse af et ejegodt
Hjerte, og som hyppigere fulgte dettes Indskydelser end
det kolde Raisonnement, havde efter Gennemlæsningen
af Nelsons Brev kun Tanke for de Danskes farlige Stilling om Bord i de erobrede Skibe og sendte derfor
Kaptajn Hans Lindholm til Nelson for at erholde nøjere
Underretning 1 ),
l) Ordren, der findes I Admlrnlltetets Koplbog for 1801 Pag. 410,
lyder sanledes:
,De udlogte Kaooneer Bonde, bar man beordret uoderlagt
Hr. Kammerherrens Kommando og ske.I bemandes snmt gives
Forpleynlng fra de Hr. Kammerherren underlagte Skibe, Dlsee
Kanoneer Bunde bruger Br. Kammerherren og Kommandeur
Kapitalnen efter Slgoal fra den Hoystkommondereode for Defensionen pan Klobenbnvns Rbed Hr. Kommandeur Olfert Fischer
eller bror de seer deres Brug nødvendig.•
'I Knptlljn Llodholm, der I adskUllge Aar havde været Genernlndjudaot, hørte egentlig lkli.e i Øjeblikket til Kronprinsens Stab.
Ban vur Chef ror Llniesklbet ,Ditmarsken•, der lan under Ekvl'Perlng l J<'lnadeoø Leje, men havde d. 2deo April sluttet sig til
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Jmidlcrtid vare »Defiaoce•, "Elephaot•, nMonarch•
og •Desiree• komne paa Grund, saa al der nu ialt foruden sidsLnævote Fregat stod ikke mindre eod 5 Linieskibe. Situationen var saaledes alt andet end behagelig
for Englænderne, og Lindholm var næppe kommen om
Bord hos Nelson, før denne hejste Parlamentærflaget
paa Stortoppeo 1 ). Kommandør Fischer fik nu Befaling
til at standse Uden, og Klokken var da mellem 3 1/3 og 4 1).
Knplajn Lindholm meddelte nu Nelson, at han kom for
at fna al vide, hvad l\leningen var med Admiralens Brev,
og udbad sig denne Forklaring skrinlig. Nelson skrev
da følgende Brev, som Lindholm besørgede lilbage li\
I{ronprinsen 8 ):
Kronprinsen, tlJ hvem bon stod I et fortroligt Forhold. - Med•
deleiser fra Krigsarkiverne.
1 ) Chefen for •Gnnge•s, Captain Fremanlle, skrev den 4. Aprll til
Marqulen af Buckingham følgende Brev, der ret l!0dt Illustrerer
den engelske Angrebsstyrkes Tilstand I Øjeblikket:
,At lhls time he (Nelson) wns nwøro thnt our shlps were
cut to pieces, and It would be dlflleull ror us to gel them
out. We cut our cablea ond rnn out. 1'he ships were so
crlppled, lhey would not &teer. Tho Elcplinnl 11nd Delianes both
ran on shore; we (the G1rnges) ran on shoro ond the Monarch;
ond at this perlod, when lhe bntterles hntl nol censcd firing,
we counted no Jess tban slx soli of the line, nncl U1e Dtislrtle
fast on shore. Lucklly wc had to conlcnd wllh nn enemy
much beaten ond who did nol take advnntngo oC our sllunllon;
olherwlse all lhesn sblps must hove been loaL Thcy are now
all oll', wlth great exerlloo, but ae you lmaglne what a atnte a
shlp must be In, with 80 many wounded people on board,
and so much crlpplod. We are all fltting 08 lf we were ni
Splthead ..•.. Luckily we had been ennbled to kccp our nag
or trace up unUI now that 1 am wrltlng, whlch la ar groat
ndvnnlnge to us.• - Schlern: Historiske Studier, 2don Dol
Pog. 352 og 353.
9 ) Det nøjagtige Tidspunkt er ikke mulll!l at angive.
l Skibenes
1ournaler nævnes baade Kl. a os Kl. 4. Det sandsynllgsto er
sikkert lidt før Kl. 4.
8 ) Gengivet efter Origlnnlen, som opbevares i Udenrigsministeriet.
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»Lord Nelsons object in sending on Shore a flag
of truce is humanity, therefore consents that hostilities
shall cease, till Lord Nelson kan take his prisoners out
of the Prizes, and he consents to land all tbe Wounded
Danes and to Burn or remove his prizes, Lord Nelson
witb Humble Duty to His Royal Highness beg leave to say
tbat he will ever esteem it the greatest Victory he cver
gained if this flag of truce may be tbe happy forerunner of a lasting and happy union between My most
Gracious Sovereign and Bis Majesty the King of Denmark ø.
Nelson 4'- Bronte.
•Elephant April 2nd 1801•.

Efter at Kronprinsen havde læst Brevet, sendtes
Kaptajn Lindholm til Admiral Parker for at underhandle
om Vaabenstilstand. Nelson gav nu Ordre til at redde
sine grundstødte Skibe, og i Løbet af Dagen og den
paafølgende Nat lykkedes det ogsaa Englænderne at
komme flot og staa Nord paa til Parkers Division. 1)
Nelson selv gik straks med et Fartøj om Bord i •London<•. I Løbet af de to følgende Dage bugserede Englænderne de tagne Priser Nord paa, hvor de bleve
brændte, efter at først alt, der endnu kunde bruges,
var bjærget.
Af det pnatænkte Stormangreb paa Trekroner hvortil de engelske Fartøjer, der havde ligget paa Skibenes Styrbords Side, skulde været anvendte - blev der
intet. Dette Fort, der ikke havde lidt meget, havde
tilmed efterbaanden faaet en overordentlig stærk Besætning, idet en Del af Defensionens lMandskab var
gaaet i Land der. Nogle af de engelske Skibschefer,
med hvem Nelson under Slutningen af Kampen diskuterede Muligheden af at angribe Trekroner, fraraadede
1)

,Elephant• kom ikke fri før Kl. 8 Em, •Deflance• føret Kl. 10
Em. - •The Royal Navy• Pag. 438.

Tldulu. f. SOTmoon. 72. Ang.
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dette, idet de vare overbeviste om, at et Angreb kun
vilde være et unyttigt Spild af Mandskab.
Slaget paa Reden var til Ende. - Fra begge Sider
var der kæmpet tappert, 1 ) og Mandefaldet var derfor
overordentlig stort. Pna dansk Side dræbtes 375 Mand,
og 670 saaredes. Deraf havde Kanonbaadene 3 Døde
og 4 Saarede, og Linieskibet 11Dannemark,, 1 Død og
1 Saaret. Paa Batteriet Trekroner fandtes kun 1 Mand
død. De Døde førtes til Søkvæsthusct, hvorimod de
Saarede dels bragtes dertil og dels fordeltes rundt paa
Byens Hospitaler. 2 ) Af disse sidste døde senere 106
Mand, Englænderne toge ialt 1779 Mand til Fange, men
disse bleve atter satte paa fri Fod den 9de April efler
Vaabenstilstandens AfsluLning. 205 Mand savnedes efter
Slaget I og af disse vare de 66 Soldater og Resten Frivillige. Det er imidlertid bevist, at nogle af de savnede
Soldater havde Jadet sig engagere i de engelske Skibe.
Endvidere vare nogle af de savnede Frivillige straks
efter Slaget undvegne til deres Hjemstavn, og en Del
vare vel ogsaa dræbte, men da mange af dem nylig vare
komne om Bord i Skibene og derfor ubekendte, kunde
de ikke anmeldes.
I adskillige Skrifter, ndgh ne kort efter Slaget, findeø on
Mængde Forlælllnger om forskellige l'tleulgcs udviste Tapperhed under Kampen.
, ) Sokvæsthusot kunde eelvfolgclig Ikke rumme nllo de Snnrccle.
I Protokol over Kgl. Resolutioner Soetnlcn ungnnonde skrives
sanledcs d. 6le April: • Commissnriatskontorcl har foranlediget
gl. Qvæsthus for en Deel Indrettet til Hospital for 200 Qvæstede
for om Søe-Qvæslhuøet - uagtet entlcdiget for do fnutlode og
for de gumle Koner - dog Ikke skulde kunne rumme olie cle
1)

Qvæstede ■•

Skønt en Del Forberedelser soaledes vnrc trufne, vnr nit
dog lkko l Orden til nt modtage de Snnrede. Etatsrand Anskow
heil.lager sig sanledeø over, at der Ul Trods for huns sentngno
Anmodninger ikke fnnlltos et tilstrækkeligt Aotnl Porlcchnlscr
W Transport af do Sunrcde. sau nt ,de urme 0losseredc hm·
mnattet lide forfærdelige Smerter uf Trnusporten I Hænder eller
pna Vogne ■• - Skrivelse lil Kommissnrlnlet.
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Det hele Antal Døde, Saarede og Savnede paa dansk
Side fordeler sig saaledes :
Af Officerer ............... . 250/o,
- Betjente ................ . 9 - Underofficerer & Matroser .. 19 - Soldater ....... . . . ...... . 85 - Frivillige ............... . 25 De faldne danske Officerer vare følgende:
I "Indfødsretten• : Chefen, Kaptajn Tb urah,
Kaptajn Schrødersåe,
Maanedsløjtnant Cortsen.
I • Cronborg • : €.hef~n, Premierløjtnant Bauch,
Maanedsløjtnant Bohne.
I nDannebroge•: Sekondløjtnant WultI,
Sekondløjtnant i Infanteriet Ebel.
I •Prøvesteenenu: Maanedsløjt.nant Jensen.
I »Sælland:
Wedelee.
I ,Jylland":
Johansen.
I nHiælperenu:
Chr. Møller. 1 )
Følgende Officerer saaredes under Kampen:
1 oDannebrogea: Kommandør Olfert Fischer,
Chefen, Kaptajn Br.aun,
Maanedsløjtnant Mollerup,
Lytzen.
Justesen.
I n Sælland • :
I v Boisteen« :
Sonne,
Haas.
Aarestrup.
I nRendsborgu:
Lund.
I n Nyeborg" :
Schmidt,
I nAggershuus•:
Bang.
1)

Møller, der havde mistet det højre Ben, døde den 3d.le April
pa11 Fødselsstlftelsen , hvorhen lian var transportere\ sammen
med Kaptajn Br~un og Maan~døløjtnanterne Bang og Juøtesen.

17•
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I •Charlotte Amalia•: Maanedsløjtnant Willems.
Bolm. 1 )

I •Prøvesteenen•:

Det engelske Tab opgives meget forskelligt. 11 James ø 1)
angiver 350 Døde og 850 Saarede, Nelson selv opgiver
sit Tab til 254 Døde og 689 Saarede, hvoraf 68 Officerer8), men heri ere de let Saarede næppe medregnede.
Parker meddeler senere, at det engelske Tab beløb sig
til 2237 Mand. Om end denne sidste Opgivelse mulig
er noget overdreven, saa er det dog rimeligt nok, at
Tabet har været meget stort; thi de engelske Skibe
vare overfyldte med Folk særlig paa Grund af det projekterede Angreb paa Trekroner. Linieskibet nMonnrch•,
der havde det største Mandefald, havde saaledes 220
Døde og Saarede. Iblandt de faldne engelske Officerer vare Cheferne
Mosse og Riou, for hvilke der blev sat et Monument i
St. Pauls Domkirke i London.
Det vil maaske her være rigtigt at gengive de officielle
Rapporter saavel fra Kommandør Fischor som fra Lord
Nelson.
Olfert Fisehers Rapport, der er dateret Dagen ener
Slaget, lyder saaledes: ')
Underdanigst Rapport.
•Den lste April om Eftermiddagen ID. 3 1 /, lettede
2 Divisioner af den engelske Flande under Vice Admiral
Nelson og en Contra Admiral, gik tæt Østen om Middelgrunden og ankrede straks Synden for den. Denne
Force bestod af 12 Linie Skibe, endeel svære Fregatter,
Irolge Jodheretnlogen til Admiralitetet skulde •Wagrleo, have
2 Saarede. ,Rolateen• kun 1.
') Naval History of Great Brita.In Pag. 76.
8) Naval Chronicle for 1801, Pag. 854.
') Admiralitetets indkomne Skrt-velse Nr. 717.
1)
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Bombarderer og mindre Fart0yer, i alt nogle og tredive
Seylere.
Den 2den April om Formiddagen Kl. 9 8/,, Vinden
SO, B. S. K. lettede saavel denne Synden for Middelgrunden liggende Force, som den Norden for samme
værende under Admiral Parkers Commando. Linie Skibene
og de svære Fregatter under Vice Admiral Nelson holdt
rumt hen ind i Kongedybet for at tage successive Plads
paa Siden af den mig anfortroede Defension. Bombarderer
og mindre Fartøyer posterede sig nærmere Byen 1) - og
Admiral Parkers Division, 8 Linie Skibe og nogle
mindre Farteyer , krydsede sig med Force af Seyl Syd
ben mod Defensionens Nordre Fløy.
Kl. 101/ø passerede de forreste Skibe af Vice Admiral
Nelsons Force de Sydligste Skibe af Defensionen. Jeg
gjorde Signal for de Skibe som vare paa Skud nær at
begynde Slaget. Blokskibene Prøvesteenen og Wagrien
og strax. efter •Jylland,, mellem hvilket og •Dannebrogcu
det første af de Engelske (et 74 Kanon Skib) stoppede for et
Anker agter fra, - adlød strax dette Signal med en vel
styret og forlreffelig souteneret Ild. Efterhaanden opkom nu de øvrige, og ved deels at forbiseyle den først
ankrede, deels stille sig agten for ham, formerede en tæt
Linie, som, da den ey strakte sig længere Nord end til
Orlogskibet Siælland, kun engagerede omtrent 1 /e Del
af den mig anfortroede Defension, da 3 Kroners Bntterie
og Blokskibene Elephnnten og Mars ikke, og Fregatten » Hielperen ø kun lidet kom i liden.
Slaget var inden 1/, Time almindeligt. Tolv Linieskibe hvoriblandt eet paa 80 2 ) og de fleste øvrige paa 74
Canoner og 6 til 8 Fregatter paa den ene Side - paa
den anden: 7 Blokskibe, hvoraf ikkun eet førte 74
Disse Fart.øjer laa Østen for den engelske Linie.
') Intet af de engelske Llnieskil>e førte mere end 74 Kanoner.
Seh om • Bellona, os • Russel ■ medregnes, blev •Asamemnon•
i hvert Fald udenfor Kampen.

1)
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Canoner, de øvrige 64 og derunder 2 Fregatter og 6
mindre Fartøyer 1 ) - saaledes vare Slridskræfteme fordeelt i det Hele. Fjenden havde aUesteder 2, hvor vi
havde I , og Dlokskibet Prøvesteenen halide, foruden
Contre Admiralen og 1 Linie Skib, 2 Fregatter som sk.iød
ham hele Tiden ret for ind, uden at han kunde besvare
disse et Sknd.
Nanr jeg altsaa blot historisk melder, hvad Deres
Kongelige Boyhed Kronprindsen selv har scet, og med
Dem saa stor en Deel af Danmarks og Europas Borgere:
at denne Ueg tør vel kalde den saa) bøyst ulige Kamp varede
og vedligeboldtes med en uforlignelig Tapperhed 41/1
Time: at den superieure Magts Ild 1 Time før Slagets
Ende allerede \'ar saaledes svækket al adskillige af de
engelske Skibe hvoriblandt Vice Admiral Nelsons, kun
skiød med enkelte Canoner 2 ): at denne Helt i dette Øjeblik. midt i Slagets Hede sendte en Parlamentair i Land
for at foreslaae Vaabenstilstand: nanr jeg tillægger: at
det er meldt mig: at 2 engelske Linie Skibe allerede
havde strøget 8), men ved Opseyling af friskere Skibe
bleve souteaeret, og beyste igien - sart er det mig vel
tilladt at sige: tilladt at troe at Fienderne selv ville tilstaae: at Danmarks gamle Søkriger-Ære den Dag lyste i
saa utroelig Glands at jeg takker Himlen for nt ha"e
bnvt Europa til Vidne derpaa.
Endnu hang Seyerens Væstskaal om ikke lige
1)
1)

1)

Der var i alt 18 Fortøjer I DeCenslonslinlen.
Delte havde alkkert sln Grund i, at • Elephont• poa delle Tidspunkt Ikke havde nogen Modstander overfor sig. - Nelson blev
senere fornærmet over forskelll11e Udtryk I Fisehers Rapport,
011 delle ell'odle ndøkllllge Breve mellem Nelson og Lindholm.
I dlBSe forlob Nelson sig i den Grad, nt han benytte1lo Skældsord mod Fischer, medens Lindholm forsvorede denne pnn on
mondl11 og værdig Maade. De forskolJlge Breve llndes aftrykte
I •Gicnlyd fra 1801•, •Nyt Arehlv for Søvæsen", 1842.
Vistnok lltk.e rigtigt. Flaget bor muUg været bortskudl.
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dog var den langt fra ikke siunken for Danmark. Selv
de først og baardest atlaquerede sydligste Skibe, selv
den omringede, med al min boye Idee om Dansk Tapperhed ubegribelige Prøvesteen, slog endnu en Stund , til
næsten alle Canoner vare demonterede. Omsider maatte
disse vige for Overmagten, og den Danske Ild ophørte
derpaa efterhaanden Synder fra og Nord efter.
Allerede ID. 111 /s blev Orlogskibet Dannebroge,
paa Siden af hvilket Vice Admiral Nelson laae, skudt
i Brand. Jeg begav mig med min Stander paa Orlogskibet 11Holsteenw af Nordre Floy, men Dannebroge
stred længe under den strax istedenfor heiste Vimpel.
Den havde ved Enden af .Affairen 270 Mand døde og
blesserede. 1 )
KL 2 1 /i var OrJogskibet Boisteen saa forskudt,
havde saa mange Døde og Saarede og et saa stort Antal Canoner demonterede, at jeg atter omskiftede min
Stander der med Vimplen, og da Siælland, hvis To uge
vare overskud te 2 ) allerede var i Drift, begav jeg mig til
Tre Kroners Batterie, hvorfra jeg commanderede den
Nordre Floy, som var i let Engagement med Admiral
Parkers Division, indtil jeg m. 4 modtog Deres Kongelige Hoyheds Ordre at ophøre Slaget.
Defensions Linien Synden for 3 Kroner kom saaledes i Fiendens Vold, undtagen Fregatten Bielperen,
som, da den tilsidst aJeene havde at stride med en altfor overlegen Magt, kappede og boldt ind til Stubben,
Repetiteuren Elven , som, efter at have faaet adskillige Grundskud, Master og Takkelage forskudt, endeel
døde og saarede, holdt inden for Kronen; Skiøtprammen
Nyeborg og Aggershuus, som, den sidste taget paa
Slæbetoug af den første, holdt synkefærdige ind til
1)

1)

Efter Indberetningen til Admlrallletet fandtes kun 104 Mand
døde og saarede. Kommandør Fischer bar selv berlgllsel Angivelsen ! en Skrivelse til Kronprinsen af 28de Novbr. 1802.
Som tidUgere .bemærket kappede Kaptajn Barboe aelv sine Tove.
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Kysten, og det Gernerske Flaadebattcrie som var meget
ilde tilredt endelig Blok skibet Dannebroge, som
kort efter Slaget sprang i Luften. Foruden det Tab
FiendP.n synlig bar lidt, er jeg vis paa han, snuvel pao.
Mandskab som Skibe har lidt betydeligt; ogsan er Fordelen af Seyeren kun ubrugelige Skibe med for det
mcsle fornaglede Canoner og Krudtet overbord kastet.
Bestemt kan Antallet paa Døde og Sanrede ey endnu
angives; men jeg anslaaer det for fra 16 til 1800. 1 ) Paa
de førstes Liste maae jeg med Smerle anføre Cheferne
af Blokskibet Indfødsretten og Fregatten Cronborg,
Capilain Thurah, og Premier Lieutenanl Ilauch samt
adskillige andre brave Officierer. Pan de Sidstes staaer
først: Chefen af Dannebroge, Capitain r. Brnun, som
foruden adskillige andre Saar, har mistet den høire
Haand.
Til Offlcierers og Mandskabs mageløse Mod har
jeg ingen Udtryk. - Slaget selv kan kun beskrive detu.
Doequen den 8die April 1801.

untlerdnu1gal

Olfert Fisc!ter 2 ).
Nelsons Rapport, der ogsaa er dateret d. 3die April,
findes i •The Naval Chronicle t'or 1801 11 l'ag. 352 og 363.
Den lyder saaledes :

»Sir,
In obedience to your direclions to l"eport tbe
proceedings of tbe Squadron wbich you did me lhe
honour to place under my Command, I beg leave to the
inform you, that having, by the assistance of tbat able
Officer Captain Riou, and the uaremittiag exertioos of
Captain Drisbane, and lhe Masters of the Amaion and
1 ) Delle 1'nb er for stort angivet.
') Pno Grund nf OHert Fisehers Saor vnr bon Ikke selv I Stnntl
Ul nl nfi"alle Rapporten ; denne blev skrevet nf H. C. SaecdorJJ.
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Cruiser, in particular, buoyed the Channe! of the Outer
Deep, and the position of tbe Middle Grouod, tbe Squadron
passed in safety, and anchored off Draco the Evening
of the -First; and tbat yesterday Morning I made the
Signal for tbe Squadron to weigh, and to eng age the
Danisb Line, consisting of six Sai\ of the Line 1), eleven
floating Batteries, mouoling from twenty-six twenty-fourpounders, to eighteen eighteen-pounders, and one Bombship 2), besides Schooner Guo-vessels. These were supported by tbe Crown Islands 8), mouoting eighty-eight
Canoon ") and four Sail of the Line moored in the Harbour's
Mouth 5) and some Batteries on tbe Island of Amak.
The Bomb-ship and Schooner Gun-vessels made tbeir
escape, the other seventeen Sail are sunk, burnt, or
taken 6 ) being the whole of the Danisb Line to tbe southward of the Crown Islands, arter a Battle of four
bours.
From the very intricate Navigation, the Bellono. and
Russen unfortunately grounded, but althougb not in tbe
situation assigned them, yet so placed as to be of great
service. The Agamemnon could not weatber the Shoal
of the middle, and was obliged to ancbor; but not the
smallest blame can be attached to Captain Fancourt; it
was an event to wbich all the Ships were liable. These
accidents prevented tbe extension of our Line by tbe
tbree Ships before mentioned, who would, I am confident,
Der var højt regnet kun 2 Linieeklbe.
Der fandtes ln{!en Bombarderskibe I den danske Linie.
1) Ved Kronøerne menes Trekroner Of! Lynetten.
Som bekendt
fandtes ingen Kanoner pna Lynetten.
') Trekroner havde kun 66 Kanoner.
6 ) Ved de 4 Liniesklbe menes ,Dannemark• og ,Tro Kroner ■ samt
Blokskillene • Elepbanten, og , Mara,. Nelson kæmpede imldlertld Ikke mod disse Skibe, der kun l Slutningen af Slaget
beakode Parkers Eskadre.
8 ) Som alle!'ede tidligere meddelt, reddede 5 Skibe sig Ind paa
Reden.
1)

1)
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bnve silenced the Crowo Islands, tbe two outer Ships
in tbe Harhour's moulh, aod prevented tbe heavy Joes
in tbe Defiance and Monarcb, and which unhappily
threw the gaUant and good Captain Riou (to whom 1 had
given the Commnnd of the Frigates and Sloops named
in tbe margin 1 ), to assist in tbe Attack of tbe Ships at
tbe Harbour's mouth), under a very heavy fire; the
consequcnce hus been the dealh of Cnptain Riou, and
mnny brave 01'6.cers and Men in the Frigales and Sloops.
1'he Bombs were directed and look lheir stalioos nl>reast
of the Elepbant, aod threw some shells into the Arsenal. Captain Rose, who voluntered his services to direct
tbe Gun-brigs did every thing that was possible to gel
tbem forward, but tbe current was too etrong for them
to be of service during tbe action; but oot tbe less
merit is due to Captain Ros~, and, I believe, all the
Officers and Crews of the Gun-brigs, for their exerlions.
Tbe Boats of tbose Ships of the Flect, who were not
ordered on lhe Attack, alJ'orded us cvcry assistance 2 ),
and tbe Officers aod Men who werc in lhem merit my
warmest approbation. The Desirec look her station in
raking tbe soulhernmost Danisb Ship of tbe Line, and
performed the greatest Service.
The action began at five minutes past ten 8). The
Van, led by Captain George Murray, of thc Edgar, who
set n noble exnmple of inlrepidity, which was as well
followed up by every Captain, Officer and Man in the
Squadron. It is my duty to state to you the high and
distinguished merit and gallantry of Rear-Admiral Graves.
To Captain Foley, who permitted mc lhc honour of
1)

,Illanche,, ,Alcmene,, ,Dart•, Arrow,, , Zephyr, and ,Olier,.

1)

Den lete April om Aftenen sendte Pnrkcr en Del af aino Skibes

"I

Besætninger til l:<'orstærknlng tilligemed flere ormerede Fartøjer,
der vare bestemte li! Angreb pan Trekroner.
Sikkert ikke rigtigt. I de danske Skibes Rnpporlcr nævnes
st.icllg, ol Kampen begyndte Kl. 10½.
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thoisting my Flag in the Elepbant, I feel under tbe
greatest obligations; his advice was necessary on many
important occasions during the Batlle. I beg leave to
express bow much I fP.el indebted to every Captain,
Officer and Man, for their zeal and distinguished bravery
on this occasion. The Bonourable Colonel Stewart did
me the favour to be on bord the Elephant; and himself,
\vith every other Officer and Soldier under his Order.s,
sbllJ'ed with pleasure tbe toils and dangers of the day.
The loi;s in eucb a Batt1e bas naturally heen very heavy
.Amonget many other brave Officers and Men who were
kiJled, I have, with sorrow, to place the Name of Captain Mosse, of tbe Mooa1·ch, who has left a Wife and
slx Children to lament his loss; and, among the wounded,
.tbat of Captain Sir Thomas li. Thompson of the Bell have tbe honour to he, &

Nelson and Bronte.
Deltagelsen for de Saarede var overordentlig stor,
og alle kappedes om at bringe dem Lindring. Bo~pitalerne modtoge i de første Dage saa store Mængder af
Charpie, Linned og andre Sygeplejeartikler, at de offentUg
maatte meddele, at de ikke ønskede mere. Daglig sendtes
der til Hospitalerne Vin, ØJ og andre styrkende Ting,
og samtidig sattes en Subskription i Gang til Fordel for
de Faldnes Efterladte og de Saarede. I Løbet af Aaret
indkom saaledes ved frivillige Bidrag ikke mindre end
250 000 Rdl. - en stor Sum for den Tid. Det var, som
.om Nationen rigtig vilde vise, at den paaskønnede de
Ofre, som disse Tapre havde. bragt for Fædrelandet.
Af de faldne Officerer vare Kapt. Thurah og Maaneds1øjtnant Cortsen gifte. Skønt førstnævntes Enke efter
Pensionslo\'en kun kunde oppebære 150 Rdl. aarlig, og
Løjtnant Cortsens Enke slet intet, blev der dog - henset
til den ærefuld~ Maade, hvorpaa begge Officerer havde
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tilsat Livet - tilstaaet Enkerne aarlig henholdsvis 300
og 200 Rdl. 1 ).
Det bestemtes envidere, at ~enhver som under, eller
i Anledning af Balaillen den 2den April, har mistet Øjne,
eller andre Lemmer , tilkommer enten Douceur eller

Pension•

2).

Selvfølgelig vare en Mængde Genstande gaaede tabte
med de erobrede og opbrændlc Skibe, men saa vidt
muligt blev alt erstaltel 8) . Den 6te April udleveredes
snaledes fra Holmen en ny Klædning til hver Mand
nf det underordnede Mandskab, der i Slaget havde mistet
sit Tøj.
Den højtidelige Begravelse af de faldne Helle fandt
Sted Paaskedag d. 5te April. Kl. 11 Fm. salte det store
Ligtog sig i Bevægelse fra S0kvæstbuset. Vejen gik
gennem llyens Hovedgader ud til Holmens Kirkegaard,
og en uoverskuelig Menneskemasse ledsagede den store
Mængde Rustvogne, der indeholdt de jordiske Rester
Fædrelandets Forsvarere. Efter al Kisterne vare sænkede
ned i Jorden, bestrøede 5 hvidklædte unge Piger Gravene
med Blomster, og det store Følge afsang derpaa følgende
af Kaptajn Abrahamson forfattede Digt:

ar

Være Fred med Eder Alle
Dem vi snne i Kompen falde.
Hver san uforsagt og i;lnd
Stred ror Konge, Lond og Stad.
I del rmdeeløfulde llløde
Kækt I slode, laldt og døde.
Protokol over Kgl. Resolutioner Søelaten angnlle ndo. - Ligeledes Ullodes det, at det Forskud paa Gage, som de afdøde Offl.eerer bavde modtaget, skulde eftergives. Delte Beløb vor for
Kapt. Tbmah's Vedkommende 172 '1J/ 67 p, for Premierløjtnant
Hauch 's 21 '1J/ 37 1/ , JJ og for Sekondløjtnant Wullf's 29 ~184 1/a /3.
') Om de Bestemmelser, som bleve trufne af Kommissionen, der
skulde fordele de indsamlede Beløb, henvises Ul Colleslaltldende for 1802.
1 ) Snaledes eftergaves en Sum paa 1445 '1J!, som Kommandør
1)

Slaget paa Reden 2. April 1801.

249

Østerhavets Bølger bare
Overmægtig Fjendeskare;
Myndig os vor Uven bød
Vælge mellem Haan og Død.
Da, da gik I ham lmøde,
Stode, slrede, faldt og døde I
Tusinde Kartover brolte,
Ikke Skræk og Frygt I følte;
Men kun hørte Ærens Bud
Rask ham svarte Skud for Skud.
Hver stod fast og ufortrøden,
Stod og stred og favnte Døden.
Kampens ild blev ved at brænde;
Rundt omkring faldt Ven og Frænde ;
Skarer styrtede for Fod;
Strømme flød af Hjerteblod;
Hver saae sig og Broder bløde;
Men stod fast og stred og døde.
Være Fred med Eder Alle!
Vi jer ej tilbagekalde,
Græde ej ved. Eders Grav,
Hvor den er i Jord, i Hav;
Men med Tak og Pris og Hæder
Broderlig vi mindes Eder.
Ja, med Takkesang vi møde;
Thi det var for os I døde.
Tak for Eders Helte!llod I
Tak for hver en Draabe Blod!
Tak, I dyrebare Sjæle I
Evigt er Jert Eftermæle.

Fløcber havde i Forvaring i •Dannebroge• (Bordpenge til Chefer
og Meaøer l Skibene). Samtidig modtog han 100 ,ur som
Skadeserstatning for Tab af Køkken- og Dækketøj, samt 800~
for Tab af Bagage. Skibecheferne Ok efter deres Stilling fra
240-120 5W, og Officersmesserne tilkendtes ligeledeø en passende Erstatning.

260

Slaget pnn Reden 2. April 1801.

Efter at endnu nogle andre Digte vare afsungne,
deriblandt Lektor Bruuns overordentlig stemningsfulde
og opløftende Sang, hvori der gaves Løfter om fornyet
Kamp, naar Fædrelandet kalder, forlod den sørgende
Skare de Faldnes Hvilested.
Senere blev der over Fællesgraven opkastet en Gravhøj. Paa dennes sydostlige Side sattes en Bautasten,
hvori der blev indbuggget følgende: "De faldt for Fædrelandet den 2 April 1801. - Medborgeres Erkiendtlighed
reiste dem delte Minde."
Nedenunder anbragtes en halvrund Marmorplade med
en Laurbærkrans og følgende Indskrift: •Den Hrands som
Fædrelandet gav, den visner ei paa falden Krigers Grav.•
Ved Foden af Højen anbragtes paa begge Sider
Granitstene, hvori Navnene paa de elleve faldne Officerer
bleve indhuggede 1 ).
Til Minde om Slaget blev der præget en Medaille
i Guld og Sølv. Denne, der blev tegnet af Professor
Abildgaard og stukket af Kgl. Medaillør Gianelli, fremstillede paa Forsiden Forstævnen af et gammeldags Krigsskib, hvorfra en Løve holder en Røllo i en truende Stilling.
Ovenover Billedet slaar: • Model værger •, og neden
under: • Den 2den .April 1801 u. Pan Reversen ses
[Coogemagtens Insignier - en Krone oven over et korslagt Scepter og Sværd - og nedenunder slaar: "[{ongon
hædrer, Fædrelandet skiønnera. - I Kanten indllugge<les
Vedkommendes Navn, Stilling (for Militære) og Fødeby
(for Civile). Medaillen skulde bæres i et Baand med
røde og hvide Farver, men for al adskille Ilnandel fra
') Der er Imidlertid indløbet en Fejl, Idet l'tfoonedslojtoont Cbr.
Mollera Navn ikke Ondes. Derimod ses Navnet Wlllumeen,
men Ingen omcer or dette Navn deltos i Slaget. - B. G. Garde:
Don Danske og Norske Sømagt.
Pon den østre Skraaning ar Kæmpehøjen, der nu or bevokset med Bregner og stedsegrønne Træer, er senore nnbrnst
en Granteo over Chefen for Prøvestceoen, Kaptajn Lusen.
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del, hvori Holmens Hæderstegn bares, blev det gjort
bredere og kom til at indeholde selve Korseh af det
dtmske Flag.
Ifølge Kgl. Resolution af 31te Juli 1801 skulle nsamtlige Officerer saavel af Sø- og Landetaten fra den Høystkomroaoderende indtil Maanedsløjtnanteroe inklusive, som
virkelig have været me.d i Bataillen d. 2den April, og
mod hvilke ingen Anke over Mangel paa Mod og Daad
til Forsvar for Konge og Fædreland er fremkommet,
kunne blive at tildele Bæderstegnet i Guld. Endvidere
skal Ringen eller Øskenen paa det Hæderstegn, der tildeles Kommandør Olfert Fischer zires med nogle faa
Brillanter.«
nBæderstegnet i Sølv skal kun tildeles alle dem som
i Slaget paa en eller anden Maade have udmærket sig, og
samtidig med dette forbindes en aarlig Pension paa 15 Rdl. •
Medaillen blev uddelt paa Aarsdagen for Slaget paa
Reaen, dog bleve de oprindelige Bestemmelser noget
modificerede, idet Medaillen til Maanedsløjtnanterne blev
Indrettet uden Øsken - altsaa ikke til at bære paa
Brystet - og med glat Kant, men samtidig medfulgte
et Diplom, hvori "Vedkommendes i Slaget d. 2den April
1801 udviste roesværdige Mod og Daad omtales•• 1 ).
Grunden til denne Bestemmelse var, at man fandt,
der burde gøres nogen Forskel paa de faste Officerer,
• hvis Opførsel man altid er i Stand til at kontrollere u
og Maanedsløjtnanterne, ~der mulig gaa i KoffardifarL
som Underofficerer og Haadsmænd• 2).
~) Kgl. Resolution ar 26de Marts 1802.
9) Kgl. Resolution af 26de Marts 1802. Af de llleenedeløjtnanter,
der havde deltagel i Slaget, fandtes .fire, hvis senere Op(ørøel
Ikke ha,·de været rosværdig, og disse modtoge derfor ikke
l'lledalllen.
Bæderstegnet I Guld - der havde en Værdi af 78 !!M 12 p uddeltes lait lil 111 Personer, Hæderstegaet l Sølv lU 128 Per-

soner.
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I England var man ikke fuldstændig tilfreds med
det opnaaede Resultat. Ganske vist voterede Parlamentet
en Tak saavel til Officerer som Mandskab paa Parkers
Flaade, men skønt Lord St. Vincent i det engelske Overhus i bøje Toner berømmede dem, der havde deltaget i
Togtet mod Danmark og udtalte, at deres Opførsel •far
surpassed any thing that was to be found in the glorious
Anno.Is of the British Navy" 1 ), saa modtoge dog hverken
Admiralerne eller Skibscheferne de ellers ved slige Lejligheder prægede Guldmedailler - et sikkert Tegn paa,
at man i England ikke betragtede Slaget paa Reden som
en særlig glimrende Sejr.

Vi ville nu gaa over til at omtale de cliplomatiske
Forhandlinger, der fandt Sted i de nærmeste Dage efter
S1aget 2 ).
Da Generaladjutant Lindholm kom om Bord til Admiral Parker for efter Kronprinsens Ordre at meddele,
at Danmark absolut ikke nærede fjendtlige Følelser
overfor England, men kun havde fors,•aret sig mod et
uventet Angreb og derfor var villig til at indgna en
Vaabeostilstand, svarede Admiral Parker, at det eneste
Grundlag, hvorpaa han kunde indrømme denne, var Dan•
marks Udtrædelse af den bevæbnede Neutralitet samt
Forbund med England. Lindholm var jo imidlertid slet
ikke bemyndigel til at modlage disse Belingelser og gik
derfor i Land for at indhente den danske Regerings
Ordrer, efter al have sluttet en Vaabenbvile paa 24 Timer.
Den 3die April om Morgenen gik Lindholm da atter
ledsaget af Kammerherre Steen Bille - om Bord
til Parker. Danmark tilbød nu sin Mægling mellem
England og Østersømagterne, hvis Embargoen blev hævet
1)
1)

Navn! Chronicle 1801 Pag. 360.
Bertil er særligt benyttet Walterstor.Ira og Llodholmø ol0clelle
Rapporter, der findes i Udenrigamlniaterlels Arkiv.
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vaa de danske Skibe; men den dan-ske Regering vilde
i"kke udtræde af Neutralitetsforbundet, idet den hævdede,
Dl dette Forbund ikke var fjendtlig sindet mod England.
:l'\1ecl andre Ord, Regeringen fastholdt stadig det System,
.Jer havde givet An]edning til Kampen. Parker kunde
eelvfølgelig ikke slutte en Vaabenstilstand paa disse Be"tingelser og besluttede derfor at sende Nelson i Land
for at underhandle med Kronprinsen.
Samme Dags Eftermiddag gik Nelson ledsaget af
Kaptajnerne Hardy og Fremantle i Land. Lindholm
fulgte med Nelson til T{ronprinsen og overværede som
Tolk hele Underhandlingen, der dog ikke gav noget
Resultat, idel Nelson i ret dristige Ord fastholdt de
tidligere nævnte Fordringer 1). Det blev dog bestemt,
at Vaabenh, ilen foreløbig skulde vedvare. Fra dansk
Side udnærnles nu Generalmajor Walterstorff til i Forening med Generaladjutnnt Lindholm at underhandle
med de engelske Admiraler, og den første Sammenkomst fandt Sted Paaskedag d. 5te April om Formiddagen om Rord i "London". De engelske Fordringer
vare imidlertid de samme som tidligere, og disse vilde
de danske Befuldmægtigede ikke gaa ind paa. Efter en
lang Forhandling b]P.v denne Dags Resultat, at Parker
gennem Lindholm tilstillede Grev Bernstorff sit saaka1dte Ultimatum, hvori Udtrædelsen af Neutralitetsforbundet bestemt fordredes, men samtidig lod han dog
skinne igenaem, at del maaske kunue være lilslrækkeligt,
naar Danmark udtraadte, sao længe Vaabenslilslnnden
varede.
1/

J et Urev rrø. Nelsoo til Addiogton {Tbe dlepatecheø and !etters
ol Lord Nelaoo) beskriver Nelaoo detnilleret deo Samtale, der
førtes mel!em ham og Kroaprlnsen. Nelsonø Hukommelse har
Imidlertid næppe været fuldstændig 1lk.ker, naar hun lader
Kroaprlnaen sige: •that be neYer would jola Russla agalnøt
England, and his dcclaratloa to tbot elfect was the couse of
the emperor (I thln!. he sald) sending away his M!nister.•

Tldukr. f.

su"oen. 72. A&rg.
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o .en 6te April fortsattes Underhandlingerne. De
danske; Befuldmægtigede medbragte el Svar til Parker fra
Grev f:3ernstorff1 i hvilket denne fastholdt sine tidligere
Udtalel ser 1 ). Afset fru den Ulyst, man selvfølgelig havde
til at give efter for Admiralernes Fordringer, maatle
man o_gsaa tage de sædvanlige Bensyn til Rusland for
ikke at paadrage sig Kejserens Fjendskab. Nelson lod
til godt at kunne forstaa denne Tanke, og man nærPde
allerede det bedste Baab om al komme til Forstaaelse.
Men pludselig indtraadle der et nveotet Omslag.
Parker, som under den sidste Del af Underhandlingerne
i en aodeo Kahyt havde gennemset sine ministerielle
Ordrer, sendte nu Bud efter Nelson, og begge bleve
temmelig længe borte. Da Admiralerne endelig kom
tilbage, havde Piben faaet en anden Lyd. Parker vilde
slet ikke mere indlade sig paa nogen Vaabenstilstand,
men kull høre Tale om Fred. Han overleverede derpaa
Walterstorff en Note til Grev Bernstorff, hvori Fredsvilkaareoe vare fastsatte. Walterstorll' gemte Noten, idet
ban bemærkede, at ban ikke haabede, Parker vilde anse
det som en personlig Fornærmelse, naar han ikke tillod
sig at JO:lse cl Papir, der omhandlede Ting, om hvilke
han slet ikke var bemyndiget at underhandle. Nelson
bemæl'kede da, at man fordrede en defensiv Alliance
mellem l)anmark og England, men herpaa svarede Lindholm djitrvt: 11Aldrig vil Danmark og Fyrsten som regierer del, vanærr. sig, ved saaledes pludselig at vorde
en Fiende af sin Alliered 1 og saaledes at paadrage sig
en nye J{rig mere fordærvelig for State.n, end den bvori
') Stemningen vnr meget forskellig hos ll[edlemmerne 11r Statarondet. Ifølge en Beretning af L. Engelstort (der vletnok
havde sin K undekab fra Hertugen af Augustenborg, som var
Medlern ar Stnt.sraadet) viste Kronprinsen og Bernstorff en prlBværdlg Fasthed, hvorimod de øvrige Medlemmer vore grebne
ul Modløshed . - Holm : Danmark-Norges udenrigske lllstorlc
Pog. 4()().
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samme nu er indviklet, heller maa man beholde den
Fiende man bar. •
Nelson ytrede da, at i saa Tilfælde maatte Danmark
gaa iod paa at afvæbne de omtrent udrustede Skibe,
og England vilde da beskytte Danmark mod et eventuelt Angreb fra russisk Side. Lindholms Svar paa
dette Tilbud var følgende:
,, Vi forlange ingen Beskyttelse, vi vil værne for os
selv, den som selv bærer Kaarde forpligter sig dog ikke
til at bruge samme til eget Forsvar for at kaste sig
under en Andens Beskyttelse. Dersom Engelland frygter
for vore endnu ikke armerede Skibe, kan det paralysere
samme ved at indgaae en Vaaben Stilstand, hvbraf Følgen
bliver at vore Udrustninger forblive, imedens Vaaben
Stilstanden varer, in Statu quo. Men dersom intet uden
en Freds 1'ractat kan giøre Ende paa de nu existerende
Fiendtligheder, maa vi anmærke at samme kan sluttes
med større Held for begge Nationer i London end her,
og det kan have lige farlige Følger, overiilt at giøre
Fred, som ubetænksom at begynde Fiendtligheder. •
Lindholm gentog derfor sit Tilbud om at afslutte
en Vaabenstilstand, men da Lord Nelson fastholdt de
af Parker opstillede Fordringer og tilføjede, at kun Antagelsen af diss.e kunde forhindre Fjendtlighedernes Fornyelse, bemærkede Lindholm djærvt:
"I saa Fald er det at beklage, at Fiendtlighederne
ophørte, og jeg skal stedse ansee den af Dem indsendte
Parlementair, som særdeles uheldig for Danmark, dersom vi ikke skal have andet Valg end at indgaae vanærende Propositioner eller at paadragt} os en nye og
mægtig Fiende, da lad os hellere nu staae, og falde,
som een Mand I u - Efter at Walterslorll' havde tilføjet,
at de engelske Fordringer ikke svarede synderligt til Admiralernes gentagne Forsikringer om, al de ikke ønskede
al svække Danmark, da delte Land netop helst skulde

1s·
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<lanae en Modvægt mod Rusland, gik de danske Befuldmægtigede derpaa fra Borde 1 ).
Udsigterne til Fred vare nu ikke de bedste. De
engelske Bombefartøjer vare i Løbet af de sidste Dage
bragte i en saadan Stilling, at de kunde bombardere
Byen. Fra dansk Side ha\'de man ogsaa truffet sine
Forholdsregler, idet llatll'rierne paa Amager vare blevnc
gjorte betydelig stærkere. Samtidig blcve alle de Skibe
der endnu fandtes paa Inderreden, uuderlagLe Kommandørkaptajn SLcen Bille 1 ). Seks blinde Sværankre blev.,. udlagte i Indløbet for at forhindre fjendtlige Skibe i at passere
dette 3 ), og • Flaadebalteriel", som man reparerede af alle
f{ræfter, fik Ordre til snarest muligt at lægge ud paa
Refsbalen paa det fordelagtigste Sted under en indtræffende Balaille. Samtidig paatænkles det al anbringe
en Spærring af Domme imellem Trekroner og Lynetten,
men dette Projekt opgaves atter, da der efter en Opmaaling kun fandtes 7¼ å 8 Fod Vand, og sno.ledes
ingen n.f de mindre engelske Skibe kunde passere derover. - Besætningerne, der vare reddede efter Slaget,
blevc adspurgte, om de alter vilde gaa mod Fjenden,
og Spørgsmaalel besvaredes med Hurraraab. Alle vare
rede til paany nt prøve Kampen mod Englreoderoe.
At man imidlertid ikke ventede sig meget af en
fornyet (Camp, ses blandt andet af Udenrigsministeriets
l\undskrivelse af !Ode Ap1·il:
lfolge Welterstoril's og Lindholms llopporter havde begge de
engelske Admiraler ofte forsikret, ol del vur deres hojcsle Ønske
at opnea en god Forstllaelse mellem England og Dnnmark ; Jo
Lord Nelson bevde endog mere end en Gong øogl, ,ut han
,•ihlo give sit ene IJecn, om al vorde llllddelel clerlll, .
Som bekendt havde Nelson kun el Øj~ og en Arm og
mente rimeligvis derfor, nt han endnu hnvde et Uen ol undvære.
') Ordren hertil er nf 4de ApriJ. - •Elven,, der vor lagt Ind I
Finndens Leje for 111 reparere, slrog Kommando d. 4do Ap1 Il.
1 1 De blinde Ankre udlagdes Natten mellem den 5te og Gte ved
IIJælp ur Fnrlojer fro •Elephanleu •.

1)
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. . . . . "Les vaisseaux et les batteries, qui nous
restaient, etaient prets a se defendre avec Ja meme
vigueur; mais ils n'auraient pu que succomber å Ja fin
å une lutte bien plus inegale encore qufl celle, qui deja
avait ete si fatale. Les Anglais etaient les mattres de
hombnrder le port et la ville. Il ne nous restait aucun
moien de les en empecher. «
Selv om noget af denne Udtalelse maa skrives paa
Regning for Ønsket om at gøre det indlysende for vore
Allierede, at Danmark havde kæmpet til det yderste, er
der vist ingen Tvivl om Skrivelsens Korrekthed. Det
vilde ikke være vanskeligt for Englænderne i Ro og Mag
uforstyrret at bombardere Kjøbenhavn, nu da der ikke
fandtes Skibe til at forsvare Byen mod Øsl.
I Virkeligheden havde Englænderi;ie imidlertid ikke
overdreven stor Lyst til atter at begynde Kampen.
Chefen for ,,Ganges" skriver saaledes til Marquien af
Buckingham: • I do not presume to judge of the propriety of our tP.rms to lhe Danes; but I know and feel
as a seaman lhat greal sacrifices in our present situation should be made, sooner than to declare openly
against them again. Should we begin with their (our)
bombs, litlle will be effected and our fleet must positively return to Leith or Yarmouth for water and stores.
We are now wilh above 100 prisoners eacb, eating and
drinking us out . . . I hope we shall accomodate with
the Dan es, but I am fearfull it will not happen • 1 ).
Den 7de April mødte Walterstorff og Lindholm
aller i II London" medbringende Grev Bernstorffs Svar
paa Admiral Parkers Note. De engelske Admiraler, der
vare i høj Grad misfornøjede over Bernstorffs afslaaende
Svar1 mærkede nu, at de ikke kunde sætte deres Fordringer igennem, og man begyndte atter at tale om
Vanbenstilstand, idel Parker dog stadig fastholdt de
' ) Memo!ra of tbe court and cab!nelll of George tbe thlrd III Pag.154.

258

Slagel paa noden 2. April 1801.

samme Betingelser som for Afslutning af Fred, nrmlig
enlen Alliance eller Desarmering. De danske Befuldmægtigede hævdede, al der slel ikke kunde vu-re Tale
om nogen Alliance mellem Danmark og England; men
tilbøde, at Danmark under en eventuel Vaabenstilstand
vilde afholde sig fra Dcllugclse i det bevæbnede Ncnlraliletsforbund og lade F'laailen forblive i den Tilstand,
hvori den i Øjeblikket var. Efter en længere Diskussion
blev man endelig enig om de forskellige Punkter, og
Admiral Parker udnævnte Lord Nelson og Oberst Slcwarl til i Forening med Walterstorrr og Lindholm at
fastsætte de endelige Betingelser for Vanbenstilslandcn.
Nelson og Stewart vare til Audiens hos l{ronprinsen d. 8de April. Efter Underbandlingornc delloge de
engelske Afsendinge i Kronprinsens Taffel, og det var
ved denne Lejlighed, al Nelson - idet han udtalte sin
smig1·ende Anerkendelse af Willemoes - foreslog, at
han skulde udnævnes til Admiral, hvorpaa Kronprinsl'n
ytrede de bekendte Ord, "at bvis ban vilde gøre alle
sine tapre Officerer lil Admirnler, vilde der ingen Kaptajner eller Løjtnanter blive lilbagc 1 ).
Samme Dags Morgen havde f{ronprinsen faaet
Underretning om, at Keji:er Paul var myr(lcl Natten
mellem d. 23de og 24de Marls 2 ). l ► ol /.l'.i:tldt derfor for
Unnmark at fan Vaabenslilslandrn sluLlcL, indc11 dem1e
Nyhed rygtedes til Englæ11derne; thi man vidste godt,
al r<ejser Pauls Efterfølger Alexander ikke nærede nogen
Animositet mod England og sikkert ikke vilde fastholclc
deu bevæbnede Neutralitet. Vaabenstilstandcn slutledes

1)

1)

I de fleste Beretninger henføres Nelsous Udtalcls~r om Wlllr moes lil den 3die AJ1rll, men dette llerocr pna en FeJltngclsc. Chr. Uruun: •Admiral Lord Nelson og Peter Willemoes •.
Pug. 47-57.
llovetlmændene I Sammensværgct,011 vare Grevcrno Pnnln og
Pnhlen samt Hanno,eroneren Gcncrul Uc11ningsen.
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da den 9dc April om Bord i •London,, paa følgende
Betingelser 1):
1.
"From thc moment of lhc signnture of lhis armistice all hostilities sball immediately cease bctween the
lleet under the command of Admiral Sir Byde Parker
and the city of Copenhagen and all the armed ships
and vessels of Uis Danish Majesty in the road, or harbour of that city, as likewise between thc dilferent
islands and provinces of Denmark, Jutland included.

2.
The armed sbips and vessels belonging to Bis
Dnnish Majesly, shall remain in their present actual
situation as to armament, e(Juipment and hostile position, and the treaty commonly understood as the Tren ty
of Armed Neutralily, shall, as far as relates to the
cooperation of Danmark, be suspended, wbile tbe armistice remains in force.
On the other side, the armed sbips and vessels
under the command of Admiral Sir Byde Parker, shall
in no manner whatsoever molest the city of CoJJen~
hagen or Bis Danish Majesty's arm11d ships and vessels,
or the coasts of tbe dilferent islands and provinces of
Denmark, Jnlland included; and in order to avoid evcry
thing which might otherwise creale uneasiness or jPalousy,
Sir Byde Parker shall not suffer any of Lhe ships or
vessels under his commnnd to approach within gun
shol of lhe armed ships or forts ol' His Danish Majesly
in lhe road of Copenhagen. This reslriction however
shall not exleod to vessels necessarily passing or repassing through the Gaspar or Kingschannel.

3.
'fbis armistice is lo protecl lhP city of Copenhagen
as also tbe coasts of Denmark, of Jutland and islands
1)

Danske Trnktater efter 1800, Pag. 14.
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inrluded, againsl the atlack of any other naval force
which His Britannic Majcsty may now or hereafter,
dnring its remaioing in force, have in these seas.
4.
Tbe fleel of Admiral Sir Byde Parker shall bc permitted to provide itself at Copenhagen, and along the
coasls of lhe differcnt islands and provinces of Oenmark, J11 !land included, wilh C\'ery lhing which it may
rc1111ire for the bealth and comrort ot its crews.

5.
Admiral Sir Byde Parker sball send on shorc all
such subjects of Bis Daoish .Majesty ns are now on
board lhe British fleel under his command, thc Jlanish
Government engaging to f?ive an ncknowledgement for
them, as also for all such wounded as were permitted
to be landed after tbe action of the 2d instant, in
order that they may be accounted for, in favour of
Great-Brilain, in the unfortunate event of' the rcnewnl
of hostilities.

6.
Thc coasling trade carried on by Denmark, along
all such parts of her coast as are included in the operation of this armislice, shnll be unmolcsted by any
llrilish armed ships, or vessels whatever, and ioslruclions given accordingly by Admiral Sir Byde Parker.

7.
This armistice is to continue uninterrupted by lhe
contracliag parties for the space of fonrteen weeks
from the sig nature. bereof, al the expiralion ol' which
time il shall be in the power of citber of thc said parties Lu declare a cessation of the same, and to recomrneace hostililies upon giviog fourteen days previous
notice.
The condiUons of this armistice are npon all occasion to be explained in the most liberal and loyal
manner, so as lo rPmove all ground for future dispules
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and facilitate the meaos of bringing about the resloratioo af harmony and good understanding between the
two Kingdoms •.
Denne Traktat ratificeredes straks saavel af Kronprinsen som af Admiral Parker.
Skønt Englænderne saaledes ikke fik sat deres
Fordringer igennem, opnaaede de dog del vigtigste,
nemlig at Danmark-Norge midlertidig udtraadte af Neutralitelsforbundet. Det gjaldt nu om at tvinge de andre
Magter til en lignende Overenskomst, og den 12te April
lettede derfor den engelske Flaade, efter at have f'orsynet sig med Levnetsmidler og Lægerekvisiter, og stod
Syd paa ad Østersøen til.
Danmark modtog nok en Del smigrende Anerkendelser fra forskellige Magter for den Tapperhed, der var
udvist i Slaget, men hermed var ogsaa alt sagt. Preussen trak sig straks tilbage fra Forbundet, og opfordrede
temmelig kraftigt Danmark til at trække sine Tropper der i Slutningen af Marts og Begyndelsen af April
havde bet:al Hamburg og Lubeck - bort fra disse
Byer. Sverrig, der i Begyndelsen syntes noget fornærmet over den indgaaede Vaabenstilstand, begyndte snart
at aabne sine Bavne for engelske Skibe, og Rusland,
hvis nye ICejser ønskede Fred med England , søgte af
alle Kræfter at standse Fjendtlighederne. Den russiske
Gesandt i Kj øbenbavn, Lisakewitsch, modtog saaledes
den 20de April Ordre til hurtigst muligt at meddele
Admiral Parker, at J{ejseren gjorde denne ansvarlig for
Følgerne af hans offensive Foretagender, indtil nye Instruktioner kunde blive sendte fra den engelske Regering. Meddelelsen traf Parker udfor Karlskrona; han
hævede strnks Blokaden og begav sig til Køge BugL,
hvor han ankrede den 23de 1 ).
1)

Sverrlg maatte d. 22de indgaa en lignende Overenskomst med
England som Danmark.
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Del gjaldt nu for Danmnrk om ikke al blive lndl i
Stikken ved de paafølgende Underhandlinger, der fandt
Sted i St. Petersborg; og det paalagdes derfor Grev
Danneskiold-Lowendal indtrængende at arbejde hen li!,
at Rusland ikke adskilte sin Sag fra Danmark 1). Til
Trods herfor blev Danmark ikke hensynsfuldt beban<llel
ved den endelige Overenskomst, der sluttedes den
17 dr Juni mellem nus land og Eng land, skønt det jo
var det eneste Land, der havde fol'svarct sig og bragt
umnadeligc Ofre for den fælles Sag. Skønt England
hæve1le Embargoen paa de danske og norske Skibe den
4de Jnni 2 ) og paa de svenske deo 16<.lr Juni, vilde den
engelske Regering dog ikke udlevere Ile erobrede dan ke
l{olonier, til 'l'rods for at Bernstorff - iler i Slutningen
af Maj var rejst til London - ihærdigt nrbejdede derpaa.
Danmark blev derfor no<lt til den 13<1e Oktober at
tiltræde Overenskomsten af 17 de Juni, 11, ori de engelske
Fordringer til Dels anerkemlles. fler \'edtoges saaledes,
at det neutrale Flag ikke skulde beskytte Lndn ingen, og
Visitationen af r<omoier tillo<les. En1,J laod maalle dog
gøre enkelte Indremmrlscr. Del hlcv saal cde s forlrndL
Ka[lere al visitere Skibe under l{oll\'oi, og man enedes
endvidere om , at fjendllige Produkter, der vare blevne
nculrnl Ejendom, ikke længere skulde betragtes som
fjencltligl Gods. Endelig flk de neutrale Stater Tilladelse lil at sejle paa de krigsførende Magters Havne.
De dansk-veslindiske Øer lilbagcgavcs den 2deo Januar 1802 8 ) og de ostindiske Besiddelser i Juli og
August summe Aar.
Den 30Le Marts 1802 liltraadte Svcrrig OverensUdenrigsministeriets uilganentle Skril'Clsc nr 28d c April 1801.
") Dnnmo.-k-Norgc hwvcdc Embargoen pan de engelske Skibe ti.
17. Juni 1801.
8 ) Det engelske Flag blev stroget puu St. t:rol~ ~en lGtlc l•'obruo.1802, hvorefter Englænderne forlode Øel'lle.

1)
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kornsten. - Det bevæbnede Neutralitetsforbund var ophørt at eksistere.
Danmark havde i Begyndelsen været ivrig efter at
danne dette Forbund, og det var først Kejser Pauls
hensynsløse Optræden, der bragte den danske Regering
til at trække sig noget tilbage. Man vilde gerne have
undgaaet Kampen, men Hensynet lil den Alliance, vi
havde indgaaet, og Haabet om Hjælp fra Forbundsfællerne, forhindrede os i at modtage Englændernes anmassende Fordringer.
Det er mærkeligt nok, at nærlig de samme Grundsætninger, for h~ilke saa mangen brav dansk og norsk
Mand maatte lade sit Liv d. 2den April 1801, senere
ere blevne vedtagne i Pariserdeklarationen af 16de April
1856. Den svenske Deputerede • Bedin • kalder dem
saaledes med en vis Ret nde skandinaviske Principper• 1 ).
Skønt Danmark end saaledes ikke vandt nogen
Sejr paa hin berømte Skærtorsdag, saa havde Kampen
dog bidraget til at løfte Nationen og vække Fædrelandskærligheden. Det vilde sikkert ikke have været til nogen
Nytte at fortsætte Kampen mod det mægtige England,
særlig da Rusland trak sig tilbage fra .Alliancen. Vi
vilde dog i Længden - selv med Assistance fra Sverrig og mulig fra Frankrig - ikke have kunnet staa os
mod en saa stor Overmagt. Men Danmark havde nu vist
Europa, at det ikke var bange for at tage en Tørn,
naar det gjaldt Landets Selvstændighed, og at man ikke
ved Hjælp af Trndsler alene formanede at bøje det.
Enhver vil derfor sikkert indrømme Sandheden i Captain
Mahans Ord, naar han i Slutningen af sin Pjece »The
battle of Copenhagen ~ siger om Danmark :
• Notbing could place a nation's warlike farne higher
lhan did her great deeds that day«.
1)

fr. Bajer : ,Le syst~me scandinave de neutrailte pendant la
guerre de Crlmee,. Revue d'hlstolre dlplomntlque 1900
Pag. 286.
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Fra vore Bilande og Kolonier.
Dansk Vestindien.
Om Øernes Salg.

Nærværende Artikel havde oprindelig ikke været
tiltænkt at skulle fremkomme i "Tidsskrift for Søvæsen",
idet det staar mig klart, at et saa stort Spørgsmaal som
det omhandlede ikke kan behandles grundigt i en lille
Artikel, der snarere maatte høre hjemme i Dagspressen.
Men da Redaktøren af Tidsskriftet formP.ner, at dette
ogsaa bør være et Organ for, h,·ad vore Søofficerer se
paa deres Togter i Danmarks Bilande og Kolonier, har
jeg indvilget i, at Artiklen fremkommer her. Ud fra det Synspunkt, at det efter min Anskuelse
maa betragtes som en sørgelig Falliterklæring for Danmark, som et agerdyrkende og paa Højde med de store
Kulturlande slaaende Land, at skulle sælge vore vestindiske Øer, fordi de i Øjeblikket ere en Byrde for Statskassen, føler jeg Lyst til efter et personligt Syn af Forholdene i et Tidsrum af et Par Maaneder at fremkomme
med min Anskuelse om det Spørgsmaal; den kan være
rigtig eller fejl, den deles dog sikkert af flere Landsmænd paa vore Øer.
Naar en Majoratsherre ikke kan komme ud af del
uden ved at gøre Gæld fra Aar Lil Aar, saa ender det
med, at ban sættes under Administration og maa nøjes
med at faa det Udkomme, som svarer til den selvskabte
økonomiske Status.
Saaledes ser jeg i økonomisk Henseende paa Forholdene i Dansk Vestindien, idet jeg betragter vore Øer
som et Majorat under Danmark, der er Hovedkreditor i
den stiftede Gæld.
Spørger man nu, hvad har Danmark gjort dels
som Hovedkreditor og dels som Moderland for, som
den naturlige Administrator under de i adskillige Aar
Tldukr. f. Sovesen. 72. •arg.
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værende vanskelige økonomiske Forhold, aller at bringe
vore Øer paa ret Køl, saa kan Svaret efter min Anskuelse
ikke blive gunstigt, og jeg skal da derfor nu komme
ind paa nogle Forhold, vedrørende delle Spørgsmaal.
I Danmark er man misfornøjet med Dansk Vestindien, og i Dansk Vestindien, jal der er man skam
ikke helt fornøjet med at skulle være bleven til en slet
og rcl Handelsvare, der kan sælges, naar Moderlandet
lysler det. Skulde det ikke ligge i, at naar l{rybben er
tom, bides Hestene; men hvem er Skyld heri. Det
mna desværre vist lægges Administrationen fra Fortiden
til Last, der i Veslindiens Guldalder ligesaa lidt som
l\foderlandels Landmænd i 70erne tænkte paa, al der
kunde komme magre Aar ovenpaa de fede.
Som bekendt er St. Thomas en Frihavn med en
ringe Værditold af alle indførte Varer, og delte Forhold
i Forbindelse med at have den bedste Bavn i Vestindien har i Fortiden været en af Bovedaarsagerne til
de store Formuer, som ere skabte der. Af al den
Herlighed se,· man nu i St. Thomas kun slore forraldne
Pragtbygninger, som for Tiden ikke ere til nogen Nytte.
En Formue- og Indkomstskat, som Administrationen i
sin Tid med Billighcd kunde have forlangt til Forbedring ar By og Bavn, hvilken sidste var Hovedkilden til
den skabte Velstand, har aldrig været fordret. Det
har, som Landmænd sige om Agerbrug, slet og ret
været Rovdrift, hvor alle Fremmede kunde komme og,
benyttende sig af de gunstige Forhold, skabe en Formue,
for derefter at vende bjem uden at have ydet noget
Vederlag af Betydning for de Goder, de havde nydt.
Dette Forhold eksisterer den Dag i Dag; men
desto værre er nu Fortidens Storhandel borte. At
Havnen dog stadig er og altid vil være en stor Indtægtskilde, vil man forstaa, oaar jeg anfører, at alene Linien
Brunborg-Amerikas Skibe i Aaret 1900 har udbetalt
omtrent 400 000 Kr. i Arbejdspenge i St. Thomas Bavn

Fra vore Bilande og Kolonier.

267

paa Grund af Kulfyldning m. m., foruden at denne
Dampskibslinie anvender en betydelig Mængde Søfolk fra
St. Thomas i Farten paa Amerika og dfl vestindiske Øer.
Paa St. Croix er Forholdet et andet; der har man
dog den Glæde at se de fra Fortiden udmærkede Vejanlæg, og naar Krybben der ikke er fuld, saa ligger
det vel nærmest i de for Rørsukkeret ugunstige Konjunkturer, som jo mere er bleven skabt ad kunstig end
ad naturlig Vej, og som vel derfor kun kan betragtes
som forbigaaende. Her maa man mere undre sig over,
hvor faa danske Plantere man træffer. Naar man Lænker paa, hvor mange Landmænd, der her i Danmark
bar sat Penge overstyr navnlig paa Driften af mindre
Herregaarde, ,•el ofte paa Grund af Uduelighed, men
dog hyppigst formedelst ugunstige Landbrugsforhold,
maa man undre sig over, at ikke adskillige unge og
driftige Landmænd med lidt Penge paa Lommen bar
forsøgt paa at gaa ud til St. Croix. for at dyrke den
frugtbare Jord der. Nu er det hovedsagelig Irlændere
og navnlig Amerikanere, der ere Ihændehavere af og
stadig købe Plantager der, vel sagtens i Forventning
om, at Øen skal komme under Amerika.
Jeg behøver sikkert ikke at fremhæve, at det ikke
taler til Ros for Danmark som et agerdyrkende Land
at skulle være nødsaget til at sælge en saa frugtbar Ø
som St. Croix., fordi den i Øjeblikket ikke er saa rentabel som i Fortiden; men trods de mindre gode Konjunkturer kan dog de nuværende fan danske Plantere
komme ud af del, og det selv om de ikke besidde
nogen større Driftskapital, og der ej heller findes et
eneste Kreditinstitut, hvor Penge kan faas mod en
rimelig Rente. Her maa Moderlandet træde til og navnlig g.øre noget for al trække unge Landmænd med lidt
Kapital til Øen. Jeg kunde i saa Henseende tænke
mig, at der oprettedes en Landbrugsskole paa en af
Statsplanlagerne, hvor danske Landmænd kunde blive
19"'
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sat ind i Forholdene og lære Øens Landbrug at kende,
inden de selv gaa i Gang med at drive en Plantage.
Sproget paa vore Øer er som bekendt engelsk eller
for Flertallet af Befolkningen maaske rettere en Afart
af engelsk, der ofte paa Grund af den forvanskede Udtale kan være lige saa uforstaaelig for Englændere som
for Danske. Naar man betænker, at St. Thomas er
bleven tagen i Besiddelse af Danmark 1671 og St. Croix
købl af Frankrig 1733 for 750 000 Livres (Francs), maa
man undre sig over, al Sproget ikke i Aarenes Løb er
blevet dansk. Saavidt mig bekendt var det Generalmajor
P . von Scbolten, Guvernør fra 1827 til 1848, der anordnede, at Sproget skulde være engelsk paa vore Øer.
Det var efter min Mening en stor Fejl, og jeg formener,
at megen Splid, Misfornøjelse, Oprør og Pengetab vilde
være undgaaet, om man i de efter Slaveriets Ophævelse
paaf01gende Aar havde indført dansk Sprog og Kultur paa
vore Øer, hvad for St. Croix Vedkommende let kunde være
gjort, medens det vel nok vilde have været forbunden
med nogen Vanskelighed med Hensyn lil St. 'l'homas.
Det brede Lag af Befolkningen paa , orc Øer har
godt Lov paa sig og har sikkert altid bel'undet sig vel
under dansk Styre, og naar der har ,·æret Oprør, som
sidst i 1878, har det næsten altid været fremmede
daarlige Elementer, der have været Anstifterne.
Som Forholdene nu ere, tvinges da alle danske fra
Guvernøren og nedefter til at tale engelsk paa gode
gamle danske Øer saavel i det offenllige som i det
private Liv. Ganske vist staar der i Kolonialloven, at
Forrelningssprogct er dansk eller engelsk, men af en,
efter min Anskuelse falsk Ambition føres al Diskussion
paa engelsk.
Den eneste Guvernør, der har haft Øjet aabent for
denne, efter min lening store Fejl, var Guvernør Garde,
der lod indføre lidt Undervisning i dansk i [{ommuneskolerne i men det er kun bleven ved en Begyndelse,
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det har ikke været tilstrækkeligt for gennem dansk
Kultur at knytte Øerne nærmere til Moderlandet.
Naar jeg nu gaar over til Administralionsforboldet
paa vore Øer, ja! saa kommer man til den Sag, som
maa staa allerførst paa Dagsordenen, naar Øerne skulle
forblive under Danmark; thi det maa vel anses for givet,
at der maa ske store Reformer paa det Gebet, hvad
enten Øerne blive solgt eller ej. Det er altid meget
vanskeligt at bryde med Aarhundreders Traditioner; men
det maa gøres, og bliver det ikke gjort af os, saa kan
man være overbevist om, at det vil blive gjort af den
Magt, som vil komme efter os.
Naar man er i dansk Vestindien, faar man det
Indtryk, at man er i en li1le Stat for sig, og det er
efter min Anskuelse det Princip, man man bort fra. I
Fortiden, da man hverken havde Telegraf eller Dampskibsforbindelse med Øerne, passede maaske en saadan
Ordning, nu bør man kunne indføre en mere praktisk
og billig Administration.
Jeg kunde tænke mig Øerne forvaltede som en
Landsdel i Danmark med en Amtmand i Spidsen og de
lige fornødne Embeds- og Bestillingsmænd, saa at man
gik med til at nedlægge alle de nuværende højere Poster
og samtidig de bestaaende Kolonialraad. Istedetfor disse
maatte man da oprette Dy- og Sogneraad med et adskilligt færre Antal i\fedlemmer end i de nuværende
Kolonialraad, og hvor der efterbaanden overgaas til, at
Forretningssproget bliver dansk.
Der vilde vel ikke herved bespares saa meget; men
den fra Fortiden traditionelle Repræsentation ud- og
indadtil vil bortfalde og dermed Signalet være givet Lil at
sætte Tæring efter Næring og stræbe hen efter atter at
kunne staa paa egne Ben. Intet har sikkert i økonomisk Henseende været mere demoraliserende for Øerne
end alle de Aar, i hvilke Moderlandet stadig har betalt
Øernes Underskud.
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Det Felt, hvor man især bør se at indføre Besparelse paa, er Militæret, og ber kommer efter min Anskuelse Fortidens Fejl mest frem. Havde dansk Sprog
og Kultur været fremherskende, saa havde sikkert for
lang Tid siden Militæret været betydeligt indskrænket
eller at1øst af et Gendarmerikorps. Som Forholdene nu
ere, kan der foreløbig vel kun blive Tale om at reducere
Militærstyrken, navnlig paa St. Thomas. i\Iaaske vil
Stationeringen til Stadighed af en l{anonbaad med 30 l\ 40
l\lnnds Besætning ved vore Øer kunne bevirke en yderligere Reduktion, og naar vi kunne holde et Skib slationrret paa Færøerne, kunne vi vel ogsan have et i dansk
Vestindien.
Hvad Sikkerhedstjenesten ellers angaar, skal jeg
bemærke, at det vilde være naturligt for St. Croix Vedkommende, om alle Plantere og deres Funktionærer samt
ievrigt de paa Øen boende Mennesker af Overklassen
dannede et Reservekorps i Tilfælde af Uroligheder.
Jeg er tilbøjelig til at tro, at vi hm·e været allfor
godmodige og skikkelige med Hensyn til Administrationsforholdet og ladet os for meget paavirke af de fremmede Elementer, der have dikteret os, hvorledes det
skulde være.
Vende vi os nu til det, som maaske i sidste Instans skal blive bestemmende for Øernes Skæbne) nemlig Afstemningsspergsmaalet, saa \'il man straks tro, at
det er Vejen at gaa for at faa at vide, ll\'ilken Stemning
der rander paa Øerne. Denne Anskuelse kan jeg imidlertid ikke tiltræde. Hvis man deler Uefolkningen paa
vore Øer i en Overklasse og en Underklasse, og til den
første henregner alle de bemidlede og mere dannede,
og til den sidste hele Arbejdsklassen, saa er det klart,
at det bliver denne sidste masse, overvejende beslaaende
af Negere og den farvede Befolkning: der som numeri~k
overlegen behersker Valget. Nu ved alle og enhver
paa vore Øer, at Negerne og Flertallet af den farvede
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Befolkning er saa let at lokke til at stemme for noget
nyt, at det vil være en nem Sag for Agitatorer at hverve
Stemmer for Salget af Øerne, saa at en Afstemning
ikke giver et klart Billede af Forholdene. De fleste af
Negerne og den farvede Befolkning savne desværre tilstrækkelig Oplysning og Selvstændighed til at kunne
stemme efter en motiveret Overbevisning; de vilde i
modsat Fald sikkert alle stemme for at blive under
Danmark.
Spørges der nu, om Befolkningen paa vore Øer vil
blive lykkeligere saavel i økonomisk som i kulturel Henseende under amerikansk end under dansk Styre, saa
kan der ener min Anskuelse baade svares ja og nej.
Amerika bar den Fordel, at det ved at stationere et
Par større Orlogsmænd ved Øerne omtrent straks kan
formindske den store Udgift til Militæret; men hvad Opgang i Handel og Vandel angaar, er der ikke Grund til
at tro berpaa. Den Anskuelse, som jeg derom har hørt
udtale paa St. 'fhomas, gaar ud paa, at der vel i de
første Aar under amerikansk Styre kan forventes en Opgang, men at Forholdene derefter atter vil blive som
tidligere, medens samtidig Retssikkerhed, Ro og Orden
vil faa et betydeligt Knæk paa Grund af Tilførslen af
daarlige Elementer fra Amerika, saa at det i kulturel
Henseende vil blive en Tilbagegang for Øen.
Hvad St. Croix angaar, er der vel ingen Tvivl om,
at Øens Frugtbarhed altid vil gøre sig gældende, hvad
enten den er under amerikansk eller dansk Styre. Dog
vil det vist blive meget vanskeligt for St. Croix, hvor
der er høj Indførselstold, og som faar de fleste Varer
fra Amerika, at skulle komme ud af det i økonomisk
Henseende, naar det kom ind under Amerika, og Toldgrænsen da blev hævet. Der maatte da paalwgges
Skatter paa anden Maade for at bestride de kommunale
Udgifter.
Til Slut den Bemærkning, at det forekommer mig,
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at Danmark, efler i Aarhundreder at have besiddet dansk
Vestindien, har en moralsk Pligt til at gøre noget for
at oprette Forlidens Synder, saa meget mere som del
vel næppe kan benægtes, at vore Øer saavel i agrikuUur
som i kommerciel Henseende endnu kan have en smuk
Fremtid for sig. Naturlig nok kan der være forskellige
Anskuelser i saa Henseende, men et tror jeg, man kan
være enig om, nemlig at misbillige i høj Grad, at der
i det skjulte og i et egoistisk Øjemed er bleven arbejdet paa at løsrive Øerne fra Danmark, og skal Slutniogsresullatet maaske blive, at Øerne sælges, saa vil
den Mand, i hvis Lod det falder paa Danmarks Vegne
at skulle underskrive Aktstykket derom, efter min Anskuelse derved samtidig give Danmark en eklatant
Udueligbedsattest som et koloniserende Land.
Jeg vil nu nødig tro paa en saadan Afgørelse, men
meget mere bo.abe paa, at det man blive slaaet fast, at
Danmark ikke med sin gode Vilje kaster los paa Dansk
Vestindien, men tværtimod gennem kraftige Reformer
og ved at trække l{apital og unge, energiske og praktisk dyglige Landmænd til vore Øer, beviser, at disse
altid svare til, hvad de forhen ere blevne kaldte, nemlig: Danmarks 3 Perler i Vestindien.
E. Nyeborg,
K.optojn,

Afsløring af et Monument for afdøde Admiral og Guvernør
Carl Vilhelm Jessen.

Den 29. Januar d. A. foregik en Bøjlidelighed paa
St. Thomas, som ikke bør gaa upaaagtel hen herhjemme,
i Særdeleshed da den staar i Forbindelse med den Mindefesl, som vi have fejret herhjemme for kort Tid siden,
om "Slaget paa Reden~ .
Det førsle skarpe Skud, der veksledes mellem Englændere og Danske i Anledning af den mellem dem op-
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staaede Uenighed i Begyndelsen af forrige Aarhundrede,
faldt som bekendt ude i Vestindien.
I Slutningen af Februar 1801 kom der Rygter til
St. Croix, hvor Guvernøren opholdt sig, at Englænderne
vilde besætte Øerne, og for at skaffe Underretning om
Rygtets Paalideligbed sendte Guvernøren den ved Øen
liggende Brig ,1 Lo ugen" 1 ført af daværende Kaptajnløjtnant C. V. Jessen, til St. Thomas.
Briggen afsejlede den 3. Marts fra St. Croix sammen med Skonnerten • Vigilant- og fik paa en utvetydig
Maade Vished for Rygternes Paalidelighed allerede inden
sin Ankomst til St. Thomas, idet Briggen paa Vejen
blev angreben af de engelske armerede Skibe 11The Arab«,
der førte 26 Kanoner, og "The Experiment«, der førte
18 Kanoner, medens •Lougen• kun førte 18 Kanoner.
Kampen begyndte ved en lille Klippespids, Fugleklippen,
der rager op af Vandet lidt udenfor St. Thomas og fortsattes med stor Tapperhed fra begge Sider under Briggens fortsatte Kurs mod Havnen. ,Experiment« forlod
snart Valpladsen for at jage • Vigilant«: der søgte tilbage til St. Croix, medens de to andre Skibe bleve
temmelig ilde tilredte; ved et heldigt Træf blev Ankeret
paa II The Arab u skudt bort fra Kranbjælken, saa at det
faldt i Vandet tilligemed Ankertovet, hvorved Skibet mistede
sin Manøvreevne. •Longen« naaede saaledes ind til
Bavnen, dækket af det derværende Kystbatteri, medens
•The Arabu maatte gaa til Tortola for at reparere.
Ligesom her ved Kjøbenhavn vare Beboerne i St. Thomas Øjenvidne til Kampen, og til Belønning for Jessens
tapre Daad skænkede Indbyggerne i St. Thomas ham en
Guld Æressabel.
Det var den samme Mand, som i 1808 førte den
heltemodige Kamp ved Sjællands Odde som Chef for
Lioieskihel oPrinds Christian Friderick•.
I 1822 traadte Jessen ud af Marinen med Karakter
af Kontreadmiral for at overtage Posten som Guvernør
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for de ,•estindiske Øer, hvilken Stilling han imidlertid
ikke kom til al beklæde i lang 1'id, da Døden bortrev
ham Aaret efter.
Ban blev begravet paa St. Thomas; i Aarenes Løb
var hans Gravsted ble\'en forfalden, og da Bundredaarsdagen for hans smukke Bedrift derude nærmede sig,
blev det ener Opfordring fra Guverncmcmtet og ,·ed
Marineministeriets velvillige lm0d11kommenhed besluttet
at rejse et nyt Monument paa hans Grav.
Skonnerten "lngolfu havde paa sil nys afsluttede
Togt Monumentet ud med, og for at Skibets Ilesælning
kunde være med til Afsløringen, blev denne foretagen
inden Skibets Afrejse.
Afsløringen foregik med stor Højtidelighed, under
Deltagelse fra de i Ha,·oen liggende fremmede Orlogsmænd, det russiske Skoleskib "Duke of Ediogbourgh u
og den svenske l{orvet •Balder• .
Monumentet, der bestanr af en firkantet Marmorsøjle paa et Fundament af Murværk, det hele omsluttet
af el Jerngitter, bærer paa Frontsiden flllgonde Indskrift:
Herunder hviler Støvet ar den afdøde danske og
tapre Søhelt Admiral Carl Vilhelm Jessen, Guvernør paa
St. Thomas, født 1764 og død 1823. Hans Handlinger
,•idnede stedse om hans høje Værd.

Det er godt at mindes nu, hvor man li1ler om
Øernes Salg, at der hal' været Tider, lwor Danskerne
fandt det værd at udgyde Blod for al bevare Øerne, og
al Beboerne af disse gav deres Tak for et tappert udført Forsvar for at blive under Danmark Udtryk i en
smuk Belønning til den tapre Chef.
J. H. Sclmlt: ,
lfopt1Jn .

Elektriske Installationer i fremmede Krigsskibe.
Af Hannibal Jespersen.

Fuua-. Overelektriker.

Der er i den senere Tid i den udenlandske maritime og elektrotekniskfl Faglitteratur fremkommen en
Række Afhandlinger om de elektriske Installationer i
fremmede Krigsskibe, hvoraf det fremgaar, hvor umandelig
stor Rolle disse Installationer efterbaanden ere komne
til at spille: Det er ikke Spørgsmaalene om, hvorvidt
der skal bPnyttes fuldstændig elektrisk Belysning eller
ikke, om der skal indføres mer eller mindre fuldstændig
Reservebelysning med Olielamper el. lign. der diskuteres;
det er en given Ting, at al Belysning er elektrisk, og
da elektrisk Strøm er en nødvendig Betingelse for et
stort Antal vitale Oeles Funktionering 1 maa rier være
e I e k t ris k Reserve, og der maa ved Konstruktionen af
og Valget af Plads for Dynamoer, Motorer, Ledninger
og Apparater sørges for at formindske Sandsynligheden
for, at den elektriske Strøm svigter, til et Minimum. I
ældre Skibe har man været nødt til at gaa ind paa et
mindre heldigt Kompromis, men ved Nybygninger tages
der Hensyn til, at det er en Livsbetingelse for et Krigsskib, at der til enhver 'l'id haves elektrisk Strøm til
Raadighed .
Hvad Beskrivelsen af disse omfattende Installationer
angaar, maa jeg henvise til de originale, tildels rigt
illustrerede Afhandlinger 1 ). Her skal kun gives en kort
1)

Electrlcal Installations on Amerlcan battleships
b~ Nn\'al Constroctor I. I. Woodward. U. S. N. Engineerlng.
1900 6/i og 19/1.
The eleclrlcal equipement of shlps of war by
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Oversigt over Udvikliogsgangen i de til Grund liggende
Principper og fremdrages saadannP. almindelige Bemærkninger, som kunne finde Anvendelse paa vore Forhold.
Det er navnlig de fra lysk Side fremkomne Udtalelser,
der i saa Henseende ere lærerige; man finder her en
nøgtern Kritik af Installationernes Værdi som [{rigsmateriel, i stærk Modsætning til den franske Panegyrik
over de mange Snedighr.der og Komplikationer, man
lmr indført, og som skulde sikre mod Uheld, men maaske snarest netop selv frembringe dem.
Hvad Udviklingsgangen angaar, da er det ganske karakteristisk at se, at da man, efler nogle foreløbige Forsøg i Slutningen af Halvfjerdserne og Begyndelsen af Firserne, i 1882 besluttede sig til at indføre
elektrisk Projektør-Belysning i den tyske .Marine, bestod
Anlægel kun af en remdreven Serie-Dynamo paa 55X35
V. A. o: c. 2 Klw. 1 ) og en 60 cm. Fresoels Linseprojektør.
Etlerbaanden gik man i disse Projektører op med Strømstyrken til c. 75 A., men Resultatet var stadig utitrredsstillende, indtil man fra c. 1887 begyndte at gaa over
til de 90 cm. Schuckerlske Spejlprojektører. Omtrent
C. E. Grove.

The Electricinn 1900,

6 /•,

27 /•,

'/&,

/g,

16

16 /s

/ø.

O!! 1

1)

lnat111lalio11s electriques du croløeur D'Entre•
c11ste11u1. p. Victor Colin . LleuL d. vaiseau. Pnl'lø. 1899.
Die Verwendung cler Elektrlzitåt nuf Krlegø s c hlffen ,•on Uthemnnn, Mnrlnebnurnth und Maschinenbnulletriebsdlreklor. lllnrino-Rundsch11u. 1899. PS· 144 og 321 il'.
Elektriøche Hillrømaøcblnen S. M. S. ,Aegir,. v.
Kopltiinleutnant Eokermnnnn. Ibid. 1900. pg. 83 11.
Die elektrlschen Anl11gen neuerer Kriegsschlffe
von Marinebauruelster Grouert. Elektrotek. Zeitschrlft 1900.
tt/u og 10/u.
Se ogøan: Nnvnl Progreøs. July. 1900. pg. 243 IT.
Lieutenaut L. R. de Steiguer. U. S. N.
1 KUowatt
1000 Volt-Ampere forclrer c. 1,e Ind. H. K. En
Elektromotor fordrer c. l Klw. pr. elT. ff. K.
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samtidig indførte man indenbords elektrisk Belysning
- i •Bayern« - og anvendte til den samlede elektriske
Belysning 3 Dynamoer, der i alt leverede 33 Klw. Foruden 2 Projektører var der installeret 225 Stk. 10-LysLamper.
Ledningerne havde en samlet Længde af
c. 4,6 km., og Anlæget kostede - uden Projektører 23 000 Rm. Et af den tyske Marines nyeste Anlæg, i
en af de store Krydsere, paa c. 11 000 Tons, - • Fii.rst
Bismarck• - er paa 325 Klw.; der er 900 Stk. 16-LysLamper, 5 Projektører (å c. 150 A.) og 44 Motorer,
der tilsammen bruge c. 150 Klw. Ledningerne have en
samlet Længde af 33 km., Materiellet vejer c. 104 Tons
- heraf Ledningerne c. 40 Tons - og Anlæget koster
- uden Projektører - c. 220 000 Rm. (Af de i 1899
i Tyskland eksisterende 470 elektriske Centralstationer
var kun 65 større end Anlæget i • Fiirst Bismarck").
De elektriske Anlæg i amerikanske lste Kl. Kampskibe have et lignende Omfang: I • Kearsage• og i
•Kentucky• (11 500 Tons) er installeret 7 Dynamoer
med en samlet Ydelse af c. 350 Klw.
Til Sammenligning kan anføres, at den danske
Marine, der indførte Projektørbelysning i Slutningen af
Halvfjerdserne, allerede i 1879 gik over fra de Fresnelske
Linseprojektører til de Manginske Spejlprojektører, idet
vi i saa Henseende fulgte Udviklingen i den franske
Marine. Efterat vi i 1888 (i II Valkyrien ") havde indført
den 45 cm. Schuckertske Speilprojektør, gik vi i 1890
{i •Heklau) over til Anvendelsen af Schuckerts 90 cm.
Spejlprojektør. Indenbords elektrisk nelysning indførtes
hos os allerede i 1882 - "Tordenskjold• - med den
beskedne Begyndelse af c. 90 Stk. 10-Lys-Lamper. Af
vore nyeste Installationer omfatter "Skjolds" 4 Dynamoer j hver er omtrent paa 15 Klw., og de to bruges under
ordinære Forhold til Artilleriets Motorer og som Reserve.
»Herluf Trolle« - med sine 3 500 Tons mod nFii.rst
Bismarcks~ 10 700 Tons - har to Dynamoer il. c. 23 Klw.
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til indenbords og udenbords Belysning, een paa c. 40 Klw.
til Taarnmotorerne (og som Reserve), altsaa i alt 86 Klw.

(oFiirst Bismarck• 325 Klw., 150 Klw. til Jotorer).
Med Hensyn til Valget af Dynamo ly per har Udviklingen overalt omtrent været den samme. Efter forskellige famlende Forsøg \'andt i Midleo af Firserne den
topolede Hestesko-Type som »Valkyriens" St. B.
Dynamo, ansknlfet i 1888 - almindelig Indgang, og
den holdt sig saaledes i den engelske Marine til c. 1895,
ligesom den endnu i England an\·endes overmnade meget
i Land. Den har imidlertid saa stærk magnetisk Spredning, at denne let kommer til at virke forstyrrende paa
Kompasserne, og efter at man i den engelske Marine
havde forsøgt at beholde Typen, men undgaa Spredningen
ved en Jernklædning, der forøgede Dynamoens Vægt
med 50-75 °lo, gik man der fra c. 1895 over til den
4- eller 6-polede lukkede Type, <ler nu kan siges at
være den almindelige Marine-Type. Hos os er den
første Gang anvendt i •Beimdalu - 1893 - og derener j 11Skjoldu I oHel'iuf Trollero I 11Dannebrog• o. s. v.
Det er ti0-70 ruw.-Dynamoer, der anvendes i de store
J{ampskibe - nl1earsage11 og ul{e0Lucky11 have 7 Dynamoer, hver paa 60 Klw., nF0rsl llismarcku bar 5
paa 65 Klw. - men den samme Type anvendes ogsaa
for mindre Dynamoer, ind Lil 6-8 Klw. Omdrejningstallet har man hidtil for de store Dynamoer boldt nede
paa c. 300, for de mindre paa 500; men man er af
Hensyn til Vægten betænkt paa at sætte Omdrejningstallet op, saa at man for de stores Vedkommende tillader 500. Da der i England efter 6 Timers Drift kun
tillades en Overtemperatur af 27 C. (a: 80° F. Bos
os, efler tysk :Mønster, 40° C.) blive Dynamoerne dog
forbolds,•is store; de amerikanske 6O-Klw.-Dynamoer blive
endnu sværere, da de kun gere 310 Omdrejninger, og
der kun tillades en Overtemperatur af 10 C. (50 11 F.). Dynamoerne kobles direkte til opretstaaende - for de
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stores Vedkommende Bøj- og Lavtryks- - Dampmaskiner, der skulle kunne taale Belleville-Kedlernes
Tryk af 300 lb. pr. sq. inch. men kunne drive Dynamoen ved et Tryk af 150-200 lb., de amerikanske
endog ved 100 lb. Store Slidflader, Plads til medrevet
Vand (frai andre Ujælpemaskiner) og god Regulering
]ægges der stor Vægt paa. I den tyske Marine har man
opnaaet , at en saadan Dampmaskine - med 280 Omdrejninger pr. Minut - kun varierede 2 °lo fra lom
Dynamo til fuld Belastning og med en VariaUon af
Damptrykket fra 6 til 12 Atm 1).
Om den bensigtsmæsaigste Størrelse af Spæn dingen have Meningerne været ret delte. Englænderne
og Amerikanerne have - ligesom Franskmændene hidtil holdt paa e. 80 V. som en passende Spæncling,
hvor store Buelamper og Glødelamper skulle brænde i
Parallelforbindelse, da man saa kunde undgaa, at flere
samtidig brændende Projektørlamper kendelig paavirkede
hinanden, uden at dog Forlagsmodstanden antog alt for
store Dimensioner. Men man indrømmer, at Hensynet
til Motor-Anlægenes voksende Omfang vil medføre
Valget af højere Spænding. T)•skerne holdt, saalæoge
det kun drejede sig om Belysnings-Anvendelse af den
elektriske Strøm, paa 65 V. a : 67 V. ved Dynamoen, ligesom den danske Marine. - Ved lndførelsen af Motordrift - i "Aegir, - gik man over til 120 V., og
derefter i de følgende Skibe til den i Privatpraksis almindelige Spænding af 110 V. De store Forlagsmodstande, der med denne Spænding udkræves til de med
120-150 A. brændende Projektørlamper, bevirkede, at
Spændingen derefter - i Skibe af uKaiser Friedrieh•massen - blev sat ned til 74 V., men da man ved
Valget af en fra den i Privatpraksis forekommende for1)

Marlne-Rundsch. 1899. p. 156.
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skellig Spænding er afskaaren fra at benytle de private
Fabrikanters Normalkonstruktioner af Motorer m. m., og
fra i Tilfælde af Reparation at faa Strøm til Skibets egen
Lysinstallation leveret fra Land, tilsigter man at indføre
110 V. som Normalspænding 1 ). Vi benytte 110 Volt i
•Herluf Trolleu, hvor Strømforbruget til Motordrift er
forholdsvis stort, og hvor hver af Projektørlamperne
fordrer c. 100 A., samt i "Dannebrogu, der ingen Projektørlamper har. løvrigt benyttes 65 V.
Ved Indførelsen af Motordrift tog man i den tyske
Marine ogsaa Anvendelsen af Ve k se Is t r 0 m under
Oven-ejelse; men da man i saa Fald for Projcklørstrømmens Vedkommende enten maatte benytte MotorTransformatorer1 for hvilke der ogsaa maatte skaffes
Reserve, eller anvende Dynamoer med blandet Bev ikling,
hvad man med de om Bord altid noget mangelfolde
Tilsynsforhold for Øje ikke turde til made, holdt man
sig til ensrettet Strøm. Af Hensyn til Motorerne kunde
der kun blive Tale om trefaset Vekselstrøm, men man
vilde ikke gaa ind paa det dermed følgende TrelederSystem, da det blev for kompliceret og for tungt, og
'l'refase-Motorernes Hastighedsregulering var heller ikke
tilfredsstillende. Tilmed gælder et af de væsentligste
Argumenter for delte Systems Indførelse - Muligheden
a{ at anvende den for langvejs Kraftforplantning gunstige
høje Spænding - ikke for Forholdene om Dord, hvor
man I henset til den upaalidelige Isolation I der kan
skaffes i fugtige og varme Rum, og li! den rimelige
Udsigl til Beskadigelse, helst maa arbejde med temmelig
lav Spænding.
I den amerikanske Marine bar man dog - i de
ovennævnte to Kampskibe - indført Trelede1·-System
med ensrettet Strøm 1 altsaa det samme System, som
anvendes i mange Centralstationer og f. Eks . ogsaa i
1)

E. T. Z. 1900. p. 972.
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Kjøbenbavn: To Dynamoer forbindes i Rækkeforbindelse,
og der er mellem Yderledningerne den dobbelte Dynamospænding - :i: 2 X 80 V. -, mellem en af Yderledningerne og Midterledningen een Dynamos Spænding
::,: 80 V. Belysningen drives med 80 V., Motorerne
normalt med 160 V., men de kunne ogsaa indsættes
paa 80 V. Bruges der ikke mere Strøm om Bord, end
een af de 60-Klw.-Dynamoer kan levere, gaar alt med
80 V., og Motorerne have da dPn samme Trækkekraft
som ved 160 V., men deres Hastighed nedsættes til det
Halve. En saadan Kompliknlion kan kun forsvares,
fordi Motordriften er meget omfattende - hver af Taarnene har saaledes, til Drejning aleue, 2 Stk. 50-B.K.Motorer - og den kan kun virke tilfredsstillende, hvor
et vel øvet og rigeligt Betjeningspersonale haves til
Raadigbed .
Erkendelsen af, at dette ikke kan paaregnes om
Bord, saa vel som Hensynet til, at der om Bord let opstaar Driftsforstyrrelser, og at disse hurtigst muligt rnaa
kunne bringes i Orden igen ved simple Midler, bar i
det hele, som det gentagne Gange udtales fra tysk Side,
nødvendiggjort, at man hidlil om Bord har maattet give
Afkald paa Installationsmetoder, som i Land ere formaalstjenlige. Dette gælder saaledes om Anvendelsen
af parallelforbundne shuntbeviklede Dynamoer, som man
først i den allerseneste Tid har indladt sig paa om
Bord. Der anvendtes hidtil saa godt som udelukkende
kompoundbeviklede Dynamoer, hvis Poler hver for sig
f0rte11 til Sk.inner paa et Strømfordelingsbord, hvortil
ogsaa Skibets forskellige Ledningssystemer vare førte, og
hvor de ved forskydelige Kontaktstykker eller drejelige
Arme forbandtes med den ene eller den anden Dynamo,
og Skiftningen fra en Dynamo til en anden kunde ikke
ske uden Strømbrud. Ved Installationerne i 1, FOrst
Bismarck• er saaledes delle System endnu bibeholdt,
om end med Mulighed for delvis Parallelforbindelse af
Tldukr. I. Søvm , en. 72. Anri.
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()ynamoeroe til Motordrift, og det er endnu - Orilish Admiralty Slnndard•. Men i Flaade-Flagskibel 11Kniser Wilhelm li" og i den store Krydser • Prim: Heinrich" har
man indført Parallelforbiodelse, dog kun ved Hjælp af
el særskilt Parallel-Fordelingsbord, hvor de enkelte
Grupper kunne parallelforbiodes, og i de under Uys nin~ \'ærende engelske l{ampskibe, , il Parallelforbindelse
ligeledes blive ind fort: net er Hen~ynel til de store
Elektromotorer med meget urelmæssig Belastning, der
hai· været det afgørende, og den hele I ostallalion i disse
store Skibe er ifor\'ejcn saa kompliceret, at den alligevel
fordrer særlig sagkyndig Betjening. llynamoernes og
Fordelingsbordets Betjening fordrer ved en saadan Installation større Agt.paagivenhed, men selve Bordets
Indretning bliver betydelig simplere, hvad man i den
tyske Marinr, navnlig lagde Vægt paa eflerat man for
at sikre sig mod Følgerne af en i Dynamorummel indtrædende Damprør-Sprængning el. lign . havde indført
et Reserve-Fordelingsbord , der i Forbindelse med
en derlil hørende Dynamo, er anbragt udenfor det
egentlige Dynamorum, h\lor Hoved-Fordelingsbordet har
sin Plads. Til dette Reservebord er kun ført de for
Skibets Funktiooering absolut nødvendige Ledninger:
til Uelysning og Ventilation samt Deljening af Lanterner
og Meddelelsesmidler (• r( ommandoelementerne" ). • Alt
andet kan enten undværes eller betjen1•s ved Haandkran. ~ Ved lleparationer paa Hovedbordet gør Resen·ebordet ogsaa god Gavn. Da man ikke vilde stole paa,
at Smeltesikringer virkede paalideligt nok til at udelukke
Hovedbordet, hvis dette blev sat under Vand, har man
ført Ledningerne fra btigge Bordene ind i en med
Strømskifter forsynet vandtæt Forbindelseskasse, der er
anbragt udenfor Dynamorummet, og hvis Strømskifter kan
betjrnes ved et Haandtag fra det ovenover liggende Dæk 1 );
1)

I • Hel'luf Trolle, er clcr for sua vidt taget Hensyn Ul denne
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men man bar dog herved - som det udtrykkelig fremhæves - ikke undgaaet, at et Skud i denne Kasse eller
blot en Forbukning af Trækstængerne sætter hele Systemet ud af Virksomhed.
Erkendelsen heraf - og Paavirkning af den bekendte
spanske Katastrofe, hvor et Krigsskib gik under, fordi
de elektriske Positionslanterner gik. ud sammen med
hele den øvrige elektriske Belysning - bevirkede, al
man tog Sp0rgsmaalet om Indførelse af Ak k u m u I at o r Si k ker hed under O vervejelsc, og der blev installeret
Akkumulator-Batterier bl. a. i •lfaiser Wilhelm llu, i
.,furst Bismarck• og •Mar~•- Man anskaffede Akkumolatorerne fra nAkkum.-Fabrik-Akliengsll. Hagen•, for
"at der ikke skulde kunne rejses Tvivl om Fabrikatets
Godhed•, men Akkumulatorerne have endnu været for
kort Tid i Brug, til at man kan udtale sig om deres
Holdbarhed.
Ved Akkumulator-Installationen havde man Valget
imellem, enten 1) at indsæt.le Akkumulatorerne som Øjebliksreserve o: parallelt med Dynamoerne, eller 2) at
benytte dem som selvstændig Strømkilde. - Det første
var, hvad man oprindelig havde tænkt sig; men man
vilde da enten blive nødt til at vælge en lavere Spænding for Akkumulatorerne end for Dynamoerne, hvis
man vilde opnaa, at de kunde være inde til enhver Tid,
bande under Ladning og Udladning, eller ogsaa maalte
man til Tider sætte Batteriet ud af Virksomhed for at
lade det i to Rækker. Det første Alternativ havde man
Betænkelighed ved, da man kunde befrygte, at den
Mulighed, som Dynamoerne erc fordelte I de to Maaklnrnm,
og Skibets Ledninger forbindes med Dynamobordene gennem
to med Strømvekslere forsynede vandtætte Forbindelseskasser,
en i hvert lllaaklnrum. Strømvek.slerne betjenes ved Hjælp
ar Trækstænger fra det modsatte lltaskinrum. En anden
Ting er det, at Pladsen her let bevirker, at et SkibsmnakinHavarl ogsaa bliver et Dynamo-Havari.

20*
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højere Dynamospænding gennem den nom Bord omtrent
uundgaaelige Afledning til Skib11 kunde komme over i
Lanterner, Telegrafapparater og Telefonapparater, saa at
de bleve ødelagte. Ved at vælge det sidste Altemati\'
mistede man for en Tid Øjebliksreserven. Bertil kommer,
at Driften af de med lav Spænding arbejdende Telefoner
og Telegrafer, for at de skulle arbejde sikkert, fordrer et
fuldstændig afledningsfrit. Ledningsnet, og del kan ikke
opnaas, naar man benytter Akkumulatorer, der ere
knyltede til Dynamoerne.
Man gik derfor over til at bruge Akkumulatorerne
som selvstændig Strømkilde for" Kommando-Elementerne«,
medens man til Lanternernes Brug installerede et Batteri
med samme Spænding som Dynamoerne og stort nok til
at bolde de nødvendige Lanterner brændende i kort Tid;
dette Batteri lades om Dagen. 1'il Telegraf- og Telefonapparater installeres to Batterier paa 36 V., hvoraf eet
vekselvis er under Ladning; til Telegrafapparaterne
benyttes bele Spændingen, til Telefonerne Lo Elementer.
Denne Driftsmaade synes jo ganske belryggende, men
man har dog næret Betænkeligheder ved at lade alle
Meddelelsesmidlerne, haade Telegrafer og Telefoner,
være afhængige af den samme Strømkilde, og da man
af Pladshensyn ikke mente at kunne anvende flere
Hatterier, er man betænkt paa at løse Opgaven ved
Hjælp af smaa Motor~Transformntorer, der modtage
Strøm fra Skibets Dynamoer - eventuelt et dermed
parallelforbundet Akk. Batteri - og levere Strøm med en
Spænding af 36 V. Der skulde da anvendes to saadanne Transformatorer, hvoraf normalt den ene betjente
Telefonapparaterne, den anden Telegrafapparaterne, men
som begge tillige vare Reserve for hinanden, itlet enhver af dem kunde beljene bande Tefefon- og Telegrafapparater. Vilde man bestemme sig til, altid at ha\'e
lo Dynamoer gaaende i Parallelforbindelse, kunde Akkumulalorerne fuldstændig undværes.
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L ed n i og er n e ere i den tyske Marine almindelige
Dobbeltledninger; kun enkelte Steder har man i Nærheden af Kompasserne anvendt concentriske I{abler, og
den i Begyndelsen anvendte Enkeltledning med Skibet
som Tilbageledning kom man snart bort fra; dog har
man i den seneste Tid, for at opnaa Vægtbesparelse,
paany indført den i Torpedobaade. Til at begynde med
vare alle Ledningerne nedlagte i Trælister, i Reglen
vulk. Kautsjukledninger, kun i .Maskin- og «:edelrum
asfalterede Blykabler. Dels for at undgaa Ledningernes
Beskadigelse ved Fugtighed og Varme, dels for at skytte
dem mod ydre Vold, gik man imidlertid snart over til i
Maskin- og Kedelrum og overhovedet alle Steder, hvor
mekanisk Beskadigelse kunde befrygtes, at anvende
jærnbaand-armerede Blykabler, medens man bibeholdt
Trælisterne i Officerslukafer, Messer o. lg. Men da
Fordringerne til at undgaa Træ ble ve strengere, gik
man for saadanne Rums Vedkommende over til Anvendelsen af stærkere isolerede og fritliggende vulk.
Kautsjukledninger med en Orofletning af tynde, rustbeskyttede Jærntraade , hvorved nogenlunde Beskyttelse
mod ydre Vold opnaas; men disse Ledningers Gennemføring gennem Skodder og Indføring i vandtætte Forbindelseskasser volder Vanskelighed.
De flerkorede Telegraf- og Telefonkabler have hidtil
været jærobaand-armerede Blykabler, men efter at man i
de store Kampskibe har faaet særskilte Gange gennem
Skibet for Dampledninger, elektriske Ledninger ro. m.,
er man betænkt paa at opgive Jærnarmaturen for at
spare Vægt. Disse Kabler veje i »FO.rst Bismarck7 600 kg., og deraf er Jærnarmaturen 1 600 kg. Jærnarmaturen skulde da ogsaa falde bort for de i disse
Gange anbragte Lys- og Motor-Kabler; kun de tyndeste
Lysledninger skulde beholde den ovenomtalte Jærntrnadsomfletning, der ogsaa anvendes ved Installationer
i Torpedobaade.
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AIle J{ablerne, ogsaa de uarmerede [{autsjukkabler
lægges direkte paa Skodder og Dæk, og fastholdes af
galvaniserede Jærnbøjler med c. 30 cm. Afstand. Bliver
det nødvendigt at føre dem langskibs under Dæks•
bjælkerne, anbringes dr. paa tynde Jærnblikskinoer.
Gennem vandtætte Skodder og Dæk anvendes MetalStoppebøssrr; hvor Skodderne ikke rre vnndtmllc, almindelige Gennemføringsrnr, udfyld le med smeltel
Challerlon.
Forgreninger udførtes tidligere som almindelige
loddede Stik, men i den seneste Tid lader man alle
Forgreninger foregaa i vandtætte, støbte l\1etal-fCasser,
der have Stoppebøsser til Kabelindføring, og hvori ogsaa
Sn,eltesikringerne ere anbragte, ligesom alle Afbrydere
udenfor Lukafer ere vandtætte. Denne Fordring Lil
Vandtætbed - mod S0 og Spuling -- er efterhaanden
ogsaa bleven gennemført for alle de til de elektriske
Ledninger knyttede Apparaters Vedkommende, og først
derved er en nogenlunde tilfredsstillende Isolation opnaaet.
Til Fordelingsho t·dene, der 011rindelig vare af
Træ, er der i slorl Omfong anvendt Marmor, men da
der jævnlig er forekommet Brud af Marmorpladerne ved
Skud rystninger, er man begyndt at gaa over til Anvendelsen af Skifer, hvis hygroskopiske Egenskaber
modvirkes ved Paraffinering. 20-30 mm. tykke Skiferplader fastskrues i Jærnrammer med Mellemlag af Filt.
Enkeltvis har man forfærdiget mindre Dorde helt af
Jærn. Forbindelserne mellem Bordenes strømførende
Dele udføres ikke ved f{abler mea ved Kobberskinner,
hvis Forskruninger alle ere tilgængelige fra Forsiden,
og som farves røde (+) og blaa ( :- 1 med ind brændt
Cykle-Lak. Som Aflednings-Angiver anvender man de
samme to "Prøvelamper•, som anvendes bos os, forbundne med en Klokke i Vandforbindelsen; men da
denne næsten altid vil ringe (1) 1 bar man sat Afbryder
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paa den, saa at den omtrent er unyttig. Man er nu
betænkt paa al ombytte Lamperne med et modstandsinddelt Voltmeter. Hele Anlægets Isolationsmodstand er
i Reglen c. 60 000 Ohm, D)·namoerne have i kold Tilstand c. 500 000 Ohm, i varm Tilstand efter 6 Timers
Drm 25 000 Ohm.
Signal- og Baandlamper omgives med vandtæt Beskyttelse, og for alle Lampelegemer \'aages der omhyggelig over betryggende Isolation ,,ed Ledningernes
Indføring: men trods al anvendt Omhu give de bøjelige
Ledningers Indførelse i Haandlnmperne og i de dertil
hørende Kontaktpropper »Stikkontakterne• idelig Anledning lil Isolationsbrud og Overgang 1 ) , saa at man paa
delte Punkt endnu ikke har faaet tilfredsstillende [{onstruklioner.
Jeg bar dvælet noget om8tændeligt ved disse fra
kompetent udenlandsk Side fremkomne Udtalelser angaaende de elektriske Installationers Udførelse, fordi de
paa saa mange Punkter direkte kunne overføres paa
vore Forhold. Mange af de her fremførte Erfaringer
ere, som lejlighedsvis bemærket, tagne til Følge i • Herluf
Trolle•. Vi ere der gaaede langt videre i Retning af
Sikkerhed og vandtæt Beskyttelse end ved vore tidligere
Installationer, og i • Olfert Fischern ville vi ventelig naa
endnu videre: Følge vi Skridt med Udviklingen, er
3-4 Aar ikke saa lidt. Men Hensyn til Bekostning,
Plads og Vægt \'il dog altid gøre det vanskeligt for
os at naa saa vidt som de store Nationer i deres lste m.
Rampskibe.
Medens de foregaaende Bemærkninger nærmest have
taget Sigte paa de elektriske Installationer i Almindelighed og paa den elektriske Strøms Anvendelse til Belysning, skal jeg i det følgende gaa lidt nærmere ind
1)

E. T. Z. 1900. p. 997.
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paa de moderne Krigsskibes Benyttelse af Elektricilet
som Meddelelsesmiddel og til Motordrift.
Som Meddelelsesmiddel staa Talerørene endnu
i første Række, og deres Antal antager et forbavsende
Omfang. [}e engelske Kampskibe af "Majes tic u-massen
have 100 Talerørsstationer, ,,Canopus•-Klassen 140 og
de japanesiske Kampskibe ~ Fuji• og ~ Yashima« 256.
Ved lner Station er eleklr. Klokke, Trykker og Tegnklap,
og mellem to og lo sammenhørende Stationer lægges
et 4-koret fCnhel, og benyttes et 6-Elements-Dalleri.
Men baade de engelske og de tyske Erfaringer gaa ud
paa, at paa længere Afstande og paa Steder, hvor der
er nogen Støj, er Talerørenes Benyttelse umulig 1 ), om
man end - som i engelske Skibe - har haft nogen
Gavn af at lydisolere Talerørene for at forhindre, at
fremmede Lyde opfanges gennem Talerørsvæggene. Derfor er man - særlig paa de længere Afstande - forsøgsvis gaaet over tilllenyttelse af højt I ydende Te I e foner, skønt man indrømmer, al disse endnu ingenlunde
ere fejlfri.
Den lyske Marine har ben;vllel Siemens'
l(onstruktion, og i 11Ffirst Ilismarck• Ondes 51 enkelte
og G Ilerdobbelte Telefonstationer. l den engelske
Marine benyttes Alfred Grahams Telefon, og den er
inslalleret jævnsides med Taler0r i adskillige Skibe, i
størst Antal dog i den nye kgl. Yacht ,, Victoria &
Albert•. Jlegge Systemer have, som det vil vides, forsøgsvis været installeret i "Helgoland c• 1 men have ikke
der - paa forholdsvis korte Afstande - vist sig TalerMene overlegne.
Jævnsides med Telefoner og Talerør og Lildels som
Erstatning for de ældre mekaniske Telegrafer, vinde
elektriske Signalapparater mere og mere Indgang, efter
at de første Tiders uuodgaaelige Børnesygdomme nu
tildels em overslaaede. I den tyske Marine er man
' ) The Eleotrlclan. ~11, 1900. p, 13. E, T. Z. ' 2/u 1900. p. 972
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paa dette Omraade videre end i den engelske, hvor man
endnu imellem hinanden i samme Skib prøver et System
til Meddelelse mel1em Maskinen og Broen, et andet
mellem Afstandsmaaleren og Kanonerne, et tredie som
Omdrejningsmelder, uden at noget af disse har naaet
at blive almindeligere indført. Maskintelegrafen bl. a. indført 1896 i "Royal Sovereign" , og derefter
•flere andre Steder• - , konstrueret af Richards &
Ever11bed, bar to Elektromagneter, der under Paavirkning af Dynamostrøm frembringe to magnetiske F'elter
af vekslende Styrke og med Krafllinierne vinkelret paa
hinanden. Viseren bæres af en Magnet, der indstiller
sig efter Kraftliniernes Resultant. Det samme System
kan anvendes som Ror-Viser 1 ). Som Afs tands m e Ide r
benyttes - forsøgsvis i den engelske Marine, antaget i
japanesiske Krigsskibe - Barr & Strouds Visertelegraf 2),
hvis Visere bevæges af et Urværk {med Fjeder), der
udløses ad elektrisk Vej. Naar Afsenderens Baandtag
drejes, begynder dens Viser at dreje sig i samme Retning, og den standser, naar den igen er overet med
Baandtaget. Viserne i Modtagerne, hvoraf der kan være
et vilkaarligt Antal, og som forbindes med Afsenderen
ved 3 Ledninger, følge Viserne i Afsenderen. Afsenderen
kan gøres dobbelt, saa at den ene Halvdel af dens
Skive afsender Tal (til en Modtager), den anden vilkaarlig ,•algte Ordre vedrørende Skydningen (til en anden
Modtager). I Omdrejningstælleren 8) - konstrueret
af Italieneren P. Molinari, og almindelig indført i den
italienske Marine, uodtagelsesvit< andensteds - indeholder hver Modtager et Urværk, der drives elektrisk
fra et Normalur, og hvis Viser i 20 Sekunder ad Gangen
med 4 Sekunders Mellemrum indstilles af en elektrisk
' ) The Electrlclao.
' ) Ibid.
8 ! Ibid.

4/ ,

19 'O. p. 47.
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Strøm, snaledes al Udslagets Størrelse afhænger af Maskinakslllns Bas lighed.
I den tyske Marine have fire forskellige Systemer,
der hver for sig kunne benyttes til alle de ovennævnte
- og andre - Formaal, været forsøgte, - navnlig i
11Aegiru 1 ). - net ældste af dem er Sehuckerts, hvis
Afsi!nder og Modtager var henholdsvis en flerpolet Dynamo-(Kommutalor) og en flerpolet l\lotor, hvis Anker
bur Modtager- Viseren. Men Motor-Ankeret havde alt
for stor I ncrti, S,H\ at del ved hnrtig-c Drejninger ikke
fulgtr Afsenderens Hcvægelser; tilmed hrugle det mPgen
Strøm, og dels kraftige '\fagnetcr paavirkede i Nærheden
a □ bragte f{ompasser.
Algemeine El. Gesellsbafts
Apparat 21 er indrettet paa en lignende Maade. l\forltageren
svarer ganske til en almindelig Trefase-Motor, hvis Anker
er en Magnet, der bærer Viseren, og Afsenderen virker
som en Trefase-Dyoamo, kun at Strømmen ikke frembringes i den med tredelt Bevikling forsynede Ring, men
ved Hjælp af en Strømveksler ledes ind i den rra Skibets
D~·namoledninger. Det virkede bedre end Schuckerts,
men dets Viser-lle,•ægelse havde heller ikke tilstrækkelig
Dæmpning. Siemens & Halskes Apparater 8 ) have
virket mest tilfredsstillende og ere indførte i flere Skibe,
bl. a. i •Furst Bismarck•. Modtageren har 3 Par Elektromagneter; de to til et Par hørende ligge paa hver
sin Side af en Omdrejningsakse 1 og de tre Par ere
drejede 120° for hinanden. Imellem dem staar en lille,
let drejelig Magnet, hvis Slilling bestemmes af Elektromagneterne1 idet dens magnetiske Akse vil indstille sig
efter det strømførende Magoetpars Forbiodelseslinie, og
kun eet af Parrene fnar Strøm ad Gangen. Afsenderen
indeholder en Rontaktarm, ,·ed hvis Omdrejning en
1)
1)

1)

E. T. Z. "-2/ 11 1900 p. 971.
E. T. z. ID'7 1900. p. G02.
E. T. Z. 7/p 1900. p. 645
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elektrisk Strøm - afledet fra Dynamoen - ledes ind i
de 3 Elektromagaetpar, det ene efter det andet, i samme
Rækkefølge som den Retning, i hvilken Afsenderhaandlaget drejes, saa al den mellrmliggenrle Magnet drejer
sig samme Vej rundt, som Haandtaget drejes. Magnetens
Aksel overfører BevægelsP.n paa Viseren ved Bjælp af
Skrue og Snekkehjul. (ApparatP.r af denne Art ere opstillede i • Berluf Tro Ile • til Afstandsmelding). - De af
Union - Elektricilats - Gesellschaft konstruerede
Apparater have ogsaa arbejdet meget tilfredsstillende,
og have det Fortrin, at de benytte færre Ledninger og
svagere Strøm . De ere konstruerede efter Voltmeterprincippet. Afsenderens Bevægelser indskyde en større
eller mindre Modstand mellem et fast Punkt og Viserens
((ontaktsled: og Spændingsrorskellen mellem disse Punkter
aflæses pua Modtagerskalaen, angivet som Afstand, Fart
o. s. v. efter Forgodtbefindende. Nærmere angaaende
disse Apparater.:; Konstruktion er ikke offentliggjort.
Til Slutning skaljeg omtale den elektriskeMotorD rift, den Anvendelse af elektrisk Strøm om Bord, som
i de sidste Aar bar været stærkest diskuteret.
At den elektriske Motor har mange gode Egenskaber, der skulde synes at maatle gøre den til en
selvskreven Afløser af de mange større og mindre Hjælpedampmaskiner, er utvivlsomt. Selve Motoren er meget
simplere, og den er lettere at bolde i Orden, og Dampledningerne taale med Hensyn til Vægt, Omfang, Gennemførligbed, Fare for Brud, Vanskelighed ved Istandsættelse
o. s . v. ingen Sammenligning med d" elektriske Ledninger. Naar en amerikansk Ingeniør endnu i 1899 1)
kan udtale, at medens et Dampledningsbrud straks røber
sig, kan man gaa halve Dage og lede om en Fejl paa
de elektriske Ledninger, bar den engelske Referent 1!
lnstlt. Nav. Arch . March. 1899.
' ) The Eleetrlc. ' 6/1 1900. p.179.

1)
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vistnok Ret, oaar hao siger, at mao maa keode de amerikanske elektriske Iostallationer for at forstaa Udtalelsens
Fremkomst.
Ogsaa af en anden Grund skulde Motordriftens
Indførelse om Bord - i alt Fald i de store Kampskibe
- synes absolut formaalstjenlig, nemlig paa Grund af
deo Kulbesparelse, der derved kno opoaaes. Virkningsgradeo af en Elektromotor er i Reglen større end af
Flertallet blandt Skibets Hjælpe-Dampmaskiner; men den
største Overlegenhed har Elektromotoren deri, at Energitabet i dens Tilledninger er aldeles forsvindende i Sammenligning med Tabet i Hjælpemaskineroes Uampledninger. Naar nu et stort Kampskib bruger mindst
1000-1500 H. K., og ved mesl okonomisk Fart omtrent
25 °lo af sine Kul til Hjælpemaskinerne, og det daglige
Kulforbrug er c. 65 Tons, (3 000 H. K.; 1/5 af den
maksimale Maskinkraft) kan mao let regne ud, at dersom
Elektromotordriften kun fordrer c. 50 0/o af Kulrorbrnget
til Hjælpedampmaskinerne, hvad der er ret rimeligt 1),
vil Væglbesparelsen i Kulbeholdniogen ved Overgang til
Motordrift langt overgaa den Forøgelse i Vægt, som
Dampmaskinernes Ombytning med Elektromotorer vil
medføre.
Motol'driften har ikke desto mindre (endnu) ikke
faaet den Indgang i Krigsskibene, som man herefter
skulde vente, og det af flere Grunde. For del førsle
kan det ikke nægtes, at det er l\lolordriflens Forsvareres,
Elektroteknikernes, egen Skyld, for sna vidt som der
liJ en Begyndelse har været anvendt l\Tateriel, som aldeles ikke egnede sig Lil delte Brug: Elektromotorer,
Afbrydere, Gangsmlningsnpparater m. m., der kunne arbejde fortræffeligt i Land, men som Dagen efter at de
komme om Bord blive ødelagte af Vand - fra Sø og
Spuling - af Kulstøv - fra .Kulfyldningen - nf nogen
1)

Tbe Electrlc.

18/•

1900. p. 128.
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Mangel paa Tilsyn eller af de indrulleredes noget haardhændede Behandling. Fordrede maaske den Skibschef
lidt meget, som forlangte, at det nye elektriske Spil,
han havde faaet om Bord, skulde oversprøjtes 10 Minutter
med Vand, forindP.n han vilde prøve det 1), er det dog
vist nok, at forinden Motorerne med Tilbehør blive
fuldstændig tæt indkapslede (som Sporvognsmotorer),
Gangsætningsbaandtag og Strømskiftere lige saa robust
konstruerede som Apparaterne til Skibsmaskinens Gangsætning og Skiftning, vil Materiellet, der til at begynde
med alt for meget bar Præget af at være kommet til
Verden i et Instrumentmagenærksted og ikke i et Maskinværksted, ikke faa den Paalidelighed, som er en nødvendig Betingelse for dets Anvendelse om Bord. Eflerbaanden som disse Børnesygdomme blive afhjulpne, vil
Motordriften vinde mere og mere Indgang.
Men der er ogsaa andre Grunde , som virke hemmende paa Indførelsen af Motor-Drift om Bord. Særegne Vanskeligheder har saaledes Motor-Driften af
Styremaskinen og af Ankerspillet frembudt, og de omhyggelige Forsøg, der ere gjorte hermed - bl. a. i
nAegiru - have bevirket, at man bande i den tyske,
den engelske og den amerikanske Marine har opgivet
Elektromotor-Drift hertil. For Styremaskinens Vedkommende var det navnlig den idelige Gangsætning, Standsning og Skiftning af Bevægelsesretning, der voldede
Vanskelighederne. De bleve i »Aegirn, hvis i mange
Henseender velkonstruerede Rormaskine var leveret af
Union Electr. Gesellsch. og Krupp, overvundne derved,
at der anvendes to Elektromotorer, som altid ere i Gang,
men paavirke Roret ved Hjælp af et Differentialbjulværk,
saa at Roret gaar den ene eller den anden Vej, eftersom den ene eller den anden Motor har størst Hastighed.
Der var forlangt, at Roret skulde gaa fra 40° St. B. til
1)

Naval Progress. I. c.
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40° 8 . B. i 30 Sekunder, og den Fordring blev ogsaa
opfyldt - mP.d et Forbrug af c. 21 Klw., 7 Klw. til
Tom-Gang - uden at Skibets Fart havde nogen kendelig
Indflydelse derpaa; men den Mangel, der egentlig blev
den afgørende, var, at Bevægelsen li! at begynde med
var ror langsom. Der blev brugt 22 Sek. fra Midtskibs
Lil 39° St. B., men 5 Sek. lil 5°, 7,1 Sek. til 10°, 12,1 Sek.
til 20° og 20 Sek. til 350, all fra Hvilestilling. Tilmed
kostede den elektriske Motor-lnsLallalion 33 400 Hm. og
vejede 9 400 kg., mod 10 000 Rm. og 4 000 kg. for en
Li !svarende Dam pmaski ne-ln stalla tion.
Anker- S pi 111 et fordrede alt for megen f{raft,
saa at man for dets Skyld maatte forøgti Skibets Dynamokraft. Der var forlangt, at Ankeret skulde kunne
løftes fra 36 m. Dybde, og med 200 Meter Kæde ude.
Spillet var forsynet med to Motorer, hvoraf den ene
skulde være Reserve, men begge maatte sættes i Gang
for at dreje Spillet. Under Kædens Indhaling brugtes
31 mw. ; til al lelte Ankeret af Grunden brugtes 70 Klw.,
og det skete stad vis; til al hive det hjem fordredes
41 mw., og ved Tom-Gang brugte Spillet 9,6 JGw.
Fartøjs s pi I til større Fartøjer har man prøvet i
uAegir•, men man er kommen bort fra dem paa Grund
af Motorernes betydelige Størrelse. Man havde forlan gt
8 000 kg. løftet 10 l\leter i Minuttet, og brugte ved
Prøven 30 Klw. til at løfte c. 6 000 kg. l O l\letr. i !\]in.
Ved Projekteringen af øFftrst Bismarck u forlangte man
16 000 kg. leflet 14 m. i Min., men da nan dertil vilde
bruge mindst 60 Klw., gav man Al'kalll borpaa og holdt
sig til mindre Fartøjsspil (2- 3 000 kg.); af dem forlangte
man saa til Gengæld en Dastigbed af 20 m. i l\fin., da
det havde vist sig, at Fartøjerne i uroligt Vejr ikke kom
hurtigt nok ud af Vandel. Elektromotorens ringe Begyndelseshastighed voldede ogsaa her Vanskeligheder.
Baade i den engelske og i den amerikanske 1\Iarine
(:>: ovennævnte to Skibe) har man elektriske Fartøjsspil.
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De engelske skulle løfte 18 000 kg., men Hejsehastigheden er kun c. 6 Minut-Meter; Motoren er paa 50 H. K.
De amerikanske ere omtrent lige saa svære, og de skulle
løfte 9 000 kg. med en Hastighed af 7,s Minut-Meter
(a: de forreste), eller 2 000 kg. med en Bas lighed af
12,3 M.-M. (a: de agterste).
Andre elektriske Dæks - Spil til forskelligt Brug Forhaling, Kulhejsoing m. m. - ere ogsaa indførte i
de nævnte Mariner, og gøre god Gavn. Man har saa.ledes i »Aegir• taget 82 Tons l{ul om Bord i Timen
ved Hjælp af det elektriske Spil. Englænderne have
(bl. a. i Skibene af •Duncan11-Klassen og i » lrresistible•)
paa Fordækket Spil, der løfte 35 000 kg. med en Bastighed af 7 ,e MA\.1., paa Agterdækket Spil til 15 000 kg.
med lignende Hastighed, og særlige Kul-Spil til 1 500 kg.
med 76 M.-1\.f. Hastighed.
Til Drejning af Kanontaarnene ere Elektromotorerne almindelig indførte ; men man har dog i den
tyske Marine taget nogen Afstand fra Benyttelsen lil de
sværeste Taarne paa Grund af Motorernes - og som
Følge deraf Dynamo-Anlægets - Størrelse. Drejningen
erklæres for i enhver Henseende tilfredsstillende, men
man har ogsaa stillet særskilte Dynamoer Lil Disposition
for denne Anvendelse og da opnaaet den forlangte store
Hastighedsvariation ved Forandring af Dynamoens elektromotoriske Kraft (Vuriation af Magnetiserings-Strømstyrken), medens man har boldt Motorens magnetiske
Felt uforandret.
I •Aegir• brugte man til hvert Taarn en 30 mw.Dynamo (dreven af en Lavals Turbine) og drejede da
Taarnet 180° i 30 Sek. j med Middelhastighed brugte
det 1-1,& Min., med mindste Hastighed 3-4 Min. De
amerikanske Taarne til rn 1•ch (33 cm.) Kanonerne have,
som ovenfor nævnt, hver 2 Motorer å 50 H. K.
De store Kanoner eleveres ogsaa ved Elektricitet, og
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Amerikanerne have endog til de 13inth Kanoner en elektrisk Ansætnings-Maskine paa 5 B.K.
Ammunitions-Ophejsning sker saa godt som
udelukkende ved Elektricitet. I uAegir" forlangte man
til 24 cm. Kanonerne en Ladning løftet i 30 Sekunder
:i: 877 kg. 8,1 l\felr., og anvendle 5 mw. (i de første
3 Sek. 12 Rlw.) Amerikanerne bruge 20 H. ({, til 131" 0h
Ammunilionen og hnve desuden 14 mindre elektriske
Ammunitionselevatorer.
Endnu skal kun nævnes, at Skibenes Ven ti Iat ion
(dog ikke kunstig Træk Lil Kedlerne) nalurligvis udføres
ved Elektromotorer. Den Omstændighed, at Veolilalorerne
ere i uafbrudt Gang, have stor Hastighed, ere spredte
omkring i hele Skibet og fordre forholdsvis lidt ({raft,
bar gjort dem selvskrevne til elektrisk Dl'ifl. nAegiru
har 8 Stk. 1700X200 mm., der med c. 500 Omdr. p. M.
hver fordre 17,6 H. IL og levere 372 l(ub.-M. Luft i
l\'linuttet. Amerikanerne have 10 Stk. 501••11 Ventilatorer
a 12 H. K. Englænderne anvendte tidligere l'aa store
(4'-5') Ventilatorer, men ere efter Indførelsen af elektrisk Drift gaaede over til Anvendelsen af mange mindre.
I tbe nDuncans" er saaledes 14 Stk. 241••h Venlilatorer,
der hver levere c. 1 500 Rubikfod Luft i Minuttet og
fordre 2 B. IL
Man vil af det foregaaende se, at er der end endnu
langt lilbage til, at Elektromotorerne fortrænge alle
Hjælpedampmaskinerne fra de store l{ampskibe, har
Motor-Driften i disse dog allerede naaet et saadant Omfang, at Dynamoernes Benyttelse til Belysning er den
noden Anvendelse underordnet (af nAegi1·s" 263 Klw.
bruges kun 30 mw. til llelysniog), og medens BelysningsOpgaverne i Hovedsagen ere løste, vil det - om Bord
(for de store Kampskibes Vedkommende) som i Land være Motor-Driften, der vil stille de største Fordringer
til Elektroteknikernes Sagkundskab og Snille.
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Om Beregningen af Kapsejlads.
Foredrag holdt I Søorllcersforenlngen 15. Januar 1901
ar Professor Kro man.

Lystsejlads er en saa ,•ærdifuld Sportsform og Kapsejlads en saa gavnlig Gren af den, at den bør ha\·e
den størst mulige Udbredelse. Men en Betingelse for,
at den som saa mangen en anden Sportsform i vor
Tid skal kunne vinde almindeligere Indgang, er aabenbart den, at der er en vis Mening i det hele. Dette
forudsættes da ogsaa af de fleste Sejlklubber, idet de i
deres Love have veltalende Ytringer om at fremme
Baadebygning, skabe rationelle Former o. dl. Praksis
staar dog som oftest i en sørgelig Strid med disse
smukke Ord. De 0este nuværende liapsejlerbaade ere
paa Grund af deres forsvindende lille Tværsnit, overdrerne Dybgaaende og andre Særheder omtrent umulige
som Forbilleder for Nyttebnade - dette Ord taget saa
vel om egentlige Brugsbaade som om almindelige Lystbaade og Mislighederne skrive sig afgjort langt
mindre fra Bandeejernes Ønsker end fra den ufuldkomne
Maade, hvorpaa Sejlsportsmændene have løst f't Par
matematisk-fysiske Spørgsmaal, som straks melde sig
ved al Kapsejlads.
Det er for en Drøftelse af disse to Spørgsmaal:
det saakaldte Respitproblem og Maaleproblemet,
jeg skal tillade mig al udbede mig den højtærede Forenings Opmærksomhed iaften.
Det er vPd al I{apsejlads den bedste Baad 1 man
vil give Prisen, og ved den bedste Baad kan man saa
forstaa enten den mest ve Ib y g ged e og mest ve 1f ørt e eller alene den mest ve lf ørle. Derved opstaar
der to Former af Ilapsejlads: den egentlige Kapsejlads, ved hvilken det er Baadgodbed plus BeTJdukr. f. Sovæocn. 72. Antg.

21
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mandingsgodhed, man vil belønne, og Bandicapsejladsen, \'ed hvilken det alene er Bemandingsgod heden, der skal komme i Betragtning.
Som 1' egn paa Godheden benyttes i begge Tilfælde
ganske naturligt B II r tig heden, Sejltidens ({orthed.
Ganske naturligt; thi den korte Sejltid vidner jo om en
\fængdc gode Egenskaber saarnl hos Onadeu som hos
dens Bemanding. Men paa den anden Side: en direkte
eller fuldkommen ~laalestok for Godheden kan LlurLigheden ikke afgi\·e , og det er af denne Grund, de
o,•ennævnte Problemer indtræde.
For det første lærer Erfaringen os nemlig, at den
store naad gennemgaaende er hurtigere end den lille,
selv om denne er lige saa vel bygget og vel ført. Enhver Bands virkelige Sejltid maa derfor paa en eller
anden Mande forøges i Forhold lit Bandens Stør el se,
og først de saaledes dannede Præmietider kunne med
Retfærdighed sammenlignes. l\1en hermed er Respitpro b I em e L givet.
Og dernæst: Al udfinde, hvor I ede s Sejltidsforøgelsen rellelig s kal vokse med Baadslørrelsen, er
nat.urligvis lettest , sna længe man alene holder sig til
nogenlunde ensclannede Baade, fordi man her uden
Vanskelighed eller T\'ivl kan bestemme selve Størrelsesforboldel. Og da Respitten jo ogsaa skal gwlde de
ligedannede Baade, er det naturligst, at man tager sit
Udgangspunkt her. Men ogsaa for de afvigende Former
skal Respilten gælde. l\lan maa allsaa tildele disse en
sandan Størrelse, at ogsaa de derved faa en retfærdig
Sejltidsforøgelse, og dermed opstaar det andet Problem,
M a al ep ro b I em el, der altsaa har til Opgave al skabe
en saadan Definition af Begrebet Kapsejlers tørre Ise, at hver Baud derved faar sin rigtige llespit. Ogsaa delle sidste Problem bliver saalecles el
ganske særligt Problem . Det er ikke simpelthen Bandens
Deplacementsstørrelse eller dens Registerlonsstørrelse,
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men udtrykkelig dens Kapsejlerstørrelse, der ønskes.
At bestemme denne er at bestemme , med hvilke andre
Baade den skal have fælles Sejltidsforøgelse, og dette
bør aabenbart bestemmes ener dens sky Id i g e Løbeevne, :>: efter den Hurtighed, som den, om den var
bygget med rimelig Omhu og Soille, ifølge sine Dimensioner vilde være i Besiddelse af 1 ).
Intet af de to Problemer lader sig løse rent rationelt, ved Bjælp af Mekanikkens almene Formler og Love;
dertil ere de begge for konkrete. Ved dem begge maa
der nødvendigvis bygges paa en Række Iagttagelser og
empiriske Love, om der ikke skal bygges mere eller
mindre blindt og vilkaarligt. Men jeg tror, det er muligt at opstille disse Udgangspunkter og ad rationel
Vej at naa til Resultat fra dem, og det er et saadant
Løsningsforsøg, jeg nu skal gaa over til at fremstille,
idet jeg samtidig skal fremføre mine Indvendinger mod
de væsentligste af de Løsninger, man hidtil fortrinsvis
har benyttet.
Lad os begynde med Respitproblemet!
En Kritik af samtlige gængse Systemer er her let
nok, da de alle ere utvetydigt urigtige i selve Grundlaget, og denne Urigtighed ingenlunde bliver praktisk
uskadelig. Den sunde Fornuft siger os jo nemlig
umiddelbart, at hvis en større Band under visse Omstændigheder normalt løber m Gange saa hurtigt som
en mindre, saa s.kal den stores Sejltid simpelthen multipliceres med m (eller den lilles divideres med m), fAr
man med Retfærdighed kan sammenligne. Er den lille
en Entonner og Udgangspunkt for Baadstørrelserne og
Respitten, kan man kalde m den stores Res p it fa k to r,
og jeg kalder denne Art Respit Faktorrespit. Men
1)

Derimod maatte en Bands Handlcapatorrelse - om man
vilde danne et saadant Begreb - ifølge det roregaaende
aabeobart bestemmes efter den s r e ktl ske Løbeevne; men
herom mere siden.

2P
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omlrent den hele Verden over 1) benytler man saa
vidt jeg bar kunnet bringe i Erfaring - en anden Art
Respit: Addendrespitten, d. v. s. man giver hver
Baad efter dens Størrelse (og Vindstyrken) en Addend
for hver Kvartmil til dens Sejltid for at faa dens Præroielid. Delte er jo imidlertid slet og ret ulogisk, og
det bevirker, at man ikke saa sjældent kommer til at
give den urette Uaad Prisen, selv om Addenden er afvejet med fuldendt Nøjagtighed. for ret at tydeliggøre
Sagen skal jeg først paavise Ulempen i forstørret Maalcstok.
Lad under visse Forhold en Entonner normalt
\ære 100 Minutter om en vis Vejlængde, og Ind en
meget stor Baad normalt være 1 Minut derom I Den
store skal altsaa, idet vi regne i Minutter, have Sejltidstillægget 99. ~1en hvad den nu encJ gør, saa vil dens
Præmielid bestandig være væsentlig bestemt ved denne
store døde Addend. Sejler den dobbelt saa godt som
normalt, synker dens Præmie tid dog blot til 99 + ½;
sejler den dobbelt saa slet som normalt, stiger den blot lil
99 + 2. Den c1· afskaaren baade fra at kunne udmærke
sig og fra al kunne blamere sig. Sejler den dobbelt saa
godt som normalt, vil den lille dog sejre \·ed blot at sejle
1 °/o bedre end normalt, og sejler den dobbelt saa slet
som normalt, vil den lille dog tabe ved blot at sejle
godt og vel 1 °lo langsommere end nor111alt. Men dette
er dog i betænkelig Grad urimeligt.
Hosstaaende lille Tavle illustrerer Sagen yderligere
ved at give en Sammenligning mrllem Faktor- og Addendrespilten. Lad en Entonner normalt være 60 Minutter om en vis Vej, lad en A-tonner normalt være 50,
en B-tonner normalt 40 Minutter derom! A-tonaeren
skal allsa3 bave Resritl'aktoren ~ eller Addeoten 10 og
1)

~led Undtagelse ar K;obenhavns .Amatar-Sejlklub, der allerede i
flere Anr har anvcntll den Faktorrespit og del Mani, der i det
rolgende skulle beskrives.
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E = 60. A = 60+10. B = 40+20
6

A, = 75 · g = 90
6

A1 = 75+10 = 85

= 62 · 4 = 93

B,

= 62 + 20 = ~

A1 = 25 • ~ = 30

A2

= 25 +10 =

Il,

= 18 + 20 = 38

Il 1

B1

6

= 18 · 4 = ~

B- tonneren Faktoren

t

35

eller Addenten 20. Lad saa en
Gang en A-tonner, A11 sejle Vejen halvanden Gang saa
langsomt som normalt, altsaa have Sejlliden 75, og en
B-tonner, B 1 , gøre det endnu slettere og f. Eks. have
Sejltiden 621 B- tonneren bør da aabenbart tabe i
Kampen, hvad den ogsaa ganske rigtigt gør efter Faktorrespitlen, der giver den en Præmietid af 93, medens
A-tonneren kun faar 90. Men Addendrespitten siger
noget ganske andet. Efter den sejrer, som Tavlen
viser, den ringere Sejler over den bedre med 3 Minutters
Forspring. Og i det følgende Eksempel, hvor A-tomieren
A 2 løber dobbelt saa hurtigt som normalt, og B-tonneren gør det endnu lidt bedre, giver Addendrespillen
ligeledes Præmien til den urette Baad. Jeg tror derfor
ikke, at man ved noget som helst Ræsonnement vil
kunne forsvare Addendprincipel.
Og heller ikke den Udvej: at indrømme dets teoretiske Uboldbarhed 1 men samtidig bolde paa dets praktiske Uskadelighed, staar os aaben. Thi det er ikke
praktisk uskadeligt, hvad en simpel Prøve sli·aks viser.
Mod de tidligere Eksempler kunde man endnu indvende,
at de have lagt Ulemperne under Forstørrelsesglas ved at
lade vidt forskellige Baade sejle sammen osv. Men lad
os da tage to temmelig ens Baade, en C-lonner 1 der
normalt skulde bruge 696 Sekunder og en D- toooer,
der normalt skulde bruge 678 Sekunder pr. Kvartmil I
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Den sidste skal altsaa have Addenden 18 Sekunder pr.
R,·artmil. Sejler nu den første 1,101 og den anden
1,102 Gange saa slet som normalt, blive deres Præmietider pr. Kvartmil henholdsvis 696 • 1,101
766,296 og
678 • 1,102 + 18
765,156 Sekunder. Den ringere
Baud slaar allsaa den b cd re med over 1 Sekund pr.

=

=

J{vartmil, allsaa med O\'er 20 Sekunder paa en flane uf
20 Kvartmil. Mon dette vil jo sige, at Systemets i\lisvisning har vist sig o, er 20 Gange saa stor , som den
praktisk kunde lnales.
Det sidstnævnte Eksempel hidrører fra et , irkelig
indlruffcl Tilfælde, og af saadanne kunde jeg næ\'ne
ikke saa fua. Jeg tror derfor hermed tilslrækkelig at
have bevist Addendrespittem saa vel praktiske som teoretiske ()holdbarhed. Vil man ikke til de uundgaaelige
Fejl i Regnskabet endnu føje forsætlige, maa man derfor
ombytte Addendprincipet med Faktorprinoipet, saa snart
man overhovedet bar faaet Klarhed over begges Beskaffenhed. Og der er saa meget mere Grund hertil,
som Faklorrespitten endnu indeholder adskillige Fortrin
fremfor Addendrespitten. Saaledes behover f. Eks. Banens
Længde slet ikke at kendes, om man benyller faktorrespil. Banen kan altsaa vælges i sidste Øjeblik, om
Vindforholdene skulde gøre dette ønskeligt. En tilfældig
Ankerligger kan benyttes til Omsejling, og lægger
Mærkebaaden sig galt, som den ret ofte gør, indføres
der dog den ed ingen Fejl i Regn . kabel. marer den
gode Daad sit [{ryds , ed en kortere Vejlængde end den
tarvelige, bliver den af Faktorrespilt1m belønnet derfor,
medens Addendrespillen maa regne med samme Vejlængde for begge. Skal man bygge en nøjagtig Addendrespit, maa man ikkP blot - som ved Faktorrespitteo kende Baadstørrelsernes Bas ligheds for h o J d, men og saa
deres faktiske Hastigheder, og da de sidste forandre
sig fra Aar til Aar, idet Flaaden gennemgaaende bliver
hurtigere og hurtigere, , il en Addendrespit strengl laget
1
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kuo kunne passe for et enkelt Aar, medens Faktorrespitten kun behøver at skifte med selve Hastigbedsforholdet, der jo væsentlig er konstant. I<un en eneste
Indvending, der ikke var umiddelbart indlysende urigtig,
har jeg set ført i Marken mod Faktorrespitten: Naar
en Baad ved Grundstødning eller des!. bliver opholdt
under Sejladsen, faar den ogsaa sin Opholdstid multipliceret med llespitfaktoren. Dette er sandt nok. ~en
i alle de Tilfælde, hvor Opholdet er selvforskyldt, er
der jo intet galt heri, og er Opholdet ganske uforskyldt,
vil man vel i Reglen melde sig fra paa Grund af
Uheldet. Om Opholdstiden bliver regnet direkte med
eller først multipliceret med en Faktor, der i Reglen
falder temmelig nær ved 1, vil forøvrigt først spille en
Rolle, naar Opholdstiden faar en vis Udstrækning, og
Udsigten til Sejr vil jo da i Almindelighed allerede være
tabt. Den nævnte Indvending forekommer mig derror
ret speciel og uvæsentlig.
Men hvad enten man nu vil danne sig en Faktoreller en Addendrespit, opstaar dernæst det Spørgsmaal :
B vor store skulle saa disse Faktorer eller Addender
i hvert givet Tilfælde være? EIier med andre Ord:
B vor hurtigt sejler en velbygget Baud af en vis
Størrelse under de og de Omstændigheder? Som allerede omtalt lader dette konkrete Spørgsmanl sig ikke
løse rent raliooelt. Vi maa gaa til Erfaring og Eksperiment, og naturligst er del da først at undersøge
selve de givne Besvarelser, idet vi St' paa de foreliggende Respittavler.
Del er imidlertid et broget Syn, der da møder os .
Det er ganske vist lutter Addendtavler, vi finde, blad
der i Henhold til det foregaaeode dog kun er en relativ
Trøst. Og disse Addendta,•ler ere tilmed i de forskellige !{lubber vidt forskellige, selv om vi tænke os
dem omformede efter en eller anden fælles Maaleformel
som f. Eks. et kubisk Maal med • Entonnere• som Ud-
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gangspunkt. Snarl bar man kun en enkelt Række
Tak('ler, snart har man 2, 3, 4 lige op til 10 Rækker,
de mildne svarende til fint Vejr og de strengere til
haardl. Snart ere disse Takster byggede efter en, snart
efter en anden Lov, ja der er endog adskillige Eksempler paa, nt den halve Række følger en Lov, hvorpaa
der pludselig skiftes, saa at Kurven knækker over paa
Midten uden nogen som helst berettiget Grund. En
Bnads Sejltidsforøgelse ,•il efter iin lleregning godt
kunne blive en 4-6 Gange san stor som efter en
anden; kort sagt man faar det kraftigste Indtryk af, at
en utilladelig stor Vilkaarlighed bar spillet llovedrollen
ved det hele.
De mest rationelle Tavler e1·e byggede over den
velbekendte Antagelse, at en Bands maksima I e B as tig hed med Tilnærmelse er proportional med Kvadratroden af dens Længde eller med Sjetteroden af dens
kubiske Størrelse (om der er nogenlunde Ligedannelbed).
Er Entonnerens minimale Kvartmiletid normalt
= Q, medens K-toonerrns er g, blh er altsaa ifølge
Forudsrelniogt•n
Q
K I,'

og løb nu begge Bande gennemgaaeode med maksimal
Hastighed, vilde fi-tonoerens Sejltidstillæg pr. l(vartmil
altsaa - idet der gaas ud fra Entonneren - blive
1 -= Q - q

=Q-

i,. =

Q (1 -

;.,.).

Da Dnadeoe imidlertid kun undtagelsesvis løbe med
maksimal Hastighed, omhylles Q med en 11mere passende« Konstant, a, saa at Tidslillægget pr. Kvartmil bliver
T= a

(1 - K\.),

og da den store Rands Overlegenhed over den lille
vokser med Vindstyrken, danner man sig som orlest en
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Flerhed af Tabeller, idet man giver a, Styrket a 11 et,
forskellige med Vindstyrken voksende Værdier.
Rent bortset fra det ulogiske ved al Addendrespit,
maa der imidlertid ogsaa rejses Indvendinger mod den
her beskrevne Maade at bygge den paa. Man gaar ud
fra en ret ubestemt og usikker Aotagels~, og man giver
dennP Antagelse et ganske uberettiget Spillerum, idet
man uden videre forudsætter, at man ved blot at variere
a vil kunne faa de rette Takster. Tilmed er den Varieren,
man giver a, som oftest saare vilkanrlig og meget langt
fra at træffe Virkeligheden, hvad jeg siden skal paavise.
Først skal jeg imidlertid tillade mig at fremstille
min egen Løsning af Problemet. Da det ved tidligere
Forsøg var blevet mig klart, at den fremherskende Vilkaarlighed og Unøjagtighed kun kunde undgaas, saafremt man byggede paa et mere solidt og omfattende
empirisk Grundlag end tidligere, søgte jeg et saadant
og fandt det i de mange udførlige og omhyggelige
Kapsejladsberetninger, der foreligge saavel i den hjemlige som i den fremmede Sportslitteratur. Før de med
Fordel kunde benyttes, maatte imidlertid selve Opgaven
stilles skarpere. En Baads Hastighed ved given Vind
og Sø er jo nemlig endnu vidt forskellig paa de forskellige Kurser, og man maa derfor skelne skarpt
mellem de to sædvanlige Former af egentlig Kapsejlads
- til flnodicapsejladsen skal jeg siden komme tilbage - :
den I in e ære, hvor man kr)•dser en vis Strækning slik
op imod Vinden og sejler Platsejlads tilbage, eller omvendt, og Trekant- eller Firkantsejladsen, h\'or
Forholdene i Reglen ere langt mere ,,ariable efter
Banens Form og Beliggenhed. For at faa saa skarpe
Betingelser som muligt boldt jeg mig derfor alene til
den første Form og stillede mig da det Spørgsmaal:
Hvilken Gennemsnitshastighed har i Almindelighed en
Baad af Kapsejlerstørrelsen K ,ed Vindstyrken n, naar
Farten bestaar af Kryds mod Vinden og Platsejlad s til-
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bage Lil Udgangspunktet, og [{rydsstrækningen regnes
= 1,5 Gange den rette Linie mellem Banens Yderpunkter? Paa dette bestemte Spørgsmaal mente jeg, at
vore talrige Sejladsberetninger, der jo angive Ilaadenes
Tider med Sekunds Nøjaglighed, maatle kunne give mig
et nogenlunde bestemt Svar. Af det ret righoldige
I\Jateriale udskille jeg da først alle de lineære I{apsejladser, der vare foregaaede mest normalt og omhyl!geligsl beskre,•ne. Ikke altid var nemlig Banelængden
lige n11jagtig angivet, og ogsaa Vindstyrken var undertiden temmelig vagt bestemt. Hvad l{apsejlerslørrclsen
angaar , maalte jeg naturlig\'iS foreløbig holde mig til
det den Gang - del var i første Halvdel af Halvfemserne - anvendte Maal; men heldigvis var der den
Gang endnu kun forholdsvis faa fra den geonemgaaende
Type stærkt afvigende Baade, saa at Maaleformlens
større eller mindre Ofuldkommenhed ikke kunde komme
til at spille nogen fremtrædende Rolle, og lilm<'d var
Materialet paa adskillige Punkter saa rigt, at jeg kunde
undlade at tage l:Jensyn til alle de Enkellresultaler, der
stemmede daarligt med del 0, rige Hele eller paa anden
Mande røbede l\ ivlsom Værdi.
Jeg indrettede mig lia et Kvadralnet paa 10 Gange
10 Ruder, nummererede dets 11 lodrette Linier fra
venstre til højre med Tallene 0- IO og de 11 vandrette
nedefra opefter paa samme Maade. Den førstnævnte
Række skulde betegne Vindstyrker, af hvilke jeg altsaa
foruden S Li 11 e fik 10. som jeg tænkte mig svarende til
henholdsris 1,5, 3, 4,5 . ... 15 l\Ieters Hastighed i Sekundet eller omtrent det dobbelte Antal Kvartmil i
Timen. Da den internationale Seskala har Spring paa
omtrent 2,5 Meter, kom min Vindstyrke \eller nøjagtigere
talt: mit Vindnummer) 10 altsaa til at svare til den
internationale Vindstyrke 6 eller tor e bet 1\1 ær s sej Js kuling, medens min Vindstyrke 5 svarede til den
internationale Nr. 3, der vel omtrent repræsenterer
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Middelvinden ved vore .Kapsejladser. Talrækken nedefra
opad angav Hastigheden maalt i Kvartmil pr. Time,
og efter at jeg nu af Beretningerne havde beregnet en
Mængde Hastigheder for de forskellige Baadstørrelser
ved forskellig Vindstyrke, kunde jeg altsaa indføre Resultaterne i Kvadratnettet som en Mængde Punkter (med
tilføjet Tonsstørrelse) i de rette Højder og de (mere
eller mindre) rigtige Afstande til højre. For adskillige
Baadstørrelser fik jeg derved saa mange Punkter, at jeg
kunde trække en kontinuerlig Middelkurve igennem dem,
og ligesaa fik jeg for visse Vindstyrker, navnlig 5, 2,5
og 7,5 saa mange Punkter for forskellige Baadstørrelser
særlig mellem 2 og 10 Tons, at jeg deraf med en vis
Tilnærmelse kunde bestemme deres Hastighedsforhold
ved disse Vindstyrker. Særlig for Vindstyrke 5 (Middelvind ) havde jeg tilmed de mange Bandicaplister, der
angav hver Baads gennemsnitlige Kvartmiletid og altsaa
Hastighed ved denne Vindstyrke , og det var da ogsaa
her, den første Lov viste sig for mig, idet jeg fandt, at
de forskellige Bandes Hastighed, bestemt som ovenfor
angivet, ved denne Vindstyrke gennemgaaende forholdt
sig som Sjetteroden af deres Størrelse. Denne Lov
stemmer saa godt med en Mangfoldighed af lagttageiser,
at jeg tillægger den en særdeles stor Sikkerhed og
Nøjagtighed, ligesom dens store Overensstemmelse med
de rent empirisk byggede Handicaplister paa den anden
Side maa betragtes som et Vidnesbyrd om, med hvor
stor en Omhu disse Lister ere affattede.
Da en Potensformel slog saa godt til ved Vindstyrke 5, prøvede jeg derpaa lignende Formler ved de
ønige Vindstyrker, hvor mit Materiale frembød sikrest
Kontrol, og jeg fandl da da ogsaa, at Potensen
ved
Vindstyrke 2,6 og ¼ved Vindstyrke 7 ,5 gjorde særdeles
lll
• i
2,5
I
5
i
7,5
go d FyId es t. 1, en nu er JO 12 = so• 6 = 30 og :. = so·
Kaldes Baadstørrelsen K, Vindnummeret n, Entonner-

ri
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hastigheden V og en vilkaarlig Baads Hastighed v, havde
jeg altsaa nu fundet
2,~
V2,5

=

Vs

= Vs

V2,5 .

K

30
5

.K

80

80
v-•,v. = V-s
,, · K

Heraf syntes da at t'remgaa, at Hastighedsforholdet
mellem Bandene ved de forskellige Vindstyrker fulgte
den forholdsvis simple Lov

..

v,. -= V,. • K 50'
og en Prøve viste da ogsaa al ventelig Overensstemmelse.
Ved en Række senere Prøver under forøgede Sikkerhedsforanstaltninger har jeg faaet en Formodning om, at
Eksponenten ved de sidste Vindstyrker maaske snarere
skulde være en Smule højere; men jeg er ikke vis paa
det, os fol' Kapsejladsberegning vilde det jo ogsaa være
overnørligt at indføre en saa , icltdreven N øjagligbed.
Jeg skal her med det samme betonP, nt da denne Forholdslov er fundet ud fra et dansk Materiale af Baade,
hvoraf ingen oversteg ~O Tons, er det ingenlunde uden
,•idere sikkert, at den ogsaa vil vise sig gældende ror
fremmede Flaader og langt større Baadr. Dog have de
enkelte Tilfælde, hvori jeg har prøvet don pnn fremmede
Daade af 100-200 Tons, givet over Forventning gode
Resullnter.
r selve Forholdsloven bar man nu nit, hvad man
behøver til en Faktorrespit. Da det imidlertid kunde
have sin Interesse ogsaa al finde de forskellige absolutte Uastigheder og særlig de 10 Entonncrbastigheder,
af hvilke Resten jo kunde udledes, søgte jeg ogsaa al
finde disse. Entonnere indeholdt mil l\lateriale nn ikke;
Entonnerkurven maalte allsaa beregnes ud fra de andre,
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hvilket imidlertid ikke frembød Vanskelighed. Ved Aar
for Aar efter hver Sejlsæson paa ny at bestemme alle
disse Størrelser fandt jeg tillige, hvad man vel paa Forhaand maalte vente, at medens Hastigbedsforholdet
mellem de forskellige Baadstørrelser vedblivende synes
uforandret, skifte derimod de absolutte Hastigheder,
idet de først og fremmest vokse smaat fra Aar til Aar.
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Saaledes var den gennemsnitlige maksimale Entonnerbastighed (ved Vindstyrke 4-5) i 1895 3,60, medens den
i Aaret 1900 var steget til 3,74 Kvartmil i Timen, idet
Sejladsen som sagt tænkes bestaaende af skarpt Kryds
og Platsejlads, og den retlinede Krydsstrækning multipliceres med 1,5. Fig. 1 viser Haslighedskunerne gennem
de 10 Vindstyrker for forskellige Baadstørrelser, og
omstaaende Tavle angiver de 10 Entonnerhastigheder, V,
og de tilsvarende Kvartmiletider, O, i Sekunder, alt for
Aaret 1900. For selve Entonnerkurven finder man ved
sædvanlig matematisk Fremgangsmaade Formlen

Vn

= 2,4 n -

+ 0,0564 n 8 + 0,00005 n&.

0,55 n 2

0,0028 n 4
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n
1
2
3
4
5

V

Q

n

V

Q

1891,1
1196,8
1011,8
961,53
971 ,32

6
7
8
9
10

3,54240
3,31275
3,04640
2,74725
2,40000

1016,2
1086,7
1181,7
1310,4
1500,0

I

1,90365

3,00800
3,55815
3,74400
3,70625

At alle disse Resultater kun tør belragtes som eo første
grovere Tilnærmelse, og at de ville kunne gøres lnngt
floere, efterhaanden som vi faa et Materiale ar langt
finere Sejladsberetninger, er jo en Selvfølge.
Men vi have dog nu en første solidere Uetingelse
for at kunne hygge en Respittavle 1). Og er det en
Faktorrespit, man ønsker, er Sagen snart bragt til Ende.
Løber nemlig en K-lonner ved Vindstyrke n normalt
n

K 80 Gange saa hurtigt som en Entonner, vil en rationel
Udjevning jo nemlig blot bestaa i, al hver naad faar sin
Sejltid mullipliceret med sin l(apsejlerslørrelse i Potensen
n (eller i Potensen _n, om man bruger et lineært Maal).
80
10
Samtlige llaade reduceres derved til tilsvarende gode
Entoonerc. Denne Multiplikation foretages let ved Hjælp
af en almindelig Logarilmetavle, saa at man for saa
vidt end ikke behøver særlige Respittavler. Ønsker man
sig alligevel saadaone, behøver man altsaa blot at be-

"

regne Udtrykket K 30 eller endnu hellere dets Logaritme
1)

Beregner man nu beror de fornævnte Slyrketnl a for Addendrespitten ved den Jet fundne Formel
1
1an = Qn

n

xiii
1

l - E'I•
idel man for K ,•ælger en Middelstørrelse som f. Bks. 8, ,•Il
man se, hvor urigtige de sædvanlig anYendte Jevn L susende

Styrketnl ere.
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for alle Værdier af K mellem ,,isse Grænser og med
passende Spring og dette atter for alle hele Værdier af
n fra 1-10. Man faar derved 10 Tavler, hver svarende
til sin Vindstyrke. Et konkret Eksempel paa Anvendelsen
af denne Respit skal jeg siden give. Først maa vi
imidlertid nu kaste et Blik paa det andel af vore Hovedproblemer: Maaleproblemet.
Ikke uden Grund har dette Problem faael et slet
Ry paa sig. Omtrent i enhver Klub har den ene
Maaleformel afløst den anden med korte Mellemrum, og
ingen har opfyldt de nærede Forventninger. Ja Mistilliden er efterhaanden bleven saa stor, at det endog
er Skik og Brug paa Forhaand at vedtage, at hver ny
Formel s k a I have saa og saa lang Levetid. Dette kan
heller ikke forbavse. Thi betragter man de mange opstillede Formler, vil man snart se, at heller ikke paa
dette Omra:ide er man endnu naaet ret vidt. Allerede
Formlernes ydre Udseende røber dette, idet de allerfleste
ere byggede af ret tilfældige, uheldige eller endog
urigtige Elementer, og disse atter ere sammenstillede
paa særdeles vi\kaarlig, ja ofte indlysende urigtig Maade.
Den sædvanlige Fremgangsmaade er sikkert den, at
man ser saa længe paa, hvad Naboen og Gimboen har,
at man selv faar en lignende Ide. Denne prøver man
saa paa en Del tænkte eller virkelig givne Baade, retter
lidt paa den efter bedste Skøn og lader saa staa til.
En virkelig Regneprøve kan naturligvis ikke foretages,
saa længe man end ikke har de simpleste Love for de
forskellige Baades Hastighed, og selv en saadan vilc\e
jo desuden ikke være betryggende, saafremt man ikke
var gaaet saa almengyldigt frem, at man derigennem
kunde være sikker paa, at intet væsentligt Hensyn, der
overhovedet havde Mulighed for at kunne gøre sig gældende, var overset. l\faalesagens Historie er i saa Henseende belærende. Men før jeg meddeler et Par Træk
af denne, vil det være heldigst endnu lidt skarpere at
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bestemme, hvad del da egentlig er, Maalel skal yde.
Vi holde os foreløbig alene til den egentlige Raps ej I ad s, hvor det som sagt er Opgaven al belønne
den mest velbyggede og mest velførte Baud.
Som allerede anførl gaar det nu ikke an direkte at
sammenligne Sejltiderne. Bver Sejltid man førsl forøges
efter en ved Uaadslørrclsen bcsteml Skala, og hver
Band man derfor kunne angive sin Størrelse, :, : sin
Forpligtelse til Sejltidsforøgelse, sin r< aps ej I er slørre Ise. Denne l{apsejlerstørrelse bør, som vi saa, atter
hestemmes efter Baadens sky Id i g e L 0 b e evne eller
efter den Løbeeme, som man med Rette maa kunne
kræve af den, idet den har de og de Dimensioner.
Dens faktiske Løbeevne er maaske endnu større,
idet den har særlig gode Linier, heldige Centrer osv.
Men dette bør den a~benbart ikke tynges for; sligt
var det jo netnop, m,m vilde belønne. Eller den har
maaske uheldige Linier og en ringere Løbeevne. Men
heller ikke delle kan der tages Hensyn til ved Bestemmelsen af dens SejHidsforøgelse; thi sligt var del jo
netop, man \'ilde uclelukke fra Belønning. Del er allsaa alle de grovere hastighedshelingende Egenskaber som f. Eks. Vandlinielængde, Sejlareal osv., der
bør spille med \'ed Bestemmelsen af KapsP.jlerstørrelsen,
medens alle de finere som f. Eks. Liniernes Form, Sejlenes Snit osv. ikke skulle tages med. Man kunde
kalde de første de rene Størrelseselementer og de
sidste Formelementerne eller de første de rent
kvantitative og de sidste de kvalitative Elementer,
idet man dog saa maatte se bort fra, at det kvalitative
her Lil syvende og sidst selv for en stor Del beror paa
[{vantilet.
Ilvor stærkt bør nu hvert P.nkclt af disse Elementer spille med? Delle Spørgsmaal er af stor Vigtighed. Lader man en llaads Kapsejlerstørrelse vokse
særlig livligt med et enkelt Element, uden nt dette i
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tilsvarende Grad bidrager til forøget Hurtighed bos
Baaden, vil man jo nemlig dermed til en vis Grad
tvinge Bandkøber eller Bandebygger til at indskrænke
delte Element. Det er saa baardt b es kattet, at det
maa reduceres saa meget som muligt, og omvendt kan
en for ringe Skat paa el Element lokke dette frem efter
eo forøget Maalestok. Spiller Sejlarealet kun i ganske
ringe Grad med i Maaleformlen, vil det kunne betale
sig at føre store Sejl, og man vil sikkert se hele Flaaden udvikle sig i denne Retning. Spiller det særlig
stærkt med, vil man maaske eflerhaanden faa en Flaade
af underriggede Baade, hvis Formlen overhovedet lever
længe nok. Enhver Formel, der ikke beskatter hvert
enkell Element netop i Forhold til dels Betydning for
Hastigheden, vil saaledes blive en Bygge Io v, der
tvinger Udviklingen i bestemt Retning, og der opstaar
dermed det Spørgsmaal: Skal man da nu søge al indrette Formlen, saa at den bliver en god Byggelov, eller
skal den helst være ganske neutral, saa at slllve Naturlovene blive de eneste Byggelove for Konstruktøren?
Af disse to Veje er den første dog spærret allerede af
den Grund, at det foreløbig vil være umuligt at fastslaa, hvad der skal forstaas ved en god Byggelov eller
en særlig velbygget llaad. Trods al Udvikling i de
sidste Menoeskealdere ere Skibsbygningskunst og Skibsbygningsvidenskab endnu for ufuldkomne til at besvare dette Spørgsmaal, og Vandets og Luftens Fysik
maa sikkert blive adskillige Gange finere, før vi naa saa
vidt. Idealet maa derfor blive en Formel, som s I et ikke
tvin ger, altsaa en Formel, som nøjagtig beskatter ethvert Størrelseselement, saa at det netop neutra Iiser es.
Bidrager et saadant Element stærkt til Hastighed, bør
det heskattes stærkt; bidrager det svagt, skal det beskattes svagt; bidrager det slet ikke, skal det gaa frit,
og bidrager det endelig negativt - hvad ogsaa er muTld11kr. I, Sovæson. 7!. Aug.
22
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ligt - , skal det 11elvf0lgelig beskattes negativt, det vil
sige: spille saaledes med, at det gør Baaden mi od re.
Dette sidste har man imidlertid haft stort Besvær
med at indse, og først i den allernyeste Tid har man,
tvungen af selve Kendsgerningernes højrøstede Tale,
begyndt at give Køb. Indtil 1880 vare vistnok alle
Maaleforrnler udelukkende Skrogformler. Man deflnerede
f{apsejlersterrelsen som en eller anden funktion af
Undervandsskrogets Boveddimensioner, ~: største Længde,
Bredde og Dybde, l, b og d.
Ganske naturligt begyndte man her;
Begrebet Kapsejlerstørrelse gled
endnu uvilkaarlig stærkt sammen med Deplacementsslørrelse, Registertoosstørrelse o. dl. At ogsaa Sejlarealets vekslende Størrelse maatte have en vis Indflydelse paa Bandens Løbeevne, oversaa man vel ikke helt;
men man mente at kunne ramme dette Element gennem
Beskatningen af Skrogdimensionerne. Naturligvis var
delte en Vildfarelse, og efterhaanden som man indsaa
den, begyndte Sejlarealerne at trænge iod i Formlerne.
1880 opstillede Dixon Kemp den bekendte formel K
c -ls, hvor c er en r<onstant og s Sejlarealet, sikkert
den berømteste og mesl benyllrde af alle de hidtil opstillede Formler og gældende endnu i Sverig og vistnok
flere Steder. Først 1887 optoges den dog af de engelske
Klubber, medens den allerede i Begyndelsen af Firserne
gav Anledning til et Par varierede Former i Amerika 1 ),

=

1)

=

Her nogle Eksempler paa nyere Formler 1 K
kub lak Kepsejlerslorrelse, L
Kapsejlerlængde, lineær Kopsejlerstørrelse ;
l, b, d
Hovedillmensloner, G
Spantglrtl, g
Slramglrd,
s Sejlareal, m l\liddelspantsarenl, f
Frlbordah0Jde, N
Nævner, L 1
Racer, L,
Krydser.

=

=

England:

=

1

=
=

=

=

1887-95.
ls

K = 6000; L=

L=

=

,+ b +

=

1896- 1900.
i+b+ 8!,G+¼ls
2

1901 _
114

c

+ 2,119 v; + 4 (c 1

u)

=

;
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der byltede tiet kubiske Maal med et lineært, hvad der
var uvæsentligt, men samtidig lededes til at sammensætte Formlen af Addender i Stedet for af Faktorer,
hvad der, som vi skulle se, ikke var heldigt, saa meget
mindre, som Eksemplet smittede, og det snart blev en
almindelig Mode med disse lineære Addendformler.
Imidlertid, Sejlarealet var nu optaget i Formlerne.
Man kunde ikke længere ustraffet forøge sin SejlOade,
og alt syntes en Tid lang at være i Orden. Men saa
begyndte man efterbaanden at lægge Mærke til, at de
tyndere, slankere Baade betænkelig ofte sejrede over de
sværere, fyldigere, kort sagt at ogsaa Baadenes Tvær snit spillede en vigtig Rolle som Betingelse for deres
Løbeevne. Hidtil havde man fuldstændig overset denne
Faktor eller i alt Fald ikke set den klart. Enkelte
Formler som f. Eks. den nysnævnte engelske havde vel
rent udeladt Bredde og Dybde, sagtens i Kraft af det
Ræsonnement, at disse to Elementer baade virke positivt og negativt med, idet de paa en Gang skabe Stabilitet og Modstand; men de fleste andre indeholdt
baade Bredden og Dybden, enten direkte eller gennem
Amerika:

i+ Vs

L = -2-

; L=

2i+ Vs
3

1892- 99.
Frankrig :

K=

1899-

(i - t) gVs

K =

(t -t) gVsVslm
1000
1899-

N

1894-98.
Kgl. dansk

K=

lg (l+ Vs )
N

Yachtklub og
Tydskland:

;

L1 =

l+b+11,G+11,Vs
2

1899L,

=

i+b+ 8t,G+ ¼ Vs +(G - g) - f
2

1897Københavns Amatør-Sejlklub : K

= 40 lbd Vs/m
i

-
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den saakaldte Gird - Undervandsskrogets største Tveromfang taget med en strammet Snor, eller oftere dette
Maal minus Bredden - , og bestandig havde de dem
med som bidragende positivt til Bandens Størrelse.
Kun for ganske faa var deres Do b b e It ro 11 e gaaet op;
for de fleste var den Tanke, at et eller flere Elementer
kunde virke negativt, og at de derfor burde med i
Formlen som Divisorer c. dl., endnu ganske urimelig;
ja selv den engelske Formel gjorde sig, som vi skulle
se, skyldig i en slem Forveksling paa dette Omraade.
Alt dette forandrede sig imidlertid nu fra Dag til Dag.
Vel var det forgæves, at det i Begyndelsen af Halvfemserne, først herhjemme og kort derefter af Herreslwff
i Amerika og , Thalassa u i England, var foreslaaet, at
Middelspantet skulde ind i Formlen som Divisor; IUubberne vilde intet høre. l\Jen Herreshoff - den bekendte
geniale Konstruktør af saa mangen en Nyhed - beviste
Sagens Rigtighed paa saa slaaeade en Munde ved at
skabe den næsten middelspantsløse Band, der som en
Ironi over alle herskende Formler fløj fra Sejr til Sejr,
at alle efterliaandcn fik Øjnene op, og ruubber og
Formelbyggere skyndte sig med efter bedste Evne at
bringe Maalet i Overensstemmelse med de sidste dyrekøbte Erfaringer: at det er let nok at skabe stor Hastighed, naar man frit kan udelade omtrent alt Tværsnit af llaaden. Hvilke forskellige Midler man har valgt,
vil man bl. a, kunne se nf de yngste af de nys anførte
Formler, og et og andet herhenhørende skal jeg endnu
komme tilbage til.
Endnu et Spørgsmaal kunde man vente besvaret,
før jeg gaar over til selve Udledeisen af Formlen,
nemlig: B vil k e Størrelseselementer er der saa i alt at
tage Hensyn til? Svaret herpaa vil imidle1·lid lettest
kunne gives under selve Udledeisen, til hvilken jeg
derfor nu gaar over.
Af samtlige Elementer er aabenbart selve Drivkraften
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eller rettere dens Repræsentant, Sejlarealet, s, i en
vis Forstand det vigtigste. En første Formel kunde
derfor lyde
K
c • s"~

=

hvor c er en endnu ubestemt Konstant, afhængig af de
Enheder, vi vælge, og p en Potenseksponent, afhængig
af, om man f. Eks. ønsker et lineært, el kubisk eller
et andet Maal.
Denne Formel er dog uholdbar. Thi den giver
kun Drivkraften uden at tænke paa, hvad der drives.
At anstille Væddeløb mellem to Heste, hvoraf den ene
trækker en Gig og den anden en Fragtvogn, uden at
tage Hensyn til dette sidste, vilde dog ikke være retfærdigt eller heldigt. Vi maa derfor spørge, ikke om
Drivkraften, men om Drivkraften pr. Modstandsen hed , og sætte vi foreløbig Modstanden proportional
med de t i n d s æ n kede M id de 1s p an tsar e a I, m, ændres Formlen allsaa til

Før vi gaa videre, maa vi dog undersøge Berettigelsen af dette sidste Skridt lidt nærmere. At Modstanden overhovedet skal spille med i Formlen, vil nu
om Stunder næppe længer nægtes. Som det i og for
sig er det rationelt rigtige, gaa ogsaa de flestes eller
alles Ønsker bevidst eller ubevidst i denne Retning,
idet man ønsker en Formel, der ikke som de tidligere
er en tyrannisk Ordre til de fyldigere Baade om at
forsvinde. Men ønsker man at givP Frihed med Hensyn
til Fyldighed og Magerhed, maa man ogsaa kræve forskelligt af den Baad, der fører el stort Tværsnit gennem
Vandet, og den, der næsten intet har. Imidlertid kunde
man endnu spørge, om Middels pantet da er det bedst
mulige Modstandsudtryk, der kan findes. Og hertil maa
svares: Bandens virkelige og nøjagtige Modstand i hvert
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givet Tilfælde kende vi overhovedet ikke, og dens Udtryk vilde sikkert ogsaa være saa indviklet, at det blev
ubrugbart for os. Tilmed er det jo ikke den virkelige
Modstand, vi søge, men alene den til de kvanLitalive
Elementer svarende. Fører Baaden paa Grund af ypperlige Linier el stort Tværsnit gennem Vandel under
ringe Modstand, bør den dog have sin Belønning i
Forhold Lil det store Tværsnit. Dette er til en vis Grad
netop det •kvantitative • Udtryk for Modstanden. Og-

saa i Deplacementet i Potensen } har man som bekendt
el tilnærmet Udtryk for Modstanden eller rettere en
med Modstanden omtrent proportional Størrelse. Men
dels er denne Størrelse ret omstændelig at finde,
medens Middelspantsarealel med stor Lethed og Nøjagtighed kan Ondes, endog mens Banden ligger paa
Vandet, ved Hjælp af en Spanttegner som den her
afbildede 1 ). Og dels er der adskilligt, der taler for, at
2

n-r

i vort Øjemed i og for sig vilde være et ufuldkomnere Element end m; for det første fordi det jo
1)

En saadan bor i nere Aar været benyttet l Kjebenltavns Amaterl\liddelspantet raas ved den~ Hjælp med betydelig
større NøJngtighed , end man kan opnna ved nt maale Vandlinielængde eller Sejlareol.

Sej/klub.
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kun er proportionalt med Modstanden, for saa vidt det er
proportionalt med Huden; men denne Proportionalitet
bliver sikkert hos adskillige Kapsejlerbaade sanre ringe;
og for det andet, fordi det dog nærmest særlig svarer
til Gnidnings modstanden, medens det ved al heldig
Kapsejlads fortrinsvis er de nærmere ved m repræsenterede Arter Modstande, det drejer sig om.
Ogsaa de nys anførte Formler benytte alle paa den
ene eller den anden Maade Middelspantet. Dette gælder
direkte den franske Formel fra 1899. I Amerika har
man slet og ret udstedl Paabud om, at 1\1iddelspantel
mindst skal have Fyldigheden 0,35, og i den dansktydske og den engelske For.mel har man indført Forskellen mellem selve Spantgirden og den stramme Gird
som positivt Element i Formlen. Jo større denne Forskel er, desto mere indsnevret vil jo i Almindelighed
Middelspantet være, saa at der ogsaa paa denne Maade
lægges en vis Skat paa det ringe Middelspant om end
ad en noget kunstlet og upaalidelig Omvej, der næppe
kan kaldes heldig.
Men fastholde vi nu end Middelspantet som det bedste
Modstandsudtryk, der staar til vor Raadighed, maa dog
ogsaa den sidst opstillede Formel forkastes . Dette ses
allerede deraf, at den har lige mange Dimensioner i
Tæller og Nævner. Den er altsaa et rent Tal, der godt
kunde blive det samme for en Jolle og en Fregat. Men
vi have da ogsaa glemt endnu en vigtig Omstændighed.
Selve Skroget spiller aahenbart en do b b e Il Ro Ile for
Skibet. Det er dels en Klods, Sejlarealet maa slæbe
gennem Vandet; men del er tillige et Stativ, der
holder Sejlarealet i Stilling, og denne, dets støttende
Virksomhed er aabenbart gennemganende proportional
baade med Længden, Bredden og Dybden af Undervandsskroget. Jo større Længde, desto mere retlinet
Gang over Vandet; jo større Bredde, desto større Begyndelsesstivhed ; jo større Dybde, desto større Slut-
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ningsslivhed; jo større Længde og Dybde, desto større
Afdriflsmodstand. \'i maa derfor forandre Formlen til
K

= c , l"' , b 11 · d • · (!_)P
m'

idet l, b og d aabenbarl skulle med som Faktorer og
ikke som Addender 1 ). Og det er endvidere klart, at
dP.l er Undervandsskrogets størstel, bog d, der skulle
med. Dermed er, om man saa maa sige, den BI ok
bestemt, hvoraf Bygmesteren har at snitte Skibet. Hvad
Irna vil skære bort og hvad han vil beholde, det bliver
hans Sag; for det vil Baaden paa Kampdagen faa sin
Ros eller Dadel; men med l, b og d ere lrnns Muligligheder givne og afgrænsede. De ere her det kvantitative, som ban frit kan give Kvalitet.
Og en Ting endnu kunne vi fastslaa. Man indser
let, at saa snart jeg gør x, y og z forskellige, foreskriver jeg dermed et bestemt Forhold mellem l, b og
d som det heldigste for Maaleresultatet, og er delle nu
ikke netop det af selve Natnrlovrne krævede, binder jeg
altsaa paa uheldig Maade Hænderne paa Bygmesteren.
Nu er det imidlertid foreløbig ganske umuligt skarpt at
afgøre, hvilken Rolle enhver af de tre Hoveddimensioner
spiller; dertil ere disse Roller altfor indvævede i hverandre; er Bredden stor, spiller Dybden f. Eks. en
ganske anden Rolle end, hvis den er lille, osv. Det
eneste rette vil derfor være at give fuldstændig Frihed
her ved at sætte x = y = z. Maaleren behø\'er da end
ikke at faa at vide, hvor slor hver Dimension er; deres
' ) Det er i det hele taget værd at lægge Mærke til, at enhver
Formel, der bygges, ikke ved vllkaarllg Kombination nr, lrn1d
der synes at slnn lil , men I Krart ar virkelig Analyse nr det
foreliggende Problem, nødvendigvis moa komme til nL bestnn
nf lutter Fnktorer og Divisorer og Ikke nf Addender og Subtrahender, simpelthen fordi de virkende Elementer og Krærter
staa I dette Forhold til hverandre.
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Produkt er ham nok. Og Bygmesteren kan frit vælge,
hvilket Forhold mellem l, b og d han ønsker.
Og da nu endvidere

(~)1'

er et rent Tal, faa vi

=

ved simpelthen at sætte x = y
z = I et kubisk Resultat, en kubisk Formel , hvad der jo er al Grund til
at blive staaende ved, naar dPt er et Skib, der skal
maales. Formlen lyder allsaa nu

og er, som man ser, væsentlig bygget af to Bestanddele: lbd, som man kunde kalde Blokmaalet, og

(~)2', som man kunde kalde Sejlføringskvotienten.
Første Bestanddel vilde være nok for I i g e dannede
B a ad e; ved sidste Bestanddel bestemmes den kvan titatiH Individualitet, som endnu maa med. B,·or
stor skal nu p være?
Dette kan aabenbnrt kun en empirisk Undersøgelse
afgøre. En Række Sejladsberegninger bar ført mig til
det Resultat, atp skal være omtrent 0,5 eller mulig lidt
derover. Satte man p = I, vilde Formlen derimod blive
en Ordre til smaa Sejl og stort Middelspant; satte man
p = ¼, vilde den blive en Ordre til stort Sejlareal og
lille Middelspant. Muligvis skulde p endvidere variere
svagt med Vindstyrken; dog er jeg ikke sikker derpaa,
og i ethvert Tilfælde vilde Følgen jo blive den, at hver
Band dermed fik en Kapsejlerstørrelse for hver VindMen de fleste Sejlsporlsmænd ville sikkert
styrke.
foretrække en noget ringere Nøjagtighed fremfor en
saadan Vidtløftighed.
Sætte \'i da p = 0,5, have vi endnu tilbage at bestemme
Konstanten c. Nu viser en Undersøgelse af vore Baade,
at deres Deplacementsrumfang gennemsnitlig er omtr.
af Undervnndsparallellopipedet lbd og det indsænkede
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Middelspaut gennemsnitlig omtr. a1-r af Sejlarea let. Sættes
c =
.~ = .!. , vil K altsaa angive del gennemsnitlige
J rH

.0

Deplacementsrumfang, og maale vi i Meter, bliver Resullatet angivet i Kubikmeter eller, hvad der meget
nær bliver det samme, i Tons. Den endelige Formel
kommer da til at lyde

K

= To1 lbd Vs/m

Som man ser, er den bygget af de fem lineære
Størrelseselementer l, b' d, Vs og Vm, hvoraf de Ore
første optræde som Faktorer og det femte som Divisor.
Grunden hertil er allerede givet i det foregaaende. Kun
kunde man endnu stille det Spørgsmaal: Ere disse fem
Elementer da netop de rette, og er der ikke flere? De
ere sikkert de rigtigste, der staa til vor Raadigbed, og
de udtømme sikkert i det væsentlige Sagen. At benytte Girden, en Omkreds, som Element, er aabenbart ikke rigtigt, da hverken del ene eller det andet
direkte bestemmes ved denne Omkreds, hvad enten det
saa er Spantgird eller Stramgird, man vælger; og lige
saa lidt kan Girdforskellen bruges som paalideligl Element, hvad mnn ved en Tegneprøve let forvisser sig
om. At den dansk-tyske Formel benytter selve denne
Størrelse, medens den engelske først multiplicerer den
med 4, viser imidlertid, hvor stor Vaghed og Vilkaarlighed der endnu kan gøre sig gældende her. Men
hvor nødvendigt det er bestandig at vælge det nøjagtigst
mulige Udtryk for enhver af Elementernes Funktioner,
kan ret tydelig illustreres ved Hjælp af den tidligere
omtalte engelske Formel K c - ls, der, som jeg før
fremhævede, sikkert har udeladt visse Elementer paa
Grund af deres dobbelte Karakter. Indføre vi atter

=

disse Elementer, idet vi skrive Formlen: [(

= c - lbd b~'
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se vi, at ogsaa den i Virkeligheden er sammensat af
Blokmaalet lbd og en Sejlføringskvotient; men idet
denne sidste til Nævner ikke har selve Middelspantet,
men blot Middelspantsrektanglet bd, har Formlen i Virkeligheden slet ikke faaet Tag i Modstanden. S e 1v e
Middelspantet kan jo nemlig endnu vedblivende gøres
saa lille, det skal være, uden at Baaden derfor vokser i
Størrelse, og man forstaar derfor, at det T- formede
Middelspant havde gyldne Dage ogsaa under denne
Formels Herredømme. Med alt dette maa man imidlertid ikke overse, at
ogsaa den ber opstillede Formel dog kun er bygget af
luller tilnærmede Udtryk, og at den derfor selv kun er en
Tilnærmelse, en empirisk Formel med alle den empiriske
Formels sædvanlige Ufuldkommenheder. Hverken med
Hensyn til Nøjagtighed eller Fuldstændighed tør den
derfor betragtes som afsluttet.
Ligesom Fremtiden
sikkert efterhaandcn vil skaffe os nøjagtigere Udtryk
baade for Stabilitet, Drivkraft og Modstand, saaledes vil Udviklingen maaske ogsaa medføre, at \'i til
disse tre Bestemmelser endnu maa føje en fjerde, ja
maaske endnu flere.
Saa meget mere Interesse maa det derfor have ved
en Række praktiske Prøver at se at skaffe sig Klarhed
over, hvor meget Formlen da overhovedet formaar at
yde. Da baade Formel og Respit som alt bemærket
have været anvendte i flere Aar i Københavns Amatø-rSejlklub, foreligger der et saadant Materiale til praktisk
Kontrol af den hele Udjevningsmetode, og med et
enkelt illustrerende Eksempel skal jeg tillade mig at slutte.
·Først blot et Par teoretiske Forbemærkoioger I
Er den normale eller gennemsnitlige Entonners
K\'artmiletid ved Vindstyrke n (bestemt i Benhold lil det
foregaaen de) Q 11 , bliver den n o r m a I e K- tonners norm a I e Sejltid ifc'llge det foregaaende
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l-Q"

s = -..- ,

ii°
idet Sejladsen foregaar med og mod Vinden, og t er
Vejlængden, beregnet som før omtalt.
Er K-tonneren ikke normal, men har den en vis
Godhed over eller under det normale, kan man udtrykke dette ved at tildele den en vi Godhedsfaktor
g, noget over eller under 1, og ved en lignende Faktor,
h, kan man udlrykke, om dens indre + ydre Held det første forstaaet som Heldet af en god Bemanding under vedkommende Sejlads har va>ret over eller under
det normale. Det fuldstændige Udtryk for en vilkaarlig
K-tonners Sejltid bliver da

l-Q"

S= n --

ii°-g-h
Ved al egentlig rcapsejlads skal nu den fordel,
Baaden har ifølge sin l{apst>jlerslørrelse, berøves den,
eller dens Tid skal reduceres til tilsvarende god Entonnerli<l. Men dette sker aabenbarl ved, at man bort-

"

tager Størrelsen K80 af l\'ævneren i det nysnævnte Udtryk, altsaa ved at man multiplicerer Sejlliden med
Man faar da Kapsejladspræmieliden

"
K'°.

l - Q"
io
Pi =--= s•K.

gh

Som heraf ses, beh0, er man altsaa h, erken at
kende Banelængden eller F:nLonnertiden for al kUDne udføre Beregningen.
Størrelsesfaktoren eller Re-

li°"

spilfaktoren
kan lindes ved Hjælp af en almindelig Logaritmetavle, eller man kan som før omtalt indrette sig en særlig Tavle over dens Logaritmer.
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Ved Handicapsejlads ønsker man at udskille
baade Baadstørrelse og Baadgodhed, saa at det
(bortset fra det ydre Held eller Uheld) her alene bliver
Bemandingens Dygtighed, der belønnes. Men
dette sker aahenbart ved, at man multiplicerer Sejltiden
baade med Størrelses- og llled God bedsfaktoren. Band i ca p præmie tiden bliver da
n

'P2

ao
=h-= s•K ·9 = Pi9,
l · Q"

og den faas saaledes ved Multiplikation af p 1 med Baadens Godhedsfaktor, som derfor ogsaa kan kaldes Banrli ca p faktoren. Denne Godhedsfaktor, der altsaa for
samtHge Baades Vedkommende spiller paa begge Sider
af 1, bestemmes naturligvis ved Baadens tidligere Præstationer simpelthen som Forholdet mellem dens gennemsnillige Burtighed og Normalhurtigbeden under de
samme Omstændigheder, og er en Baad af ulige Godhed under de forskellige Vindstyrker, faar den forskellige Godhedsfaktorer, for at Udjevningen kan blive saa
fuldstændig som mulig.
Den efterfølgende Tavle viser os en saadan Udjevniog
baade for egentlig Kapsejlads og Handicapsejlads, hvor
samtlige Sejllider ere tagne fra en Kapsejlads ved Humlebæk d. 3. Juni 1900 1 ). Første Linie giver Bandenes
Navne, anden deres Kapsejlerstørrelser, tredie deres
Godhedsfaktorer. Af Afgangstiderne i næste Linie vil
man kunne se, at Baadene i Virkeligheden sejlede mod
hverandre i mindre Grupper. Til skarpere Kontrol for
Udjevningens Rigtighed vil det imidlertid være heldigst
at beregne dem alle under et. Efterhaanden som Bandene komme ind, udregnes deres Sejllider i Sekunder
(hvortil kan benyttes en i Forvejen opsat Sekundtavle),
1)

Udjevnlngen er derimod noget omordnet, da der I Vlrkellghedea Ikke sejledes Handicapsejlads, visse Baade ( ■ Terner,
og ,Ællinger , ) sejlede mod hverandre uden Respit, osv.
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og log s optegnes i vedkommende Række. I Rækken
derunder kan log K''"' være optegnet, saa snart Dommeren har bestemt, at Respit 5 skal benyttes, og ligesaa kan Linie 3 og 11 da være udfyldte. Man kan saaledes efterhaanden for hver indkommende flaad addere
Størrelserne i Linie 8 og 9, hvorved efterhaanden Lin.
10 udfyldes. Til dens Værdier kan man saa, om man
vil, søge Tallene o~ saalodes faa Lin. 13 og 14, medens
denne sidste - l(apsejladsordeneo -- dog ogsaa direkte
kan afledes af Lin. 10. Adderes til denne Lin. 11,
fans end~idere Lin. 12, hvoraf Lin. 15 og 16 eller direkte Lin. 16, Uandicapordenen, faas. Det hele Regnskab kan saaledes udføres uden Mellemregninger, alene
ved Tavleopslag og Additioner af under hinanden staaende
Tal og kan være færdigt kort Tid efter, at sidste Baad
er indkommen. Sejrherre i den enkelte Gruppe er
naturligvis den Baad, der har Gruppens laveste Ordenstal.
Et endnu anskueligere Overblik over den hele Sejlads faa vi af de nedenstaaende J{urver. Den øverste
giver Ilaadenes Sejltider. De opadvendende Spidser antyde de gode eller heldige Baade, og den hele Kurves
skraa Beliggenhed ,·iser os de store Baades Overlegenhed
over de smaa ved rndkommeode Vindstyrke. Næste
Kurve giver Kapsejladspræmietiderne. Bar Respitten
været rigtig, og er Godheden nogenlunde ligeligt fordelt
over Flaaden , skal denne Kurve som Bclhed ligge
vandret. Stiger den til venstre, har Respitten (Seillidsforøgelsen) været for mild; stiger den Lil højre, har den
været for stræng. Man har saaledes her et Middel til
at undersøge, om der i et givet Tilfælde er valgt den
rette Respitstyrke, og om der overhovedet i de 10 Tabeller findes Styrkegrader for samtlige Tilfælde. Under
nogenlunde normale Sejladsforhold vil man i Almindelighed let kunne skønne, hvilken Tabel der skal bruges.
Er Søen særlig urolig, maa man gaa en Tabel til Vejrs;
ved Trekants- eller Firkantssejlads ~il man ved ener

Humlebæk den 3. Juni 1900.
1
2

Baade:

Gazellen

Ellen li

Signe

Sterna

W. G.

Sybelle

Go on

Let

Tove

-'~Viggo

Erik

Vffga

Axel

Sissa

Trold

Vi

Hjejlen

K

fr5
1.050
2 10
4 19 20
2 9 20

5·2
1.080
2 10
4 16 25
2 6 25
7585
87996
11933
999~9
03342
03271
9984
3
10782
4

3·1

;) '1

3·l
l. 050
2 15
4 38 ·ll
2 23 11

2·5
1.090
2 20
4 41 38
2 '21 38

2·3
0.980
2 20
5 3 Hi
2 43 lfl

2·2

2·2

1 ·75

1 · 40

1 .010
2 20
4 45 13
2 25 13

1·40
l.OflO
2 15
5 0 1,
2 45 1,

1·40
1.050
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4 53 44
2 38 44

1 ·25
0.950
2 25
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99564
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06029
05129
99123
0'1252
11254
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6 16 28
2 5l 28
10288
01233
j05707

2· 1
1.000
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5 16 18
2 51 18
10278
01 I91

2·0
0.980
2 20

859 1
93404
08189
0159302119
03712
10374

9914
99625
· 02435

952.4
97882
02435
00317
02119
02436
10073

11029

2·3
0 . 980
2 25
5 16 38
2 51 38
10298
01275
06029
07304
99123
06427
11832
16
l 1595'

11

16

3

g

4

Ud

5
6
7
8
9
10

Ind
s

s i Sek.
log s
log K•;30
log p 1

lL

log g

12
13
14
15
16

log p,

P,

o,
P2

o,

7760
88986
12339
01325
021 l9
03444
10310
6
10825
6

--

'8000 s.
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4 37 42
2 22 42
8562
93258
08189
01447 .
02 l 19
03566
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7

10856
7

l .OflO
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4 3:'> 45
2 20 4o
844 [J
92660
08189
00849
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02968
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5
to101.
g
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1
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5

8

10892
8

11733
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11.146
13

10632
2

05370
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00000
06561
11631
14
11631
17

11108
12

(j
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2 51 26
10286
01225
02435
03660
02119
05779
10879
10
l 1423
15

6 28
11188
04875
04051
08926
96379
05305
12282
17

3

1"1299

14

02060
0~119
04179
10486
9
11010
10

5 30 18
3 5 l8
ll 118
04603
01615
06218
97772
03990
11539
13
10962
9

4

10577
1

1,

I

-
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)

----- -------
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~
~-

.
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02662
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2
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l .OflO
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Omstændighederne at gaa en eller to Tabeller ned
kunne faa en passende Udjevning. Viser Kurv1m Bjergtoppe ved to Bulbbaade som E Ile n I J. og Sy b e II e,
faar man en Formodning om, at Maalet bP.gunstiger
denne Type; men se vi to lignende Toppe ved Kølbaadene Tove og Vi, svinder Formodningen igen.
Endelig giver den tredie (den stiplede) Kurve Handicappræmietiderne. Var alt indre og ydre Held udelukket,
og var der handicappet fuldstændig rigtigt og brugt
rigtig Respit, skulde denne Kurve være en vandret ret
Linie. Viser den Gang efter Gang Hjergtop ved en
bestemt Baad, har denne sikkert faaet for lav Godbedsfaklor.
Og endnu en Prøve kan man gøre. Da den gennemsnillige Entonnertid har været 11000 Sekunder og
Kvartmileliden for den normale Entonner ved Vind 5
ifølge det foregaaende er 971 Sekunder, maa Vejlængden
for saa vidt barn været omtr.11,3 Km!. Damperen havde
faaet Ordre til at løbe 2 Kml. ud fra Dommerskibet.
Dette vilde for de lo Omgange, der sejledes, have givet
10 Km!. Den man altsaa
en Vejlængde af 4 + 1,5 • 4
have været omtr. 2¼ Kvartmil ude, om Beregningerne
holde Stik, og har den virkelig ligget paa Plads, man
der rettes paa et eller andet i Beregningerne.
!\fan vil kunne forstaa, al en Række paa denne
Maade analyserede Sejladser efterhaanden vil kunne afgive en ret skarp Kontrol og blive et kraftigt Vidne for
eller imod Maalets og Respiltens Rigtighed og Nøjagtighed. Skønt Midlet har været anvendt i fire Aar, har
det imidlertid endnu ikke formanet at antyde Ønskeligheden af Forandringer eller Berigtigelser. Men heraf
synes da at turde sluttes, at den hele Udjevningsmetode
i Virkeligheden har gjort Fyldest for, hvad der med
Rette kunde ventes af den som en paa reel Analyse og
Beregning støttet første grovere Tilnærmelse til Sandheden.

=
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Meddelelser fra Nord- og Østersømarinerne.
England.
Oversigt over Flaadens Udvikling i fi'inansaaret 1900- 01.

Følgende Skibe ere blevne færdige: r{ampskibel
"Glory•, Panserkrydseren II Cressy •, [{rydser af Ill. ru.
11Pil.Ddora•, 2 Korvetter og 16 Torpedobaadsedeheggere.
Bygningen af følgende Skibti er paabegyndl eller
fortsat: J{nmpskibene •Albion,, "Venseaoce", 11 Formidable", "lmplacable« , "lrresislible", •London• , "Bulwark ", "Venerable•, "Queen" , 11 Prince ol' Wales" og
11Duncanu-Klassens 6 Skibe; Panserkrydserne af nDrake•l{lassen (4 Skibe), uCressyu-Klassen (6 Skibe) og »f{ent•Klassen (10 Skibe); Krydser afl. Kl. "Sportiate«; Krydsere
af n. Klasse nChallengeru og ,Encouoter«, 6 Korvetter,
2 Kanonbaade, 10 Torpedobaadsørlelæggere, 4 Torpedobaade, 5 Undervandsbaade af 11Bolland•-Typen og Yachten
"Victoria and Albertu.
Af disse skulle følgende fuldendes i 1901-02:
nAlbionn, 11 Vengeancc•, "Formidable•, n)mplncableu,
"lrresistibleu, 11llulwark u' li Sullej ", nAboukir li I "Bogueu)
•Sparliale•, 4 Korvetter, 2 Kanonbo.adc, 10 Torpedobaadsedf.læggere, 4 Torpedobaade, Undervandsbaadene
og Yachten.
11901-02 skal paabegyndes 3 Ifompskibe, 6 Paosorkrydsere, 2 Rrydsere af Ill. m., 10 Torpedobaadsødelæggere, 5 Torpedobande og 2 Korvetter.
l\1ybygninger.

Kampskibe. Af nDuncan•-l{lassens Skibe •Russell11, nMontagu•, •Albemarleu, 0Duncan11, nCornvallis1,
og II Exmouth • ere de 4 førstnævnte sal le i Vandel henholdsvis d. J 9de Februar, d. 5te og 21de Marts. Skibenes
Hoveddimensioner ere anførte Side 123 Aargang 1900.
Armering: 4 Slkr. 30,5 cm. B. K. anbragte parvis
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i Barbettetaarne i Diametralplanen, Skydefrihed 240°.
Selve Kanonerne ere beskyttede af svære Skjolde.
12 Stkr. 15 cm. H. K. opstillede i hver sin Kasemat, 8 paa Hoveddækket, 4 paa øverste Dæk. Skydefrihed 120°.
12 Stkr. 76 mm. H. K.
6
47 mm. B. K.
8 Maximkanoner.
Beskyttelse: Skibssiden er i Vandlinien paa en
Længde af 87 m. pansret med 18 cm. Harvey-Staal;
det afsluttes af Pansertraverser og strækker sig til 1,5 m.
under V. L. Agtenfor Bæltepanseret er Skibssiden beskyttet med 25 mm. Plade af almindeligt Slaal; foranfor
forreste Travers er Panseret af Nikkelstaal og aftager
gradvis i Tykkelse til 51 mm. Mellem Traverserne findes
2 Panserdæk; det øverste afslutter Citadellet foroven og
har en Tykkelse af 51 mm. Det underste er 25 mm.
tykt; del er midtskibs inde, hvor det ligger i en Højde
af 0,76 m. over V. L., horisontalt, men hælder i Borde
40° og slutter til Sidepanserets Underkant. Foranfor og
agten.for Citadellet er delte Dæk horisontalt og ligger i
Højde med Sidepanserets Underkant.
Barbettetaarneoe, der ere pansrede med 27 cm.
Harvey-Staal, hvile paa underste Panserdæk og gaa op
gennem del øverste.
Kasematterne ere pansrede med 15 cm. Barvey-Staal.
Af Skibenes to Kommandotaarne er det forresle beskyttet af 76 mm. Nikkelstaal, det agterste er pansret
med 305 mm. Harvey-Staal.
Maskineri: Maskinerne skulle med 120 Omdrejninger pr. Minut udvikle 18 000 I. H. K. og give en Fart
af 19 Knob.
'forpedoarmering: 4 undervands Apparater 1 2 for
og 2 agter til Udskydning af 45 cm. Torpedoer.
Skibene faa 2 Militærmaster, forsynes med 6 rrojekTidoakr. r. S01·mscn. 72. Aarg.
23

330

llleddelolser fm Nord- og Østersømnrlnerne.

tører og oplyses indenbords ved Hjælp af 900 elektriske
Lamper.
Kølen til Kampskibene • Queen " og ~ Prince of Wales"
er lagt d. 12Le og 20de Marts.
Krydsere. Af Panserkrydserne af nDrakeu-IDas~en
(nDrake11, •Leviatbann, •King Alfred« og •Good Hope«)
ere nGood Hope• og "Drake• salte i Vandet henholdsvis d. 2lde Februar og 5Le Marts. Hoveddimensionerne
ere anførte 1899 Side 336.
Armering:

2 Stkr. 23 cm. ll. IL hver i sil Darbelletaarn.
15 cm. H. K. hver i sin [{asemat.
16
14 ~ 76mm. H. K.
3 - 47mm. H. K. og 9 Maximkanoner.

Beskyttelse: Sidepanseret og Panseret paa Barbettetaarnene bestaar af 15 cm. Harvey-Slaal, paa Kasematterne af 12 cm. Barvey-Staal; der findes Panserdæk
baade ved Sidepanserels Overkant og ved dets Underkant. Sidepauseret strækker sig fra Forstævnen til 30 m.
fra Agterstævnen og har en Højde af 4,26 m.
Torpedoarmering: 2 undervands 45 cm. Udskydningsapparaler.
Kulbeboldning: 2 500 Tons.
Panserkrydseren •Bacchante u af •Cressy •-Klassen
er sat i Vandel d. 2lde Februar (1900 Side 32).
Panserkrydser "Kentu er sat i Vandet d. 6te Marts
(1900 Side 124, 221 og 537).
Kølen til Panserkrydserne • Cornwnll u 10g • Sulfolk"
er lagt d. llte og 26de Marts.

Prøver og Forsøg.
Ved Portsmouth (Whale Island) er en Panserplade
paa 152 mm. bleven prøveskudt. Pladen var fabrikeret
i Openshaw Works af Armstrong-Whilworth, og dens
Dimensioner var 2,44 m. X 1,82 m. Del' afskødes 5
15
Holtserprojektiler af Vægt 46 kg. mod Pladen

cm.
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med Ans1agshastigbeder 600-615 m. Pladen blev ikke
gennembrudt og revnede ikke.
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Krydser Ill. Kl. 2240
Pandora
Myrmldon Torpedobaads370
ødelæggere
Kaognroo
Llvely
Kampskib
rmplatable
15 230
Formidable
Alblon
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ø0

13 200
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III

►
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it"
71
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31
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301
81
30 1
30t
81

ø

. i ·-.....

,g
l<i

Id

æ

E-9
....: ::~

~

s

old
Id

0

6187
6 623
6 477
63M
11 857
15 244
32 62
10 809
13886

18,62
30,13
30,18
30,27
16,75
18,22
11,5
16.8
17,8

218
379
380
100
109
65
102
-

M°;:

r..i

~li!

..,~~
1,06

1,00
1.02
18,27
18,97
16,37
17 ,16
18,13

0,76
0,85
0,91

0,82
0,86

Ombygninger.
Torpedokanonbaad • Niger• skal have nye Maskiner
og Kedler.

Forskelligt.
Det er lykkedes at redde alle Kanonerne undtagen
en fra den strandede Krydser ,Sybille•; ligeledes bar
man i stor Udstrækning reddet Torpedoer og andet Gods.
Der er nedsat en Kommission, som har til Opgave
at undersøge, hvilke Kedler der findes bedst egnede til
Brug i Flaadens Skibe, og som har udført en stor
Mængde Prøver i Vinterens Løb med det til Rnadigbed
værende Materiel. Kommissionen har afgivet en foreløbig Betænkning, hvis Hovedindhold er følgende:
1) Vaodrørskedler bør foretrækkes for cylindriske
Kedler,
2) Bellevillekedler ere ikke bedre end andre Vandrørskedler,
3) Kommissionen anbefaler at beholde Bellevillekedler i de Skibe, hvor de findes, men ikke at anskalfe
dem i nye Skibe,
4) Kommisionen anbefaler følgende store Kedler
23•
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med lige Rør: Babcock og Wilcox, Nicinusse, Durr og
Yarrow uden at give nogen af dem Fortrinnet, da den
ikke har prøvet dem,
5} Nye Skibe bør forsynes med cylindriske Hjælpekedler til Destillation og Smaamaskiner,
6) Der anføres 11 alvorlige Mangler ved 11ellevillekedlerne,
7) Kommissionen anmoder om hurtigst muligt al
fan f{edler af de 4 ovennævnte Typer til Prøve, dog
ikke i Skibe mindre end Medea-massen, da man ikke
kno overføre Resultaterne af Forsøg med Torpcdokanonbaade paa store Skibe.

Frankrig.
Oversigt over den franske Flaades Udvikling i 1900.
Følgende Skibe ere blevne fuldførte i 1900 : Panserskibet • St. Louis•, Krydserne • Guicben • , • D'.Estrees •
og " lnferoet", f{anonbaadene "Decidee «, "Zelee • og
"Argus ", Torpedobaadsødelæggeroe: •Epee •, "Pique u,
•Fauconneau•, uEspingole«, 11Yatagan11 og nFramee•
(denne er senere kollideret og sunken), Undervandsbaadeue
•Morse• og »Narvnl• foruden en Del 'l'orpedobaade.
Bygningen af følgende Skibe. er blcven paabegyndt
eller fortsat: Panserskibene • Jena«, "Sutfren • og "fJenri
IV•, Panserkrydserne •Jeanne d'Arc•, »Dupetit-Thouarsu,
11Amiral de Gueydonu, uMonlcalm•, oGloireu, uSullyu,
11Marseillaise11, uÅmiral Aube•, "Oupleix11, 11Khlber•,
• Desnix • og •Jules Ferry" , Torpedobaadsødelæggerne
• Arquebuse •, • Arbalete, , uMousquet •, •Ja veline •, 11 Sagaie. ,
uEpieu•, •Harpon•, uFronde•, •Pertuisane•, •Escopetle•,
,,Flambergeu og •Hapiere•, Krydserne nJurien de la
Graviåre • og "Cbå.teu.urenault•, Torpedobandene • Siroco 11,
•Mistral-, •Bourrasque•, 11Rafale•, •Trombeu, •Audacieux•, •Boree •, »Tramontane •, "Simoun •, •Typbon" og 28
andre Torpedobaade og Ondervandsbaadene "Frani;ais •,
~Algerien•, »Farfadet•, ,1Korrigan•, 1Gnomc• og •Lutinu.
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Af disse skulle følgende være færdige i 1901: 11Iena•,
•Sulfren,, •Henri IV«, »Jeanne d'Arc•, ~Amiral de
Gueydon•, •Montcalm•, Marseillaise,, •Jurien de la
Graviere •, 11 Chåteaurenault«, • Pertuisane •, n Escopette ",
de fleste af Torpedobaadene og alle Undervandsbaadene.
I 1901 skal ,Bygningen af følgende Skibe paabegyndes: 2 Panserskibe, Panserkrydserne • Leon Gambettau,
•Condeu og en af samme Type som nGambetta•, 12
Torpedobaadsødelæggere, h,·oraf de to •Sarbacane11 og
0Carabine11 ere bestilte, 12 Torpedobaade og 12 Undervandsbaade, af hvilke de 4 have faaet Navnene nSirene•,
nTriton ~, • Silureu og II Espadon •.
Desuden er Ombygning af følgende Skibe begyndt
i 1900: Panserskibene •Hocbe a (færdig), ,Requin •, •Devastation• og oMarceau• og Krydseren •Davout~ {nye
Kedler).
I 1901 skulle Panserskibene ,Neptune•, •Furieuxu
og 11Amiral Duperre• ombygges.
0

Nybygninger.
Krydsere. I Panserkrydserne af ■ Gloirea-Typen
bliver Pansertykkelsen paa Taarnene til de 19 cm. B. K.
20 cm., Taarne og Kasematter til de 16 cm. B. K. pansres

med 12 cm.
Skibene faa 5 Torpedoapparater, hvoraf 2 undervands.
Panserkrydser• Desaix• er sat i Vandet d. 2lde l\1arts.
Torpedob.aadsødelæggere.
•Escopette• og
•Pertuisane • ere satte i Vandet.
Undervandsbaaden •Franc;ais• er sat i Vandet; Baaden er en forbedret •Morse•. Farten skal være 8 ti. 9
Knob .
Pr(fl)er og Forsøg.
Paoserskibet 11Jena« 12000 Tons har med 51001.8.K.
og 90 Omdr. løbet 14 Knob, med 15 000 I. H. K. og
120 Omdr. 17 Knob.
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Den 20de Januar sprængtes et Ladningsrum til en
46 cm. Torpedo, indeholdende 100 Kg. Skydebomuld, i
3 a 3 1 /t m. Dybde mod en Kasse, der repræsenlel'ede
en Del af Panserskibet • Henri IV" ; bag Ladningsrummet
var en Luftkedel med 60 Atm. Tryk. Kassen sank, men
de nærmere Detailler foreligge endnu ikke.
Torpedobaaden 11Audacieux« bar paa Prøveturen
løbet 26,2 Knob.

Rusland.
Nybygninger.
Krydser af lste Klasse 11Bogaty1•11 er løbet af
Stabelen fra Vulcan Værflel i Stettin den 30te Januar d. A.
Krydseren har følgende Eloved-Dimensioner: Længde
paa Dækket 138 m., Bredde 17 m., DybgaaP-ode 6,5 m.,
Deplacement 6 G50Tons med en Kulbeboldning af720 Tons.
Maskineriet bestaar af to 4 Cylinder 3 Gangs Maskiner, der tilsammen skulle udvikle 19 500 I. l:I. R.,
hvilket skal give en Fart ar 23 I{nob. Kulkasserne
kunne rumme 1100 Tons.
Artilleri-Armeringen bestaar af 12 Stkr. 15 cm. H. K.,
hvoraf 2 ere anbragte i cl Drejelaarn for, 2 i el Drejctaarn agter, 4 i Enkelt-Kast>matter paa Averste Dæk og
4 i Bredside Opstilling med Skjold imellem disse; 12 Stkr.
76 mm. B. K., 6 Stkr. 47 mm. H. K., 1 Ilaranofsky
Landgangskanon og 2 Stkr. 37 mm. H. IL til Fartøjskanoner.
Torpedo-Armeringen bestaar af 6 Torpedo-Udsk~dningsapparater, hvoraf 1 overvands for, 1 overvands
agter, 2 overvands i Uredside og 2 undervands i Bredside.
Krydseren er beskyllet ved et Panscrdæk fra Stævn
til Stævn. Panserdækket er i 2 Lag; del øverste J,ag
er af Nikkelstaa.l, og den samlede Tykkelse er paa den
horisontale Del 33 mm. og paa <len hældende Del l'i9 mm.
midtskibs og 64 rnm. ved Enderne. Drejetaarnene ere
pansret.le med 125 mm. hærdel Nikkclslaal paa Froul-
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siden, 90 mm. paa Bagsiden og 70 mm. paa Ophejsoiogsbrøndene. Kasematterne ere pansrede med 80 mm.
paa Frontsiden, 35 mm. paa Bagsiden og 60 mm. paa
Opbejsningsbr0ndene.
Der findes iall 13 Ophejsningsbrønde: 2 til 15 cm.
B. K. i Drejetaarne, 4 lil 15 cm. H. K. i Kasematter,
2 til de øvrige 15 cm. O. K., 3 til 75 mm. H. K. og
2 til 47 mm. B. K. Ophejsningen kan foretages saavel ved elektrisk Kraft som ved Baandkraft.
IIommaodo-Taarnet er pansret med 140 mm. Nikkelstaal.
Krydseren forsynes med 6 Alektriske Projektører,
2 paa forreste Bro, 2 paa agterste Bro og 2 paa en
særlig Projektarbro midtskibs.
Der installeres 4 store og 2 smaa Damp-Dynamoer
til .Ammunitions Ophejsoings Apparater, Ventilatorer,
Projektører og elektrisk Belysning; derimod skulle Styremaskine, Ankerspil, Fartøjsspil o. s. v. drives ved Dampkraft.
Krydseren har 2 lette Master med Signalræer. Oen
skal have følgende Fartøjer: 2 Dampbarkasser, 1 Slup
med Petroleumsmolor og 7 Rofartøjer.
Øvelsesskz'b for Maskinister og Fyrbødere.

Ved Bowaldswerke i Kiel bygges til den russiskæ
Marine et Øv~lsesskib for Maskinister og Fyrbødere,
som bar faaet Navnet 11Okean~ og er tilført Flaadenø
Lisler som Skib af lste Bang.
Om floved-Dimensionerne foreligger der endnu ikke
detaillerede Oplysninger, men Skibet skal rumme en
Besætning af c. 30 Officerer og 700 Maud og have en
Længde af 154 m.
Maskineriet skal bestaa af 2 vertikale 4 Cylinder
3 Gangs Maskiner; Kedlerne skulle indo11dnes i Grupper,
den ene bestaaende af 6 Niclausse Kedler og 6 Belleville Kedler uden economiser, den anden af 2 eller 3
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Yarruw Kedler og 2 Schullz Kedler. Skibets Fart skal
være 18 Knob.
Der skal anbringes 8 Ladebomme, hvoraf de 6 forsynes med Spil til 5 Tons og de 2 indrettes med Temperley's Kulfyldningsapparat og forsynes med Spil til 15 Tons.

Forskelligt.
Den i Tidsskriftets Februar Befte omtalte l{rigsretsdom over Chefen for Kystfors,·arspnnserskibet • GeneralAdmiral Apraxin" er bleven ophævet ved Kejserlig l\esolution, saaledes at Straffen bortfalder.
Under 23de Januar har Bs Majestæl Kejseren bifaldet, at en af Premierløjtnant Baron Raden paa Pekings
Mur tagen Fane overleveres til Kadet-Akademiet og ophænges der.
Fanen tilhørte Tungfusiangs Tropper.
Baron Raden kommanderede den russiske Marineafdeling
ved Gesandtskabet i Peking under Belejringen og er
bleven belønnet med Georgs Ordenen samt forfremmet
til Kaptajn for udvist Tapperhed.
I Marine-Musæet i St. Petersborg er der indrettet
en Mindesal for Kampen ved Taku. Midt pna Væggen
er anbragt et blaat Skjold, omgivet af en Laurbærkrans,
med Indskrift: n4de Juni 1900. Erobringen af TakuForterne•. Ved Siden af Skjoldet er ophængt to l{(ædningsplader fra Kanonbaaden , (foreetz «, som ere gennembrudte af 21 cm. og 15 cm. Granater. Den ene
af Pladerne sad udfor Officersmessen, og af den Granat,
som gennembrød den, blev Løjtnant Burakof dræbt,
den anden Plade sad midtskibs udfor Kulkasserne.
Under Skjoldet er ophængt et Oliemaleri fremstillende Slaget. Paa Væggen omkrmg Skjoldet anbringes
Billeder af de Skibe, der deltoge i Slaget, og Fotografier
af alle Deltagerne. I Salen skal endvidere anbringes
forskellige Minder om Kampen, Granatstumper, Fotografier
af Skibenes Beskadigelser o. s. v.
Ved Kejserlig Resolution al' 22. Januar 190l er
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det bestemt, at den ved Taku erobrede Torpedoband
faar Navnet II Løjtnant Burakof• og overføres til den
sibiriske Ekvipage.

Sverrig.
Personel.
Ekstra- Kadetter. For saa hurtigt som muligt
at kunne udfylde Søofflcerskorpsets Rammer, der som
bekendt i disse Aar undergaa en betydelig Udvidelse, er
der i Aar under 15de Febr. udstedt en kgl. Kundgørelse
om Antagelse af Ekstra-Kadetter i et Antal af 20. For
at kunne blive Ekstra-Kadet udfordres:
1} Almindelige Skolekundskaber af et noget større
Omfang end hvad der fordres til vor almindelige Forberedelseseksamen.
2) En Alder mellem 16 og 20 Aar d. lste Juni d. A.
3) God Legemsbygning og normal Farvesans .
De antagne Ekstra-Kadetter udkommanderes først i
c. 2 Maaneder fra Begyndelsen af Juli med s'amme
Øvelsesskib (Korvetten •Saga•) som Kadetaspiranterne,
dernæst i c. 8 Maaneder paa oversøisk Togt med Vinterskibet (Korvetten •Freja"), bvorpaa de til F'oraaret 1902
optages i Søkrigsskoltms fjerde Klasse, saaledes at de
Efteraaret 1904 ville kunne aflægge Søofficerseksamen.

Forskelligt.
Telegrafering uden Traad. Marineforvaltningen har afsluttet Kontrakt med en privat Fabrik om
Levering og Installering af 4 fuldstændige Stationer til
Telegra feriog uden Traad efter Slaby-ArcoR System.
Stationerne skulle instnlleres i 4 af de Skibe, der i Aar
skul) e deltage i Eskadreøvelser.
S taal p re sn ings fab riken Olofstrøm. Den svenske Slaalindustri arbejder ihærdigt og med el særdeles
smukt Resultat for at komme med i Fabrikationen af
Krigsmateriel. Som el nyt Eksempel herpaa skal nævnes
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den af QSvenska Stå.lpressningsaktiebolaget Olofstrøm«
opfundne og anvendte Metode, hvorefter Lndoingsrum,
hemmelige Rum og Agterrum til wbilebeadske Torpedoer
presses hele ud af en Stnalplade - Ladningsrum leveres
ogsaa af Fosforbronze - saaledes at Sammenføjningen
eller Sømmen paa Underkant undgaas. flerved vinder
Torpedoen ikke alene betydeligt i Styrke, men ogsaa i
llegelmmssighed i F'ormen, hvilket atter forøger Vaabenets Præcision.
Ifølge Overenskomst mellem Olofstrøm og Whilo1.iead & Co. i Fiume leverer denne sidste, om del ønskes,
Torpedoer, hvis Yderskal er forfærdiget al' den svenske
Pabrik paa den angivne Mande.

Tyskland.
Ombygningen af "Siegfried" -Klassen..

Artilleriets, Panserets, Torpedovæsnets og Maskinvæsnets stærke Udvikling i de sidste 20 Aar bar medført, nl Krigsskibe nutildags meget hurtigt bli\'e forældede, ja man kan uden megen Overdrivelse sige, at
de blive umoderne, medens de staa paa Stablen. Da
man jo nu ikke kan kassere Skibene, saa hurtigt som
Udviklingen kræver nye Typer, har man i alle Lande
med Iver kaslet sig over Modernisering og- Ombygoing
af ældre Kampskibe.
I Tyskland ere de gamle Panserskibe ,, IConig Wilhelm•, "Deutschland« og "Raiser• omdannede lil Ifrydsere af hte Klasse; men da Maskine og Kedler ikke
ere fornyede, egne de sig kun daarlig lil l{rydserljencste;
,,Sacbsen~ Klassens 4 Skille have faact nye Maskiner og
l(edler1 saml nogle mindre Forbedringer \'ed At'lilleriel,
og endelig er man begyndt paa en del,•is Ombygning af
nSiegl'ricdtt l{lasseo, idet man er beg)'DdL med nllagen,.
Da disse Skibe have samme Størrelse 110m "Iver Buitfcl<.ll", hvis Orullygniug og Mo<leruiseriog har været
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uoder Overvejelse, skal der gives en oærmere Beskrivelse
af, hvad der er opnaaet ved Ombygningen af •Hagen«.
•Siegfried" -Klassen blev projekteret i 1887, og
Skibeoes Opgave skulde være nat beskytte Flodmundingerne i Nord- og Østersøeo ,. . Dybgaaendet maatte derfor ikke overskride 5,38 m., og Depl. blev fastsat til
c. 3 500 Toas. Klassen bestaar af 8 Skibe, byggede i
1'ideo fra 1888-97. De 6 første have Bæltepanser fra
Stævn til Stævn, h,•orimod de to sidste, nOdinu og •Ægir•,
ere Citadelskibe.
Som Kedeltype valgtes Lokomotivkedler, dog Hk det
sidste Skib, nemlig uÆgiru, Thornycrofts Vnndrørskedler.
Kulbeboldnin gen i Kulkasseroe er 220 Tons, og
s om Reserve kan der tages 100 Tons i Sække. Aktionsradien med 10 Knobs Fart er c. 2 000 l{ml.
Skibene have været meget brugte, og det viste sig
efterhaandeo, at Lokomoli,·kedlerne vare meget ømfindtlige og vanskelige at have med at gøre paa Grund af
deres Tendens til Lækage, særlig efter Forcering, saalrdes al man blev nødt til at reducere KedeHrykket for
ikke al slide Kedlerne for hurtigt op.
Dct Forsøget med Vandrørskedler i 11Ægir• -var faldet gunstigt ud, og de seneste Søkrigserfarioger havde
aabnet Øjet for Brandfaren ved de mange Træinetallationer i ubeskyttede Overbygninger, blev det besluttet
al erstatte Lokomotivkedlerne med Vaodrørskedler, aL
udtage all Træ, der kunde undværes, og for Resten
indføre brandfrit Træ, Da dette var bestemt, toges det
under Overvejelse, om man skulde benytte Lejligheden
til i det Hele taget al forbedre Typen, og i hvilke RetniogP.r disse Forbedringer da skulde gaa. Resultatet af
disse Overvejelser ble,·, at man bestemte sig til at forlænge Skibene c. 8.5 m. for derved at faa tilstrækkeligt
Deplacement og Stabilitet til al foretage de forskellige
ønskelige Forandringer.
"Hagen" ble\· del første Skib, der saltes i Arl.Jejde,
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og delte paabegyndtes i Maj 1899 paa det kejserlige
Værft i Kiel.
Forlængelsen (8,4 m. = 7 Spantedistancer) blev udført derved, at Skibet blev skaarel over pan Midten,
hvilket Arbejde var til Ende i September, dernæst blev
Agterskibet trukket 8,4 m. agterover og et nyt Midterskib indsat. I Maj 1900 kunde Skibet sættes i Vandel,
og lsle Oktober samme. Aar blev det afleveret klart til
Prøveturene.
Disse faldt særdeles heldigt ud, og man synes i
Tyskland at være godt tilfreds med de ved Ombygningen
opnaaede Resultater; disse ere følgende:
1. Kulbeholdningen, der tidligere kun kunde bringes op til 320 Tons, er forøget til 580 Tons i Kulkasserne, - men desuden kan flydende Brændsel anvendes, og hertil er der Tanke, der rumme 60 cbm.
Aktionsradien et derved bleven forøget fra c. 2 000 til
3 500 Kml. alene med Kulfyring, og er altsaa i Virkeligheden endnu større. Bertil maa yderligere bemærkes,
at i Stedet for at regne med 1 kg. l{ul pr. I. B. IC. i
Timen, som man plejer al gøre, naar Aktionsradien angives i Tidsskrifter, er der regnet med 1,5 kg. for al
tage Hensyn til de mange andre l{rav, der stilles til
Rnlbeholdoingen, f. Eks. llelysning, Hjælpemaskiner, Destillation o. s. v.
2. Maksimalydelsen af de 4 Lokomotivkedler var
med el Lnfttryk svarende til 46 mm. Vandsøjle 4 545
I. H. IL, og den dertil svarende Fart var 14.85 Knob.
De 8 Vandrørsketlier præstere med et Tryk af 20 mm.
Vandsøjle 5 250 J. B. K., oi.: Skibet naaede 15 Knob ved
5 000 I. B. rt
Forlængelsen al' Skibet har haft den Indflydelse
paa Modstanden mod Fremdrivning, at Hastigbeder under 14 Knop krævll noget større Restekrat'L paa Grund
af den forøgede Fl'iklionsmodstancl, hvorimod den formindskede llttlgcmodsland vHd hHj Uastighed har med-
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ført, o.t denne naas med noget mindre Hestekraft. Aflægges Hestekraftskurverne svarende til Skibet før og efter
Forlængelsen, ses det, at den sidste ligger over den første lige op til knap 15 Knob, hvor de skære hinanden.
3. Skibets Drejeevne er selvfølgelig formindsket;
dog er Drejningsdiametren ved 12 Knob kun vokset fra
366 m. til 397, altsaa knap 30 ru.
4. Stabiliteten er forøget saa meget, al det har været
muligt at forøge Tykkelsen af Skærmene over de 24 cm.
B. II.. i at erstatte det 80 mm. tykke Kommandotaarn
med et nyl paa 180 mm.; at anbringe en Militærmast
med Kampmærs i Stedet for den gamle Signalmast, og
endelig at forøge den sekundære Armering med 2 Stkr.
88 mm. H. K.
6. De 2 Stkr. 35 cm. Overvands Breqside Apparater ere erstattede af 2 Stkr. 45 cm. Undervands do.,
og det 35 cm. Overvands Agter Apparat med et 45 cm.
pansret Udskydningsrør.
7. Ved Forbedringen ved Ventilation, Belysning
og Lukarer er Skibet blevet betydeligt bedre til Beboelse.
8. Træ er fjernet i videst muligt Omfang og brandfrit Træ anbragt, hvor Staal ikke kunde anvendes.
9. Panseret paa det nye Midlerskib er Krupp Panser
af 150 mm. Tykkelse.
Omstaaende Tabel vil give et Overblik over de Forbedringer og Forandringer, der ere en Følge af Ombygningen.
Som det vil ses af Sammenligningstabellen er "Bagen" utvivlsomt bleven et bedre Skib efter Ombygningen,
end del var forinden; men da det er konstrueret som Kystforsvarsskib, kan det have Interesse al se, hvorvidt det i sin
forbedrede Skikkelse tilfredsstiller de Fordringer, man
Almindelighed stiller til denne Type af r<rigsskibe. Disse
Fordringer kunne i Rorthed siges at være følgende:
1) Stor Panserbeskyttelse for Skroget.
2) Kraftigt, velheskyltet Artilleri.
3) Ringe Maalflade.
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Hagen.
for Ombygning

Lgd. m. P.. . . . •
Br... . . . . . . . . . .
Dybg . . . . . . . . .
Depl...........
Besætning . . . .

efter Omb)"gnlng

78,0 111.
14,926 m.
5 824 m.
8 600 Tons
276 Mnnd

J8 Stk. 24
AJ'Lillerl. . . . . . . .

l8

-

li -

Il. 8. K. .
88 mm. H. K.
S mm. lllilr.

I

• 35 cm. Uv. Stævnnpp.
Torpedoarmering
2 - 35 cm. Ov. Bredsnpp.
{
1 - 85 cm. Ov. Agterapp.
Kommandotnnrn
Takkelage ... . .
Maskinkraft . . . .
Muimums Fart
Kedler ...... . .
Skorstene; ..... .
Kulbeboldning i

Kasecrno . . . . .

Reserve. . . . . . . .
Proviant • . . . . . .

80 mm. Staal.

1 Signalmost

81,4 Dl,
14,988 m.
5824 m.
4114 Tons
297 Mand
8 Stk. 24 cm. B. K.
10 - 88 mm. li. K.
G - 37 mm. llncul. K.
4 - 8 mm. Milr.
1 - 85 cm, Uv. Stwvnnpp.
2 - 46 cm. IJrodsnpp.
- 46 cm, 111msr11t Ov.
Agterapp.
180 mm. hærdet Nikkelslnnl.

1

4 Lokomotiv I\,
1 Stk.

I ~lilitrormnst
6 260 1. H. K.
I G Knob ved 6 000 J. H. K.
8 Tbol'nye1·oft Va11d1·01·s K.
2 Stk.

220 Tone
I 00 Tons I 8ække
4 Uger

f180 Tona
60 clim. llydende Drændsel.
Il Uger

4545 I. H. K.
14.86 Knob

1) Medens Vandlinien maa siges at være godt beskyllet, kan det samme ikke eiges om den resterende
Del af Skroget, idet dette er ganske ubeskyttet, og Skibet vil sikkert i kort Tid kunne gøres ukampdygtigt
alene ved Grnnutild i det store udækkede Overskib.
2) Hovedarmeringen, de 3 Stk. 24 cm. B. K. L/s5,
er vel kraftig, men til Gengæld er den opstillet i Barbettetaarne, der slaa paa øverste Dæk, saaledes al der
mellem deres Underkant og Panseret er et aabent ubeskyttet Rum, i hvilket Sprængningen af en svær Granat
sikkert let vil kunne demontere Kanonen, uden al Taarnpanserel har lidt det mindste. Skærmen over Kanonerne
er ligeledes kun tynd, og endelig staa de lo forreste
Kanoner i en enkelt Barbette af Skibets hele Bredde,
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saaledcs ,at der er Sandsynlighed for begge Kanoners
samtidige Ødelæggelse af et enkelt Skud.
Den sekundære Armering er vel ret talrig, men af
ringe Kaliber, kun 88 mm. B. K., og Kanonerne slaa
ganske udækkede.
3) Bagen har et meget højt Fribord, og ihvorvel
der derved faas stor lldhøjde, saa bliver Maalfladen, der
som nævnt, for største Delen er ubeskyttet, ganske
overordentlig stor, hvilket er saa meget uheldigere for
Kystforsvarsskibet, som dets sandsynlige Modstandere
vel netop er Fjendens kraftigste Panserskibe, der jo nu
til Dags er spækkede med H. K. af svært Kaliber.

Indhold af Tidsskrifter.
Af KnptaJn J. S. Uoblenberg.

1901.
Artilleri, Panser; Kystbefæstninger. Norsk Tldeekrlft ror Søvæaen.

Panserformler. S. 19. - Tldøkrlft I Sjovruendet Årøberilttelae I BeatycknloA och Bevåpolng år 1900. S. 38. - Eogloeerlng. 1. Armour plates al the Paria exblblUon . S. 161. The
dlapoøllioo or Brltleh battleship armour. S. 209 Modern artlllery.
S. 297. Smokeless powder. S. 346. - Journal or the Royni Uolted
Service Institution. Armour, as at preaent opplied; ond ltø behaviour In ncUon . S. 130. - Mnrlne franpaløe. La reorganisation
du travall dnos noø nrøenaux. S. 64. La Maxlmlte. S. 145. Yacht. Le mat~riel d'nrtlllerle navnle. S. 158. - Miltheilungen
auø dem Geblele des Seeweaen1.
Elnhclla-Zilodmltlel fOr Geschi\tzabreuerung. S. 261.
Brltleche Exploølntolfe. S. 255. ProceediDl!B or the Unlted Stateø Naval lnetilute. Error& or gun
fire nt aea. S. 575. Reporl of the chlef of the Bureau of Ordoaoce. S. 679. Armor-plnte trlnls. S. 688. Gnthmnno nerie!
torpedo gun. S. 694. - SclenU0c Amerlcan. 1 . Smokeless powder
and gun erosion. S. 114.
Elektricitet og Magnetieme; elektrisk Lya. Mnrlne rran{:nise.
OfOclers tilectrlclens. S. 143. - *Nature. Vol. 68. Variations of
atmospherlc electriclty. S. 491.
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Fiskeri. Dan~k Fiakurlforculnga MedlemsblaLI. Lovforsloget
om Toldfrihed for Snit til Fiskeribrug, m . m. S. 61. DohuslensHnvlløkcrl 1899-1900. S. 62. Prov Snurrevnaddet pnn en noden
Mnnde. S. 73. Der ligger MIiiioner I llnvet. S. 76. Undermnnlaflsk. S. 79, 88, 137. Om nt fange Torsk med Snøre. S. 120.
Karpefodring. S. 147. Ulykkesforsikringen for danske flskere.
S. 161. Lidt mere om Unllermnnlsfisk. S. 151. Lidt om lslanda1\akerlet I 1900. S. 163. - llnnsn. Die Wegerechtsfroge <ler Flschdnmpfer. S. 64. 96. Fiøeher-Llcbter und Signole. S. 81.
fyr- og Vagervæsen, Havnevæsen, Lodsvæsen, Vandbygningsvæsen. Mangel ar fyr pno Lollands Sydkyat. S. 63 Vildledende
Sømærke ved Lreso. S. 53. 61. Aarhus Ham og Forholdene drr.
S. 74. 142. Loppegrundens Fyrskib. $. 97. Ueaejling nf Aarhus
Hovn I Taugc. S. ll0. - lngeuløren . Vestkyathnvnesagen . S. 81.
Et Pnr amerikanske Kullosningsnpparnter. S. 79. - Teknis k forenings Tidsskrift.
Vestkystbavnekommlaslonen s Uelmnknlng 11(
l4de November 1900. S. 177. Veslkyslhovncsngen S. 183. Marine frnorniøe. Un nouveau port nnglais. S. 146. Un programme
de Lravau1 publics. S. 146. Le connl du Rhln å l'ile d'Ellle.
S. 147. - Yacbl. Le projet de lol sur l'outlllogo des porls devnnl
le sennl. S. 109. - Miltheilungen nus dem Gelllcte des Seewcsens.
Stehende Wellen (Selchen) lm Haren von Poin
S. 299. Der
Schlffolll'ts-Conol von Korinth. S. 343. Elne Mlncrolulbojc. S. 345.
- Selenlille Amerlcan. 1. Amerlcan ear rerrlcs. S. 40. Pclroleum
ns 1111 lllumlnont ror buoys. S. 117. - 't Aunnlcu der Hydrograpble.
Bemcrkungen iil,c1· Leuehllhiirm" In rl.er Almerin-Ducbl S. 118.
Handelømarine, Konsulatvæsen. Dnnsk Søfnrtstldende. Hombur[!& Handelsfiaode. S. 44. Sømondsstonden og Folkethingevolgene. S. 59. Den ofOclelle Skibsliste. S. 60. Dansk Sejl ski barederi-Forenings Afdeling ror mindre Skibe. S. 62. Engelske Sornrtslnstitulioner. S. 93. 105. 117. 127. Lovregler ror Loslellnle
og DækslaBl S. 96. York Antwerp Rules eicepl Rule I. S. 110.
Tolden pan Skll,amnterl nler. S. 108. Expedlllonen nf mindre Skibe
I Kjobcnbnvns Frihavn. S. 109. Donske Konsulor. S. 143
Noutleal Mngnzlne. The hlslory ond proctlcc of mnrlne lnsurnncc.
S. 74. Colossal companies. S . 118. Lloyd's. S. 118. Searnrers'
anvlngs. S. 122. Compoundlng wltb crlmpa. S. 190. •- Marine
frnncolse. Lo marine mnrebnnde et l'effort onglnla ou Trnnsvaol.
S. 10. - Revue maritime.,. Progres des compognlea de novlgollon
ollemnudes. S. 655. 1. Bulletin de la marine mnrehnnde. S. 186.
- Ynchl. Marine mnrchaode.
S. 35. 68. 105. 130, Necesslltl
d'une marine mnrchande puissnnte. S. 121. - Hunto. Der Deleglrtentng des Verbondcs dcutscher Seeschllfor-Verelnc In Kiel.
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S. 74. - XXXJI Verelnata11 des deutscheo nnullacben Verelna.
S. 114. Das Drelwachen1ystero der Schllfø-Officiere auf Deck.
S. 123. Auøziige aus Gescbåflsberlchteo venchledeoer Rbedereien.
s. 138. 150. Die ruul1che Handelsflotte. S. 141. Die Rerorm
der Prlmleo der Handels-SchlfQ'abrt lo Frankrelcb. S. 160. Mltlheiluogen aus dem Geblete des Seeweseoø. Der Sch!fføbestaod
der iiaterrelchlecbeo Haodelø-Marloe. S. 354.
Historie og Geografi; Biografi og Rejser. Dansk Serarlstldende. Fra Ekenaund. S. 87. Kaptajn W. SkJedt. S. 121 .
Potoøi. S. 122. - Dansk Fiskeriforenings Medlerosblad. Christian
Frederik Lillken. S. 75. Fm den danske Slam-Expedltlon. S. 113.
129. 146. - lngeoiereo . Lord Armøtrong. S. 66. - Tldukrlft
ror Sevæsen. Nekrolog. S. 144. Mlndeøkrlft I Aolednln!! af
Hundredaarsdagen for Slaget paa Reden den 2. April 1801. (Prl11belunnet}. S. 175. - Norsk Tidsskrift for Sevæsen. Fra Krigsanret 1808. S. 89. - Vort Forøvar. Slaget paa Rheden den
2den April 1801. Nr. 529. - Nautlcal Magazlne. Treasure-aeek1ng
expedltlonø. S 786. 1.
Roggeweln'ø voyage for di11covery of
øouthern lands. S. 164. Pole seeklng. S. 192. - Journal of tbe
Royal Unlled Service Institution. Glliraltar. S. 812. - Revne des
deux Mondea. Une vislte 1, Dangkok. S. 882. - Revue marlUme. 1.
Lo. batallle de Santiago. S. 88. - Tour do Monde. 1. Maøcate.
s. 74. 85. Au PetcblU et sur les frontll!reø de Mandchourle.
S. 97. 109. 121. (A traveu le monde). Exploratlon du lleutenant
Amdrup il la terre dt BloBBevllle (Grænlaod orleotal). S. 89. Yncht La vente dee Sept-llee et le proJet de fol Cabart-Daonevllle. S. 49. - Marine Rundachau. Port Arlbur und Tallenwan.
Ein Riickbllck aur die BesllJ:ergrelfuns ducb die Rusaen und Schllderung der heutlgen Verblltnlase aur der Balhlnøel Kwantung_
S. 159. Die Grundlagen der Erfolge zur See. S. 245. NordelblahD!inlschea. S. 266. Sklzze der Tranerparade aur der Rhede von
Splthead em 2. Februar 1901. S. 361 - Hansa. Die deutsche
Flagge lm Mlttelmeer. S. 148. - •Ymer. Hvllka deler af Jorden
ilrn utforskade vid det nlttand Arbundradeta slut. S. 377. Den
avenaka expedltlonen tlll Boren Eilnnd sommeren 1899. S. 428.
t Ouo Torell den vetcnskapllga polarforskningens srundlåggare.
S. 455. Kap Bennet I nordøstre Grønland. S. 463. - "Geogrophlcnl
Journal. ,Malden Land• be ldentlfied aø the Falkland lølnnde? S. 414.
- •Nature. Vol. 63. The Flgure of tbe Earth. S. 408. - •Geographløche
Zeltacbrift. Heinrich Kleperl. (Schluss). S. 77. Die nlederlandlscbe
weet-lndlachen 1Heln. S. 94. Wlaaenachaftllche Ergebniue der
Jackeon-Harmaworth und der • Fram, E1pedltlon. S. 111. Rus•
sløche Elsmeerforschungen an der Murmankiiste S. 166. PolorTldulum f. Sov111e11. ~2. Aug.
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oxpe1l1Uon des Reriogs \ler Abruuon. S. 166. StnniJ des Bnuo9
des deutøchen Siidpolarschllfeø. S 166.
Krigsmarine. Tidukrlfl for Søvmson, Oemmrkntn11er Ul Premierløjtnant KJærs Artikel om det vmrnepllgUge herarne Mandskab.
S. 137. llleddeleleer fra Nord• og Østersemnrineroe. S. 149. Nonk Tldukrfft for S1JVæseo. Ve bedste Krlgasklbsl-ypor for d1m
britiske mnrlno med paoøer, armering og almindelig Udrustning.
S. 1. Om Morlnena Materlel. S. 26. -Tldsk.rlfl I Sjoviløeudet. Våro
leveranliirer af øjokrlgamaterlel. S. 13
Återbllck p4 avenako
lloltana iideo under nlltonde l!rhundrndel. S. 49. Floltan under
slstforOutna Aret. S. 73. - Englnecl'log. 1. Flroproof Ooor al tho
new Admlralty Bulldlog. S. 173. Tbc Rusalnn nrmour crulacr
• Bogalyr,
S. 214. Tbo 110w Uniled States crulaerø. S. 217.
TQe new llrlllah bultleablp ,Ruasel-. S, 245. DriLish Bl'mourod
crulsera. S. 273. Tbe aupplementary navy esUmatea. S. 307.
The oovy eaUmates. S. 377. Submarine boots for lhe 8rllleh
navy. S. 395. - Naullcal Magazloe. The value antl crficlency or
our oaval reserve. S. 108. - Uolled Service Magnzloe. The
homlnl! or cnrrler pigeon In worfare. S. 528. A clvillan-rldden
nation. S. 585. Some cauaea of inerDcleocy 111 lhe novy. S. 562.
- Mnrlne frnni:alae. L·augmentallon de In llolte de combnt. S. 1.
Marine et colonles . S. 18. Sooø-marlnø anglols. S. 143. Un
omlral civil. S. 145. La reforme milltalre en Anglelerre. S. 147.
- l\evue mnrlllme. i. Concluslona å lirer relativement 11 In construcllon ties navlres de guerre des dernl~res guerreø maritimes.
S. 602. Le Oayan, crolaeur ruaee. S. 611. Le Kal&H•Karl VI,
nouveou crolseur culraue nutrlchlen . S. 613. Uudget de In mnrlr,c
dee Etnla-Unls. S. 623. Noa ballmeote de guerre et leurs nn
clllrea. S. 58 Situation mllltalre du personnel ouvrler des auennux
de In marine en temps de palx et en tempa de guerre. S. 103.
Le Formidable, cuirOBøe anglols. S. 136. L'omlrautd nnglniae.
S. 138. Lo Clyde et les nouveaux contrnts de conatrucllons na,•aleø.
S. 141'>. - Yacht. Llgue maritime frun~nlee. S. 56. Les mnrlnee
tllra11geres en 1900. S. 57. Le r61e mllltnlre de lo Lolre devecrne
nllVlgoble. S. 61. Les ruuernllles de lo Relne d'Angleterre. Ln
dremonle navale de Spllllend. S. 69. Lee croiaeun anglole de
20 claøøe type ,Arrogonl• . S. 89. Lancement du culraese de
13,110 Tonneaux ,Cesarewltch•. S. 101. Le erolaeur de 3• cl.
de la marine anglaise le •Poctoluø,. S. 119. Le cuirasee rueao
le ,ceaorewltch• . S. 123 Lea eeostrucUonø neuvea å entreprendro
en l!lOl. S. 133. Eøøais du sous-marin •Le Holland• nur ~~lotø.·
Unla. S. 141. A propoø du budAet de lo marine anglniao. S. 146.
Le crolseur-culrnsstl le •Desaix•. S. 148. Les croløcm·a-culraaetls
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all'l erlcalos type •Callforo1a, . S. 149. Marine Rundscbau.
Elnlges fiber Wlntererbelteo nnd Vorlråge. S. 125. Die Krlligsmartnen lm Jahre 1900. S. 129. Uesprecbung des Vortrages von
Admiral Sir J. 0 . Hopklns: ,A few naval ldeas for the comlng
century• . S. 204. Urtbelle engllacheT Seeofilzlere dber Krlegsachllfstypen. S. 208. Der franzosløcbe Manneetat fur 1901 In der
Kammer !ler Deputlrten. S. 211. Eln engllsches Seelnlegøsplel.
S. 228. Krlegswertb und Gefechtøwerth der Schiff'e S. 285. Der
Panzerkreuzer eln KompromlucbUf. S. 301. Diskunion zum
Januar- und Februar-heft der ,Marine R'llndørhnu,. Zum Aufsati:
,Die Ergirnzung dea Seeofllclerkorps• . S. 310. Entgegnung aur
den Artikel dea Kapllii.o z. S. a. D. Stenze! : • Eln deutsches Marine Kadettenkorpa, . S. 330. Das Marinebudget fll'r 1901 lm rranzoslschen SenaL S. 359. Spnnlschrr Flotten-vercln. S. 360. Mltlhelluogen aus dem Geblete des Seewesens. Der franzoslsche
Marlnebudget-Voranachlag fiir das Jahr 1901. S. 262. Ole Geschwlndlgkelt der Krlegaechllfe. S. 320. - Rlvlsta meritlime. 1·
Progremml navall o tipi dl navlf S. 5. 'La marina nel aecolo.
XIX. S. 47. - Scleollflc Arnerleen. 1. The na,•al bill. S. 66.
Relative flghllng efflclency of war&hlps. S. 82. The new protected
crulsera of the ,St. Louløc clasa. S. 87. Superpoaed turreta rot
our latett battleøhlpa. S. 98. Our armored crulsers. S. 103.
Are tbe new ermored crulsl'rs up ,t o the modem standard or efflclency? S. 185. - Transport, &l'rvlce to the Philippines. S. 182.
The oew armored cruleera. S. 183. Bulldera' trlal or the • llllnols•.
S 195. Russlau nrmy and marine. S. 195. - Proceedlnga of
lhe Unlted States Naval Instituts. Our new bettleshlpa and armored crutaera. The Brlttøh nevy. S. 680. 8 . M. S. •Esaex ■•
S. 696. Urlllsh armored cruløer Abouklr. S. 700. The ermored
cruløer Jeanne d'Arc. S. 701. The new german crulser Amazone.
S. 703. The germao armored cruløer Prim: Heinrich . S. 704.
Lyetsejlads. Yacht. Le yacht nuatrallen å double coque
, Flylng Fløh. • S. 54 ,Tlny,. yacht de 2 Ti. 1 /, de la Jauge de
1899. S. 65. Le ateamer d'excuralon ,La Marguerite•. S. 67.
Le yacht de 3 Tx ■ Alglon, . S. 67. Le yacht amerlcaln ■ Eric• de
5m 80. S. 81. • Typhon,. S. 88. Le yacht anglalø de 81 Tx
, Columbine• S. 90. Le yacht conatrult il Boston pour le detens11
de la coupe de l' ■ Amerlca, . S. !18. A propoe d"aviron . S. 95.106.
119. Lø yacht anglelø ,Bonlto• . S. 101. Le yacht •S. G. I>. G.•
I!. double coque. S. 117. Notes de yachtlng. S. 123. Releve
deø prlx gagn~s par leø beteaul de plaløance en France en 1900.
S. 124. Le rowlng-club de Toura. S. 126. Au sujet des regales
de Cannes. S. 128. Le steam-yncbt omerlcnln de 2082 LX ,Lyøl-
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strntn •·
S. 138. Le eotre nuglala ,Caprlce,. S, 138. Cnnot
monotype å dtirlve de clnq metres. S. 146. - Sclentlflc Amerlcaln.
1. Yacht raclog aod the towlng tank. S. 66. Cup-,acht dealgnlng.
S. 194. The International raclng-yacht ,Independeuce,. S. 198.
Lægevæsen. Skibs-Sundhedsvæsen. Revue maritime. 1.
Solos il donner nux blesstis pendonl et apres le combat. S. 41. Marine Rundaohou
Die Verwundungen des do11lschen Detachements helm Seymouracben Expedltiona-Korpa. S. 182. - Proceedlngs
of the Unlted Slatea Navn! lnstltulc. A atrelcher ror wounded ou
bonrd shlp. S. 625. - •Nature. Vol. 63. The ase or moaqulto
curlaina as proteetlon ngnlnst Malnrln. S. 371. Mnlnrln nn,1 moaqulloa. R. 395. Molarln and lls preveotlon. S. 494.
Maskinvæeen (Masklnprove-Togler ae Krlgsm11rlncl Dnnak
Søfarlstldende. 'I urblne-Masklner. S. 98. - ln:genlørcn. Dansk
Ingeniørforenings Betingelser for Levering af Dampkedelmaterlale.
S. 118. Pendulpropellen. S. 181. - Norsk Tidsskrift for Søvæson.
Om Arballancerlng af Dampmaskiner. S, 81. - Journal of tho
Royal Uolted Service Instllullon. On tho cmployment of directcurrent dynamos for the produclion of thrco-phnse currents ror
vontllatiog motors on board german wnr-øhlpa. S. 296. - Nnutlcal magnzloo. Nnval eoglneers. S.191. - Marino franfolsc. Encore
la quesllon des ohaudl~reø, S. 31. - Ynchl. Lea ortlclers mticnnlclons. S. 73. 86. Essalø d'un nouvenu propulseur hydrnullque.
S. 76. - Marino Rundachnu. Eia Beltrag 111r Frage der Nouberohruog eogrohrlgor Wosserrohrkcssel. S. 195. Die englischen
Mo.rlne-lngenteurø. S. 356. - Mlttheilungon nua dem Goblete des
Seewesens. Elo .Appnrnt zur Vermeidung folatlher Mnschlnen-Umsteoeruoga-mauliver. S. 310. - Rivløta morllllmn. 1. Corrosioni
del tubl scaldatori. S. 237. - Solentiflc Amcrlcon. 1. Progress
of turbine propulslon. S. 82. Ropalring u broken ahnft al aen.
S. 122. - Proceedloga of lhe Unllod Slntes Novnl lnstltule. Turbine steam englnea. S. 682.
Meteorologi. Dnnøk Fiskeriforenings Medlomsblnd. Uundlrosten.
S 166. - Donsk Søfartslidende. Jaforholdcnc I de orkllske Have
I Anret 1900. S. 98. - Nnullcal Magozlnc. Drlrt Jce. S. 128.
The new lheory of lide. S. 183. Wealher forccnsls. S. 193. Hansa Die Wetlerauuchaukorten fur don Nordntlnntlschen Oconn.
S. 112. Marine Rund1chau.
Nordallontlache Wellerachau.
S. 281. - Sclentillc Amerlca11. ,. Electrlc wlnd-regislllrlng npporntus. S. 198. - •Nature. Vol. 63. An Earlhquoke on February 10.
S. 396. - • Annalen der Hydrograpbte. Dlo Witterung nn der
deutøchen Kuøte lm Dezember 1900 und Jnnuar 1901, S. 93.
140. Wind, Weller und Strom zwiøcbcn Knmerun und Siorrn
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Leone. S 122.
Die r.leteorologle lu der moderoen Scbll[ahrl.
S. 180. Ueber Perlodlcltilt In meteorologl8chen Zablenrelben. S. 135·
Lurtøplegelung bel Kap Horn. S. 137 - •Meteorologløche Zeltschrlft. Pilot Charts or tbe North Allantlc and Medlterraoean.
s. 184
Navigation, Astronomi; Instrumenter. Dansk Søfartslidende.
Kronometre. S. 83 - Norsk Tldakrlfl for Søvæsen. Krag-Arnesens
Sted- eller Arstnndsbeøtemmer. S. 34. - Englneerlng. 1. An Instrument for measurlng the rolling of øbtps. S. 407. - NauUcal
Maga.zlne. Cape Horn. S. 61. Lunars. S. 127. Navigation In
cloudy weather. S. 126 Napler'ø analogles and the double chronometer. S 89. Lunarø agaln I S. 197. Meteors. S. 144. Kitchln's ex-meridian diagram. S. 181. - Revne maritime. ◄• D11termlnallon de In poøltloo du navlre quand l'horlzon n'est pas
visible. S. 491. - Hansa. Die Koppeltarel. S. 76. Elnlge Notlzen
,uro Gyroskopen Fleurtals. S. 125. Ueber Klmmllefea S 186.
Verøchledene Comp111øroaen. S. 162. - Miltheilungen aus dem
Geblete des Seewesenø. Zur Pruls der modernen Navlgallonøhibrlng
S. 285. Sclentlfic Amerlcan. 1 . Mercurlal barometer. S. 74.
Picture-mnkln!l on the type-wrlter. S. 75
An Instrument for
Proccedinf!a of tbe Uolted Stateø
drawlng elllpaeø. S. 106 na,al lnøtltute. Porter'ø position verlller - an ald to eafe coaat
uavlgaUon. S. 624. - 'Geographlcal Journal. The Degree-measuremeot in Splllbergen. S. 433. - "Nature. Vol. 63. The Total
Solar Eclipøe of May 17- 18. S. 347. - 'Annalen der Bydrographle.
Der Damprerweg durch daa Geblet dea Sfidostpasøates aur dem
Wege von Europa nach dem Kap der Guten Hoffnung. S. 78.
Signalvæsen. Dansk Søfartøtldendo. Slgnaler I Taage. S. 81.
Taageslgoaler ved Aarhus Bavn. S. 132. Dea nye Internationale
Slgnalbog. S. 139. - Tldukrift for Søvæøen. Den nye Internationale Signalbog. S. 126. - Norsk T!dsakrift ror Søvæøen.
Afstandatelegrarerlog med Projectør. S. 96. - Nautlcal Magaiioe.
On immediate navigation; or, the connln!l of ocean Steamerø.
S. 80. Stgo&is. S. 189. Fog signals. S.196. - Revue maritime. •·
Syal~me de ølgoau:i de cote. S. 615. Marine Rundøchau.
Mehrfachtelegraphie ohne Drabt. S. 233. - Scleotlllc Amerlcan. 1.
Submarine Signailing. S. 83.
Skibbyggeri, Skibsudruatnlng (A0øbnlng ae Krigsmarine). Eaglneerlng. 1. The Hamburg-Amerlcan llne'ø , Deutscbland,. S. 296.
367. Preøøure on submerged movlng plales. S. 409. A design
for n faet øcout. S. 410. The lnatltutlon of naval archltectø.
S. 416. 432. The vlbrallon of øtenmers. S. 422. - Nautlcal
~ln!lozinc.
Ship lnunches of 1900. S. 119
Speed or ønlllng
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shlps. S.127. Ancbora. S. 136. The genesis or tho øorew collier.
S. 178. - Revue maritime 1. Embarquemenl du chnrhon li la
mer. S. 129. - Yacht. Le stenmer da rlvi~rc •Sayhueque,
S. 52. Le steamer anglalø , Donnncona•. S. 57. Le paquebol•
yacht li vapeur •Prlnzeasln-Victorln-Luløe•. S. 127. - Hansa.
Eln Versuch, die SelbatenUOndung der Stelnkohle zu erkliiren,
nebsl Vorschlag dleselbe iu nrhiiten
S. 103. Oor dentsche
Schlllbau In den letzteo 30 Jabren . S. 105. Vorschlnge, rccht,elllg
elne !'.iolbslent.iiindung voo Koblenladungen [estzustellon S. 127.
- Mnriue Ruodschau. Elo Dellrng zur Frase der OrclschrnubenSchlO'e. S. 266. - Miltheilungen nus dem Geblcte iles Seowooecns.
Ole baullcbe Entwlcklung der Ocenndnmpfor. S. 1148 Der Uno
von Rle1endnmpfe1 n. S. 9f>2. Eln elgenorllger Unfllll. S. 353. Sclenllfic Amerlcnn . 1. The twlo-screw crulsing yacht , Prlnzcøsln
Victoria-Luise,. S. 67. Sir William White nnd tl1e now royal
yncbl. S. U4. Vasl and increaslng hulk or lho modorn stenmahlpa S. 162. A !olding bunk [or cara and ahlps. S. 170. Proceedlngs o[ Lhe Unlled Slotea Naval lnslilulo The development
or serman naval construclion. S. o7fi. Nnvul cooatTuction In
Fra11ce. S. 687. - .. Geographiacbe Zeilschrlrt. Scblflfahrl und
Scbllfbau auf den uordamerlkanløchen Seen. S 110.
Skolevæsen. Revue maritime. 1. L11 uouvelle aBSoclnllon
allemande d'lnstructlon m1vnle. S. 163. - Mlllhcllungr n nue dem
Geblele ries Seewesens Tokelagen und Segcl nla Er1lebungsmittel
In den heuligen Kriegs-Morineo. S. 305.
Sekrig og Sekrigshistorie, Sømanevre, Sekrigs-Kunst, Kystforsvar_ Tldskrirt I SJovi1scorlet. Om undcrvnttcnshUar, øiirski1dt
merl hflneyn til dcrne uovandbarhet vid forsvaret ar Sveriges
Kualcr S. 1. Om luftbnllongeo I sjokriget& ljenet, sil.rsklldt med
filsl.lldt nrseende på vA.ra forh4.llanden . S. 19. - Uniled Service
Magazlne. Naval øtrntegy a;1d the Cbonnel lslnnda. S. 447. Marine fron\\alac. Lu dMeose de In <.:orse. S. 180 - Revue
murltlme. •· Mnnocuvrea nnvnlcs en Anglotrrro on 1900. S. 611.
Monoouvrcø onglaiaes dnna la M6dlterranec. S. 6!l6. - Miltheilungen
11ua dem Geblele dea Sec\\eøooø. Tnktischo Uclrnehlungen uber
1lna Doppelstnffel-Syatem. S. 201. - Rivlsln marltllma. 1. Per
nna quPstione fil tnltlco nnYble. S. 108. Tnttlcn delle aquadre
moderne. S. 116.
Sclentiflc Amerioan. 1. A gllmpae or th e
11øval batllc or Santiago. S. 121. - Proceecllngs of Lhe Uniled
Stntes Navn! lnetitute. Operolloos in North Chh111 S. 637 The
oew firsl-ctass Auslrlon const-defence botlleahlJI llnbsburg S. 6!l. ,.
Sømandskab. Tidaskrift for Søvæsen . Bogoomeldels11. S. 147.
- ll1lttl1eiluogen nus dem Gclllclr. des Soewesens. Die Jfohrtgeschwlodlgkolt von Dampfero bel Nebelwetter. S. 353.
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Søopmaafling, Farvandebeskrivelse, Gradmaaling. Dansk Flakcrlforeningø Medlemsblad. Opmaalineerne ved Island. S.164. - Dansk
Sørartstldende. Søkort og Farvandsbeskrivelser. S. 98. 123. Tidsskrift ror Søvæaen. Vore Søkort og Faryand.s beskrlvelser, dereø
Udvikling og ouværen({e TIistand . S. 89. - Neutical Magnzlne.
Amerlcao hydrography S. 192. - •Geographlcal Journal. lce In the
Arctlc Seas 1900. S. 436. - *Nature. Vol. 63. Soundlngs lo the North
Atlantlc. S. 487. Pilot Cbarts. S. 494. - •Annalen der Hydrographle.
Zur Kihlenkunde von Celebes. S. 49. Zur Kastenkunde des Molukkeo-Archlpcls. S. 67. Zur Kiistenk11 nde der Philippinen. S. 75.
Nacbtrng zu: Die MOodong der ,Yagtse-Kiaog,. S. 76. Beobachtungen von Wassertemperaturen lu den vlerzlger Brelten des lndløcben
Ozeans. S. 82 Ueber die Tempe1atur lm Kattegat und lm weatllchen Theils der Ostsee. S. 83
Zu, KOsteokunde Westafrlkllø.
S. 101. Bemerkuos~n ilber Mogador und Casablanca. S. 117.
Bemerkungen iibcr die Vigo-Bucht. S. 118. Zur KOstenkunde
der Phlllppioen S. 121. Die Slromungen In dem St. Lorenz-Golr
elnøchl. der Antlkostl-Gcgønd, der Cabot- und der Belle-lale StraBBe.
S.124.
Søret og SBfartslove. Danøk Serartstldøude. Eogcløk Højesteretsdom. S.131. Norøke Domme om Søpant for Fordringer paa
Tldøberrngteren. S. llU. Er Strejke force majeure efter rransk
Ret? S.141. Svensk Dorn i et Fragtassuraoce-spørgamnal. S.144.
- Hansa. !at dnø Gcricht des Orleø, an dem die Reise eodele
oder daa Gericht des AbmustPrungs-Orles rur Heuer-Forderungon
zustii.ndig? S. 126. - nlarine Ruodachau. Seekriegsrecbt. S. 231).
- RI vista mnrlttimn 1. Quod Juatum est Judlcale. S. 211.
Ssulykker, Redniogsvæsen, Bjærgningsvæsen. Danøk Søfartøtldende. Dokbranden I Hobokeo. S. 95 Gratialer til •Loolslana,'s
Beøætulng. S 95 Bjærgelønnens Fordeling. S. 96. Hej Bjærgeløn.
S. 96. Søulykke-Statlslikken. S. 107. Dampskibet Cnrl's Bosætning. S. 122. Bjærgeløn for l:ljærgnlng ar eget Skib. S. 132. Den
pollokøke Præmie S. 140. - Ingeniøren. Konkurrence nngaaeode
Apparater til Redning af Menneskeliv ved Søulykker. S. 174. Tidsskrift for Søvæsen. Det jopaneslske Redningøvæøeo S.148. Life-Boat. Sketch uf lbe progreøs made lo the conslructlon of
coasl lifo-boats. 1785-1900. S. 2. Uoiled ~tales Llfe-saving
service. S. 13. Nautlcal Magailne. Brltlsh Shipping casualties
or 1900. S. 96. - Annales du øouvetnge maritime. Bapteme du
canot •Sainte-Reine• nux Sables d'Olonne.
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Tale ved Søkadetkorpsets 200-Aars Jubilæumsfest
den 26 April 1901.
AI Kommmandør F. C.C . Bardenfleth,
Ohef for Soolftcorukoleo.

Deres Majestæt,
Deres kongelige Højheder,
Højtærede Forsamling!
Naar Søofficersskolen i Dag bar den Ære indenfor sine beskedne Mure at se Landets Konge omgiven
af sine høje Slægtninge og af en saa talrig Forsamling,
er Aarsagen hertil jo den sjældne Fest, vi i Dag kunne
fejre: 200 Aarsdagen for Søkadetkorpsets Oprettelse.
Det er dog ikke blot de mange Aar, Søkadetkorpset
som Institution kan se tilbage paa, der for os giver
Dagen sin Betydning. I fuldt saa høj en Grad er det
Bevidstheden om, at fra dette Korps or i Aarenes Løb
udgaaet en talrig Skare af Mænd, der med Hæder have
indskrevet deres Navne i vort Fædrelands Historie, ikke
blot Mænd som de I der kæmpede i Kongedybet og ved
Uelgoland, men tillige Mænd, der paa mange Omraader,
ogsaa i Fredens Dage, have vist, at de hørte til Landets
bedste Sønner.
Det vil da være paa sin Plads her i korte 'fræk at
give en Skildring af de Forhold, under hvilke Søkadetkorpset har bestaaet i de forløbne 200 Aar. Med et
Par Ord skal jeg dog først omtale Forholdene forinden

1701.
Under Kong Christian IV og endnu i Admiral Niels
Juels Tid fandtes her i Landet ingen videnskabelig Anstalt til Uddannelse af Flaadens Officerer. For en stor
Del bestode disse af Mænd, der havde lært deres SøTtdukr. f. SOTIIIIOD, 72. Aarg.
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mandsskab om Bol'd i Handelsskibe og gjOl't Tjeneste
som Lærlinge paa Generalstaternes Skibe; man inclforskrev
dog ogsaa Udlændinge, særlig Hollændere, men ~øvrigt
ogsaa Englændere, Franskmænd og Tyskere; men skønt
vel nok maoge af disse kunde gøre nogenlunde Fyldest,
særlig i de mere und~rordnede Poster, saa stodc de
dog ofte temmelig lavt i social Dannelse, hvad der fremgaar af de af Admiralerne Niels Jucl, Christian Uielcke
og Henrik Span udfærrligede • Conduile - Lister." Ikke
desto mindre saa man dog Eksempler pan, at l\'Iænd, der
bande vare drikfæltlige, og som tilmed hverken kunde læse
eller skrive, avancerede op til de højeste Orficersgrader.
Da Admiralitetet eflerbaanden nk Øjet op for, at
det var nødvendigt at skaffe sig de fornødne Befalingsmænd ved i Tide selv at opdrage unge Mænd dertil,
blev Lærlingeinstitutionen som en forskole til Officersstanden slaaet fast ved kongelig Resolution af 3. April
1683. Det blev heri vel ikke bestemt, al kun Lærlinge
kunde blive Officerer; men de Lærlinge, der opførte sig
godt, og som havde gjort de fornødne Togter, vure sikre
paa at faa OfOcersndnrevnelse.
Admiralitetet sørgede
for, at de fik den fornødne Søfart; derimod var det
næppe stort bevendt med den Undervisning, de fik, naar
de Yare hjemme. Overhovedet bestod Fordelene ved
denne Institution hovedsagelig deri, at Admiralitetet
havde det i sin Baaod kun at antage saadanne unge
Mænd, der kom fra ordentlige Hjem, og som i hvert
Fnld kunde læse og skrive. Man søgte med andre Ord
at højne Tonen i Officerskorpset ved at antage bedre
Elementer og derved lægge en Dæmper pan den Raabed,
der tidligere havde hersket blandt Officererne.
Ved Flaadens Udrustning i Aaret 1700 viste det sig
imidlertid, at Lærlingeinstitutionen ikke havde formanet
i de ca. 20 Aar, j hvilke den havde hestanet, at tilvejebringe de fornødne Befalingsmænd, og at man derfor
alter maatte tage sin Tilflugt til at hverve et ret betyde-

Ved Søtadetkorpseta 200-Aare Jubilæumsfest.

355

ligt Antal i Udlandet. Denne uheldige Omstændighed
i Farens Stund gav Anledning til, at Flaadens Overbestyrelse for Alvor tog under Overvejelse, om det ikke
var muligt at give Lærlingeinstitutionen en fastere Organisation og at udvide dens Rammer, og disse Overvejelser førte saa næsteAartilOprettelseo afSøkadetkompagniet.
Den Mand, der gav Stødet hertil, var Præsidenten
i Admiralitetet, Generaladmiralløjtnant U Ir i c h C b rist i an Gyldenløve, Kong Frederik den Fjerdes Halvbroder. Ban indsendte til Kongen en længere, motiveret
Indstilling, i hvilken ban nærmere paaviste det uheldige
i, at man ingen Garanti havde for, at Lærlingene bestilte noget den Tid af Aaret, hvor de ikke vare til Søs;
han foreslog derfor en daglig Undervisningsplan, efter
hvilken saavel de teoretiske som de praktiske Øvelser
kunde foregaa; endvidere foreslog ban en Udvidelse af
Lærlingenes Antal fra 60-100, et Regulativ for deres
Lønning, en Uniform, deres Inddeling i 4 Brigader
under Ledelse af en Chef og de fornødne subalterne
Officerer og endnu en hel Del andre Detailler. Den
26. April 1701 bifaldt Kongen Gyldenløves Forslag og
udnævnte til Chef for Kadetkompagniet, som altsaa hermed var oprettet, Kommandør Christen Tbomesen
Se b e sted , den senere navnkundige Admiral.
De Fordringer, der i Begyndelsen af det 18. Aarhundrede stilledes til de unge Officerers Kundskaber,
vare selvfølgelig ikke synderlig omfattende ; Fagene, hvori
der undervistes, indskrænkede sig væsentlig til Navigation, Artilleri, Skibbyg!ling, Tegning og Eksercits. Dog
var der endnu et Fag, paa hvilket man syntes allerede
straks ved Akademiets Oprettelse at have lagt megen
Vægt, nemlig Dans. Læreren heri skulde ikke blot
undervise Kadetterne, men ogsaa Volontærerene, o: unge
Mennesker, der vare indskrevne ved Kompagniet, men
som af Mangel paa Plads ikke endnu vare optagne blandt
25"
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Kadetterne. Ban flk en efter Datidrns Forhold endogsaa ret betydelig Gage, nemlig 200 Rdl. aarlig, og,
hvor vigtig man aosaa hvert Øjeblik af hans Undervisning at være, fremgaar deraf, at hans Kontrakt indeholdt en Bestemmelse om, at dersom han blot forsømte
sin Tjeneste et eneste Minut, skulde han miste et helt
l{vartals Løn.
Undervisningssproget paa Søkadetakademiet var lige
fra første Færd af Dansk, hvad der havde sin naturlige
Grund i, at T{ommnndosprogeL om Bortl i F'laadeos Skibe
ogsaa var Dansk. Jlelle er vel værd at lægge Mærke
Lil; thi paa Landkadetakademiet taltP.s der lige til Guldbergs Tid kun Tysk, paa Universitetet og i de lærde
Skoler kun Latin, ja der gaves i disse Skoler end ikke
Undervisning i Dansk.
Søkadetakademiet var derfor den første
højere Skole i Danmark, hvor Modersmnalet
kom til sin Ret; ikke blot taltes der kun Dansk, men
alle Ordrer til l{adetterne, alle Skrivelser lil Kongrn og
Admiralitetet vare affattede paa Dansk.
De ydre Forhold, hvorunder denne danske Skole
arbejdede, vare i mange Aar højst kummerlige. Ved
S0kadelakademiets Stiftelse blev der anvist det Værelser
i et Bus paa Gammelholm med Vinduer ud til Holmens
Kanal. Huset var allerede dengang i en maadelig Forfatning, og da der i Aarenes Løb ikke blev aoveotlt
noget til dels Vedligeholdelse, bleve Forholdene efterhannden heil fortvivlede. r Aaret 1720 indbcrelledP. saaledes Schoutbynacht Rosenpalm, der i 1715 havde afløst Sehested som Kadetchef, at A.kademiet var i saa
slet en Tilstand, at man kunde frygte for, at Loftet
skulde falde ned i Hovedet paa Kadetterne; at Taget
var saa brøstfældigt, at Vandet, naar det regnede, strømmede ned over de unge Menneskers Hoveder; at Gulvet
var saa raaddent, at der navnlig om Vinteren opstod en
saa stærk Træk fra Kælderen, at det ikke var til at ud-
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holde, saa meget mere som der ingen Kakkelovn fandtes
paa Salen. Kadetterne fik dog imidlerlid Lov til at
fryse endnu i 4 Aar; saa fandt de endelig paa den ganske
fornufLige Ide selv al leje en Kakkelovn, da de ikke
kunde faa den paa anden Maade.
I øvrigt kan det maaske have knebet nok for l{adetlerne at skillinge saa mange Penge sammen, som
der behøvedes hertil; thi de økonomiske Vilkaar, hvorunder de levede, vare meget daarlige. Vel hnvde de 12
ældste Kadetter nominelt en Lønning af 100 Rdl., de
øvrige af 52 Rdl. aarlig; men som Følge af de betydelige
Udgifter i Anledning af den store nordiske Krig var
Statskassen tom, og hverken Lærere eller r<adelter flk
deres Lønning udbetalt. I Aaret 1717 skrev Chefen,
Kommandør Rosenpalm, til Kongen, at Kadetkompagniet
havde 2 1 /s Aars Lønning til Gode og tilføjede, at "s aa
som den største Del af bemeldte [{adeLLer saavel som deres lnformatores ere ikkun fattige
og intet til Subsistance haver, end hvad Eders
kongelige Majestæt dem allernaadigst til Gage
haver tillagt, maa de krepere, naar bemeldte
allernaadigste Gage udebliver."
Efter Krigens Slutning i 1720 oprandt der dog
blidere Kaar for Kadetterne og deres Lærere, og deres
Lønninger bleve dem regelmæssigt anviste maanedlig forud.
Det har sikkert været ret vanskelige Opgaver, der
paa de Tider stilledes til Kadetcheferne og Skoleofficererne, der ingenlunde altid fandt den fornødne Støtte
hos Admiralitetet lil at haandhæve deres Myndighed og
Disciplinen lige over for Kadetterne, hvoraf mange syntes
at have været nogle temmelig udisciplinerede og uregerlige unge Herrer. Naar en ung Mand havde opnaaet
den Lykke at blive Kadet med Gage, saa kunde han
gerne være baade doven og dum og ganske uskikket
som Sømand, uden at han derfor risikerede at miste
sin Stilling. Bertil kom, at Protektion fra oven ofte
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var den eneste Adkomst Lil at blive Kadet eller liL fra
denne Stilling at opnaa Udnævnelse til Officer, hvorved
der naturlig,·is olte skabtes Misfornøjelse bos dem, der
uretfærdigen bleve forbigaaede . Uagtet del saaledes ved
kongelig Resolution var fastslaaet, at ingen kunde blive
({adel, med mindre han var fyldt 14 Aor, forekom der
dog ikke sjældent Eksempler pao, at langt yngre bleve
antagne. I 1721 udtaler snaledes Chefen i en Skrivelse
til Kongen sin dybe Beklagelse over efter Ordre ut have
maattet "enrullerc11 et Uarn paa 18 Maaneder som Kadet
med Gage, hvad der havde til Følge, at en ung Mand,
han selv bavde indstillet, og som l1avde de fortrinligste
Kvaliflkationer, blev udelukket.
Naar der bat· været udtalt Tvivl om, hvorvidt Torden s kj o Id nogensinde har været !{adel og som saadan gaaet paa Akademiet, da savner denne Tvivl enhver
Berettigelse. Tordenskjold eller Peter Wessel, som ban
jo dengang bed, blev [{atlet den 11. Januar 1709 i en
Alder af lidt over 18 Aar. To Aar senere, medens han
endnu I ar I( adel, skrev han direklc til l{ongen - del
faldl ham ikke engang ind at lade sin Skrivelse fremsende scnncm sin Chef - og forlungte intet mindre
end at faa en Fregat at føre. Han synes altsaa allerede dengang at have haft ikke saa ganske ringe Tanker
om sin egen Dygtighed, hvilken han jo iøvrigt ogsaa
Ok Lejlighed til senere i Gerningen at godtgøre. Som
bekendt var han ved Afslutningen af den store nordiske
Krig i 1720 avanceret op Lil Vice-Admiral, medens flere
of de unge Mænd 1 der samlidig med ham vare komne
ind paa Akademiet, endnu gik som r<adeller i Skolen
paa Gammelholm .
Paa Grund af den lndsllræokning I som baade S0og Landkadetkorpset bleve underkastede efter Krigens
Slutning, blev Søkadelakademiet af økon omiske Hensyn
flyttet ud i den samme Uygning, lJVor Landkadetterne
havde til Buse, nemlig det gamle Operahus, den nu-
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værende Rigsdagsbygning paa Hjørnet af Fredericiagade
og Bredgade. Her skulde altsaa Land- og Søkadetterne
bo i Fællesskab og tildels nyde fælles Undervisning. Vel
skulde Kommandoen og Jurisdiktionen over de to Kompagnier vedblive at være særskilt; men den almindelige
Inspektion over Bygningen og over Vagterne skulde
paahvile Landkadetternes Chef pna samme Maade som
en Kommandant i en Fæstning. Denne Ordning syntes
Sø kadetternes. Cher, Admiral Rosenpalm, ingenlunde om;
han skrev slraks en længere Indstilling til Kongen,
hvori han gjorde Rede for alle de Ulemper, han ml'nte
vilde opstaa deraf. Ban udtalte endogsaa, at han forudsaa Korpsets Ruin, om Kadetterne toges bort fra
Holmen og stilledes under Tilsyn af andre Overordnede,
der ikke kunde give dem den rette Information. Hans
Indvendinger hjalp dog ikkl' noget; han fik Ordre til at
fratræde sin Post ved Søkadetakademict den lste Januar
1728, og samtidig fandt Indflytningen Sted.
Det gik dog bedre med Samlivet mellem de to
J{adetkorpser, end man havde ventet; selvfølgelig forekom der Rivninger, men for at formindske Aari;agerne
til disse, traf man i 1737 den Ordning, at Bygningen
skulde deles ved Skillernm og Tralværk pau Gangene i
2 Dele, hvoraf hvert Kompagni fik sin, saalede.s at de vare
skilte fra hinanden. Den Mand, der i 1735 af Kong
Christian IV var bleven betroet Ove1·bestyrelsen afFlaaden,
og som derfor tillige havde Overtilsynet med Søkadetkompagniel, nemlig Greve Frederik Dannes kj o 1d Samsø e, nærede en levende Interesse for Søvæsenet,
og i Forening med Kadetchefen, l{aptajn Fontenay, indførte han mange og vigtige Forbedringer ved Kadetternes
Undervisning og praktiske Uddannelse.
Ban havde
ogsaa til Hensigt ut skaffe Søkadetterne en særlig
Bygning; en saadan blev i 17 46 beordret opført paa
Gammelholm, men den blev rigtignok efter Opførelsen
tagen i anden Hrug, og efter Kjøbenhavns store
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ll rand i 179 5 nyttede AdmiralitelskollegieL derind, da
Admiralitetets egen Bygning "ar bleven et af de første
Ofre for Luerne.
dmiralitelel og senere Marineministeriet vedblev at bo tier indtil 18 6 5. Bygningen Joa
omtrent paa de t Sted, hvor Hotel Kongen af Danmark
nu Jigger. I 1768 fik SAkadctterne dog Uygningen i
Fredericiagade overladt til eget Bl'ug, idet Landkadellerne
samme Aar nyttede til det Palais paa Amalienhorg, hvor
Hans kongelige l:løjhed Kronprinsen nu bor.
Dette
Forhold bestod indtil 17 88, da de to Korpser skiftede
Bygning; Søkadellernc kom nu til Arnolienborg, hvor
de forblev indtil 1827, da de flyttede Lil Uredgade,
Hjørnet af Toldbodvejen, hvor Akademiet forblev, incllil
Bygningen blev solgt i 1865.
Med Bensyn til Kadetternes praktiske Udd an n els e til S 0 s vare Forholdene ingenlunde gunstige
i den største Del af det 18de Aarhundrede. Uagtet saa
godt som alle Kadetcheferne indtrængrnde anmodede
Admiralitetet om, at der maatte blive uclsendL cl særligt
Kadetskib, hvorved en grundigere Uddannelse og en
mere ensartet Uedømmel i.e kunde Onde Slt>d, end naar
de spredtes om Uord i de med andre forman! for Øje
udrustedr. lfrigsskibe, skete delle dog ingenlunde synderlig ofte. [{un i de Aar, den tidligere nævnte Greve
Danneskjold-Samsøe stod i Spidsen for Flandens Bestyrelse, skele der nogen forandring heri, idet bl. a.
Fregatten »Raa~ anvendtes dertil. En anden og væsentlig Mangel strakte sig ligeledes langt hen i Aarhundredet; det var den, at der ikke blev afholdt regelmæssige aarlige Prøver, hvorved det kunde afgøres, om
en Kadet var moden til al hlivc Officer eller ej. Chefen
var eoeraadencle over Radetlernes Ava11cc•mcnf, og det
var jo derfor ikke saa urimeligt, at mange Forældre og
Værger, der ofte havde en anden Anskuelse om deres
Børns Kvalifikationer, end han, hyppig gav deres l\Jisfornøjelse til J{endc i den Anledniaf!': el Forhold, der i
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Parantes ogsaa kan finde Sted den Dag i Dag, hvor
Garantien for en retfærdig BP.d0mmelse dog er ganske
anderledes stor. Først i 1763 lykkedes det den daværende Chef, den højt ansete Kommandør Fonteoay, at
faa fastsat bestemte Regler for de Prøver, Kadetterne
skulde underkaste sig, inden de bleve udnævnte til
Officerer.
Onder Fonteaays Styrelse af Akademiet fra 17581770 saavel som under hans Efterfølgere Kaas, Winterfeldt og Stibo1t, hvilken sidstnævnte tog sin Afsked i
Aaret 1797 1 ble, der i mange Henseender indført vigtige og hensigtsmæssige Forbedringer saavel i Kadetternes teoretiske som i deres praktiske Uddannelse;
men det var dog paa samme Tid ofie med i høj Grad
vekslende Held, at det lykkedes de nævnte dygtige og
indsigtsfulde Mænd at sætte deres Forslag om mere
tidssvarende Forandringer igennem. En Hovedvanskelighed for Cheferne fremkom derved, at Antallet af
Kadetter og Volool1Prer var steget saa betydeligt, at der
aldeles ikke var Plads paa Akademiet til, at de alle
kunde rummes ved Undervisningen, hvorfor en Del
læste privat ude i Byen; selvfølgelig bevirkede dette en
Uensartetbed i hele Uddannel!,esmaaden, som var meget
uheldig. Bertil kom, at d,m praktiske Uddannelse til
Søs hyppigst foregik om Bord i de udrustede Skibe,
hvis Chefer fulgLe saa vidt forskellige Principper i
deres Bedømmelser over l{adetterne I at en paa deres
virkelige Kvalifikationer bygget retfærdig Dom derved i
høj Grad blev vanskeliggjort. Hvad der end yderligere
forøgedP. Misfornøjelsen, var den Omstændighed, at
Kollegiet jævnlig under de større Udrustninger i Slutningen af Aarhundredel udnævnte l{adelter til ReformeLøjlnaotP.r, en Art karakteriserede Sekondløjtnanter, der
derved fik Ret til, ved indtrædende Vakancer, at blive
udnæ\'ole til virkelige Løjtnanter, men som forøvrigt,
nuar Togtet, paa hvilket de vare udkommanderede I var
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forbi, vendte tilbage til Akademiet for at fol'tsætte deres
Sludier. Hvis man nu hrrlil fortrinsvis havde laget de
ældste Kadetter, havde del endda kunnet gaa; men
dette var langtfra Tilfældet. Protektion fra oven spillede
den væsentligste Rolle ved disse Udnævnelser, og
Følgen var, al de, der bleve forbigaaede, med !\elle
beklagede sig over den Ydmygelse, det var for dem at
maatte tjene i de samme Skibe under deres heldigere
stillede Kammerater, der J)Un Akademiet vare yngre i
Anoiennitet. De indgave derfor Ansøgning om ligeledes
at maalte avancere> men disse Ansøgninger bevilgedes
langtfra altid, om end Ansøgerne i Reglen fik den
Trøst, at de ikke skulde miste deres Anciennitet, naar
de senere bleve udnævnte til Officerer.
I 1789, a\tsna samme Aar som den franske Revolution udbrød, udvirkede f{ollegiet en kongelig Resolution, der unægtelig stod i temmelig skærende Modstrid til de mere frisindede Ideer, der allerede den
Gnng i andre Fot·bold havde beg:vndt at gøre sig gældende. OcD gik tHI paa, at kuu Sønner af Søofficorer
for Fremtiden rnaalle indskrives som Volontærer ved
Akademiet, idel man haabecle der\'ed at kunne indskr·ænke den allfor stærke Tilgang. Ileslemmeisen, som
viste sig uheldig, blev dog allerede ophævet i 1W2.
Paa denne Tid var det, at Premierløjlo:rnl Ha.ns
Christian Sneedorlf, den Mand i der senere som J{adelchef skulde indlægge sig saa eminente Fortjenester af
Akademiet, begyndte al gøre sig bemærket ved sine
fremragende Egenskaber. idet 1iao i 1786 var bleven
ansat som Kadetofficer, l'ra hvilken Post han avancerede
op til at blive næstkommanderende, iod Lil han veil Stibolts Afgnng i 1797 udnævntes til Cbef ror Akad~miP.t.
Sneedorfl' var fødl i 1759 i Sorø, blev I\ adel i en
Alder af 13 Aar og viste sig snart at \'ære en begavet
og nillig Ele\'. Allerede som ganske ung lagde han
desuden ikke almindelige Digterevner for Dagen; der
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foreligger som bekendt en storDigtsamhng fra hans Baand;
han var dertil en meget begavet Taler, om man end i \'Ore
Dage vel nok vilde finde hans Taler noget højtravende og
svulstige, hvad der jo imidlertid faldt i de Tiders Smag.
Ban var en overordentlig kundskabsrig Officer og en
særdeles praktisk Sømand.
Hvad der imidlertid ved
Siden heraf særlig karakteriserer ham, var hans sjældne
Evner som Opdrager og Vejleder for de unge M~nnesker. Ved Siden af den ubøjelige Strenghed, hvormed han gennemførte og haandhævede Disciplinen og
straffede selv de mindste Brud paa denne, forstod han
at sætte sig i et Slags faderligt Forhold til hver enkelt
Kadet, og han var til enhver Tid rede til at høre paa,
hvad der laa vedkommende paa Hjerte. Ban nærede
selv et ualmindeligt højt Begreb om den Betydning,
Søkadetakademiel havde som Uddannelsesskole for vordende Officerer; Danmarks Flaade var dets Ædelsten,
og derfor var det en overordentlig Ære for en Kadet
engang at kunne faa Lejlighed til at forsvare denne
Flaade. Han blev aldrig træt af at indprente Kadetterne, at det var paa dem, at Danmarks Skæbne engang
kunde komme til al bero. Sneedorff havde ved Siden
heraf det Held, at han nød ubetinget Tillid hos ham,
der først som Kronprins og senere som l{onge styrede
Landet. Naar han vilde sætte noget igennem, gik han
til Kronprinsen, som altid gerne laante ham Øre, og
baade hans Lærere og Kadetter \-idste, at han kno
brut?le sin [ndllydelse til at fremme deres Gavn.
Som en Følge af Sneedorlfs utrættelige [ver efter
at indføre tidssvarende Reformer og den Gunst, ban
m1d baade i Kollegiet og særlig hos Kronprinsen, den
senere Kong Frederik VI, hævede Søkadetakademiet sig
under hans Ledelse til at blive en Mønsteranstalt,
baade hvad den teoretibke Ol! praktiske Uddannelse af
({adelterne angik. l{adetterne saa op til ham, og der
foreliom hyppigt Eksempler paa, at Officerer, længe efter
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al de vare gaaede af fra Akademiet, henvend le sig til
ham om naad og Daad. Fri for Ærgrelser blev han
dog naturligvis ikke; af og til gik • Naturen over Optugtelsen" blandt de unge Mænd pan Akademiet, der
synes i visse Benseender at have været ret sensible med
Hensyn til al holde pna deres Værdighed . Som et
Eksempel herpaa skal jeg nævnl', at hele l{orpset en gang faldt paa al give sit l\lishag til Kende over for
en nylig ansat J{adetofOcer ved under en Opstilling til
Parol at begynde et ulideligt Spektakkel ved at trampe
i Gulvet. 'J'rods Ordre lit Korpset om al forholde sig
rolig gentog dcnue Trampen sig flere Gange, og Sagen
blev derfor indberettet til Chi>fen og gjort til Genstand
for et ForhAr; dette gav til t-lesultal, at af 118 Kadetter
havde 51 trampet. Grunden til deres l\lisfornøjelse var
den, at vedkommende Officer havde tiltalt en af de
ældre [iadetler med Ordet •Ran" og desuden anmodet
en Kadet, der var konfirmeret, om en l,ærebog i Religion(!). At Forseelsen medførle en alvorlig Straf for de
51 Kadetters Vedkommende rr unAdvrn11igl 11L tilføje.
Ende! af de ældre ffadeller dcllog med Uæder om
Bord i CHokskibene i Slagel paa lloden; den eneste
({adet, der fuldl i Slaget, bed Vædelee; han \'al' 19 Aar
gammel og gjorde om Bord Tjeneste som midlertidig
1\1 aaned sløj tnao t.
SneedorlT var i Maj 1807 paa Togt med [{adelterne
i Lioieskibet II Prins Christian Frederik•. I Christiansand fik han heldigvis lige forinden Al'sejlingen Meddelelse om, at en engelsk Flaade havde lagt sig for
Kjøbenhavn og krævede drn danske Flaades Udlevering.
Ban forblev derfor i Norge og undgik derved, hvad
der ellers utvivlsomL var blevet hans Skæbne, at blive
taget af Englænderne med samt de 72 f{adetter, der
vare om Bord. De i l{jøbenbavn hjemmeværende
Kadetter bleve fordelte Lil Tjeneste, dels lil [{rmonbaadcne, dels Lil Batteriet uPrøvestenen ,, og til Ho lmen.
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En Hadet, Peter Buhl, blev haardt saaret under en
Affaire, som Kanonbaadene i Kallebodstrand havde med
et af Englænderne anlagt Batteri paa Vesterbro. Ban
blev i denne Anledning udnævnt til Sekondløjtnant, udmærkede sig senere flere Gange under Søkrigen med
Englænderne og faldt i 1812 om Bord i •Najaden• i
Kampen ved Lyngør.
Søkadetakademiets Bygning blev under Kjøbenhavns
Bombardement ramt af en Bombe, der slog Taget og
Loftet i 3 Værelser itu, dog uden al tænde.
Efter Flaadens Udlevering blev der i flere Aar t,i\
Radetskib anvendt en Brig. Kadetterne havde dog den
Tilfredsstillelse, at vedkommende Brig var erobret fra
Englænderne.
Efter Tabel af Norge i 1814 blev Kadetkorpset
naturligvis betydeligt reduceret, idet Antallet blev fastslaaet til 40. De norske Kadetter toge deres .Afsked
sammen med de fleste norskfødte Officerer. Kun een
norsk Kadet forble'" i dansk Tjeneste, del var Jonas
Ramus Petersen, der senere i mangfoldige Aar var
Skoleofficer ved Akademiet.
Den sidste norskfødte Kadet, der i 1813 dimitteredes fra Akademiet, var Thomas Ko n o w; ban mødte
allerede i 1814, endnu ikke 18 Aar gammel, som Repræsentant for den norske Flaade paa Rigsforsamlingen
paa Ejdsvold. Han døde i 1881 som forhenværende
Kontreadmiral og som den sidste Ejdsrnldsmand.
Admiral Sneedorff gik i 1824 af fra sin Post som
Chef for Akademiet og døde samme Aar. Han ligger
begravet tæt op til Holmens Kirkes Mur, hvor en stor
Bautasten, der bærer hans Navn, betegner Stedet. De
sidste Aar før hans Død havde bragt ham adskillige
Ærgrelser og Skuffelser, navnlig da det var øjensynligt,
at han ikke blot i Kollegiet, men ogsaa bos sin Konge
havde mistet ende! af den Tillid, ban tidligere i saa
høj Grad besad. Hvad man nu end vil mene om Aar-
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sagen til denne Misstemning, saa stanr dog saa meget
fast, at Sneedorffs Navn altid vil lyse i den danske
Marines Annaler som den, der uovertruffen af nogen
anden, t'ør eller senere, forstod at skaffe Flaaden dygtige Befalingsmænd.
Han efterfulgtes af Kaptajn Pc t c r Frede ri k
W u lf f, der var Sneedorfi's næstkommanderende. Ligesom sin Forgænger var Wullf en i høj Grad litterært
anlagt Mand, i hvis Hjem Datidens Skflnaandcr, deriblandt Oehlenschlagcr, Weyse og Brøndsled, vare hyppige Gæster.
Ogsaa fJ. C. Andersen og den unge
Johanne Louise Patges, den senere Fm Eleiberg, færdedes her. Ved Siden af sine litterære interesser hans Oversættelse af Shakcspeares Værker har navnlig
gjort hans Navn bekendt - var Wulff en dygtig og
praktisk Sømand, og hans Virksomhetl Bom Chef for
Akademiet satte i mange Henseender dyllo og varige Spor.
Wulff afløstes i 1841 af Kaptajn Christian Pal ud an. Det var under ret vanskelige Forhold, at ban
overtog Ledelsen af Akademiet, da Bestræbelscrue den Gang
herhjemme gik ud paa i alle Greoe af Slntshusholdoingen
at spare Penge af Hensyn til den store Statsgæld, der
trykkede Landet. Derfor saa man saa,•el under barn som
under de paafølgende Chefer van Do c k u m, Sue ns o n
og Bruun, hvorledes Kommission ener Kommission
blev nedsat for at udarbejde Forslag til Ændringer ved
Akademiet, hvorved Besparelser kunde iadvindcs, ud en
n~ Uddannelsen kom til at lide derunder. l\lan søgle at
indskrænke Udgil'lerne ved al bestemme, al (fadetterne
ikke længer skulde bo paa Akademiet, ved nt lade Kadetterne betale for deres Undel'visning, ved at Jade Optagelsesprøven kun finde Sted hvert andet Aar, og
endelig kom allerede den Gang Taaken ogsaa frem om
al forene en Daanelsesanstalt for unge Mennesker af
Handelsmarinen med Akademiet. Det turde imidlertid
blive for vidtløftigt her at komme ind paa en nærmere
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Omtale af alle de mange Forslag til Forandringer, der
forelaa som Resultat af Kommissionsbetænkningerne, og
hvoraf nogle bleve prøvede og atter ophævede, da de
viste sig uheldige, medens andre bleve gennemførte.
Det lykkedes dog de daværende højt ansete Chefer, de
senere Admiraler van Dockum og Edouard Suenson, at
bevare Akademiets Organisation i en Form, der i hvert
Fald i nogenlunde betryggende Grad kunde sikre Marinen den fornødne Tilgang af dygtige J{ræfter; van
Dockum var Chef fra 1846- 50, Suenson til 1863; da
man det nævnte Aar besluttede sig til at flytte Akademiets Undervisningslokaler fra Forhuset i Bredgade over
i Bagbygoiogen i samme Hus, bad han Ministeriet om
at blive fritaget for længere at forestaa Ledelsen af en
Undervisningsanstalt, hvis ydre Kaar efterhaanden vare
blevne saa stærkt forringede. l 181:i5 flyttedes Akademiet ud paa Holmen, da Ejendommen i Bredgade blev
solgt, rigtignok for en meget ringe Betaling. Det fik
Lokaler paa det saakaldte Christiansholm i den Bygning,
hvor nu de Christiansbolmske Kokesfabrikker har Kontor.
Under Krigen i 1864 bleve de ældste Kadetter
kommanderede til Tjeneste i Krigsskibene. De fordeltes
saavel til Eskadren i Østersøen under Admiral v. Dockum som til Nordsøeskadren under Orlogskaptajn
E. Suenson. De Kadetter, der vare om Bord paa Orlogskaptajn Suensons Flagskib 11Niels Jueh, deltog saaledes i Kampen ved Helgoland, under bvilken Kadetunderofficer Greve Christian Tramp som bekendt mistede
det ene Ben.
Ven Søværnsloven af 24de April 1868 fastsloges for Søkadctakademiets Vedkommende ret indgribende Forandringer. Medens saaledes Uddannelsestiden for Kadetterne hidtil havde været normalt 6 !ar,
indskrænkedes den nu til 4 Aar. Benævnelsen A kad em i bortfaldt, og i Stedet indførtes Betegnelsen S 00 ffi c er s skol en. Skolen kom til at bestaa af 2 Klasser,
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der bver deltes i to etaarige Afdelinger Antallet af
Elever i yngste masse maatte ikke overstige 20. Efter
Arslutningen af det toaarige Kursus i yngste Klasse
Overgangseksamen,
afholdtes en Oprykningsprøve som den kaldtes - efter hvilken kun de 5 bedst bestaaede rykkede op i ældste masse som Kadetter;
llesten, om de end vare bestaaede med en overordr.ntlig
hæderlig Karakter, maattc forlade Skolen og søge sig
andet Erhverv. Det var altsaa kun Halvdelen af de
unge Mænd, der vare optagne paa Skolen, der naaede
al bli,•e faste Officerer. Loven bestemte endvidere, at
samtlige Elever og Kadetter skulde have fri Undervisning
og Mundering; dog skulde kun Eleverne i yngste Klasse
have frit Ophold og fri Forplejning paa Skolen, medens
rCadetterne i ældste Klasse fik Lønning som Korporaler
i Hæren. Det var Rigsdagen selv, der forlangte disse
for Radetterne i økonomisk Henseende særdeles gunstige
Vilkaar indførte, idel det med Styrke blev gjort gældende, at Adgangen Lil al faa sine Sønner til at blive
OJ'Ucerer skulde staa aaben lige saa vel for de ubemidlede som ror de mere velstillede Familier. Samtidig
mr.d Saoflicersskolens Oprettelsf'. blev den Bygning
ta~en i Brug, som var udset til fremtidig Undervisningsanstalt og Bolig for Kadetter og Elever. Det var den
tidligere Nyboders Pigeskole, altsaa den Bygning, hvori
vi nu befinde os.
Ved Revisionen af Søværnsloven i 1880 forlod
mnn den Ordning at optage hvert Aar dobbelt saa mange
Elever, som dt>r kunde udnævnes til Ofncorer, hvilken
Bestemmelse havde vist sig upraktisk. For Fremtiden
blev altsaa Afgørelsen ikke truffen to Aar efter Optagelsen, men straks, saaledes at altsan de, der optoges,
vare sikre paa at blive Officerer , naar de bestode alle
Prøverne i de 4 Aar, de besøgte Skolen. Antallet nf
Kadetter blev i Loven bestemt til som Regel ikke at
maatte overstige 24, hvilket Tal dog, saa.fremt der fandtes
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et større Antal ledige Nummere i Løjtnantsklassen,
kunde forøges til 30. Alle Kadeller fik frit Ophold
og fri Undervisning, desuden Mundering, og Kadetterne
i de to ældste Afdelinger endvidere Lønning. Denne
Ordning, som er den nugældende, stiller jo unægtelig
de unge Mennesker eller rettere deres Forældre overordentlig gunstigt med Hens)•n til deres Sønners Opdragelse. Rigsdagen foretog altsaa i 1880 et endnu
yderligere Skridt i demokratisk R.etning end i 1868; at
det var derved, at Skolens Udgifter forøgedes for
Staten, synes man senere at have været tilbøjelig til
at overse.
Blandt dem, der i de sidste 40 Aar have siddet paa
Akademiets og Søofficersskolens Bænke, maa det være
mig tilladt i første Række at fremhæve Ha11.S Majestæt,
Hellenernes Konge. Kong Georg, eller som han den
Gang bed Prins Wi"lhelm, blev Kadet i 1860 efter at
have bestaaet Adgangsprøven. I tre Aar gik Prinsen
paa Akademiet og forlod delte efter bestaaet Overgangsprøve for at bestige Grækenlands Trone. Ligesom alle
vi, der den Gang havde den Ære at være samtidige
med Prinsen, altid ville bevare et levende Indtryk af
den ligefremme og kammeratlige Maade, paa hvilken
han omgikkes os og delte vore Kaar, baade de blide
og de mindre blide, saaledeø har Hans Majestæt jo
ogsaa i den lange Aarrække, der senere er forløben,
givet saa utallige .Beviser paa sin Interesse, ikke blot
for dem af sine daværende Kammerater, der om Bord i
danske Orlogsskibe have haft Leilighed til at besøge
ham i Grækenland, men ogsaa for hele den danske
Marine , der med Slollbed ser op til ham som dens
Admiral.
Ogsaa Hans kongelige Højhed Prins Valdemar har
Skolen jo haft den Ære at dimittere; det samme gælder
Hans kongelige Højhed Prins Georg af Grækenland,
Kretas Generalkommissær, samt Prins Carl. Endvidere
Tldukr. f, SOYIHOn. 71. Anrr.
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tør jeg i denne Forbindelse nævne Prinserne Christian
og Harald, der begge have deltaget i Undervisningen i
Legemsøvelser her paa Skolen. Endelig bar den siamesiske Prins Plteen gennemgaaet Skolen og blev efter
bestaaet Afgangseksamen udnævnt til Løjtnant i den
siamesiske Marine.
I mere end 100 Aar have danske og norske IIadetler siddet i kammeratlig Forening paa Søkadetakademiets Rænke, og som et S)Dligt Minde over dette
Fællesskab har Søofficersskolen den Glæde at se den
fungerende Chef for den norske Søkrigsskole, Hr. Kaptajn Hveem i Dag som sin Gæst. Blandt de mere bekendte Navne, der hyppigt findes optegnede i Akademiets
Protokoller, skal jeg tillade mig at nævne nogle; de
kunne naturligvis suppleres med mange flere:
Fontenay.
Kaas.
Winterfeldt.
Sncedorlf.
Bille.
Fischer.
Willemoes.
Gerner.
Grove.
Stibolt.
Bohlenberg.

Lillken.
Tuxcn.
Wnllf.
Suhm.
Kricger.
Paludan.
Rothe.
Schultz.
Suenson.
Garde.
m. n.

Af norske Navne straaler Peter Wessel eller
Tord ens kj o Id med største Glans; endvidere skal nævnes
Kontreadmiral Wessel-Brown samt følgende norske
Officerer, der, efter at have gennemgaaet Akademiet,
vendte hjem til Norge efter 1814, hvor de opnaaede
høje Stillinger:
Vice-Admiral Fabricius;
Vice-Admiral J. N. Muller, der som Premierløjt-
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nant deltog i Slaget paa Reden den 2den April som
Chef for •Bajenn og indlagde sig den største Berømmelse for sin Tapperhed ;
Statsraad for Marinedepartementet Thomas Fas ting , der ligeledes deltog med Hæder i Slaget paa
Reden;
Kontreadmiral G. Besselberg, der døde i 1877,
og endelig den tidligere nævnte Kontreadmiral Tb o ro as
Ko n o w, det sidste i\'ledlem fra Rigsforsamlingen paa
Ejdsvold.

Jeg har nu i korte Træk angivet nogle Momenter
af Kadetkorpsets Historie i de forløbne 200 Aar, Momenter, der findes nærmere omtalte i det Festskrift,
som i Dagens Anledning er udarbejdet af Lærer ved
Skolen, Professor H. C. A. Lund, og hvortil der af Rigsdagen er bevilget Midler paa Finansloven.
Endnu skal jeg til Slutning kun udtale følgende:
Opdragelsen og Uddannelsen af Kadetter er ikke
blot et ærefuldt, men tillige et i høj Grad ansvarsfuldt
Hverv for alle dem, i hvis Hænder Ledelsen helt eller
delvis er lagt. Livet paa Søen kan jo med Lethed
medføre, at den unge Officer endog straks efter sin
Udnævnelse kan komme under vanskelige og farefulde
Forhold, hvor ban er nødt til at optræde selvstændig
og under eget Ansvar. Det gælder derfor ikke blot om
ved Uddannelsen, i en forholdsvis meget kort Tid, at
bibringe de unge Mænd det fornødne Pond af teoretiske
Kundskaber; det gælder i fuldt saa høj en Grad om at
udvikle hos dem de Egenskaber, uden hvilke Kundskaber
kun lidet nytte: Mod, Snarraadighed, Aandsoæl'værelse
og sidst, men ikke mindst: Disciplin, Lydighed og Kærlighed til Honge, Fædreland og til den Stand, de have
valgt at træde ind i. - Med den rivende Udvikling,
Sømateriellet er undergaaet navnlig ogsaa i det sidste
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Decennium, ere Vanskelighederne for Skolen ved at
følge med, særlig paa de tekniske Omraader, blevne
betydeligt forøgede; samtidigt har det ikke kunnet undgaas, at de autoritetsnedbrydende Anskuelser, der fra
enkelte Sider gerne ville gøre sig gældende, ogsaa hnr
søgt, men, som jeg tror, uden Held, at skaffe sig Indpas
i en Skole, der ligger saa at sige midt i Hovedstadens
Hjerte. - Som den, der nu i en Række af Aar har
haft den Ære at vmre betroet Ledelsen af Kadetternes
Uddannelse, kan jeg med Sandhed udtale, at jog lidt
og one har maallel erkende, hvor vanskeligt det har
været, benset ogsaa til den korte Uddannelseslid, at bolde
Skolen paa Højde med de Krav, der bør kunne stilles
til den; men Uge saa ofte har jeg haft Anledning til at
paaskønne den udmærkede Bistand, der i alle Retninger
er bleven ydet af den Kreds af dygtige og indsigtsfulde
Officerer og Lærere, der have vmret og cre knyllede til
Skolen, ligesom det ogsaa er min Overbevisning, at den
rette militære Aand og Iver efter o.t uddanne sig til
flinke Fædrelandsforsvarere endnu raader inden for Korpset.
Utvivlsomt og iøvrigt med fuld Føje vil
Tiden, maaske endog megel snart, krmve Forandringer i
den Maade, paa hvilken Kadetlernes Uddannelse nu
foregaar. Det er en Sag, der staar paa Dagsordenen
blandt saa at sige alle søfarende Nationer. Herhjemme
- det tør man dog sikkert gaa ud fra - ville saadanne Forandringer kun vise sig gavnlige og under
ingen Omstændigheder medføre, al man ikke i Fremtiden med samme gode Resultat som i de forløbne
200 Aar skulde kunne uddanne unge Mænd, der i paakommende Tilfælde kunne tage Arven op efter Mændene
fra Kongedybet og ved Helgoland I
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Den tyske Marines Materiel.
Af Premierløjtnant P. S a ab y e.

Forinden den tyske Marines nuværende Materiel
beskrives, vil en kort historisk Oversigt over Marinens
hele Udvikling have sin Interesse.
Den første Grund til en tysk Flaade lagdes af • der
grosse Kurfyrst• Friederich Wilhelm af Brandenburg, og
Tidspunktet falder sammen med den danske Marines
Glansperiode, nemlig Niels Juels Tid, idet Kurfyrsten,
der var Danmarks Allierede i Krigen mod Sverrig, i
1675 af en hollandsk Skibsreder Benjamin Rauli lejede
3 Skibe med ialt 48 Kanoner og 2 mindre Fartøjer
med ialt l6 Kanoner. Med denne Styrke lykkedes det
allerede samme Aar at erobre den svenske Fregat
•Leopard•, der saaledes blev Brandenburgs første egentlige Krigsskib.
Kurfyrsten havde et aabent Øje for Betydningen af
at eje Kolonier og erhvervede flere saadanne paa Afrikas
Kysl. Dette medførte en Forøgelse af Flaaden, som
ogsaa i hans Levetid blev bragt op til at tælle 35 større
og 40 mindre Skibe med inlt ca. 300 Kanoner. Kurfyrstens Død (1688) havde imidlertid Flaadens Opløsning til Følge, og allerede i 1708, da der skulde udrustes en Ekspedition til Afrika, viste det sig, at ikke
et eneste af de resterende 20 Skibe var istand til at
foretage Rejsen; der maaUe lejes 2 hollandske Skibe
til Ekspeditionen, og disse turde ikke engang sejle
under brandenburgsk Flag.
Under Kong Friederich Wilhelm I, der kun interesserede sig for sin Hær, solgtes Kolonierne, og Flanden opløstes fuldstændigt.
I Aarene 1759-61 dannedes der en lille Flotille
af armerede Handelsskibe til Forsvar mod Sverrig under
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Syvaarskrigen; men den kunde intet udrette imod den
svenske Flaade.
Da man i Preussen var kommen til Ro efter
Napoleonskrigene, begyndte man al tænke paa at danne
en virkelig Krigsflaade; men først i 1836 naaede man
saa vidt, at der blev nedsat en Kommission for at
drøfte Spørgsmaalet. Denne Kommission forlangte da
ogsaa, foruden An læget at' betydelige Bcfæsln in ger paa
forskellige Hovedpunkter paa Kysten, at der skulde anskaffes en mindre Flan.de, væsentlig bestaaende af R.okanoobaade (for hver sjette tillige en Bugserbaad), samt
nogle Sejlskibe lil Uddannelsesmateriel.
Det varede dog til 1842, før de l'ørsle Fartøjer af
denne Flaade bleve paabegyndte, nemlig Sejlskibet
~Amazoneu og 2 l(anonbaade. I 1848 blev der paa
Kongens Ilefaling sat 18 Kanonbaade i B-ygning, hver
med 2 Kanoner; samtidig bleve "Amawne• og Postdamperen "Preussischer Adler« armerede.
Samme Aar dannedes der en Marinenfdeling i [{rigsministeriet under Ledelse af Prins Adalherl af Preussen.
Den tysko Na.lionalforsamling, der ligeledes traadte
sammen i 1848, nedsntle en , Rig~marinekommission u
under Prins Adnlberts Forsæde med det Formaal at
skabe en tysk Rif!'stlaade; men paa Grund af Uenighed
mellem de tyske Stater, der ikke vilde bevilge de nødvendige Pengemidler, lykkedes det dog ikke at tlanne
en Flaade, slærk nok til at tage Kampen op mod den
danske Flaade i [{rigen 1848-50.
Efter Krigen blev det stadig vanskeligere at skaffe
Penge til Flaadens Underbold, saaledes al det endte
med, at ,,den tyske Rigstlaade« blev solgt ved Auktion
i Bremen 1852 for 432800 Thaler I
I Preussen dP.rimod arbejdedes der ivrigt paa
Flaadens Forøgelse, saaledes byggedes l:ljuldaropkorvetlen
nDanzig II og Skonnerten • Frauenlob" i selve Landet,
medens Fregatterne o Gefion o (taget fra Danmark ved
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Ekernførde) og •Darbarossa• købtes af Rigsmarinen
(før Auktionen). [ England købtes to Dampkanonbaade
n Nix • og " Salamander,, som dog kort efter om byttedes
med Sejlfregatten •Tbetisu, der blev Preussens første
Kadetskib.
I 1852 bestod den preussiske Flaade af ialt 3 Sejlskibe, 5 Dampskibe, 36 Kanonchalup per og 6 Kanonjoller.
I 1853 dannedes Admiralitetet med Prins Adalbert
som Chef.
I 1854 overgik Jade-Bugten i preussisk Besiddelse,
og llrigshavnen Wilhelmsbafen grundlagdes, hvilket var
af stor Betydning for Marinen.
Imidlertid krævede
Hærens Reorganisation saa store Summer, at der ikke
blev Raad til at gøre noget videre for Flaaden, saaledes
at denne endnu i 1864 var den danske Flaade saa
underlegen, at den ikke fik nogensombelst Indflydelse
paa Krigens Gang. Erhvervelsen af Kiel og Østersøflaadestationens Forlæggelse hertil fra Danzig var imidlertid af den største Betydning for Flaadens Udvikling.
Efter Krigen mod Østrig i 1866 dannedes det nordtyske Forbund, i hvis Eje den preussiske Flaade overgik.
En vigtig Følge af Forbundets Oannelse var den, at
der blev bevilget flere Penge lil Marinen, og en Flaadeplan blev fastslaaet, ifølge hvilken Flaaden i Løbet af
10 Aar skulde bringes op til følgende Styrke: 16 Panserskibe, 20 Fregatter og Korvetter, 8 Avisoer, 22 Dampkanonbaade, 2 Artilleriskibe og 5 Skoleskibe.
na llrigeo mod Frankrig udbrød i 1870, var man
kun naaet til 37 Skibe, deraf kun 4-5 Panserskibe,
saaledes at Flaaden heller ikke i denne Krig fik nogen
Betydning.
Efter Krigen 70-71, af hvilken det nordtyske Forbund udgik som Sejrherre og som Kejserdømme, bliver
Flaaden altsaa til "den kejserlige tyske Marine" , og
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som saadan har den i de siden da forløbne 30 Aar udviklet sig ganske overordentligt.
AJierede i 1871 blev der udarbejdet en ny Flaadeplnn, irelge hvilken flaaden inden 1877 skulde forøges
med 11 Panserskibe, 11 Korvetter og 3 Avisoer. Denne
Plan blev dog ikke fulgt, fordi Torpedoen og Torpedobanden fremkom netop i denne Periode og bragte
Forstyrrelse i Byggeplanen.

I den efterfølgende Beskrivelse vil først Panserskibe
og Kystforsvarsfartøjer blive omtalte, derpaa [{rydsere,
Torpedobaade og Avisoer, og endelig Skoleskibe osv.
1860-1870.
Fremkomsten af Nordstatsskibet »MonitorQ under
den amerikanske Borgerkt'ig be,,.irkede som bekendt en
Omvæltning paa Krigsskibsbygnin gens Omrande, og med
Erfaringerne fra denne [{rig for Øje var del naturligt,
at man i Tyskland sna\'el som i Skandinavien og andre
Lande kastede sig over Bygningen ni' lignende Skibe.
Preussen bestilte sanledes i 1863 hos Samuda i London
en 2 Taarns Monitor, der fik Navnet •Armioius~. Dea
blev dog først afleveret i 65 og kom saaledes ikke Lil
at deltage i Krigen mod Danmark i 64. De nærmere
Konstruktionsdata o. s. v. vedrørende Skibet cre følgende:
Lgd ................ 60 m.
Br ................. 11 m.

Dybg ............... 4,2 ro.
1625 Tons

Depl. . . . . . . . . . . . . . . .
Besætning. . . . . . . . . . .
Maskinkraft .........
Fart. . . . . • . . . . . . . . . .

130 Mand.

1200 IHIL
9 Knob.
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Bæltepanser 114-70 mm. Jern.
Beskyttelse { Kanontaarne 114 mm. Jern.
Kommaodotaarn 114 mm. Jern.
4 Stkr. 21 cm. BK. L/19.
Armering { 4 Stkr. 37 mm. R. K.
1 Stk. 35 cm. OV. Stævn App.
Torpedoudskydningsapparat og Revolverkanooer ere
dog naturligvis anbragte senere.
Monitor-Typen, der jo kun var egnet til Kystforsvar,
har imidlertid ikke tilfredsstillet Tyskland, hvilket ses
af, at der kun blev anskaffet det ene Skib af Typen.
De næste Skibe, der anskaffedes, vare store, fuldriggede,
søgaaende Batteriskibe, nemlig •KOnig Wilhelmu {1865),
"Kronprinz• og oFriederich Carlu (1866).
"Konig Wilhelm« er bygget i England til den
tyrkiske Marine, men blev købt af Preussen. Skibet var
et for sin Tid særdeles kraftigt Panserskib, men er nu
naturligvis meget forældet. I Halvfemserne er det blevet
omdannet til Krydser af lste Kl., i Lighed med hvad
der bar fundet Sted saavel i England som andre Steder,
hvor de gamle Panserskibe fore I 0 bi g sættes ind i
Klassen Panserkrydsere, indtil nye Skibe af denne Type
kunne blive byggede i tilstrækkeligt Antal.
nKonig Wilhelms• Omdannelse har saaledes væsentligst indskrænket sig til, at Rigningen er bleven er•
stattet af 2 Militærmaster med Kampmærs, og at dens
oprindelige sekundære Armering er erstattet med BK. i
stort Antal. Derimod er den gamle Hovedarmering paa
22 Stkr. 24 cm. BK. L/20 bibeholdt, ligesom Maskiner og
Kedler ikke bleve fornyede. Skibet egner sig i Virkeligheden kun daarligt til at gøre Tjeneste som lste Kl.
Krydser, da saavel Armering som Fart, Kulbeholdning
og Aktionsradius aldeles ikke svare lil de Fordringer,
man nutildags stiller til en stor Krydser. Det vil næppe
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heller vare længe, førend Skibet overgaar lil Bavneskibenes masse.
Da nHi:inig Wilhelm• imidlertid har Interesse som
Preussens første store Panserskib findes paa medfølgende Plan en Tegning af Skibet i dets nuværende
Skikkelse.
•Kronprinz• og nFriederich Carla ere betydelig
mindre end nKi:ioig Wilhelm,, idet de kun ere ca.
6000 Tons.
Ganske vist ere Skibene ikke Søsterskibe, men de
ere dog saa nær ved at være det, at de kunne omtales
under eet. Beskyttelsen bestaar af el Bæltepanser paa
ca. 125-114 mm. Smedejern.
Kommandotaarnet i
nF. C.u staar paa Agterdækket og er 116 mm. tykt,
medens det i "K. • staar foran Skorstenene og er 80 mm.
tykt. Hovedarmeringen er anbragt i llalteriet og bestaar af 14 Stkr. 21 cm. BK. L/19. Da Balteriinstallationen ikke tillader Stævnild, er denne opnaaet ved at
placere 2 Slkr. 21 cm. BK. L/22 paa Dækket, een i
hver Stævn. I "f. C.u slaar den forreste Dækskanon
bag el Brystværn paa 115 mm. (All Panser er Smedejern.)
Senere ha,·e Skibene faaet 6 Stkr. Revolverkanoner
samt 1'orpedoudskydningsapparater, nemlig:

2 Slkr. 35 cm. OV. Stævn App.
2
Bredside App.
1
Agter App.

nF. c... , der nu anvendes som Torpedoforsøgsskib,
har yderligere faaet indsat et 45 cm. OV. Bredside App.
Fra 1860-70 er der saaledes iall anskaffet:
1 Monitor 11Armiaiusu ......... . 1025 Tons.
3 Batteriskibe

l

uKOoig Wilhelma .. . 9760
"Friederich Cal'i u ••• 6000
11Krooprinz11 ...... . 5800
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1870-1880.
I 1869 sattes det fuldriggede 2 Taarosskib n Monarch •
ca. 8300 Tons i Vandet i England, og dette Skib bar
utvivlsomt tjent som Mønster for de 3 Søsterskibe
uPreussen•, »Friederich der Grosse• og 11Grosser KurfQrst., som i Begyndelsen af Balvfjerserne sattes i Bygning paa tyske Værfter. Ved riggede Taarnskibe klæbet
imidlertid den samme Mangel som ved Balteriskibene,
nemlig at man ikke opnaar Stævnild fra Hovedarmeringen.
For dog at kunne skyde i Kølretningen placeredes der
derfor i •Preussen• Klassen 2 Stkr. 17 cm. BK. L/25
paa Dækket, een i hver Stævn. (Som bekendt blev
11 Grosser Kurfilrst • løbet i Sænk af nK1lnig Wilhelm« i
Kanalen d. 31te Maj 1878, saaledes at Klassen ikke
mere er fuldtallig).
Da det efterhaanden viste sig, at Rigningen kunde
undværes selv i søgaaende Panserskibe, blev den udtagen af de to resterende Skibe og erstattet af 1 Militærmast; Ugeledes have de faaet HK. som 11ekundær
Armering og ere blevne forsynede med Torpedoudskydningsapp. (Tegningen viser Skibene i den nuværende
Skikkelse.)
Alle de hidtil nævnte Panserskibe med Undtagelse
af uKonig Wilhelm« opføres i de tyske Flaadelisler som
Havneskibe uden Kampværdi , og de ville sandsynligvis
snart blive strøgne af Listen, da de rigelig have passeret den lovbestemte Aldersgrænse af 25 Aar.
Aaret efter, at de ovennævnte Taarnskibe vare satte
i Bygning, bestiltes i England 2 fuldriggede Kasematskibe, nemlig »Kaiseru og nDeutschland• . Kasematinstallationen tillader her Skydning meget nær parallel
med Diametralplanet i forlig Retning fra 2 af Kasemattens 8 Kanoner, derimod er der en ret stor død
Vinkel omkring ret agterud. For dog at kunne skyde i
denne Vinkel anbragtes en 15 cm. HK. bag et Bryst-
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værn helt agter. De to Søsterskibe ere ligesom »Kiinig
Wilhelm• foreløbig overførte til Krydserklassen, og have
derfor undergaaet lignenrle Forandringer som dette Sk.ib
{se Tegningen).
Alle de hidtil nævnte Skibe have Bæltepanser fra
Stævn til Stævn, og den største Pansertykkelse findes i
nKOnig Wilhelm•, hvis Vandlinie er beskyttet nf indtil
305 mm. SmedPjern. De store Fremskridt i Retning af
panserbrydende Evne hos de svære l{anoner, der fandt
Sted paa denne Tid, stillede imidlertid sna store Fordringer til Skibenes Panserbeskyttelse, nnar denne skulde
være elfekliv, at det ef'Lcrhaanden blev umuligt at pansre
hele Vandlioielængden, naar man da ikke ,•ilde gaa
meget op med Deplacementet. Man gik dr.rfor som bekendt den Vej, at man kun pansrede Skibene paa den
midterste Del af Vandlinien med vertikalt Panser af
stor Tykkelse (600 mm. i lnflexible). medens Skibets
Flydeevne sikredes ved Undervandsdæk i Stævnene. Den
Skibstype, der derved fremkom, kaldtes Cilnilclsskibstypen,
og den har siden da været dominerende i de fleste
Mal'inor indtil den nyeste Tid, da do hurligskydende
Kanoners voldsomme lldvirkning aller har nødvendiggjort vertikalt Panser i saa stor Udstrækning som muligt.
J Tyskland bleve de første Citadelsskibe satte i
Bygning i Aarene 1874-76, nemlig "Sacbsen11-Klassens
4 Skibe.
Skibene, der fik det ret mærkelige Navn "Udfaldskorveller,, , ere nærmest store Kystforsvarsskibe og
frembyde meget væsentlige Forskelligheder fra deres
nærmeste Forgængere. ])e ere saaledes ikke riggede,
men have 1 Militærmast, dernæst ere de Citadelskibe
med en Pansertykkelse paa 406 mm. Smedejern i 2
Lag med et svært Mellemlag af Træ (Sandwichsystem) i
endvidere ere de forsynede med saavel Over- som Undervandsudskydningsapparater for Torpedoer, og endelig
er Installationen af Hovedarmeringen helt ny, idet den
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saakaldte Barbetteinstallation, som nylig var fremkommen,
blev indført.
I Aarene 1895-98 er hele Klassen bleven moderniseret for at kunne indgaa i •Linie eller Slagskibs«
massen. Ved Moderniseringen have Skibene faaet ny
!\faskiner og Vandrørskedler, Kommandolaarnene ere
blevne forstærkede, der er Jagt et tyndt Panserdæk over
den agterste Barbette, den sekundære Armering er forøget med 2 Sikr. 88 mm. HK., overflødigt Træ er
fjernet, og endelig ere de oprindelige 4 Skorstene erstattede med 1 enkelt (se iøvrigt Tegningen). Omend
Skibene af »Sachsenu -massen for Tiden staa opført
mellem ,, Linieskibene•, regnes de dog for aldrig tilfulde
at have fyldestgjort de Fordringer, der maa stilles til
et I ste Kl. Kampskib.
Fremkomsten af Torpedoen og Torpedobaaden fremkaldte de lleste Steder for en Tid den Opfattelse, at de
store Panserskibes Rolle var udspillet, fordi en eneste
Torpedo kunde gøre det af med selv det største og
bedst beskyttede Panserskib.
I Tyskland holdt man saaledes en længere Aarrække helt op med at bygge nye store Panserskibe, og
Bygningen af •Sachsenc,-Klassens 4 Skibe trak ud i
10 Aar, saaledes at det sidste Skib • Baden • først blev
nlleveret i 1884. lstedetfor Panserskibe kastede man
sig over BygningPn af Torpedobaade og Panserkanonbaade. Af disse sidste lagdes der i Aarene 1875-80
Kølen til ialt 11 Stkr., nemlig n Wespe« Klassen, eller
som den ogsaa kaldtes ulnsektklassen•, hvilket er et
ret mærkeligt Navn, da Klassen tæller baade en •Crocodilh, en »Salamander• og en ,Camaeleon•.
11Wespe11 minder i Udseende noget om den danske
Kanonbaad • Falstern , men den er meget større, er
pansret paa hele Vandlinielængden, og har et Ondervands Stævn Aipp. til Udskydning af Torpedoer. Hovedarmeringen er en 30,5 cm. BK. L/22 altsaa Mage til
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•Helgolands« 12" BK. Det er første og foreløbig
sidste Gang, at man i Tyskland er naaet op til saa
svært Kaliber (se iøvrigt Tegning).
Fra 1870-80 er der saaledes ialt anskaffet eller
sat i Bygning:
nPreussen•
}
3 Taarnskibe { ~Friederich d. Grosse• .... 6670 Tons.
»Grasser Kurfttrst«
2 Kasemat- { »Kaiser11
}
skibe
II Deutschlaod"
· · · · · · · · · · · 7650 4 Citadel- { :::;:r::•
]
skibe
11Wiirtembergu · · · · • · · · · · · 7400
11Baden•
11 Panserkanonbande • Wespe•-Klassen ... 1100

-

Desuden købtes i England et færdigt Panserskib
•Renown• paa 5600 Tons. Skibet gjorde en Tid lang
Tjeneste som Artilleriskoleskib og solgtes i 1892 i
Wilhelmshafen.
1880-1890.

Den ringe Fart af 8-9 Knob, som "Wespeu-massen
havde, har ikke været tilfredsstillende; men da det yar
umuligt med saa ringe Deplacement al fan bande god
Panserbeskyttelse, svært Artilleri og stor Fart, bleve de
næste Ranonbaade •Bremseu og nllrummer11 væsentlig
forskellige fra • W espe•.
Sidepanseret er saaled es
ganske bortfaldet og erstattet af et hvælvet Panscrdæk;
dette beskytter endda kun Maskine og l{edler, og lader
Stævnene ganske ubeskyttede, dernæst er den 30,5 cm.
BK. L/22 erstattet med en 21 cm. BK. L/30. Paa den
anden Side er Deplacementet gaaet ned med en. 250
Tons, og Farten er bleven nærlig fordoblet, nemlig ca.
15 Knob (se iøvrigt Tegning). Man er hermed i Tysk-
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land færdig med Bygningen af Panserkanonbaade, ja
man kan vel endog sige med Kanonbaade som saadanne i det Hele taget; idet man ved en Kanonbaad
vel nærmest bør forstaa et mindre Fartøj armeret med
1, højst 2 svære Kanoner.
I 1883, 9 Aar efter at uSacbsen~ blev sat paa
Stabelen, paabegyndtes Bygningen af et nyt Panserskib,
nemlig Kasematskibet 110ldenburg11 (se Tegning). Dette
Skib er en ret mærkelig Fremtoning paa dette Tidspunkt, hvor man ellers Verden over (ogsaa i selve Tyskland) havde forladt Kasematinstallationen for det svære
Skyts til Fordel for Installationen i Taarne, hvad
enten disse nu vare Dreje- eller Barbettetaarne. Af
Skibets 8 Stkr. 24 cm. BK staa saaledes de 6 i en
stor Kasemat, og de 2 i en aaben Barbette ovenpaa
denne. Kanonerne i Kasematten have dog en betydelig
Skydefrihed, og Stævnilden er meget kraftig. Den sekundære Armering derimod er meget svag, kun 2 Stkr.
87 mm. BK. foruden noget Antitorpedobaadsskyts. Det
maa endvidere bemærkes I at man er vendt tilbage til
Bæltepanser fra Stævn til Stævn. I Flaadelisterne staar
,Oldenburg• opført som Linieskib, men med den Vedtegning, at det "forlængst er forældet og aldrig har
været fyldestgørende som Linieskib u.
De hidtil nævnte Panserskibe have alle med Undtagelse af 11.Arminius• været forholdsvis store, mellem
9800 Tons nlHinig Wilhelm• og 5200 Tons uOldenburg", med Dybgaaende paa henholdsvis 8,4 og 6,4 m,
saaledes at ingen af dem strengt taget egnede sig til
Kystforsvar, og da 1Ianonbaadene, paa Grund af deres
meget ringe Farl, svage sekundære Armering og den
store Kanons indskrænkede Skydefrihed, ligeledes kun
daarligt egnede sig til delte Brug, blev der i 1887 projekteret en ny Type mindre Panserskibe, hvis særlige
Opgave skulde være Forsvaret af Flodmundingerne i
Nord- og Østersøen.
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Skibene skulde have et Deplacement af ca. 3600
Tons med el Dybgaacnde af 5,32 m. Det første af
Klassens 6 Skibe nemlig •Siegfried« blev sal i Bygning
i Februar 1888 og blev afleveret i 1890, medens de
andre 5 alle kom i Bygning inden Udgangen af 1891.
Skibene ere nær lig ens, kun have de 4 første Compound Panser, de to sidste Nikkelslaal, men alle have
de Bæltepanser fra Stævn til Stævn. Endnu inden
Skibene vare afleverede, paabegyndtes der endnu 2 Skibe
af samme Slags, nemlig "Odin ,i og nÆgir~. Disse ere
dog Citadelskibe, og det vertikale Panser er af 200 mm.
Nikkelstaal, medens Panserdæk i Stævnene er paa.
70 mm. Staal. De have 1 Militærmast med 2 Kampmærs, medens •Siegfriedu kun har en Signalmast, tillige 6k den sekundære Armering en Forøgelse af
~ Stkr. 88 mm . EIK.
11Ægirft Ok tillige Vandrørskedler som Forsøg.
Allerede i 99 blev det besluttet, at Typen skulde
moderniseres, og Begyndelsen er gjort med 11 Hagen u, der
i Løbet af 99-1900 er bleven forlænget, forsynet med
Vandrørskedler o. s. v. (se forøvrigt Tidsskriftets Majhefte).
I 1890, altsaa endnu forinden "Siegfried« var
færdig, paabegyndtes en ny Type søgaaende Panserskibe, nemlig •Brandenburg• Klassens 4 Skibe, der alle
bleve afleverede fra Værftet inden Udgangen af 94.
Som det vil ses af Tegningen er BovP.darmeringen særdeles krarlig, idet den beslaar af 6 Stkr. 28 cro. BK.
installerede parvis i 3 Barbetletaarne. Disse staa i
Diametralplanet, de to aglersle direkte paa Panserdækket,
det forreste hævet op paa Dækket ovenover for at opnaa
større Ildhøjde. Der\'ed fremkommer der el aabent
ubeskyttet Rum under Barbetten i Lighed med, hvad
der linder Sted i n Siegfried• Typen.
lnslallalionen i 3 Taarne i Diametralplanet giver
en meget kraftig lid ca. 4 Streger paa hver Side af
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Det

11

røde Kors" i Søkrig.
Al F~etlrlk Bajer.
Hostes, dum wlnerati, {t'atru.

Dersom det ikke var saa tragisk I vilde det være
komisk: samtidig at se nogle af alle Kræfter slaa sine
Medmennesker i Stykker 1 medens andre lige saa ivrig
søge at sætte dem sammen igen.
Det er imidlertid, hvad man vil komme til at se i
et fremtidigt Søslag i meget større Maalestok end hidtil,
efter at nu •Konventionen om Anvendelsen af Grundsætningerne i Genferkonventionen af 22. August 1864
paa Krig til Søs" er traad t i Kraft imellem alle de
Stater, som har ratificeret denne af Regeringernes Fredskonference 1899 i Haag vedtagne Overenskomst 1 ). Danmarks Ratifikation er af 23. August 1900. Da Konventionens Tekst er trykt baade paa Fransk og paa Dansk,
i den officielle "Lovtidende u (1900 Side 579-685), er
den saa let ti!f;ængelig, at den ikke paa ny skal aftrykkes ber. Derimod kan der være Grund til her at
belyse Teksten lidt nærmere ved Uddrag af den officielle Beretning om Fredskonferencen i Bang, dog kun
for saa vidt det kan interessere Marinen og medvirke
til de \'edtagne Bestemmelsers rette Forstaaelse.
Stor Betydning bar i den Henseende den fortrinlige
Betænkning, som ledsagede Haagkonfer"®cens 2. Kommissions 1. Underudvalgs Jndsti!Ting til den samlede
Konference, hvilken vedtog Forslaget uænd11el. Betænkningen skyldes Frankrigs tekniske Deleg'erede, Lou is
1)

Ifølge Konventionens Artikel 11 ophører dog dens Beøtemmelser at være bl ndeode fra det Øjeblik, da en ikke kontraherende Magt slnlter alg til en af de krigsførende under en
Krig mellem kontraherende Magter.
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tværs, hvorimod Stævnild kun opnaas med 2 Kanoner;
ligeledes indskrænkes Pladsen, der bliver tilovers til den
sekundære Armering, meget, og denne bestaar tderfor
ogsaa kun af 6 Stkr. 10,5 cm. HK. i en let beskyttet
fælles Kasemat med Spliotreskodder mellem Kanonerne.
Disses Skydefrihed er ogsaa kun ringe, og Stævnild
med dem er ikke opnaaet. Det lette Artilleri (88 mm.
BfL) staar ubeskyttet paa Overbygningen, kun de to
forreste ere anbragte under øverste Dæk i Flugt med
Barbettetaarnels Forkant, og dækkede af et tyndt Panser.
Medens der i Begyndelsen af Tiaaret kun var
meget ringe Tendens til Bygning af Panserskibe, kan
det modsatte sig-es om Slutningen, saaledes at der ialt
er projekteret eller sat i Bygning:
2 Panbserd- {BBremse } . . • . . . . . . . . • . . . 870 Tons.
kanon aa e
rummer
1 Kasematskib Oldeoburg . . . . . . . . . . . . . . . 5200
Siegfried
Beowulf
Frithjof
8 Kystfor- Hildebrand
svarsskibe Heimdall
· · · • · • · · · · • • • · 35oo
Bagen
Odin
Ægir

Brandenburg

f

l

4-3 ~narns- Kurttlrst Friederich Wilhelm 10030
skibe

e1sseQburg
Worth

.,,

TidHkr. f. Sovmae11. 7%. Aarg.

•

(Fortsættes.)
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Ren au It, Professor ved det retsvidenskabelige Fakultet
i Paris; og den blev rost meget af Konferencens sagkyndigste Medlemmer. I Underudvalgets femte og sidste
Møde udtalte Formanden, J. T. M. C. Asser, Medlem af
det nederlandske Statsraad, Medstifter af det ansete Institut de droit international, - dertil foranlediget af
den engelske tekniske Delegerede, Vice-Admiral, Sir
John A. Fisher - , at Ordførerens Betænkning vil
faa • une force in terprelative analogue a celle qu'on
attribue a l'expose des motifs d'un projet de loio.
Naar man studerer den efter at have læst Forhandlingerne, vil man finde, at den intet væsentligt har udeladt af, hvad de.r blev sagt under disse. Om disse skal
derfor kun bemærkes, at de Medlemmer, som - foruden de allerede nævnte - her spillede den Yigtigste
Rolle, var den tyske Kaptajn Si ege I, den østrigske
Kaptajnløjtnant, Grev Sol tyk, den belgiske Minister i
Haag, Grev de G re li e Ro gier, den nordamerikanske
Kommandør Mahan, den franske Kontreadmiral Pep b au, den japanske Minister i Bryssel M o ton o, den
nederlandske Kommandør Tade m a, de to russiske Søofficerer, Kommandør Scheine og Løjtnant Ovtchinn i ko w (tillige juridisk Professor), den norske Generalmajor T ha u Io w, den siamesiske Delegerede E. Ro lin
(Hovedredaktør af ~Revue de droit international• i
Bryssel og Siams Generalkonsul der) og den svejtserske
Delegerede E. 0 dier, Nationalraad (:>: Folketingsmand) 1).
1)

Forhandlingerne 11.ndes Ikke stenograrerede, men ret fyldig
refererede i den af det nedeilandske Udenrlgsmlnlatertum
udgivne Beretning: ,Conference internationale de la palx, La
Haye 18 mal-29 Juillet 1899• III. pg. 58-84, III. pg. 6-12
og pg. 13-24 (Betænkningen), I. pg. 26-29 og pg. 30-41
(atter Betænkningen), samt I. 235-238 (den af Konferencen
vedtagne Konvention). Dette maa anføres her, da den orflclelle Udgave lider øf et meget følellgt Savn: Mangel paa
Register. Dem, som vil gøre Kildestudium ar denne Sag,

27•
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I.
Af Konventionen om det røde Kors i Søkrig som man for Kortheds Skyld kunde udtrykke sig - er
det kun de 9 første Artikler, som vedkommer den
danske Marine.
Disse Bestemmelser falder i 3 Hovedafdelinger:
1) oro de Skibe, som bruges til Hospitalstjeneste
(Art. 1-6),
2) om denne Tjenestes Personale (Art. 7), og
3) om de Saarede, Syge eller Skibbrudne (Art.
8-9).
De under 1) nævnte Skibe skal respekteres, og kan
ikke opbringes. De er - med andre Ord - •undtagne fra Opbringelse• (e.xempts de capture). Med Flid
bar man her undgaaet at tale om Skibene som •neutrale~ eller •neutraliserede« o. lign., da disse Udtryk,
der bruges i Genevekonventionen af 22. August 1864
og i Forslaget af 20. August 1868 om dennes Udvidelse,
har givet Anledning til Misforstaaelse. Det nu brugte
Udtryk vil ifølge Betænkningen - sige: "Disse
Skibe bør ikke angribes•, og det er •forbudt at bruge
imod dem de Midler, som man kan bruge imod sin
Modstanders Krigsskibe•.
Iøvrigt kan disse Skibe (1) være 3 Slags, der maa
betragtes hver for sig :
a) Militære Hospitalsskibe (Art. 1),
Ulraades det derfor at bruge det fortrinlige BJælpemlddel
dertil , aom ProfeBSor I Folkeret ved Universitetet I Touloase
A. M6rlgnbac bor sivet I sit Værk: ,La Conftlrence internallonale de la pnlx• (Paris 1900) pg. 95-161
pg. 403
-405). Dette Vær.It giver desuden saadanne Oplysninger til
Sagens Forataaeløe, ot Jeg i et franak Tidsskrift (La Pnix par
le Droit, Paris 1901, PI!, 24) med Rette mener at have betegnet det som en ,commentalre officiel• tll Hnas-Konrerencenø Arbejder og Beslutninger.

or.
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b) de Krigsførendes Hospitalsskibe, som ikke ere
Statsskibe (Art. 2) og
c) de lS"eutrales Hospitalsskibe (Art. 3).
Naar det om de første (a) er foreskrevet, at de
skulle være byggede eller indrettede af Staterne •særligt
eller udelukkende med det Formaal at bringe Saarede,
Syge og Skibbrudne Hjælp •, 11aa er Meningen ikke at
foreskrive en bestemt Type. Staterne have i den Henseende sin Frihed. Meningen er kun at præge dem
udelukkende til Hospitalsbrug. Følgelig maa de intet
føre, som ikke er bestemt for Saarede og Syge eller
dem, der skal pleje dem , og som n kunde bruges til
fjendtlige Handlingera .
Enhver Krigsførende bør kende de af sine Modstanderes Skibe, der skal respekteres paa ovennævnte
Maade. Derfor skal deres Navne officielt meddeles.
Naturligvis maa saadan Meddelelse ske •ved Fjendtlighedernes Udbrud•. Men dette er ikke nok; thi Forøgelse eller Ændring maa kunne ske 11i Løbet af disse•.
Det vilde være umenneskeligt at forbyde sligt. Dog
maa saadan Meddelelse ske •i hvert Fald før de paa
nogen Mande tages i Brug•.
Den omtalte Meddelelse interesserer vel først og
fremmest de Krigsførende; men da disse Skibe ikke
skulle være 11ligestillede med I{rigsskibe med Hensyn til
deres Ophold i neutral Bavnu l), bør de Krigsførende
bringe disse Skibes Navne ogsaa til de Neutrales .Kundskab, om end kun ved Indførelse i et Blad eller en
officiel Tidende.
Det anses for en Selvfølge, at et saadant Skibs
Karakter som Hospitalsskib ikke maa kunne ændres,
~ saa længe Fjendtlighederne vareru, da ellers saa for1)

Her tænkes eJ alene paa Opholdets Varighed, men ogsna pnn
Forsyning med Provlant o. lign. Derimod menes disse Hospltnløøkibe nt maatte nyde samme Eksterritorialret som
esentllge Krigsskibe.
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dømmelige Misbrug kunde finde Sled som t. Eks., at
mon gjorde et Skib til Hospitalsskib for sikkert at
bringe det til et bestemt Sted, hvor det blev forvandlet
til Krigsskib.
Vi komme derpaa til de "Hospitalsskibe, der helt
eller delvis ere udrustede paa Bekostning af private
Personer eller officielt anerkendte lljælpeforeoioger« tb).
Man bar ment at burde stille disse lige med Statsskibene, naar de fornødne Garantier ere tilstede, og det
af den Grund, at der t. Eks. i de forskellige Lande kan
være Ejere af Lystjakter, som ønske at indrette dem
til Hospitalsbrug i Krigstid.
Saadaone Tilbud bør
næppe at'slaas. Men Betingelsen for disse Skibes aldeles ligeberettigede Slilling maa da være, at "den
krigsførende Magt, som de høre under, har givet dem
en officiel Bemyndigelse11. De skulle 11f0re et l>okum cnt,
udstedt af vedkommende Myndighed, der heri erklærer,
at de under deres Udrustning og ved deres endelige
Afrejse have været underkastede dens Kontrok Ikke
alene i Rettigheder, men ogsaa i Pligter, Hgestilles da
de i l{onvenlionens Artikel 2 nævnte Skibe med demJ
som nævnes i Artikel 1.
Det samme gælder Hospitalsskibe fra neutrale
Lande (c), •dersom den neutrale Magt, til hvilken de
børe, bar givet dem en officiel Bemyndigelse •. I Anledning af Underudvalgets Forhandlinger, bemærker Renault i Betænkningen: • Der havde været Spørgsmnal om
at kræve de neutrale Hospitalsskibe indordnede umiddelbart under en af de Krigsførendes Myndighed. En
omhyggelig Undersøgelse af dette Spergsmaal har gjort
os det klart, at denne Løsning vilde medføre temmelig
alvorlige Vanskeligheder. Uvilket Flag skulde de omhandlede Skibe føre'? Vilde der ikke være noget imod
Neutralitetsideen stridende i den Kendsgerning, at Skibe
med en sandan officiel Bemyndigelse bleve indlemmede
i en af de Krigsførendes Mariner? Det forekommer os
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at være nok, at disse Skibe, der først og fremmest
børe under den Regering, hvis Jlemyndigelse de have,
i deres Virksomhed underkastes de Krigsførendes Myndighed i Henhold til de i den derefter følgende Artikel 4
fastsatte Bestemmelser«.
Disse for alle ovennævnte Hospilalsskibe fælles Forskrifter findes i Konventionens Artikel 4, hvortil henvises (Lovtidende 1900 Side 581). Men til Tekstens
rette Fortolkning vil følgende Uddrag af Betænkningen
være meget nyttig :
»Den Fortrinsstilling (immunite), der tilstaas ovennævnte Skibe, er ikke grundet i Hensynet til deres egen
Fordel, men til de Krigens Slagtofre, som det er deres
Formaal at komme til Hjælp. Hvor agtværdigt dette
end er, maa det dog ikke lukke vore Øjne for selve
l{rigens Formaal. Denne dobbelte Ide forklarer to
Rækker af Bestemmelser.
"Hospilalshensynet bør for del første ikke være udeDe omhandlede Skibe bør yde
lukkende egoiRtisk.
Krigens Slagtofre Hjælp uden Hensyn til deres Nationalitet. Dette gælder ikke alene de neutrale Skibe, som
menneskekærlig komme begge Partier til Hjælp, det
gælder lige saa vel de .Krigsførendes. Saaledes retfærdiggøres den Fortrinsstilling, som er dem tilstaaet.
Enhver Krigsførende gør Afkald paa den Ret til Opbringelse af dette Slags Skibe, der tilhører hans Modstander. Dette Afkald stammer fra en menneskekærlig
Tanke, men tillige fra en vel forstaaet Interesse; thi
disse Skibe skulle, i paakommende Tilfælde, være til
Tjeneste saa vel for egne som for fjendtlige Søfolk 1 ).
1)

Som !llotto ror denne Afhandling er derfor valgt det gamle
latinske Ord, at l<'jender ere vore Brødre, medens de ere
soarede (hostes, dum wlnerati, fratru), - el Ord , som desværre s. k. civiliserede Stelers Krigsmænd i vor Tid t. Eks. I Kina - ikke hor agte! aoa meget som Romerne I
Oldllden.
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"Det maa nødvendigvis vel l'orstaas, at disse Skibe
ikke skulle tjene noget andet Formaal, og at de saaledes
ikke under noget Panskud, umiddelbart eller middelbart,
kunne anvendes i noget militært Øjemed: til at indhente
Efterretninger, lil at føre Depecher, til at transportere
Kombattanter, Vaaben eller Muailion. Idet Regeringerne
undertegne den foreslaaede [{onvenlion, paatage de sig,
i og med del samme, en virkelig Ærespligt. Det vilde
være trolø!:!t ikke at erkende delle.
"Idet Bospitalsskibene samvittighedsfuldt holde sig
Lil denne menneskekærlige Rolle, maa de paa ingen
Maade hindre de kæmpendes Bevægelser. Disse kunne
begære, modtage eller afslaa deres Hjælp. De kunne paalægge dem at fjerne sig, saa vel slet og ret som ved
ved at beordre dem at tage en bestemt Retning 1). I
dette sidste Tilfælde vil det undertiden kunne synes
nødvendigt at sætte en Kommissær om Bord i dem for
at sikre sig den fuldkomne Udførelse af de givne Ordrer.
Endelig kan, dersom Omstændighedernes Vigtighed maatte
fordre det, de Krigsførendes Ret endog gaa saa vidt, at
de kunne anholde Bospilalsskibeoe. Delle kan saaledes
vrere nødvendigt l'or at sikre et Foretageodes ubetingede
Hemmeligholdelse.
,For at undgaa Tvist om en given Ordres Tilværelse eller Mening er det ønskeligt, al den Krigsførende indfører denne Ordre i Journalen om Bord pna
Bospitalsskibet. Men det indses let, at dette ikke altid
er muligt. Havets Tilstand eller yderlig Bai;t (extrt!me
urgmice) kan hindre Opfyldelsen af denne Formalitet.
Derfor maa dens Opfyldelse ikke kræves ubetinget.
Bospitalsskibet maa ikke kunne paaberaabe sig Ikke1)

.

Med ni Aglel&6 ror Konferencens (eller Ordførerens) Skorpslndlghed, maa det dog -være tilladt at spørge : kan det Ikke
tænkes , nt de Krigsførende af det ene Parti beordre dem I
en Retning, men de nf Modport!el I en helt anden? Hvnd
skulle de aon gøre?
F. B.
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indførelsen i 1ournalen om Bord til Retfærdiggørelse
for, at de modtagne Ordrer ikke ere blevne efterkomne,
naar Beviset for disse Ordrer kan tilvejebringes paa
anden Maade.
•Man bar undertiden foreslaaet at vedtage særlige
Signaler saavel for Skibe, der begære Hjælp, som for
Hospitalsskibe, der tilbyde sandan. Men Udvalget har
ment, at ingen særlig Vedtægt var nødvendig i saa Henseende, og at den internationale Signalbog (Code i'nternati011al des signaux), saaledes som den er vedtagen af
alle Mariner, gjorde Fyldest i det her omhandlede Øjemed.
• Endelig er det en Selvfølge, at de Krigsførende
bør have Kontrol og Visitationsret over alle Bospilalsskibe uden Undtagelse. De maa kunne sikre sig, at
intet Misbrug finder Sted, og at Skibene i ingen Henseende afledes fra sin menneskekærlige Bestemmelse.
Visitationsretten er her det nødvendige Modstykke til
Immuniteten, og man kan ikke med Føje undres over
at se den anvendt endog paa Statsskibe. Disse visiterede Skibe vilde være blevne opbragte, dersom man
havde ladet dem forblive under det almindelige Retsherredømme. Visitationen forværrer altsaa ikke deres
Stilling. Den er en Betingelse for den gunstigere Lod,
som er bleven dem til Del.
• Det maa her bemærkes , at Visitationen af Bospitalsskibe er af Vigtighed ikke alene for at godtgøre,
at disse Skibe ikke gaar uden for sin Rolle, men ogsaa
for at tage Bestemmelse om de ombordværende Saaredes, Syges og Skib brudnes Forhold, snnledes som
dette nærmere skal forklares i Anledning af den senere
følgende Artikel 9."
Kendetegnene paa, at et Skib er Hospitalsskib, beslfrives i Artikel 5, hvortil henviE,;es. Af den udenbords
Maling ses, om det er militært (med grønt Bælte) eller
ikke (med rødt), men nalle Hospitalsskibe give sig til
KPnde ved samtidig med Nationaltlaget at hejse det
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hvide Flag med redt Kors... Betænkningen omtaler
ikke, at enkelte Stater har forbeholdt sig at bruge et
andet Kendetegn i Stedet for eller foruden det røde
l{ors, saaledes Tyrkiet Halvmaanen, Persien Solen o. s. v.
Saafremt det ikke lykkes at faa irnadanne Stater til at
opgive denne Særstilling, vil det nærmere fornødne
uden Tvivl i paakommende Tilfælde blive kundgjort af
alle vedkommende.
r<onvenlionens Artikel 6 handler om Forholdet til
nneutrale Handelsskibe• altsaa ikke om Hospitalsskibe (a, b og c) - nJakter eller Fartøjer, der have de
I{rigsførendes Syge, Saarede eller Skibbrudne om Bord,
eller optage saadanne«. De kunne være Jejede til denne
Tjeneste, men de kunne ogsaa tilfældig have fundet Krigens Slagtofre, mod hvem de vise Barmhjertighed.
Erter den strenge Rets Grundsætninger skulde et saadant Skib med den ene Krigsførendes Saarede, Syge
eller Skibbrudne om Bord, være god Prise, naar det
mødte et Krigsskib fra det andet Parti, efter som det
udførte en Tjeneste til Fordel fol' Modpartiet. Men siger Betænkningen - ,,Alverden er enig om at fjerne
denne yderlige Konsekvens, og at bestemme sig for, at
disse Skibe ikke bør straffes for sin menneskekærlige
Bjælp 1 men lades fri." Og - tilføjes herefter - »man
ser i Særdeleshed her Fordelen ved at undgaa Ordet
oNeutralitetu til Betegnelse af den lmmunitet, som tilstaas visse Skibe. Man vilde ellere ,·rere nødt til at
sige, at de Neutrale, hvorom Talen er, var neutral iser ede, hvilket vilde være temmelig besynderligt i
formel Henseende."
Nalurligvis kan saadanne neutrale Bandelsskibe
kun , ære fritagne for Opbringelse, for saa vidt som de
ikke iøvrigt bryde de Neutrales almindelige Pligter,
t. Eks. ved at transportere [irigskontrebande eller ved
at bryde en Blokade. Derfor udtrykker Artikel 6 sig
saaledes, at de ikke kunne opbringes •>for selve det at
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udføre denne Art af Transport• (:>: af Syge, Saarede
eller Skibbrudne), men "ere hjemfaldne til Opbringelse
for eventuelt begaaet Brud paa Neutraliteten.•
Artikel 6 tier med Hensyn til krigsførende Magters
Handelsskibe. Et saadant kan altsaa - efter den desværre endnu gældende Folkeret - opbringes, selv om
det transporterer Saarede, Syge eller Skibbrudne.
Ej heller giver denne Artikel særlige Regler for de
mindre Fartøjer, som høre til de større, og som under
Kamp til Søs især bruges til at føre Saarede og Skibbrudne tilbage til de større Skibe. Det antages nemlig,
at for disse mindre Fartøjer gælde Reglerue for de
større, hvortil de høre.

n.
Vi vende os nu til Betragtningen af Person e 11 et,
efter at Materiellet - Skibene - har Yæret behandlet
i det foregaaeode.
Formaalel er, at Sundbedspersonalet paa et Hospitalsskib ikke forstyrres i Udøvelsen af sin Gerning. Derfor
gælder det som Hovedregel, at Forholdet til Personalet
er som Forholdet til det Skib, hvortil det hører.
Anderledes er derimod Forholdet til Sundhedspersonalet paa et Krigsskib, som falder i Fjendevold,
eller paa et Handelsskib, der transporterer Saarede og
Syge med Læger og Sygepassere.
Analogien fra, hvad der gælder i Krig til Lands,
kan anvendes med Hensyn til et i Søkrig opbragt Skib,
for saa vidt dets Sundbedspersonale forbliver u kræ n kel i g t {fnviolable), og fortsætter Udøvelsen af sit Hverv,
saalænge det er nødvendigt (Udtrykket neutralt passer
her lige saa lidt som paa Skibe). Det er jo muligt, at
Sejrherren ikke raader over Læger og Sygepassere i
tilstrækkeligt Antal til sine egne Saarede og Syge. Det
er altsaa til hans egen Fordel at forholde sig saaledes.
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Man kan ogsaa bestemme del saaledes, at Sundbedspersonalet i Fjendevold ikke er Krigsfanger, men at
del afhænger af den Øverstkommanderende, naar han
anser det for muligt, at det kan trække sig tilbage. At
bestemme Tidspunktet maa i dette Tilfælde overlades til
haos Skøn, da saa mange hurtig skiftende Omstændigheder kunne faa Indnydelse her. Det gælder kun, at han
stadig har for Øje, at det ikke er Fanger, han har i sin
Magt, og al han derfor ikke med Føje kan bolde dem
tilbage aldeles vilkaarligt (capricieusement).
Del er billigt, at Sundbedspersonalet lønnes. Bør
Lønningen rette sig efter, hvad der gælder i dels
egen eller i den fjendtlige l{rigsmagt? KonvenLionen
bar valgt det første Alternativ, som den formenllig simpleste og retfærdigste Løsning af Spørgsmaalet. Dnfor
bestemmes det i Slutningen af Artikel 7, at de Krigsførende skal sikre disse Personer •uafkortet Nydelse af
deres Lønningu.
Med Hensyn endelig til de ombordværende Saarede
eller Syge sø- eller landmilitære PersonPr anvendes
ligeledes i Sø krig Analogien fra [{ rig Lil Lands , for saa
vidt som Forpligtelsen til Pleje og Beskyttelse af Opbriogeren paalægges ham uden Hensyn til deres Neutralitet (se Art. 8).
Men de Skibbrudne, Saarede eller Syge af den ene
Krigsførende, som falder i den andens ~lagt, ere Krigsfanger. De ere nemlig Kombattanter, uanset at de ikke
kunne deltage i Kampen paa Grund af den Tilstand, hvori
de befinde sig. Det er ogsaa ligegyldigt, om de ere
tagne om Bord i det ene eller del andet Skib. Deres
Retsforhold som Kombattanter i Modsætning til
Sundbedspersonalet - ændres ikke derved {se Art. 9)·
Til nærmere Oplysning opstilles i Betænkningen
følgende Eksempel.
Et af de [{rigsførendes Hospitalsskibe opsamler
Syge, Saarede og Skibbrudne 1 som ere af dets egen
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Nationalitet. Det fører dem til en Bavn i sit eget
Land. Disse Personer bør, mener Udvalget, bevare sin
Fribed lige saa fuldt, som om de i Landkrig vare opsamlede af en Ambulance. Men, lad os nu forudsætte,
at det samme Uospitalsskib ikke naaede ovennævnte
Bavn, men mødte en fjendtlig Krydser I Hvorfor skulde
denne da ikke, efter at have opbragt HospHalsskibet.,
11,ose de ombordværende Kombattanter for Krigsfanger?
Vel har disse, for saa vidt de ere Saarede eller Syge,
Ilet til en særlig Behandling, men de blive ikke desmindre Krigsfanger.
Krydseren. kan nu frit bestemme over dem efter
Omstændighederne. Den kno beholde dem som Fanger.
Den kan sende dem til en Havn i eget Land. Den kan
ogsaa sende dem til neutral Havn, - ja den kan endog
sende dem til fjendtlig Havn, nemlig naar der ingen
anden findes i Nærheden, især dersom der er haardt
Saarede eller farlig Syge om Bord. Krydseren bar ingen
Interesse af at belemre sig selv eller sit eget Land med
fjendtlige Saarede eller Syge. Som oftest vil derfor heller
ikke Hospitalsskibe eller andre Skibe med Saarede og
Syge om Bord blive hindrede i at naa den Bavn, hvortil de ere bestemte. Dette kræves lige saa meget af
Bumanitetshensyn som af Hensyn til den Krigsførendes
egen Interesse. Men den Krigsførendes Ret maa lige
fuldt anerkendes. De saaledes til sit eget Land tilbagegivne Krigsfanger maa ikke kunne gøre Tjeneste paa ny,
saa længe Krigen varer. Dog er det en Selvfølge, at
de, dersom de udveksles, ophøre at \lære Krigsfanger,
som ece satte i Frihed paa Æresord, og at de i dette
Tilfælde faa den fulde Bandlefribed tilbage.

L Konventionen fandtes en Artikel 10 , som gik ud
paa, at Skibbrudne, Saarede eller Syge, som med den
stedlige. Myndigheds Samtyk-ke blev landsatte i neutral
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Bavn, skulde, med mindre anden Overenskomst var truffen
imellem den neutrale og de krigsførende Magter, bevogtes af førstnævnte paa en saadan Maade, at de ikke
paa ny kunde tage Del i II rigsoperationerne; og desuden bestemte denne Artikel, at Omkostningerne ved
Bospitalsplejeo og Interneringen skulde bæres af den
Stat, hvortil de Skibbrudne, Saarede eller Syge herte.
Om denne Artikel, som var vedtagen af Fredskonferencen i Baag, blev der imidlertid taget Forbehold af
Tyskland, Amerikas Forenede Stater, Storbritannien og
Tyrkiet inden den 31. December 1899, der var Fristen
for Konventionens Undertegnelse. Den findes endnu i
den Ovcrsættel!;e, som blev omdelt til Rigsdagens Medlemmer her kort efter Nytaar 1900. Men den er udgaaet ved Danmar.ks senere Ratificering af Konventionen,
hvilket ses af • Lov tidende•, hvor den ikke findes.
Hvilke Betænkeligheder, der bar bevæget Danmark
til at tage Forbehold til denne Artikel 10 (som altsaa
ikke gælder den danske Marine) foreligger ikke officielt.
Naar Artiklen alligevel meddeles ovenfor, sker det
af den Grund, at meget tyder paa en videre Udvikling
af Søfolkerellen i en ikke altfor fjern Fremtid og paa
en saadnn Mande, at ogsaa den udgaaede Artikel 10 vil
blive inddragen under Forhandlingen.
Denne Forhandling vil uden Tvivl blive interessant
at følge ogsaa i de forskellige Landes Mariner. H\•o,
som vil forbel'ede sig paa at følge med, naar den for
Alvor forlsættes, bør ikke forsømme i Tide al gøre sig
bekendt med den Litteratur, der allerede peger i Retning nf Fremtidsudviklingen. Gode Vink i den Henseende findes i Meri g n b a c s ovennævnte Skrift (La
Conference internationale de la Paix, Paris 1900) og i
en interessant Afhandling i Revue generale de droit
international public (1899 VI pg. 291 o. s. v.) af den
ene af delte Tidsskrifts Udgivere P an 1 Fa u c hi 11 e, Professor i Folkeret ved Universitetet i Paris og Medlem af
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Institut de droit international. Dersom hans interessante, om end noget dristige Plan skulde faa Tidsaandens
Vind i sine Sejl, vil det røde Kors paa den hvide Grund
komme til at svæve over endnu fjernere Have end hidtil.

Skibs-Nekrologer.
Ved H. Degenkolv.

Vor Flaade bar i det sidst forløbne Aar mistet et
Par af sine Veteraner, idet to af de ældre Skibe:
Kanonbaaden Baucb og Panserskibet Danmark ere
udslettede af Flaadelisten eller - som det ved den
kongelige Resolution af 22. November 1900 bestemmes - :
de ere ~udgaaede af Flaadens Tal for at anvendes paa
hensigtsmæssigsle Maade eller at realiseres«. De ere
vidt forskellige de to Skibe, over hvilke samme Dom
paa en Gang er fældet; man kan næsten med Sandhed
sige, at det var Flaadens mindste og Flaadens største
Skib, h,·is Løbebane samtidig blev afsluttet.
Om en uLøbebane• kan der vel nok være Tale, da
benved 40 Aar ere forløbne, siden de for første Gang
med Kølen betraadte det for dem bestemte Element, og
om det end er gaaet dem, som det gaar Mennesker,
nemlig at de have maattet sande, at Livet ikke er lige
indholdsrigt for alle, saa have de dog haft et Kald, et
Hverv - og Tiden har efterladt sit Spor. En Nekrolog
ko.n saaledes formentlig være berettiget ogsaa for disse
"afgaaede" Skibes Vedkommende.
Kanonbae.den Hauoh,

opkaldt efter Premierløjtnant Jens Erik Haucb, der faldt
i Slaget paa Reden som Chef for nlokskibet "Cronborg •,
havde oprindelig den Bestemmelse at skulle være uKommandofartøj« . Den blev bygget af Jern, fik en Længde
paa 87 Fod 4 ", en Bredde paa 16 Fod, Dybgaaende
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for 5 Fod 6 " og agter 6 Fod. Den 10. September
1862 l0b den af Stabelen paa Orlogsværftet, og deo blev
forsynet med Maskinen fra den ophuggede Skruekanonband Støren 1 ) i denne Maskine var paa 160 indicerede
Hestekraft. Armeringen bestod af en 30-puodig 60 Cln.
[(anoo og fire 4-pundige Haubitser.
Skibet ba\'de i sio Ungdom en ukrank,, Skæbne,
thi del maatte lide den Ydmygelse og Tilsidesæltelse,
!lom jo kno befrygtes af enhver, der ikke anses for at
være sin Opgave voksen. I 1863 var Kanonbaaden
Hauch udrustet til Prøve. Den hejste Kommando 6. Juli
og havde Lil Chef Løjtnant W. A. Carstens en, til
Næstkommanderende Løjtnant C. 0. E. Normann; Besætningen bestod af i alt 25 Mand, hvol'iblandt 2 Maskinister, 4 Fyrfolk og 2 Uoderofflcerer. Den 30. Juli
blev Kommandoen strøgen, og Besætningen, suppleret
til 44 Mand, gik over i Hjuldampskibet Ski roer, der
imidlertid var blevet udrustet som Kommandofartøj for
den lfontreadmiral C.E.van Dockum underlagtc •Dampskibseskadreu, bestaaende af Skonnerterne Absalon, Esbern Snare og Fylla, [{anonbaadene Willemoes, Buh!,
({rieger og Marstrand.
Derefter blev nHauchto anvendt under Krigen 1864.
Med den unge, energiske Løjtnant P. U. Dr u u n som
Cbef 2) og armeret med en 18-pundig 40 Ctn. riflet Kanon var Kaoonbaaden nemlig under Krigsudrustning
fra 9. Februar til 7. September, og om den end ikke
havde nogen nævneværdig Betydning som Kampmateriel
- h,•ad hverken kunde ventes eller lænkes - saa har
den dog sikkert tilfredsslillemle løst den Opgave, den
var i Stand til at magte - derfor borger i hvert Til1)

,Støren , blev I 1852 01oduigen fra den holstenske Flaodeafdeling, gjorde I Seplomller 1857 et Prøvelogl sammen med
Sk.ruek.anonbaaden Nr. 1 (,Thure•) og blev opbugr;et 1861.

') Næstkommondereode vor Reserveløjtnont R. P. Møller; Besætningen I elt 24 Mand.
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fælde den tjenstivrige og uforsagte unge Officer, den
var betroet til - og der er jo i Krigstilfælde mangfoldig Tjeneste, hvortil i vore Farvande saadanoe Smaafarløjer kunne anvendes eller ligefrem være nødvendige.
Da i 1864 Kanonchalupper og Kanonjoller bleve benyttede som Krigsmateriel, kan den jo have gjort god
Nytte ved at tage saadanne paa Slæb.
Det kan have sin Interesse at erfare, hvilken Dom
Løjlnant P. U. Bruun fældede over »Bauch•, hvis Prøve
i 1863 synes at have givet et kun maadeligt Resultat.
Hans Dom var dog ikke gennemgaaende ugunstig.
Ban udtalte om Kanonbaaden, at den paa Grund af
sin ringe Længde var urolig i Søen; Sejl bar den godt,
og de støttede meget samt hjalp en Del paa Farten,
men gjorde tillige Skibet overordentlig luygerrigt; under
Damp styrede den godt og brugte kun ringe Plads til
at vende. Som en betydelig Ulempe fremhævede ban
den Støj, som Maskinen frembragte, en Larm som kunde
høres milevidt, og som gjorde det umuligt ubemærket
at nærme sig f. Eks. ved natlig Landgang; han tilføjede
i øvrigt, at den havde denne Ulempe tilfælles med alle
Dampkanonbaadene. 11Som Bugserbaad«, udtalte han,
11 har Hauch kun ringe Kraft, dog kan den slæbe 3 Kanonbaade med ca. 4 Mils Fart i stille Vejr.n
Den Dom, som Konstruktions- og Reglerings-Kommissionen paa Grundlag af de i 1863 og 1864 indhøstede
Erfaringer fældede over Kanonbaadeo, var ikke gunstig,
idet den kom til det Resultat, at den i alle Henseender
stod tilbage for Skruekanoobaadene 1 ). Aarsagen dertil,
fandt Kommissionen, maatte nærmest søges i de Bestemmelser, der vare givne ved dens Konstruktion, navnlig dens begrænsede Længde, da den var bleven konstrueret med det Formaal at kunne passere Ejderkanalens
1)

Dlase vare paa den Tid ,Thura,, ,Schrødersee,, ,WIUemoea,,
,Buhl •, ,Krlegero og ,Marstrand•.

Tldulu, t.

Søv• ■ en.

72. Aug.

28

l

I
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Sluser. Eftor hvad der forelaa, maatte Kommissionen
udtale, at Kanonbaaden manglede eo Del af de Egens.kaber, der maatte anses for ønskelige, og at den kun
lidet egnede sig til Krigsbrug.
Konstruktions- og Reglcriogs-Kommissionen afga'\I
denne Betænkning d. 8. Juni 1865 og havde da til Formand Kontre-Admiral C. E. van Dockum. Betænkningen
var tillige underskreven af følgende Medlemmer: Orlogskaptajn F. C. G. Muxoll, Direktør N. E. Tux.en, Direktøl'
for Artilleriet, Søtøjmesler O. W. de Fine Skibsted, Orlogskaptajn A. C. Schultz, Kaptajnløjtnant Il. J. A. Hagen,
Underfabl'ikmester, Kaptajnløjtnant G. P. Schønheyder,
Kaptajnløjtnant E. F. Krieger, Underdirektør W. Wain
og Undertøjmester, Kaptajn i Artilleriet O. E. Olom.
At Kommissionen ikke udtalte sig til Fordel for
nBaucb,,, kunde iøvrigt ikke vække Forundring, eftersom
et saa sagkyndigt )ledlem som Direkto1· N. E Tuxen
allerede i Januar 1865 havde taget Anledning af den
Omstændighed, at der forelaa Bestemmelse om Realisation af forskellige af Marinens Skibe, til - om end ikke
skriflligt - at fremsætte den Formening, at Ilet vilde
være ønskeligt, om man ogsaa kunde faa • Uauch« bortsolgt, da Skibet var meget slet svarende til sin Bestemmelse. •Konstruktøren har•, sagde han, •ved Udarbejdelsen af Skibstegningen haft at iagttage, at Skibet
skuldP. være af en vis Bredde, hvilket har haft en skadelig Indflydelse paa Skibets andre Egenskaber.• Ved
samme Lejlighed erklærede Underdirektør W. Waio, al
•skønt 118auch~ har faaet •Størens« Maskioe, har Skibet
dog en mindre Fart, end • Støren II havde."
"Baucb,, blev dog dengang hverken kasseret eller
solgt; men Skibet blev sat i Skur for al afvente sin
Skæbne. - Og •Hauch u stod mange Aar i Skur paa Land.
Efter 16 Aars Forløb fik man Brug for et Fartøj,
der kunde egne sig til Fiskeriinspektion i Farvandene
inden for Skagen, og man rettede sin OpJnærksomhed
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pao. uHauch•. Skibet blev sat i Vandet, udrustet og
ekviperet i det næmte Øjemed, og med daværende Kaptajn Ingolf Bardenflelh som Chef gjorde det da
Tjeneste som Fiskeriinspektions-Fartøj fra 16. April til
30. Juni og fra 2. August til 16. Oktober 1880. Det
maa ha.ve vist sig anvendeligt til dette Brug, thi det
var derefter paa Togt i samme Øjemed i 1881 og 1882
med Premierløjtnant C. J. Petersen, 1883-84-85-86
med Premierløjtnant C. F. Drecbsel, 1887-88-89
med Premierløjtnant C. F. Maegaard, 1890-91-92
med Premierløjtnant P. A. Grove, 1893-94-95 med
Premierløjtnant fra 2. December 1893 Kaptajn C. L. A. Tro ll e og endelig i 1896 med Premierløjtnant
V. C. A. J øbn ke som Chef. •Bauch• var altsaa i
sytten paa hinanden følgende Aar paa Fiskerilnspektioo,
i Reglen fra tidligt Foraar til sent paa Efteraaret.
Det kan have sin Interesse nu at erfare, hvorledes
Skibet blev bedømt af de forskellige Chefer. En ududtalte: "Fartøjet bar gode Linier i Vandgangen og
Bunden, temmelig stor Bredde i Forhold til Længden,
stor Stivhed og god Sejlføring og har derfor flere gode
søgaaende Egenskaber, men er af noget for ringe Dybgaaende, meget lav ovenbords og noget vel skarp i
Boven. Som Følge af de to sidste Egenskaber tager
<let, selv i ringe Sø, meget Vand indenbords, og under
Sejlads i daarligt Vejr slaar der en betydelig Mængde
Vand paa Dækket.a En anden anførte, at •Fartøjets
Egenskaber som Sø- og Dampskib maa siges at være
gode; det klarer sig godt i Søen, selv i haardt Vejr,
naar der kun kan føres Sejl; uden Sejl bar Skibet Btore
Rulnings- og Duvningsbevægelser. I haardt Vejr tages
Samtlige Udtalelser gaa meget
meget Vand ind.• nær i samme Retning.
I 1886 fik »Hauch• nyt Maskineri fra Burmeister &
Wains Maskin- og Skibsbyggeri paa 200 indic. Hestekraft, og det fandtes særdeles tilfredsstillende.
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Efter endt Togt 1893 blev det af Skibets Chef
foreslaaet og af Værftskommissionens 2. Afdeling anbefalet: at forøge Sejlarealet og konstruere Sejlene efter
det af ingeniør Vogt angivne Princip, at forsyne Skibet
med en lille halvrund Bak med Bølgebryder og at flytte
Rat og Kompas op paa en Platform i Højde med og
agten for Kommandobroen; efter at disse Forbedringer
vare udførte i Løbet af Vinteren 1893-94, fandtes
Skibets Egenskaber som Sø-, Sejl- og Dampskib at
være •saa gode, som man kan vente at opnaa med el
Fartøj af n Bauch «s Størrelse."
Saaledes kom altsaa det lille Skib til større Ære og
Værdighed, end det fra Begyndelsen tegnede til; og
der er Udsigt til, at del endnu vil kunne gøre god Nylle,
eftersom Skroget d. 21. Maj d. A. blev solgt ved Auktion for 2100 J{r. til Ingeniør Vogt, der agter at anvende det til Forsøg med Pendulpropeller.

Panserfregatten t Danmark u
bar Dimensioner omtrent som vort nyeste Panserskib
Herluf 1'rolle. Den har nemlig samme Bredde, 48
Fod, og da den bar en Længde af 26ii Fod, er den
kun een Fod kortere end ,Herluf Trolle•. • Danmark •
har imidlertid 3 Fod større Dybgaaende (18 Fod 6");
Deplacementet er 4770 Toos (•Herluf Trolles 3470 Tons);
Maskineriet er paa 1000 indiceret Hestekraft.
11 Danmark11 blev for <len danske Regerings Regning
bygget af 'l'homson i Glasgow. Det var henimod Slutningen af 1863, at Fabrikmester 0. Su c ns o n fik det
Ilverv at varetage Marioens Interesser i denne Sag, og
fra Glasgow (176 West Regent Street) kunde han allerede i Januar 1864 korrespondere med de herværende
Myndigheder om forskellige Spørgsmaal, vedrørende Apteriog og Armering af oden i England købte Panserfregah. Den 27. Februar fik Løjtnant Mfrnter Ordre
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til at afrejse til Glasgow ufor at føre Tilsyn med den
Panserfregat, som bygges der for dansk Regning•.
( August var Fregatten færdig, saa at Ministeriel
bestemte at lade den afhente. En Baadsmand blev be~
ordret til at afrejse til Glasgow for at modtage Regnskabsgodset, den fornødne Besætning blev ligeledes beordret
afsendt, og den 30. August beordrede Ministeriet Orlogskaptajn O. C. Pedersen til at føre Skibet hjem. Bemandingsreglementet omfattede ved denne Lejlighed ialt 250 Mand.
Endnu havde Fregatten imidlertid ikke faaet Navn .
Først ved kongelig Resolution af 5. Oktober blev det
bestemt, at den skulde •bære Navnet Danmark.•
En Dag midt i Oktober 1864 ankom •Danmark•
til Kjøbenhavn, og Chefen, Orlogskaptajn Pedersen, havde
Ordre til at foretage en kort Prøvetur i Sundet for at
give Maskinvæsenets Autoriteter Lejlighed til at se Maskinen i Virksomhed.
Dette for vor Marine forholdsvis anseelige Skib blev,
da det var lagt ind ved Orlogsværftet, med megen Interesse taget i Øjesyn af alle, som paa en eller anden
Maade vare knyttede til Flaaden. Her var jo ogsaa en
Del nyt at se: for første Gang viste sig nemlig et Skib
med - for at nævne et Eksempel - Jernmaster, hule,
kolossale Rør, og det blev af de til Besætningen hørende
og derfor ogsaa i alle Mysterierne indviede Personer med
passende Overlegenhed forklaret de undrende Beskuere,
hvorledes Sprøjteslangerne nederra kunde føres op igennem disse bule Master, naar Ild var opstaaet i Takkelagen.
Det viste sig snart, at •Danmark1•, hvis dette Skib
skulde tilfredsstille vore Krav, maatte underkastes temmelig omfattende og bekostelige Forandringer, og det blev
endelig i Maj 1867 besluttet at foretage en Ombygning,
som blev fuldført i December 1868.
Skibet gjorde derefter sit Togt: det var, med Kommandør C. V. S c hø n h e yder som Chef, Eksercerskib
fra 1. Juni til 15. Oktober 1869.
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Fregattens Sejlevne var kun ringe. l en LaberBrise med alle Sejlene satte og et Par Mils FarL, styrede
og manøvrerede den ret godt; men saa snart Vinden
tiltog til en Bramsejls Kuling eller derover, var dens
Virkning paa det lange Skrog ikke til at overvinde med
Roret eller Sejlene, og Skibet vilde under de fleste Omstændigheder kaste sig tværs paa Søen; del var saa godt
som altid nødvendigt i Søen al holde Skruen i Gang
for at have Styr paa Skibet.
Fregatten havde i Atlanterhavet et overordentlig
stormfuldt Vejr, og dels paa Grund af en selv for Atlanterhavet ualmindelig voldsom Se, dels som Følge af
Manglen paa lilstræk.keligt Sejlareal, havde Skibet voldsomme Rulninger. Eksempelvis kan anføres, at Enderne
af den agterste Bro paa begge Sider ofte vare under
Vandet, og Gelænderet paa Broen i l,æ, hvilket var 24
Fod over Vandet, var undertiden heil skjult af Søen.
Rundholterne vare svage, og alt del med Skibet fra
England modtagne Jerngods, henhørende til den løbende
Takkelade, viste sig i høj Grad upnalideligt. Der indtraf derfor adskillige Havarier. E:t uf disse, nemlig
Havariet af Rakken paa Store-Merseraa, forefaldt under
Hejsningen af Mærssejlet med Raaen paa 8/, Stang, og
det skyldtes et lykkeligt Tilfælde, at større Ulykker ikke
bleve en Følge af Raaens Nedstyrtning. Det var derfor
ikke muligt at føre Stormsejl af Betydning; Fregatten
var saaledes under det stormende Vejr udelukkende
henvist til sin Maskine for at holdes oppe imod Vinden,
og olle var dette ikke engang muligt, selv om Maskinen
arbejdede med fuld Kraft.
Skibet har ikke senere været paa Togt. Ved den
kgl. Resolution t1f 18. December 1885, som inddelte
alle Flaadens Skibe i ~r(Jaseer•, blev uDanmarka indordnet i Klassen nPanserskibe,, og i 1893 gik det over
til Klassen »Eksercer- og Kaserneskibe• som ReservcKaserncskib.
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For Fuldstændigbeds Skyld tilføjes, at den oprindelige Armering, der bestod af 20 Stkr. 60-pund. 88 Centners
Kanoner og 8 Stkr. 18 pund. 40 Centners riflede Kanoner, i 1865 blev forandret til 12 Stkr. 60 pund. og
10 Stkr. 24 pund., alle riflede; den seneste Armering
bestod af 8 Stk 8 u 176 Ct., 4 Stkr. 8" 144 Ct, og
12 Stk. 6" 50 Ct. F. K.

Meddelelser fra Nord- og Østersømarinerne.
Danmark.
Udrustninger i Aaret 190 I.

Skoleskibe for det faste Personel.
Korvetten nDagmar (Kaptajn P. Paulsen) fra 4. Maj i 3
Maaneder med Søofflcersskolens Elever.
Skonnerten »Aabsaloncc (Kaptajn C. D. Bloch) fra først i
August 1 Maaned med Søoflicersskolens Elever.
Skonnerten »Ingolf• (Kaptajn P. Grove) fra 29. April
i 5 Maaneder med Underofficersskolens Elever.
Kanonbaaden "Falster• (f{aptajn C. Byder) fra 15. Maj
i 3 Maaneder med Skibbygnings- og Maskinskolens
Elever.
Skonnerten ,,Absalonu (Kaptajn T. Messerscbmidt) fra
6. April i 4 Uger til Skydekursus.
Torpedobaaden •Springeren• samt et Par Torpedobaade
af 2. Kl. til Torpedobaadsmaskinskole fra 1. April
i 4 Maaneder.
Skoleskibe for Værnepligtige.

Kanonbaaden n Falster• (Kaptajn C. Ryder) fra 15. Marts
i 2 Maaneder for værnepligtige Maskinister.
Kaserneskibet •Jylland« (Kommandør C. Bræstrup) Eksercerskole fra 25. Marts til 27. April og 2. Maj til
4. Juni.
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Panserbatteriet •Skjold• (Kommander Bræstrup) fra 7. Juni
i 2 Maaneder.
Panserskibet ••Herluf Trolleu (Kommander Caroc) fra
7. Juni i 6 Uger (Prørntur}.
•>Tordenskjold• (Kommandør Scheller) fra
c. 20. Juli i 2 Uger.
Eskadre.
Panser skibet •Tordenskjold• (Komm. C. Scheller)
11Skjoldu
( Bræstrup)
Kanonbaaden nMøenu (Kaptajn W. Bovgaard)
• Lille Bello (Prmlt. H. Bloch)
C. Carstensen)
•Store Beltu ( •Øresund• ( A. Scheel)
11Grønsund• ( Wenck)(f,lagsk.)
1.KI.Tordedob.•DeHlnen• ( C. J. Hansen)
A. da Cunha}
•Springeren• ( "Sværdflskento ( C. Spath)
•Hvalrossen• ( C. Schou)
2. Il.I. Torpedobaade og Patrouillebaade: 10 Stkr.

Stations-, Inspektions-, Opmaalingsskibe m. m.
Fregatten uSjællandu (Kommandør Bræstrup - fra 25. Maj
Kaptajn Klixbiill) hele Aaret Vagtskib ved Iijøbenhavn og Kaserneskib.
Krydseren •BejrndaJ• (Kaptajn A. P. Hovgaard) fra 15.
Marts i 7¼ Maaned Slationsskib og fiskeriinspektion
ved Island.
Krydserkorvetten "Valkyrien• (Chefen ej udnævnt) fra
Oktober i 41/2 Maaned i transatlantiske Farvande.
Fiskeriinspektionsskibet , Beskytteren u (({aptajn Schack
- fra 28. Maj IIaplajn I. L. Petersen) hele Aaret
Fiskeriinspektion ved Færøerne.
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Kanonbaaden "Grønsund• (Kaptajn N. T. Ol- Fiskerisen) fra 14. Marts i alt 6 Maaneder.
inspektion
Torpedobaaden "Springeren• (Prmlt. A. da i Nords. og
Cunba) fra 7. Maj i c. 2 Maaneder.
Skagerrak.
Kanonbaaden u Guldborgsund• (Premierltn. FiskeriinC. L. Nielsen) hele Aaret.
spektion
Torpedobaaden •Delfinen« (Prmlt. C. I. Ban- indenfor
sen) fra 17. Maj i 1¼ Maaned.
Skagen.
Skonnerten "Diana• (Kaptajn R. Hammer) fra 24. April
i c. 41/'J Maaned Opmaaling under Færøerne og
Island.
t,i;,
Opmaalingsfartøjet oMarstrand« (Kaptajn Nybolm)
fra 23. April i 5 Maaneder.
Opmaalingsfartøjet •Willemoes• (Premierløjtnant § 8
Wolfbagen) fra 15. Maj i 3 Maaneder.
~8
Dampskibet »Dannebrog• (Kaptajn C. F. Maegaard) fra
30. April til B. M. Kongens Drag.

l

ti

Sverrig.
Udrustninger I Aaret 1901.

Skoleskibe.

1) Skydeskoleafdelingen; Chef: Kommandørkaptajn
H. Lagerkrantz.
Kaser!}eskibet "Stockholm" (Kaptejn O. Brom an).
Kanonbaad af 1. m. •Edda« ( G. Ugglas).
Il
~urdu ( A. Gyllenkrok).
En Stangtorpedobaad og Dampbarkasser.
En Torpedobaad af 1. m. (kun i 14 Dage).

I

i .

2) Mineskoleafdelingen; Cb.ef: Kommandørkaptajn
B. Carlstedt.
~ ?f
Kaserneskibet 11Eugenieu (l(apt. 0. Sylvan)
i .,;
2 Minekraner, Lysmaskinebaad, 6 Dampbaade samt Cli ::!
en Del mindre Fartøjsmateriel.
~ ...
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3) Torpedoskolcafdeliogeo; Chef: Kommandørkapt. ll
P. Dahlgren.
Kasernesltihet ,Vanadisa (l{apt. S. Feychling), 5
Torpedobaade af 2. Kl., 2 Stangtorpedobnade
samt en Del mindre Fartøjsmateriel.
.;
Kanonbaad af 1. Kl. •Edda~ (Kapl. G. Ugglas) \fra 9 /7). .,
For Søkrigsskolen og Sømandskorpsets Matrosrekrutler.
Korvetten II Freja• (Komandørkapt. G. Dyrsen) i c. 31 / ,
Maaoed fra d. u/6 med Kadcller og Matrosrekrutter.
Korvetten •Sagau (Kommandørkapt. H. Silleo) i c. 2
l\faaoeder fra d. 6/7 med Extra-Kadetler, Aspiranter
og l\fnlrosrekrutter.
Briggen •Gladan• (Kapt. N. Ankarcrooa) i ca. 4 Maaneder fra d. 1/s med Matrosrekrutter.

4)

5) Skibsdreogeskolens Afdeling: Chef: Kommandør-i
•

kapt. C. Munthe.
Øvelsesskibet "Najaden• (Kapt. [L Posse).
nJarramasø ( A. Lagerbielke),

:I t

~N

.. .,:;

i~
~ ]

6) Vinterskibe for fast Mandskab.
Korvetten nllalder• (Kommandørkaptajn T. Sandstrøm).
Togtet begyndt 2/11 1900, endt i Slutn. af April 1901).
Korvetten ~Freja" (Kommandørkaptajn C. Rosensvard).
(Togtet begynder c. 1. Novbr. 1901).

Eskadrer.
1) Stockholmeeskadren; Chef: Kommandør O. Lindbom,
Stab: 1 Flagadjud.
liaserneskibet ,, Eugenie" (J{apt. I\. Thurdin).
Panserbaad af 2. Kl. .. John· El'icsson1, ([{apt.
S. Natt ocb Dag).
Panserband af 3. Kl. •Gerda+< jl{apt. U. Ericsson)
• "Bildur• ( - I. Friberg)
n •Ulf•
( - D. Kraft)
•> uBerserk• / - I. Nordenfeldt)
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Kanonbaad af 1. Kl. • Urdu (Kapt. A. Hermelin).
'l'orpedobaad af 1. Kl. •Kometu (Kapt. J. Schneidler,
Div. chef).
Torpedobaad af 2. Klasse Nr. 61 (Løjtn. A. Frøding)
"
Nr. 75 ( C. Åkermark).
"
Nr. 77 ( E. Bågg).
21 /e-'/s Eskadreøvelser med Krigsbesætning. (Slam- og
værnepligtigt Mandskab). (Torpedobaadene deltage
kun fra 81 /7-'/s).
2) Kysteskadren;

Højstkommanderende: Kontreadmiral
A. Palander. Stab: 1 Flagkaptajn, 2 Flagadjudanter,
1 Stabsingeniør, 1 Stabsintendanl.
Kaserneskibet nSlockholmu (Kapt. F. Peyron)
Panserbaad af 1. Kl. ,,Odenu (Kommandørkapt.
H. Bamillon)
Panserbaad af 1. Kl. •Thor• (Kommandørkapt.
S. von Konow)
.Panserbaad af l. Kl. nNiordu (Kommandørkapt.
A. v. Schoultz)
Torpedokrydseren • Clas Uggla• (Kapt. N. Telander).
Torpedokrydseren • Psilander" (Kapt. I. Ekelund)
Torp ed obaad af 1. Kl. n Orkan• (l{apt. L. Åkerbielm,
Div. chef.)
Torpedobaad af 1. Kl. • Vind• (Kapt. A. Prytz)
•
"Blixt• \ A. Gisiko)
•
,Meteor« ( L. Arnelins).
•Komet• ( I. Schneidler, Div.
chef).
Torpedobaad af 2. Kl. Nr. 63 (Løjtn. A. Frøding).
•
Nr. 65 (C. Åkermark).
"
Nr. 67 (E. Bågg).
14/s- 19 /D.
Eskadreøvelser med Krigsbesætning). (Stamog værnepligtigt Mandskab).
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Fiskeriinspektion, Opmaaling m. m.

Dampskibet • Drotl• (Kommnndørkapt. C. Ebrensvard)
li! Bs. Mnj. Kongens Brug.
Knnonbaad af 1. Kl. "Verdande,, (Kaptajn
G. Bjørckman).
til SlalionsKanonbaad af 1. Kl. •Rota• (Kaptajn
chefernes
R. Leuhusen).
Dispositon.
Dampbaatlen nSkøldmøn u (Løjtn. 0. Lybeck).
Opmaalingsfartøjet »Alfhild• ([{apt. C. Norselius) Krigsopmaaliog i ca. 4 Maaoeder fra d. 16/5.
Opmaaliogsfartøjet •falken• (Kom- } Al
.
•
m. Opmaa1mg
I c.
"
d
aodørkapt. A. Larsson)
f
5 ,.1aane er ra me.
.
OpmaalmgsfartøJet • Svalan" (Kapt. d' M .
10
C. Lecbe)
aJ.
Kanoobaad af 2. Kl. n Svensksund" (Kapt. G. Lidbeck)
Fiskeriinspektion paa Vestkysten til 20/a. (Togtet
begyndt 2/11 1900).
Kanonbaad af 2. Kl. •Svenskimod « (Kapt. E. Macbel).
Fiskeriinspektion paa Vestkysten i c. 5 Maaneder fra 1/ø.
Kaaoobaad af 2. m. øSvensksund • (Rapt. O. Broman)
Fiskeriinspektion paa Vestkysten fra Begyndelsen af
November d. A. til Slutningen af Marts 1902.

Norge.
Udruatninger i Aaret 1901.

Skoleskibe for det /aste Personel.
Korvetten » Ellida• (Kaptajn Hvecm) Eksercerskole for
Kadetter 1 / 5 -4/&.
l(orvetten nEllidau (Kaptajn Hveem) Togt i Nordsøen for
Kadetter af nederste Afdelings 1. og 2. ru. 6 /e- 16 /7.
Kanonbaad af 1. Kl. nSleipner• ((faptajn Bvecm) Øvelsestogt for Kadetter af nederste Afdelings 1. og 2. Kl.
15 /1- 1 /10, herunder Øvelser med aktivt og passivt
Torpedomateriel samt en kortereDeltagelse i Eskadreøvelserne.
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Korvetten •Ellida• (Chef ej udoævnt) Viotertogt for Kadetter af nederste Afdelings 3 Kl. samt Konstabler
af 3. Kl. af sømilitære Korps (Oktober-Maj).
Torpedoskole for Officerer, Underofficerer og fasl Mandskab1 Chef Kommandør Proet, 1/ 6 -16/a, heraf c. 14
Dage paa Torpedobaade.
Skydeskole for Officerer, Underofficerer og fast Mandskab, Chef Kmdkapt. C. B. Mørch, 15/6-16/ø, hvoraf
c. 14 Dage paa Panserskibet ,Tordenskjold•.

Uddannelse for Værnepligtige m. m.
Aarets første Rekrutkontingent (465 Mand) indkaldes
1/ 5 og skal gøre Tjeneste til 16/i 1902 (8¼ Maaned).
Eksercerskibet •Kong Sverre« (Kmdkapt. A. W. Mtiller)
ved Carljohansværns Rekrutskole 1/r,- 16 /a.
Øvelseseskadre.
Panserskibet •Ejdsvold• {KmdkapL Rosenqvist)
» Tordenskjoldu (Kmdkapt. (Frisak)
Dawes)
Kanonbaad afl. Kl." f'rithiof• (
" - 11Vikingu (
Gade)
Torpedob. af 1.K1. •Brand« (!Iapt. Scott Dansen)
" - oTrodsa ( - Geelmuyden)
• - "Laksci ( - Nicheisen)
" - 11Sild" (Prmlt. von Krogh)
Stations-, Inspektions- og Opmaalingsskibe m. m.
Kammandofartøjet II Bejmda\« {Rapt. Burcbard) til Assistance
paa Bottlenosefeltet i det vestligeishav fra 1/5 c. 4 Uger.
Kommandofartøjet 11Hejmdalu (Kapt. Burchard). Kadreøvelser for Officerer til Indøvelse i Brugen af de
ny Krigsmærker samt Undervisning i Farvandenes
strategiske og taktiske Betydning fra 1 /ø c. 3 Uger.
Prøvetogter.
Panserskibet II Norge« (Kmdkapt. 1\'loller) 16/s- 16/, (oplagt
med Stambesætning).
Panserskibet "Ejdsvold,, (Kmdkapt. Oerglund) H/a-1'/e.
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Indhold af Tidsskrifter.
Af KaptuJu J. S. Hohlenberr;.

1901.
Artilleri, Paneer; Kyetbefæstning.

Norsk Tidsskrift ror Søvæøen. Kystberæstnioserne under Marloøn. S. 143. - Tldøkrlft
I SJovii.sendel. Årøberiittelee I Beetyckning och Bevåpnlog Ar 1900.
S. 159. - Journal of lbe Royal Uolled Service Institution. Modem
artlllery. S. 456. - Revue maritime. Le nouveau caooo de 12
pouces ( 308 m/m, 8) de la marine americalne. S. 406. Ristement
pour l'lnetructron du lir 11 bord. S. 414 2. Note sur quelques lire
d"exercløe execuleø dans la marine anglaise. S. 647. - Sclenll0c
Am11rlcan 1 . The 7-lnch . vs the 6-lnch. guo. S. 215.
Elektricitet og Magnetisme; elektrisk Lya. Tidsskrift for Sovæeen. Elektriske lnstallatloner I fremmede Krlguklbe. S. 275.
- Norsk Tldøskrlfl for Senesen. •Traadlesl Lys,. S. 145. *Nature. Vol. 68. The prlnclplcø or mogneUøm and electrlclly.
S. 515. The Board of Trode and ligbtnlng. S. 587.
Fiskeri. Dansk Plskerlforeolngs Medlemsblad. Geddøklæknlng.
S. 182. Opmnallng og Flskerlundenøgelser ved Island. S. 190,
198. - NauUcal Maga.zioe. Fleetlngflsbermen. S. 260. - Yacht.
Les batenux de pecbe de Waldan. S. 183.

Fyr• og Vagervæsen, Havnevæsen, Lodsvæsen, Vandbygningavæeen. Dansk Sefnrlstldenclc. Lodsforhold ude og hjemme.
S. 183. Mere om Lodsforhold udo og hJemmr. S. 192. - Revua
maritime •· Nouveaux litubllssementø morlUmes duns la 1epubllque
argenllno. S. 412. - Hansa. Die Slellungnobme der Londoner
Burgerscbaft zu den locolcn HafønverbållnlSBen. S. 195.
Handelsmarine, Konsulatvæsen. Dansk serartstldende. De ny
Regler for Dampskibes Lastning I Nordlandsbavnene. S. 182,
Indføreleen nr det mnrlllmc Hypotek I Sverrlg. S. 189. - Nnutlcnl
Mngazloe. Tbe Brltlsb mercnntlle marine personnel. S. 218.
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Lidt om Havflskeri bg Havfisk.
Af Kaptajn N. T. Ole en.

For Tiden er en "Krydser under Island, et Dahipmioefarløj ved Færøerne og td Kanonbaade og to 'Jlorpedobaade i de hjemlige Farvande beskæftigede meU.
Fiskerililsyh i endvidere en Krydser med Flskerxuntlerå~gelser ved Island.
At Kendskab til og Interesse for Fiskeriet lilanUl
Ma\linens Officerer kunde blive delte til Uå.vn under
disse 'omstændigheder beliøver dhfor næppe noged
Pauvisnihg, lige såa lidt sbm lit Marinen her maa siges
hl Hhve hl! naturlig Opgave. Som Fbrholdene er~ herhj'Øfbme, bv8~ der lfiaa stilles Fordring \il !hdgaaende
Kendskab til de tnange forskellige Vadilen 8g 'Jljbnesteg~ene, kan aet imidlertid ikkt:! undgaas, at de fleste or0cerer, der fad med Fiskeritjenesten at gøre, rel ofle
komme i d'eit Nødvendighed at oJaatte santle 'dJt gamle
Ord om Dyd uden Kundskab. Ktinde cl!! følgende Linier
Herfor liidrage til at vise, at Fisket-i og Biologi indebltt'de Cinange lærerige og interessante Spørgsl:naai, !lom
de't. I.inder ålle Omstænlllgbeder er Umagen værd al gøre
sig bekendt med, og som muligvis senere i LI/et ktitine
ktfinine til Nytte, da er Hensigleli m'ed dem ftildsfændig
heaet.
Saavidt vides er den engelske Kanal Travlfiskeriets
Hjemstavn I og det floreretle allerede der i Slutningen
ar •i:1H auende Aarbuddrede. Under alle OmstændighE:ldet er det Folk fra D~vonshire, der have givet Stødet
til det vældige Havfl!!keri , der rlu drives med Orimsby
6g Hull som Hovedcentre. Der kom nemlig den Till
i Kanalen, da Fiskeriet ikke slog til for at tllfrl!dhtille
dørl tiltagende Beftllkilings Krav. Et halvt Duåin drii'Tfcu•kr. f. Søn,aon. 7%. J.arg.
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tige Travlsmakker fra Brixham søgte da i Fyrrerne ud
i Nordsøen. Her var Travlen bleven indført omkring
Aaret 1820, og man var allerede en halv Snes Aar efter
inde paa del systematiske Fiskeri med Flaader, men det
var kun om Sommeren og i den sydlige Del af Nordsøen, man fiskede. Brixhamfiskerne søgte Nord paa op
paa Doggers Bank, The W en og Scarborough Offgrounds,
og, da de fandt ud af, hvilke Guldgruber disse Fiskepladser vare, forlod de deres Hjemstavn, gjorde Hull til
deres Hovedkvarter og begyndte kraftigt at bearbejde
det nye Felt.
Fiskeriet tog hurtigt et betydeligt Opsving I men
Dokauloriteterne i Bull manglede fuldstændig Blik for
hvilken Velstandskilde, der her aabnede sig for Byen,
og stillede sig ganske afvisende overfor de Forslag til
Lettelser og Forbedringer i Udskibnings- og Afsætningsforhold, som stilledes af saavel Fiskere som Opkøbere.
Grimsbyfolkene derimod viste større Forudseenhed,
da Smakkeejere fra BuU indledede Underhandlinger med
dem i den Retning. De skaffede straks billige og udstrakte Bekvemmeligheder. Følgen var, at mere end
Halvdelen af Smakkerne fra Bull forlode Byen for at
søge til Grimsby I og Grunden var lagt til denne Bys
fremtidige Stilling som et af de berømteste Fiskemarkeder i Verden.
Da de omsider indsaa deres Vildfarelse oppe i Hull,
aabnede de en skarp Konkurrence, men det viste sig
umuligt at indhente det forsømte, da Grimsby foruden
at kunne byde billigere Takster havde faaet Tid til at
indarbejde udmærkede Afsætningsforhold til det Indre af
Landet. Bertil kom endvidere den ubestridelige FordeJ,
Grimsby havde, at den laa 18 Kvartmil nærmere Havet,
og Vandet var saa rent, at Smakkerne vare i Stand til
at bringe Fisk i Dam levende op til Byen. Da nogle
af Fiskerne fra Hull forsynede deres Fartejer med Dam,
faldt Forsøget uheldigt ud; Flodvandet oppe ved Byen
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var fuldt af alluviale Bestanddele fra Bankerne ved Trent
og Ouse, og Fisken kunde ikke boldes levende i det
mudrede Vand.
Et Resultat ar Rivaliteten mellem de to Byer var,
at Smakkernes Antal efterbannden blev meget betydeligt
forøget begge Steder. I Begyndelsen ejedes disse Fartøjer næsten udelukkende af Folk, der vare opvoksede i
Baandleringen, men, efterbaanden som det viste sig,
hvor indbringende Virksomheden var, kastede en Mængde
Spekulanter sig over den, hvorved en betydelig Kapital
tilførtes med deraf følgende forøget Udvidelse. Det
varede imidlertid ikke længe , før det blev klart for de
Folk , der havde nøje Kendskab til Forholdene, at de
Banker, der nu vare saa overordentlig indbringende, ikke
vilde være i Stand til at tilfredsstille Begæret, ligesom
det i sin Tid havde været Tilfældet i Kanalen. Advarende Røster hævede sig mod den over Baand tagende
Travting, idet man gjorde gældende , at ikke alene de
enkelte Banker, der i Øjeblikket vare udsatte for den
ødelæggende Rovdrift, men efter Haanden hele Nordsøen vilde give ringere og ringere Udbytte paa Grund
af den hensynsløse Ødelæggelse af Ynglen.
Folk fandt de Paastande latterlige.
Saa hændte det i Slutningen af Halvfjerdserne, at
Foraarsflskeriet efter Tunger ved den hollandske Kyst
slog aldeles fejl. Det havde tidligere givet et ganske
fortrinligt Udbytte ; men for at faa fat i den kostbare
Fisk traadtes alle Reglementer under F1tdder, der travledes lige klods ind i Land, og en Mængde umoden
Fisk ødelagdes. Næste Aar var Resultatet lige saa slet.
Fisken var forjaget, og endnu den Dag i Dag er den
en sjælden Gæst paa den Kant.
Saaledes er det efter Haanden gaaet flere Steder i
Nordsøen, og den Tid er allerede længst forbi, da Doggers Bank regnedes for en Guldgrube; men, som det
senere vil ses, skal man være varsom med at lytte til de
99"
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pessimistiske Betragtninger over Havets Udfiskning, som
det kaldes. Det er Forretningsmanden, der taler. Hvad
ban fordrer, at Havet skal yde nu til Dags, er ud over
alle Grænser trods den hensynsløseste Ødelæggelse.
Videnskaben er begyndt at give sit Ord med i Laget
og synes at pege hen paa, at, medens lokale Fiskerier
naturligvis som alt andet i denne Verden kån ødelægges
ved uforstandig Hensynsløshed, saa vil det dog rimeligvis aldrig være muligt for Mennesket at fremkalde en
paaviselig Formindskelse i Havets Fiskerigdom; men
Fiskeren vil nok komme til at maatte gøre sig større
Anstrengelser og Aktionæren til at maatte nøjes med et
mindre Udbytte, og det er maaske ingen Skade til nog"efi
af Delene.
Første Gang, Dampen tages i Fiskeriets Tjeneste, er
i Slutningen af Halvfjerdserne, saa vidt vides 1877, da
et Træskib i Hull forsynedes med en Propeller. Skibet
gjorde kun ringe Fart, og Forsøget slog fuldstændigt
fejl. Det var nemHg en almindelig Tro blandt Fiskerne,
at det vilde vise sig umuligt at undgaa at faa Slæbetrossen uklar af Propelleren, hvad enten det saa var
Hjul eller Skrue. fkke desto mindre forsøgte saa en
saa en anden al bruge Damp, og lidt ener lidt blev
det ikke ualmindeligt, at Bjulbugserbaadene langs den
engelske Nordsøkyst forsynedes med en Travl, især da
en Del af disse Baade bleve overflødige ved Sejlskibenes
gradevise Aftagen. De stak til Søs om Eftermiddagen
fra Tyne, Teas, Wear, eller hvor de nu hørte hjemme,
og vendte tilbage med frisk Fisk næste Morgen. En
Nat blev en af dem overrasket af en Storm, 'fravltrossen
rev hele Siden op paa den , og den gik til Bunds med
et betydeligt Tab af Menneskeliv. I den Anledning optog mon for Alvor Spørgsmaalet om Bygning af Dampskibe udelukkende til TravJing, og, efter Haaoden som
de mere og mere tog Skikkelse af de nuværende Damptra\·lere, forlod man Bugserbaadene.
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Denne Udvikling foregik imidlerLid kun langsomt.
De praktiske Fiskerq vilde nu engang paa ingen Maade
indlade sig med Dampen som Fremdrivningsmiddel, magens de med Glæde anvendte den til Indhivning af deres
Travl. De først byggede Dampskibe fra Grimsby og
Bull brugtes derfor ikke til Fangst, men kun til Transpo~t, de saakaldte Carrier's. I den Retning &jorde de
og~aa stor Lykke, saa længe det var Sommer; men, da
Vinteren kom, og Fiskerne saa satte mere Pris paa
9ftere at komme i Havn, forlangte de, at Carrierne skulde
lægges op. Ejerne nægtede at gøre det, og Fiskerne
nedlagde Arbejdet. Ejerne af Carrterne svarede med at
in~tall~.!ie Travl i d11m allesammen, sendte dem til Søs
og bjente udmærket, medens Smakkerne laa hdemme og
st,igede paa Labben. Tilsidst maatte Fiskerne bøje sig,
og siden den Tid har der kun vænet faa og ubetydelige
Tvjstigheder mellem Ejere og Fiskere.
Da Forsøget med Cl\rriernes Travling faldt saa heldigt ~d, dannedes straks en Mængde Selskaber i Grimsby
og .Htill, og Damptravleroes Antal forøgedes med rivende
Oast. Hull arbejdede sig godt op paa Siden af sin
gamle Medbejler; thi den Fordel, Grimsby havde haft
me{i de levende Fisk og de 18 Kvartmil nærmere Havet,
spillede nu ikke mere noge_n nævneværdig Rolle, og der
var god Plads paa Markedet Ul dem .begge to. Grimsby
er dog· stadig ~ummer Et ikke alene for Englands Vedkommende, men i det Hele taget. Den ejer for ØjelJ,l\kket c. 500 Damptravlere, <ler repræsentere en Kapital af 45 Millioner Kronel.l. Hull er Nummer To med
G, 400. I hele Storbritannien og Irland findes c. 1400.
Samtidig er det paa den anden Side gaaet frygteligt
ned ad Bakke med Sejlsmakkerne. Den store RedCrosi Fla!!de fra Hull er sporløst forsvunden, skønt den
i sine Velmagtsdage talte et Par Hundrede Smakker, og
den berømte Shorl-B.l,ue FJaade fra Yal).mputh er nu kun
en Skygge af sig selv og opløses lungso{Dt, men sikkert.
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En stor Mængde af Smakkerne ere solgte til Danmark,
Norge , Sverige og Tydskland; en Del have fundet god
Anvendelse i den engelske Kystfart. I den aller seneste
Tid er man begyndt at sende dem paa Torskefangst
under lslaod, og hertil have de vist sig særdeles brugbare.
Snart vil ogsaa de store Sejlfartøjer til Silde- og
Makrelfangst delvis forsvinde. Dampen har ogsaa her
holdt sit sejrrige Indtog, da Fiskeren ikke mere kan
vente til, at Fisken kommer til ham, men maa søge
den, hvor den er, og skaffe ,den hurtigst muligt til
Markedet.
Den enorme Udvikling, Travlfiskeriet med Dampfartøjer tog i Løbet af kort Tid , gjorde snart Nordsøen
for lille til, at alle d~r kunde finde lønnende Beskæftigelse , og man begyndte at hjemsøge Fiskebankerne
ved Færøerne og Island. De andre Nordsøstater eflerlignede hurtigt England, selv det konservative Holland
begyndte at anskaffe Damplravlere.
Samtidig blev Raabet om Odfiskniog nnlurligvis
højere og højere. Det vilde nu være særdeles interessant at have en Statistik over, hvad der egentlig talt er
fisket i Nordsøen i Tidernes Løb for at se, hvormegen
Grund der er til disse Klager; om der virkelig er Tilbagegang, om det kun er en Svingning, eller om der,
naar alt kommer til all, ikke fiskes mere nu til Dngs
end nogensinde tidligere; men selvfølgelig er det ganske
overordentlig vanskeligt for ikke at sige umuligt at
!!kaffe en saadan Statistik til Veje. Materialet er saa
mangelfuldt, at intet paalideligt Billede kan faas af de
svundne Tider; men for de seneste Aars Vedkommende
kan det dog med temmelig stor Nøjagtighed opgives,
hvorledes Forholdet er i de forskellige Lande, og for
Øjeblikket ser Udbyttet paa det allernærmeste saaledes ud:
Storbritannien .
Holland ..••

92 Millioner Kroner
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Frankrig . . . . . . . 12 Millioner Kroner
Tyskland . . . . . . 10
Norge . . . . . . • • 4
Belgien . • . . . . . 4
Danmark •.•.•.
1
Det vil sige, der fiskes omtrent hvert Aar i Nordsøen 870 000 Tons Fisk til en Værdi af 140 Millioner
Kroner, af hvilket Udbytte langt over Halvdelen gaar til
England. Det skulde vel næsten synes utænkeligt, at
der er fanget mere i de gode gamle Dage, selv om det
maa siges, at Fiskearter, der tidligere kastedes helt bort
ener solgtes som Affald , for Tiden paa Grund af den
stedse stigende Efterspørgsel ere blevne en ret værdifuld Handelsvare. Men .Klagerne ere der nu engang,
navnlig over Fladfiskenes Aftagen, eller rettere Mangel
paa Tiltagen, thi Hovedmarkedet i England viser i de
senere Aar en stadig Tilførsel af samme Størrelse. At
denne Fiskeart derfor ved den forøgede Efterspørgsel
giver højere og højere Priser er en saa naturlig Ting,
at man ikke behøver at ty til at tale om dens sjældnere Forekomst for at forklare dette Særsyn.
Men samtidig med, at der klages, gør heldigvis i de
forskellige Nationer den Opfattelse sig stærkere og stærkere gældende, at der hurtigst muligt maa gøres noget
i Retning af internationale Forholdsregler for at regulere Fiskerierne, navnlig i Nordsøen, og det maa haabes,
at alle de Anstrengelser, der gøres i den Retning, maa
krones med Held, da en udstrakt sagkyndig Undersøgelse
af' Forholdene under alle Omstændigheder vil være af
den største Interesse.
Tyskland gaar her i Spidsen. Under en Debat i
Rigsdagen d. 31. Januar 1901 over en Bevilling af
400 000 Mark til Fremme af Dybhavsflskerierne udtalte
den prøjsiske Indenrigsminister Posadowsky paa Regeringens Vegne: ø Vort Kystfiskeris store Betydning for
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Flaaden staar os gj\nske klart, og vi have ~f den Grund
efter min Mening ogsaa understøttet det rigeligt. Vi
give Hjælp til al lette Anskaffelsen af .IlYI! B~ade og
Redskaber, saa at det for Ekse~pel er bl~v~t IQ..!.lligt at
indføre en ganske ny Fiskerku.tt~r~yp~ i ~'!tj3f~'len ved
Rigets Hjælp. Vi ere som hidtil villige til at understøtte Fjskllriforeninger, og vi haye endelig medvi~~et til
01wettelsen af Fisk13riskoler. Bv9rledes Understøttels11rne
s~ill~ sig i dll forskellige Aar afpænger af ~e ~esult_Hter~
Fiskerne selv opnaa. I ugunstige A~ maa vi tilstaa
højere Understøttelser, i gunstige kunne de reducere~
noget. Men naturligvis findeq der ogsaa en Grænse for,
hviy:l vi lilstaa Understøttelse. Naar noget ikke vj~11r
sig livskraftigt, ophører Understøttelsen. Paa den anden.
Side kan vi ikke tilstaa Hjælp i en saadan U~s\rækning,
at der. betales Dividende af den. Jeg vil lade Spør.gsmaalet om rigeligflre Bjæ\p til Sildeftskeriet µoderkaste
en indgaaende Pr~yelse. Jeg kan meddele, at i Aare\
1899 anvendtes 125 000 Mark og i Aaret 1900 103 opo
Mark til det store Sildefiskeri. D~ Spørgsmaal, so,m
h,mge !\<\mmen med Fredningsre'{ire~ og med lndførj:llSe
af Fredningstider, lade sig n3iLunligvi~ kun prdne internaliono.lt, som det jo ogsaa ~r an.erke~d\ af ~e foregaa~nde Tah;re. Vi have tiltraadl den internali9,l,\8i~\!
For~ing til Undersøgelse ~ de nordlige ~ave. SOIIl,J
beko~dl er en Damper i qen Anledning under BYS'1iPtg,
og 1. Jaj b~gy1i1,de de prakti11ke Ar~~jper. Nqar vi bay
en~~ ~~9.~~~ningerne eller i det mindste qaaet et ~i§l
i:\esulLat, ~ille vi forsøge nt naa Maalet i Fo.i;~io~.~Js.e
med pe a{\dre Stater. At der gaa store Misbr~g \ ~v,ng
paa Fiskeriets Omraade er utvivlsQmt, Misbr'-'g, P,t}f
hav~ fø,rt ti,I ~t m\lget s,kadelig~ Rovfiskeri i de I\Ordiske
ija, e. Men vi ville kun kunne standse diss~ Mis'Q,rugi
Bal\~<\ i .tlyand ~ed de (lndre Stater. Vilde vi %YI i~{\føre l~dskræ1'15ninger, s9m de andr~ Stl\\ers fis.J:c\U'Cq itki~
ete und~rkl!§lllde, da vilde vi ku~ s~<1-de yor~ egafi P,Si

begunstige df, fremmede Fiskere. Jeg beder om ab
l}\c!Enk~ os fqld T\llid i den Henseende. Jeg er særdele11
vil~ig lfl at t11ge under Qvervejelse, om disse Underst0tte}ser kunne fofh ~jes næste Aar for end yderliger13
at '!Bhjælpe det tyske 1'yst0skeri. Q
I! E~gland flf man ikke komrnel\ saa langt endnu,
\un til at skænde paa Regeringen. Paa et Møde 1 som
b,pldtes i I,ondon afvigte 1'forts Manned af n l'jational
Sea Fisheries Proteqtion Association i, udtaltes en skarp
Qadel O'{er Reg~ringen, fordi den trods indtrængende
Op,forQring gennem eq lang Aarrække absolul intet havde
foret14get sig for at forbyde Fangst og Salg af Underma~sfi.sk, og Forsamlingen erklærede, at den ikke vilde
spar\31 nogen Møje for at fremkalde en international Orf,lq.ing jlf dette overordenllig vigtige Spørgsmaal, særlig
fo.r l'iordsøens Vedkommende.
,Paa samme Mød~ oplystes det for øvrigt i Anled~ing af de skærpeqe Str~ffebestemmelser for ulovlig
Tr,a,yling, som ere tril,adte i Kraft Aar 1900 for :pan°'qfkB V~c\koD}mende, at Foreningen havde sendt en
~ivels~ til Board of TradE; med Anmodning om at
f\WI\Dledige, at deo engelske Regering nedlagde Protest
q\\)d der;me L(\v 1 \det Opmærksomheden henledtes paa
den lemfældige Maade, fremmede Fiskere behandles paa,
f"9r den s&mme Forseelse i britiske Farvande. Det anfiprte~, ~,t der ingen Nødv13ndighed var for en Forhøj~lse
~ B~P,en under Hensyn til, at Confiscationen af Travl
og Fl\ngst medførte en Bøde for Ejeren af fra 600011000 Ki;oner foruden det svære Tab, som Opholdeisen
af11.,SJ\ibet foraarsagede• Det heps~illedes til Slutningen,
j\t de 4ans)l.:e Autorite.ter skulde opfordres til at give
i\fkl}\4 enten paa. Bøden eller paa Confiscationen. Board
oC Tra,q~ svarede, at det laa udenfor dets Kompetence
a.t ix;i.dg8ill, med en saadan. Anmodn(ng til Regeringen,
in.en at de\ a\\id vilde være villigt til at undersøge etq\;~rt TilfæJ/he, der bragt~s til det11 ~{undskab, hvor d,e.t
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kunde synes , at Loven var bleven anvendt med unødig
Strenghed. Saa nu veed vi, hvad vi have at rette os ener.
At Klagerne over Nedgangen i Fiskeriudbyttet vare
ualmindelig stærke sidste Aar, tør maaske for en Del
søges i de meget vanskelige Forhold, Travlerne arbejdede
under. Saa godt som alle disse Fartøjer ejes af Aktieselskaber og pleje at give et udmærket Udbytte; men
Udginerne til Kul, Fiskegrejer og Folkehyre vare saa
uforholdsmæssig høje i.ljor, at der for mange Selskabers
Vedkommende var alvorlig Tale om at lægge en Del af
Skibene op. Mange Travlere maa gøre lange Rejser,
før de naa Fiskepladsen. Distancerne til Færøerne og
Island sluge mange Kul, og Selskaberne ere derfor i
Færd med at indsende et Andragende til Regeringen,
der kræver Anlæg af et Telegrafkabel til Island og en
grundig Undersøgelse af Farvandet mellem denne Ø og
Skotland for at finde de Fiskebanker, der uden Tvivl
maa ligge der. Det er betydelige Kapitaler, det drejer
sig om, og store Interesser; Udbyttet af de forenede
Kongerigers Fiskeri sidste Aar var 17 4 Millioner Kroner.
Selv de nu for Tiden meget søgte Fiskebanker i den
nordlige Del af Nordsøen, udfor Orkney og Shetland,
Ost Nord Ost af Aberdeen, ligge c. 400 Kml. fra Grimsby
og Hull, og Pessimisterne se allerede i !anden det
Tidspunkt nærme sig, da Brixhamfolkenes Efterkommere
maa flytte deres Telt Nord over igen, ad Aberdeen til,
endnu inden de have mistet deres Devonshire Accent.
Sidstnævnte By bar nemlig taget et mægtigt Opsving
formedelst sin Beliggenhed i Nærheden af disse Fiskebanker og er i Begreb med at blive en farlig Konkurrent, da den har grebet Sagen meget energisk an. Den
søges for Tiden af mange saavel eng11lske som fremmede Damptravlere som Afsætningssted, og dens egen
Flaade er under stærk Udvikling. Den er allerede Banebryder i den Retning. Dens sidste Forøgelse er to
Damptravlere, der skulle forsøge Travling langt ud over
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det vante Omraade. De løb af Stablen en af de sidste
Dage i forrige Aar og ere de stærkeste, der nogensinde
ere byggede, overgaa Lloyd's Fordringer og ere bestemte til Fangst under Nordkysten af Island og langs
den grønlandske Kyst op til meget bøje Breddegrader.
De ere endvidere udrustede saaledes, at de om nødvendigt kunne begynde at bearbejde Newfoundlands
Bankerne. Disse anses for de bedste Banker, der i det
Dele taget findes, og give Aar efter Aar rig Hest til
Tusinder af Fiskere uden Afbrydelse fra Slutningen af
Marts til Slutningen af September; under Tiden endogsaa November Maaned med. Skibe af alle mulige
Slags ankre paa Bankerne, sætte en Mængde Smaapramme i Vandet, forsyne dem med Liner og sende
dem af Sted hver bemandet med 2 Mand. Det er strengt
Arbejde i et Farvand, som hyppigt hjemsøges af Is og
en raakold Taage, der ger det farligt at fjerne sig for
Jangt fra Skibet. Dødeligheden blandt de 10 000 franske
Fiskere, der hvert Aar møde her, er da ogsaa meget
stor, 23-25 pro 1000, medens den i Koffardimarinen
eller Hæren i samme Tidsrum kun er 3 pro 1000, og i
Slagene ved Magenta og Solferino var henholdsvis 12
og 13, altsaa kun halvt saa stor. Regeringen medgiver
derfor Medicinskasser, og det Aar 1894 dannede ,Societe
des Oeuvres de Mer• udsender et Hospitalsskib, men
uden videre Virkning, da det antages, at de hyppigt
forekommende Tyfustilfælde skyldes Drikkevandet. Hidtil have Trevlerne boldt sig tilbage paa Grund af den
store Dybde paa Bankerne; men lykkes det de to nye
at overvinde denne Hindring, og det gør man sikker
Regning paa, da vil det ikke vare længe , før Bankerne
helt oversvømmes af Travlere, og saa er det probate
Middel mod den store Dødelighed fundet, men for
manges Vedkommende rigtignok paa Livsopholdets Bekostning.
Ellers ser det gennemgaaende ud til, at der er lige-
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som en Standsning i Bygningen af egentlige Damptravlere, og at hele Kraften er sat ind paa AnsknO'elseq
af de saakaldte • Steamdrifters II til Silde- og Makre\fls\rnri, smaa Fartøjer, paa c. 70 Bruttotons, der have
vist sig særdeles fordelagtige.
Hvis denne Standsning i Bygningen kupde frem,-,
kalde et saadnnt Pres paa den engelske Regering, at
den optog Fiskerispørgsmaalet, vilde overmaade mege~
være \'UOdet; thi det er et forbavsende ringe Kendskab,
vi i Virkeligheden besidde ql de Forhold, det drejer sig
om at undersøge, henset til deres store Vigtighed. Der
har hersket og hersker endnu i vide Kredse de mærkeligste Begreber om Fiskenes Levevis. li.: t stemmer a\le
Beretninger og Antagelser overens om: de store Svingninger, Fiskeri altid bar været underkastet, lige rra den
største Overllod til den yderste Knaphed. BerbJemm,
kender jo ethvert Darn Bistorien om Sildestimerne, der
,·are saa tætte, at de standsede Traflken. Denne var nu
ganske vist ikke videre intensiv den Gang, det hændte,
og bør vel heller ikke tages aH for bogstavelig~ men
det samme Sagn findes overalt. I Norge, hvor Fiskeriet allid har været en Livsbetingelse, forekommer det,
ofte afvekslende med Fortællinger om den modsatte
Yderlighed, at Fiskeriet slog saa fuldstændigt fejl, at
Folk maatte sælge de mest nødvendige Ting lige til
deres Vaahen for ikke at dø af Sult. Man lagde d11r(9r
ogsaa tidligt Mærke til, at nogle nf de vigtigste Fiskearter kom og forsvandt med periodisk llegelmæssighed,
og mnn fandt blandt andet ud af, at de fleste HavfisJ{
paa bestemte Tider samledes i Stimer langs Kysten for
at lege. Navnlig vare Sildens Vandringer saa iøjnefaldende, at de gave Anledning til de mærkeligsle Teorier, og man troede i lang Tid, at Stimerne kom frq,
Polarhavet.
En Ueretning om disse Forhold Ondes i et YIJ}tjr.
af en lierd Florentiner, Lodovico Guicciardini, som, i sin
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Tid besøgte Nederlandene og udgav en Beskrivelse
derom i Antwerpen Aar 1567. Han fortæller, •at Sildene
komme fra den yderste Del af Nordhavet, og idet de
•nærme sig Landet i vidunderlige og utrolige Mængder,
vise de sig i vore Have ved Efteraarstider: August,
September, Oktober og November. Man bar lagt Mærke
til, at jo tidligere Kulden begynder, jo tidligere komme
de til vore Kyster, og jo større er deres Antal. Hvoraf
man slutter, at de komme herned for at undgaa Kulden
i Isbavet. De yngle i vore Have og dvæle her til Slutningen af December. Deres Vej fører dem rundt om
den britanniske Ø og derefter ud i det store aabne
Ocean. Det synes, som om de ere sendte af Gud til
Menneskets Underhold; thi deres Kurs er klods til
>lt-yeten, og de svømme stirrende hen, hvor de se Lys,
Ild eller menneskelige Væsenep, som om de sagde:
Kom, tag mig I De have Konger iblandt sig ligesom
Bierne, mærkede med et Tegn pal!. deres Hoved som en
Krone, og de ere noget rødladne. Deres Konger, som
gaa forrest, følges af en uhyre Sværm, der forekommer
ligesom Lyn langt borte i Natten, fordi deres Øjne ere
lysende som lid. u
Guieciardinis Beretning, som uden Tvivl skyldes
tiollandske eller flamske Fiskere, blev meget forskønnet
lif senere Skribenter, der laante fra ham, blandt andre
den Hamburger Borgmester Johann Anderson, der udgåv en Bog om Island og G1·0nland i Aaret 17 46. I Følge
ham dele Sildene, naar de forlade Polarhavet, sig i to
gtor~ Flokke. Den ene, den vestlige, gaar ben mod
Islanlls Kyst, den anden og østlige til den norske Kyst.
Denne sidste Flok deler sig atter i to Dele. Den første
følger Kysten og gaar dels ned i Østersøen, dels ned
langs Vestkysten af Jylland og videre langs den tyske
og hollandske Kyst. Den anden Del gaar til Nordkysten
af Skotland ned langs Østkysten af England, gennem
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Kanalen, drejer Nord i, deler sig langs begge Sider af
Irland og forener sig igen oppe ved Hebrideroe.
Dette omhyggelig gennemtænkte Schema førtes et
smukt Skridt videre af en Amerikaner, Gilpin, som
mente, at Sildene fulgte en regelmæssig aarlig Rute og
skiftede Klima med Solen. Efter at være gaaet rundt
om Storbritannien, mødtes Slimerne ved Lands Eod i
September, stod lil Søs Sydvest i tværs over Atlanterhavet til Amerika, ankom til Georgia og Carolina i
Slutningen af Januar og til Virginia i Februar Maaned.
Følgende op langs [{ysten naaede de Newfoundland i
Maj, hvorefter de •by a rapid progress• løb op til Is~
land og derpaa ned til Shetlandsøerne, som de naaede
i Juli. Atlanterhavet var saaledes omdannet til en Slags
Circus, som de ulykkelige Dyr bestandig styrtede rundt
i, og, da de for at fuldende Turneen skulde udløbe
ca. 12 000 Kml., kunde det jo ikke nægtes, at der
undertiden maatle være nrapid progress..
Denne Teori, som fremsattes for et videnskabeligt
Selskab og ledsagedes af Kort og Tabeller, var dog de
lærde Herrer for stram og fremkaldte levende Opposition. Tendensen nu til Dags gaar lige til den modsatte
Yderlighed og reducerer Silden til en ganske lokal
Fisk. En tysk Videnskabsmand Professor Beincke, som
har helliget mange Aar til dette Studium, deler Silden
i et stort Antal lokale Racer og Arter. Enhver af' disse
antages at have en mer eller mindre begrænset Region,
hvor den tilbringer hele sit Livsløb, idet den vender
Lilbuge til beetemte Ynglepladser og senere spredes
indenfor visse Afstande. Han taler med Forsigtighed
om Vandringerne, men er af den Formening, at, medens
store Bevægelser, som forudsat i Atlanterbavsteorien,
ganske kunne lades ude af Betragtning , er det ikke
udelukket, at Silden kan gennemløbe Hundreder af Mile
sine Vandringer mellem Yngletiderne.
Som det vil ses, udtaler den tyske Lærde sig med
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stor Tilbageholdenhed. En anden bekendt Videnskabsmand, den engelske Professor Herdman, Chef for den
biologiske Station i Port Erin, lsle of Man I erklærer
rent ud, at det for Baanden værende Materiale aldeles
ikke tillader nogen begrundet Udtalelse om nogen som
helst Fiskearts Levevis. I en nylig afgiven Rapport
over sin Virksomhed foreslnar han ligefrem en ,Folketælling, foranstaltet i Havet, saa snart som ske kan. Det
løber En koldt ned ad Ryggen ved Tanken, men han ger
særdeles godt Rede for den. Ban hævder, at Hensigten
er at bestemme saa nøjagtigt som muligt Antallet af en
Art paa et bestemt Areal, ikke alene, hvad en Fisker
fanger, men hvad der er for ham at fange; at erholde i
det Hele taget paalidelige Prøver paa Havets Befolkning
paa de forskellige Steder og de forskellige Aarstider. De
Statistiker, der samles for Øjeblikket, ere ganske utilstrækkelige og give os ikke den Oplysning, vi forlange,
og paa den anden Side er det meget vanskeligt at bestemme, i hvilken Udstrækning vi med Sikkerhed tør
drage Slutninger fra Observationer, som ikke ere foretagne i meget udstrakt Maalestok. For at belyse dette
foretager han en drastisk Sammenllgniog. Det kan
maaske hjælpe til at fremstille Problemet, siger ban,
hvis jeg tager en hjemlig Illustration og sammenligner
Undersøgelsen med det Tilfælde, at en Luftskipper i en
Ballon travler langs Gaderne i Liverpool i tyk Taage.
Vi maa antage, at et Træk i Nærheden af Universitetet
vilde give nogle Studenter, saavel mandlige som kvindelige, og en Professor; et i Dokkerne et eller andet Sted
vilde uden Tvivl give nogle Søfolk, Dokarbejdere og en
Stevedore eller to, medens et lykkeligt Kast lige udenfor
Raadhuset maaske bragte en Politibetjent, en elektrisk
Sporvogn og et Par Borgmestre op med. Lad os nu
se engang, hvorledes Areonauten vilde ræsonnere over
disse Fangster. Hvis Resultaterne hyppigt gentoge sig,
kunde ban med Rette slutte sig til, at Studenternes og
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Professorens 'Forbindels~ med Universitetet, Sømændenes
og Stevedorens med Dokkerne og endelig Dorgmestrenes
med Randhuset var naturlig og normal, men han vilde
være frygtelig paa Vildspor, hvis han antog, at Borgmestre og elektriske Sporvogne havde noget med hinnoden at bestille. Den indlysende Erfaring er, at jo
talrigere Observationerne blive under alle Omstændigheder, jo mindre Sandsynlighed er der for fejlagtige
Slutninger. Hån foreslaar derfor, al en Folketælllng,
som ovenfor beskrevet, øjeblikkelig foretages i det ii'ske
Ilav, der er et s€1lvstændigt Fiskeareal indeholdende
saavel Yngle- som Ernæringspladser, er begrænset
overalt af britisk Territorium og er af overkommelige
Dimensioner. Del afviger i sidste Henseender heldigt
fra Nordsøen, som oven i Købet er belemret med internationale Spørgsmaal.
Hovedpunktet: det brændende Spørgsmnal, Havets
Fiskerigdom, besvares meget forskelligt af de forskellige
Forskere, og der henvises undvigende til lokale Forhold
hele Jorden over, blandt andet til Kina, hvor der findes
en Befolkning af 3 Millioner Mennesker I der leve og
dø paa deres f'nrtøjer langs Kysten og paa Floderne,
hovedsagelig ernære sig af Fisk og have gjort det i
Aarbundreder. Ikke desto mindre er det efter Zoologers
Udsagn vanskeligt at danne sig et Begreb om disse
Farvandes Fiskerigdom, og det fortælles, at man i
Bong-Kong kan spise Fisk hver eneste Dag hele Aaret
rundt uden at faa samme Slags to Gange.
Hemmeligheden er nemlig, at man i Grunden intet
ved . Det ringe Kendskab, man besidder lil Fiskenes
Levevis og Forekomst, skyldes væsentligst de sidsle
40 Aars Undersøgelser og videnskabelige Forsk.blnger,
og Resultatet kan sammenfattes i følgende Teori.
De Fisk, der i alt Fald her oppe hos os ere bedst
tjenlige til Menneskeføde I samles i Stimer inde under
Kysten om Foraaret i Legetiden og gyde deres .Æg;
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som, idet de stige op til Havets Overflade, undervejs
blive befrugtede af den ligeledes opsllgende Mælk og
begynde deres Udvikling, medens de svømme tæt under
Overfladen. Strøm og Vind føre en Del af disse Æg
ind paa det grunde Vand ved Kysten, og Ynglen udvikler sig her, indtil den bliver kraftig nok til at kunne
søge ud i det aabne Hav. Alle de Æg, der ikke naa
ind under Land, gaa til Grunde. Derfor er det nødvendigt for Racens Forplantning, at den frembringer
den umaadelige Mængde Æg, flere Millioner pr. hldivid,
og, hvis Mennesket nu ved hensynsløst Fiskeri bidrager
til Yogiens Udryddelse sammen med dens talrige andre
Fjender, opslaar der Fare for Udryddelse.
Mange Forskere ere af denne Mening, mtin i de
sidste Aar er der af norske Videnskabsmænd foretaget
en Række Undersøgelser, der synes at skulle omstyrte
denne 'l'eori, da de kaste et hidtil uanet Lys over flere
forskellige .Spørgsmaal og aabne el nyt Felt for Fremtidens Studier over Havets Økonomi.
Fra 1897-99 foretog nemlig de to Biologer Dr.
Hjort og Cand. Dahl en indgaaende Undersøgelse af
Krislianiafjord, Fjorde i det søndenfjeldske Norge og
Trondhjemsfjorden. Det viste sig da, at de vigtigste
Fisk om Foraaret gyde deres Æg inde i Fjordene, men
i Stedet for som antaget at bolde sig her inde, hvor
alle Betingelser for Udviklingen skulde synes at findes,
bleve Æggene førte ud i det aabne Hav af de udadstrømmende øverste Vandlag, og den videre Udvikling
foregik helt ude langs Bavkysten. Om Sommeren vare
de dybe Fjorde ganske blottede for Yngel; men om
Efteraaret vrimlede der af den. Det var Strømningerne,
der nu havde sat den ind.
Hos Dr. Hjort opstod da den Tanke, at, da det var
Strømningerne, der førte Ynglen, og ikke Ynglen, der
af Instinkt søgte frem og tilbage, kunde den Mulighed
ikke udelukkes 1 at den spæde Yngel, der førtes helt til
Tldukr. f. Sn11aøo, ~2. A.t.rf,
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Båvs, ikke behøvede at gåa til Grunde, men mai'l.~ke
få'ndt B-etingelset fO't Udvikliflg detude' da den jo ikke
selv \rat Herre over lit \llillge sit Opholdi!Ste'd, tnell n'ød'vendigviil i 'ån størt'e Del at llit Liv maåtte røre e·n pe•
lågisk eller drivende Tilværell!'e pa't ·Grund 11.f Hav•
slttøinningetne.
So'm L'eder af den nybyg~ede Fiskeriundersøgelsea
Oa.mpe't "Michael Sårs«'e første Togt i Nordhavet liå'r 1900
fik hall en fortræffelig Lejlighed til Ilt undersøge disse
Forhold, og ·Reil'oltatet overtraf do Atistigst'e Forveri't"
nllig'er. Havet vrimlede af Yngel, Han foretog en omfattende Undersøgelse med tilhørende Kortlægning, og
det viste sig da, 'a\ Udbredelsen af To'rskefiskenes Yn'g,el
over Nordhavet 'fulgte G'o!fstrømmen, og at Mængden
var sti,h\, •hvor -andre Otganismer i Forbindelse med
SaTtboldigheden viste, at Vandet havde vætet i Berørifi!J'
mt,d Kyste'me, medens det mægtige Vandlåg mellem
llllånd, Jan Majen og Beeteli Eilaod, hvor kun arktiske
Former findes, var t ·an~ke blottet for Yiogel. Det maa
derfor antoges, at Ynglen e'r kommen Hrivende fra
'Land, og d·enne AYltageHfe bestyrkes åf den Kende:.
g'erning, at en Ondersøgelse, som 'i Begyndelsen af
Maj Maaned fra Chefsfartøjet n Heimdal a var foretaget
over den 'stØl'Ste l()el af Nordhavet, ikke •hll.vde vreret i
Ståild til at paavise drivende Æg i sto'r Afstå'nd tra
Kysten.
Er denne Slutning rigtig, vil man •i Studi'3t af
denne drivende Yngel have 'el nyt og fortrinligt Middel
til at 4:>e'stemme Bastigl1eden af disse Vandlags Bev~gelser.
Med Hensyn til Mæ'l'l.gtle'n a'f den drivende Ynge,
kan der ikke siges noget aldeles bestemt, da Undersøgelserne endnu ikke cre ~ndgaaende nok dertil~ men
det er fast'slaaet, at der om Smnmeren fi'ildes !!torll
Masser af den i Skagerrak, Nordsøen og Noråhavet, og
den forekb~'!'l'me~ ikke b.lene i Overfladen, toe'n 1:Jed til
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mange Favoes Dybde og forefindes i alle forskellige
Udviklingstrin, det vil sige, den kan udvikle sig i det
aabne Ha.,- saavel som inde ved Kysten.
Ved Undersøgelsen af fjordene iagttoges det, at
Torskestimer regelmæssigt vandrede ud og vendte tilbage ligesom de Fisk, der kun i korte Tidsrum besøge
Kysterne, men af Mangel paa passende Fartøj var det
umuligt at undersøge denne Sag nøjere. Den bekendte
Videnskabsmand G. 0. Sars var af den Anskuelse, at de
store Torskestimer, som forlade den norske Kyst om
For.aaret, spredte sig over de store udenfor liggende
Banker, og anførte i sin Beretning om den første
nor.ske Nordhavsekspedition, dog for Resten uden at
levere Bevis, at den Torskeart, Skreien, som om Vinteren staar under Kysten, og som er Genstand for
nogle af de vigtigste Fiskerier, om Foraaret spredes
over den Del af Havet, hvis Bund danner Barrieren
mod det udenfor ligg~nde Isbavsdyb, idet navnlig den
yderste Grænse af denne Barriere ved sit rigt udviklede Dyreliv og ved Bundens Beskaffenhed danner et
bekvemt Opholdssted for umaadelige Mængder af denne
Fiskeart.
Da der i de senere Aar har udviklet sig et overordentligt stort Fiskeri paa disse Banker, søgte Dr. Hjort
Oplysning hos en Mængde af disse Fisk.elle og fik paalidelige Vidnesbyrd om, at der paa de mange Miillioner
Kroge, der om Sommeren sættes der, kun fangedes
nogle ganske enkelte Torsk. Sars's Antagelse var altsaa ikke rigtig, og Spørgsmaalet om, hvor Torsken da
opholdt sig, naar den ikke stod inde under Land, blev
Genstand for en af Bovedundersøgelseme paa ,Michael
Sars•'s Togt.
Resultatet var lige saa forbavsende som for VngJens Vedkommende, idet der i det aabne Hav og flere
Tusinde Meter fra Bunden fangedes voksne Fisk dels
Torskearter dels Oer altsaa typiske Bundfisk.

so·
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Dr. Hjort deler disse Fisk i 2 bestemte Grupper,
de, der antageligt leve stationært i de mellemste Vandlag,
Uerne, og de, der vandre i disse Lag , Torskearterne.
Den ovenfor omtalte Nordhavsekspedition havde nemlig
i Havet mellem Jan Mayen og Norge funden spæd
Yngel af Uer, Nansen fandt store Uer i Maverne paa
Klapmyds, som bleve skud te paa Isen Nordvest af Jan
Mayen, og Dr. Hjort endelig fangede fra •Michael Sars•
Uer i større Mængder paa 80-100 Favnes Dybde i
Havet mellem Jan Mayen og Norge. Denne Fisk synes
altsaa at tilbringe hele sit Liv herude i det aabne Hav,
uafhængigt af, at den ogsaa forekommer under Kysten.
Hvad Torsken angaar, fangede Dr. Hjort paa Togtet
voksne Fisk saa vel paa større Dybder som nær Overfladen, og da talrige Oplysninger foreligge fra Fangstmænd, at de have fanget Torsk og Sei i de øvre Vandlag
i Havet mellem 63°-68° N. og 5°-10° V., ligesom
Drivgarnsdampere til Søs Vest for Stat paa flere Hundrede Favnes Dybde i Sildegarnene kunne faa op til
40 Tori;k paa en eneste Nat paa det Tidspunkt, Fisken
ventes ind under Kysten, fastslaar han, at Torskearterne
kunne foretage store Vandringer uden Hensyn til Bundforholdene i det store Hav.
De Resultater, der saaledes allerede ere opnaaede,
høre sikkert til de betydeligste zoologiske Opdagelser i
det svundne Aarbundrede. De synes fuldstændig at
kuldkaste de gamle Teorier for Torskeartcrnes Vedkommende, og man maa med den største Interesse
imødese Beretningen om dette Aars Undersøgelser fra
•Michael Sars«, hvis vigtigste Opgave er at tilvejebringe
Klarhed over Spørgsmaalene, om Ynglen kommer fra
Kysterne, i hvilken Mængde den gaar til Grunde, og
endelig om den voksne Fisk forekommer i saa slorc
Mængder, at det kan lønne sig at drive Fangst efter
den. For det sidste Spørgsmaals Vedkommende skal
anføres, at Agnen var megel mangelfuld og dog gav

Lidt om Hnvfiøkeri og HnvOsk.

441

overordentligt rigt Udbytte paa Liner, der kun stod ca.
2 Timer.
Da Torsken under Land opholder sig i Vandlagene
nærmest Bunden, hvor de stadig synkende døde Organismer og organiske Rester forefindes i rigest Mængde,
vil Undersøgelserne i Aar endvidere gaa ud paa at vise,
at der i de Dybder, Torskearterne opholde sig i paa
det aabne Hav, findes ligesom en kunstig Bund, idet
Stigningen i den speci6ke Vægt bringer disse Organismer til at standse eller i hvert Fald sagtne deres neadgaaende Bevægelse. Det vil da vistnok kunne antages
med Sikkerhed, at de Dele af Havet, hvor kolde og
varme Strømme mødes, ville afgive de bedste Betingelser
for et rigt Dyreliv, og de to Ekspeditioner, som i Aar
afgaa til det sydlige Polarbav, have derfor ogsaa paa
Dr. Hjorts Anmodning optaget saadanne Undersøgelser
paa deres Program, da de ville have ganske speciel Interesse med Hensyn til drhende Yngel, hvis det viser
sig, at større Kyststrækninger eller Kystbanker ikke
forefindes i de Egne.
Foreløbig maa man have Ret til at antage, at
Havet er i Besiddelse af en saa uhyre Fiskerigdom, at
det ligger udenfor menneskelig Magt at gøre nogen
som helst Indskrænkning deri. Raabet om Udflskning
maa vistnok efterhaanden forstumme, da det synes at
være rejst paa Grundlag af en ganske overfladisk Betragtning &f hensynsløse lokale Fiskerier.
Hvad vore egne hjemJjge Forhold angaa, se VestkysUlskerne da tilsyneladende heller ikke saa sort paa
Fremtiden som de umættelige Aktieselskaber ovre paa
den modsatte Kyst af Nordsøen. Deres begyndende
kraftige Agitation for Havne og Læmoler langs Kysten
tyde i ethvert Tilfælde ikke derpaa. En fornuftig international Lovgivning, som der ogsaa fra dansk Side bør
arbejdes paa af al Kraft, og et skrapt Tilsyn med Overholdelsen af Forholdereglerne til Ynglens Beskyttelse
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vil sikkert give Nordsøen al mulig Oprejsning og hævde
dens gamle Ry som et Hskerigt Hav, der giver alt,
hvad man med Billigbed og en god Portion Ubillighed
kan forlange af det.

Den østgrønlandske Skibsekspeditions Forløb
fra. 14. Juni til 18. Juli 1900.
Ar Premierløjtnant G. Amdrup

Aargang 1900 af uTidsskrift for Søvæsenu S. 237
o. fl. fremsatte jeg Planen for den østgrønlandske Ekspedition, og i Haab om, at det vil interessere dette
Tidsskrifts Læsere at erfare Ekspeditionens Forløb, skal
jeg her, med velvillig Tilladelse, først meddele min
Rapporl 1 ) til Carlsbergfondets Direktion om den
Del af Skibsekspeditionen, som jeg selv ledede, og derefter i næste Hefte give en Beskrivelse af KystekspediUonen 1).
N Jeg skal herved
tillade mig at indsende Rapport
over Ekspeditionens Forløb fra Afrejsen fra København
indtil min Bortgang fra Skibet for at foretage Kystekspeditionen. Rapporten er skreven efterhaanden, som
Ekspeditionen skred fremad, for at jeg altid kunde være
klar til at forlade Skibet med kort Varsel, hvorfor den
tildels fremsendes i Dagbogsform.
Den 14. Juni Kl. 9 Fm. afrejste Ekspeditionen fra
København. Krudt toges ombord paa Inderreden og
Deviationsundersøgelse foretoges paa Yderreden. Derefter stod Skibet Sundet ud og nordpaa i Kattegattet.
Natten mellem den 15. og 16. Juni blæste det en halv
Storm af Vest, hvorfor Skagens Rev først passeredes

i) Samtidig fremkommen i •Geografisk Tidsskrift•.

den 16. Hl.() Flll, .Afgav K,endi~ijsignal tU Ski\gens Sig11a.\,
station. Den 17. Juni Kl. 8 Em. passeredes Lin~~SI\IBSDen 18 ~uni pa~~gypdtes ~e meteoro\ogis~e ObseM13,tionel.', og den første ~tfømtl\\M.~ udk~Medeij, D~1;1
lij. Juni paabegyQd\11s un~eQ O~q. wag. B.artz' ~edd11e
timevis UndersøgelsA af Havvandets Planktonindhold l\"-Qlt
af Ha\!Vandets Farve efter qep Steensin1pf?k~ Metode.
Desudep for~lQg jeg pv.a Rejsen tU l!\n Mayen dll i den
hydrografiske Instruks P!\Q.J>udte Undenøeelser,
Den 18, J"ni Kl. 8 .l<;m. na11seredes Utsire Fyr, tivorefler Kur~e1;1 s11tte11 JDQd Jlrivt,ammerbugt~µ paij Jap
May(ln. Tro<\l s~ godt s,;,m uafbr\l~t lf.i,,Me fra (\e~
2.l. ~ord~s dog Jan 1'fa1en dtin io. J'\lni. ijamll\e n~gs
Efterll\id~ll8 Kl, 4 I\\Pdta~\es p.1arr. B~r\~, Kr\lu1te,
{)11ioqgiaqn, ~ordeuskj1H<\, l\oot:~ og 1,hd11en for
1\ fore\p.gll ~g to J)l!B,es Et1ky.rstp~ paa Øtm, Skib~t
giJ{ der11f\er qd i,.t \ray,rl!!, l)er fore~Qge!I ~ 'fr~Js D\8g
~iµ~js Trl\wl , 1 mel\ ~eq engejs~e 1.'rawl qg l me~
de1;1 store PtB.QktQnpQse pai\ l)yb4er melleqa cl). ~Q ~g
60 f(lvne.
Det1 26. Junt m. OT· 30 fqi. im~redes i Drivtøm(Jlefbuirt~q. SaJDme DM \emped~ø ~Ul fra {..~~el\ bel). i
l{u.\~llJJl!8r'1~ og fqretoges (Qrs!{el\igt andl)t SkiJl!!arhajde.
Den ~6. og ~7, blæste det eq Storm \!.f N,N,O., der b~r
stt. Isen ~ydeftQf, thi den ~7, kom <ter en Del Skodser
drivende rundt om Øens N.O.-Pynt.
P111:i ~7. K\, 4 Epi. (\fl}egtede~ Lapdgansspø.rUet. Det
1l~vd11 hl!fl nQgle ctrøjo Page qg navnlig fross~\ om
Nat\®, idet det kun havde en epkelt ulden Sovepose
og ~tilt Tttlt 11\lld i Land. Bagagen var qemlig gj~rt
B!l,a M sqm mplig, idet d~n, saafriimt dQt s}{.qJqe blæ11e
op pied Pa~lang11vind, sk1,1Jde b~res \værti over Øeq.
Oe\ videQ~Ji.llheligQ Odl)ytte yi;tr llf'iitr CfMld. ffartz' 1,Jdsagn, Jiepset til Øens gol~IJ Natur, tilfredsA\illllDQ.fl.
L~tqan,i J{ocb, hvQm jeg P!\Vde tild11lt det ,pectelle
Hverv 11,t ,øge b\ilQQt d_g,t opskyUe<J.e Drivtøm~~r eftflr
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Drivgods fra Andre's Ballonekspedition, havde intet
Held med sig.
Den 28. mellem Kl. 4 og 7 Fm. bjærgedes en udsat Ruse samt skrabedes paa en Plade med 6 Fv. Vand,
funden lige ved Ankerpladsen. Vinklerne for denne
Plade ere:
Lootsenboot m. - Saule . . . . . . . . • . . • • 60 34'
Saule til Bah·øen sydfor Jameson Bucht 114° 15'
Pladsens Bundart var Sten.
Den 28. Kl. 7 Fm. lettedes. Stod ned langs Øens
Sydside. Trawlede med den engelske Trawl samt skrabede. Rundede om Øens Sydpynt og stod op langs
Øens Vestside. Denne præsenterede sig som et udpræget vulkansk Landskab med bølgende Lavamarker,
op over hvilke flere Kraterbøje bæ,ede sig, og da Solen
brød igennem, skinnede Lavagangene, der strakte sig
ned ad Vulkanernes Sider, med de pragtfuldeste røde
og grønne Farver i forskellige Nuancer. Det sjældne
Landskab gav Naturforskerne Lyst til at komme i Land.
Vi stoppede derfor udfor Sydbugten og gik i Land.
Efter to Timers Ophold i Land gik vi atter ombord.
Udflugten havde i videnskabelig Retning ikke været forgæves , idet Jan Mayens Flora var bleven forøget med
nogle nye Arter (ifølge Cand. Hartz). Kursen sattes nu
retv. N.V. i. Kl.10 Em. fik vi Isen i Sigte et Par Streger
om Bagbord.
Den 29. Kl. 1 Fm. stod vi ind i Isen, der udelukkende
bestod af sman, lave, stærkt forvaskede Skodser. Pladsen
var da 71 6 03' N. Ur. og 9° 32' V. Lgd. Efterhnanden
som vi kom længere ind, blev Isen tættere og Skodserne
noget større, og ved Middag11Lid den 29. paa 71 24'
N. Br. og 10° 18' V. Lgd. sans de første rigtige Storisskodser med Skruninger paa, dog endnu kun af ringe
Udstrækning. Isen tætnede nu mere og mere, og
Kl.10 Em. paa 71 40' N. Br. og 10° 56' V. Lgd. stoppedes al Fremkomst af uigennemtrængelig Pakis, be-
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staaende saavel af Skrueisskodser som af flade Skodser,
tildels temmelig store. Fortøjede ved en Skrueisskodse.
Mellem Kl. 11 og 12 satte Isen sammen, og vi vare paa
et hængende Baar ved at blh·e indesluttede. Jeg kunde
nu indse, at det var umuligt at trænge igennem paa
denne Bredde og beslultede derfor at søge ud af Isen
og dernæst gaa nordpaa langs lskanten for at søge en
Gennemgang, men Isen var øjensynlig sat sammen i
den korte Tid, vi havde været i den. Paa flere Steder
laa den i Baand med tæt Is, som vi ikke uden Vanskelighed gik igennem.
Den 30. ved Middagstid paa 71 20' N. Br. og 10°
30' V. Lgd. begyndte Isen atter at blive spredt, hvorfor
Kursen sattes retv. N.N.O. i; men allerede Kl. 4 Em.
maatte vi styre østeri, da Isen nordefter laa temmelig
tæt. Kl. 9 Em. maatte Kursen atter ændres, og efter
en Del forskellige Manøvrer lykkedes det os at komme
ud i mere spredt Is.
Den 30. Juni Kl. 8 Fm. paa 71 10' N. Br. og 0
56' V, Lgd. stod vi i spredt Is op langs Jan Mayens
Nordside. Isen var øjensynlig sat sydi i det sidste
Døgn, idel der ou var spredt Is helt ned til Jan Mayens
Nordside.
Den 1. Juli stod vi op langs lskanten, der bestod
af spredte, lave, smaa, stærkt forvaskede Skodser. Overalt, hvor vi hidtil havde været i Isen, ses stadig mange
Skodser, bedækkede med Jord og Dynd. Selve Iskanten
gaar ud og ind, dannende dybe Bugter, adskilte ved
lange, smalle Halvøer af spredt Is. Pladsen den 1. Ju1i
Kl.12 Md. var 71° 31'. 2 N.Br. og 7° 43' V.Lgd.
Den 2. Juli Kl. 5 Fm. passeredes to Jagter og en
Skonnert. Denne sidste, •Rivalenu af Tromsø, prajedes
for at faa Underretning om Isen nordpaa1 men den
havde ikke været nordligere. Opad Formiddagen stod
vi ind i spredt Is op imod Bunden af en stor Bugt,
der skar sig ind i Isen. Middagspladsen gav 72° 37' N. Br.
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og 6Q 33' V. Lgd. Kl. 4 Em. mødte vt ujgeanenitrængeUg
Pakis, og den retvisende Kurs, Nord, maatle forandres
til N.O.t.O. og hen paa Mten11n til Øst. m. 7 Em.
kom vi ind i en Rende aabent Vand, der strakte sig
.-etv. N,N.O. i, saa langt man kunde ee fra Tønden.
Efterbaanden som vi ere komne nor4paa, erQ Skodserne
blevne større og højere, og sv1J3re Flager lI)ed høje
Skruninger ses oftere. Flager paa benved 300 FQds
Lamgde se!i ikke sjældent.
Oen 3. Juli Kl. 1 Fm. endte Renden, og uigennemtrændelig, tætpakket Skrueis tvang os tq_ 11t æqdre 8,u,fsen, først til retv. N.0. og 1,en11re Ul Øst. Isen. blev
11amtidigl tættere og tættere, og ofte k,uode vi lmn med
Vanskelighed bane os Vej. Kl. 4 Fm. blev det tæt
Taage, hvorfor vi fo11tøjede ved en Isflage og benytte<Je
Tiden til at fylde Vao.d fra en O1lQ1 midt pan. denpe.
Kl. 7 Fm. lettede Taagen, og vi gik v.tter an, men
Fremkomsten var kun yderst ringa mellem de store
Flager. Middagapladsen d. 3, Juli gav 78 07' N. Br.
og 4° 43' V. Lgd. Fra den 3. Middag Lil d. 4. Middag have vi uafbrudt gaaet i Storisen I men ere ilarved
blevne tvungne et godL Slylcke esleri. Isen !;\ar ofte
været saa tæt, at vi kun med Vanskelighed kun,;le bf\"e
os Vej. Efterhaanden som vt komme nordpaia, see ikke
sua mange Skodser, bedækll.ede med Jord og Lar, som
sydpø.a. Den 4, Juli ved Middagstid befa.~dt vi 0$ paa
73° 39' N. Br. og 3° 30' V. Lgd.
Fra d. 4. Md. til den 5. Md, bave vi uafbrudt fulgt
Pakiebæltet, der, jo nordligera vi ere komne, ligger mere
og mere pakket , saaledc11 nt ofte ikke de1;1 ringeste
Draabe Vand ses. Sejladeen har til aio.e Tider ge.aet i
saa godt som aabent Vand over dybe lnd~)l.æringer, som
gaa ind i den mere spredte Is udenfor Pakislmntep, til
andre Tider gennem mere olier mindre spredt Storis.
Den 5. Middag vare vi paa 74° 09' N. Br. og 49 36'
V. Lgd.
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Fra den 5. Md. til den 6. Kl. 4 Fm. stQd vi I
meget spredt, forvasket StQris langs den aldeles tætpakkede Pakiskan~, men Kl. 4 Fm. aabnede der sig t:n
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Skitsekort over ,Antarctlc,ø ReJøe.

Rende vesteri. Allerede paa lang Afstand havde den
anmeldt sin Nærværelse ved en aldeles skarpt tegnet
Vandhimmel, som vi havde faaet et Glimt af i Taagen.
Thi Taage og Dis have vi haft saa godt som uafbrudt
siden Jan Mayen. Kl. 4 Fm. stod vi ind i Renden, og
efterbaanden som vi kom vestefter, aftog den svære
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Dønning, som vi i de sidste Dage havde haft udenfor
lskanten, indtil vi til Slutning sejlede i fuldstændig
smult Vand. Det var en herlig Følelse, thi jeg ansaa
det nu for givet, at vi nre i Nordbugten indenfor Iskanten og altsaa kunde have grundet Baab om at nærme
os Østgrønland. Isen i Renden undrer mig. Der er
hele Marker af flad, jævn Is, som ikke gøre Indtryk af
at være synderlig tykke, medens de svære Storisskodser
ere sjældnere. Al Isen er bedækket med høj Sne. Det
hele gør Indtryk af at være brudt for nylig. Middagspladsen den 6. Juli gav 7 4 29'6 N. Br. og 5 30'
V. Lgd.
Fra den 6. Md: til den 7. Middag have vi uafbrudt
bevæget os i Render mellem mægtige lsmarker, der
vokse i Størrelse, efterbaanden som vi komme vesterpaa Langs en af Markerne have vi sejlet ca. 30 Km!.,
og den var sikkert betydelig længere. Den 6. Juli ben
paa Natten lød pludselig Raabet: 11Bjørn I• og i samme
Øjeblik styrtede alle op fra Messen. Paa en Skodse
tæt ved os sad en Hunbjørn med to Unger. Da vi ikke
kunde komme nær nok til dem med Skibet, blev Baaden
gjort klar, og vi roede nu langs Jskanten for al komme
paa Læsiden af Bjørnene, men de fik Færten af os og
gik i Vandet. Hidsede af Jagliveren, blev der trukket
saadan paa Aarerne, at Bjørnene blev indhentede og
alle tre skudte. Næppe en halv Time efter, at Bjørnene
vare opdagede, havde vi dem ombord. Fersk Kød have
vi nu i Masse, thi, foruden Bjørnene, hnve vi flere
Sælhunde. Disse, saa vel som forskellige Fugle, ere
lejlighedsvis skndte, for at Doktoren kan anstille bakteriologiske Studier. Efterat vi ere komne ind i Isen,
ses Drivtømmer ikke saa ofte som langs lskanlen. Dettes
Forekomst er aftagen, eflerhaanden som vi fra Jan Mayen
ere komne nordefter. Den 7. Juli Kl. 12 Md. var Skibet
paa 74° 21' N. Br. og 8° 18' V. Lgd.
Fra den 7. Md. til den 8. Md. have vi sejlet i Ren-
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der og udstrakte Klaringer mellem de milelange Marker
af lildel& flad, tildele svær, skruet Is. Isen er i c;let
Bele taget mere skruet nu end i forrige Etmaal. Skruningerne synes ogsaa at være noget højere. Dis og
Ta~ge vanskeliggøre Fremkomsten en hel Del, og det
er flere Gange hændet os, at vi i Taagen ere sejlede
ind i en dyb Bugt i lsmarken, som \'i saa have r;ciaattet
dampe ud af igen. Middagspladsen den 8. Juli gav
74° 09' N. Br. og 11° 31' V. L. Fra den 8. til den
9. Juli bar Fremkomsten været yderst ringe I idet det
saa godt som hele Etmaalet har været tæt Taage. Den
9. Juli Kl . 12 Md. gav Be&tik.ket 74° 16' N. Br. Qg

12° 21' V. Lgd.
Efterat vi den 9. havde staaet ca. 20 Kml. i retv.
N. 14 ° V. langs en eneste stor lt1mark, lykkedes det os
gennem en ca. 300 Alen bred Rende melhim omtalte
Ismark og en nordfor at slippe ud i en, Klaring, saa at
vi atter kunde styre Kurs . Efterbaanden som vi kom
vestligere, blev Klaringen større og større, og paa hele
vor Rute ind til Griper Road mødte vi nu kun smaa,
svære, forvaskede Skodser og af og til mindre Marker,
næppe over 1 å 2 Kml. i Udstrækning. Dog var Odsigten kun meget begrænset, idet vi omtrent hele Tiden
havde Taage og Dis, men Klaringen maa have været
stor, thi paa et Tidspunkt satte den S. S. V.-lige Vind
saa megen Sø, at der endog var Bevægelse i Skibet.
Vi havde nærmest Følelsen af at sejle i et stort Indhav.
De eakelte Marker, som vi nu mødte, vare mere eller
mindre bedækkede med Jord og Dynd. Middagspladsen
den 10. var efter Bestikket 74° 19 1 N. Br. og 17 ° 10'
V. Lgd.
Den 10. Kl. 8 Em. slog Foden af Landet igennem
Taagen. Det var Østpynten af Lille Pendulum Øen.
Efterhaanden som vi nærmede os Landet, sejlede vi os
ud af Taagen , og Kl. 12 Mn. laa Pendu1umøerne og
Landet sydfor badede i Midnatssolens Straaler for os.
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Kl. ~ Fm. ankrede vi pa-a Griper Road
4 Kbl. fra Land, knap 5 Degn efter, at vi vare
gaaede ind i Isen, trods -det, at vi mange Timer havde
ligget fortejtt ved Isen untlervejs pa1, Grund af Taage.
lsbæltt,t var paa det Sted, hvor vi '\'al'e gaaede ind,
ca. 240 Kml. bredt.
Da jeg intet andet Sted !har set noget fremsat angaaend~ Grunden til, at man mellem den 73. og 75.
Breddegrad næsten altid kan komme ind til Grønlands
Østkyst, skal jeg paa Grundlag af d~ foreliggende Data
forsøge at give en Forklating paa '<lette Fænomen. Dette
Bælte af spredt fs kaldes N-ordbugten. Denne Bugtl!
Dannelse -skyldes 3 Aarsager, nemlig:
1. Str.ømmen.
2. Vinden,
8. Den Linie, hvorefter Isen ved Foraarstid brækkes, strækker sig omtrent fra Sbunnon Øen og N.O.
ell'er O.N.O. i.
Den sydgaa.ende Strøm og de langs 61'-mi.lands
Østkyst fremherskende Vinde omkring Nord vilde altsaa
frembringe ligesom Slip i Isen sønden for den Linie,
hvore'fter Tebruddet sker, o: omtrent fra Shannon Øen
og N.O. eller O.N.O. i.
Jeg skal endvi~re konstatere et andet Faktum.
Det største Antal tnsmudl!kede Skodser træffe vi langs
Pakiskanten, hvilke Skodser sandsynligvill komme fra
Polarhavet ned langs Spitzbergens Vestside. End-videre
træffe vi den største Mængde Drivtømmer langs Pakiskante'n ned m~d Jan Mayen. Inde i {sbælt.et træffe \'li
kun af og til Drivtømmer. I Midten af lsbæltet træffe
vi kun sjældent tilsmudskede Skodser, medens disses
Antal atter tiltager inde under Land. Dette synes at
tyd8 paa, at Hovedarmen af den fra Polarbavet kommende sydgaaende Strøm løber li en Bue fra Spitzbergen
ned mod Jan Mayen og derefter først tvinges tætte11e
ind under Grønlands 'Østkyst.
Den 11.

c'a. 3
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At Isen ligger ubrudt i en Linie fta Shannon
Øen og N.O. eller O.N,O., finder sin Bekræftelse deri,
at vi tit Dato ikke hll'Ye set et eneMe lsljæl'd, og det et
dog fiæpp-e at antage , at den nordlige Dlll af Grønlan'ds Østkyst ikke skulde kunne opvise nogle produktive
Bræer.
Den 11. Juli Kl. 8 Fm. landsattes D'Hrr. Hartz,
Ktuuse, Deicbniaoo, Nordenskj6M, Ditleveen, Koch og
Madsen paa Sabine Øen , medens jeg selv tog over til
Hvalros Øen for at efterse det af Professor A. G. Natb ors t
i 1899 til Kaptajn S v er d ru p nedlagde De:iiot. Depotet
ve.r fuldstændig urørt. I en Varde, vi byggede lige ved
Depotet, nedlagdes i en tilloddet Blikdanse følgende Brev
til K'aptajn Sverdrup:
oDen 11-7-1900.

S/s ~Antarctica.

Til
Br. Kaptajn Sverdrup.
Den danske østgrønlandske Ekspedition vil, naar
Griper Road forlades, søge sydpaa og opholde sig i
Egnene omkring Scoresby Sund indtil Slutningen af August, hvorefter Hjemrejsen tiltrædes.
Venlig Bil-slm
G. Amdrup,
Leder af Ekspedittonen."
Da jeg kom tilbage fra Hvalrosøen, erfarede jeg, at
Doktoren havde skudt tre Moskusokser, en Tyr, en Ko
og en Kvie. Det gjaldt nu om at faa O'yrene ombord
i god Behold 1 thi det vilde jo være en smuk Tilvækst
til zoologisk Musæutn. Efter et meget haardt Arbejde
lykkedes det os at fna Tyren ombord uden at partere den.
Cand. Jensen havde i Løbet a'f Formiddagen aat
Rusen ud samt hengemt Materialet fra nogle Traw~
linger, tagne medens Yi st()d ind mod Land. Eo Lod-
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skudrække fik vi ligeledes, da vi stod ind mod Laud.
Nogle Temperaturserier med Vandprøver ere tagne inde
i Isen. Timevis Observationer af Plankton, de meteorologiske Observationer, Udkastning af Strømflasker o. s. v.
ere foretagne under hele Rejsen fra Jan Mayen til Grønlands Østkyst.
Det var tæl Taage hele Dagen, hvor Skibet Jaa,
men fra Midten af Sabine Øen og nordefter var det
klart. Ifølge Dr. Nordenskj0ld Ina Landisen fra J{ap
David Gray paa Shannon Øen ned mod Kap Buchanau
paa Lille Pendulum Øen, fra Lille Pendulum Øens Vestside over mod Hansa-Baj. I Clavering Strædet laa
Landisen fra et Punkt lidt vestfor Elven, der udmunder
i Griper Road , og over mod Øerne vest for Kap W ynn.
Den 12. Juli om Morgenen sendtes saa mange Mand
ar ffesælningen som muligt i Land for al afhente de
resterende to Moskusokser. Naturforskeroe gik i Land,
medens Resten af Besætningen gik i Gang med at flaa
og skelett.ere Moskustyren. Op ad Dagen havde \'i de
resterende to Moskusokser ombord. Senere paa Dagen
modtog jeg den glædelige Efterretning, at Bartz havde
fundet de af den tyske Ekspedition omtalte, planteforsteningsførende Lag paa Germania Bjerget og NordenskjlHd dem paa Hasenberg. Hele Formiddagen foretog
Cand. Kruuse med ÅRsistance af Løjnant Koch en Del
Skrabninger paa Griper Road med godt Udbytte. Endvidere havde Doktoren godt Udbytte i entomologisk Henseende. Endskønt Tyskerne bavde opholdt sig et helt
Aar i Germanin Bavn, besluttede jeg dog at foretage en
Udgravning af et af de ved Bavnen liggende eskimoiske
Vinterhuse, idet det tilsyneladende ikke tidligere havde
været undersøgt. Resultatet var ganske godt. Foruden
forskellige smaa, forarbejdede Bengenstande fandtes et
Brudstykke af et Kastetræ, Træstykket til Snurren, B0rneleget0j samt et Stykke forarbejdet Vægsten. Hele Buset
var undermineret af Lemminggange, og midt under Ar-
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bejdet saa Nielsen, som assisterede mig, en Lemming
smutte ind i et Bul. Vi gav os straks til at grave efter
den, og da vi vare naaede iod til Bulens Bund, lykkedes det mig at fange den levende med Hænderne og
faa den bragt ombord. Natten mellem den 12. og 13.
bragtes Bartz' righoldige Samling af Vækstfossilier ombord. Desværre var Cand. Bartz under Transporten
ned ad Fjeldskraaningen saa uheldig at forstuve Foden,
et Uheld, som desværre vil gere ham uarbejdsdygtig i
nogen Tid. Besætningen har haft en drøj Tid i disse
Dage, og jeg har derfor, henset til de gode Resultater,
som opnaaedes under Opholdet ved Sabine Øen, uddelt
en Ducør paa 5 Kroner til hver Mand, ialt 70 Kroner.
Den 13. Juli om Morgenen skulde vi have lettet,
men, da det var brandtæt Taage, blev vi liggende. Men
Kl. 1 Em . satte svære Ismasser ud fra Olavering Strædet
ned mod os og tvang os, trods Taagen, til at gaa an.
Det var min Agt at ankre ud for K0nigion Augusta
Thai, dels for muligen at indfange nogle Moskusokser
og dels for eventuelt at finde Dyreforsteninger, som
Professor Nathorst formoder, maa findes her. Men ligesom de foregaaende Dage vedblev Tangen at være lige
tæt. Vi holdt. derfor gaaende for Smaasejl Natten imellem den 13. og 14. Juli for en frisk S.V.lig Vind.
Den 14. Joli besluttede jeg, trods Taagen holdt sig
lige tæt, at forsøge paa il.t faa fat i Landet. ru. ll1/t
Fm. ankrede vi lidt nordfor en Pynt, der senere i en
Klaring viste sig at være Kap Borlace Warren. Her gik
Naturforskerne i Land. Jeg foretog en. Udgravning af
et gammelt, eskimoisk Bus, men kun med ringe Udbytte. Derimod lykkedes del mig at skyde en Knortegaaa, en Art ikke tidligere set paa Østgrønland (ifølge
Dr. Deichmann) samt at fange lre af dens Unger levende,
som vi ville forsøge at opklække. Da det vedblev at
være tæt Taage, og jeg mente ikke at kunne forsvare
at anvende mere Tid paa at Onde Kfmiginn Augusta
Tidukr. I. Sonneo . 72. Anrr.
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Thai, lettede vi Kl. 10 Em. for at gaa sydpaa og landsætte mig. Saavel den 13. som den 14. have vi kun
mødt smaa, meget spredte, fon•askede Skodser, og den
S.V.-lige Vind bar til sine Tider sat ikke saa lidt Sø.
Alt tyder paa, at der indenfor lsbæltet findes et bredt
Landvand, kun opfyldt med meget spredt Is. Fra den
14. til den 18. have vi holdt sydpaa langs Landet.
Vinterisen laa endnu fra Traill Øen østom Murray Øen
ned langs Liverpool I{ysten, langs h,•ilken den præsenterede sig med usædvanlig svære Skruninger og strakte
sig mellem 6 å 8 Kml. af Land. Mellem Kap Bodgson
og Kap Tobin var der isfrit. Om der laa Vinteris i
Kaiser Frants Josefs Fjorden kunde ikke observeres paa
Grund af, at Afstanden var for stor. I Scoresby Sund
laa Vinterisen ubrudt i en Bue fra Kap Tobin til Kap
Brewster. Søndenfor Kap Brewster laa Vinterisen i
Smaabugterne. Medens der kun saas faa lsfjelde nordfor Scoresby Sund, blev de meget almindelige søndenfor.
Udfor Kap Brewst~r laa 20 tildels meget store Fjelde,
og flere Gange talte jeg over 50 fra Tønden. Paa hele
Rejsen ned langs Kysten havde vi øjensynlig stadig
bredt Landvand, idet vi nere Gange havde ret betydelig
Søgang. Farvandet var kun opfyldt af meget spredte,
smaa forvaskede Skodser og af og til enkelte Marker,
men eflerhaanden som vi kom sydpaa, liltog Isen, og
ved Kap Dalton stoppedes al Fremkomst af uigennemtrængelig Is. Om den var ubrudt eller ej, kunde ikke
afgøres. Den 18. m. 9 1/s Fm. stod vi derfor ind i en
Bugt paa Kap Daltons Nordside og paabegyndte Landsætningen af Kystekspeditionens Gods.
Ind mod Grønlands Østkyst og langs denne er
der blevet taget 53 Lodskud med tilsvarende Bundprøver.
Kl. 8 Em., da alt f{ystekspeditionens Gods var
landsat, overdrog jeg Ledelsen af Skibsekspeditionen til
Cand. Barts og Førelsen af Skibet til lste Styrmand
V. Kjøller.

Boganmeldelse.
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Jeg gaar sydpaa, saa snart Buset er rejst og Godset
bragt under Tag.
Kap Dalton den 18. Juli 1900.

Boganmeldelse.
Fiskeriberetning for Finansa.aret 1899-1900.
udarbejdet af C. F. D re c h se I.
Fiskeriberetniagen for Finansaaret 1899-1900 angiver Udbyttet af Fiskerierne i 1899 til 7 657 412 Kr.;
delle kaster straks et interessant Skær over Beretningens
mange Tal, Rapporter og Oplysninger, thi i intet andet
Aar har vore Fiskerier givet saa stort Udbytte, hvilket
for en stor Del har sin Grund i usædvanlig høje Fiskepriser; navnlig bar Aafe- og Sildefiskerierne bidraget
til den betydelige Merindtægt, medens vort vigtigste
Fiskeri, Rødspættefiskeriet, der udgør c. 30 °lo af hele
Fiskeriet, har holdt sig paa tidligere Aars Standpunkt,
til Trods for at mange flere Fartøjer have deltaget i
dette Fiskeri, og skønt mange Kuttere have fisket udmærket godt paa Vestkystr.n; det er Kattegat, som laver
Miseren, Rødspætten faar her ikke Lov til at blive
voksen, hvilket ogsaa ses af, at Middelvægten af fangede Fisk i Aar er 13 Pd. pr. Snes mod 13,8 Pd. ifjor.
Anholt synes at bære Prisen med 15¼ Pd. pr. Snes.
Ikke mindre end 29 fremmede Travlere ere blevne
anholdte, men det Aar havde man endnu de lave Bøder;
de høje Mulkter synes derimod nu at have hjulpet paa
Travleroes Uvæsen, thi i Aar, 1901, trav ler næsten
ingen fremmede Fartøjer paa dansk Territorium. Men
oppe Nord for Skagen ligge de i Massevis, c. 20 Kvartmil ude og tage Fangst paa Fangst saa nær vore Kyster,
at det synes mærkeligt, at vi ikke kunne deltage i dette
store Fiskeri med Frederikshavn som Udgangspunkt.
Generalkonsulatet i Berlin anbefaler derfor ogsan i sin
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Indberetning, at man herhjemme arbejder paa at anskaffe hurtigsejlende, praktisk indrettede Travlere. Muligvis er Befolkningen ved Frederikshavn og Bangsbostrand alle om Bord i l{utlerllaaden, som det allerede
nu ofte kniber med at finde Mandskab til; men da de
tyske Travlere forhyre norske Søfolk til deres Dampere,
var del vel ikke umuligt at skaffe Besætning til Veje.
'l'ravlerne kunde da selv sejle med deres Fangst til
Tyskland, thi herhjemme er der jo intet 1\farked for
slagtet Fisk.
Fra anden Sidfl menes jo, at det vilde være vanskeligt at starte Travling herhjemme, men al man med
større Fordel kunde gaa over til Fiskeri fra Skagen med
Dæksbaade etler Torsk, Kuller og Makrel; dette kan
imidlertid ikke finde Sted, uden man straks derefter
maa tale om Havnen ved Ska~n, det gamle , evigunge
Krav om en Havn bag den sandede Gren.
En af de fornøjeligste Ting I som Beretningen berører, er Udplantningen af Rødspætteyngel i Limfjorden,
hvor Fiskeriet netop af denne Grund gav et aldeles
glimrende Resultat. Den lille Rødspætte, der udsættes
om Foraaret, naar Bændeltangen sætter lige saa friske
og lysegrønne Blade som Vintersæden paa Bondens
Mark, vokser sig i Løbet af Sommeren stor og fed og
kan naa t ½ Pd. i December Maaned. Dette rationelle
Fiskeri burde man komme ind paa overalt, hvor det
kan lade sig gøre herhjemme; Du, i Foraaret 1901,
saaes der ogsaa over 1 /2 Million sman Rødspætter i Liv
Hredning.
Rapporten fra Chefen for Fiskeriinspektionen indenfor Skagen tager ivrigt til Orde for at indføre Fiskerskippereksamen for at give Ret til at føre Fiskerfartøj
paa over 20 Tons, paa samme Maade som ingen kan
føre dansk Skib paa over 20 Tons uden først at tage
Sætteskippereksamen. Som det DU er, hnr Skipperen
ikke nogen Autoritet i sil eget Fartøj, da enhver om
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Bord jo kan være Skipper, hvad Øjeblik det skal være,
uden engang at skulle fremlægge Bevis for at kunne
Søvejsregleroe.
De Rapporter, som den danske Fiskeriagent i England aarlig indsender, synes meget lærerige. Ban taler
i Aar ligesom tidligere indtrængende for I at alle Jernbanevogne I som bruges til Forsendelse af Fisk, skulde
være hvidmalede, og efter hvad Beretningen siger, vil
Statsbanerne nu begynde paa at gøre Forsøg i denne
Retning med en gul Farve.
I Rapporten berøres mangfoldige Forhold, som
Fisken er underkastet paa det engelske Marked, Forhold
som Afsenderen i Danmark maa have stor Interesse af
at gennemlæsP., og for hvis Offenlliggørelse han maa
være Landbrugsministeriet meget taknemmelig; saaledes
omtales Aalebandelen, uheldig Fiskeindpakning og Opskæring, der trykke Priserne paa ellers god Fisk, som
man ved en for det engelske Marked mere passende Behandling kunde faa adskillig højere Priser for .
.Det indberettes, at en engelsk Kommission udtalte
i sin Betænkning, at der i Danmark eksisterede en Lov,
.som forbød Salg af nogle Fiskearter under et vist Maal,
og dog overholdes Loven saa daarlig, at mange tusend
Kasser Fisk under det lovbefalede Maø,1 afgaar til England. Naar m.ao endelig bar en Lov i saa Henseende,
er det selvfølgelig uheldigt, at den ikke kan overholdes.
Hos hvilket •Væsen• ligger Fejlen herhjemme?
Hvad angaar Fiskeriagentens Meddelelse om Lowestoft Bavn, da taler den egentlig ikke meget for Anlæget
af en Vestkysthavn, eller, den forudsiger i det mindste,
at en saadan Havn efterhaanden vil komme til at koste
mange, mange Penge.
Det er ligeledes ganske overordentlig tiltalende at
læse om, hvad Regeringen har foretaget til Fremme af
det danske Havfiskeri, baade Understøttelse til Islandsfiskeriet, Prøver af ny Baadtyper til Fiskeri paa Jyllands
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Vestkyst, t"ndrrst0ttelse til den saa ypperlig drevne
Fiskerskipperskole i Frrderiksha,n, det interes1:ante Forsøg paa Bundgarnsfiskeri ved Skagen, og endvidere at
ialt 100 000 Kr. udlaanes til Fi~kere i Fiskeriøjemed.
Staten synes paa denne Maade at gøre, hvad drn
formaar; men det ser ud, som om det i vor Fiskerbefolkning mangler paa Mod og Indsigt til for Alvor at
begynde med ny Redskaber, komme ind paa andre Metoder og kaste de gamle Driftsmaader over Bord sammen med de gamle Tanker, der her, mm overalt, ikke
længer har Berettigelse til at eksistere, naar deres Tid
er forbi.
Flere af Konsulatsberetningerne ere særdeles lærerige og oplysende, og for vore Fiskere, der jo bar Lejlighed til at læse Beretningen igennem , maa Læsningen
lære en ren Fornøjelse. B1:relningerne fra Gøteborg
Kristiania, Swinemunde og Berlin b0r fremhæves.
Vicekonsulatet i Swinemiinde taler om, at Anvendelsen af Søgræs hidtil kun er bleven rigtig skattet i
Frankrig og England ; det bør her tilføjes, at ogsaa
Portugal hører til de Lande, hvor Søgræsset finder
mangesidig Anvendelse. Ligeledes anføres det i Beretningen fra Stavanger, at Værdien af Tangarter for Jæderens Vedkommende maa anslaas til c. 60 000 Kr.
C. J. Hansen.

459

Meddelelser fra Nord- og Øøteraømarlnerne.

MeddelelBer fra Nord- og Østersømarinerne.
England.
Ombygninger, Praver og Foraøg.

Panserkrydserne •lmperieuse•, •lphigenia•,
• Galatea• og u Immortalite • skulle have 4 7 mm. B. K.
i Stedet for deres Maskinkanoner.
3 Stkr. 102 mm. tykke, ikke cementerede Panserplader, fabrikerede af Armstrong, Whitwortb & Co. i
Openshaw Works, ere prøveskudte paa Wbale Island.
Skydningen foretoges med en 120 mm. Kanon ;
Projektilvægt 2016 Kg.; .A.nslagsbastighed 496 m. Indtrængeisen var c. 30 mm. Det kunde ikke ses paa
Bagsiden af Pladen, at denne var beskudt.
Panserkrydseren har paa en 30 Timers Prøve løbet
14 Knob med 75 Omdr. og 4679 I. B. K.

Sammenlignende Tabeller mellem forskellige Flaaders Skibe

/i 1901.

16

Færdige Skibe.
Eor-

lud

Kampskibe . ....... •.. .
Ky11tforavarøpansersk1be .
Panserkrydaere ......•.
Beskyttede Krydsere . • . .
Ubeskyttede
Torpedobaadaødelæggere
Torpedobaade ..... . .. .
Undervandebaade .... . .
Torpedoaklbe . . . . .....•
S11.lbe Ul 1ærligt Brug ..

-

60
10
9
108
11
89
95

Ru,-

Tyak-

)I&-

For&D. J&•

le>ad

lud

lien

Stat. :pu

28
14
7
38
7
9

15
14

19

15
0
5
16

285

171
0

}'t&okrir

0
85

15

2

1

4

7
15

6

2

6

4

11
8

11
4
15 ·

8
10

12

3

14
6 9
8 11

140

148

20 38

0
2

0

1

14

8-

0

0
1

17
5

20

0

14

0
1
1
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Skibe under Bygning.
EnglnnJ

Kampskibe ..•......... 16
Kystforsvarspanserakibe. 0
Panserkrydsere ........ 20
Beekyttede Krydsere .... 4
Torpedobnndsødelæggere 24
Torpedobaade •.......• 4
Undervandsbande ... . .. 0
Skibe til særligt Brug .. 0

Frank- Ruslud
rir

5

0
16
2
14
44
12
0

Tr•k-

lin-

land

Uon

10
1
1

10
0

11

17

43
24

15

6
0
1
0
8
0
0
0

0
2

3

0
0
0

Foren.
Stat,

pl..!1

11
4
9
6
17

1
0
1
3
8

12

36

7
0

0
0

Ja-

Budget (¼ 1901-11/1 1902).

De faste Rammer forøges med 3,745 Mand, hvoraf
287 Of6cerer.
Ryst- og Bavne-Vagtskibe skulle fremtidig holdes
fuldt bemandede.
Regeringen skal betale Subvention til de store
Dampskibs-Selskaber for 48 Dampskibe, som skulle armeres i Krigstid.
Budgettet andrager i alt 28 603 900 f'. eller c. 520 Milt.
(fr., hvilket er en Forøgell.e fra forrige Aar af 2 126100 f
(38,ø Mill. [{r.). Af Hovedposterne hidsæltes følgende:
Konto

Personnel ............ .
Bespisning og Beklædning
Lægevæsen •...........
Retsvæsen ....... . ... .
Undervisningsanstalter ..
Videnskabelige Formaal. .
Reserverne ........... .
Nybygninger .......... .
Artilleri ..•. _. ........ .
Bygningsvæsenet ...... .
Admiralitetet . ......... .
Forskelligt ........... .

1901_ 02

Forøgelse fra

1900-1901

5 760 000 f 233 000 f
1 892 300 - 177.000 219 000 10 200 2 900 ·
16 200 100 600 8 300 65 800 + 1 100
291100 21 000 9 003 256 - 1 27 4 900 3 919 700 - 161 800 1 023 100 - 137 300 279 600 12 500 359 500 88 300 -

Den østgrønlandske Kystekspedition 1900. 1)
Ved Pl'emlerløjtnaut G. Amdrup.

Som tidligere meddelt 1 ), gik nAntarctic• d. 18. Juli
KJ. 91 /t Fm. tilankers i en lille Vig paa Nordsiden af
Kap Dalton for her at landsætte Kystekspeditionen. Der
toges straks fat paa Losningen af Ekspeditionens Gods,
i hvilket Arbejde alle Naturforskerne deltog, og, takket
være den Ihærdighed, der udvistes fra alle Sider, bragtes
alt i Land samme Dag, og Bygningen af Buset paa..begyndtes.
Samme Dags Aften overgav jeg Ledelsen af Skibsekspedilionen til cand. mag. N. Bartz og Førelsen af
Skibet til Kaptajn V. Kjøller. Da Dr. Nordenskjøld
imidlertid paa en Fjældskraaning ca. 1000 Fod o. H.
havde fundet nogle Lag med Dyreforsteninger og fossilt
Træ, bestemte Cand. Hartz, at Skibet skulde blive nogle
Dage ved Kap Dalton. Dette kom os i bøj Grad tilgode,
idet vi nu i saa stor Udstrækning som muligt fik
Assistance af Skibsekspeditionen med Bygningen af
Buset m. m.
Buset kom til at ligge paa det lave Land, der adskiller Kap Daltons østlige Fjælrlplateau fra det høje
Fastland.
Dette lave Land danner Bunden af den
lille Vig, som J)Antarctici, laa i.
Paa Stranden laa
meget Drivtømmer saa højt oppe, at det næppe kan
være ført derop af Højvandet, og det er antagelig heller
ikke skruet op af Isen. Langt snarere synes det at
tyde paa, at der her ofte kan sætte saa haj Sø, at det
slynges op med denne.
Det medbragte Træhus havde en Grundflade af
10 X 12 Fod foruden et Bislag paa 4 X 4 Fod. Husets
1 } Samtidig fremkommen I ,Geografisk Tidsskrift•.
') Se S. 4M.

Tldulu, I.

Sne■ en.

72• .A.arganr,

32
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Bjælker og Planker var tilskaarne og Lilpassede hjemmefra, saa at vi kun havde at slaa det Hele sammen. Det
var forsynet med Yder- og Inderklædning af 1" 11rædder.
I Buset facdtes kun eet Rum. Paa den ene Langvæg
skulde de fire Standkøjer anbringes, to og to over hinanden. Tæl op li! Køjerne og midt i Huset skulde
Kogekakkelovnen anbringes.
I den anden Langvæg
fandtes et stort to Fags Vindu vendende mod Syd.
Møblementet bestod af 4 1'ræbæoke og et stort Træbord. Dørene i Bislaget vare anbragte saaledes, at vore
11 Fods Kajakker kunde lages ind i Huset, og, da
Bordet var til at slaa sammen, kunde Husets •Indre
hurtigt omdannes til et bekvemt Værksted. Udvendig
blev Buset beslaaet med Tagpap, og til Vægge, Lofl og
Gulv medførtes Linoleum.
Paa Husets Loft bortstuvedes Provianten og aJle de
mange forskellige Genstande, der finde Anvendelse under
en Overvintring, saavel som Slæder, Ski og Kajakker
til Slædeture. Mislykkedes nemlig Baadturene, skulde
vi jo vende tilbage til Huset og da ved Vintertid søge
at oaa Angmagsalik med Slæder og Kajakker 1 ).
D. 21. Juli om Aftenen var Buset bygget og alt
Gods og Proviant stu,1et deri. Samme .Aften forlod
• Antarctic« Kap Dalton, efter at vi havde taget en
smuk og højtidelig Afsked med alle vore Venner der
ombord.
Vi gjorde nu klar til Baadturen. Til denne medførtes en 18 Fod lang og 5 Fod og 3 Tommer bred
Daad bygget paa Kravel af spejlskaarun Eg med en
Klædningstykkelse af ¼ Tomme. Med et Fribord af 10
Tommer kunde den bære ca. 2500 Ji,. I Vandlinien
var Baaden beslaaet med Blikplader fra Stævnen til
bredeste Sted midtskibs. Den var bygget paa det danske
Orlogsværft efter Tegning af Kommandør Bonnes en.
1)

Tldsskrlrt ror Søvæaen 1900, S. 240.
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Den viste sig i alle Henseender at være en fortræffelig
Baad.
Baadudrustningen var i det Hele og Store den
samme som anvendt paa Ekspeditionen 1898-99. Kun
var der lagt an paa at gøre alt eaa let som muligt, og
det var ogsaa lykkedes at bringe Vægten paa mange
Genstande ret betydeligt ned i Forhold til deres Vægt
forrige Aar. Da vi eventuelt kunde blive tvungne til
at gaa i Kvarter paa Kysten og da være henviste til
fortrinsvis at leve af Jagten, medførtes en betydelig
Mængde Ammunition. I saa Tilfælde skulde vi, saa
snart Isen tillod det, søge at naa Angmagsalik med
Slæder og Kajakker. Slæder, Ski, Snesko og Kajakstel
skulde laves af Baaden og Kajakbetrækket af vore Soveposers Betræk af vandtæt Dug. Alt det nødvendige
Værktøj til disse Arbejder medtages derfor. Der medtoges fuld Proviant for 60 Dage samt 15 ii Leverpostej,
100 ii Pemmican med tilhørende Grøntsager samt nogle
Limejuice-Pastiller. Al Provianten med Undtagelse af
de 100 ii Pemmican var gjort synkefri og vilde allsaa
Dyde ovenpaa, hvis Banden pludselig skulde faa en Læk
eller knuses. Skulde dette ske, haabede vi at kunne
bjærge største Delen af Bagagen paa en Skodse og
derpaa af Bandens Rester lave et Konebaadsstel, betrække dette med den vandtætte Dug fra vore Soveposer og saaledes fortsætte Rejsen.
Vægten af alt, hvad vi medførte, fremgaar af bosslaaende Tabel.
Baad . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . 425 iJ 00 Kv.
Baadrekvisiter etc. . . . . . . . . . . . . • 128 - 60
Service, Brændsel, Belysning etc..
96 - 17
Værktøj . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • •
31 - 52
Proviant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 877 - 35
Vaaben og Ammunition . • • . . . . .
75 - 22
Telt og Soveposer . • . . . . • . . • • • . 105 - 40
--,,,..,,.-,,---,~=-=--=-At overføre ... 1739 jJ 26 Kv.
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Overført. . . 1789 ,ii 26 IIv.
Instrumenter etc. . . . . . . . . . . . . . .
76 - 71
Medicin, Forbindstoffer . . . . . . . . .
3 - 31
Personlig Udrustning . . . . . . . . . . . 176 - 96
Forskelligt. . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
24 - 47

-------Il 71 Kv.

Sum ... 2020

Under Opholdet ved Kap Dalton fik vi det mest
slaaende Bevis for, hvor hnrtigt lsforholdene kunne forandre sig. Da vi løb ned Lil Kap Dalton, kunde man
fra Tønden ikke ffjne en Draabe Vand. Den næste Dag
var <ler fremkommeligt for Baad, men ikke for Skib;
Dagen derefler saavel for Skib som for Baad, og den
21. var der saa meget aabent Vand, at der med Kuling
maatte kunne rejse sig saa megen Sø, at Baaden ikke
vilde kunne vage.
D. 22. Juli blæste det stift af NO., og vi kunde
fra Huspladsen se, at der var temmelig høj Sø udenfor
Vigen. Men Tiden var jo kostbar, og jeg besluttede
derfor at gøre et Forsøg pa:i. at komme et Stykke sydpaa
samme Dag. Efter at Buset var blevet omhyggelig aflaaset, lastedes derfor Baaden, og Kl. l Em. afrejste
vi. Iode paa Vigen og langs Kap Dallons Nordside
havde vi forholdsvis smult Vand, idel en svær, grundstødt lsmark gav Læ for Søen; men da vi kom klar af
denne og en Del Smaais østfor Ismarken, voksede Søen
hurtig og blev hul og stejl paa den stejlt opgaaende
Grund tæt inde under Land, hvor vi vare. Det var en
Sejlads af en Art, som vi endnu ikke har prøvet paa
vore Baadrejser langs Grønlands Østkyst, og da vi tværs
af Kap Dalton fik en Byge, der i forbavsende kort Tid
yderligere rejste Søen, var der intet Andet for end at
lænse væk og passe paa, at Banden ikke kasLedes tværs
i Søen. Men •Agga den nndenu (Baadene Navn) viste
sig at være en fortrinlig Søbaad, der, skønt halll'dt lastet,
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-v:agede udmæuket. Større Se end den Dag vilde åen
dog næppe kunde taale.
Paa sine Steder fik vi pludselig Vinden lige ud irai
Land, medens tætte Skyer af findelt 8asa:1tstøv førtes
ud over BavetL Det var den nordostlige Vinds 'Filbagekastning f'l!a Rap Daltons stejlt affaldende Fjældsider.
Efterbaanden som vi. stod sydpaa, løjede det mere og
mere. Vi søgte derfor ikke ind i Bugten søndenfor
Kap, Dalton, men stod over mod Kap Ewai:t, rundede
· heJ1om, og hen paa Eftermiddagen. haltes Baadeo pna,
Land, og Telt sloges paa en Wle Stensamling paa dette
Forbjergs Sydside. Den passerede Bogt var ikke mere
end ca. 4- Kml. dyb" Over Fjondens Bund saas eOJ
Samling høje Fjælde, hvis bølgende Kam var saa.. stærkt
forvilJTet, at det saa ud som et Regiment Soldater, der
pa11adered& føn os. Kap Ewart. bestaar ligesom Kap
Dalton af et højt~ mod Havet slejll affaldende Fjældplateau adskilt f11a det høje Fastland ved eo dyb Lavn iog. Paa Lavningens Sydside skærer der sig en smal,
ca. 2.5 Kml. dyh Vig ind. Det omgivende, lave, mod
Vigen jæ..,-nt skraaoende Land og deltes Udseende tydede
paa, at Vigen maa have været jævnt opgaaende Grund
med god Boldebund og vil saaledes i paakommende
Tilfælde være en god Skibshavn.
I Knigbtons Bugteru laa Vinterisen endnw ubrudt.
Den næste Dag stod \Li tværs over denne Bugt i nogen
Afstand fra Vinterisg1ænsen. Over Bunden af Bugten
sans nogle høje, flade Fjælde belagte med Is, muligeni
en Udløber fra mdlandsisen. Vi imndede dernæst om
Kap Barclay og stod ind til en flad" lille Pynt paa
dette Forbjergs Sydside. Selve Forbjergets Bygnio~ er
ganske. den samme som Kap Ewarts og Kap Daltons-,
et højt Fjældplateau østeftet adskilt fra Fastlandet ved
et Stykke tladh Mellemland. Kun falder Kap Barclay
paa et Stykke ikke stejlt af mod Havet, men bar ber
to fra Havet let tilgængelige; Kløfter. I den sydligste af
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disse saas en Elv. Ligesom paa Kap Ewart skærer der
sig paa det lave Mellemlands Sydside en smal, ca. 2.5
Kml. dyb Vig ind, beskyttet i Mundingen af en lille
Holm. Hele Vigen var belagt med ubrudt Is. Lige
indenfor Øen var denne dannet af sammenfrossen Storis,
men bestod ellers kun af Fjordis. Delte, samt det omgivende, mod Vigens Bund jævnt skraanende Land
tydede paa, at denne Vig ligeledes maa kunne afgive
en fortrinlig Skibsbavn. Paa Vigens Østside, lidt indenfor Mundingen, fandtes en af Strømmen dannet Lagune. ·
Selve Barclay Bugt er en ca. 10 Kml. dyb Bugt med
to ret betydelige Bræer i Bunden. Disse synes at være
meget produktive, thi hele Bugten var opfyldt af dog
kun smaa Isfjælde og Kalvis. Bugtens Sydside dannes
af et forholdsvis fladt Fjældplateau, gennemfuret af
enkelte Kløfter med Bræer. Plateauet aflager i Højde
ud mod Havet og ender i det 1460 Fod høje Kap
Ryder (opkaldt efter Lederen af den danske østgrønlandske Ekspedition 1891-92).
Det var med stor Spænding, at vi tidlig om Morgenen d. 24. Juli rejste videre. Fra Gaarsdagens Maaleplads saa det nemlig ud, som om Isen laa ubrudt fra
Kap Ryder og udefter. I det herligste Solskinsvejr
forlod vi vor lille Pynt og stod i spredt Is over mod
Kap Ryder. En Bjørn paa en Isskodse, som vi passeredfl, ytrede sin Forbavselse over det uventede Syn
ved at rejse sig paa Bagbenene og dreje Hovedet forundret til Højre og Venstre, indtil den pludt1elig gjorde
kort omkring og gik paa Hovedet i Vandet, idet den
antagelig har fundet ud ar, at vi vist ikke vare ganske
paalidelige.
Efierhaanden som vi nærmede os Kap
Ryder, blev Isen tættere og tættere, og ca. l¼ Kml.
fra Forbjerget stoppedes al Fremkomst af ubrudt Vinteris.
Det var udfor dette Forbjerg, at Ryder i 1892 d. 14.
August traf ubrudt landfast Vinteris 1). Skulde manske
1 ) Meddelelser om Grønland, Bind XVII, Pag. 117.
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Landet søndenfor Kap Ryder og Dybdeforholdene her
udfor være af en saadan Beskaffenhed, at Isen her som
Regel laa ubrudt? Og hvor langt strakte den ubrudte
Is sig da sydefter? Var det maaske kun en Bræmme
med aabent Vand sydfor? Da kunde man jo gaa udenom
Bræmmen. Men lod delte sig ikke gøre, da var jo
egentlig min Plan fuldstændig forfejlet, thi jeg havde
hovedsagelig baseret Ekspeditionen paa, at Isen maalle
brydes hen paa Sommeren og kun medtaget Slæder og
Kajakker som sidste Hjælpemiddel. Alle disse Tanker
for igennem mit Hoved. Vi maatte se at faa Vished.
Sammen med Ni e Isen vandrede jeg derfor over
Vinterisen iod mod Forbjerget. Det eneste Sted, hvor
dette lod sig bestige, var gennem et Elvleje paa Forbjergets Nordside. Udenfor Elven havde det udstrømmende Elvvand dannet en Indsø i Isen, og kun ved at
springe fra Isstykke til Isstykke naaede vi ind til Elven.
Det viste sig, at Elviejet paa de første 300 Fod var
langt stejlere, end \'i havde ventet. Det dannedes af en
Kløft med næsten lodrette Vægge. I selve Lejet laa der
store, frisk nedstyrtede Stenmasser, og oven over Kløftens Vægge laa der store Mængder af Sten og Grus
lige klar til at styrte ned. Men det var af allfor stor
Betydning at komme til Fjælds. Medens Steomasseroe
idelig skred under os, og uden at faa noget i Hovedet,
kom ,•i næsten aandeløse de første 300 Fod tilvejrs,
hvorefter Opstigningen blev lettere. Frygtelig udmattede
nærmede vi os nu Toppen.
Nu var der kun en 30
Fod bøj Kam, som hindrede Udsigten . En sidste Anstrengelse, og vi vare paa Toppen. Et Glædesudraab
undslap os samtidig, thi den landfaste, ubrudte Is
strakte sig kun i en Bue langs Nordsiden af Kap Ryder
5 o. 6 Kml. til Søs og ind i den lille Fjord søodenfor
Kap Ryder. Udenfor Landisen laa der nogle mægtige
Ismarker, kun adskilte fra dennt~ ved en ganske smal
Rende, men søndenfor og saalangt til Søs: man kunde
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øjne, var Isen meget spredt. Snesmeltningeo maatte
lige- være tilendebragt paa Kap Ryder, thi paa nogle
flade Plateauer var Jordbunden helt dyndet. Paa enkelte
Skrænter var Vegetationen ret frodig, hestanende af
Krækkebær, Blaabær, begge Pilearter, adskillige Græsartet samt en halv Snes forskellige Olomsterarter. Insektlivet. van ogsaa forholdsvis rigt.
En Humlebi,
Sommerfugle, Fluer, Sværmere og Edderkopper saas.
Del glædelige Resultat havde givet. os forøgede
Kræfter, og det varede ikke længe, inden vi atter vare
nede, men udfor Elvmundingen vare imidlertid de løse
lsstykker satte udefter over mod lskanten. Vi maalte
vade ud i det iskolde Vand for at faa fat i en mindre
Flage, som lige akkurat kunde bære os, og ved Hjælp
af Alpestokkene padlede vi os nu over til lsranden.
Efter fem Timers Fraværelse naaede vi endelig atter
Baaden. Denne var imidlertid! bleven helt indesluttet
af Storis og lsfjælde, som, førte sydpaa af Strømmen,
her blev stoppede af den faste Landis. Paa vor Van•
dring ind over den havde vi imidlertid trullet saa
mange Buller og Pletter med raadden Is, at det næppe
kunde ,;are mange Bage, inden den maatle brækkes og
gaa i Drift. Efter et temmelig haardl lsarbejde slap
vi ad i aabent Vand og fulgte nu langs med lskanten
og ind i den smalle Rende mellem denne og de udenfor
liggende lsmarker. Efterbaanden blev Renden smallere
og endte til Slutningen blindt. Det var et spidst Bjørne
paa lsmarken, der skru~de baardt mod lskanteo. Samtidig truede Renden med at lukke sig, idet hele Ismarken var i en drejende Bevægelse. Men takket være
den leHe Udrustning og Baadens Form, halte vi den
uden Vanskelighed med fuld Last op paa Isen, mellem
50 a 100 Alen over denne, og faa Minutter efter flød
den atter paa den anden Side af lsmarken. •Agga den
anden• havde staaet sin Prøve. Vi mærkede først rigtig
denne Dag, hvor højt den stod ovei: vor Band ifjor. Vi
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sa~ nu den lille Fjord søndenfor Kap Ryder aahen.
Den er mellem to a tre Km!. dyb og har et ganske
karakte11istisk Udseende med ialrige KJøfler paaJ' begge
li'jordsider, tilsyneladende tilgængelige fra Fjorden og
ligesom hulede ud parallelt med hverand,e i Fjordsidernea
høje Fjældplateauer, I den bræfri Bund ragede en lillo
kegleformet Fjældtop op. Ben paa Aftenen fandt vi en
udmæ11ket Teltplads i en mørt i Bunden af en lille- Vig
paa Østsiden- af det ca. 2800 Fod høje Fjæidplateau,
der danner det nordre Indløb til d'Aunay Bugten.
Den næ·ste Dag, d. 25. Juli, stod vi ind til en
Lavning paa Nordsiden af d'Åunay-Bugten, der i Bunden deler- sig i to Anne. Den nordligste Arm er bræfri med jævnt skraanende- Fjældsider, medens- der. t den
sydlige Arm findes en Bræ. I Fjældene paa Bugtens
Sydside findes flere Kløfter med smaa Lokalbræer. Landingsstedet var ualmindelig goldt. IIuo noget forkrøblet
Krækkebær og Pil samt nogle Mosarter saas. Hen pai
Eftermiddagen stod vi i spredt 18 over d'Aunny- Bugten,
rundt om det ca. 2300 Fod høje Kap Coster, stod tværs
ove11 Mundingen af de Reste-Bugten og hen paa Aftenen
halte vi Banden paa Land paa l{ap Beaupre. r Bunden
af den mellem 4. og 6 Kml. dybe de RestP.-Bugt fandtes
en ret betydelig Bræ, og bag denne, men langt tilbage
saas et meget højt Fjæld, der maaske er et af de saavel
fra tt Lilloise u 1) 1833 som fra • Ingolf« 2 ) 1879 bestemte
Fjælde. Bugtens Fjældsider have forøvrigt samme karakteristiske Udseende som den tidligere omtalte Bugt
sydfor Kap Ryder, kun at Kløfterne staa med bratte
.!ffald ud mod Vandet og optages paa Sydsiden af smaa
Hængebræer. Vort Opholdssted var udfor en lille Kløft,
der endte brat ud mod Havet. I en Snefane saas friske
Bjørnespor og et af disse Huller, som Bjørnene sove i.
1)

Bulletin de la Societd de Gtographie, 1834 Tom. li.

1}

GeograOak Tidsskrift, 4 Bd. Pag. 47.
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Om Bjørnen først graver Hullet i Sneen og dernæst
yderligere uddyber det ved sin Legemsvæ&t og Varme,
eller om det udelukkende dannes af sidstnævnte Aarsnger, har der ikke været Lejlighed til at konstatere,
men da Hullerne ofle ere temmelig d:,be, maa man
antage, at lljørnen ligesom de eskimoiske Bunde, først
graver sig et Stykke ned. Da der ikke var nogen brugbar Teltplads, lagde vi os i vore Soveposer med Bøsserne ved Siden rundt omkring mellem Stenene.
D. 26. Juli var det brandtæl Tange. I meget spredt
Is fulgte vi nu Landet paa nært Hold, men en stiv
SV.lig Vind med Sø gjorde, at vi kun avancerede smaat.
Ved Middagstid klarede det, og vi befandt os da paa
Nordsiden af Storbræen. Paa Sydsiden af Kap Beaupre
findes to smaa Vige, begge med jævnt skraanende
Kløfter i Bunden. Der blev lige Tid til at maale rundt
og tage Middagsbredden, inden det atter blev grødtykt.
Storbræen er kun 4 Kml. bred, men da den falder
halvcirkelformet lige ud i Havet, maatte vi følge den i
en Længde af 6 Kml. Selve Brækanten er takket og
bugtet. Den usædvanlig tætte Tange tvang os til at
holde os t~t ind under Brævæggen. Ofte kom vi iod
i Bugter i Bræen, indlil vi pludselig opdagede det ved
at se den høje mægtige Brævæg blaalig dyster dukke
op tæt ved os og tilsyneladende næsten lude ud over
vort lille Fartøj. Sæt den kalvede eller blot tabte en
lille Klump Is paa nogle faa Tons ned paa os? Hastigt
fik vi saa Baaden vendt, indtil det samme gentog sig
kort efter, men alt faar en Ende i denne Verden, og
efter fire Timers ihærdig Roning havde vi lagt Storbræen
bag ved os. Jeg gissede, ot Ilrævæggen paa sit Højeste
var 150 å 200 Fod høj. Men, naar Omstændighederne
ikke tvinger En dertil, kommer man aldrig en Brævæg
saa nær, som vi vare Storbræen, hvorved den selvfølgelig kommer til at tone sig særlig høj, og da endvidere Taage i allerhøjeste Grad forvansker alle Dimeo-
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sioner, er det muligt, at den i Virkeligheden er lavere.
Til .Belysning heraf skal jeg anføre, at vi paa en af
vore Slædeture i 1899 i Taagevejr antog en af os selv
paa Isen bortkastet 2 H's Konservesdaase for en Bjørn
og først opdagede vor Fejltagelse, da vi velbevæbnede
nærmede os den. Paa Sydsiden
Bræen var Vandet
paa en lang Strækning mudret og næsten mælkefarvet
af de med Bræelvene udflydende Lerpartikler. Forøvrigt
håvde vi hele Dagen saa godt som ingen Is, ja, i den
tætte Taage kunde vi til sine Tider ikke se et eneste
lsstykke. Kun faa lsfjælde passeredes. Ben paa Eftermiddagen haltes Baaden paa Land i en Kløft sønden
for Storbræen.
Da det den næste Dag, d. 27. Juli, atter var brandtæt Taage anvendtes Formiddagen til en Ekskursion i
Kløften. Den havde samme Udseende som de fleste af
de talrige Kløfte·r, der findes paa Strækningen mellem
Kap Dalton og Kap Vedel. Et næsten matematisk ovalformet Profil med stejle omgivende Fjælde, der først
ved Foden glide jævnt over i Kløftens Bund og ofte med
en eller flere Hængebræer paa de omgivende Fjælde.
Ofte findes der Seer i Kløfterne med TilJøb fra flere
Sider og Afløb 'gennem en brusende Elv. Jordbunden
var ofte paa mange Steder leret og dyndet, saa Smeltningen maatte rimeligvis lige være tilendebragt. Vegetationen var gennemgaaende meget sparsom og fremtraadte næsten aldrig som et grønt Dække, men kun
spredt rundt omkring, ofte med et yderst forkrøblet
Udseende. r denne Kløft indsamlede jeg et Eksemplar
af hver Art, som fandtes, ialt 25 og 30 Arter, og medtog dem. I Løbet af Formiddagen fik jeg en Længde,
og ved Middagstid klarede det saa meget, at der kunde
skæres og tages Bredde, men straks efter Middag sænkede Taagen sig atter klam og kold ned o\'er Fjældene
og dækkede dem med et uigennemsigtigt Slør. Vi havde
dog nu faaet Kending af Landet og afrejste derfor.

ar
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I meget spredt Js stod vi tværs over den flade
Bugt søndenfor Storbræen. Bugten har paa Nordsiden
to mod Havet jævnt affaldendfl Kløfter, af hvilke den
østlige havde været vort sidste Ophalingssted; paa Syd~
siden flere smaa Lokalbræer og i Bunden en mindre
Bræ. Det ca. 2600 Fod høje Fjældpla:leau, der danner
Rap Tupinier, bar pan Østsiden lo Kløfter, som ende
med en stejl Væg od mod Havet. Fra en af Kløfterne
bruste et Vandfald ned langs den stejle Væg. Længe
havde vi hørt Drønet fra det uden at være ganske paa
det Rene med denne uvante Lyd, indtil pludselig selve
Vandfaldet slog igennem Taagen, først som en fantastisk
bølgende, florlet Gevandt, der eflerhaanden, som ,·i kom
nærmere, antog fastere Former, indtil det til Slutning
tegnede sig som en skinnende hvid Søh"stribe. Rundt
om hele f{ap Tupinier Ina ted Foden af de mod Havet
stejlt affaldende Sider store Masser af nedstyrtede
Klippeblokke, Gros, Skærver og fuldstændig pulveriserel
Basalt, der vifteformet strakte sig ca. 150 F'od op langs
Fjældvæggen. Forl'ilringen maa foregaa overordentlig
livligt, thi intet Spor af Vegetation fandtes paa disse
Gruedynger.
Den paa Aftenen balle vi Baaden paa
Land paa en lille Stensamling lidt inde i den lille Fjord
paa Sydsiden af Kap Tupinier. Lidt forinden vi ankom
til vort Ophalingssted, mødte vi en Bunbjørn med Unge,
der forfærdede straks Log (?lugten, da vi nærmede os,
svømmende fra Skodse til S.kodse, saa op over disse i
deres klantede, men hurtige Løb for atter dernæst at
gaa paa Hovedet i Vandet. Da de stadig flygtede i
snmme Retning, som vi skulde, boldt vi os klos paa
dem, hver Gang de gik i Vandet, idet vi her med Lethed kunde følge dem. Naar vi kom for tæl Lil dem,
bævede Moderen sig halvt ud af Vandet, drejede Overkroppen halvt om mod os og viste hvæsende sine lange,
spidse, hvide Hjørnetænder.
Ungen fulgte tæt ved
Moderen og krøb af og til op paa Ryggen af hende,
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naar den blev træt. Endelig tog de det fornuftige Parti
at svømme ind mod Land og galopere væk langs de
aedslyrtede Grusmasser, hvor Moderen til min Forundring
ophørte med den for Bjørnene ejendommelige Hvæsen,
men derimod til Gengæld sendte nogle kraflige Hyl eller
Brøl ud mod os. Men trods den Skræk, som vi aabenbart havde sat Bjørnene i, drev Nysgerrigheden dem
dog til alter at søge os. Thi da Nielsen efler endt
Aflensmaaltid gik ud af Teltet, gjaldt hans gemyllige
Udraab : • I er for Resten ikke bange af Jer I• kun vore
to Venner fra før. De havde placeret sig tæt ved
Teltet. Men de maa aabenbarl have genkendt Nielsen,
thi skyndsomst muligt tog de Flugten.
D. 28. Juli var det alter brandtæt Taage. Det var
nu paa tredie Dag, at den raakolde, klamme Jstaage
indhyllede og skjulte Landet for os, besværliggjorde
Fremkomsten og tvang os til a.t gaa klos langs Kysten,
stadigt følgende denne, hvorved Fremkomsten ikke kom
til at staa i noget Forhold til den tilbagelagte Vejlængde.
Men ret pirrende var denne Sejlads paa det Uvisse
stadig uden at vide, hvad der laa foran En, hvilke Vanskeligheder, der pludselig kunde opstaa, eller hvilke
Overraskelser der kunde beredes En. Og Opmaalingsarbejderne vanskeliggjordes selvfølgelig i høj Grad.
Havde vi ikke hver Middag haft en kortvarig Klaring,
havde de overhovedet ikke kunnet lade sig udføre. Vi
stod nu over mod Kap Daussy, paa hvis Østside et
skummende Vandfald styrter ned. Selve Kap Daussy
er et Fuglebjerg, dog ikke af saadan Art, som man
træffer f. Eks. paa Færøerne, hvor Søfuglene i Tusindvis
sidde paa de horisontale Basaltafsatser langt op ad
Fjældsiden ligesom Tilskuere i et Amfiteater. Var der
her Rugeplads for 30 a 40 Par Blaamaager og 1lejster,
er der næppe sagt for meget. · De to smaa, ca. 3 Km!.
d~be Fjorde, der skælle sig ind paa begge Sider af Kap
Daus·sy, hav.e forho1dsvis jævnt affaldende Fjældsider.
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Efter at Fjordene vare passerede, slog pludselig eo lang1
lav Landtunge gennem Taagen. Hvilken glædelig Forandring af LandAt, vante som vi vare til de stejlt affaldende, golde Næs; thi lavt l,and kunde jo forjætle om
frodige Sletter med Muskusokser og Rensdy11 ligesom i
Egnene omkring Scoresby Sund. Ja, maaske kunde vi
her træffe Eskimoer. Forventningsfulde paaskyndede vi
Roningen, men hvad var det for hvide matter, der stak
frem hist og her. Skulde df'r endnu ligge Snefaner?
Og se, hvor underlig Pynten, efterbaanden som vi nærme
os, hæver sig op af Vandet og nu ender med en fnldstændig lodret Væg. En svag Mistanke dukker op hos
os om, at den dejlige, lave Odde vistnok er en Bræ, og
da vi vare ca. 100 Alen fra den, bekræftede dette sig
desværre. Men hele Bræens Overside ,·ar, set herfra,
bedækket med store lasser a.f Sten, Grus og Jord, saa
at ikke Spor af dens hvide Overflade var synlig, og
Brævæggene vare sortfarvede af det nedsivende, mudrede
Vand. Kun hist og he:r stak en blaalighvid Plet frem
og viste, al det just ikke heil igennem var den bedste
og solideste Jordbund. Og atter begyndte en af disse
nervepirrende Sejladser klos under en høj Drævæg uden
al ane, hvor lang den var, i hvilken Retning den løb,
eller om den saa rolig eller mindre rolig ud. Heldigvis
var den ikke længere end ca. 3 1/t Km!., og ben paa
Atlenen ankom vi til en Kløft paa SV.-Siden af det ca.
2400 Fod høje Kap Snvary. Isfoden sad her endnu, og
da det var Højvande, undgik vi at losse Banden, idet
vi halte den med fuld Last op paa lsfoden. Bræen gav
vi Navnet Sorte-Bræ. Forønigt havde vi haft gode
lsforhold hele Dagen.
Da vi tidlig om Morgenen d. 29. Juli rejste ud,
var det det herligste Solskinsvejr. Halvøen SV. for os,
hvis yderste Punkt er Kap Grivel, tonede sin takkede
Fjældkam skarpt og tydeligt mod den klare, blaa Himmel. Drivisen og de taJrige lstjælde ud for Kløften
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spillede i alle Farvenuancer fra Hvidt til dybeste Blaat,
medens det i Forhold hertil sortladne Vand svagt krusedes af en let Morgenbrise. Det var Vejr, der indbød
til forceret Arbejde. Hurtigt fik vi Baaden i Vandet og
stod over mod Kap Grivel, hvor Observation og Skæring
toges, hvorefter vi stod over mod Kap Vedel. lsforboldeoe havde lige siden Kap Ryder gennemgaaende
været fortræffelige.
Et bredt Landvand med meget
spredt Js, i hvilken der ofte forekom jord- og stenbedækkede Kalvisskodser, kun forholdsvis faa lsfjælde
og paa de enkelle Steder, hvor vi havde faaet Udsigt
udefter, havde Isen ogsaa været spredt til Søs. Men,
efterbaandeo som vi fra Teltpladsen stod SV. i, indsnænedes Landvandet mere og mere, medens Drh'isen
udenfor blev mere og mere kompakt. Med en frisk
Vind agterind og en rivende Strøm med os rundede vi
hen paa Eftermiddagen om det ca. 2800 Fod høje Kap
Vedel, og pludselig stod Landet veslfor afdækket for os.
Mørkladent og vildt tonede Kysten sig, endende i en
Række stejlt affaldende Forbjærge ligesom Soldater paa
Geled. Kort efter stoppedes al Fremkomst af usædvanlig
svær og bøj Is, isprængt med talrige Jsfjælde.
Vi maatte frem for alt se at komme i Land og til
Fjælds for at faa Overblik over Situationen, og vi stod
derfor ind mod en lille Kløft i Bunden af en Vig paa
Forbjergets Sydside. Her var voldsom Jsgang, og kun
med stort Besvær naaede vi iod hertil. Paa Næsset paa
Vigens Vestside lykkedes det os at komme 500 Fod til
Fjælds. Udsigten var alt Andet end lovende. Over
imod Kap Johnstrup og Kap Ravn var Isen brudt, men
tætpakket, saa godt som udelukkende bestaaende af
Kalvis og lsfjælde. Længere vestpaa var der ikke en
Draabe Vand at øjne mellem de talrige lsfjælde, der laa
som et Bælte langs Kysten til 5 å 6 Kml. ud fra denne.
Udenfor Bæltet aftog lsfjældene i Antal, og Drivisen
kom til at bestaa af store, flade Skodser med aabent
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Nand imellem. Da Ja k o b se n og jeg efter endt Mnaling
va~e paa Vej ned mod Tellet, hørte vi pludselig Skud.
Det var Ni e 1s en og L ø t h, der jagede en Bjørn. Vi
glædede os allerede over, at det ikke var os, der havde
mødt Bjørnen, thi, belæssede som vi vare med Jastrumenter, havde vi ingen Bøsse med os. Men Glæden
varede kun kort, tbi et Øjeblik efler begyndte en hvid
Forhøjning paa en Snefane i Nærheden af os at bevæge
sig, og Forhøjningen viste sig al være en stor Bjørn.
Øjeblikkelig lod jeg Signalhornet lyde, hvilket ifølge
Mtnle betød: • Øjeblikkelig Hjælp med Bøsser.er Bjørnen
blev øjensynlig forbavset over Koncerten, thi den stoppede ca. 200 Alen fra os og stirrede forundret paa os.
Vi blev stnaende stille, og hver Gang den gjorde
Mine til at nærme sig, blæste jeg i Hornet, hvilket
straks fik den musikalske Bjørn til at stoppe, indtil
langt om længe Nielsen og Løtb kom til og befriede
os for den mindre behagelige Følgesvend. De to Fjorde,
vi have passeret i Dag, Savary- og Grivel-Fjorden (hvor
Fjordene ikke have noget særegeni Navn, ere de betegnede med Navnet paa Forbjerget østfor), ere næsten
ganske ens af Udseende med let lilgængelige Kløfter
paa Nordsiden, en Bræ i Bunden og stejlt affaldende
Fjælde paa Sydsiden. Dog findes der højt oppe i Fjældvæggen paa Sydsiden af Grivel-Buglen en Del Kløfter
fyldte med smaa Hængebræer. Kap Vedel er opkaldt
efter Underdirektør Ved e I, Deltager i Ryders Ekspedition 1891 og 92.
Paa Kap Vedel var det Beosiglen at nedlægge et
Proviantdepot, saafremt (sforholdenP. skulde tvinge os
Lil at gaa tilbage til Kap Dalton. Et Depot her i Forbindelse med de to Depoter, der i 1898-99 vare udJagte paa 67° 15' N. Hr. og 66° 07' N. Br., gjorde jo
Udsigterne for en eventuel Slædetur fra Kap Dalton til
.Angmagsalik forholdsvis lyse. Intet Under, nt vi derfor
vare svært glade over allerede at være naaede saa langt.
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En lille Højtidelighed afholdtes derfor d. 30. Det danske Flag plantedes, og Landet proklameredes som dansk
Ejendom. Kort efter udfoldedes det franske Flag, til
Minde om den franske Søofficer B1os se ville og hans
raske Besætning ombord paa Briggen •Lilloise•, der
forsvandt sporløst under Bestræbelserne for at kortlægge
den Kyststrækning, som vi netop havde berejst og som
bærer Blossevilles Navn. Flaget var, den Dag vi forlod
Kjøbenhavn, skænket Ekspeditionen af Kaptajn D. Bruun.
Trods de daarlige Isforhold gjorde vi dog samme
Dag et Forsøg paa at naa Kap Johnstrup, opkaldt efter
Geologen, Professor Fr. Johnstrup. I Begyndelsen
var Fremkomsten taalelig, men, efterbaanden som vi
nærmede os Forbjerget, tætnede Isen mere og mere.
Den bestod fortrinsvis af Isfjælde, Kalvis og svære
Storisskodser med høje Opskruninger, og alle Render
og Aabninger ,•are tæt pakkede med smaa Jsstykker og
Grødis. Der maatte for nylig have været voldsomme
Skruninger; kom de igen, vilde vi være ilde farne her
i denne kaotiske Is, hvor der saa godt som ikke fandtes
en eneste Skodse, bvorpaa vi kunde hale Baaden op.
Man vil imidlertid saa nødig gaa tilbage, hvorfor vi
arbejdede os trøstig videre med alle vore Isredskaber i
Baab om dog i det mindste at naa Kap Johnstrup,
men ca. l1/, Kml. herfra laa Isen som en kompakt,
uigennemtrængelig Masse. Vi maatte vende om. At
søge ind i Vedels Fjord vilde være unyttigt, thi Fjældene faldt vildt og stejlt af paa begge Fjordsider, og i
Bunden udmunder en større Bræ, der dannes af to
sammenflydende Arme, bag hvilke en høj Bjærgkam ses.
Da vi vare midt i Fjordmundingen, fandt et mægtigt
Fjældskred Sted paa Fjordens Vestside. Under tordenlignende Bulder og Drøn styrtede vældige Grus- og
Stenmasser ned, medens en kolossal Støvsky hævede
sig i Vejret. Denne Støvsky holdt sig svævende over
Stedet i mindst en Time. I en Storm maa den kunne
Tidsskr. f , Sovmaen. 72. Aug.
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komme langt tilsøs, og vi have her maaske Forklaringen
paa en af Aarsagerne til, at man i Pakisbæltet træffer
saa mange støvbedæk.kede Skodser, uden at der findes
en eneste selv nok saa lille Sten paa dem. Vi stod nu
ud mod en lille Ø, som vi fra Gaarsdagens Maaleplads
havde set ret Syd for os. Men da vi vare en god
Kabellængde fra den, viste det sig at være et med Jord
og Sten bedækket lsfjæld med Siderne sortfarvede af
det nedsivede Muddervand. Den dejlige Teltplads, som
Fjældets ene jævntskraanende Side havde forjættet om,
viste sig saaledes mindre tiltalende. Saa om igen, ned
mod Kap Vedel. Her havde Isen i Mellemtiden sat
tæt sammen, medens det ene Jsfjæld efter det andet
støt og sejgt masede sig Vej gennem Ismassen. Renderne aabnede og lukkede sig i Løbet af faa Minutter.
Flere Gange maatte vi skyndsomst hale Baaden op paa
Isen, for at den ikke skulde blive skruet ned, men vore
Anstrengelser belønnedes, og ben paa Aftenen vare vi
atter paa vor gamle Teltplads paa Kap Vedet.
D. 31. Juli og 1. August forblev vi nu liggende
paa Kap Vedel, medens Jsforboldene forblev uforandrede.
Der blev rig Lejlighed til at afsøge Kløften; den havde
et ganske lignende Udseende som de tidligere besøgte.
Den var næsten fuldstændig snebar; kun hist og her
saas en større Snefane. En mindre Sø optog Tilløbet
fra de omgivende Fjælde. Gennem en temmelig bred
Elv havde Søen Afløb. Et Eksemplar af hver Art, som
Kløftens tarvelige Flora frembød, indsamledes og medtages. Et Par Hun-Edderfugle med Unger, der havde
deres Rugeplads tæt ved Elvmundingen, udgjorde Kløftens eneste Fugleliv. Enkelte Stykker Drivtømmer laa
opskyllede paa den sandede Strandbred. Med passende
Mellemrum gik vi op paa vort Udkigsfjæld. Herfra talte
jeg d. 31. Juli ikke mindre end 300 Isfjælde.
D. 2. August syntes der at komme lidt mere Spredning i Isen over mod ffap Johnstrup og Kap Ravn.
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Jeg besluttede derfor at gøre et Forsøg paa at komme
langs Landet, men, hvis dette ikke lykkedes, da at gaa
udenom det tætte Bælte, for saa vidt som det ikke blev
bredere og bredere og strakte sig langs hele Kysten
helt over til Aggas Ø. Det var ved denne Ø, at vi
paa Ekspeditionen 1898-99 vare blevne stoppede af
en skinnende hvid, bølgende lsmark af ubrudt Is, der,
set fra Søndre-Aputitek, tilsyneladende havde været
ubrudt langl til Søs. Under saadanne Omstændigheder
kunde vi maaske risikere ikke at kunne komme ind til
Kysten igen for det Første og med Strømmen blive
førle sydpaa, hvorpaa hele Ekspeditionen kunde mislykkes. Som sædvanlig meddelte jeg mine Overvejelser
til mine tre raske Ledsagere, og som sædvanlig vare
de straks villige. Der var kun en Situation, de ikke
syntes om. Det var at ligge stille. Men med ovennævnte Muligheder for Øje fandt jeg det rigtigst at
nedsætte Rationerne paa den europæiske Proviant og
begynde paa at leve af Landets Produkter. Der var jo
nok af Bjørne og Sæler. Og Heldet begunstigede os,
thi allerede ud for Midten af Vedels Fjord observerede
vi en Bjørn. Den havde Uge fanget en mindre Natside
og stod nu paa en Skodse og aad den. Jeg sendte
Jakobsen med Bøssen hen i Stævnen, meden~ vi andre
saa lydløst som muligt i Læ af nogle Skodser manøvrerede Baaden hen imod den. Bjørnens Graadigbed
har aabenbart gjort den mindre agtpaagivende, thi vi
kom den nær paa 40 Alen, uden at den saa os. Et
velrettet Skud fra Jakobsen sikrede os Byttet. Saa alle
Mand igang med at flaa, og inden ret lang Tid havde
,,i begge Bovene og Skinkerne ombord, vel i alt op
imod 100 Pd. Kød. Resten lod vi ligge som et kærkomment Bytte for de talrige Maager, som straks i
passende Afstand havde slaaet sig ned paa Skodsen,
medens vi flaaede Bjørnen. Her saa vi for første Gang
83*
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paa vore Rejser langs Kysten, den smukke, kridhvide
lsmaage.
Forholdsvis let naaede vi Kap Johnstrup, paa hvis
Sydside der findes en lille, ca. 11/2 Kml. dyb Vig udfor
en Kløft med to Hængebræer i Bunden. Vestfor Vigen
tæt under Land lan en stor, nedstyrtet, rustrød Klippeblok, hvor talrige Maager opholdt sig.
Vi stod nu
tværs over Johnstrup Fjord, der bar stejlt affaldende
undtagen paa en kortere Strækning paa
Sidefjælde den østre Side, hvor der findes lidt lavt Forland eodende
i en mindre rynt samt en Bræ med llere Sidearme
i Unoden, bag hvilken, men langt tilbage, nogle meget
høje, isbedækkede Fjælde saas.
Efterhaanden som vi nærmede os Kap Ravn (opkaldt efler Hs. Ekscellence Viceadmiralen, tidligere Medlem ar Kommissionen for de geologiske og geografiske
Undersøgelser i Grønland) blev Isen tællere og tættere,
og til Slutning var det umuligt at komme videre inde
under Land. Vi maatte gaa udenom lsbæltet, men alle
de talrige lsfjælde hindrede Udsigten, og det gælder
altid om, naar Isen er læt, at fau den videst mulige
Udsigt for ikke frugtesløst at arbejde sig ind i en
uigennemtrængelig Masse. At komme til Fjælds paa
Kap Ravn lod sig ikke gøre. Kun ved at bestige
det ene lsfjæld efter det andet, fik jeg nogen Udsigt,
men det var ikke helt ufarligt. Den stadige, med korte
Mellemrum gentagne Drønen efterfulgt af en brusende
Lyd, som fra en strid Elv eller el Vandfald, der hidrørte fra lsfjældenes Kalvning eller llæntring, tvang os
til at gaa frem med stor Forsigtighed. Saa snart Banden havde lagt til ved et Fjæld, og jeg havde faaet
sikkert Fodfæste, lagde Baaden sig atter ud et Stykke
fra Fjældet, medens jeg ved Hjælp af [shager eller
Tukkejern arbejdede mig op paa Toppen. Naar jeg var
klar, blev jeg atter afhentet saa hurtigt som muligt,
thi, selv om lsfjældet hverken kalvede eller kæntrede,

Den østgrønlandeke Kyøtekøpedlllon 1900.

481

vidste vi ikke, hvilket Øjeblik der fra den under Vandet
værende Del kunde løsrive sig Stykker og saa paa Grund
af Opdriften komme farende op med stor Kraft. Vi
havde paa Ekspeditionen 1898-99 faaet tilstrækkelige
Beviser berpaa. Og Renderne og Klaringerne mellem
Fjældene vare opfyldte med tætpakkede, amaa, glasbaarde
Isstykker og grødet lssjap, tildele dannet ved Kalvningerne og tildels ved, at disse lskolosser stødte sammen,
laa og rubbede op ad hverandre eller gled skurende
forbi hverandre. Det var et møjsommeligt Arbejde at
bane sig Vej. Al Kraft maatte lægges i Aarene, og
dog kom vi kun frem i smaa Ryk for hvert Aaretag.
Endelig langt om længe skimtedes det blaa Vand mellem de store, snebedækkede Skodser udenfQr lsfjældsbæltel. Endnu et Par kraftige Aaretag, det sidste
Grødisbælte gennembrødes, og Bnaden skød atter frem
i en Rende, der strakte sig langt vestpaa. Hen paa
Aftenen halte vi Baaden op pna en Skodse omtrent
retv. SV. for og i ca. 4 Km!. Afstand fra Kap Step b e ns en (opkaldt efter Direktøren for den kgl. grønlandske Handel).
Det var det dejligste, blikstille, klare Vejr. Alle
Forbjergene mellem Kap Grivel og Kap Nansen (opkaldt efter den berømte Nordpolsfarer) kunde ses stejlt
affaldende mod Havet fra Højder paa 2-3000 Fod.
Skodsens Plads blev bestemt og Landet tegnet og indskaaret. Begge de kun ca. 4 Kml. dybe Fjorde paa
begge Sider af Kap Stephensen havde stejlt affaldende
Sidefjælde og Bræer i Bunden, af hvilke den østre som
en skinnende hvid, bred Landevej strækker sig langt
op i Landet.
Alle Bræerne i Vedels, Jobnstrups,
Ravns og Stephensens Fjorde ere sikkert meget produktive, thi de vare alle opfyldte af mindre Isfjælde og
Kalvis.
Efter Pemmicanen er fortæret, sættes Vagten, der
gaar paa Tur mellem alle. Frivagten breder sine Sove-
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poser ud paa [sen og aftager kun det mindst mulige
af Klæderne. Baaden staar fuldt lastet midt paa Skodsen. Alt er baseret paa hurtigst muligt at kunne rejse
ud af Poserne og forhale med Baaden, hvis det skulde
blive nødvendigt. Og imedens vandrer Vagtmanden. for
at bolde Varmen op og ned i den dybe Sne, medens
de mærkeligste Lyde børes inde fra Isfjældsbællel.
Snart buldrer det som under et Fjældskred, snart drøner
det som Kanon- eller Geværskud, og snart lyder det
som stærk Brænding, men som Undertonen for det
Hele høres stadig en sukkende, stønnende, knitrende
Lyd. Der 01· Gang i Isen. Den skruer og maler inden•
for os, men herude, hvor vi ligge, er der Fred og Ro.
Sæler og Tejster svømme fredelig omkring vor Skodse.
Vi forstyrre dem ikke. Foreløbig have vi Kød nok, dog
Bøssen ligger klar, hvis en nysgerrig Bjørn skulde finde
paa al besøge os.
I Løbet af Natten drev vor Skodse omtrent 4 Kml.
østeri. De første Morgentimer d. 3. August gik derfor
med alter at arbejde os hen til vor .Aftenplads. Vi
fulgte nu Kanten af lsfjældsbællet, stadig spejdende
efter Render, der kunde føre os ind under Land. Efter
Middag syntes der at komme lidt mere Spredning i
Isen, og vi stod indefter, men jo længere vi kom ind,
desto tættere blev Isen. Tilmed var der svær Isgang,
og engang kom vi ret alvorlig i Bekneb mellem to
Skodser, uden at Baaden dog tog nogen Skade. Vi
kom Ilnp Rink {opkaldt efter den bekendte Grønlandsforsker, Dr. phil. B. Rink) nær paa en god [{ml., men
da var ogsaa al Fremkomst stoppet. Tæl pakket og
skruet laa Isen her uden en Draabe Vand imellem. Vi
maatte samme Vej tilbage, og hen paa Eflermiddagen
vare vi atter ude mellem de flade Storisskodser, og saa
kom Isens trofaste Følgesvend, Taageo, og indhyllede
alt i sit klamme Klædebon. Vi holdt den dog gaaende
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vesteri endnu et Par Timer, inden vi halte Baaden op
paa Isen.
I den tætte Taage maa vi være komne for nær til
lsfjældsbæltet, thi det varede ikke længe, inden vi vare
fuldstændig indesluttede. Det ene Jsfjæld efter det
andet dukker frem i Taagen, først tegnende sig med
udviskede, dunkle, næsten spøgelsesagtige Konturer.
Saa springe de sortblaa frem af Taagen, efterhaanden
som de komme nærmere, indtil de endelig majestætisk
glide skurende langs vor Skodse for dernæst atter at
forsvinde. Uhyggelig forstørrede af Taagen synes de
under Forbifarten at hælde ud over Skodsen. Ofte var
vor Skodse helt omringet af lsfjælde, og af og til satte
en mindre Kalvning Vandet op over dens Kant, men
saalænge Taagen varede, vilde det ikke være værre at
forlade Skodsen end at blive paa den. Natten forløb
dog uden Uheld, men ben paa Formiddagen tiltog Isgangen. Skodserne masede mod hverandre, medens
svære Volde skruedes op langs Kanterne og fyldte
Renderne, som aabnede sig, naar Skruningerne vare
forbi, med smaa Isstykker og Grødis. Gennem hele
Massen banede det ene Isfjæld efter det andet sig langsomt, men sikkert Vej.
Endelig ved Middagstid lettede Taagen noget. Atter
vare vi drevne et betydeligt Stykke østeri. Vor Skodse
befandt sig midt i en Samling meget store lsfjælde,
som tildels laa tæt ved os. Vi begyndte nu at arbejde
os udefter, og efter et haardt lsarbejde kom vi atter ud
imellem de flade Storisskodser.
Ben paa Eftermiddagen blev det igen brandtæt
Taage, og da jeg ikke vilde risikere atter at komme
ind imellem lsfjældene, balles Baaden op. Klokken var
kun 5. Der var Tid til at lave en rigtig god Bjørnebøf
efter alle Kunstens Regler. Med et Spadeblad som
Underlag og en Ophalingsrulle som Kødhammer bankede Jakobsen Børen paa en Maade, der mere mindede
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om en Brolægger, der haandlerede sin Jomfru, end om
en Husmoders ombyggelige Kokkenvirksomhed, og kort
derpaa steg den liflig&te BøOugt op i Næsen po.a os,
medens vi forventningsfulde vnre lejrede omkring den
dampende Gryde, nydende godt nf den Smule Straale-varme, Primusapparatet udstranlede.
KJ. 1 Fm. d. 5. August klarede det lidt. Atter
vare vi drevne et godt Stykke øsleri, antagelig en ca. 4
Kml. Det er nu tredie Nat, at delle hænder os. Den
stærke sydvestgaaende arktiske Strøm maa rimeligvis
først begynde længere ude, medens et bredt Idvande
dannes her inde under Land. Jeg lod straks purre ud
for at benytte Klaringen, men næppe vare vi komne
afsted, førend det atter blev tykt. Lidt længere op paa
Dagen brød dog Solen atter igennem, medens Tao.gen
lidt efter lidt trak sig tilbage, blev hængende hist og
her paa Pynter og Fjældtoppe, indtil endelig Solens
stærke Varme fik den sidste 'l'aagerest til at fordampe
og atter fremviste for os det ensformige, men mægtige
og majestætiske Kystland, vildt og forrevent med stejle
Randfjælde og talrige Bræer. Efter al have gjort et
forgæves Forsøg paa at naa indtil Kap Normann (opkaldl efter afdøde Kommandør Normnnn) slod vi i en Bue
udenom Fjorden vestfor, der, ligesom alle Fjordene siden
Kap Vedel, bar en Bræ i Bunden, som ligeledes syntes
at være ret produktiv at dømme efter de mange mindre
Jsfjælde og Kalvis, der opfyldte den. Over Bræen i
Bunden saas nogle meget høje, isbedækkede Fjælde.
Fra et 220 Fod højt lsfjæld (maalt med Barometer) saa
det ud, som om vi endelig maalte kunne naa Land, og
efter en Del haardt lsarbejde, lykkedes del ogsaa at
lande i en lille Vig paa Kap Garde (opkaldt efter Kaptajn V. Garde, Deltager i Holms Ekspedition 1883-85
og Leder af flere Ekspedilioner til Sydkysten).
Min Frygt for, al Isen skulde have ligget ubrudt
over mod Aggas ø, viste sig ugrundet, og jublende
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glade vare vi. Atter kunde jeg faa en nøjagtig Observation og Skæring, under hvilken en af Polaregnenes
Husdyr, en lille, hvid Bamse, nysgerrig nærmede sig.
Baaden laa ikke langt fra, saa, skønt ubevæbnet, indskrænkede jeg mig blot til paa godt bredt Dansk at
raabe: • Vil Du skruppe afla, en Ordre, som den sprogkyndige Bjørn til min Forbavselse effektuerede ved at
galopere afsted det bedste, den havde lært.
Med Sorg forlod vi den lille Vig, hvor en Hængebræs Endemoræne vilde have afgivet det dejligste Opbalingssted og Teltplads, men Tiden var jo kostbar, og
det gode Vejr maatte benyttes. Vi roede nu videre
langs Landet, passerede to mindre Fjorde, adskilte ved
Kap Hartz (opkaldt efter Cand. mag. N. Hartz, der
gennem flere Rejser til Vestkysten og ved sin Deltagelse
saavel i Ryders som i denne Ekspedition bar bidraget
til Grønlands Undersøgelse), begge med Bræer i Bunden, og naaede endelig det ca. 2000 Fod høje Kap
Nansen, det vestligste Punkt, vi havde set fra Kap
Vedel, og som vi mange Gange længselsfuldt havde
stirret efter.
Men saa begyndte Isen atter at tætne. I en stor
Due maatte vi arbejde os udenom Nansens Fjord, en
ret betydelig Jsfjord, opfyldt med Kalvis og temmelig
store lsfjælde, af hvilke flere vare helt sorte af Jord og
Sten, saa de skuffende i Afstand lignede Smaaøer. Bunden af F:jordcn optoges fuldstændig af en mægtig Bræ,
der taber sig langt oppe i Landet, uden at nogen Fjældryg ses bag ved den. Fjordens Sider saa langt mere
indbydende ud end sædvanligt med lidt lavere Forland
paa sine Steder.
Hen paa Eftermiddagen naaede vi Kap Jensen
(opkaldt eftar Navigationsdirektør J. A. D. Jensen, bekendt fra sine Rejser til Vestkysten og for sin Tur paa
Indlandsisen). Hvor gerne vilde vi ikke have været i
Land her. Den tarveligste Teltplads vilde vi betragte
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som et E1dorado i Stedet for Skodsernes dybe Sne, der
smeltede under Soveposerne og efterbaanden gjorde
dem mere eller mindre vaade. Men Kap Jensen var
aldeles utilgængeligt, og Fjorden vestfor saa heller ikke
saaledes ud, at den indbød til at tage ind i. Alter
maatte vi tage vor Tilflugt til en stor Skodse tæt under
Land udfor en mægtig Talus, dannet af nedstyrtede
Dasallmasser, men det havde været en •god• Dag om
end meget anstrengende, og de foregaaende Dage havde
heller ikke været af de blide, med haardt Arbejde og
kun lidt Søvn. Intet Under, at vi derfor var dygtig
trætte. Men nu var der jo Udsigt til en fredelig Nat,
og det varede ikke længe, inden Frivagten krøb til Køjs.
Jeg selv havde Førstevagt. Rastløs vandrede jeg op og
ned paa Skodsen for at holde mig vaagen . Af og til
sagtnede Gangen. Jeg følte mig saa usædvanlig træt.
Hvem der turde sætte sig et Øjeblik paa Baadens Reling eller paa en af Soveposerne. Kun hvile mig nogle
faa Minutter. Men nej I Det gaar ikke an. Øjnene
glippe stadig paa mig. Sætter jeg mjg, falder jeg straks
i Søvn. Jeg paaskynder Gangen. Da falder mit Øje
pludselig paa noget Hvidt; det bevæger sig ben imod
Soveposen; jeg spiler Øjnene op er pludselig lysvaagen.
Jo1 ganske rigtig. Det er en Bjørn. Lydløst er den
krøben op paa Skodsen. Den er kun en 30 å. 40 Skridt
fra Soveposerne. Q Hov, en Bjørn! a raaber jeg, og ud
af Soveposerne fare mine Kammerater1 og paa Strømpesokker og i Underbukser løber Jakobsen hen efter sin
Bøsse. Nielsen og Løth staa et Øjeblik stille og betragte Bjørnen, men da den fortsætter sin Vandring
hen imod Poserne, trække de sig ogsaa tilbage. Imidlertid har jeg faaet ladet og giver den et Skud paa
Bladet. Den synker sammen, gør nogle krampagtige
Bevægelser ud imod Skodsens Rand; el Skud til fra
Jakobsen lige i Hovedet, og dens Saga er endt. Den
var da kun godt 20 Skridt fra Soveposerne.
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D. 6. August var det atter herligt Solskinsvejr. Vi
passerede Fjorden vestfor Kap Jensen, der har flere
Lokalbræer paa begge fjordsider, og ankom op ad Formiddagen til det henved 3000 Fod høje Nuna-isua, det
østligste Punkt, Eskimoerne have set fra Nordre-Aputitek 1).
Vi vare nu over en Trediedel af Vejen. Der kunde nu
aldrig være Tale om at vende om, hvad vi saa end
mødte, en Beslutning, som mine Deltagere jublende
bifaldt. Udfor Forbjerget ligger en Samling nedstyrtede
Klippeblokke, hvorfra Observation og Skæring toges.
Efter Middag stod vi tværs over Ryb ergs Fjord (opkaldt efter Kontorchefen i den kgl. grønlandske Handel),
der bar flere forholdsvis store Lokalbræer paa Østsiden,
og over mod Kap J. C. Jacobsen (opkaldt efter Stifteren af Carlsbergfondet). Det høje, sydlige Plateau
paa Kap Jakobsen er ved en bræfyldt Lavning adskilt
fra Landet nordfor. Vestfor Ilap Jacobsen findes en
lille ø, Strømøen, der stejl og utilgængelig hæver sig
op af Vandet. Paa Øens Nordside, lige under den
lodrette Klippevæg, fandtes imidlertid en lille Pynt, bestaaende ar rundt afslebne Sten, rimeligvis gjort af Strøm
og Is, hvor vi endelig fandt en brugbar om end ikke
synderlig bekvem Teltplads. Det var dog bedre end at
sove paa Isen, og ,·i kunde nu faa vore Klæder, vort
Fodtøj og Soveposerne tørrede, hvilket haardt tiltrængtes.
Siden vi have passeret Kap Jensen, er Isfjældenes Antal
aftaget betydeligt, men de forekomme dog endnu i stor
Mængde.
Istlagerne ere større og bedækkede med
krid,·id og dyb Sne. Næsten ingen jord- og stenbedækkede Skodser ses. Man faar nærmest det Indtryk, at
Isen maa være brudt for ganske nylig. Paa vor Ophalingspynt findes endnu Rester af lsfoden. De mange
Lokalbræer kalve ret livligt, for det Meste uden at danne
1)

l meget klart Vejr kan dog Kap Nansen utydeligt skimtes fra
Toppen af Nordre-Aputltek.
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selv mindre lsfjælde, idet det fortrinsvis er mægtige Isblokke, der løsrives. Bræen paa Kap Jensen kalvede
saaledes 3 Gange i Løbet af 8 Timer. Isfjældenes
Kalvning og Kæntring vedvarer stadig og sætter ofte
ret betydelig Dønning.
D. 7. August vare Omstændighederne lige saa gunstige som den foregaaende Dag. Vi stod tværs over
Mundingen af Jacobsens Fjord, rundede om Kap Irm in ger (opkaldt efter Sekretæren ved det kgl. danske
geografiske Selskab), og ben paa Eftermiddagen haltes
Banden op lidt inde paa den østre Side af Mik is Fjord
( opkaldt efter Deltageren i Kystekspeditionen, Styrmand
Mikkelsen Løth). Saavel Jacobsens som Mikis Fjord
have et ganske anderledes venligt Udseende end Fjordene estfor. I Bunden af begge Fjordene saas et betydeligt, lavt Dalstrøg uden Bræer, og paa Fjordsiderne
fandtes ingen Bræer med Væg, kun smaa ubetydelige
Hængebræer e1ler Snebræer. Ophalingssted var en lav,
ca. en halv Rml. lang, men kun ca. et Par Hundrede
Alen bred Forstrand, beliggende ud for en større Kløft,
der med en stejl, ca. 40 å 50 Fod høj Skrænt faldt af
mod Forstranden.
Nord over Skrænten rislede Vandet fra menen,
der opsamlede Afløbet fra de omgivende Fjælde og
disses 3 Hængebræer. Skrænten vendte mod SV. og
maalle i disse golde Egne betragtes som særlig frodig .
Et Eksemplar af hvert Art af Floraen indsamledes og
med toges.
Den næste Dag stod vi udenom det høje, men
0ade Plateau, der fik Navnet Kap Hammer (opkaldt
efter Kaptajn R. Hammer, der har foretaget forskellige
Rejser paa Vestkysten). Forbjerget bar paa Sydsiden
talrige Kløfter, der snart skraane jævnt, snart staa med
en stejl Yæg ud mod Havet. Udfor Kap Hammer fandtes en Mængde gennemgaaende store Isfjælde, og paa
sine Steder var det ikke uden Vanskelighed, at vi fandt
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Vej mellem dem. Men efterbaanden som den store Isfjord Kangerdlugsuak begyndte at aabne sig, aftog Isfjældenes Mængde paa Fjordens Øslside, og samLidig
forandrede Landet fuldstændig Karakter.
Den hertil berejste Strækning bestaar udelukkende
af Basalt med takkede, forrevne Bjergkamme, der skraane
ud mod Havet og her gennemgaaende ere stejlt affaldende fra Højder mellem 2000 og 3000 Fod. Som
oftest er Kysten kun tilgængelig gennem de talrige,
ofte omtalle Kløfter, der findes i størst Mængde mellem
Kap Dalton og Kap Vedel. Forvitringen i den bløde
Basalt er mange Steder vidt fremskreden. De talrige,
fra de stejle ud mod Havet vendende Klippevægge nedstyrtede Grusmasser og Klippeblokke i Forbindelse med
den Mængde jord- og stenbedækkede Skodser, Kalvis og
Jsfjælde, som saas paa næsten hele denne Strækning,
tale tydeligt herom. Et andet Vidnesbyrd afgiver en
Bræ som Sorte-Bræ, og endelig vare Fjældkammene og
Fjældspidserne paa mange Steder nordfor Kap Savary
besatte med Pigge eller Naale, af hvilke mange paa
.Afstand ligne gotiske Kirkespir. Efterbaanden som man
nærmer sig Nuna-isua, se Randfjældene mindre takkede,
vilde og forrevne ud, og vest herfor blive de, skønt
stadig bøje og stejlt affaldende, mere afrundede foroven.
Landet var gennemgaaende meget snebart, hvilket vel
tildels skyldes Landets Stejlhed, men selv i de dybe
Kløfter fandtes der aldrig Sne, naar deres Aabning laa
omkring S., medens de med Aabningen omkring N.
som Regel vare fyldte med smaa Is- eller Snebræer.
At Landet var saa snebart, forekommer mig at være et
Fingerpeg paa, at Indlandsisen maa trække sig et godt
Stykke tilbage fra Kysten paa hele denne Strækning,
thi overalt, hvor Indlandsisen nærmer sig Kysten, saaledes som mellem Kangerdlugsuak og liap Christiansen, ville store Dele af denne være snebedækte det
meste af Aaret. Indlandsisen som en skinnende hvid,
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udstrakt Flade er aldrig set selv fra det højst betegnede
Punkt (1500 Fod). Kun af og til snas ovel' Bræer i
Bunden af forskellige Fjorde høje Fjælde, bedækkede
med Sne eller Is.
Lidt indenfor Mundingen af Kangerdlugsuak paa
dennes Østkyst fandtes for første Gang Gnejs eller
Granit paa en ca. 400 Fod bøj Halvø, Skærgaardsbalvøen, der ved en ganske lav, smal Tange forbandtes
med det bagved liggende høje og stejle Basaltlandskab.
Halvøen var omgiven af en Mængde smaa Skær og Øer,
og nordfor den fandtes atter en stor Halvø, hvis kullede,
glatslebne og afrundede Toppe endte jævnt i lange,
fremskydende Pynter.
Selve Kullerne vare gennemfurede paa kryds og tværs af Gange, fyldte med eruptive
Bjergarter, hvis mørke, rødlige Farve tegnede sig skarpt
mod Grundmassens meget lyse, brungule Farve. Grundmassen var uden Tvivl Gnejs eller Granit, og de glatslebne Kuller kunde tyde paa, at Isen i sin Tid var
gaaet hen over dem. Bagved Kullerne tegnede sig en
Række lakkede, mørke Fjælde, der saa ud som Basalt.
Som Gnejsen eller Graniten fremlraadte, saa det ud,
som om den kunde skyde sig ind under Basalten, og
erindres det, at Grundmassen søndenfor Kangerdlugsuak
er Gnejs og Granit, og at disse Bjergarter atter paa
mange Steder forekomme i Scoresby Sund 1 )b kunde
det tyde paa, at hele Plateauet mellem Scoresby Sund
og Kangerdlugsuak hviler paa et Underlag af Gnejs eller
Granit. Og den Mulighed er jo ikke udelukket, at
Gnejs eller Granit kommer frem flere Steder paa denne
Slrækning, uden at jeg, der ikke er Fagmand, har
observeret det.
Selve Kangerdlugsuaks Vestside optages af to store
Bræer, adskilte ved Kap Deicbmann (opkaldt efter
Læge H. Deichmann, Deltager i Ryders Ekspedition
1)
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1891-92 samt i denne Ekspedition), af hvilke den
nordre kommer stejlt ned over et knudret Underlag
efter den toppede og furede Overflade at dømme, endende
med en temmelig høj, lodret Brævæg, medens den søndre
har et jævnt skraanende Udseende og kun en lav Brævæg paa sine Steder, end ende paa andre Steder i en
Smule lavt Forland. Fjordens Indre har tre Hovedforgreninger, af hvilke den vestligste har høje Sidefjælde
og en stor Bræ i Bunden, der taber sig langt oppe i
Landet, medens de to andre have forholdvis lave, jævnt
skraanende Fjælde. Den østlige Forgrening have vi kun
set aaben et godt Stykke fra Mundingen. Fjældene i
Bunden vare lave, og det saa ud, som om der strakte
sig et stort, forholdsvis lavt Fjældplateau langt ind i
Landet. Denne Fjordarm delte sig i to Arme, hvis
Bund imidlertid ikke saas, men som antagelig ere forsynede med Bræer, at dømme efter de talrige Isfjælde,
som fyldte Fjorden.
Paa Skærgaardsbalvøens Sydside, hvor vi landede,
har der tidligere levet Eskimoer. Paa hele Strækningen
fra Kap Dalton og hertil havde vi ikke fundet ringeste
Spor af, at Eskimoerne havde rejst eller boet her. Men
her fandtes ikke mindre end 8 Husruiner, 6 Teltpladser,
11 Rævefælder, en Bjørnefælde og talrige Grave. Af
Husenes Tilstand fremgik tydeligt, at de ikke alle havde
været beboede samtidigt. Manglen paa Grønsvær bar
gjort, at Husena fortrinsvis vare byggede af Sten, sammenpassede saa godt som muligt. Flere af Husene vare
meget gamle og tildels helt sammenstyrtede. Et af dem
var tilsyneladende af nyere Dato og ualmindelig vel be•
varet. I dette Hus var Briksen langs .Bagvæggen bygget
af flade Sten, saa det synes, som om Beboerne ikke
have haft overdrevent meget Træ. Men Jagten maa
være fortrinlig her i Kangerdlugsuak, thi Sæler var der
nok af, flere Bjørne og Narbvaler saas, og paa selve
Skærgaardshalvøen var det· mange Spor af Bjørne. Vi
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begyndte straks paa Udgravning og Undersøgelse af
Huse og Grave. Flere af Gravene vare overordentlig
vel byggede. Paa Ekspeditionen 1898-99 havde vi paa
Depotøen (66° 07' N. Br.) fundet en Grav, der adskilte
sig fra alle andre sete ved, at der paa Siden af den
var bygget et lille Kammer. Der paa Skærgaardsbalvøen
fandt vi tlere ganske lignende Grave samt Forklaringen
paa ({ammerets Anvendelse. Heri var nemlig nedlagt
alle de Redskaber o. s. v. 1 som vare medgivne de døde,
medens de i Grave uden Rammer fandtes i selve Gravene.
J en af de undersøgte Grave syntes Ligene at have
ligget fuldt paaklædte paa et Underlag af Bjerneskind,
iførte alle deres Rlæder, thi vi fandt Rester baade
af behaaret Sælskind og Vandskind, og paa de forøvrigt
fuldstændigt skeletterede Kranier sad endnu de lange
sorte Hovedbaar. Udgravningerne af Husene gav aldeles
intet Udbytte, medens der derimod i Gravene fandtes
en efter Omstændighederne usædvanlig rig Samling af
etnografiske Genstande, som før største Delen medtoges.
Desuden fik vi Plads i Banden til tre af de bedst konserverede [Cranier.
D. 9. August gjorde vi el Forsøg paa at naa længere ind i Fjorden, skønt den var stærkt opfyldt af lsfjælde, Kalvis, Smaa- og Grødis, men efter at vi uden
Held havde forsagt forskellige Veje, maatte vi ben paa
Eftermiddagen vende tilbage til Skærgaardshalvøen. Det
var en usædvanlig varm Dag, blikstille med bagende
Solvarme. Uafbrudt hørte man den ensformige Lyd af
Smeltevandet fra Skodsernes Overflade, hvilket draabevis
faldt ned fra disses udhulede Kanter. Vandløb og Smaasøer dannedes over alt i Flagernes dybe Sno, medens
Vandet rislede ned langs Siderne af Jsfjældeae I ofte
dannende hele smaa Vandfald. En knitrende Lyd iblandet med en Lyd som af smaa Piskesmæld hørtes stadigt.
Det var den ofte forekommende krystallinsk udseende,
graahvide Kalvis, der pludselig ligesom eksploderede og
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opløstes i lutter Smaastykker, antagelig bevirket ved, al
den ved en lav Temperatur indefrosne Luft udvides ved
den stærke Varme. Paa en saadan varm Dag kalve
eller kæntre Isfjældene for et godt Ord. Man skal helst
bolde sig i passende Afstand fra dem. Paa forholdsvis
kort Afstand overværede vi denne Dag et større lsfjælds
Kalvning med efterfølgende Kæntring og næsten fuldstændige Opløsning. Med et kort, dumpt Drøn løsnede
der sig pludseligt et større Stykke foroven og faldt med
et tungt Plask i Vandet. Det store, svære, ubevægelige
fsfjæld faar pludseligt Liv og begynder at duve voldsomt, men majestætisk op og ned løftende for hver Duvning en Del af sit blaagrønne Fundament ud af Vandet;
medens lsfjældets kridhvide Overdel forsvinder i Bølgerne. Den voldsomme Bevægelse løsner store Stykker
fra Fjældets Underside. De komme farende op med
rasende Kraft, knusende og pulveriserende Isen omkring
sig, og stoppe først deres vilde Løb i lang Afstand fra
Fjældet. Og voldsommere og voldsommere bliver dettes
Bevægelser. Flere og flere Stykker løsnes, indtil endelig Fjældet gaa.r helt rundt under en øredøvende Larm
af Is, der knuses og mases, og Fjældet duver op og
ned. Snart synes det at skulle forsvinde helt, medens
Brændingen, toppet og skummende, slaar op omkring
det; snart bæver det sig højt op af Vandet, og Bølgerne
vige tilbage som skummende Vandfald ned ad Fjældets
blaalige Side. Saa drøner det igen; Opløsningen fortsættes , og af den mægtige Kolos findes der snart ikke
andet end en over et stort Fladerum spredt, grødet
Masse opfyldt af Isklumper og Kalvisstykker. Men enduu
længe efter gaar der en sukkende, klagende Lyd hen
over Isen. Det er Skodserne, der duve op og ned ved
Dønningen, som Kalvningen har rejst.
Det var forholdsvis tidligt ben paa Eftermiddagen,
at vi kom tilbage til vor gamle Teltplads paa Skærgaardshalvøen, og der blev derfor god Tid til at underTJaukl'. f. Søn>tell. 72. Aarg.
34
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søge Halvøens Flora. Et Eksemplar af hver Art indsamledes og medtoges.
Den 10. August forlod vi Kangerdlugsuak og stod
i spredt Is ned mod Pynten søndenfor Kap Deichmann.
Kursen førte et godt Stykke klar af Bræerne paa Fjordens Vestside, udfor hvilken der fandtes mange lsljælde.
Lidt nordfor Kap Deichmann passerede vi i nogen Afstnnd et af de største lsfjælde, som vi nogensinde havde
set. Jeg jugerede dels Længde til 3000 Fod og dets
Højde til 150 a 200 Fod. Det tegnede sig foroven med
sine skarpe Takker som en Palisaderække og saa ud,
som om det kom fra en Bræ, der paa et knudret Underlag kom meget stejlt ned og saa var brækket af efter
en Linie parallel med Brævæggen. Det var tilsyneladende forholdsvis smalt. Muligen det var produceret
af Bræen nordfor Kap Deichmann. Efterhaanden, som
vi kom søndenfor dette, formindskedes .AnlaUet af lsfjælde, og samtidig traf vi en Mængde store, flade Fjordisskodser, hvilket yderligere synes at antyde, at Isen
maa være brudt her for ganske nylig. Lidt nordfor
Kap Edvard Bo I m findes en lille, ca. 250 Fod høj
Gnejs-Ø, der paa Grund af sit Udseende 6k Navnet
Reglen. Paa et lavt Skær tæt ved fandt vi hen paa
Aftenen et Ophalingssted for Baaden, medens vi derimod
ikke kunde rejse Telt, men maatte lægge os imellem
Stenene.
D. 11. August stod vi over mod Nordre-Aputilek,
der ligger ret SV. for Keglen i 6 1<ml.s Afstand, men
det blev seks drøje l<ml. 1o nærmere vi kom Sneøen,
desto tættere blev Jsen, og tilmed var der voldsom Isgang. Flagerne skruede og malede op ad hverandre
for i næste Øjeblik at skilles, dannende en smal Hanal
fyldt med Smaais og Grødis. Øjeblikket b•enyttes. Baadeo
hales gennem Kanalen, ofte kun med stor Vanskelighed
paa Grund af den grødede Masse, og kort efter skrues
Flagerne atter sammen. Alen for Alen mna vi kæmpe
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os frem, jo nærmere vi komme Øen, og langt om længe
naa vi den, men vi ere komne ind et Sted, hvor vi ikke
kunne hale Baaden op. Endnu en Time maa vi slide
i det langs Øen, inden vi i en lille Vig paa Øens Østside finde et brugbart Opholdssted. Sammen med Jakobsen begav jeg mig straks til Fjælds for at maale
og faa Udkig over Situationen. For at komme op paa
Øens højeste, ca. 400 Fod bøje Top, der ligger paa
dennes SV.-Side, maatte vi gaa over en ca. ¼ Kml.
bred Bræ, der strækker sig tværs over Øen og staar
med ca. 30 il. 40 Fod høje Vægge ud mod Havet. Paa
Bræens ene Side rislede det ene lille Vandløb ned efter
det andet og samledes tilsidst i en ret betydelig Elv.
Den Udsigt, vi fik, var ikke meget lovende. Isen laa
ubrudt fra Kap Edvard Holm og langs Landet saa langt
.sydefter, som vi kunde se. Den ubrndte Is strakte sig
helt ud til Nordre-Aputileks Vestside. Det landfaste,
ubrudte lsbælte bestod af sammenfrossen Storis med
talrige indefrosne lsfjælde, og udenfor Isbæltet søndenfor Nordre-Apulilek Ina Isen i store Marker med indefrosne Fjælde tætpakket og med de faa Render og Klaringer fyldte med Smaais og Grødis. Talrige lsfjælde
saas overalt, dog ikke saa mange som udfor Fjordene
vestfor Kap Vedel. Det var straalende klart Vejr,. men
intet Vand saas i Horisonten; kun skinnende h,•id Is,
.end ikke ringeste Antydning af \'andhimmel. Nordfor
os saa vi Landet klart og tydeligt strække sig østefter
beo til Nuna-isua. Bag ved Kap B ammer, men langt
inde i Landet, hævede sig et pyramideformet, meget
højt Fjæld med sne- eller isklædte Sider og vestfor os
laa denne lange, isklædte Strækning, der oaar helt ned
til Aggas Ø, og som vi det foregaaende Aar længselsfuldt havde stirret paa fra Søodre-Aputitek. Det er om
denne Strækning1 at G. Holm, ifølge Angmagsalik-Eskimoernes Opgivelsr, beretter 1 at , Isen ganer helt ud til
Havet•. Men, medens Indlandsisen søndenfor Sermilik
34"
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Fjorden præsenLerer sig som en endeløs skinnende hvid,
jævn Flade, har dette Landskab, set fra Nordre-Aputilek,
mere Karakteren af et meget kuperet Terræn med talrige
Nunatakker og Fjældspidser, mellem hvilke Bræerne
flyde ned og til Slutofog ende i mægtige Bræer, der
for de nordliges Vedkommende staa med Væg ud i
Vandet, medens dette ikke kunde afgøres for de sydlige
Bræers Vedkommende. Som det senere vil fremgaa,
mantte vi med Isen drive ned lll.Ilgs denne Strækning i
ret betydelig Afstand fra Land, medens det saa godt
som hele Tiden var Taage. Kun af og til kom der en
delvis Klaring over Landet, men jeg tror dog, at man
i Hovedsageo kan beskrive Kysten fra ca. 68° 07'
N. Br. til 67 25' N. Br. som bestaaende af en Samling mægtige Bræer, der vælte ned mellem en Række
Fjældkæder, hvis Hovedretning ligger mellem NNV. og NV.
Selve Nordre-Aputilek bestaar af Granit, og (sen
har i sin Tid gaaet tværs over Øen , idet der helt oppe
paa den findes Skurstriber. Nordre-Aputitek er det
nordligste Sted, som Angmagsalik-Eskimoerne, ifølge
C. Bo I m 1 ), nogensinde vides at have besøgt. Holms
Hjemmelsmand, en gammel Eskimo ved Navn Kunak,
lever endnu og bar som Dreng tilbragt tre Aar heroppe. Efter hans Udsagn plejer Isen langs Land aldrig at brække her førend hen i August, og der var
altsaa intet abnormt i, at Isen endnu laa ubrudt d. 11.
August. Ruinerne af Kuoaks Bus kunde vi fra Maalepladsen se inde paa Øens Sydpynt. Paa Bopludsen, der
var ret frodig, saas en Bjørn vandre om, af og til tagende
sig et Maaltid Grønt.
D. 12. August var der ikke saa lidt Dønning, men
ikke desto mindre havde der i LøbeL af Natten dannet
sig tyk Nyis, tildels fremkommen ved, at den megen
Grødis mellem Skodserne var frossen sammen. Nyisen
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var saa tyk, at vi maatte vente med at gaa an til lidt
op ad Dagen, da Solen havde gjort sin Indflydelse gældende. Vi arbejdede os da langs Øens Østside ned til
Bopladsen paa Sydsiden. Lige ved Landingsstedet, 2 Fod
over Lavvandsmærket fandtes en Jættegryde 21/, Fod
dyb og 2 1/2 Fod i Diameter. Forskellen mellem Højog Lavvande maaltes til 9 Fod. Overalt i Strandkanten
fandtes tyk og svær Isfod.
Omkring Busruinerne havde Bjøraen rykket Planter
og Mos op og var dernæst gaaet over paa en lille Snebræ, hvor der fandtes et af de karakteristiske Bjørnehuller. Her havde den rimeligvis overnattet, thi ved
Siden af Hullet fandtes en aldeles frisk Djørnefaces, der
ved Undersøgelse viste sig al bestaa af Planterester. Dette
kunde tyde paa, at Bjørnene, der den største Del af
Aaret P.re henviste til dyrisk Føde, føle Trang til nogle
af de Stoffer, som findes i Planterne. Det er en Kendsgerning, at Eskimoerne, der ligeledes største Delen af
Aaret ere henviste til dyrisk Føde, saa snart Foraaret
kommer, ofte gaa og spise det Grønt, de finde.
Kunaks Bus er bygget paa en Tomt, hvorpaa der
tidligere har staaet to andre Buse, saa Øen maa have
været beboet i flere Omgange. Jagten maa være fortrinlig heroppe at dømme efter de mange Knogler af
Bjørn, Sæl og Narhval, der laa spredte omkring, men
efter mine Erfaringer træffer man ogsaa som Regel de
fleste Sæler udfor Bræer. Dette kunde lyde paa, at det
med Bræelvene udflydende Vand og Lerpartikler skabe
særlig gunstige Livsbetingelser for de Organismer, hvoraf
Sælerne leve.
Fra d. 13. til d. 16. August laa vi nu her paa
Nordre-Aputitek. Vejret var stormende med Kuling af
NNO. og øsende Regn og Taage. Men udenfor Isen
maa der have været langt mere Kuling, end vi havde,
thi efterhaanden rejste der sig en voldsom Brænding op
paa den Pynt, hvor vi havde Telt. Vi maatte stadig
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flytte Godset og hale Banden længere op. Til Slutning
stod Baaden 33 Alen fra og 4 Alen over Højvandsmærket (maaH med Maalebaand og Tbeodolilh) 1 og dog
hændte det, at Brændingen en enkelt Gang gik saa
langt op, at Banden kom til at Oyde. Det undrede mig,
at der, trods den megen Is, kunde rejses saa svær
Brænding; men i en Klaring d. 14. August saa jeg fra
Øens højeste Punkt, al der ca. 6 å 8 Kml. fra Øen,
og lidt søndenfor den skar sig en Vandbugt ind i Isen
i omtrent Ø. og V. Vandbugten maa rimeligvis have
staaet i Forbindelse med selve Havet. Langs Bugtens
Sider og Bund laa Isen stuvende tæt ligesom i Kanten
af Pakisbæltet. Søndenfor Vandbugten og helt ind til
Landsiden laa Isen tæl pakket og saa langt til Søs, som
man i det disede Vejr kunde se. Inde i Bugten sydror
Uap Edvard H o I m var Isen brudt noget længere ind
end den Il., men laa endnu ubrudt langs Land. Rundt
om Sneøen og nordfor var Isen spredt.
Det er el storslaaet Syn at se ud over den tælle
lsmasse sydfor os. De mægtige lsfjælde og udstrakte
Flager duve op og ned og skrue med voldsom Kraft
mod hverandre, og herinde paa Øens opadgaaende
Grund knække de favnetykke Skodser over som Glas og
mases i mange Stykker, medens Brændingen slynger
tonsstore lsstykker op paa Pynten. Ve det Skib, der
befinder sig ude i Isen under saadanne Omslændigheder,
Forholdenti saa jo ikke gunstige ud sydpaa, og vi
greb derfor med Begærlighed Lejligheden til at forskaffe os nogen Proviant, da der en Morgen kom svømmende 3 Bjørne, en Hun og to Unger, intl mod vor
Teltpinds. Vi lordelte os mellem Stenene lnngs Pynten
Moderen var forrest. Spejdende og snusende klatrede
hun op lige udfor mit Skjulested. Den gør et Skridt
frem, og jeg ser nu dens skinnende hvide Hoved med
de smukke, brune Øjne og dens sorte Snude rage op
over Stenene kun 9 Alen fra mig. Et Skud ind igen-
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nem Munden stopper den, men dræber den ikke. Men
faa Sekunder efter knalder et Skud fra Løtb, og det
smukke Dyr ligger dødt og livløst for os, medens Ungerne hylende og klagende flygte ud i Isen. Bjørnen
blev flaaet, og Skindet og alt Kødet lagt i et af Eskimoernes gamle Depoter.
Under det langvarige, tvungne Ophold paa Øen var
der rig Lejlighed til at studere dennes Flora. Et Eksemplar
af hver Art indsamledes og medtages.
Endelig d. 16. August havde Kulingen og Brændingen lagt sig saa meget, at vi kunde sætte Baaden i
Vandet, men stadigt var det brandtæt Taage. Da imidlertid Isen ,·ar spredt lige ud for vor Pynt, besluttede
jeg dog at gøre et Forsøg paa at naa den lille Ø med
omgivende Smaaøer og Skær, som findes omtrent ret
SV. t. ,V. for Nordre-Aputilek i 5 Kml.s Afstand. I
Begyndelsen var ogsaa Fremkomsten taalelig, men, efterbaanden som vi kom sydpaa, blev Isen tættere og tættere. Samtidig til tog Dønningen, og vi hørte stadig
østeri en stærk Larm som af bøj, oprørt Sø. Skulde
vi mon være i Kanten af Isbæltet? Men Taagen holdt
sig stadig tæt og hindrede al Udsigt. Ved Middagstid
blev Isen saa tætpakket, at det var umuligt at komme
videre paa Kursen Syd, men vestefter var Isen mere
spredt langs Nordkanten af den tætte Jsmasse. Endelig
Kl. 3 Em. klarede det lidt, og vi havde da en lille Ø
nordfor Patuterajuit i ret SØ. 1 Kml.'s Afstand. Ihærdigt arbejdede vi nu for at nna denne Ø, men der var
ualmindelig Gang i Isen. Renderne aahnede og lukkede
sig uafladelig med korte Mellemrum, og tilmed forøgedes Vanskeligheden ved at manøvrere Baaden af den
svære Dønning, der fik Skodserne til at duve op og
ned. Man maatte have et Øje paa hver Finger, stadig
være klar til at hale op og navnlig passe paa, at Baaden
ikke kom ind under en af Skodsernes udhulede Kant,
naar Dønningen løftede den op. Ved den nedadgaaende
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Bevægelse vilde da Baadens Lønning blive trukken
under Vandel. Jo nærmere vi kom Øen, desto voldsommere blev lsgangen, og da vi endelig efter et utroligt Slid vare komne den nær paa 4 Kml., maatte vi
hale Baaden op paa Isen for ikke at risikere, at den blev
knust.
Og nu drev vi, medens Isen skruede voldsomt, ned
mod Øen Patuterajuits Østpynt. Tværs over den vel
ikke stort mere end 3 11. 400 Fod høje Ø gaa en Del
llløfler, saa at den nordfra ser ud som flere I ganske
tæt ved Siden af hverandre liggende Øer. Jeg vilde
ganske overordentlig gerne i Land paa Øen for at faa
en god Skæring, og hen paa Aftenen gjorde vi derfor
atter et Forsøg.
Men jo nærmere vi kom Øen, desto mere tiltog
atter lsgangen, og i en l{ml. 's Afstand fra Øen maatte
vi dødtrætte og udasede opgive at naa denne og belave os paa at tilbringe Natten paa Isen. I den svære
Isgang gjaldt det om al faa udvalgt en af de stærkeste
Skodser.
I Løbet af Natten drev vi med hele den kompakte
lsmasse tæt østom Palulerajuit og derefter omtrent
retv. SV. i. D. 17. August var det atter brandtæt Taage,
men ved Middagstid klarede det delvis. Trods Isen var
tætpakket, duvede Skodsen stadig op og ned. Den kunstige Horisont kunde ikke benyttes, men Pladsen bestemtes ved Vinkelmaaling, og der maaltes rundL og
tegnedes Toninger, saa vidt Taagen tillod. I de forløbne 15 Timer havde vi med Isen tilbagelagt 11 Kml.
Ill. 3 Em. blev det igen tæt Taage, medens Isen
stadig kørte SV. i. Ensformigt og langsomt sneg Tiden
sig ben. Uatladeligt vandrede vi op og ned paa Skodsen,
med Længsel imødeseende det Øjeblik, hvor man skulde
have noget Varmt i Livet, thi bidende koldt var del,
kun omgivet af Is saavel paa Landet som paa Vandet
og med lstaagen hængende over det Hele.
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Først den 18. ved Middagstid klarede det igen for
Alvor, og Aggas Ø, det nordligste Punkt, vi havde naaet
forrige Aar, tegnede sin takkede, skarpe Kam i SV. r
det forløbne Etmaal vare vi kun drevne 5 Km!. SV. i,
men lige fra Morgenstunden havde der været begyndende
Spredning i Isen. Efter at jeg havde maalt rundt, afrejste vi derfor.
Ener Erfaringerne fra Ekspeditionen 1898-99 kunde
vi være temmelig sikre paa, at Isen maatte være brudt
omkring Aggas Ø. Vi gjorde dog først et Forsøg paa
at naa ind til Landet nordfor, hvor der findes to mindre
Bugter med Bræer i Bunden, og bvor det omgivende
Fjældland er bedækket med Is. Udfor Bugterne ligge
nogle Smaaøer, der kuppelformede hæve sig op over
Isen helt bedækkede med Kalotter af Sne og Is, men
Isen laa ubrudt inde under Land. Vi maatte se at
komme ind søndenfor Aggas Ø. Paa enkelte Steder var
Isen under Rejsen ind mod Land forholdsvis spredt,
men paa andre Steder laa der brede Bælter af usædvanlig store lsfjælde med de mellemliggende Render
fyldte med mindre lsstykker og knust, grødet Is.
Efter et meget haardt lsarbejde - 5 Gange rnaatte
vi hale Baaden helt over Isen og adskillige Gange delvis over Jsfødder - tvang det indtrædende Mørke os
omtrent ved Midnatslid til at hale Baaden op paa Isen
ca. 2 l{ml. søndenfor Aggas Ø og ca. 11/2 Kml. af
Land.
Vi havde slidt voldsomt haardt i d(lt for at komme
i Land, thi hen paa Aftenen blev det øsende Regnvejr,
og at tilbringe Natten i Regnvejr paa en snedækt
Skodse uden Telt og halv gennemblødte, er altid mindre
behageligt.
D. 19. August havde vi atter megen og tæt Is. Syv
Gange maatte vi hale Baaden helt over og mange Gange
delvis over Isen, men vore Anstrængelser kronedes med
Held, og hen paa Eftermiddagen stod vi ind paa Solos
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Fjord nordfor Nualik. Den i 1899 byggede Varde havde
vi set paa lang Afstand. Derimod saa vi intet til vort
Proviantdepot. Skulde Bjørnene have opbrudt det og
fortæret vor Proviant? I største Spænding nærmede vi
os Pynten. Ganske rigtigt: Bjørnene havde brudt Depotet og smidt Kasserne rundt omkring. Disse vare en
Del ramponerede, men havde for Resten ingen Skade
taget, og al Provianten var i Dehold.
Den megen Is, vi havde haft i de sidste Dage,
kunde jo i Betragtning af de gode lsforhold, vi havde
haft nordfor fCap Vedel, tyde paa, at Isen var sat sydpna og nu lan i store Masser ned langs Kysten. Med
denne Mulighed for Øje bortkastedes alt, hvad vi paa
nogen Mande kunde undvære, hvorved der skall'edes
Plads i Baaden til hele Depotprovianten.
Den berejste Strækning loges i Besiddelse
i Bs. Majestæt Kongen af Danmarks Navn og
døbtes med Navnet 11Kong Christian den IX's
Land«. Samme Navn gav G. Holm det af ham for
fflrsle Gang berejste Angmagsalik Distrikt, ligesom den
af Skibsckspeditionen under N. Ilarlz' Ledelse opmaalte
Kyslslrmkning fra Kap Dalton til Scoresby Sund faar
dette Navn. Kong Christian lX's Land strækker sig
herefter lige fra Dannebrogs Øen til Scoresby Sund
over 5 Breddegrader. Endnu engang vajede gamle
Dannebrog paa denne Plet, medens en taktfast Salut
paa 9 Skud under vore Hurraraab genlød i Fjældene.
Den gamle Varde forstørredes, og Beretning om
Ekspeditionen nedlagdes heri. Det ~døde 1Jus11 paa
Nualik, hvor vi i 1899 havde set de sørgelige Deviser
for, at ca. 40 Eskimoer her havde fundet en pludselig
Død, undersøgtes endnu en Gang, uden at vi fandt noget
Nyt. Derimod viste Udgravningen af flere Spækgrave,
at Eskimoerne næppe kunde være døde af Sult. Der
er da næppe anden Forklaring, end at de ere uddøde
ved Forgiftning fremkommen ved Nydelsen af halv-

Den 11øtgrøolaodake Kystekspedition 1900.

50 3

raaddent Kød, der er en Delikatesse for en Eskimo.
Eksempler paa saadanne Forgiftningstilfælde med dødelig Udgang kendes blandt Eskimoerne i Angmagsalik
Distriktet.
D. 21. August afrejste vi fra Nualik. Vi vare jo
nu i kendte Egne. Kysten var berejst i hele sin Udstrækning, og det gjaldt kun om at bringe Resultaterne
hjem. Over Kruuses Fjord havde vi saa tyk Nyis
mellem Storisen og lstjældene, at det kneb med at komme
igennem, og ned til Skrækkens Bugt havde vi af og til
megen Is med lsgang, men herfra og til Tasiusak havde
vi de mest glimrende lsforhold. Kun udfor Steens trup s
Bræer maatte vi som sædvanlig et godt Stykke tilsøs.
Vore Opbalingspladser paa Hjemturen vare:
Kap Warming ...•.•............. d. 21. August
Bugten nordenfor Kap Jørgensen... - 22.
Nanertalik .. , .........••...•....
23.
W ahls Fjord ......•.........•...
24.
Nigertusok ............•.........
25.
Sarkarmiut .•....................
26.
27.
Depotøen ...................... .
Jernøen ..........•.•.........•.
28.
Utorkarmiut , ...........•........
29.
Øerne i Ikerarsak ......•••.......
30.
Kingak ................•........
31.
Tasiusarsik. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . - 1. Septbr.
D(}n 2. September efter 43 Dages Rejse, paa hvilken vi havde tilbagelagt over 500 Km!., ankom vi til
Tasiusak, hvor vi blev modtaget med aabne Arme af
vore Venner Missionæren, Pastor R fi t te l med Frue, og
Handelsbestyrer Petersen med Frue. Og lidt efter
strømmede Eskimoerne til fra alle Sider. Glæden lyste
ud af Øjnene paa disse elskelige Naturmennesker, og
saa begyndte de at spørge ud om det mærkelige tand
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nordpaa, om der var mange Bjørne og Sæler, om Isen
vnr god o. s. v. i en Uendelighed.

Resultaterne af Kystekspeditionen ere:
1. Strækni.ngen fra Kap Dalton (69° 24' NBr.) til Tasiusak (65° 35' NBr.) er berejst, og den ukendte Strækning fra Kap Dalton til Aggas Ø (67 22' NBr.} er
kortlagt og undersøgt.
2. Fra den ukendte Strækning hjembringes en mindre
botanisk Samling, idet der paa fem forskellige Steder,
fordelte langs Kysten, er indsamlet el Eksemplar af
hver .Art, der observeredes. For Geologiens og Zoologiens Vedkommende indskrænker Resultatet sig til
en Del Notitser, der naturligvis, da jeg ikke er Fagmand, kun ere sparsomme.
3. En f{raniesamling paa 15 Stk. hjembringes : 3 fra
Kangerdlugsuak, 4 fra Nualik, 7 fra Sarkarmiut og
1 fra Kingak i Angmagsalik Fjorden.
4. En mindre, men interessant etnografisk Samling
hjembringes hovedsagelig indsamlet i Kangerdlugsuak.
5. Talrige Fotografier og Landtoninger ere tagne.
D. 11. September ankom "Antarclic~, hvorefter jeg
atter overtog Ledelsen af Sk.ibsekspeditionen og Førelsen
af Skibet. SkibsekspedHionen var under Cand. Hartz's
Ledelse til Punkt og Prikke gaaet efter Programmet.
Jeg selv havde naaet, hvad jeg ønskede. Det var derfor intet Under, at der kun fandles glade Ansigter
ombord.
Der gjordes nu klar til Hjemrejsen. Den 17. veksledes det sidste Haandtryk med Koloniens Beboere, til
hvilke min trofaste Følgesvend Søren Nie Isen nu hørte,
idet han skulde forblive deroppe som Medhjælper ved
Handelen, og d. 18. om Morgenen stod vi ud afTasiusak.
Den sidste Trawling foretoges udenfor Fjordmundingen,
og Kursen sattes hjemefter. Isen lagde ingen Dindringer
i Vejen.

°
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Paa Hjemvejen fortsattes de meteorologiske Undersøgelser og Indsamling af Plankton. Endvidere udkastede~
Strømflasker.
En orkanagtig Storm i Danmarks Strædet og en
Storm søndenfor Færøerne sinkede os en Del, og først
d 4. Oktober ankredes paa Inderreden.
Her skiltes jeg fra alle mine Ledsagere og Venner.
Kun lyse Minder har jeg om Samlivet med dem.

Bemærkninger til Kortet.
Den paa Ekspeditionen 1898-99 og 1900 berejste
Strækning paa Grønlands Østkyst mellem Kap Dalton
og det nordligste af G. Do lm i 1884 besøgte Punkt i
Angmagsalik Distriktet havde aldrig forhen været besøgt af nogen hvid Mand. Der havdes dog en Del
spredte Oplysninger om forskellige Strækninger langs
denne Kyst.
I 1787 saa den danske Søofficer Egede 1 )1 da ban
med sit Skib, Hukkerten »Hvidfisken«, befandt sig paa
65° 54' N. Br. og 34° 31' V. Lgd., Landet omkring
ca. 66 N. Br. Dette bar rimeligvis bevirket, at Gli e mann paa sit i Weimar 1828 udgivne Kort over Grønland bar givet Landet omkring ea. 66 1/,1° N. Br. Navnet
11 Egedes Land".
Dette Navn findes ligeledes opført i
senere udkomne engelske og amerikanske Kort, men
betydeligt nordligere, end Egede nogensinde har set
Landet. Da Gliemann vistnok kun har villet betegne,
at •Landet var set af Egedev, og da den store Sermilik
.Fjord {Egedes og Rotbes Fjord), som Egede opdagede,
er opkaldt efier ham, bar jeg ikke bibeholdt Betegnelsen
n Egedes Land• .
I 1828 havde S eor eshy jun. 2 ) fra Skib set og
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1)

Egede, Rejsebeskrivelse til Øster-Grønlands Opdagelse, foretaget I Aarene 1786 og 87.

') Journal of a vo11age to rhe Northem Whak-{ishllf't/ incltuling
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skitseret Kysten ned til Kap Barclay, men da ban var i
en ret betydelig Afstand fra Land, kunde hans Kort
selvfølgelig kun "ære mindre nøjagtigt. Scoresbys Kort
blev i 1892 betydeligt forbedret af C. Ryder 1 ), ihvorvel
KorUægningen ligeledes blev foretagen fra Skib I men
i mindre Afstand fra Land. De af Scoresby givne Navne
1ire bibeholdte i Kortet.
Over Strækningen fra d'Aunay Bugten til l{ap Grivel
havdes et Skitsekort, optaget i 1833 af den franske
Løjtnant J u I es de Bl os se vi 11 e 2 ) fra Orlogsbriggen
"La Lilloisen. Skitsekortet fulgte med et Brev, som
Blosseville i August Maaned sendte hjem fra Vapuafjord
paa Island. Af Brevet fremgaar, at Kortet er aflagt efter
et eneste Sæt Pejlinger og en gisset Distance, og da
det efter Opmaaliogerne i 1900 viser sig, at del nærmete
Blosseville har været Kysten, er ca. 70 Km!., er det
ikke til at undre sig over, at f. Eks. Kap Grivel ligger
ca. 1 20' vestligere, end lllosseville opgiver. Da "Lilloise« kort etler forsvandt sporløst med Mand og Mus,
antagelig under fortsatte Bestræbelser paa yderligere at
kortlægge Grønlands Østkyst, og der af Blossevilles
Undersøgelser ikke findtis andet end ovennævnte Skitsekort og Brev, har det været umuligt nøjagtig at identificere de af Blosseville sete Punkter. De af ham givne
Navne ere dog i videst muligt Omfang anvendte i Opmaalingskorlet fra 1900.
Den næste Ekspedition, der gav nogle kartografiske
Oplysninger, var den 2. tyske Nordpolsekspedition 1869
-70s). Det ene af denne Ekspeditions to Skibe, 11Hansa~,
ført af liaptajn Hegemann, skruedes Natten mellem

°

researches and discoverie.s on tl1c Eastem wast of West Greenland, made in the rummer of 1822 in l11e sl1ip • Baffia• of

Liverpool.

London 1823.

l) Jtfeddeleløer om Grønlnnd. Bind XVII.
2 ) Bulletin de la Socittd de G1fographie 1834.
Tom. II.
') Die zwelte deutøcbe Nordpolnrfahrt. Lelpzls 1873.
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den 21. og 22. Oktober 1869 ned udfor Liverpool Kysten.
Besætningen drev nu paa en lsmark ned langs Østkysten og ankom først d. 13. Juni 1870 efter mange
Farer og svære Lidelser til Frederiksdal paa Grønlands
Vestkyst. Ved Nytaarstid drev lsmarken saa nær ind
under Land, at Tilstedeværelsen af en større Bugt, i
hvilken flere Øer fandtes, konstateredes. Efter Hegemanns Opgivelser kan der næppe være Tvivl om, at den
af Tyskerne benævnte "Skrækkens Bugt" er den sydlige
Del af Kialinok Distriktet, Nytaarsøeroe de af mig med
Navnene Store Tindholm, Lille Tindholm og Svineryggen
opkaldte Øer i Forbindelse med de her vestfor liggende
Øer, Kap Bildebrandt, Forbjerget vestfor Øen Kajarsak,
og Kap Buchholz den fremspringende Pynt søndenfor
Poulsens Fjord. Det er derimod mere tvivlsomt, hvilket
Forbjerg Tyskerne have opkaldt efter Begemann. Sandsynligheden taler dog for, at det maa være den østre
Ende af Langøen. Det vil ses, at det af Ilegemann fra
Jsmarken optagne l{ort afviger noget fra Virkeligheden.
Men, henset til de farefulde Omstændigheder, hvorunder
ban virkede, kan man kun beundre, at det saa godt
lader sig gøre at identificere de af ham opkaldte Øer
og Punkter.
I 1879 fulgte den danske Orlogsskonnert •lngolfa,
Kaptajn Mourier 1 ), lskanten fra omtrent 69° 00 N. Br.
til 65 6 00' N. Br. Begunstiget af udmærket Vejr havde
ban, trods den ret betydelige Afstand, Kysten saa godt
som hele Tiden i Sigte. Afstanden var imidlertid for
stor til, at han paa nogen Maade kunde bestemme Kystkonturerne. Derimod bestemtes flere kendelige, meget
bøje Fjælde, men da disse alle ligge et godt Stykke
inde i Landet og som en Følge heraf kun sjældent ses,
naar man, som paa Ekspeditionerne 1898-99 og 1900,
saa godt som altid færdes klos inde under Land, er
1)

Geografisk Tldaekrtrt.

4. Bd., Pag. 47.
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det ikke lykkedes mig nøjagtigt at bestemme andre af
disse Fjælde end • Ingolfs Fjældel". Yderligere Meddelelser om denne Kyst ere givne af C. F. Wandel1).
Efter at Nordenskiold 9 ) i 1883 med Damperen
"Sofia 1, bavd e været i Land paa Grønlands Østkyst paa
65° 36' N. Br., gik han nordpaa langs lsbæltet og paatænkle at gøre endnu et Forsøg paa at naa ind til
Kysten omtrent paa 66 1 /, 0 N. Br. Han opgav det imidlertid, men omtaler, at del saa ud, som om der søndenfor Ingolfs Fjældet skar sig en dyb Bugt ind mellem
Kystbjergene.
Del har antagelig været Indløbet til
Kangerdlugsuatsiak, som han saa.
De fyldigste Oplysninger om Kysten fra Angmagsalik Distriktet og helt op til ca. 68' N. Br. erhvervede
imidlertid G. Holm paa sin bekendte Konebaadsekspedition i 1883- 85 8). Fra Nanortalik paa Grønlands SV.
Ryst trængte han i Sommeren 1884 helt op til Aogmagsalik Distriktet, hvor han overvintrede blandt de derboende Eskimoere. Holm beretter, at disse i tidligere
Tid ofte rejste nordpaa og overvintrede i Kialinek Distriktet, ja, en enkelt endnu dalevende Grønlænder havde
som Dreng tilbragt tre Aar paa Øen Nordre-Aputitek,
det nordligste Sted, Eskimoerne i Angmagsalik Distriktet
havde besøgt. Efter at Holm havde forklaret disse Eskimoer Papirets og Blyantens Brug, skitserede de Kysten
for ham, og, takket være hans indgnaende Kendskab til
Eskimoernes ejendommelige Fremslillingsmnade, kunde
han paa Grundlag heraf i store Træk skitsere Kysten
nordefter. Ihvorvel dette Skitsekort ikke giver detaillerede Oplysninger, forbavses man dog i hej Grad over,
paa hvor mange Punkter det er sammenfaldende med
Virkeligheden. Overbæringsstedel Itivsalik, for hvilket
1 ) Meddelelser om Gronlnnd.
Bind VI.
') Den andra Dlcksonskn Ekspeditionen tlll Gronlnnd.
holm 1886.
1 ) Meddelelser om Grønland.
Bind lX.
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Sted Eskimoerne havde opgivet fyldige Oplysninger om
Solens Stilling , har Holm paa Grundlag heraf fastslaaet
at maatte Jigge paa •66° 48' N. Br. eller maaske lidt
lavere•, og det ligger paa 66° 46' N. Br. I Forhold
hertil har Holm bestemt flere andre let kendelige Punkter,
saasom den store Bræ Ikersuak, Øerne Nanertalik, Nordreog Søndre-Aputitek o. fl. a. saa nøjagtigt, at de enten
ligge paa den af Holm opgivne Bredde eller kun variere
meget lidt derfra.
Foruden ovennævnte Skitsekort hjembragte Holm et
i Træ udskl aret Kort 1 ) over Strækningen fra Ikerasak
til Kap Wandel. Efter at denne Strækning nu er berejst, vil man med temmelig stor Sikkerhed kunne identificere de opgivne eskimoiske Navne som anført nedenunder. I Listen er kun opført de Navne, som ikke allerede ere opførte i Kortet.
Storøen.
Sardlermiut
Nepinerkit = Øen østfor Kap Nordenskiold.
Ananak = Depotøen.
Aputitek = Grusøen.
Itivdlersuak = Moræneøen.
Sikivitik = Jernøen.
Sarkarmiut = Bopladsen østfor Nord Fj.
Erserisek = Vest Fj.
Nutugkat = Nordre Arm af Depotfjord.
Ikerasakitek
Søndre Arm af Depotfjord.
Kavdlunak = Bjørnebugt.
fliartalik = Bræen ved Indløbet til Jkerasak.
Til Slutning skal kun nævnes, at den norske Sælfanger nHekla•, ført af Kaptajn Knudsen 3 ), i 1893 kom
Landet nær paa ca. 18 Kml. omtrent udfor Kap Grivel
og observerede, at der her skar sig to Fjorde ind.
Dette er i store !fræk, hvad man i kartografisk

=

=

1)
1)

Meddelelser om Grønland, Bind X, Tavle XXXXI.
Geografisk Tidsskrift, 12. Bd., Pog. 168.

Tidub, f, So•asen. 72. Aarr.
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Henseende kendte til Kystkonturerne forinden Ekspeditionerne i 1898-99 og 1900. Men Landet er desroruden ikke sjældent blevet set rra Skib udenfor b.bælteL
Saaledes to Gange af N a ose o 1 ), nemlig i 1882 fra
Sælfangeren » Viking,, og i 1888 fra Sælfangeren ,1Jasonu 1
forinden ban forlod Skibet for at foretage sin dristige
Færd over Islandsisen.

Ved Opmanlingen af Kysten er følgende Fremgangsmaade benyttet. 36 Punkter, fordelte lang! Kysten, ere
bestemte ad astronomisk Vej, og disse 36 Punkter danne
Basis for Opmaa\ingen. Paa den Del af Kysten, hvis
Hovedretning falder nærmere N. og S. end Ø. og V.,
er Bredden bestemt gennem circummeridiane Højder,
maalte over Kvægsølvhorisont med en Pistors Prismecirkel, medens Længden er bestemt gennem Solazimuther,
maalte med en lille Tbeodolith. Som Kontrol paa Solazimutherne er der af og til taget Længdeobservation, ligeledes maalte over K\'ægsølvsho.risont med en Pislors
Prismecirkel. Paa de Steder, hvor Kystens Hovedretning
falder nærmere Ø. og V. end N. og S., er Længden bestemt ad astronomisk Vej og Bredden gennem Solazimuther, hvilke Bredder af og til ere kontrollerede gennem circummeridiane Højder. Til Observationerne anvendtes 3 Lommeure. Paa Baadturene i 1899 kontrolleredes disses Stand og Gang paa følgende Maade. Forinden Afrejsen fra Tasiusak bestemtes Urenes Stand og
Gang. Paa Depotøen (66 ° 06' 50" N. Br.), hvis Længde
gennem en Solazimulh er bestemt i Forhold til llolms
Opmaalingskort over Angmagsalik Distriktet, toges korresponderende Højder, hvorved Urenes Stand og Gang bestemtes i det siden Afrejsen forløbne Tidsrum. Da vi
paa Hjemrejsen alter ankom til Depotøen, loges igen
1)

F. Nansen . Pna Sk.l over Gronlaod.

Krlslinnlu 1S90.
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Middelværd.i 11,f astronomiske Beetemmeleer 1),
foretagne e.f G. Åmdrup I 1898- 99 og 1900.
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Pladser, der udelukkende ere bestemte gennem Solazlmuther,
ere ikke opførte I denne Llsle
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korresponderende Højder, hvorved Standen og Gangen
bestemtes for Rejsen nordefter. Det vil af Listen over
Middelværdien af astronomiske Bestemmelser fremgaa,
at i Wabls Fjord og paa Kap Warming falde Længderne,
bestemte samlidig gennem Solazimutb og ved Urene,
nøjagtig sammen, medens de pna det nordligste Sted,
Nualik, hvor Observation blev tagen dette Aar, differere
3.s Længdeminut. Da en Fejl i Urene har saa godt
som ingen Indflydelse paa Længden bestemt gennem
Solazimutb, men derimod influerer stærkt paa Længden
bestemt gennem korresponderende Højder, er Nualik i
Kortet aflagt med den Længde, der er bestemt gennem
Solazimuth. J 1900 blev Urenes Gang bestemt ombord
i Skibet ved Sammenligning med Skibskronometeret, der
gennem Observationer i Scoresby Sund paa tidligere
nøjagtigt bestemte Punkter samt pna Dyrefjord udviste
en uforandret Gang. Ved Ankomsten til Nualik toges
korresponderende BAjder, hvorved Lommeurenes Stand
og Gang bestemtes i det siden Bortgangen fra Skibet
forløbne Tidsrum. Det viste sig, at deres Stand og
Gang havde boldt sig næsteo uforandret.
Til omtalte 35Punkter ere nuMaalepladserne knyttede,
der i et An tal af 50 ere fordelte langs Kysten, og som
i saa stort Omfang, som det bar været muligt, ere sammenfaldende med de astronomisk bestemte Punkter. Fra
Maalepladserne er der tegnet Toninger af alt omgh·ende
Land, hvorefler der med Theodolith er sknnret til alle
kendelige Punkter. Overall, hvor det har kunnet lade
sig gøre, er Maalepladsen lagt et Stykke Lil Fjælds, hvorved Afstanden til alle kendelige Punkter i Havs.lokken
er bestemt gennem Depressionsvinkler. Der er endvidere som oflest maall Bøjdevinkler Ul alle kendelige
Fjældtoppe. Fra alle Maalepladser er der sao. godt som
altid taget Solazimuth, og, naar Vejret tillod det, er der
som yderligere Bjæl1,>emiddel taget Fotografier af alt omgivende Land. Samtidig med Azimutherne er der taget
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Pejling med et fintmærkende Kompas, hvorved Misvfs"
ningen bestemttls. Maalepladsernes Højde ere bestemt
ved Hjælp af tre gode Aneroidbarometre.
Endvidere er der stadig fra Baaden tegnet saa detaillerede Skitser af Kysten, som de forhaandenværende
Omstændigheder have tilladt. Skitserne ere ledsagede
af Pejlinger og Vinkelmaalinger, naar dette bar kunnet
lade sig gøre.
Paa den i 1898-99 berejste Strækning have disse
Lommebogsskitser saa godt som ingen Anvendelse fandet ved Tegningen uf Kortet. Paa denne Strækning
findes der nemlig en Del Øer, der i Forbindelse med
andre gunstige Forhold ved Valget af Maalepladser har
gjort, at Skæringerne fra de forskellige Maalepladser
forløbe hinanden paa hele den berejste Strækning.
Paa den i 1900 berejste Strækning have derimod
Lommebogsskitserne fundet en udstrakt Anvendelse ved
Kortets Tegning. Langs denne Strækning findes der
nemlig lige fra Rap Dalton til Kangerdlugsuak kun en
eneste Ø, Strømøen, der lilmed er utilgængelig, og Næssene mellem Fjordene ere gennemgaaende stejlt affaldende
tnod Havet. Valget af brugbare Maalepladsr, hvorved
man gennem en Skæring faar en større Del af Kysten
bestemt, har derfor været meget vanskeligt. I kartografisk Henseende bar jeg derfor fortrinsvis Jagt Vægt
paa at faa Kystens Hovedretning, Yderkysten, Forbjærgene,
Fjordenes Beliggenhed og Hovedretning samt Bræernes
Antal bestemt saa nøjagtigt som muligt, medens Detaillemaalinger af de mange Fjorde kun sjældent have kunnet
lade sig udføre. Og mange af disse Fjordes Dybder ere
kun bestemt ved f'ra Baaden at pejle og maale Vinkler.
Paa de Steder, hvor vi, tvungne af Isforholdene,
have været nødsagede til at fjerne os fra Kysten, er der
paa Isen foretaget astronomiske ObserYationer eller Vinkelmaalinger tiJ kendte Punkter, hvorved Pladsen bestemtes.
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Dernæst tegnedes der Toninger af det omgivende Land
og maaltes rundt med Prismecirkel.
Det vil af det Foregaaende ses, al den sydlige Del
af den berejste Strækning gennemgaaende er aøjagtigcre
opmaalt end den nordligere Del, men i det Hele taget
vil der selvfølgelig være meget at komplettere, saafremt
Kysten skulde blive gjort til Genstand for yderligere
Undersøgelser.
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Fra vore Bilande og Kolonier.
Færøerne.
Af Kaptajo Schack.

Der er i Tidernes Løb - særlig i de senere Aar fremkommen saa mange Beskrivelser over og Bøger om
Færøerne, at det kunde synes unødigt her i Tidsskriftet
at forøge Beskrivelsernes Antal. Naar jeg imidlertid
paa Opfordring vil fremkomme med nogle Oplysninger,
da angaa disse Ting, som ikke ere omtalte andetsteds,
og som kunne have Interesse i en snævrere Kreds, og
da navnlig for Officerer, der skulle gøre Tjeneste i Inspektionsskibet. Færøerne ere jo trods Beskrivelser mindre
kendt af Marinens Officerer end Vestindien og Island;
thi medens vi hvert Aar have Stationsskib ved Island
og hvert andet Aar ved Vestindien, ere Færøerne indtil
1899 kun lejlighedsvis paa Forbifarten bleven besøgt af
Marinens Skibe.
Det er en ret almindelig Fejltagelse at regne Færøerne med til vore Kolonier og Bilande; de børe ikke
hjemme blandt disse, men ere en Del af Kongeriget, et
Amt af Sjællands Stift. Der er dog den Forskel, at
Færø Amt sorterer under Justitsministeriet og ikke som de andre Amter - under Indenrigsministeriet.
Besejling en af Færøerne frembyder ingen Vanskeligheder. Kysterne ere ualmindelig rene og dybe; det
er kun paa ganske enkelte Steder, at Rev strække sig
nogle Kabellængder fra Kysten. Man kan derfor næsten
overalt trygt nærme sig Kysten indtil 1 Kblgd. Afstand.
Taagen er almindelig i Maj, luni, Juli og August,
medens Efteraaret og Vinteren er ganske fri for Taage.
Faar man under Sejladsen med Dampskib mellem Øerne
Taage, da maa man saa vidt gørligt straks holde ind
mod Land, hvilket man som sagt næsten overalt trygt
kan nærme sig, indtil man hører Damppibens Ekko fra
Tldnkz. I. Snmou. 72. ÅUJ.

36

522

Fra vore Bil unde og Kolonier.

Fjeldene; man er da c. 3 a 4 Kblgd. fra Land. !\fan
slaar da forsigtigl ind, indtil man ser den hvide Bræmme
af Skum, som Dønningen eller Brændingen altid frembringer langs Fjeldets Fod. Selv i meget tæt Taage
slaar denne Skumstribe igennem paa c. 1 Kblgd.s Afstand,
og man holder da langs Landet, som man paa Grund
af dels mange karakteristiske Ejendommeligbeder hurtigt
lærer at kende. Man kan ogsaa ved Hjælp ar Tiden,
der medgaar, indtil Ekkoet svarer paa et Stød i Damotløjten, holde sig i en nogenlunde konstant Afstand fra
Land. Holder man 11ig i Toage ude af Føling med
Land, kan man paa Grund af den haarde, lidt ganske
uberegnelige Strøm ikke vide, hvor man kommer hen.
Taageo hersker som sagt kun i den gode Aarstid,
og den følges næsten altid af Stille og godt Vejr. (
September begynder i Reglen den urolige Aarstid og
vedvarer hele Vinteren og Foraaret igennem. Storm
følger da paa Storm gennem lange Tidsrum, undertiden
afløst af kortere Perioder med smukt Vejr, og disse
Perioder kunne komme ganske umotiveret paa alle Tider
af Vinteren, saaledes at man endogsaa i Januar og Februar ...__ de 2 værste Maaneder - kan have Perioder
med 14 Dages uafbrudt Solskin og næsten sommerlig
Varme. Stormene blæse ikke saa konstant som herhjemme i vort Sletteland, men maa nærmere karakteriseres som haard Kuling med orkanagtige Byger, naar
Fjeldkastene - de saaknldte Glaver - trænge sig igennem Snævringerne og Slugterne og med voldsom Kraft
farer udover Fjordene. Man kan i saadanne voldsomme
Gln\'er ligefrem se Barometret falde for aller at rejse,
naar Glaven er passeret.
Drt er en Selvfølge, at der gaar svær Rrafl paa
Ankergrejer under saadanne Omstændighed,er, og nt det
er nødvendigt pan Færøerne i saa Henseende at være
forsynet med bedste Varer; men paa Grund af den fortrinlige Holdebund, der findes næsten overalt deroppe,
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er det forholdsvis sjældent, at Skibe med gode Ankergrejer
drive. Farvandet omkring Færøerne var jo tidligere saa
frygtet, at efter en gammel Ordre maatle Orlogsskibe ikke
opholde sig ved Færøerne efter lste Oktober. Denne overdrevne Frygt for de færøiske Farvande findes endnu i mindre
Maatestok i Frygten for at Hgge paa Thorshavn Red med
paalands (østlig og sydlig) Vind. Denne Frygt er ret umotiveret. Thorshavn Red frembyder med sin ganske fortrinlige Holdebund en god Ankerplads, og et Skib med gode
Ankergrejer kan her ride en hvilkeosombelst paalands
(østlig og sydlig) Storm af. Thorshavn er nu ogsae.
bleven Inspektionsskibets Hoved-Kulfyldningsplads, idet
del er bevisligt, at man kan fylde Kul paa flere Dage i
Aaret, naar man er fortøjet ved Bøjerne i Vestervaag
ved Thorshavn, end man kan paa den lukkede fjord
Trangisvaag, hvor IIulfyldning tidligere har fundet Sted.
Plutlselig opstaaende Storme, der kun strække sig
over et mindre Fladerum, ere ikke sjældne og ere saa
meget farligere, som Intet angiver deres Komme. Naar
Stormen er begyndt, falder Barometret stærkt for atter
at rejse ligesaa stærkt efter Stormen. Disse pludselig
opstaaende Storme kræve tidt mange Menneskeliv.
Ofte blæser det haardt inde paa Fjordene, medens
det er smukt Vejr udenfor. Denne Fjordvind, den saakaldte "skaddavind•, kendes paa, at Skyerne hænge langt
ned paa Fjeldene, og deres underste Kant er som skaaren
af med en skarp Kniv. Derimod er det sjældent, at det
er stille paa Fjordene, naar det blæser tilsøs.
Regnen er det mest generende Moment ved Færøernes Klima. Det kan om Vinteren regne ikke i Dage
- men i Maaneder itræk.
Strømmen er som bekendt meget baard, og der
fordres et indgaaende Kendskab til den for at kunne
benytte den paa rette Mande. For Sejl- og Rofartøjer
er det en Nødvendighed at benytte Bovedstrømmen eller
lderne - hvor saadanne findes - pao. rette Maade; thi
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intet Fartøj kan ro op mod Strømmen, naar den er
nogenlunde haard. Da Strømforboldene under Færøerne
ere indgaaende behandlede i den ny færøiske Lods, der
snart vil udk.omme, skal jeg her kun bemærke, at man
med Dampskib kan gaa Færøerne rundt med c. 10 Mils
Fart, fra Suderøfjorden nordpaa gennem Myggenæsfjorden
nord og øst om Landet og tilbage gennem Naalsøfjord
til Suderøljord, og have Strømmen med hele Tiden. Skal
man færdes meget rundt mellem Øerne, er det selv med
Dampskib fornuftigst at raadføre sig med Strømkortet,
før man fastslaar sin Rejseplan.
I Taage kan Strømmen, navnlig hvor man fra stille
Vand kommer ud i Strømfarvand,· eller hvor 2 Strømme
mødes, yde Vejledning, idet den selv i ganske stille Vejr
derved opstaaede ret betydelige Strømsø angh•er ret
nøjagtigt, hvor man er - snaledes ved Høivigbolmen,
Kirkebønæs, Miavenæs o. a. St.
Færøernes lukkede Fjorde og Sunde yde alle gode
Ankerpladser, og Boldebunden er næsten overalt fortrinlig. Selv paa de aabne Fjorde kan el Dampskib altid
ankre for Natten, naar Vinden er aflands, uden Frygt for
ikke itide at kunne slippe ud. Overhovedet kan man
mange Steder paa Kysterne ankre i godt Vejr og for
kortere Tid, idet der sjældent er mere end c. 20 Fv. i
en lille K.blgd.s Afstand fra Land, og der næsten altid
er Sandbund tæt ved Land.
Landing med Baad paa de aabne Fjorde og ved
Bygderne ud mod det aabne Hav kan selv i godt Vejr
under rolige Vejrforhold være forbunden med endel Vanskeligheder paa Grund af den Brænding, som Dønning
og Strøm i Forening frembringe. Der skal ende! Lokalkendskab til at vælge det bedste Landingssted, idet dette
kan ,•ære et ved Højvande og et andet ved Lavvande,
og der maa manøvreres med Forsigtighed, og det belejlige Øjeblik mellem Brændingerne benyttes. Færingernes
Baade ere fortrinlig egnede i saa Henseende, og naar
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Baaden i Brænding skal paa Land, staa Folk klare ,ed
Landingsstedet til at trække Baaden op i samme Øjeblik,
som Stævnen berører Klippen, ligesom hele Besætningen
springer op i samme Øjeblik. For vore Baade er det
ikke altid saa let en Sag at lande i Brænding; man bør
derfor paa Brændingspladser først ved Dampfløjten kalde
en Baad ud og ikke lande med egne Fartøjer, førend
man ved Selvsyn er bleven bekendt med Landingsstederne.
Som bekendt lader Færøernes Belysning for Øjeblikket meget tilbage at ønske; foruden nogle smaa lokale Fyr findes kun eet større Fyr. Fyret paa Nolsø.
Denne Mangel er en Gene for Øens Trafik, og man
maa haabe, at Mangelen i en ikke for fjern Fremtid maa
blive afhjulpen 1 ). Er man lidt kendt med Forholdene
heroppe, er Sejlads med Dampskib i Mørke mellem
Øerne ikke særlig besværlig. Selv i mørke Nætter slaar
Konturen af Fjeldene igennem, og man kan de fleste
Steder med Forsigtighed arbejde sig frem langs Landet.
Lodser findes som bekendt ikke paa Færøerne. Chefen
for Inspektionsskibet gjorde i 1900 Indstilling til Marineministeriet om Ansættelse af 2 autoriserede Lodser ved
Thorshavn, der skulde kunne lodse overalt paa Øerne.
DeUe, der bifaldles saavidt vides af Justitsministeriet og ogsaa af Amtmanden paa Færøerne - er imidlertid
foreløbig strandet paa Modstand hos Kommunalbestyrelsen i Thorshavn, der efter Sigende - mærkværdig
nok - mener, at Lodser ikke ville være til Gavn for
Thorshavn By. Hvorledes Kommunalbestyrelsen er kommen til delle mærkelige Resultat, er ikke godt at forstaa; tbi sikkert er det, at der lyder stadige Klager fra
Skibsførere over, at de ikke kunne faa autoriserede
1)

Efter hvad vi have erraret, vil der i den kommende Rigsdngssnmling blive s0,::t Bevilling til Anlæg ar et større Fyretabllssement pan Færøerne. Fyret kommer til at ligge enten pnn
Sydspidsen af Suderøen e11er Vestsiden ar i\lyggenæs.
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Lodser; de saakaldte kendte Mænd kunne de som
oftesl ikke stole paa, da de i Reglen ere. ganske ukendte
med større Dampskibes 1\'Ianønering. Sikkert er det
ogsaa, at Fragterne til Færøerne ere større af denne
Grund.
Færingernes Hoveder b ve r v '1ar tidligere Landbruget, særligt Faareavlen; men det rationelt drevne
Fiskeri har i de senere Aar taget et saadant Opsving,
at del er paa Veje til at blive Øernes Hovederhver\!.
Torsken, der tidligere kun stod sparsomt omkring Øerne,
bar i de senere Aar (siden 1891) i store Mængder været
til Stede paa Bankerne N. O. og S. V. for Øerne. Opkomsten i saa Henseende karakteriseres bedst ved det
Faktum, at Færøerne::; Befolkning, som for en halv Snes
Aar siden ikke eji>de en eneste fiskekutter, nu er i Besiddelse af over 100 store og gode Fiskekuttere ar Nordsøtypen, for største Oelen indkøbte i Grimsby og Hutl.
Tidligere indskrænkede Fiskeriet sig kun til del besværlige og ofte lidet lønnende Baadflskeri. Naarsomhelst Vejret tillader det, gaa Bandene fra alle lJygderne
paa Fiskeri; men Vinterdage kan der jo gna laoge Tider,
hvor Vejret iotel Fiskeri tillader. J l\lidlcn af Marts
begynder det saakaldte Vaarfiskeri, idet Torsken da indfinder sig paa Bankerne 8 il 12 Kvartmil nord for Øerne,
og derhen stævne saa alle Bandene. Man starter fra
Bygderne c. [U. 11 om Aftenen, saa at man 1•ed Daggry
er paa Fangstpladsen. Langlioeroe blive nu udsatte, og
Fangi.ten vedvarer til Ill. 2 om Eftermiddagen, da man
begiver sig hjem som oftest med Baaden fuld af Fisk
for aller at gaa ud sent om Aftenen, saafreml Vejret
lillader det. Skulde det, medens man ligger ude, begynde at se truende ud i Vejret, maa man straks begive
sig paa Ojcmrejsen og overlade Langlinerne til deres
Skæbne; thi Færingernes aabne Baade - hvor gode de
end kunne være - egne sig ikke til Kamp mod Atlanterhavet i Slorm og Strømsø. Dette Vaarfiskeri saa langt
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fra Land koster ikke faa Menneskeliv hvert .!ar. Chefen
for Inspektionsskibet begyndte i Aaret 1900 at indsamle
Materiale til Udarbejdelse af en Statistik over Udbyttet
af Færøernes Baadflskeri. Dette er intet nemt Arbejde,
da flere af Købmændene - af en misforstaaet Mistænk~
somhed - nødig ville opgive, hvor megen Fisk, der
afleveredes liJ dem. Der betales for Øjeblikket 4 ti. 48/, Øre
pr. ii for Torsken, og at det ikke altid er Smaating der
fiskes, kan ses af, at hver Mands Part paa Baadene som Regel er der 8 a 12 Mand pr. Baad - jævnlig
kan være 12 Kroner pr. Dag - en god Dagløn paa
Færøerne.
Rødspætten er mærkelig nok ikke Genstand for
Færingernes Fiskeri. Den findes saavel i det aabne Hav
omkring Færøerne som paa Fjordene og er baade stor
og særdeles god; men Færingerne foragte den.
I Slutningen af Februar Maaned udrustes Kutterne
til den forestaaende Sommerkampagne, og i Marts Maaned
paabegyndes Fiskeriet paa Bankerne. Besætningen paa
hver Kutter er fra 15 til 18 Mand; der fiskes kun med
Haandline. Nogle af Kutterne ere forsynede med Dam,
og de afsætte oftest deres Fangst i Grimsby eller Aberdeen, hvor de tit opnaa meget høje Priser for færøisk
Fisk; men de fleste Kullere aflevere deres Fangst til
de færøiske l{øbmænd, med hvem de have Kontrakter.
Næsten al den færøiske Torsk gaar senere som finest.e
Klipflsk til Spanien og Italien.
I Midten af Juni afsejle mange Kuttere til Island,
hvor Fiskeriet er særlig lønnende om Sommeren. I Slutningen af September oplægges Kutterne for Vinteren og
fortøjes i Vinterhavnene ved Vestmanhavn, Klaksvig,
Kongshavn, Fuglefjord, Thorshavn samt Traogisvaag og
Vaag paa Suderø. De ligge her med Myndighedernes
Tilladelse og efter deres nærmere Bestemmelse opankrede
indenfor nærmere fastslaaede Linier, paa sine Steder temmelig langt ud i Farvandet. De ligge hele Vinteren uden
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Mnndsknb om Bord og uden Lanterner. Jeg tvivler
meget paa, at nogen Søret udenfor Færøerne i Tilfælde
af Kollision med disse Kuttere "ilde tage denne af Myndighederne givne Tilladelse for gode Varer og henføre
den under de internationale Søvejsreglers Artikel 30.
De senere Anr - siden 1893 - have som sagt
været særdeles lønnende for Kutterfiskeriet. Der er tjent
mange Penge pna Færøerne, og en hidtil ukendt Velstand
er kommen til Landet Næsten alle disponible l(apitaler
sættes i Fiskefartøjer, og saasnart en Mand har tjent
en lille .Kapital, køber lian sig en Kutter; der er Skippere, der i de senere Aar have haft en Nelto-Anrsiodtægt nf 6 til 8000 r<roner, ja enkelte derover, ou man
forstaar, hvad det vil sige, naar man erindrer, at en Færingefamilie - og der er altid mange Børa i en Færiogefamilie - kan leve godt af 1000 il. 1500 Kroner om Anret.
En ung Færings Ærgerrighed for Øjeblikket er derfor
at faa absolveret Sælteskippereksamen og faa en Kutter
at føre . Antallet, der indstille sig til Sætteskipperprøven,
vokser derfor stadigt; i 1893 indstillede der sig 3 Elever
og i 1901 indstillede sig 38 Elever. Chefen for lnspeklionsskibel og hans Officerer udgøre Eksamenskommissionen. Maalte nu de gode Aor vedblive for Færingerne;
men Torsken er som bekendL lunefuld, og den forlader
tit et Farvand og bliver borte i mange Aar, uden at
Biologerne kunne give nogen fyldestgørende Forklaring
af Grunden hertil.
Som Følge af de gode Fiskeriforhold ere Færingerne
ikke nogen fattig Nation, saaledes som det almindelig
antages. Ganske vist findes der ikke store Rigdomme,
men paa den anden Side er virkelig Fattigdom, sanledes
som den kendes i [{øbenhavn og andre Storbyer - og
forresten ogsaa paa Island - nkendt her. En Færing
behøver aldrig at sulte, og hnn har altid Tag over Hovedet. Han kan næsten allid hente sig Fisk til sit Forbrug udenfor sin Bolig, og han knn uden særlig Besvær
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altid være forsynet med Bvalkød - hvad jeg senere
skal omtale.
At det andet Hovederhverv, Landbruget, lider ved,
at næsten hele _den yngre Del af Befolkningen er paa Havfiskeri en stor Del af Aaret, er indlysende. Laudmændene
klage over, at de ikke kunne faa deres J'ord dyrket og
drevet tilstrækkelig af Mangel paa Arbejdskraft. Tjenestefolk kan ikke opdrives, og saavel Faareavlen som særlig
Mejeridriften, der var begyndt at komme godt op, staa
i tampe i de senere Aar.
En ikke ringe Indtægt tiltlyder Landet ved de i de
senere Aar oprettede Hvalfangeretablissementer. Ogsaa
i denne Retning har Færøerne i en Aarrække været
begunstigede , idet der bar været usædvanlig mange
Hvaler omkring Øerne. Der er for Øjeblikket 5 saadanne Etablissementer, alle drevne af Nordmænd og
startede for norske Penge. Til Hvalfangst due de Danske
ikke; det ligger Nordmændene i Blodet. Befolkningen
forsynes herved paa en let og billig Maade med Hvalkød, hvad der for Færingerne er en stor Delikatesse og
dertil meget nærende. Prisen er 1 Øre pr . .ii. Skønt
Hvalfangsten betaler sig glimrende - 2 af Selskaberne
gav sidste Aar c. 70 0/o i Udbytte, og skønt Nordmændene gerne ville have dansk Kapital i Foretagendet for
dermed at faa Bedriften lidt mere legaliseret - kan det
mærkelig nok ikke lykkes dem; de Danske ere et forsigtigt Folkefærd. Spørgsmaalet, hvorvidt Hvalfangst paa
Søterritoriet af fremmede Nationers Skibe - Hvaldamperne gaa under norsk Flag - er ganske korrekt er endnu et aabenl Spørgsmaat; for Øjeblikket tolereres
det, og det har trods Henvendelser til Amtmand - og
derfra sikkert til Justitsministeriet - ikke været muligt
at faa Spørgsmaalet afgjort. Der fordres for Øjeblikket
kun, at den Person, der er angivet som Ejer af Hvalfangeretablissementet skal være bosat i det danske Monarki; er han det, kan han omtrent gøre, hvad ban vil,

l
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og for en latterlig ringe Afgift - 25 Kr. pr. Hval berøve Søterritoriet for en sto1· Del af dets Rigdomme.
De Danske ere et meget skikkelig Folkefærd. Færingerne
ere dog trods de Fordele, de nyde ved Hvalfangsten,
blevne betænkelige ved Anlæget af de mange norske
Hvalfangeretablissementer, og der er efter sikkert Forlydende for gnnske nylig indsendt en Klage til Regeringen over, at Hvaldamperne srjle under norsk Flag.
Alt i all er Færingerne derfor i Øjeblikket en velstillet Nation. Hcrlil kommer, at Regering og Rigsdag
st.øtter dem paa alle i\faader. Ved den lokale Samfærdsel,
ved Fiskeriinspektionen, ved Øernes Forsyning med Læger,
\'ed Kongsjordens (Statens Ejendom) Dortfæste for en
urimelig ringe Afgift, ved Øernes og de omkringliggende
Farvandes nøjagtige Opmaaling og Kortlægning o. s. v.
o. s. v. sørger Regeringen for Ilcfolkningrns Vel, og del
maa siges, at Færingerne ere Nationens Kælebørn, der
aldrig henvende sig forgæves til Regering og Rigsdag.
Al Færingerne vise sig særlig taknemmelige over
de Goder, de modtage fra .Moderlandet, kan man just
ikke sige. Befolkningen har tidligere baft Ord for at
være en meget loyal Befolkning, der med den største
Kærlighed bang ved l\1oderlandel. Men Tidernes ni\•ellerende og autoritetsnetlbrydende Aand har desværre
ogsaa her gjort sin Indflydelse gældende. Delle viser
sig i ganske umotiverede, mindre velvillige Følelser overfor
Dansk og Danske. Af de 4 Ugeblade, der for Øjeblikket
utlgives paa Færøerne, ere de 3 mindre ,·enligsindede
mod Autoriteterne - (man crintlre, at næsten alle Embedsmænd paa Færøerne ere Danske) - og mod Danmark i \lmindclighed. En saa<.lan Bevægelse er ikke
ualmindelig pna al'sides liggende Øer, der kun ere lidet
i Berøring med Omverdenen, hvor man tror sig tilsidesat og forglemt af Moderlandet og udlægger alt som
bevidst Tilsidrsættelse. Man gør i de Kredse Fordring
paa, at al Undervisning skal foregaa pau F'ærøisk, nt det
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officielle Sprog skal være færøisk - ja man mener
endog, at Fiskeri-Inspektionen skal være færøisk - man
erindre, at Færingerne ere ganske fritagne for Værnepligt. Et talende Tidens Tegn i saa Henseende er, at
Færingerne i disse Dage (Juni HJOl) til Folketingsmand
med stor Majoritet have valgt en Mand, der er Medredaktør og Medejer ar det mest separatistiske Blad, et
Blad, der 1,tadig lægger meget lidet venlige Følelser for
Dagen overfor Danske og Danmark.
Jeg skylder dog Sandheden at tilfoje, at det ikke
er hele Befolkningen, der lytter til disse misfornøjede
Røster. En Del af Befolkningen er vel fornøjet med
Forholdene, som de ere, og de have sandelig heller ikke
Grund til andet, naar man betænker, hvor velvillig den
danske Regering og Rigsdag har stillet sig overfor Færingernes Ønsker, og naar Hensyn tages til de store
Fordele, som Færingerne nyde i mange Henseender
(meget smaa Skalter - ingen Værnepligt o. a.).
Med Hensyn til Sømandskab og Sømandsdygtiglled
ere Færingerne, som alle Folk, der fra Barnsben ere
vante til at se Faren lige udenfor deres Dør, baade
dygtige og uforsagte, men det skorter dem - ligesom
forresten Islænderne - lidt paa de elementæreste Begreber om visse Dele af den praktiske Sømandskab, hvad
der ikke saa sjældent foraarsager Ulykker. Det er saaledes f. Eks. næsten umuligt at faa en Færingerbaad til
at lægge paa Siden af et stilleliggende Dampskib; enten
bliver Baaden liggende langt fra Skibet og nærmer sig
først eftPr gentagne Opfordringer, eller ogsaa sætter
den Stævnen lige ind paa Skibet med Fare for at knuse
Baadens Stævn. Om Afstandsbedømmelse have de ikke
meget Begreb. Inspektionsskibet er undertiden bleven
opfordret til at tage Trawlere, der efter sigende ligge
pna Territoriet, allerhøjst 1 Km!. fra Land, og naar
Inspektionsskibet saa bar været ved Trawlerne eller
undersøgt de nøjagtig opgivne Mærker, har det vist sig,
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at de nævnte 'l'rawlere ligge eller bave ligget langt udenfor
Territoriet. Dette hænger maaske sammen med de færøiske Fiskeres Uformuenhed til al forstaa, at det kan tillades fremmede Fiskere at fiske under Færøerne, naar
de holde sig udenfor Territorialgrænsen. De mene, at
hvor Færingerne i Aarhundreder have tisket, der bør og
maa ingen anden fiske - ligegyldigt hvad den engelske
Regering mener - og tle blive meget forundrede , oaar
man ikke kan give dem Mcilhold heri. Denne Animositet mod fremmede Fiskere forhindrer dog slet ikke
Færingerne i - naar cle kunne se pekuniær Fordel derved - al tage Tjeneste i 'frawleroe, og de ere sikkert
de første lil at vise disse de gode Fiskepladser, selv
om disse skulle ligge lidt indenfor Territoriet.
Som tidligere nævnt ere Færingerne fritagne for
Værnepligt, og skønt delte i mange Retninger er et
Gode for Folket, kan mao alligevel ikke andet end at
ønske, at Værnepligten vilde blive indført paa Færøerne.
Naar man ser de unge Færinger i Baad, i deres Færd
overfor ældre, overfor Anlorilclerne, kort sagt i mangfolclige Forhold, fanr man ØjPt op for, hvor udmærkP.t
Befolkningen vilde have af al faa Værnepligten indført
- al faa lært, at der er noget, de,· heddet· at lyde og
at underol'dne sig andre, at faa lært, at Ens egen Vilje
ikke altid skal være den raaclende, og at det ikke for
en Færing lige saa lidt som for enhver anden er en
Skam at underordne sig andres Vilje og at have Respekt for Autoriteten. Set fra et praktisk Standpunkt
vilde det være i høj Grad gavnligt, om Færingerne saa
sig lidt om pna Jorden og dPrved tabte lidt af den Ensidighed, som er en Følge af at leve paa et saa afsides
Sted og sjældt>n komme i Derøring med Omverdenen.
Jeg er ikke blind for, at det vilde være fot'bunden med
nogen Vanskelighed, da mange unge Folk daarligt kunne
undværes; men det samme kan ogsaa siges herhjemme,
og lige saa godt som de unge Færinger nu gaa ombord
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i de engelske Trawlere, kunne de gaa ombord i de
danske Krigsskibe. Jeg tror, at det vilde være en Vin<ling saavel for Danske som for Færingere, og Regering
og Rigsdag vilde gøre vel i at indføre Værnepligten paa
Færøerne, selv om Befolkningen i Begyndelsen vilde se
med mindre velvillige Øjne herpaa. De her fremsatte
Anskuelser deles af ikke faa Færinger, og jeg er vis paa,
at Værnepligten efterhaanden vilde blive et Tilknytningsled
til Moderlandet, som man ikke skal lade upaaagtet, og
som der kan være god Brug for.
Med Hensyn til Trawlerne og deres Optræden paa
Færøerne, da maa det siges, at der nu slet ikke eller
næsten slet ikke fiskes paa Søterritoriet, og det af den
simple Grund, at det ikke kan lønne sig for Trawlerne
at fiske derinde, idet Fisken ikke som paa Island staar
paa Territoriet. Torsken opholder sig, som tidligere
nævnt, enten paa Bankerne langt NO. og SV. for Øerne
eller paa Vaarfiskegrundene, 6 a 12 Kml. N. for Øerne
og 6 a 8 Kvm. S. for Norderøerne. Der ligge Trawlerne,
og det er kun, naar daarligt Vejr tvinge dem til at søge
Læ under Landet, at de maaske trawle paa Territoriet;
nogen Skade anrette de absolut ikke. I Maanederne
Maj- September findes ingen Trawlere paa Færøerne,
idet de alle gaa til Island. Hermed skal dog ikke være
sagt, at Inspektionsskibets Forbliven ved Færøerne ikke
er en Nødvendighed; thi saa hensynsløse Folk som
Trawlskippere og deres Besætning vilde paa de afsides
liggende Steder paa Færøerne, som de søge, tage sig
alle mulige Friheder og ikke paa nogen Maade agte
Landets Love men opføre sig som Herrer i Landet,
saafremt de ikke blive holdt til Vinden af Inspektionsskibet. Dettes Forbliven ved Øerne er derfor ganske
nødvendigt.

Anordningen, Regulativet og Flaadens værnepligtige Lægdsrulle-Mandskab.
Af Overlæge Dr. Breuning-:Slorm.

Det maa nærmest forbavse, at • Regulativ for Bedømmelsen af de værnepligtiges Dygtighed til Krigstjeneste" af 24. Aug. 1894 ikke oITenlig har været udsat for mange Angreb (Mand og Mand imellem har det
gaaet ret Jivligl), og at det først er 6-7 Aar efter dets
Fremkomst, at der bande fra Hæren (l{orpslæge, lDr.
Bondesen) og fra Flaaden (Skibslæge Rørdam) er rettet
ganske alvorlige Angreb paa det. Jeg skal her kun
bolde mig til det sidst nævnte ( ijFlaadens værnepligtige
Lægdsrulle-Mandskab", Tirlssk.rift for Søvæsen 1901,
S. 7 ff.), der jo nærmest kan paaregne Interesse hos
dette Tidsskrifts Læsere.
Jeg man da begynde med at erklære mig enig med
Skibslæge Rørdam i meget og navnlig i Hovedsagen: at
Regulativet ikke kan anses for tidssvarende, især efter
Hærloven af 13. April 1894 (jfr. Loven af 13. Decbr.
1895), og dette træder saa meget skarpere frem, som
Regulativet er dateret 24de August 1894 :>: over 4
Maaneder senere end Hærloven. Forklaringen af denne
mærkelige Kendsgerning ligger i, at Odskrivniogsvæsenet
sorterer under Justitsministeriet, og det kunde maaske
ikke med Ilillighed forlanges af delle, al det skulde være
klnr over de gennemgribende forandrccle Forhold, som
fremkaldtes yed Bærloven af 13. April 1894.
I 1893 var der, som bekendt, nedsat en Kommission
(beslaneode af Hepræsenlanler for Justitsministeriet, Hær
og Flaade - mærkeligt nok ikke for det praktiske Udskrivningsvæsen), som havde til Opgave at tage under
Overvejelse, hvilke Forandringer der kunde være at foretage i den da gældende Anordning og Regulativet af
16. Juni 1882 med senere Tilføjelser; den arbejdede

Flaadeos værnepligtige Lægderulle-lllandekab.

535

stadig med det Formaal for Øje, at der skulde skaffes
et saa stort Antal udskrevne som muligt, hvad der i
dens Forslag til Forandringer gav sig Udslag dels i
Højdegrænsens Lavmaal 59 " for Søværnets Mandskab,
dels paa mange Steder i et ikke ringe Afslag paa de
Fordringer, man egenlig burde stille til de udskrevne
værnepligtige. - Nogle Maaneder efter, at Kommissionen
havde indgivet sit Forslag, vedtoges den ny Hærlov,
hvorefter Hæren kun fik Brug for et langt ringere Antal
værnepligtige end tidligere. Hvad havde da været naturligere end, at Kommissionen var bleven beordret til at
træde sammen igen for paa Basis af den nu helt forandrede Situation at modificere sit Forslag, et Arbejde,
som da let kunde være gjort, og som rimeligvis vilde
have medført et Forslag af en helt anden Art, hvorved
man maaske vilde have faaet netop de bedste blandt de
værnepligtige udskrevne til Tjeneste. Dette skete imidlertid ikke - i Stedet for fremkom (som allerede anført,
4 Maaneder efter, at den ny Bærlov var emaneret) det
nu gældende Regulativ, hvis Mangler Aar for Aar træde
stærkere frem.
Som rimeligt er, fremgik Forslaget til det ny Regulativ paa mange Punkter som et I{ompromis mellem
ret skarpe Modsætninger, og naar jeg skal betegne Fremgangen lige over for Regulativet af 1882, ligger den
nærmest i, at nu fik selve Sessionens Skøn om den
værnepligtiges 11enstdygtighed til en bestemt Klasse
langt større Betydning, end den havde haft tidligere.
Hvad nu særlig angaar Flaaden, da var den paa
den Tid ret ilde stedt: den fik aldrig i lste og 2den
Udskrivningskreds det Antal, som behøvedes, og det
manglende erstattedes tilsyneladende ikke efter nogen
bestemt Regel. Herpaa bødedes, idet efter ~ 14 i Anordningen af 24. August 1894 Supplementet til E K 1
fortrinsvis tages af E I{ 7 og E K 5 (Fæstningsartillerister
og Fæstningsartilleriets Konstabler) Mandskab, der lige-
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som E I{ 1 skal • være i Sland til at udføre det strenge
Arbejde ved Vaabenets lleljening11. Paa Grund af det
store Antal tjenstdygtige værnepligtige, alle masser krævede, maatte Flaadens Repræsentanter i Kommissionen
strække sig vidt - i de fleste Tilfælde dog først efter
indhentet Bemyndigelse af Marineministeriet.
Naar jeg nu bar gjort Skihslæge Rørdam den
Indrømmelse, at det gældende Regulativ er daarligt,
hører desværre vor Enighed foreløbig op. Med et daarligl Redskab (især naar bedre ikke kan faas) kan man
nemlig godt præstere et ordentligt Arbejde, hvad der
med andre Ord vil sige, at naar man benytter Anordning
og Regulativ (og helt umuligt er det sidste jo dog heller ikke I) rigtigt, kan man fan meget pæne folk til Søværnet. I enhver Udskrivningskreds tiltrædes Sessionen
af en Søofficer, i 2 Kredse er der endvidere en fast
Læge eller en Reservelæge af Søværnet. Jeg har ganske
vist kun gjort Tjeneste som Sessionslæge i lste og i
2den 0dskrivningskreds, men jeg mindes ikke noget Tilfælde, hvor en værnepliglig er erklæret tjenstdygtig til
E ({ 1, uden at Sessionschefen først har henvendt sig
til Søofficeren med det Spørgsmaal: • lian De bruge
ham Br. . . . ?«, og jeg har heller ikke noget Tilfælde
præsent, hvor Udskrivningschefen i Modstrid med Søofficerens Mening har erklæret en værnf'pligtig ljenstdygtig
til E K 1. Naar altsaa Søofficeren skønner, at Tilgangen
til E K 1 ikke er saa ringe, at der er Anledning til at
slaa af paa Fordringerne, vil han altid have del i sin
Magt, eventuelt støttet af Marinelægen, at modsætte sig,
at paagældende udskrives til E K 1.
S. 10 og 11 anfører Skibslæge Rørdam saadanne
Tilfælde, hvor Flaaden faar 11de aller daarligstc Folk,
hvad Legemsbygning angaar; thi selv om der staar i
Anordningen af 24de August 1894: nDelle Mandskab
maa være i Stand til at udføre det strenge Arbejde ved
Værnet., saa ophæves delte ganske ved Regulativets
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Bestemmelser n. Heri har Skibslæge Rørdam decideret
Uret; Regulativ;et er en Vejledning, (der staar udtrykkelig
i Indledningen: •Til Vejledning saavel for Sessionerne
som for Kassationskommissionerne ved Bedømmelsen af
de værnepligtiges Tjenstdygtighed tjener nedenstaaende
Regulativ•), og det kan paa intet Punkt omstyrte An-ordningens klare Udtryk i ~ 6 :
•lste Klasse (E K 1). Søværnet.
. . . . . . . . . Dette Mandskab maa være i Stand
til at udføre det strenge Arbejde ved Værneta.
Naar Skibslæge Rørdam S. 11 opstiller en Liste
paa 12 Rubrikker af Fejl, som en Mand kan være behæftet med og dog være tjenlig til E K 1, saa er det
aabenbart ikke hans Mening, at Manden skal kunne
have dem alle 12 (i saa Tilfælde hørte denne jo ogsaa
snarest hjemme i Dr. Nicola's Raritetskabinet), men
ban siger dos umiddelbart efter den lange Liste:
• Det vil altsaa ses, at hvad Legemsbygning angaar,
kan en Mand være behæftet med ret mange og ret sto11e
Skavanker, og dog kendes tjenlig til Flaadenij.
Men her har Skihslæge Rørdam ikke haft in mente
Indledningen til Regulativet, hvor de11 s~aar:
•Flere 1) hver for sig uhinderlige Legemsfejl ville
efter Omstændighederne kunne indskrænke den værnepligtiges Anvendelighed saaledes, at han kun bliver anset som skikket til visse Arter af Krigstjeneste eller
til Tjeneste som Militætarbejder.
Flere 1 ) Legemsfejl m. m. 1 der hver for sig medføre, at den paagældende kun kan betegnes som skikket
til Tjeneste som Militærarbej(\er, ville efter Omstændighedeilne kunne gøre ham uskikket til al Krigsljenesteu.
Fraset Nr. 1 paa Listen S. 11 (Bøjden 59 ") og Nr. 4
~) Det havde maaøke været heldJgat, om Udlryk.ket havde været:
•2 eller llere, ; men denne Udtydning e11 vlat ølaaet faøt i
Praksis.
Tldukr. I. Snesen. 72. A.arg.
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(Ringere Grad af Stammen 1)} omhandler alle de andre
Rubrikker, hvorefter den værnepligtige er uskikket til
E K 2 m. m., saadanne Fejl og Mangler, som bevirker,
at paagældende ikke kan antages at ville kunne udholde
forcerede Marcher eller Løb, som disse f{)asser jo kan
komme til at foretage, eller hindrer ham i at bære den
reglementerede Tornyster og Oppakning. Det maa
heller ikke overses, at, alene med Undtagelse af Bøjden,
deler E K 1 paa alle Punkter Skæbne med E K 7 (Fæstningsartilleriet), for hvilket de nævnte Fejl ogsaa maa
anses at have mindre Betydning; og den masse skal jo
dog have •kraftigt Mandskab, som maa være i Stand til
at udføre det strenge Arbejde ved Vaabenets Betjening•.
I det hele taget tror jeg, det er en stor Fejl al
betragte Reg. li[ som en stor Brokkasse eller Spaanehave, hvori alt Affald ophobes. Reg. IU omhandler
dem, som kun er tjenstdygtige til en enkelt bestemt
masse og ikke kan bruges til Supplering af andre
masser; og jeg kan tænke mig Tilfælde, hvor man netop vil være glad over Reg. III: f. Eks. naar en Mand,
der i ganske særlig Grad egner sig for en bestemt
Klasse, viser sig at have en ganske lille Fejl, som bevirker, at man ikke tillige kan give ham Vedtegoiug til
eo anden Klasse, hvor han ellers ogsaa kunde være anvendelig.
Et Øjeblik maa vi dvæle ved Minimnrnsbøjden. Del
er selvfølgelig til Dels en Smagssag, om man vil ha,c
Folk under 60" som Kombattanter. Jeg for mit Ved1)

Reg. m A 7: Ringere Gmd nr Stammen er hlnderlls for Anvendelse til E K 2, 3 os 4.
For Rylterlcts Vedk. kom denne Bestemmelse Ind I Henhold Ul Anord. ij 6, Kl11sse 4. For Fodfolkets Vedk. mente
man, nt -et lignende Hensyn Ul Ordonnnnstjeneste og andre
Meldinger kunde tages, dn Fodfolket opererer med storre
ll[asser os derfor vonøkellgere knn sikre sig mod denne
Fejle Tilstedeværelse hos pnogældende.
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kommende synes udmærket om de smaa kvikke, tætte
og raske Folk mellem 59" og 60 ", og i Torpedobaadene
synes der at kunne være god Anvendelse for dem (til
at betjene store Kanoner egner de s ig naturligvis ikke).
Deres Antal er nu ikke saa stort: ved velvillig Meddelelse fra Bestyreren af Orlogsværftets Beklædningsmagasin kan jeg oplyse, at Tallet paa værnepligtige
(baade befarne og E K 1) under 60" har været:
1895 . . .. 43
96 •.•• 23

97 .... 20
98 .... 8
99 .... 20
1900 .... 10
altsaa i Gennemsnit 21 om Aaret, hvad der vil sige
1,e pCt. af de indkaldte værnepligtige af Søværnet.
Jeg kommer nu til et mere kildent Punkt: Kravet
paa en vis minimal Synsstyrke for Søværnets Mandskab.
Naar den i Regulativet er sat til 6/ls paa det bedste
Øje, saa skete dette først efter Samraad med de Kommissionen tilforordnede Øjenspecialister; jeg skønner
ikke rettere end, at Grænsen er sat saa yderlig som
muligt, og kan ikke være enig med Skibslæge Rørdam
i at kalde dette for en god Synsstyrke (der er jo Mulighed for, at den paa det andet Øje kun er 6/eo). Hæren
kan jo kun bruge saadanne Folk, naar deres Synsstyrke
ved Briller kan bringes op til 8 /12 paa det bedste Øje,
og af praktiske Grunde kan Brugen af Briller ikke tilraades i Flaaden. Det kan være, kedeligt nok af den
anførte Grund at maatte lade en kraftig, velskabt Dampskibsfyrbøder gaa og tage til Takke med en Splejs af
Mejerifyrbøder - men det maa ikke overses, at selv for
Fyrbøderne er det nødvendigt at have en ikke for slet
Synsstyrke i Betragtning af de mange Faldgruber, som
findes særlig for dem om Bord i Skibene. Der er natur37"
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Jigvis Mulighed for, at mangen Mand med SynssLyrke

8/H kan klare sig lige saa godt som den med 6/1s men> som sagt, de specielt sagkyndige nærede Betænkelighed ved at gaa længere ned end til den i llegulativet
fastsatte Grænse.
Al arbejde paa at faa Regulativet forandret under
de nuværende Forhold vil næppe føre til noget. Skulde
der være Udsigt Lil, at vort Forsvarsvæsen i en ikke saa
fjern Fremtid faar en endelig Ordning, vil Spørgsmaalet
efter al Rimelighed blive taget op paany.
Det kunde være fristende at gaa udførligere ind
paa de her omhandlede Punkter og tage andre Punkter
frem, f. Eks. Spørgsmaalel, om det er ønskeligt i Anordning og Regulativ at faa Underafdelinger under lste
Klasse, E K 1 (Dæksfolk, Maskinfolk osv); men det vilde
bringe denne lille Artikel op til et ret stort Om.fang, og
Meningen med den har kun været al paapege, at, hvor
daarligt eller ikke tidssvarende man end anser Regulativet af 24de August 1894 for at være, saa kan det i Forbindelse med Anordningen meget godt benyttes til at
ska.tre Søværnet brugeligt Mandskab.

Sølientenant-Selskabets Virksomhed.
Forsamlingsanret 1900-1901.

lste Møde, 13. Nov. Dagsorden ener Lovenes~ 27.
2det Møde, 27. Nov. Foredrag af Premierløjtnant
.itmdrup om hans Ekspeditioner lil Grønland - Fore'41.ianing af Lysbilleder.
3die Møde, 4. Dec.
1) Kapt. A. P. Bovgaard: Om Hærens Organisation,
2~ Valg af Udvalg til Bedømmelse af Prisspørgsmaal Nr. 6 /1000 - Signalvæsen.
4.de Møde, 11. Dec.
1) Fastsættelse af Prisspørgsmaal for 1901.

Sø11eulenant-Sel3kalleta Virksomhed.
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2) Nogle Udtalelser af Kommandør With om Stribmødet.
5te Møde, 18. Dec.
1) Kapt. Jehnke: Den selvbevægende Torpedos Udvikling siden dens Indførelse i Flaaden.
2) Kommandør Kofoed Hansen imødegik Kommandør Withs Udtalelser fra forrige Mede.
3) Fastsættelse af Værdien af Præmier for Prisspørgsmaa\ i 1901.
6te Mede, 8. Januar.
1) Et af Kommandør Kofoed Hansen paa 5te Møde
fremsat Forslag vedtoges i en af Kommandørerne
Bardenfletb og Lund foreslaaet ændret Form.
2) Valg af Udvalg til Bedømmelse af Prisspørgsmaal
Nr. 6/t9oo - Mindeskrift om Slaget paa Rheden
- og Nr. 1 /teoo - Reservebefalingsmænd.
3) Kapt. Hohlenberg fremkom med en motiveret
Henstilling til Bestyrelsen om at foreslaa 'Selskabet at fuldføre Inskriptionen paa Gerners
Billede, hvilket vedtoges.
7de Mede, 22. Jan. -Kommand·ør Kofoed Hansen:
Københavns Søfront.
Sde Møde, 29. Jan. Premierløjtnant Reinhard: Om
Fæstningskrig.
9de Møde, 5. Febr. Premierløjtnant Scbou: »Herluf Trolles II elektriske Installation.
l0de Møde, 19. Febr. Premierløjtnant Jørgensen:
Om røgfri Krudtsorter.
Ute Møde, ~6. Feb. Udvalgsbetænkning om Besvarelse af PrisspArgsmaal Nr. 6/uoo - Diskussion; F.orfatteren - Premierløjtnant Bundesen - tilkendtes Selskabets Præmie; Trykning af -.Ses varelsen ved toges.
12te Møde, 5. Marts. Udvalgsbetænkning om Besvarelse af Prisspørgsmaal Nr. 6/1900, der ikke præmiebelønnes.

542

Meddelelser frn Nord- og Østersømnrinerne.

13de Møde, 12. Marts. Udvalgsbetænkning om Besvarelse af Prisspørgsmaal Nr. 1/1900 - Diskussion.
14de Møde, 19. Marts.
1) Udvalget meddeler, at den i foregaaende .Møde
behandlede Besvarelse ikke vil blive præmiebelønnet.
2) Bestyrelsen foreslaar Honorarer til Forfatterne
af Prisspørgsmaalene Nr. 5 / 1900 og 6 / 1900· Præmiens Beskaffenhed for sidstnævnte fastslaas.
3) Valg af Udvalg til Forslag af Prisspørgsmaal
for 1902.
4) Valg af Bestyrelse.

Scheel,
Formand.

Meddelelser fra Nord- og Østersømarinerne.
Danmark.
Marine-Budget 1901 - 02.
~

I.

23.

Søværnet.

1900- 01
Kr.

1901-02
Kr.

A. Marineministeriet . ........
B. Lønninger og andre Udbeta-

91434

94134

linger til Flaadens Personel

792 308

795 372

teriale ................... 2 856 252
Udgifter til Brød ..........
40134
Sygevæsen
.....
48 600
- Beklædning ....
62 917
- lndkvurtcl'ing ... 123 293
Opmudringsvæsen .........
35 000
Undervisoingsanslaller .....
116 308
Udrustninger ............• 1002 400

2 877 240
40333
49000
63534
113 041
35000
121 761
941900

C. Værftets Lønninger og MaD.

E.
F.

G.
H.
I.

K.

Moddelelser fra Nord- og Østersomarlnerne.
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1900-01

1901-02

Kr.

ltr.

93 228
97 736
L. Forskellige Udgifter .......
M. Betaling for Flaadens Mandskabs Børns Undervisning ..
120
80
1146
834
N. Pensionister ..............
32 390
36190
0. Søkortarkivet .............
Tilsammen ... 5 295 530 5 265157
Herfra gaar :
Afdrag og Leje for BoUger i Nyboder .... 84744
Fra Søetatens særlige
Fonds ............ 31269
Paa Grund af Ledighed
i Rammerne ....... 15000
131061
131013
Udgift for Søværnet ... 5164 469 5134144

A.
B.
C.
.D.
E.
F.
G.
H.
I.
IL

Il Andre under Marinen henlagte lnsei-tutioner.
Lodsvæsenet . . . . . . . . . . . . . 177 416
225 250
Fyrvæseoet. . . . . . . . . . . . . . . 1 103 077 1 050 616
Vagervæsenet. . . . . . . . . . . . . 131 945
137 123
Navigationsvæsenet....... .
81100
80 300
Eksamen for Maskinister . . .
33 500
39 250
Skoleskib f. vordende Sømænd
15 000
15 000
Del meteorologiske Institut .
87 780
85 850
Christiansø og dens Vedligeholdelse som Nødhavn .....
22702
15 002
Hirsholmene ..•..........
23000
2500
Forskellige Udgifter ...... .
11460
11460
-------1 686 980 1 66~ 351

e 26.

VI.
A. Søværnet.
1901-02
1. Forandring af ældre Krigsskibe :
Kr.
a. Forandring af Dæksapparater i Torpedobaade og Patrouillebaade (1. Bidrag) ..
10000
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1901-02'

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

b. Installation af ældre i Behold værende
Lysmateriel i 'l'orpedobaadene Nr. 2 og 3
Søminer .......................•....
Artillerimateriel: Ammunition til •Herluf
Trolleu ........................... .
Sømærker m.m. bestemte til Flaadens Brug
i Krigstid ......................... .
Ny Kedel til Svedekisten paa Dokøen .. .
Hydraulisk Presse med Akkumulator til
Skibbygningsværkstedet .............. .
Forbedring af Transportmidlerne paa Orlogsværftet (1. Bidrag) ............... .
Bygningsarbejder paa Orlogsværftet .... .
Indretning af Lokaler 'paa Søbefæstningen
til den paa Reden kommanderende sømilitære Myndighed ................. .
Ekstraordinært Tilskud til at forlænge Stationsskibet ved Islands Togt i 31/s Maaned

Andre Udgifter.
1. Til Fortsættelse af den paabegyndte Opmaaliog af de islandske Farvande ..... .
2. Til Fortsættelse af Udgivelsen af Resultaterne af den islandske Opmaaliogsekspeditions Arbejder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B.

1900-01
Kr.

~

1700
99000
126 000
14 500
4000
20 000

50 000
36 000

6 850
49 000
417 050

30000

2 000
- -32000
-

Sammendrag.

J. Til Søværnet ..........

Kr.

23 5164 469
~ 26
403 900
5 568 369
11. Til andre Institutioner under
Marinen. . . . . . . . . . . . . . ~ 23 1 686 980
~ 26
45 500
1732480

1901-02
Kr.

5 UJ4144
417 050
5 551164

1662 351

32 000
1694 351
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Der er saaledes iaar bevilget 17 000 Kr. mindre
til nSøværnetu, og til nandre Institutioneru 38 000 Kr.
mindre end ifjor.

Bemærkninger til enkelte Konti.
~

23. I.
B. D. E. F. Forøgelsen skyldes væsentligst, at der er
bevilget 30 Reserveoverkonstabler til fortsat Tjeneste
istedetfor 15 det foregaaende Aar.
C, Af denne Konto anvendes nedenstaaende Beløb paa
følgende Maade:
1900-01
1901-02
Kr.
lu.
I. Bygning af ny Skibe med
fast Inventarium ... . . . . 1215 000 1215 000
Il Vedligeholdelse af Flaadens Skibe med Inventarium og Fartøjer ..... 676 600
677 500
III. Forfærdigelse og Vedligeholdelse af Flaadens øvrige Inventarium og Magasinsgenstande ...... . 138 000
138 000
IV. Vedligeholdelse af Værftet
155100
m. Bygninger og Inventar 135 800
V. Værksteds- og Driftsomkostninger ........ . 227 970
227 970
VI. A. Anskaffelse og Vedligeholdelse af Artillerigenstande samt til
Prøver og Forsøg ..
73 600
73600
8. Søminer:
1. Passive Miner .. .
37 920
37 920
2. Aktive Miner ... . 128 490
129 490
VII. Forskellige Udgifter ved
Værftet ......... . .. . .
80 607
80396
VHI. Uforudsete Udgifter ... .
24000
24 000

2 737 987 2 758 976
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Forøgelsen skyldes 1G 300 Kr. til Sætning ar et
nyt Bolværk langs Nyholms Sydside og 3 600 Kr. til
Reparalion af Ophalerbeddingen.
Nybygningskonloen anvendes udelukkende til
Fortsættelse af Panserskibet 110lfert Fischersu Bygning.
Følgende større Reparationsarbejder skulle udføres:
1. Reparation af Briggen •Ørnen" og dens Omdannelse til Kadetskib.
2. Hovedrensning og Reparation af Træværket i Opm aalingsfartøj et "Krieger •.
3. Reparation af Dæk og Skandæk i Minefartøjerne
A, B og Nr. 2.
4. 2 nye Kedler i Kanonbaaden •Guldborgsundn.

IL Formindskelsen er begrundet i, at der ingen større
Troppetransporter finder Sted iaar; de Skibe, som
ere udrustede i Aar, findes aoforte S. 409.

0. Forøgelsen skyldes væsentligst Udgivelsen af foreløbige lilhografisk udførte Kort af nyeste Arbejder, samt
Udgivelsen af nFortegnelse over Fyr- og Taagesigoalstationer i Danmarku (udgives hvert andet Aar).
~

23.

li.

Å, Forøgelsen paa denne Konto falder i Bo,1edtrækkeoe

saaledes:
Lønningsforhøjelse . . . . . . . . . . . . . . 2 200 Kr.
Understøttelser . . . . . • . . . . . . . . . . . 1 600 Doliger og Broers Istandsættelse og
Erhvervelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 100 Vedligeholdelse af Damplodsfarløjer 9 500 Ny Dæksband til Gedsers Lodseri. . 3 000 -

56 400 Kr.
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medens der er en mindre Udgift af c. 8 000 Kr.
fra det foregaaende Aars ekstraordinære Konto, saaledes at Forøgelsen paa Lodsvæsenets Budget bliver
c. 48 000 Kr.

B. Paa Fyrvæsenets Budget er en forøget Udgift af c.
17 UOO Kr. til Personel, Brændselsmateriale og Vedligeholdelse af Materiellet paa Grund af Anlæg af ny
Fyr, samt 26 000 Kr. til Udgifter ved Bals Fyrskib,
medens der er en mindre Udgift af 95 000 Kr. paa
ekstraordinære Byggeforetagender, saaledes at der
ialt bliver en mindre Udgift af c. 52 000 Kr.
Af Nybygninger skal anføres:
1. Bevilling til et Fyr paa Skallingen.
1. Bevilling til et nyt Fyrskib.
Nyt Taagesignalapparat til Kronborg Fyr.

D. G. H. I.

Formindskelsen paa disse Konti skyldes
mindre ekstraordinære Udgifter.

E. Forøgelsen her skyldes en Forøgelse i Eksaminandernes Antal ved Maskinisteksamenen, Understøttelse
af Folk , der ville tage Maskinpassereksamen I samt
Anskaffelse af ny Lærebøger.

Nedsættelser paa Budgetforslaget 1901-02.
~

23.

Paa Værftets Konto fandt en Nedsættelse Sted af

60 000 Kr. saaledes:
Til Istandsættelse af u Iver Hvitfeldtc, ... 30 000 Kr.
Guldborgsunds Reparation nedsat med .. 15 000 som vil blive bevilget til næste Aar.
Paa Konto C. 111 ••...•.••....•..••.. 5 250 C. IV ................... . 4200 C. V ................... . 6 500 ~

60 000 Kr.
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Lodsvæsenets Konto nedsattes med 135 000 Kr., idet
der nægtedes Bygningen af et nyt Damplodsfartøj til
østre Lodsdistrikt.
Fyrvæseoels Konto nedsattes med 93 000 f{r. idet
der nægtedes 58 000 Kr. til Bygning af et Fyr paa Lollands Sydkyst, og 1. Bidrag til et Reservefyrskib nedsattes
med 35 000 Kr.
~

2a. vr.

1. Anskaffelse og Installation af 4 Stkr.
57 mm. B. IL med Tilbehør samt elektrisk
Lysmaleriel i Panserskibet Lindormen ..

77 000 Kr.

2. ForAgelse af Ammunition til Flaadens
Skibe (1. Bidrag) ................... . 100 000 -

3. Ny Drivmaskine til Skibsscnedeværkstedet 35 000 4. Ny Spor og selvbevægelig Kran til Skibbygningsværkstedet. ... . ............ .
5. Ombygning af en Længe i Nyboder .. .
6. Foranstaltninger til Sikring af Kjøbenhavns Frihavn ..... . ..............•.
7. Signalmateriel til Brug ved Forsvaret af
Kjøhenhavo mod Søsiden .•..........

24 000 90 000

-

18 000 -

050 - -6-350 000 Kr.

Norge.
Marinebudgettet 1901 - 02.

D. n1, d. A. vedtoges det ordinære Budget. Regeringens Forslag beløb sig til 4 550 000 Kr.; det vedtagne
Budget lyder paa 4 475 000 Kr. Af Besparelserne, der
altsaa andrage 75 000 Kr. hidrører Hovedbeløbet fra, at
de udskrevne Værnepligtiges Løn efter det ny Lønningsregulativ er sat noget lavere end efter Departementets
Forslag (Lønnen er nu 20, 30 og 40 I{r. henholdsvis
Mandskab
for Matroser, Fyrbødere og Maskini11ter med Forsørgelsespligt yderligere 10 Kr. pr. faaned).

-

-

- -- - - - --------~--
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Indtægtsbudgettet vedtoges mad 125 000 Rr.
Af de vigtigere Poster skal nævnes:
Kap. J.

1901-02

1900- 01

Kr.

Kr.

Kommanderende Admiral med Stab
Marinestyrelsen ...........
Generalstaben .............. . ..
Distriktskommandoer ...........
Søofficerskorpset .............•
Saoitetskorpset ................
Sømilitære Korps ..............

7 000
13000
27 000
28000
277 000
45000
338 000

:~an:værke/korpset } ..........
me orpse
Intendanturkorpset .............
Værftsadministration ...........

427 000

....

8 000
20 000
27 000

{

274 000
37 000
354 000
331 000
65 000

75 000
151 000

159 000

390 000

361 000

Øvelser og Togter .. . . . . . . . . . . . 1 067 000
(heraf Mobiliseringsøvelser 30 000).

1 045 000

Kap. II.
Korpsenes Skoler ..............

Kap. III.

Kap. IV.
Nybygning af Krigsskibe ....... .
Vedligeholdelse af Krigsskibe ... .
Minevæseoet (aktivt) ........... .
Artilleriet. ........... .. ..... . .
Sanitetsvæsenet ............... .
Vedligehold. af Land- og Vandbygo.
Værftsudgifter ................ .

250 000
185000
100 000
150 000
19 000
168 000
292 000

800 000
143 000
34000
197 000
17 000
153 000
270 000

ad Kap. I. Af ny PQster findes: 1) Udgifter til de
3 ny Distriktskommandoer (Carljohansv., Christiansand,
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Bergen), der skal oprettes i indeværende Termin; de
oprettes foreløbig ikke i deres fulde Omfang, da Indrulleringsforretningerne endnu ikke kan overdrages dem
(Tidsskr. f. Søv. Jan. 1901). 2) Udgifter til det ny Intendanturkorps.
ad Kap. I I. For at forøge Tilgangen af Konstabler
til sømilitære Korps, af hvilke der i det planmæssige
Åntal mangler c. 100, maa der fremdeles udbetales
Haandpenge ved Hvervning, samt Ekstralønning til Rekapitulanter.
ad Kap. li J. Jstedetfor det tidligere 3 Maaneders
Eskadretogt, er der nu i Overensstemmelse med den ny
Organisationsplan bevilget Penge til 5 Maaneders Eskadretogt i 2 Afdelinger til Uddannelse for de to Kontingenter
værnepligtige Menige. Omkostningerne ved Stambesætningerne i de oplagte Krigsskibe andrage c. 290 000 Kr.
ad Kap. I V. Medens der i en Række af Aar Ordinært har været foreslaaet og bevilget 800 000 Kr. til
Nybygning af Krigsskibe, foreslog Regeringen af budgetmæssige Hensyn iaar kun 600 000. Heraf har imidlertid
Stortinget kun bevilget de 250 000 til fortsat Bygning
af Torpedobaadene af U. Kl. Nr. 18 og 19, hvorimod de
resterende 350 000, der foresloges anvendt til Paabegyndelse af en 860 Tons Aviso, først skal bevilges efter
nærmere Redegørelse fra Departementet, da der i Reguleringskornmissionen havde været Uenighed om Anvendeligheden af en saadan Type. Flertallet i Rommissioneo mente, at der burde bygges en Krydser paa
c. 2 000 Tons bl. a. for at kunne vise Flaget paa oversøiske Pladse1· med et moderne Fartøj, hvortil Departementet ikke kunde give sin Tilslutning af Hensyn til
Bekostningen (c. 3 Mill.J. Et andet Moment til Udsættelsen var Tanken om Anskaffelse af Undervandsbaade,
naar der forelua tilstrækkelige Oplysninger om Forsøg
med disse Fartøjer.
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For at beskæftige Værftet i Carljv. bestemtes det,
at Værftet skulde bygge 3 Fæstningsdampbaade (til
Tønsberg, Bergen og Christianssand) samt en Dampbaad
til den geografiske Opmaaling for Beløb, der bevilgedes
paa Armeens Budget.

Det ekstraordinære Forsvarsbudget.
D. /ø d. A. bevilgedes efter en langvarig Debat det
ekstraordinære Forsvarsbudget i det væsentlige i Overensstemmelse med Statsraad Stangs Forslag.
Det beløber sig til alt 12,1 Milt. Kr., hvoraf dog af
tidligere Bevillinger havdes de 2,6. Resten 10,2 Mil!. skal
fordeles paa 3 Terminer - indeværende 2 850 000 l{r.
Heraf tilfalder 254 000 Kr. Marinen (17 4 000 til
Ammunition og 80 000 til Paabegyndelse af Ammunitionsoplagssted ved Bergen).
Af de til Armeen iaar bevilgede Beløb, skal de vigtigste anvendes til:
1) Anskaffelse af hurtigskydende Feltartilleri 1100 000.
2) Fortsættelse af Christiansands Kystbefæstning 3◊-0 000
(Kommunen desuden 100 000).
3) Foranstaltninger ved andre Kystbefæstninger 196 000.
4) Paabegyndelse af Sikring af Landtilgangene til Christiania (Glommen - Linien og Frederikshald- Linien)
samt Opsætning af bevægeligt Positionsartilleri 1 Mil!.
8

Sverrig.
Marinebudgettet 1902.

Jævnsides Forslag til ny Hærorganisation og Forandringer i Værnepligtsloven forelagde den svenske Regering iaar Rigsdagen Forslag til ny Marineorganisation.
Foruden Forslag om Forøgelser af det faste Personel
og Bestemmelser om forlænget og forbedret Uddannelse
af saavel det faste som det værnepligtige Personel samt

552

Meddelelser fra Nord- og Østersømarlnerne.

Forbedringer af Udskrivniogsvæsenet, indeholdt Forslaget
til oy Marineorgaoisatioo ogsaa delJ vigtige Bestemmelse,
at all Artilleri, bestemt til Besætning for Kystbefæstninger,
skulde samles til et Vaaben under Navn af Kystartilleriet,
der skulde sortere under Marinen. Under Kystartilletiet
skulde atter det passive Minevæsen ved Kystbefæstningerne
henlægges.
Som bekendt l!Orterede hidtil Carlskrona Artillerikorps under Marinen, Vaxholms Artillerikorps under
Hæren. I 1897 anførte Statsrevisorerne i deres Betænkning, at Ordningen af Stockholms Søforsvar, hvor Befæstningerne med Besætning sorterede under Hæren,
medens det flydende Forsvar og Minespærringerne henhørte under Marinen, forekom dem uheldig. En Kommission - hovedsagelig bestaaende af Landofficerer der kort efter blev nedsat for nt overveje Ordningen af
Sverrigs Befæstningsvæsen, kom til samme Resultat, idet
den mente at en saadan Ordning nødvendigvis maatte
virke hindrende saavel for en kraftig Kommando i Krigstid
som for en rationel Uddannelse af Personellet i Fredstid.
Kommissionen foreslog derfor, at Anlæg og Artilleribesætninger saaye\ ved Stockholms som ved de af den
foreslaaede Kystbefæstninger ved Gilteborg og Fårosund
skulde underlægges Marinen. Spørgsmaalet har derefter
været forelagt forskellige saavel land- som sømilitære
Myndigheder og Kommissioner, og Ilesultatet af alle
disse Overvejelser var ovennæYnte Regeringsforslag til
Rigsdagen, der vedtog det og de andre Organisationsforslag uden synderlig Debat.
Ikke slet sna glat gik det med Regeringens Forslag
til Forandring af V ærnepligtsloven, hvorefter Fredstjenestetiden skulde forlænges fra de nuværende 90 Dage
til 365 Dage. De befarne 11amt de til Tjeneste ved
Flaadcns Stationer udskrevne værnepligtige af Lægdsrullen
skulde aftjene denne Tid i el Træk, hvorimod den for
de til Kyslartilleriel og til 11eneste ombord i Flaadens
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Skibe udskrevne Lægdsrullefolk fordeltes paa en længere
første Indkaldelse og en kortere Genindkaldelse til Repetitionsøvelser. Den fulde Fredstjenestetid paa 365
Dage skulde dog først indføres fra og med 1908 indtil da foresloges den sat til 197 Dage - og da
Genindkaldelsen skulde finde Sted det 4de Aar efter Indskrivningen i Rullerne - den første [ndkaldelse var sat
til Aaret efter [ndskrivningen - vilde Loven og den
derpaa baserede Plan for Uddannelsen af de Værnepligtige
altsaa først fra 1912 være fuldstændig gennemført. Regeringsforslagene vare ledsagede af detaillerede Beregninger over de forøgede Udgifter, de vilde medføre, og
det fremgik deraf, at Marinens ordinære Budget vilde
stige fra 8 652 000 Kr. (Budget 1901) til 13 889 000 Kr.
(Budgetoverslag 1912).
Regeringen motiverede sine Forslag med, dels at
moderne Søkrigsmateriel var af en saa sammensat Art,
at der nødvendigvis krævedes lang og grundig Uddannelse
for at kunne betjene det fyldestgørende, dels at først,
naar der havdes Mandskab inde hele Aaret rundt, blev
det muligt at holde Flaade og Kystbefæstninger i fornøden krigsberedt Stand, og det fremhævedes i denne
Forbindelse særligt, at en eventuel Fjende jo ikke kunde
forudsættes at ville levne disse Vaaben, der netop vare
beregnede paa i forreste Række at tage Kampen op,
synderlig lang Tid til Mobilisering.
Det viste sig dog umuligt at faa Rigsdagen saa
langt med, som foreslaaet af Regeringen, og denne gik
da efter en Del Forhandlinger ind paa at forkorte de
365 til 300 og de 197 til 172 Dage , samt stryge alle
Genindkaldelser. Dog udtalte Regeringen udtrykkelig,
at den ikke nnsaa delle Kompromis som en Løsning
paa Spørgemaalet 7 man i Længden vilde kunne blive
staaende ved .
Derefter vedtoges Marinens Budget for I 902 med
en samlet Sum af 21 445 025 Kr. saaledes:
Tldo ■lll', f . Søvmten . 72. A.arg,
88
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Ordinære Budget.

Kr.

A. Ministeriet og Overstyrelsen ........ .

Q$400

B. Flaaden.
I. Personel :

Kr.

Jt,,,

Lønningflr til det faste
Personel ......... . 2 911979
Beklædning t. Sømandsog Skibsdrengekorpserne ........... . 342 775
Naturalforplejning ... .
537 286
Båt~mandsinddelingen.
2~400
Lindring i Rustningsog Roteringsbyrden.
33 300
3 851 740

li. Materiel:
Reparationer og Vedligeholdelse.

1 685 000

Ill. Udrustninger og Øyelser:
ØveJser for det faste,
Personel . . . • . . . . . . 1 000 000
Repetitionsøvalser for
Reserveofficerer. . . .
Øvelser og Beklædning
for det værnepligtige
Mandskab . . . . . . . . .

11 900

350 000

1361 9,00
IV. Undervisningsnnstal\e.c:
Sekrigsbejskolen . . . . .
13 600
Seol'flcersskolen . . . . . .
30 490
Skibsdrengeskolen . . . .

9 380

53.470
V. Sygepleje og Hospitalsvæsen ..........•....

44 ,000·,

6 996110
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C. Kystartilleriet.
I. Personel:
Lønninger til det faste
Personel . . . . . . . . . .
Beklædning til det faste
Personel . . . . . . . . . .
Naturalforplejning til
det faste Personel. .

Kr.

826 209
132 384
226 621
1185 214

n.

Materiel:
Reparationer og Vedligeboldelse .

III. Øvelser :
Øvelser for det faste
Personel . . . . . . ... • .
Øvelser for det værnepligtige Mandskab . .

145 602

120,000
15 680

IV. Syg.ep leje og Hospitalsv.

135680
13 000
1479 496

D. Diverse.
Alderstillæg ...........•......
Officerer og Li gest. i uden!. Tjeneste
Forskelligt ... . .............. .
Diæt81"• og. Rejsepenge ...•.....
Skrivematerialier m.m .........•
Ekstraudgifter ..••......... ,...

37000
12000
22254
23 500
97 513
12 500

204,767
E. Handelen.
Søkortarkivet ••.••......•...••
65 000
Lods-, Fyr- og Redningsvæsen .. 1500 409
Undervisningsanstalter for Søfarten
100 800
Nautisk-meteorologisk Institut ...
9000
Aider&ttlla!g for Personalet ved de
to sidstnævnte Jnstitutionl!r .•. ,
1688 209
Siltnma for: det ord-inære Budgett .. 10,4&1 r982

as•
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Ekstraordinære Budget.
Kr.
A. Flaaden.
Anskaffelse af nyt Krigsmateriel .. 6 639 915
Ombygning af • Thordøn" og nTirfing • (2. Rate) .............. . 280 000
Stanglorpedobaades Forandring til
Patrouillebaade ............. . 107 900
Anskaffelse af 2den Forsyning af
Ammnnition og Torpedoer til
Panserbaadene A, Il og C ... . 1206 000
Skydeforsøg (med Kanoner) .... .
15 000
(med Torpedoer) ... .
5000
Ansk. af Reservetorpedoer ..... .
80000
passive Miner til Flaaden
50000
Skærgaardsmateriel .....
50000
Kulforrad for Mobilisering 290 000
Beklædningsforraad for
Mobilisering •••......•...•..
105500
Odv. af Eksercerhuset i Carlskrona
61900
Dækn. af Overskr. af Overslaget til
Bygning af Øvelsessk. uJarramas•
39 690
Lønforbedring for Søofficersskolens
Lærere .................... .
1860

B. Kystartilleriet.
Armering af Befæstningerne ved
Carlskrona og Fårosund ..... .
Anlæg og Arbejder ved Kyslbefæstn.
ved Stockholm og Carlskrona ..
Opførelse af Kaserner ......... .
Anskaffelse af Materiel til det passive Minevæsen ............. .

Kr.

8 932 765

294 400
780600
683 078

122 200

C. Dyrtidstillæg til en Del Bestillingsmænd m.fl ..................... .

1880278
170 000

Summa af det ekstraordinære Budget . . • 10 983 043
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Det saaledes vedtagne Budget er ganske overensstemmende med Regeringens Budgetforslag, naar undtages,
at Rigsdagen paa det ekstraordinære Budget nedsatte
det foreslaaede Dyrtidstillæg til Bestillingsmænd m. fl.
med 128 175 Kr., og paa det ordinære Budget strøg en
foreslaaet Forhøjelse af 70 000 Kr. paa Overslaget til
Øvelser og Beklædning for Flaadens \'ærnepligtige Mandskab, som mentes unødvendig efter at Fredstjenestetiden
var bleven forkortet til 172 Dage istedetfor de foreslaaede 197.
Sammenlignes Budgettet med Budgettet for indeværende Aar (se Tidsskr. f. Søv. for Aar 1900, Pag. 396
og flg.) ses, at det ordinære Budget er forøget med
1 809 687 Kr., medens det ekstraordinære Budget er
formindsket med 2 241 062 Kr. F01·klaringen berpaa
fremgaar af nedenstaaeilde Anmærkninger til de forskellige Konti:

I.

Det ordinære Budget.

ad B. Flaaden.
r. Personellet. Forøgelsen her er 470 548 Kr., der
fremkommer, dels ved at Personellet fra og med 1902
skal forøges n;ied: 10 Officerer (2 Kommandørkaptajner,
4 Kaptajner, 2 Løjtnanter og 2 Underløjtnanter), 1 Marineingeniør, 25 Underofficerer, 175 Mand i Sømandskorpset
og 80 Skibsdrenge; dels ved nogle mindre Lønforbedringer
for Underofficerer samt for Sømandskorpsets to laveste
Lønningsklasser, dels endelig derved, at forskellige Gagetillæg, der tidligere belastede andre Konti - navnlig
Udrustningskontoeo - nu ere henførte under Lønningskontoen.
li. Materiellet. Vedligeholdelseskontoen er formindsket med 40 000 Kr., beregnede for Bygninger, Anlæg
m. m., der efter den ny Organisation sortere under Kystartilleriet.
III. Øvelser. Kontoen til det faste Personels Øvelser
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er forhøjet fra 870 000 Kr. i Aar til 1 000 000 K-r. for
1902, altsaa med 130 000 Kr., men der er i Virkeligheden endnu en Forhøjelse paa 51 000 Kr., idet dette
Beløb tidligere medgik til Øvelser for det faste Personel
,ved Carlskrona Artillerikorps og det passive S0minevæsen;
men disse Øvelser betales 1fremtidig af Kystartilleriets
Konto.
ad C. Kystartilleriet.
Til Carlskrona Artillerikorps opførtes de senere Aar
et Beløb af 293 795 Kr., hvortil kommer de ovennævnte
51000 Kr. til Øvelser, sna at For.øgelsen her er 11 134 701
Kr., af hvilket Beløb dog 405 843 Kr. tidligere fandtes
paa Krigsministeriets Budget (for Sebefæstningsanlægene
og det nu i .Kystartilleriet indgaaede Vax.holms A>rtillerikorps).
De resterende Forhøjelser pau det ordinære Budget
skal der ikke gaas nærmere ind paa, de skyldes hovedsagelig forøgede Administrationsomkostninger.
Det ekstraordinære Budget.
Nedgangen her fremkommer hovedsagelig ved, at
Ombygningen af •Svea11, ,Gota« og •Thule" nu er tileodebx;agt.
Bevillingen til Nyanskaffelse af Krigsmateriel fordeler
sig saaledes:
Fuldendelse af Panserbaadene A, B og C 1 835 86ø .KJ:.

1. Rate (Halvdelen) til Anskaffelse af 3
1. Kl. og 2 2. Kl. Torpedobaade. . . . . . .

598 050

Anskaffelse af en Torpedobaadsødelægger 1 212 000
l. Rate (Halvdelen) til Anskaffelse af en
1. Kl. Panserbaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 813 000
Anskalfelse af et flallonfarløj ...... , . . . 181 000

-

6 639 915 lu:.
Alle Fartøjerne skulle bygges i Hjemlandet, undtagen
Torpedobaadsødelæggeren. I Priserne er medregnet An-
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skaffelse af 2den Forsyning af hmmunition og Torpedoer
(for Panserbaadens Vedkommende dog ikke 2den Forsyning af Torpedoer).
Panserbaaden og Torpedobaadene blive af de 1sidste
svenske Typer; Torpedobaadsødelæggeren af engelsk Type.
Ballonfartøjet indrettes for en Ballon med 500 Meters
Stigehøjde og faar ikke egen Fremdrivningskraft, men
skal bugseres, og det til Ballonens Betjening fornødne
Personel beregnes indlogeret i Bugserskib et (hertil tænkes
anvend\ en 1. Kl. Kanonbaad) .
.Af de øvrige Poster paa det ekstraordinære Budget
akal kun gøres opmærksom paa de betydelige fortsatte
Bevillinger til Anskaffelse af Forraad - af Kul og B13klædning - for Mobilisering.
Angaaende Kystartilleriets Organisation skal anføres
følgende:
Vaabenet organiseres paa to Regimenter, Carlskronas
og Vaxholms Regimenter; men for at frembringe jævnere
Avancement for Officerer og Underofficerer, foregaar
dette ikke ved de enkelte Regimenter, men ved K.ystartilleriet som Helhed. Vaabenet, som foreløbig omfatter de tidligere Carl11kronas og Vaxbolms Artillerikor,ps
samt Størsteparten af det - tidligere under Flaaden ved det passive Minevæsen ansatte Personel, beregnes
at være fuldt organiseret 1912.
I den følgende Omtale af Vaabenets enkelte Korps
,b etegne 'l'allene i Parentes den Styrke, hvortil der er
optaget Lønning m. ro. paa Budgettet for 1902. Hvor
der er henvist til analoge Forhold ved Flaaden, vil fornøden Oplysning herom findes i Tidsskr. f. Sø\'. for Aax
1900 Pag. 281 og flg.
Vaabenet bestaar af:
1) Oflicerskorpset (Reserveofficersinstitutione'li).
2) Civilmilitært Personale.
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3) Underofficerskorpset.

4) Den faste Stamme.
5) Bevaring. (Værnepligtigt Mandskab).
ad 1. Officerskorpset tæller:
1 (1) General, Chef for Kystartilleriet.
2 (2) Oberster, Regimentschefer.
2 (2) Oberstløjtnanter.
6 (3) .Majorer.
38 (23) JCaplajner.
34 (25) Løjtnanter.
17 (141 Underløjtnaoter.
Lønnings- og Pensionsforhold er i Hovedsagen som
for Flaadens Officet'er.
Uddannelsen til Officer er henlagt til Marinens Undervisningsanstalter, da man mente, at Undervisningen her
bedre end ved Hærens svarede til Hystartilleriels Behov,
ligesom man ogsaa mente derigennem at opnaa bedre
Samarbejde og gensidig Forstaaelse mellem Flaadcns og
Kystartilleriets Officerer. Uddannelsen for Officersaspiranterne, der for at blive antagne skal have taget Studentereksamen samt forinden gjort et kortere Søtogt
med et af Flandens Skibe, er derefler bestemt til at
foregaa i 19 Maaneder ved Vaxholms Regiment, i 7 Maaneder (1 Læseaar) ved Søofficersskolen, samt i c. 3 Maaneder om Bord i Flaadens Skibe, for at Aspiranterne
derigennem kunne faa noget Begreb om Søvæsen. •Højskoleuddannelse skal bibringes Kystartilleriets Officerer
ved Søkrigsbøjskolen, hvor der i den Anledning oprettes
et almindeligt Kursus for subalterne Officerer og et
særligt r{ursus for Stabsofflcerer.
(Rcscrveofllcersinslitulionen). l Mobiliseringstilfælde
behøver Kystartilleriet for at fylde sine Rammer - foruden c. 15 Majorer og Kaptajner, der forudsættes at
kunne fans blandt afskedigede faste Officerer - c. 60 8.eserveløjtnanter. Til saadanne tænkes uddannet I{offordi.kaptajner og Styr11Jæud, Ila man, navnlig fur al undgaa
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at Batterierne beskyde egoe Skibe og iøvrigt af Hensyn
til Kystartilleriets Opgaver i det hele tnget, anser det
for at \'ære af største Betydning, at Reserveofficererne
ere sømandsmæssigt uddannede.
Ved denne Ordning af Rekrutteringen er opnaaet,
at Kystartilleriets Reserveofficersinstitution kan gøres li!
en Afdeling af Flnadens. Den første Uddannelse er fælles
for Flaadens og Kystartillel'iets Reserveofficersaspiranter,
og de sidste udnævoes efter fuldendt første Uddannelse
og Repetitionskursus til henholdsvis Reserveunderløjtnant
og Reserveløjtnaot i Flaaden, medens selvfølgelig al
praktisk Tjeneste forrettes ved Kystartilleriet. Da det
anses for umuligt at uddanne Aspiranterne til Tjeneste
baade ved Artilleriet og ved det passive Minevæsen, skal
der hvert andet Aar uddannes 3 til Minetjeneste, hvert
andet Aar 9 til Artilleritjeneste; med et Dekrement beregnet til c. 35 pCt. vil det for ~fobilisering fornødne
Antal da haves i 15 Aargange.
Lønnings- og Pensionsforhold, Tjenestepligt samt
Længden af Uddannelse, Tjenestegøring og Repelitionskursus er som for Flaadens Reserveofficerer.
ad 2. Det civilmilitære Personale tæller:
Intendanter.
3 (3) Læge!'.
1 (1) Auditør.
2 (2) Præster.
3 (3)

ad 3. Underofficersko1·pset tæller:
50 (40) Flagunderofficerer.
104 (84) Underofficerer af 2. Grad.
Lønnings- og Pensionsforhold ere nærlig
Flaadens Underofficerer.
Korpset rekrutteres fra den faste Stamme.
mentsbetingelserne ere analoge med de for
Underofficerer gældende. Korpset er fordelt paa
5 Afdelinger:

som for
AvanceFlaadens
følgende
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a)
b)
c)
d)
e)

Artilleriafdelingen.
Minørafdelingen.
Økonomiafdelingen.
Maskinistafdelingen.
Baandværkerafdelingen.

ad 4. Den faste Stamme tæller 1314 (1194) Mand,
fordelte dels til de samme 5 Afdelinger som Underofficererne, dels i 4 Lønningsklasser, svarenae til Sømandskorpsets. Stammen rekrutteres udelukkende ved Hvervning; Lønnings-, Pensions- og Bvervningsforhold ere
som ved Sømandskorpset, dog er den korteste Kapitulationslid for Minørafdelingen 4 Aar, for de øvrige Afdelinger 3 Aar.
ad 5. Bevaringen. Bebo-vet her.af for Mobilise11ing
er c. 6 000 Mand. Aarlig skal uddannes c. 1 150 Mand,
for at man -ved Mobilisering kan klare sig med 7 AaTgange. Rekrutterne møde den 1. Novbr. I 1902 vil
man dog paa Grund af Forandringer ved Udskrivningsvæsenet endnu ikke kunne fan Rekmlter efter den nye
Lov, hvilket er Aarsagen til den lave Sum (15680 Kr.),
der paa Budgettet for del nævnte Aar er opført til Øvelser
for Bevåring.

Rusland.
Marinebudget for Aaret 190 I.

Administrationsudgifter ..... . ... . ... . 2 351128 Rb.
Lønninger og Lønningstillæg ........ . 11 781 468 Undervisningsanslatter ...........•... 1132 767 Nybygning og Vedligeholdelse af Skibe,
Artilleri m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 568 222 Udrustninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 20 387 803 -Orlogsværfter og Fabrikker . . . . . . . . . . . 5 822 669 Bygningsvæsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 654 341 'Hydrografisk Afdeling og Fyrvæsen . . . . 1 312 157 ·Læge- og Ho1Spilalsvæsen . . . . . . . . . . . . 1 203 777 -
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Alexander III Havnen ved Lihau .•. , .. 3 200 000 Rb.
Forbedring af Vladivostok ·Havn ..... . 2 000000 ·Ind11etning og Forbedring af Port Arthur
Bavn ......................... . 3 000 000 Opmaaling af Jenissej's og Obi's Mundinger ........................ .
54 700 Forskellige Udgifter ................ . 1637 634 - -----lait. ... 97 106 666 Rh.
hvilket er c. 10 Mill. Rubler mere end for Aaret 1900.
Af ovennævnte Beløb ere de følgende ekstraordinære
Udgifter:
Flaadens Forøgelse ................. . 16 000 000 Rb.
Normalbudgettets Forøgelse .......... . 10 000 000 Forbedring af Vladivostok Bavn ...... . 2 000 000 Indretning og Forbedring af Port Arthur
Havn ......................... . 3 000 000 Kwan tung Halvøens Marine Administration
32 966 Opmaaling af Jeoissej's og Obi's Munding . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54 700 Rb.
10 000 Forøgelse af Fripladser i Pigeskoler . . .
Jalt .... 31 097 666 Rb.
Af Kontoen for Nybygning og Vedligeholdelse af
Skibe, Artilleri m. m. anvendes:

Til Bygning af Skibsskrog .......... .

7 800 000 Rb.

\fil Maskineri ..................•...

5 300 000 Til Panser ...........•.••..••.•.... 3 400 000 Til Udrus,tning ................•.... 1000000 '{]forudset .••.......................
439 - - -305
--lait. ... 17 805 439 Rb.
A.f den til Nybygning af Skibsskrog bevilgede Sum
anvendes til:

Eskadre-Panserskibe.t Borodino .....•..
Eskadre-Panserskibet Arcol .••••.••.•••

800 000 Rb.
900 000 -
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Eskatlre-Panserskibet Alexander III . . . • . 1 400 000 Rb.
Eskadre-Panserskibel Fyrst Suvorof. . . . . 900 000 En 3000 Tons Krydser til Stillehavet . . . 680 000 Kystforsvars-Panserskib af Type GeneralAdmiral Apraxin ......... .. ....•.. 450 000 En Kultransportdamper paa 7 200 Tons. 500 000 En Kejseryacht af Type Alexandria ..... 100 000 To Torpedobaade af 2. Klasse til Eskorte
for Kejseryachterne ved Peterhof....
50 000 'fo 6 250 Tons Krydsere til Sortehavsflaaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . 1 398 560 Seks 350 Tons Torpedobaade til Sortehavsflaaden ..................... . 300 000 En 318 Tons Transportdamper ....... .
3 440 Tolv Torpedobaade til Port Arthur .... . 318 000 ------lait .... 7 800 000 Rb.

Tyskland,
Marinebudget for Aaret 1901.

A.

Løbende Udgifter (ordinære Budget).
c. Kr.

Rigs-Marinebestyrelsen og Marine-Kabinettet
Marinens Admiralstab .... .. ............ .
Fyr- og Vagervæsen, Søkort, Observationer.
Stationsintendantur ................... .. .
Retspleje ............................. .
Sjælesørge og Garnisonsskolevæsen ....... .
Gager og Emolumenter ................. .
Udrustninger ...................•.......
N aturalforplejning ...................... .
Beklædning ........................... .
Garnisonsforvaltning etc ................. .
Huslejetillæg .......................... .
Sanitetsvæscn ......................... .
Rejse-, March- og Fragttillæg ........... .

1167 000
110 000
286 000
323 000
97 000
76 000
16150 000
17 200 000
1057 000
298 000
2 240 000
1255 000
1202 000
2 237 000
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c. Kr.

Bygningsvæsen.........................
285 000
Flandens og Værfternes Vedligeholdelse •... 19 460 000
Vaaben og Befæstninger . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 540 000
Kasse- og Regnskabsvæsen . . . . . • . . . . . . . .
498 000
Kyst- og Opmaalingsvæsen. . . . . . . . . . . . . . .
472 000
Forskellige Udgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
893 000

------

Totalsum: Marinebestyrelsen. . . 71 804 970
Centralforvaltningen for Kiautschou . . . . . . .
43 300

- -- - - -

Totalsum: Løbende Udgifter . . . 71 848 280
(imod 66 511 478 Kr. i 1900).

B.

Udgifter en Gang for alle (ekstraordinære Budget).

a. Ifølge Flaadelovens ordinære Etat, Kap. 6.
I.
A.

Nybygninger og Armeringer.
Nybygninger (og Ombygninger).

Linieskibet • Kaiser Barbarossa• (A), (4. og
sidste Rate) ................. 1 • • • • • • •
Linieskibet 11Kaiser Karl der Grosse• (8),
(4. og sidste Rate) . . .. . . . . . .. . . . . . . .
Stor Krydser •Prinz Heinrich• (A), (4. og
sidste Rate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Linieskibene •Wittelsbach« (C) 1 ), aDu og

Kr.

2 473 000
1850 000
3 040 000

•E• (3. Rate å 5 400 000) ............ 16 200 000
Lilie Krydser 11Thetis« (C), 11Ariadne11 (D),
(3. og sidste å 1026 000) . . . . . . . . . . . . 2 052 000
Linieskibene »Fa og •G• (2. Rate a 5 940000) 11880 000
Stor Krydser 11B«, (2. Rate) . . . . . . . . . . . . . . 5 400 000
Lille Krydser 11E« og •Amazone• (F), (2. og
sidste a 2 375 000) ................. . 4 750 000
Kanonbaaden 11A« (2. og sidste Rate) ..•..
900000
Linieskibene »Ha og •I« (1. Rate å 2 700 000) 5 400 000
Stor Krydser »Ersatz K0nig Wilhelm• (1. Rate) 3 060000
1

,

Wlttelsbacb, s Konto blev af Budgetkommlulooen sat ned til

8240000.
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Lille Krydser •G•, •H•, •let (1. Rate å 1170000) 3 510 000
Ombygning af Skibe af 11Siegfried• -Typen
(1. Rate)... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 4050 000
Nybygning af en Torpedobaadsdivision (2. og
sidste Rate) . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . 3 085 000
Nybygning af en Torpedobaadsdivision (1.
Rate} . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . 2 160 000
Totalsum: Nybygninger og Ombygninger. . . 69 644 700

B. Artilleri-Armering.
Linieskibet 11Kaiser Wilhelm der Grosse" (5.
og sidste Rate) •.. . .............. . ...
Linieskibet • Kaiser Barbarossa • {A) og • Kais er
Karl der Grossea (B), (4. Rate) . ... . .. .
Stor Krydser •Prinz Beinrichn (A) (4. og
sidste Rate) ... . .. . ........... . ..•..
Linieskibet •Wittelsbacb~ (C), nD• og •E•
(3. Rate) ...•.....•........... . • . ..••
Lille Krydser •Tbelisa (C) og DAriadne« (D)
(3. og sidste Rate) .... . ... . .... . .... .
Linieskibet • F• og •G" (2. Rate) ..•.•....
Stor Krydser • B • (2. Rate) ....... . .... . • .
L'ille Krydser II E II og " Amazone• (F) (2. Rate)
Kanonbaaden uA• (2. og sidste Rate) ...•. .
En Torpedobaadsdivision (2. og sidste Rate)
Linieskibene • H • og • II, (1. Rate) ..... . . . .
Stor Krydser "Ersatz Konig Wilhelmn (1. Rate)
Lille I{rydser •G•, •B« og nlu (1. Rate) ..•
En T<irpedobaadsdivision (1. Rate) .......•.
Forøgelse af Armeringen i • Siegfried11 -Klassen
(1. Rate) ........................ . ..•
Tolalsum: Artilleri-Armering. • •

1350 000
3420000
1080000
3 510000

360000'
1800 000
1890 000
450 000
261000 '
192 000
2520 000
1170 000
1080000
189 000-

---450-000
19 721 700"

C. Ti>rpedo-'Armering.
Linieskibet • Kais er Ilarbacossa1, (B) og_ • Kais er
Karl der Grosseu (B) (3. og sidste Rate)

468000

I
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Lille l&ydser »Thetisu (C) og •Ariadne• (D)
(3._ og_ sidste Rate) .................. .
198 000'
Liniesltibet "Wittelsbach « (C), » D• og • E
(2. Rate) .......................... .
810000
Lille Krydser nEa og •Amazonecc (F) (2. Rate)
252 000
En Torpedobaqdsdivision, (2, og sidste Rate)
2VO 000
Linieskihet »Fu og •G• (1. Rate) ......... .
270 000
Stor Krydstir »B« (1. Rate) .••............
216 000
Stor Krydser • Ersatv Konig Wilhelm u (1. Rate)
90000
llille Irrydser II Gu, 11 Ila og a la (1. Rate) .. .
108 000
En Torpedobaadsdivision (1. Rate) ........ .
216 000
Porandting af Torpedoarmeringen i• Siegfried•423 000'
Klassen (1. Rate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
----Totalsum: Torpedo-Armering. . . 3 321 000
(l

Rekapitulation:

A. . . 69 644 700 Kr.
B . . • . 19 721 700 C.... 3321000 B. a. I. 92 687 400 Kr.
(imod 62 581500 Kr. i 1900).

II.

Øvrige ekstraordinære Udgifter.

Værftsnybygninger m. m. (Værftsudvidelse i
Kiel og Torpedoafdelingens Udvidelse i
Wilhelmsbafen m.m.) ............... .
Artillerikon~truktioner .....•........••..•
Torpedokonstruktioner .................. .
Garnisons- og LazaretbnybygQinger ...... .
Forskelligt (derunder Baandvaaben-Nyanskaffelser) .....................•.......

Kr.

------

Totalsum : li. . .
Rekapitulation :

I • • • . 92 687 400 Rr.
li.... 5 399 235 B. a •• 9.8 086 635,dir.

5 3.99 235

568

Medclelelscr fra Nord- og Østersømnrlnerne.

Herfra fradrages:
x:r.
Tilskud til den ekstraordinære Etat. . . . . . . . 42 860 700
Til Rest i Kapitel 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 55 226 935
(imod 34 396 641 Kr. i 1900).
b. Ifølge Flaadelovens ekstraordinære Etat, Kapitel 13.
~

Havnebygninge~

Til Bygning af 2 store Tørdokker i Kiel, in-

klusive Ekspropriation (6. Rate) 1) • . • • • . .
Til Bygning af 2 store Tørdokker i Wilhelmshafen (2. Rate) ....... . ........•.....
Til Bygning af et Bassin paa Holm-Øen ved
Danzig (2. Rate) 2 ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Til Bygning af et nyt Bassin og et tredie
Havneindløb i Wilhelmshafen (1. Hale) ..
Til Bygning af et nyt Bassin i Ki~l (1. Rate)
Forlæggelse af Torpedoafdelingen i Kiel til
Wieker-Bugten (1. Rate) .•............
Anlæg af en Torpedo-Skydeplads i Flensborg
Fjord (l. Rate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totalsum: Bavnebygninger. . .

Kr.

2 430000

1800000
900 000
900 000
2 700 000
360 000

540 000
-----9 630 000

B.

Kystbefæstninger.

Til Forstærkning af Kiels Forsvar (4. Rate) .
270 000
Til et nyt Kystbatteri i Wilhelmshaven (1. Rate)
900 000
---'-- - -Totalsum: Kystbefæstninger.. . 1170 000
Rekapitulation:

9 630 000 Kr.
1170 000 B. b . . 10 800 000 Kr.
Hertil Tilskuddet . . . . . 42 860 700 Total sum: Kapitel 13. . 53 660 700 Kr.
(imod 36 558 900 JCr. i 1900).
1

A ... .
B .. ..

Nedsat Ul 1 530 000 Kr.

• Strøget.

!\leddeleiser
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Hoved re kap i tul at i o n.
71848280 Kr.
A + B a + B b. . . . . . . { 55 225 935
53 660 700
Bovedsum . . . . . . . . . . 180 734 915 Kr.

Personellet.
Inklusive Forøgelserne i 1901 beslaar dPlte af:
97 4 Søofficerer.
526 Kadetter.
159 Maskinmestre.
13 400 Mand ved Matrosdivisionerne.
020 Mand ved Værftsdivisionerne.
3 157 Mand ved Torpedoafdelingerne.
2 295 Mand ved Skibsartilleriet.
44 Officerer ved Marineinfanteriet.
1129 Mand ved Marineinfanteriet.
208 Mand ved Beklædningsdepoterne.
164 Læger ved Sanitetsvæsenet.
249 Mand ved do.
61 Officerer ved Artilleriforvaltningen.
126 Mand ved do.
29 Officerer ved Torpedovæsenet.
115 Mand ved do.
16 Officerer ved Søminevæsenet.
60 Mand ved do.
186 Intendanturelever.
20 Mand ved Opmaalingsvæsenet.
Resume.
1 283 Officerer.
164 Læger.
29 591 Underofficerer (og Dæksofficerer) og Menige.
Af Budgettet og Flaadelisterne fremgaar det, at
Tyskland har følgende Skibe henholdsvis sejlklare og
under Bygning:
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Under Dygning

Sejlkl,are

5
4

4
1

Li ni e skibe :
ar "Kaiser«--Klassen . • . 7 af ""'iltelsbach, -JOassen.
af •Brandenburg1e-r<I. .
af nSachseD111-Klassen •
oOldenburg« . .... .. . .
(14) ............ (7)

({ y s tf o r svarssk ib c:
6 af 11SiegfrietJ.,-l(lasscn. 2 af 11Siegfried«-l{lasse11
(Ombygning).
(6) ...... . ...... (2)

Panserkanoobaade:
13 .................... 0
Store Krydsere:

10 .................... 3 af »Prinz Dcinrichu-l{l.
(NB.I• ErsntzTCunigWilhelm ")
Smaa I<rydsere:
24 . . . . . . . . . • . . . . • . • . . . 5 af • Gazelle «-l{lassco.
l{anonbaade:

6 .................... 0
Torpedostroyere og store Torpcdobaade
(130-380 Tons)

59 ~..... . .....•........ 11

Mindre Torpedobaade (c. 88 Tons):

38 ..................... 0
End\'idcre haves en Mængde Skole-, Opmaalingsog I:lavncskiuc og andre Fartøjer til specielle F'ormnal.

:Forskellige Efterretninger.
En ny fCrigshavn skal oprettes paa Nordkysten af
Øen Sylt.
En ny Torpedobandslmvn skal udgraves i Wieker
Bugt (mel).

{
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El Stats-Panserværk vil sandsynligvis hlive oprettet,
da lludgetkommissionen bar tiltraadt Forslaget. Der
spares herved aarligt 3 Millioner Mark, i alt i Tiden til
Flaadelovens Terminus 60 Millioner.
I Rigsdagen fremførte Fyrst Arenberg under Budgetbehandlingen (angaaende Udgifterne til Søkort m. m.) den
tyske Flaadeforenings Ønske om, at Marinen vilde forsyne sig med egne Søkort. (For Tiden haves kun engelske).
Amerika var netop nu i Gang hermed, og det var i Handelsmarinens Interesse, at Tyskland ikke kom til at staa
tilbage for Amerika i denne Henseende.
Admiral Tirpitz bemærkede, at han gerne vilde imødekomme dette Ønske, men hertil udkrævedes 8 Millioner
Mark, som Rigsdagen først maatte bevilge.
Den tyske • Flottenverein " bestod i Slutningen af
1900 af 599 141 Medlemmer imod 248 881 i Slutningen
af 1899. I Løbet af Aaret blev der af Foreningen udgivet 6 Millioner HøgP,r og Flyveblade, og der blev holdt
3600 Foredrag.
Foreningens Indtægter beløb sig d. 1. .Januar 1901 til :
Ordinært •....... 537 438 Mark,
Ekstraordinært . . . 411 812
Reservefond . . . . . 148 171
Ranglisten af 8. Maj 1001 omfattede:
2 Admiraler.
209 Capitånlieutenants.
7 Vice-Admiraler.
324 Oberlieutenants zur See.
12 Contre-Admiraler.
133 Lieutenants zur See.
424 Fahnricbs zur See.
64 Capitåns zur See.
22 Fregatten-Capitil.ns.
211 Seekadetlen.
86 Corvetten-Capitans.
De ældste Capitans zur See ere udnævnte i 1893
(indtraadte i Marinen i 1867). De yngste CorvettenCapitans ere ca. 38 Aar, de yngste Capilånlieutenants
ca. 30 Aar.
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Indhold af Tidsskrit'te1·.
Ar Kaptuju J. S. Hohleubcq;.

1901.
Artilleri, Panser. Englnccring •· Navul orilnnnco. S. 145, l!JS
High cxplosive shells. S. 156, - Riviøla marillima. Muno,·rn delle
nrligllcrle. Encrgin idraullcn od elt!ttrico. S. 411. - Sclcntifir
Alllllrlcun ~- AdwirnLlc work of lhe Ordnnnce llonrd at Snndy Hook.

s. 22.
Elektricitet og Magnetisme; elektrisk Lys. I\Iitthollunsen aus
dem Gcblete des Scowrsons. Gcsotzmftssigkclten !Jci Gleicltstromti:lcktromotoron. S. 533.
Fiskeri. Dunsk Fiøkcrlrorenlnss Medlemsblad. Om , orc l'lskcrcdsknbcr. S. 322. - Rcvuc mnrlllme ,. Pocho du harrng ,11111s
In mcr du Nor<I. S. 1397.
Fyr- og Vagervæsen, Havnevæsen, Lodsvæsen, Vandbygningsvæsen. Dansk Sofnrtstldenlle. Er Kjobenliav1Js Hnvn en IJilllg
Havn ? S. 300. - Engloccrlns •· 80-Ton tloallng crnno. S 182.
Self-docking pontoou ilock for tbu Span\sll govcromcnt. S. 9fi Nnutical Magnzine. The world's sreut ports. S. 442. - United Sorvlce Mogazlne. Noval dockynrda und the odvantoges or lllilford linven.
S. 343. - Yacht. Les docks tlottanta. S. 365. - Hansa. Quai·,
Oock- und Harcnabgaben. S 351. Der Verkehr im Kuiscr• \\'llhdmConul im Rechnuni;sjnhre 1901 (Yom 1 April 1900 IJis 31 Milrz 1!!01)
S. 376. l{rillk nn 1lor Bcrouerung der <leutschcn Kust·, S, 379.
Handelsmarine, Konsulatvæsen. Donsk Sorul"lstitle1u.lc. Synsprovcr. S. 327. - Nnuticul Mngnzino.. The Shipmasl~rs' club,
Caleulln. S. 418. - nevuo maritime •· Ln nouvello loi sur Ja
marine mnrchande italienne. S. 1390. - Yacht. Marino mnrchaurlc.
S. 371. - Hnnsa. Die Patententzlehung lm Schiffcrgewcrbc. S. 328,
Die Auabildung der Schlllskilche auf den KnulTahrleischlfftm. S. 354.
Pntent-Entzlehung nuf Zolt. S. 363.
Historie og Biografi; Geografi og Rejser. Tidsskrift for Sovæsen. Den ostsronlnn<lske Kystekspedition 1900. S. 461. - Nnu•
Ucnl Mngnzine. Amcrigo Vespucci. S. 450 - Unlle<l Service Masn~lno. Sir Robert Cnldcr's action , July 22., 1805. S. 335. Thc
nttack nl Trnfulgnr. S. 441. Henry VJll'a Lord High Admincl. S.
448. - Murlnc frnnrnlse. Nos hons amis, nos cnnemiø. CommcnL
pourrnll socrlro l lllaloire, s. 301. - Revuc des deux Mondes, •·
Cotes et florLs frt111fnls, de In Mnnchc. S. 4.09, 552. - Revne maritime , , Le dlimcmllrcmenL 1!0 In Chine. S. 1217. Le lllocns de
l.lrest. S. 1295. - Mnrine l\un1lach11u. Japan unll Korea. S. 780•
Schlffsbiosruphicu. S. 854. AIJmcssungen von Wikingcr-Schilfcu·
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S. 855. - l\Ullheilongeu aus dem GcLiete des Seewesens. Die altgr\echlsche Krie~sfioltc. S. 617. - 'Gcographical Journal. 1 hc National A11l11rcUc Expcdilion. S. 164. Bear Island. S. 215. Tho
Baldwin Arcllc Ex_peditton. S. 217. Baron Toll's Arclic Exped !tion.
S. 217. Premlum olfered for News of Andreo. S. 217. The Pc11ry
Auxillury Expedltion 1901. S. 218 - •Nature. Vol. 64. 'l'he National Anturclic Expcditlon. S. 20G. 233. Firat on the Antnrclic
ContinenL S. 279. - •Geographlsche Zeitschrlft. Wosscrøtrusse
z\\lschcn Schwarzem uud Kuspischem Mee1e. S. 40.l. - •l'ctcrmann,
l\lllteilungcn. Polargeblete. S. 147 & 167.
Krigsmarine. Engineertng 1. Naval lessons from Amerlca. 5.
177. , . The condition of thc navy. S. 53. The Unitcd Statcs Transport Service. S. 56. T1inls of H. M. First-clu11s battleship , Vengounce ,. S. 59. Tbe United Stales Army Transport ,Sumuer •. S. 87.
The ■ Mlncrva, and • Hyaclnth, trlnls. S. 124. - Nnutieal Magazine.
Tho l~renoh nnval budget for 1902. S. 426. - Uuited Service Alagnzine. A viow or lhe nnvy •person.1el , rrom wlthin . 5. 346. l\larlnB rrnn1,:alsc. De 1870 å 1900. Trento aos de dåc111.lcnce m11rillme. S. 281. Le ,Jurlen -dc-ln-sravicrc el son nchevemenl problemntiquo. S . 327. - Revue maritlme. ,. Ln flotte ang!nlse acluelle et son dcveloppement pendnul le dern ler cinqua ntenalrc. S.
1257. Nouvelles nnvales. S. 1317. - YnthL Les equlpngcs de Ja
flotte en Angleterre. S. 97. Les essals ile la ,Minerva• ol du ,Hya cinlh•. S. 317. Ln composltion de nos escadres et divisions na •
vnles en 1902. S. 325. Les manoeavrcs 11avules. S. 334, 337, 349,
361. Le croiseur-protegli russe ,Bogntyr, dr. 6500 tx. S. 342. Cha•
loupe ;\ vnpeur pour l'nrscnal de Kiel. S. 353. - Hansa. Werlh
der Auxlllairkreuzer ffn die Kriegsmarlne. S. 330. - Marine Rundschau. Grundsåtze Ciir den kombinirtcn Angrlff ,·on Flotte und Reer
auf fremden Lnndbesilz. S. 753. Brnssey"s Nnvnl Annua! 1901 (Dognnmeldelso). 5. 785. Urtheile nmerlkanlscher Seeofllzlere ubc1·
Linlcnschilfe- und Panzcrkrenzertypen. S. 798. Die Marinelitteratur
lm Jahre 1900. S. 815. - lllitlheilunsen nus dem Geblete des Seeweesens. Elnlge Ursnchen, die der Tuchtigkeit der konigli chen
Flolle Abbruch thun. 5. 567. Das englische Marine - Budget fur
daø Venvnltungsjahr 1901/02. S. :'>76. Der ltalienlsche MarineBudget -Vorauschlag rur dnø VerwaltanssJaltr 1901/02. S. 673. Rlvlsln marittima. Le spesci per In marina. S. 203. - ScientiOc
Amerieao , . The leading navles of lhe world compared. S. 18.
Two of thci latest types of battleships. S. 39.
Lystsejlads. YachL Le yachting frnn~ais et son avenlr. S.
316, 340, 356, 369. Le yacht il petrole ,Fanny,. S . 328. Essni1
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dca Lrols yaohlJJ americalns •Conslitution•, lndependcncc• ot •Columbia• S. 333. Lea couraes d'essai des deux ,Sbamrock•. S. 370.
Lægevæsen. Marine nundscbuu. Das Hochsee-Luzurcthschilf
•Gcrn•. S. 825.
Maskinvæsen. (Masklnprøvetogter, se Krlgsmnrlno). lugeniøren.
Pcndulpropelleren. S. 311. - Enslneerlng , The coustrucllvo dcvelopment of the Ourr boller in lhe German nnvy. S. 80, 130, 164.
Englnccrl ng In tho navy. S. 87. Navy boilers. S. 121. - J\larinc
frnnrnlsc. Ln queslion des chaudihes en Angleterre. S. 324. llcvuo mnrlllmc i . Les chaudlllres ,) tubes d'eau dans la m ol'lnc
nnglnlsc. S. 1330. - Yooht. Le i;enerotcur multlluhulnire Montupcl.
S. 333. Lo pnquehot il turbines ,King Edward,. S. 354. - ftlilLhellungen nus dem Geblolc dos Seewosens. Zur WasserrohrkcssolFrnge. S. 1141, - Seleotiflc Amorlcan ,. Tbe first pnssenscr turhine slcumer ,Edward VII•. S. 40.
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Dagbog ført af B. A. Molbech ombord paa Kanonbaaden "Nyekiøbing" i Aaret 1807.
Meddelt BJ 0. C. Molbech.

Mandag 17.Aug.1807. Kom jeg ombord paa
Kanonbaaden Nyekiøbing som Styrmand. Ende! engelske
Transportskibe saaes i Dag at komme fra Østersøen,
eet af samme blev af vore Kanonbaade brændt; de øvrige lagde sig for Anker ud for Torbek. Om Middagen
lagde vi os paa vor Plads imellem Lynnetten og Kalkbrænderiet i Ost og Vest. Om Eftermiddagen fik Kanonbaaden Ordre til at giøre Angreb paa nogle Engelske
Fregatter og Brigger, som nærmede sig op mod Orlogsskibet Mars. Kl. 6 begyndte Angrebet, Ilden var hæftig
fra begge Sider. De Engelske kastede under Balaillen
bestandig med Bomber; men kuns een af dem giorde
Skade, nemlig en Mand blev dræbt. Deres Kugler giorde
mindre Virkning. Kl. 71/s fik (vi) Ordre til at ophøre
med Skydningen. Vi lagde os derpaa i vor Orden igien,
nær ved Toldboden. Vinden sydl. og godt Veir. Fra
d. 17de til den 23' Aug. er intet mærkeligt hændet.
Søndag d. 23 Aug. Om Formiddagen fik Bombardeer-Flotillen Ordre til at lægge sig uden for Svanemøllen, hvor de Engelske havde opkastet sig Batterier,
for at bombardere samme. Den begyndte Kl. 10 med
Bombardementet, som heftig blev besvaret af de Engelske
baade fra deres Batterie i Land saavelsom fra ende!
Bombarderskibe og Kanonbrigger, som havde Jagt dem
langs med Landet. Kl. 11 fik Avangtgarden af Kanonflotillen Ordre at forene een Linie med Orlogsskibet
Mars fra samme ind ad Landet ti1 1 (for at forjage de
engelske Kanonbrigger og Bombeskibe, som havde begyndt at nærme sig ind efter. Kl. 12 begyndte Angrebet
og Kl. 1 retirerede de Engelske med al Hurtighed, og
"ridHkr, f. Søvæsoa. 72. Aug.
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saavidt vi kunde see, temmelig ilde tilredte. Bombardemanget ophørite Kl. omtrent 1/, 3. En af vore Stykpramme fik et Grundskud og maatte varpe ind paa
Holmen. Kurn nogle faa Mand døde og bleserede var
vort Tab ved denne Fægtning. 2de Bombestykker faldt
ombord hos os, de faldt igennem Toften i vort Fartøy,
men giorde in1~en hvidere Skade. Vinden sydlig.
Mandag d. 24de. Næsten den hele Dag hørte
vi Skytlen i Land imellem vore Landtropper og de Engelske. Adskilllige Huuse (saaes) at brænde af uden for
J{bhavn. Fra Volden hørtes af 10g) til l{anonskud. De
engelske Skibe laae i deres sædvanlige Stilling : de
sværeste Skibe laae nemJig i Rænden, Brigger og ende!
Bombeskibe la:a.e langs med den Siællandske Kyst Syden
Torbek. 3 Rangskibe og nogle Fregatter laae i Nærheden af Prøvestenen S.o. for samme, dog skudfrie .
De engelske Transportskibe laae alle synden for Flaaden.
Vinden Sydl.
Tirsdag d. 25de. Adskillige Træfninger hørte vi
at gaae for sig i Land, saavel om Dag som om Natten.
De Engelske Brigger og Bombeskibe begyndte i Dag at
forhale dem illld langs med Landet imellem Stubben og
samme. Dien beskadigede St.Pram lagde i Dag ind
paa Reden.
0 ns dag d. 26 de. Vore Bombarder-Sbalupper fik
i Dag Ordre til at lægge sig udfor Svanemøllen, for at
bombardere de Engelske Landbatterier. Bombardemanget
begyndte m. 10, som blev besvaret hæfiig bande fra de
Engelske Balle-rier, saavelsom fra Kanonbriggen og Bombarderene. m. 11 ble-. ende! af Kanonernotillen beordret at læg·ge dem langs med Landet udfor Claseos
(Iauge, for frn SAen al beskyde de Engelske i det vore
Landtropper giorde Udfald fra Byen mod dem. Et
ulykkeligt Tilfælde ramte os her, i det en Kanonbaad,
før t af Lieutenant Brun, sprang i Luften omtrent Kl. 12;
nogle og 30 :Mand sprang i Luften med. Chefen blev
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reddet.
KL 12 blev givet Signal fra Lynnetten al KaOm Åflenen
nonerflotillen skulde ophøre at skyde. lagde Kanonerbaadene dem ind imod Toldboden . Vin den So. og smugt Veier.
Torsdag d. 27de. Om Formiddagen bekom (vi}
Enerretning om at de 2de Kanonerbaade, som laae ved
Kallel.Joderne, havde om Natten bavt en hæftig Træfning
med et Landbatteri, som de Engelske havde opkastet
ved Tømmerpladsen, og derved bleven ilde tilredte. De
maatte tilsidst undvige efterat de havde mistet omtrent
8 a 10 Mand, og den ene sin Chef.
Fredag d. 2 8 de. Adskillige Slæder i Land saaes
at være i Brand. Fra Voldene saavelsom fra Castellet
blev skudt af og til. - Vinden S.o.lig og smagt Veier.
Løverdag d. 29de. I Dag hørtes kun faa Skud
i Land. Adskillige Skibe kom fra Østersøen og gik
Nordefter. Iblandt den Engelske Flaade bemærkede vi
adskillige Danske Smaaskibe ligge for Anker.
Om
Natten var (ieg} paa Brandvagt. Vinden Syd - tykt
Veier.
Søndag d. 30te. I Dag intet mærkeligt passeret.
Vinden Sydl. Megen Regn og Torden.
Man dag d. 3 lte Aug. 1807. Om Morgenen
Kl. 4 saaes ombord at vore Landtropper giorde Udfald
fra Byen. Ilden var hæftig. Kl. 5 stod Clasens LystSted tillige med flere omliggende Gaarde i Brand. Kl. 6
blev Bombarder-Flotillen beordret at lægge dem ud for
Svanemøllen, for at bombardere de Engelske Batterier.
2de af vore Bombarderbaade blev lagt i Linie med Mars
for at bombardere den engelske Flaade. Kl. 8 sprang
en engelsk Brig i Luften ; ende! af dets Skraag tilligemed dets Reisning, som blev tilbage, sank. Lidet efter
at dette skede flygtede alle de engelske Bombe-Skibe
og Brigger udefter; ende! af Kanonbaadene af Arrieregarden fik Ordre at forfølge dem. Kl. 12 da det begyndte at lufte, kom vore Kanonbaade tilbage eflerat
40•
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have tilføjet de Engelske den Skade, som var dem mueligt, og brang os den Efterretning, at det var et tremastet Skib, som var sprungen i Luften og i det samme
havde sat ovenomtalte Brig i den Tilstand, at den i
Øieblikket sank til dens øverste Dæk. Imedens vore
f{anonbao.de med den hæftigste Ild forfulgte de flygtende
engelske Skibe, og under vores idelige Bombardering
paa dem, gav ikke een af dem el Skud fra sig, men
søgte at undllye.
1 kom vore Bombarderbaade
tilbage.
Om Eftermiddagen vare de Engelske beskiæftigede
med at aftakle den sunkne Brig. Adskillige af de
Engelske Transportskibe gik i Dag Sydefter. - Stille
og smugl Veier.
Tirsdag d. lste Sept. 1807. Om Aftenen roede vi paa Brandvagt og lagde os paa vor sædvanlige
Post imellem Mars og Landet. Noget efter at vores
Chalup, bemandet og armeret, var sat fra Borde for at
patrolere hørte vi den affyre 3de Musketskud, hvis Aarsag vi ved dens Tilbagekomst erfarede, havde været: at
et engelsk Fartøj havde giort Jagt paa den. Hele Natten havde vi stærk Regn og Norden Vind. Onsdag d. 2den Sept. Om Morgenen Kl. 4
lagde vi os ind paa vor Plads imellem Lynnetten (vesten
for samme) og Landet. Om Formiddagen lagde vi
os ind ved Bommens Vagt, og bekom her Tømmermænd
ombord fra Holmen, for at kalfattere Dækket, hvilket
var befundet, ved den megen Regn, vi forrige Nat havde
havt, at være læk. ICI. 4 var samme Arbeide fuldført,
og vi lagde os igien ud paa vor sædvanlige Plads.
Adskillige Kanonskud blev i Dag alTyret fra Byens
Volde. Den Engelske Flaades Stilning var endnu uforanderlig den samme, den før har været. - I følge det
Afslag en Parlamenter fik, som var sendt fra den Engelske General med den Fordring at overgive Byen eller
udlevere dem vor Flaade, begyndte de Engelske at bom-

m.

Dagbog ombord paa Kanonbaaden •NyekJøbing,.

581

bardere Kj0benhavn baade fra deres Landbatterier og
deres Flaade omtrent m. 8 om Aftenen. Kanonerbaadene fik herpaa Ordre at lægge dem ind ved Stakaderne for at være Bombefrie. Ende! af Kanonerbaadene, hvoriblandt og vi var, kom paa Grund 1/2
Kabellængde Nor.døsllig for Sextus-Batteriet. Med vor
Canonbaad kom vi straks af Grund igien ved at føre et
Varp agter ud. Kl. 9 lettede vi og tvende andre Canonbaade og lagde os efter Ordre som Brandvagt paa Revsalen Synden for Trekroners Batteri. - Bombardemanget
var meget hæftig baade fra Landbatterierne og Bombeskibene, hvilke sidste alle var under Seil og kom undertiden saa nær ind, at Mars beskiød dem. - Pua 3de
forskiællige Steder i Kbhavn saaes Ildløs, men som dog,
uden at udbrede sig, blev efterhaanden dæmpet. Vinden
N. 0. af frisk Kuling.
Torsdag d. 3d ie Sept. 1807. Kl. 7 om Morgenen ophørte Bombardemanget; Skaden som samme
havde tilføiet Byen, var nogle Stæder meget, andre
Slæder mindre betydelig. Adskillige Huuse var opbrændt
og i endeel Gader var Huusene beskadigede og ubeboelige. I Dag Formiddag blev sendt en Parlamenter
for atter (at) opfordre Byen at overgive sig; dette blev
ikke allene afslaaet, men endog sagt ham, at vi ikke
mere modtog nogen Parlamenter eller underhandlede
det mindste om Stadens Overgivelse. Om Aftenen Kl.
7 begyndte igien Bombardemanget; men ej med den
Vore Bombarderbaade
Hæftighed, som sidste Nat.
bombarderede hele Natten de fl.endllige Batterier. l
Byen var nogle Gange Ildløs, men som strax blev slukket. - Vinden S. W. ar frisk [{uling.
Fredag d. 4de Sept. 1807. Bombardemanget
vedvarede uophørlig baade fra Batterierne og Bombardernaaden ; dog tvang vi med nogle af vore Bombnrderbaade Bombardertlaaden at ophøre med deres Kasten.
De lagde dem alle i en flern Afstand fra vore Bombar-
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derere. - Om Eftermiddagen omtrent imellem 3 og 6
ophørte Bombekastningen, men efter Kl. 6 begyndte deu
igien paa det skrækkeligste fra alle Kanter. Lunen
blinkede af Bomber og lldgranater, og alt syntes at
bebude en rædsom Nat. Alt Kl. 7 saaes en hæftig Ildbrand, og som vi erfarede var Tømmerpladsen. I Eftermiddag blev en Engelsk Parlamenter bortvist uden at
have faaet Audiense hos den Commanderende General
Peymann. Kl. 8 roede vi og 2de andre Canonbode
paa Brandvagt paa Revsnlen sønden for Batteriet 3
l{roner. liden i Byen tog alt mere og mere Overbaand; og
Kl. 1 stod det skiønne Frue Torn i lys Lue. Alle her
ombord stirrede paa det med Vemodighed, ia selv Matroserne blev rørt ved delte Syn. Bombekastningen var
endnu græsselig, og Ilden i Byen ikke mindre. Aldrig,
aldrig bar jeg oplevet rædsommere Nat end denne.
Den mørke Nat oplystes af den Ild, som fortærede
Uskyldiges Eiendomme. Luften opfyldtes af den Røg,
som syntes at stige til Himlen for at nedkalde Forbandelser over de Barbarer, som saaledes mishandlede et
skyldfrit Folk. m. 3 faldt Frue Spir; de øvrige Stæder,
som var i Brand, blev efterbaanden dæmpet. [il. 4
lettede vi og lagde os ind ved Stakaderne udfor Sextusbatteriet. Vinden S. W. af frisk Kuling til meget
aftagende med Regn.
Løverdag d. 5te Sept. Om Formiddagen beordredes vore Bombarderbaade lagt ud for ,le flendtlige
Batterier ved Svanemøllen, for at bombardere samme.
Kl. 12 vendte Ilombarderbaadene tilbage. Bombardemanget ophørte og fra de Engelske. Vinden S. W.
med Regn.
Søndag d. 6le Sept. 1807. Om Morgenen Kl. 5
blev jeg sendt i Land med 40 Mand, hvoraf de 10
havde Øxer for at være behielpelig ved Ildens Slukning
i Byen. Fra 3de andre Kanonerbaade blev ligeledes
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sendt 40 Mand i Land i samme Forretning. Kl. 12
efterat vi havde slukket den største Deel af Uden, og
var bleven afløst, gik vi Ombord. Vinden S. Wlig med
godt Veier. Mandag d. 7de Sept. 1807. Om Morgenen fik
Canonerflolillen Ordre at udtage Ladningerne af Canonerne og Baandamunitionen, og tillige at giøre os færdig at hale ind igiennem Bommen. -

Brev fra Chr. Molbech til hans Broder H. A, Molbech.
Fred. d. 2Ide Aug. 1807.

Gode Anton!
Jeg behøver ikke at sige llig, hvor høiligen det
har glædet mig at modtage Brev fra dig, og erfare, at
du midt i Krigens Farer og under Kanonernes Torden
ikke aflader at mindes din Broder og Ven. Jeg skal
mit hele Liv igiennem erindre mig dette, som et af de
kraftigste Beviis paa dit broderlige Venskab.
I Tirsdags hørte jeg først, at du var ansat ved
Defentionen og gaaet ombord. Da jeg kiender dit Mod
og din Raskhed, glædede jeg mig inderlig over, at Danmark kan tælle dig blandt sine Forsvarere; og da en i
en Periode, som denne, virkelig ubehagelig Stilling forbyder mig at tage Vaaben, saa kan jeg dog være stolt
af at have en Broder, der tager saa virksom en Deel i
Fødelandets Forsvar.
Jeg behøver ikke at give dig
nogen Opmuntring; dit Bierte slaaer varmt for Menneskets ypperste Helligdomme: Fødeland og Frihed; ægte
dansk Blod ruller i dine Aarer; og saalænge en Draabe
deraf er tilbage, vil du slaae for den retfærdigste Sag,
som noget Folk i den • nyere Historie bar haft at
slaae for.
Kun maa jeg bede dig, aldrig at lade noget Mishaab opstaae i din Siel, og, saavidt det staaer til Dig,
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afværge det for dine Vaabenbrødre. Vor Stilling er
farlig; men del er netop Faren, som giver Mennesket
tidobbelt Kraft; det Menneske nemlig, der ikke af Feighed og Frygt lader sig nedslaae; og hvilken dansk
Mand, der bar Hierte og Følelse, der kiender sine Forfædres stolte Heltegierninger, som Europa i alle Tidsaldere bar beundret, og der kan fatte det Herlige i at
efterligne saadanne Forfædre hvilken ægte dansk
Borger skulde nogensinde give den mindste Frygt Rum?
- Nei, vor Sag er alt for retfærdig, vort Mod alt for
stort. Mod et saadanl Mod, naar Enighed gier det Lige
for alle, kan Overmagt intet udrette.
Jeg kunde fylde hele Blade med at vise dig det
fordeelaglige i vor Forfatning, om Leiligheden tillod
mig det. Men jeg vil kun giøre dig opmærksom paa,
at Kiøbenhavn efter alle kyndiges Dom fra Søsiden er
uindtagelig; og at den fra Landsiden forsvares af en
lige saa stor Magt, som den, der fræk vil giøre Mine
til at beleire Danmarks Hovedstad. Var det en fransk
Hær, der laae udenfor vore Porte, da vilde jeg frygte;
thi den franske Hærfører skaaner ikke Tusinder af
Mennesker, naar Maalet opnaaes; og den franske Soldat
er ved daglige Seire næsten bleven uovervindelig. Og
dog vilde maaskee første Gang i lang Tid hans seiervante Tapperhed strandet for Kiøbenhavn. Men hvilken
uendelig Forskiel paa en engelsk og en fransk Armee I
Alt viser allerede, at de uagtet deres store Overlegenhed
ere intet mindre end visse paa Seieren. I Stedet for
at udbrede sig over Siælland og tage Øen i Besiddelse,
hobe de sig sammen paa nogle faa Punkter, hvor de
søge at sæLte sig fast med Forskandsninger. Delle kan
være slemL nok; men længe kunne de vel ikke saaledes
ligge paa een Plet; og naar de først begynde at fordele
sig, da mener jeg at vor Tid vil komme. Endnu er
det vist nok en snare klog Grundsætning: ikke at vove
for meget. Dog skulde man vel heller ikke vove for
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lidet; thi den gamle Sætning, at uden Voven vindes
intet, gielder vist ogsaa i Krigen.
Vore Tropper have efter næsten eenstemroige Beretninger viist sig meget kiække i de to Udfald, som ere
skeete fraFæstningenMandag Eftermiddag ogTorsdag Morgen. Deres Tab bar været meget ubetydeligt.
I alt neppe over 30 Saarede ; altsaa neppe 6-8 Døde.
Og hvad jeg her angiver er endog det a 11 er b ø i es te
Tab. At Fienden har lidt betydelig mere, veed enhver,
som kiender noget til Sagen; ja enhver der forstaaer
sig en Smule paa Krigen, kan indse det. De have fyret
stærkt paa vore Folk.; men deres Artilleri var slet betient
og alle Kugler gik over deres Hoveder. El Par Artillerister skulle være skudte. Jeg saae i Gaar Efterm. paa
Velerin~rskolen en 6pundig Kugle, som var skudt i
Ryggen paa en Hest. Med denne Kugle kunde Hesten
gaae den lange Vei ud paa Christianshavn, og hiver
endnu, skiønt ikke uden Fare. Forestil dig en Kugle,
næsten saa stor som to knyttede Næver, og tænk dig
hvad Kraft et Dyr maa have, der kan tage imod en
saadan Ert. - Jeg saae i Gaar med største Harme og
Forbillrelse i en Kikkert fra Capt. Restorffs Observatorium engelske Officierer spadsere paa Frederiksberg
Slots Altan, og Soldater adspredte rundt omkring i Omegnen. Dette for enhver dansk Borger krænkende og
afskyelige Syn, maa ogsna opflamme enhver til vedholdende Forbiltrelse. - Officierenes almindelige Stemme
er, al vore Landtropper, skiønt de ere saa ukrigsvaote
som nogen kan være det, ere fortræffelige. De skulle
have den allerstørste Umage med at bolde dem fra at
styrte løs pan Fiendens Batterier. Med saadanne Folk
kan meget udrettes; men med saadanne Folk synes mig
kunde ogsan noget voves. At opoffre et halvhundrede
Mand for at erobre et Batteri synes mjg at man burde
ikke betænke sig paa. I Byen er forresten alting endnu Gud skee Lov I
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ganske roligt; og man mærker endnu knn !idel til, at
vi siden i Mandags have været beleirede. K i 0 d begynder at blive dyrt; men endnu er der dog slet ingen
Mangel derpaa. Af [{orn skal her være Forraad for
meer end et Aar; naar det blot kan blive malet. Man
hører slet ikke noget om forefaldne Uordener; all gaaer,
synes mig, en saa ordentlig Gang, at man maa beundre
det. - Carl har jeg ikke seet i et Par Dage. Studenterne have i Gaar begyndt al giøre Vagt. Ban \'il altsaa i Fremtiden blive endnu mere vanskelig at træffe
end hidtil. - l'osten ankom meget uventet i Tirsdags,
og jeg havde den Glæde at modtage Brev fra Fader.
At det bedrøvede dem meget i Sorøe, at jeg ikke kom
der ud, kan du forestille dig. - Jeg lever forresten
hidtil ganske vel, og ved godt Mod, uagtet mine Udsigter ere bedrøvelige, og kunne blive endnu værre.
Hvad der trøster mig er, at jeg ikke mangler Venner,
og al jeg forstaaer, uden føleligt Savn at indskrænke
mig lil de første Nødvendigheder; som jeg nok snart
vil komme li!. - Gid alle kunde og vilde det, som jeg;
da skulde Fienden have ondt ved at udhungre Kiøbenhavn. - Skriv mig endelig til, hvorledes det gaaer Dig
og dine Cammerater; om der sørges godt for deres
Pleie; hvorledes i øvrigt deres Tilstand er; hvad de
hidtil have foretaget sig; og om Nykiøbing har været
med blandt de Schalupper, der have beskudt Landet. Jeg ønsker ogsaa gierne at vide, om det ikke gaaer an,
at komme ombord til Dig. Men jeg maatle derom
underrettes et Par Dage i Forveien; da jeg i denne
Tid meget sielden er hiemme. Fra den Side af er
min Forfatning meget ulykkelig, at jeg saa godt som
intet kan udrette og næsten er uskikket til enhver Forretning. En saadan Tilstand for et Menneske, der er
vant til Virksomhed, og til daglig at see noget for Øioe,
som er fuldført ved eget Arbeide, er \'irkelig piinagLig.
- Skriv mig snart til igien ; og giem vel dette og mine
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følgende Breve. De ville maaskee interessere dig, naar
du modtager dem; men de ville i Eftertiden være i
langt høiere Grad interessante. Lad mig, om du kan,
vide naar du kommer i Land og hvor jeg kan søge dig.
Mig finder du sielden med Sikkerhed hiemme uden om
Morg. og i Almindeligheden om Formid. paa Bibi. Søg
at faae 2 Krigssange, som ere udkomne, een af Sander
og een af Gunde I a c h. De due vel ikke meget; men
i Mangel af bedre, maa man indtil videre hielpe sig.
- Frihed og Fødeland!
Chr. Molbeck

Brev fra C. Molbech til hans Fader Prof. J. C. Molbech
(omhaAdlende Kjøbenhavns Bombardement 1807).
Christiamhavn d. 12 Sept. 1807.

Gode, elskede Fader!
Endskiønt jeg er slet oplagt til at skrive idag, vil
jeg dog ikke længer opsætte at meddele Dig noget af
hvad jeg i denne for Kbhavn saa rædsomme Tid har
følt og erfaret. Hvad jeg har lidt, vil jeg ikke tale om;
det er nu næsten forbi; jeg begynder med en temmelig
stoisk Ligegyldighed at ansee Tingene fra Nødvendighedens Side. Imidlertid har jeg endnu en følelig og
ubehagelig Erindring fra hine Dage. Jeg paadrog mig
i Søndags Nat en Forkølelse, som uden al Tvivl snart
vilde været forbi, naar jeg ikke i Mandags havde ærgret
mig saa afskyeligt, som jeg maalte giøre.
I de første 8te eller 14ten Dage var jeg, tilligemed
mange flere, temmelig rolig for Byens Skiebne. Uagtet
Kbhavn befandt sig i den værste Situation, som nogen
By kan være i, strængt indesluttet til Lands og Vands,
uagtet det Gyselige som der er i den Tanke at være
imellem 120,000 Mennesker saaledes indespærret: og
næsten givet i Fiendens Vold, i det mindste udsat for
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alle de Ødelæggelser, som enhver Beleiring medfører;
var jeg aldrig noget Øieblik betaget af personlig Frygt
eller Ængstelse; og jeg har ikke til min Utilfredshed i
denne Henseende lært mig selv at kiende fra en Side,
som jeg bar Aarsag til ei at være misfornøiel med. Af
mit sidste Brev saae Du, ,at jeg i Begyndelsen endog
havde megen Lyst til at lage personlig 0eel i mit Fødelands Forsvar; held mig, at min gode Genius afværgede
det, og at jeg er saa lykkelig at være Borger af en
Republik, som ligger uden for, eller i det mindste bør
ligge uden for alle Stats-Omvæltninger; det er maaskee
ikke langt til, førend enhver Dansk af nogen Følelse
maa sukke over at bære dette Na,n. Man kiendte i Førstningen, ja hele 1'iden igiennem
her i Staden lidet til de Engelskes Styrke, til deres
Fremgaogsmaade og Angrebsplan. Deres Artilleri holdt
man i Almindelighed for slet; den Mening var meget
herskende, at deres Plan havde været at giøre Forsøg
paa at imponere og skræmme os, og at de aldrig fra
Landsiden vilde foretage noget alvorligt mod Kbhavn.
Derimod var man daarlig nok til i Førstningen dagligen
al vente et Angreb fra Søsiden, hvor Staden er i en
frygtelig Forsvarsstand, og hvor man med ringe Overlæg kunde indsee, at selv den Engelske Magt kunde
være udsat for Ødelæggelse. At dette ikke var uden
Grund har de smaa Søfægtninger viist, som vore Skiærbaade, jevnlig understøttede af Batteriernes lid, have
haft med engelske Skibe, i hvilke Englænderne, efter
deres egne Soldaters Sigende skulle have mistet en
halv Snes mindre Skibe, og sikkert over 1000 ~and.
- Nu, efter den indtraadte lfatastropbe er det først
tilfulde kiendP.ligt, at det har været slet bestilt med
vort Forsvar, ja saaledes at mange Ting man forekomme
ethvert Menneske med naturlig Forstand ubegribelige
og utrolige. Mnn veed bestemt af flere troeværdige
Munde, som tale efter egen Erfaring, al Engellænderne
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ikke noksom kunne forundre sig over den Maneer man
har brugt for at forsvare Byen, og at vor Maade at føre
Krig paa har været dem aldeles ubegribelig. Deres
Landgang iværksatte de i den største Omhu og Hurtighed, uden at fra vor Side et Skud blev løsnet. En
Baandfuld Jægere og Ryttere, som vare udsendte i
Dyrehaven havde bestemt Ordre ikke at skyde
p a a Fie n den. Efterat deres Landgang var løbet
saa lykkelig af om Søndagen nærmede de sig hurtigen,
dog ikke uden al den Forsigtighed, som Krigsklogskab
byder til Hovedstaden. Adskillige meget fordeelagtige
Punkter, som de sikkert havde formodet at finde besalte
af Danske, fandt de blotte for alt hvad der kunde kaldes
militair Besætning. De nærmede sig Frederiksberg med
stor Varsomhed; dette Sted holdt de for en reen Umulighed at linde ubesat. Men hvor skulde en saa simpel
og fornuftig ldee komme i Vedkommendes forstyrrede
Hoveder I - Adgangen til Kiøbenhavn var fuldkommen
aaben, saaledes at om Mandagen , Dagen efter at
Fienden havde sat Fod paa Land, var Byen alt i egentligste Forstand bel e ir et. - Hvad skedde nu? - Bleve
de Udposter, som endnu vare tilovers, besatte? Bleve
Forstæderne afbrændte? Blev Udfald giort i Tide? Intet af alt dette. - Om Tirsdagen skedde rigtig nok
et Udfald, som ingen anden Virkning havde, end at de
faae Punkter uden for Byen som St. Hans Hospital,
Blaagaard, o. s. v. hvilke Fienden _endnu ikke havde
inde, bleve af ham besatte, og at han kom Fæstningen
saa nær, at Kanonerne alt kunde naae ham. Nu var
det aldeles forgieves at tænke paa at udrette noget med
den stakkels svage Garnison imod en Fiende, som i
den uhyre Mængde Bygninger, der omgive Kiøbenhavn
havde det sik.kreste Værn. Et Par Gange blev der nu
giort Udfald, hvorved ikke faa Mennesker opoffredes
paa vor Side rigtig nok med et ikke ubetydeligt
1'ab ogsaa for Fienden; til hvad Hensigt? for at
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opbrænde enkelte Huse. Disse Maneuvrer kom
aldeles post festum, og giorde slet ingen Nytte. Engellænderne have sagt, al det var dem en Ubegribelighed,
hvorfor vi vilde afbrænde vore deilige Huse, for at de
kunde saameget bedre komme til at plante Kanoner bag
Murene. Saaledes blev en Dag et Udfald giort ener Peymanns Udtryk for at recognoscere den
Classenske Have, om deri fandtes noget Batteri ; og
tænk dig, ved denne Recognoscering maatte den bøj s tk om man de rende Gene ral i egen Person være til
Stede og fik en Kugle i Læggen. Fienden mistede en
heel Del Folk, vi maaskee 200 Mand, Classens deilige
Sted blev afbrændt og Haven for en Dee! ødelagt dette var Frugterne af dette Udfald, som slet ikke hindrede Englænderne noget i deres egentlige Beleiringsanstalter. Deres frygtelige Batterier, saasom det ved
Svanemøllen uden for Østerport, som man maaskee,
med Opoffring af de Mennesker, som de unyttige Udfald kostede, kunde have stormet, beholdt de uforstyrrede. Jeg vil ikke berøre de forskiellige heldige
Angreb, som vore Skiærbaade eller J{anoneerscbalupper
giorde paa de engelske Skibe og Bombardeer Fartøier,
der havde taget Charlottenlunds Bugt i Besiddelse. Men
af alle Beretninger er det klart, at i enhver af disse
Attaquer er den danske Søkrigers Ære hævdet paa en
glimrende Maade, og Fiendens Tab har, som jeg ovenfor bar berørt, været betydeligt. En Kanonbaad af vore
sprang i Luften, truffet ar en eng. Bombe; dette var
det eneste Tab af Betydenhed, som vi lede til Søes.
.leg vil ikke tale om de Forsvarsanstalter, som toges
til Lands for den egentlige Fæstning.
At de have
været utilstrækkelige, og at Fæstningen ikke havde udholdt en Storm, er man nu temmelig enig i. Kanonernes Antal paa Voldene var ringe; men næsten utroligt er det, at der næsten intet blev skudt me<l dem,
fordi Artilleristerne havde Befaling ikke at skyde, saa-
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ledes at adskillige Officierer af det ypperlige borgerlige
Artilleri kom under skarp Tiltale, fordi de havde skudt
imod Befaling. I en af Bombardements-Nætterne saaes
en meget stærk fiendtlig Kolonne rykke frem paa Vesterbroe, og det saa nær, at en Capt. Smitb af det
borger!. Artilleri, som commanderede paa et Par af de
Vel!terport nærmeste Bastioner, jog dem tilbage med
Kartætsche-Ild. Herfor fik han den følgende Morgen
en skarp Irettesættelse. Var det ikke billigt, at han
havde ladet dem storme Ravelinen, medens han forespurgte sig, om han maatte skyde paa dem? -- Hvorledes under Bombardementet Menneskers Liv paa en
uforsvarlig Maade blev opoffret, kan Studenter-Corpset
allene godtgiøre. I to Nætter maatte hele Corpset staae
under Gevær p a a V o Ide n, hvor de havde en af de
allerfarligste Strækninger at besætte, vare i en bestandig
Livsfare og mistede en Snees Mand døde og qvæstede.
- Onsdag Aften m. 71 /t begyndte Bombardementet og
vedvarede uafladelig hele Natten uden at saglnes til om
Morg. Kl. 7 eller 8. Det giorde en frygtelig Virkning;
dog fik Ilden den Nat slet ingen Magt. Brand-Anstalterne vare endnu fortræffelige. Saa hurtig Ild udbrød,
blev den slukt. Tordag Nat var Bombardementet svagere; men -.iedvarede derimod om Fredagen næsten hele
Dagen igiennem. Der kastedes med Bomber, Granater,
gloende Kugler, og et Slags lldpile eller Brand-Raketter,
som skal være en ny Opfindelse. De bestaae af et
Rør, liigt et Kakkelovnsrør, fyldt med en egen Sort
brændbar Masse, som vanskelig slukkes; det gaaer ud i
en Spids, som er giennemboret med HulJer, bvora(
Ilden strømmer ud, og ender sig i en stærk Jernpig,
hvis Kraft til at hefte sig bar været utrolig stor; saaledes endog, at den er trængt dybt ind i tykke Mure.
Disse Helvedes Redskaber saae ud i Luften som gloende Drager. Fredag Aften begyndte Bombardementet
paa ny og vedvarede hele Natten med en Heftighed,
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som endnu langt overgik de to forrige Nætter. Denne
Nat var den rædsomste og ulykkeligste for Kiebenhavn.
Frue Taarn faldt om Aftenen mellem 10-12. liden
greb skrækkelig om sig, tildeels med den Følge af de
Indbyggeres Ufornuftighed, som forlode reent deres Buse,
og altsaa gave dem til l>riis ikke blot for Ødelæggelse,
men for Antændelse. Alle ere enige i, at ikke den
l0de Dee! af Skaden, som Ildebranden foraarsagede,
var skeet, om ikke saamange Buseiere havde baarel sig
ad paa denne uforsvarlige Maade. l de Huse hvor Beboerne vare nærværende, kunde en halv Snees Bomber
eller tlere slaae ned, uden at Ild opkom; da man i Begyndelsen med en Spand Vand kan slukke den Ud, som
siden et heelt Oxehoved ikke slukker. Forgieves
vilde jeg forsøge paa al skildre i del Hele de Rædsler,
som disse gyselige Nætter medførte. Umuligt er det,
selv ener den bedste Beskrivelse, at giøre sig en Forestilling derom. At gaae i en Bataille maa være en
Børneleg derimod. Uagtet jeg hele Tiden neppe 1 /t
Time havde nogen Frygt, følte jeg dog saa ganske det
rædsomme i Tingen, at jeg uden Betænkning troer at
kunne erklære et Bombardement for den skrækkeligste
Forfatning, som Mennesker kunne sættes i. Det er
sandt, jeg gik rolig paa Gaden, hvor Bomberne slog
ned paa alle Sider omkring ; men jeg gik med Livet i
Hænderne, og jeg var beredt paa, at ethvert Øieblik
skulde være det sidste. Den meste Tid opholdt jeg
mig i Bibliolheket, hvor vi alle Nat og Dag vare nær-værende, uden al vi dog kunde giort os synderligt Haab
om at redde denne uskateerlige Bygning, om der var
opkommen Ild.
Bibliotheket selv var ikke saameget
udsat for lid , som Loftet over Konstkammerct, der
næsten var upasseerligt, og saa opfyldt med Skramlerier,
al den ene Ende gierne kunde have staaet i lys Luc,
førend man i den anden havde bemærket det. Omkring
og i Nærheden af Bygnlngen faldt en stor Mængrle
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Bomber, de fleste paa Ridtibanen og i det afbrændte
Slot; men Bibliotheket fik blot to svære Baubitzkugler
og 5-6 Bombestykker igiennem Taget. 2 slog ind ad
Vinduet ind i Reolerne og spolerte 2 Folianter, som
dog ikke vare af stor Vigtighed. Dette er al den Skade
vi leed; dog kan vi maaskee komme til at miste en
Deel Bøger, som vare udlaante til saadanne, drr ved
Ildebranden ere ruinerte. Mandagen var en Dag der for mig, og enhver
dansk Borger, i hvis Bryst Nationalfølelse ikke er udslukt, var rædsommere end nogen af Bombardementsdagene. Løverdag og Søndag svævede man i en frygtelig Uvished, som endte sig paa en skrækkelig Maade.
Man fik nu at vide, at en Capitulalion var sluttet med
den engelske General, i Følge hvilken engelske Tropper
besætte Castellet, og begge Holmene, bortføre den danske Flaade inden 6 Uger, og i denne Tid rømme Siælland, hvor dansk Eiendom skal respekteres. Denne
Capitulation skal være yderlig slet affattet fra vor Side.
Posternes Gang, Kiøbenhavns Proviantering, Requisition paa Landet, alle disse og flere Ugesaa vigtige
Punkter ere deri slet ikke berørte. - Løverdag Nat
skulde Christianshavn, hvorhen det halve Kiøbenhavn var flygtet, have været paa det heftigste bombarderet; derefter vare alle Anstalter giorte til en Storm;
Faschiner til at fylde Gravene vare beredte i Tusindtal;
Stormen skulde være foretaget af 3000 Matroser, som
vare tagne i Land fra Flaaden og et Par Tusinde Biergskotter. Byen skulde været plyndret i 2 Timer. At
Byen havde været leveret, kan neppe være to Meninger
om, efter 3 Dages Bombardement, og saaledes som
Folkenes Forfatning da var. Dette havde endnu
staaet tilbage, for at bringe den Jammer og Elendighed,
som [{iøbenhavn har udstaaet paa sin høieste Spidse.
Hvor almindelig en Misfornøielse Efterretningen om
Capitulationen udbredte, kan du uden min Fortælling
Tld111tr. I Sou11en.

72. Aarr.
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foreslille dig. Enhver fornuftig indsaae vel, at Nødvendigheden fordrede den; men hvo kan afholde sig
fra al tænke tilbage paa den forløbne Tid og paa de
elendige Anstalter, som man havde føiet til Landets
Forsvar. At Siælland og Kbhavn var et overgivet Bytte
for den Fiende, der vilde holde det Umagen værd at
sende en halv Snees lusinde Mand herind, dette som
vel ikke faa have vidst forud, indseer ou den Allerenfoldigste. Hvorledes man her laler om Regieriogen,
kan du forestille dig. Hvad Enden vil blive paa den
hele Sag, er snare vanskelig at forudsee. Ulykkelig for
Danmark bliver den vel i alle Tilfælde. Saameget er
vist, at Engellænderne bruge en overordentlig Hurtighed
i at tiltakle Flaaden, og at der ingen Tvivl kan være
om, at den om 4-6 Uger vil være borte, ifald Omstændighederne nogenlunde føle dem. - Jeg afholder
mig fra alt videre politisk Raisonnement i denne Henseende; deels nytter det til intet, at opsøge de værste
Udsigter; deels kan man i Grunden intet see, saalæoge
man aldeles mangler Efterretninger fra det faste Land. Hvad mig selv angaaer, da har jeg ikke stort andet
at sige dig, end at min Person, ligesom ogsaa mine
Brødres, er aldeles uskad af Bomber og deslige - I al denne Tid, nemlig siden i Søndags, har jeg
opholdt mig i Professor Viborgs Buus, hvor jeg er
bleveo behandlet paa saa ædel og omhyggelig en Maade,
nt jeg umueligen paa noget andet Sted, det være hvilket
som helst, kunde været bedre. - Jeg har ikke været
inde i Byen siden i Tirsdags. I Morgen, ifald Veiret
bliver taaleligt, tænker jeg at see ind til min Vært i
Larsbiørnstrædet og drage ind i min Bolig, ifald den,
som jeg dog har Aarsag til at troe, er beboelig. - Faa
eller ingen af mine Bekiendte i Byen har jeg endnu
seet siden Bombardementet. Jeg vilde ønske, at jeg
aldrig saae f(bhavn mere; saadan et Lede har jeg faact
til denne ulykkelige By.
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At der ingen .Mulighed er for mig i at komme til
Sorøe, vil du, oaar du overveier Omstændighederne,
lettelig kunne iodsee. Med den strængeste Indskrænkning af mine Udgifter seer jeg neppe, hvorledes jeg
skal kunne slaae mig igiennem i Vinter; da jeg ingen
Udsigt bal' til at kunne fortiene noget. Paa Ordbogen
vil der neppe i Vinter, og Gud veed om nogensinde,
blive arbejdet. Imidlertid roaa jeg bede, at Du m e d
den allerførste sikkre Leilighed vil sende mig
mi o e Manus kr i p ter under forsvarlig Indpakning,
samt alt Linned eller andet Tøi, som jeg bar i Sorøe.
Jeg venter og at du bar den Godhed, naar du kan, at
sende mig nogle Victualier, som jeg meget vil komme
til al trænge til. 1 /t Fjerding Smør haaher jeg du har
i sin Tid efter Løfte bestill til mig, og beder Dig lade
mig vide, hvad Tid den skal betales. - Dine Efterretninger om Sorøe og Omegnen i dit Brev af 10de Sept.,
som Anton i Dag bar bragt mig, vare ganske ufuldstændige. Jeg ønsker derfor med det første at faae
meer at vide. Oet glæder mig inderlig at min Familie
er vel. Gid jeg stedse maa høre dette, saa vel som
om dig selv.
Ved at gennemlæse dette Brev, seer jeg, at del er
saaledes skrevet, at jeg ikke uden mulige ubehagelige
Følger kan afsende det, førend jeg med Vished veed at
Breve fra Kbh. ikke ere udsatte for at blive aabnede.

Af en Søofficers Dagbog fra det
1Sde Aarhnndrede.
Ved Premierløjtnant V. Jørgensen.

Den Dagbog, hvoraf efterfølgemle er et Uddrag, er
paabegyndt i Aarel 1752 af J. B. Winterfeldt, den Gang
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Kadet, og fortsat indtil 1789. Winterfeldt var født d.
1 / 10 1732 i Fredericia, han blev Kadet i 17 43, Sekondløjtnant i 1753 og avancerede derpaa gjennem alle
Grader, indtil han i 1805 udnævntes til Admiral; ban
var lige fra sin Kadettid knyttet til J(onstruktionskommissionen og staar endnu i sit Dødsaar, 1821, i Kalenderen for Søetaten som Chef for denne og Regleringskommissionen. Hans Virksomhed som farende Officer
fal<ler for en stor Del i en for Marinen mindre heldig
Periode, hvori dens væsentligste Opgaver er Konvoir.ring,
og i hvilken dens Optræden ikke er betegnet ved særlige ~lærkepæle. Dagbogen omhandler derfor heller ikke
store Begivenheder, men er kun en Samling nøgterne
Optegnelser, som dog paa Punkter give et Indblik i det
Liv, vor Marine den Gang førte.
W. var første Gang til Søs som Officer i Aaret
1755, da han udkommanderedes med Fregatten Christiansborg, Kaptajn Fischer, til Vestindien. I Anledning af dette Togt havde han gjort en Gæld paa et
Par hundrede Rigsdaler, hvilket voldte ham saa store
Bekymringer, at han greb til ret ualmindelige Midler
for at sikre sig, at Gælden i Tilfælde af hans Død skulde
blive betalt. Om denne [udledning lit Togtet og selve
dette hedder det i Dagbogen:
1755.
Den 14de April . .
Aldrig at gøre Gæld er temmelig umulig for en, som er af god Stand og har ikkun
faa Indkomster, men at gøre større Gæld end man
nogenledes kan se sig i Stand til at betale, bør man,
saavidt muligt, holde sig fra. Jeg har i København,
hvor Levcmaaden og det, man behøver, er kostbar, ej
kunnet soulenere mig af min Gage alene, men fortæret
min liden Arvedel med, og som jeg nu til det vestindiske Togt behøver Penge og havde ingen, saa har
jeg maattet laane. Denne min Gæld er ikke just større
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end jeg nok tænker at kunne betale om nogen Tid,
eller, ifald jeg skulde dø og mit Tøj forauktioneres, dets
Beløb da nok kunde betale det; men jeg har dog for
precaulions Skyld søgt at forsikre mig, ifald Skib og
alting skulde blive borte, eller jeg paa anden l\Jaade
forulykkes, og Værdien af det Gods, jeg har ladet blive
i København, ej skulde være stor som min Gæld, den
dog skulde blive betalt, og jeg ej anses for en Bedrager.
Derfor har jeg bedet Gehejmerand Boistein 1 ) søge
Kongen paa mine Vegne at bevise mig sin kongelige
Naade og faderlige Velgjerning ved at være den Mand,
som vilde betale for mig.
Gehejmeraaden svarede, at
det var lidt dristigt at begære, men dog vilde han have
mig i Erindring, ifald jeg skulde dø. En liden Ting
kan dog glæde en meget, som er i Nød, og skøndt
dette er ej saa vist, saa var jeg dog gladere end før.
Den 2den Maj. Gik vi til Sejls fra København og
kom om Aftenen til Ankers paa Helsingørs Red.
Den 5te Maj. Gik fra Helsingørs Red med begge
Fregatterne (Christiansborg og Ooquen) og de tvende
Koffardiskibe Jægersborg og Emanuel og havde inde
foruden General-Guvernøren, bande militære og Civile
Betjente med deres Ammunition og Proviant for et Aar
til Vestindien.
Den 5te Juni.
Forlod ({olfardiskibene, som e.j
kunde holde med os, ved Rochol, for ej at komme for
sildig til Ve$tindien i Orkan Tiden og sætte vore Skibe
i Fare tillige med dem.
Den 28de Jnli.
Om Formiddagen kom Fregatten
Doquen og vi til Ankers i St. Thomæ Bay.

1756.
Den Ute Februar. Gik vi til Sejls fra St. Croix,
efter at vi have ligget en Uges Tid med F'oremerssejl
1)

C. v. Boistein Ober-Krlgssecretair ved Soetaten.
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los og kunde ikke komme ud, fordi det ikke var stille
nok lil al varpe. Vi have mistet en temmelig Del Folk
nu her i Vestindien, 25 i Tallet, og der iblandt 2 paa
en Dng, saa at vi maalte for knap Tids Skyld imellem
begrave to i en Grav; paa 11Doquen• mistede de omtrent
30; paa Kastellet i Land ere ikke mange af de overbragte Soldater tilbage, og de havde maaske dødt allesammen, hvis ikke en Forandring i Begravelsesmaaden
\'ar gjort; nemlig at i Stedet for der i Førslningen,
ligesom i l{flbenhavn er brugeligt, marcherede en Kommando Soldater med Geværer for at give 3 Salver over
Liget, og det i den hedeste Tid, Kl. 11 om Formiddagen, saa fulgte nu ikkun saa mange med, som var
fornøden for at begrave den døde, og i Stedet for den
Honnør af 3 Salver blev givet 1 I{aoonskud fra Kastellet.
Søorficererne kunne ikke san meget klage paa Stedets
Usundhed, thi vi leve alle temmelig uordentlig, og dog
befinde vi os Gud ske Lov endnu vel.
Vi havde i November og December Maaned ikkl'
saa mange friske Folk, at vi kunde besætte Posterne
om Natten, men hørte idel Klynken af halvdøde Folk;
det var endda vel, al vi flk lejet et Bue, som vi brugte
til Hospital, at ikke de friske Folk ombord skulde for
meget plages og blive syge tillige med dem.
Den 24de Februar. Gik vi til Sejls fra St. Thomas.
Vi destinerede os til St. Luis paa Hispaniola efter et
Fregatskib kaldet •Cron Prinlz Christian", som vi ved
adskillige Relationer havde erfaret al , ære der. SecrelRaadel paa Øerne og de ældste af Offlcererne vare
adskillige Gange forsamlede for at handle om denne
Togt, inden den ble\' beslutlet. En af Kongens Barker
fulgte os. ]}og skulde vi Lil St. Croix først for der at
sætle nogle Sager i Rigtighed, som vi efterlode, da Yi
gik derfra.
Den 3dje Marts om Eftermiddagen kom vi til
Ankers i Bayen for St. Luis. Vi havde ,•el faaet tern-
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melig vis Underretning om, at Skibet ,, Cron Printz
Christian u Jaa der i Havnen, men vi vidste ikke af hvad
Aarsag, det var kommet der. Kaptajnen kunde have
været en Skælm, som vilde have solgt Skib og Ladning
og kast sig under fransk Protection; andre Aarsager
kunde og have nødt ham til at gaa derhen; derfor anordnede Kaptajn Fischer, at vi skulde gaa til tæl ved
Bayen foruden Flag, Gjøs og Vimpel, og, hvis ban saa
strøg baade For- og Krydsfløjene, som vare røde, saa
skulde vi hejse fransk Flag, Gjøs og Vimpel; strøg bah
alene Krydsfløjen, skulde vi tone engelsk, og, om Fløjene blev vajende, da skulde vi gaa ind under dansk.
Da vi kom saa nær, at vi kunde se ind i Bayen, saa vi
et Skib liggende med dansk Flag, sluttede, at det maatte
være •Printz Christian• og gik ind m11d dansk Flag,
Gjøs og Vimpel.
Lieutenant Grodtschilling blev fra
Doquen skikket i Land og fulgt op til Kommandanten
(de tog os an for engelske og vilde ej tro vort danske
Flag) for at accordere om Saluten, men som de vilde
give 2 Skud mindre, saa blev ikke saluteret.
Den 4de vare Officererne og Cadetterne invilerede
i Land at spise hos Kommandanten, hvis Navn var de
la Martiniere. Da der blev talt om Skibet uCron Prinlz
Christian, dets Omstændigheder, da viste Kommandanten Sagen fra sig og sagde, det var Kommissairen
over St. Luis Distrikt hans Sag.
Den 29de var vi klar til at gaa Sejls; Kl. 6 om
Morgenen lettede vi og gik ud af Havnen 1 men som
Vinden begyndte at skralle, saa vi ikke kunde lægge
IS\e å Vache forbi, og Koffardi-Fregatskibet ~cron
Printz Christian" var ej ebdnu let, eaa gik vi igjen ind
i Bayen til Ankers. I denne Maaned har vi stedse
været beskæftiget med at sætte •Printz Christianu i
sejlbar Stand, at reparere Skrog, Takkelage og Sejl
(som var meget skødesløs omgaaet med), meddele ham
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nogle Maaneders Provision saavel af Skibs som J{ahyts
og kjøbe slige Ting, som vi ikke kunde selv undvære.
Skibet var, da vi kom til det i bedrøvelige Omstændigheder, det havde været alt paa tredje Aar fra
København og imidlertid handlet paa Kysten af Guinea
og købt Slaver, hvilke, saavel som Skibs-Folket, døde
stærk af den lange Rejse og Mangel paa frisk Provision;
Ober-Styrmanden døde og i hans Sted fik de en anden
fra et andet Skib, som samme Tid laa der, ved Navn
Christopher Juul (som var den Person, hele Ulykken
tilskri\•es). Straks efterat de var gaaet fra Guinea, døde
deres Kaptajn, navnlig Reinholdt, og Juul betræde hans
Plads. Da de var kommen ind imellem de vestindiske
Øer sidst i forrige Aar, 1755, og saa St. Thomas, (som
var det Sted, de var destineret til), og en Del af Folkene sagde, det var St. 'fhomas, svarede f{aptajn Juul,
Nej, det var ikke, og lod sætte Kurs Vester efter; enten
ban ej kendte eller ej vilde kende Stedet, derom var
adskillige Meninger, helst efterdi St. Thomas er meget
kendelig. Dagen derefter, da de vai· kommet udenfor
Portorico, kendte han sin Forseelse og forsøgte en 14
Dages Tid paa at boule sig det Stykke Vej op, som
han havde sejlet for langt ned, men formedelst den
haarde Strøm og de forkerte Slagbouge (som maaske
forsælligvis indfaldt) , kunde han ej avancere noget,
resolverede derfor at holde af til Jnmaica.
Da de var kommet til Cayes d'Aquin, som er 4
i\Jil til Luvart for St. Luis, kaldte han Raad sammen
og spurgte hvilket dem syntes bedst, enten at gaa til
St. Luis, som de var saa nær ved, eller til Jamaica,
som de havde endnu en 80 Mil til, og de manglede
Proviant. De svarede, at de vilde helst til Jamaica,
saasom det franske var dem aldeles ubekendt, og hvad
Provianten angik, da vilde de gerne skorte paa nogle
Maaltider. Men som de ej vilde staa til Ansvar (efter
hans Proposition) for de Slavers Liv, som i den Tid
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kunde dø, saa gik de ind til St. Luis. 200 Slaver i
Tallet omtrent levede endnu af 600, som de Tid efter
anden havde fnaet i Guinea, dem begærte han Tilladelse
at sælge, bekom den og; men da han vilde have Betalingen, som omtrent beløb sig til 26000 Rdl., blev saadant ham rent afslaget; thi det var imod ICongens Ordre
at le\'ere Penge ud af Landet, men de skulde blive
anvist og betalt hjemme. Dette tog Juul sig saa nær,
siges der, at ban døde. Nu var den fornemste igen en
af Styrmændene, som paatog sig Kommandoen; ham
vilde Folkene ej adlyde (hvorfor det gik ogsaa uordentlig til), men begærte hos Kommissairen i St. Luis en
anden Skipper, som dem og blev lovet, og der blev
udnævnt en Franskmand, som skulde føre Skibet til
Europa, med adskillige Projekter, som de havde for;
men samme Skipper var ej ankommen endnu, da vi
kom der.
Imidlertid fortærede Folkene frisk af de tilgodehavende Penge, og enhver randede næsten sig selv. I
denne Beskaflenhed forefandt vi Skibet. Da lod Kaptajn Fischer holde Forhør, og en 3 1t 4 Mand af de
mest oprøriske bleve ombyttede med andre paa Orlogsfregatterae.
Lieutenanterne Torm og Grodlschilling
bleve sendte til Port au Prince, en 30 Mil fra St. Luis,
for at tale med General-Guverneuren over Landet,
Marquis de Vaudreuil, og akkordere, om nPrintz Christian• kunde faa Ladoing af lodigo for de for Slaverne
tilgodehavende Penge, eller hvis ikke, da Pengene kontant. Men Guvernøren afslog begge Dele, saasom det
var forbudet at føre Penge ud af Landet og at oegotiere
med Fremmede; og desuden stod det ej mere i hans
Magt, efterdi det allerede var relateret til Hoffet. Vi
ekviperede da Skibet det hurtigste, vi kunde; Kaptajnlieutenant Frisch gik med Cadet Thaae fra Doquen der
ombord for at føre Skibet til St. Thomas at hente
Sukker og derfra gaa til København. Samme Skib til-
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hørte det vestindiske Kompagni, da del gik ud, men
som l{ongen imidlertid bar kflbt alt, hvad det vestindiske [{ompagni ejede, saa er Skibet og nu Kongens.

1770.
Den 6te Januar lettede begge Fregatterne, ,Chrisliansøe« og 11Uavfruen1,, som et Par Dage forhen havde
Jagt sig et Stykke længere ud i Renden Nord paa, og
resolverede, formedelst den stærke Frost og tiltagende
Is, at sejle indefter, lilligemed de under deres J{onvoj
værende Kinafarere, saa langt som Isen vilde tillade det.
De naaede til ben imod Trekroner, men kunde ikke
komme der indenfor i Sikkerhed. Den nedfaldende Sne
hindrede Isen i at blive stærk og sikker nok at gaa paa,
men den vnr dog for tyk til, at man med Fartøjer
kunde komme igennem den, saa at det ikke var muligt
paa nogen Maade at faa Bud ud til Skibene, eller i
Land fra dem,
Den 9de om Morgenen blev sendt Ise-Redskaber
fra Holmen ud til Fregatterne.
Den lOde om Morgenen, da det var blevet Dag,
saa vi baade Fregatterne og mnafarerne drive med Isen,
omtrent en Mils Vej Nord pan. Admiral Grev Laurvig
sendte mig hen ad Helsingørsvejen, for, om det var
muligt, at faa Bud der ombord fra et eller andet Sted
af Kysten. Lieutenant Ursin blev udsendt i samme
Ærinde fra Holmens Chef. ro. henved 4 om Eftermiddagen stoppede [sen Farvandet, og Skibene bleve liggende fast omtrent udfor Taarhæk og noget Norden for.
Fiskerne fore ud til Fregallcn oChristiaosøeu og toge
en Baad med sig, saavel for Sikkerheds Skyld, i Fald
Isen skulde gna itu med dem, som for at komme over
Vangerne.
Den 12te om Morgenen i Dagbrækningen fik jeg
igen Fiskerne ud til Kaptajn Ahrenfeldt med et Brev fra
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Grev Laurwig, og de bragte Svar med sig tilbage. FrPgatleroe saavel som mnafarerne arbejdede baade Dag
og Nat med at ise og sejle igennem de brækkede lsstumper, men Isen var saa tyk, at den ikke kunde
vandes, og dette gjorde Arbejdet meget besværligt, hvorfor Kaptajn Abrenfeldt begærede, at der fra Holmen
maatte blive udsendt Folk med Ise-Redskaber, hvilke
fra det aabne Vand, som var noget sønden for Skibene
og begyndte omtrent udfor Hvid01·e, kunde ise Skibene
i Møde, og der lettelig bringe de itusavede Stykker ud
af Vaagen i det aabne Vand. Skibene kunde imidlertid
contuniere at ise for sig og saaledes, ved selv at arbejde og tillige faa Hjælp fra Land, komme des snarere
ud af Isen og sejle hen paa Københavns Red. Ved
København laa leen kun indenfor Trekroner.
Den 13de om Morgenen drog jeg atter ud til Taarbæk tilligemed Lieutenant Ursin, der som Ekvipagemesler
var sendt fra Holmen, samt Skipper Lars Svensen og
61 Matroser. Vi havde med os fra København lseRedskaber, som blev udførte paa tvende storo Slæder
hver med 4 Heste for, for dermed at komme Fregatterne
til Hjælp, om det var muligt, men saasom det var næsten
Middag, inden vi kom til Taarbæk, og der var endnu
et langt Stykke Vej ud paa Isen hen til det Sted, hvor
der skulde vægges, saa at vi ikke kunde vente at komme
i Arbejde, førend det meste af Dagen var forbi, besluttede vi at bie indtil den følgende Morgen, og saa, dersom Omstændighederne vilde tillade det, begynde med
Dagbrækningen.
Den 14de om Morgenen var Vejret tykt, Isen var
brækket, og vi kunde ikke se Skibene. Det havde blæst
stærkt hele Natten af en VSV., og vi kunde rimeligvis
ej slutte andet, end at de maatte være dreven over til
den svenske Side. Vi droge med Folk og Redskaber
igen ind til København, saasom der i Taarbæk var intet
mere for os at bestlle. Om Eftermiddagen lettede det
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tykke Vejr noget, og man kunde se Skibene langt borte
ovre ved Landskrona, tvende af dem krængede meget
og syntes at staa. paa Grund.
Den l 7de om Morgenen, Vinden Nordlig med haard
J{uling. Vi saa begge Fregatterne ligge ovre ved Malmø;
den ene Kina.farer, navnlig •Fredensborg Slot•, drev paa
den anden Side af Saltholmen Syd efter, med en Gjøs
paa sin Forlop, men den anden, •Kongen af Danmark"
kaldet, laa til .Ankers et godt Stykke ude i Farvandet og
havde ladet sine Pengekister bringe i Land ved Skovshoved.
Denne sidste havde i Isen ved Taarbæk ligget sydligere
end de andre Skibe, og altsaa nærmest ved det
aabne Vand, og derover var den, ved [sens Brækning
straks sluppen fri. Grev Laurwig sendte mig til Dragør,
for derfra, om det var muligt, al komme ombord paa
Fregatterne og indhente Efterretning om deres Tilstand
og om, hvad de nødvendigt behøvede.
Da jeg var
kommen til Dragør blæste det meget haardt, og Søen
var fuld af Drivis, og saasom det dertilmed var sildig,
turde jeg ikke begive mig saa langt ud fra Land, men
opsatte Togtet til Dagen efter.
Den 18de om Morgenen for jeg ud med en Lodsbaad og ,•ar ombord paa begge Fregatterne paa Malmø
Red. • Havfruen• havde staaet temmelig højt tør paa
Grunden Granen ved Landskrona fra Søndag Morgen
indtil Tirsdag Aften, men nCbristiansøe• havde ikkun
stødt nogle Gange.
Den kommanderende Officer i
Landskrona udsendte svenske Lodser, som med Livsfal'e kom ombord, og i bemeldte Officers Navn tilbød
dem ni mulig Hjælp bande med Isning og andet, men
da de havde faaet bedst Baab om at komme i Behold
der i Bavnen, førte Isen og en baard nordlig Vind dem
om Natten derfra hen til Malmø Red. Paa denne sidste
Drift ragede Fregatterne hinanden ombord og, for nt
komme fra hinanden igen, maatte ,, Christiansøen kappe
et Anker fra sig. De havde mistet i alt 7 af deres
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Sværankre, 11Christiansøe• 3 og Bavfruen11 4, saa at
den førstmeldte havde ikkun et Sværanker i Behold
foruden det, den laa for, og den anden laa for sit sidste. Isen havde ikke afskaaret Tovene, som vi tænkte,
men Ankrene selv var gangne itu. Den stærke Frost
havde gjort Jernet skørt. Forhudningen havde ogsaa
taget temmelig Skade, og en Del af Mandskabet, især
af "Havfruen•, var sygt og forkommet af Slæb og Kulde.
For Resten vare Skibene tætte og havde aabent Vand
rundt om sig og Nord efter, saa at de alene ventede
paa god Vind til al komme til København. Man var
ellers sindet ombord, at, dersom Skibene med den nordlige Vind skulde begynde at drh•e paa ny, da straks at
landsætte nordenfor Malmø, hvor der er en bar Sandbund, hellere end at drive længere sønden hen, hvor
Grunden er stenet og slem. Jeg skyndte mig med disse
Efterretninger tilbage og drog igen til I{øbenhavn, hvor
jeg straks meldte alting til Grev Laurwig, og endnu
samme Aften blev givet Befaling, at om Morgenen tidlig
derpaa skulde udføres paa Slæder til Dragør tvende
Sværankre, som derfra kunde blive dem tilsendt.
Den 19de. Ekvipagemester, Lieutenant Mejer drog
ud til Dragør med Ankrene til Fregatterne, og Folk drog
ud med Forfriskning af fersk Kød og Grønt, samt blødt
Brød og stærkt Øl til Mandskabet.
Den 20de, ongefær ved Middagstid, kom Lieutenanl
Mejer tilbage. Ban havde været o,•re paa Malmø Red
med Ankrene og var kommet nærved Fregatten » Havfruen", men Isen forhindrede ham i at komme ombord,
og saasom det da allerede var mørkt og blæste haardt
med Snefog, kunde han ikke se at faa nogen Steds fat
og komme i Sikkerhed, men maatte drive hele Natten,
snart i Isen og snart i aabent Vand, indtil om Morgenen, da han bjergede sig ved Prøvesten, hvorfra han
nu paa Isen var gaaet i Land. Forfriskningen til Mandskabet var heller ikke kommet ombord.
0
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Den 2lde kom • Ravfruenn til Ankers paa ((abenhavns Red.
Den 23de ankom II Christiansøe• , og ,, Havfruen"
gik i Arbejde med at varpe indenfor Trekroner.
Den 29de lagde •B~vfruen• ind igennem Bommen,
for at blive kølhalet og faa den af Grunden ved Landskrona bekomne Skade efterset og repareret. Kinafareren
"Fredensborg Slotn, som iligemaade havde staaet slemt
paa Grund ved Landskrona og var bleven læk, maatte
ogsaa hale ind for at kølhales.
Den 26de Februar rejste jeg efter Ordre til Helsingør og for ombord til Kaptajn Ahrenfeldt paa "ChriRtiansøe". Ban var sejlet ud af Sundet tilligemed Kinafarerne den 23de om Morgenen med en ONO Vind,
Mersejls Kuling; men da han inde ved Lappen vilde
vende fra Land, nægtede Skibet formedelst den stærke
Strøm at gaa over og kom derved paa Grund, hvor det
stod fast indtil den 25de om Aftenen, da det, efter
halvtredje Etmaals Forløb, igen slap af og sejlede tilbage
ind paa Helsingørs Red. Jeg berettede Ifaptajnen, at
jeg var sendt for at indhente Efterretning om Fregatten
havde taget nogen Skade paa Grunden og behøvede
Eftersyn, hvorfor han lod holde Skibsraad, og de flestes
Mening var, at, endskønt ingen havde mærket til nogen
Læk eller anden Skade, saa dog i Henseende til, al
Fregalteo havde hugget temmelig stærkt tilligemed at
den forhen havde stødt ved Landskrona, kunde ikke
tjenlig eragtes at continuere en saa lang Rejse igennem
saa store Farvande, hvor ingen Hjælp kunde fanes,
dersom der siden i Søen noget betydeligt ved Skibets
Bevægelse skulde yltre sig; men at det var raadeligere
at gaa tilbage til København for at blive efterset.
Den 27de om Morgenen ankom jeg i [{øbenhavn
og leverede Skibsraadels Tanker til Grev Laurwig, og
derpaa bekom ICaptajn Ahrenfeldt Befaling at hidsejle.
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Den 4de Marts halede •ChristiansøP.• ind igennem
Bommen.
Den 6te halede •Havfruen• ud igennem Bommen
og var bleven repareret, den havde faaet megen Skade
især paa Styrbords Side, som havde ligget imod Grunden. Den 9de halede "Christiansøe•, som vnr bleven
krænget over til begge Sider og efterset og befunden
ubeskadiget igen ud af Bommen.
Den 16de tog det atter til at fryse meget stærkt,
og der begyndte at komme en stor Del Drivis, hvorfor
Fregatterne lettede og gjorde Sejl for at lægge sig
indenfor Trekroner.
nHavfruenu kom og et Stykke
indenfor, men (sen havde imidlertid samlet sig i saadan
l\1ængde, at »Cbristiansøeu kunde ikke komme saa langt
ind som den burde for at være i Sikkerhed; der blev
derfor sendt Folk ud fra Holmen for at ise den bedre
indefter.
Kinafarerne havde begge lo nogle Dage forben
begivet sig paa deres Rejse uden Konvoj; men Fregatterne bleve liggende og afgik med den til Algier
bestemte Eskadre under Scboutbynacbt Kaas den
2den Maj.

1779.
Den 7de Juni blev jeg med Orlogsskibet n]ndfødsRetten • efter kongelig Befaling detacheret fra Eskadren.
Admiralitetets Ordre desangaaende og den kongelige
Instruktion, hvorefter jeg skulde telte mig, havde jeg
et Par Dage forhen bekommet. Den sidste af dem befalede mig at søge Næsset og sejle langs Kysten af
Norge til paa Bøjden af Nordkap og der bestandig
bolde det krydsende, dog ikke længere, end at jeg efter
bedste Skønsomhed kunde vente at være hjemme igen
til midt i September. Min Forretning saavel paa Ben-
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og Hjemrejsen som under Nordkap skulde fornemmelig
være at beskytte og forsvare den nationale Handel og
Søfart for al Overlast og Voldsomhed af fremmede
Krigsskibe eller Armaleurer. Fremdeles forbød Instruktionen mig at indløbe i nogen Havn uden allerstørste
Nødvendighed og befalede, at jeg ved min Hjemkomst
skulde give Rapport om det passerede til Admiralitetsog Kommissariats-Kollegiet. Admiralitetets Ordre indeholdt, al jeg skulde følge med Orlogsskibet Wagrien
til paa Bøjden af Jlergen, hvor det var beordret at
krydse og paa Vejen derhen foretage adskillige Besejlingsprøver med samme, dog uden at forsinke mig paa
det mig egentlig anbefalede Togt. Mig blev og medgiven Udtog af de imellem Kronen Danmark og Kronarne Frankrig og England sluttede Handelstraktater,
samt Reglementerne for begge Nationers [iapere. Her
foruden medfulgte endnu en forseglet kongelig Ordre,
som jeg ikke maatte aabne, førend jeg var passeret
Sundtit.
Den 9de gik jeg med Orlogsskibet "lndfeds-lletten"
til Sundet og ankrede paa Helsingørs Red, hvor jeg til
llemandingens Komplettering og Forbedring bekom en
Del befarne og halvbefarne Folk fra Orlogsskibet Grønland (Vagtskib) og afgav igen et Antal ubevante Folk i
Stedet for dem.
Den 12te lettede jeg tilligemed Orlogsskibet 11Wagrien" og sejlede ud af Sundet med god Vind og godt
Vejr.
Den 13de passerede vi baade Skagen og Lindesnæs.
Den 22de om Aftenen maalte jeg anordne Skibsraad, fordi det blev meldt og befunden, at Vulingen
efter Stormen Natten mellem Lørdag og Søndag havde
givet sig, og at Bugsprydet ikke laa saa fast som det
vel bm·de.
Den 23de blev ommeldte Skibsraad holdt, og dels
Tanker faldt, at vi med saa løst et Bugspryd ikke kunde

Af en Søofficers Dagbog fra det 18de Aarhundrede.

609

forsvare at forsætte ,•or Rejse, og saasom det ej paa
nogen Maade i Søen var at afhjælpe, burde vi søge
Bavn for at lægge Vulingen om. Jeg kunde ikke andet
end bifalde denne Mening og holdt derfor af ned til
Udsirerne for derfra at faa en Lods, som forstod at
bringe Skibet ind til Bøje-Varen. Da jeg var kommen
hen imod disse Øer, fik jeg et Par Joller at se og lod
skyde efter dem; men de frygtede sig for os og lod
staa ind til Land. Jeg styrede derpaa hen ad Skudesnæs
og fik en Lods derfra, men som Vinden var for nordlig
al komme ind paa Bergens Led med, og jeg, næst
Høje-Varen, ingen Bavn kendte, hvorfra vi med en til
Rejsens Fortsættelse bekvem Vind bedre kunde komme
ud igen end Stavangers, satte jeg Kursen derhen.
Den 24de, efter at vi i Indsejlingen havde ligget
og drejet rundt og kunde ikke styre, og, uagtet Chalouperne vare forspændte for at bugsere, været nærved
at drive paa et Skær, kom vi noget over Middag til
Ankers paa Stavanger Red. I Ankringen lod Baadsmanden Pertyrlinen først komme i Bekneb, og siden
vilde Ankeret ikke straks fatte, hvorover Skibet, som
med en temmelig Fart blev ved at skyde frem, kom
Landet saa nær, inden det tørnede op, at Forstavnen
var ikke mere end 2 til 3 Favne fra Klippen.
Oen 1ste Juli gik vi med en S.V.t.S. Vind ud fra
Stavanger igen og havde faaet vores Vuling omlagt,
vores Vant og Stag paany ansat og alt vores Vand
fyldt.
Den 17 de saa vi Nordkap.
Den 19de Kl. 10 om Aftenen fik vi trende Skibe af
den under Kysten krydsende russiske Eskadre at se. Admiralen var ikke med deriblandt, men mig syntes, at et
af Skibene førte Stander. Jeg var i Sigte af Nordkap
omtrent en 6 Mile østen for det, Vinden var SSO, og
Russerne vare en 3 til 4 Mile agter ud til Luvart fra
mig. Tvende af Skibene gjorde straks Jagt efter mig,
Tidukr.

r.
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den ene SV. den anden NV. eller VNV. hen, for at
holde mig imellem sig. Jeg lod gøre klart Skib og
og blev gaaende med opgivet Storsejl, uden at formindske eller formere Sejl, og holdt noget ruml Vestvart hen, paa det, at de ej skulde naa mig, førend jeg
var kommet paa den anden Side af Kapet, efterdi Traktaten med Rusland angaaende Saluten til Søes ikke
var saa aldeles forstaaelig, at jeg af den kunde se,
h\'em af os, der paa det Sted, hvor vi da vare, burde
salutere først. Førend jeg endnu naaede Kapel mødte
mig en detacheret, russisk Fregat, som kom vesterfra,
og saluterede med 9 Kanonskud, hvilke jeg igen med
et lige Antal besvarede.
Den 25de imod Aften mødte mig atter tvende ar
de russiske Orlogsskibe NtO. omtrent 8 Mil efter skønnende fra Nordkap, og som formodentlig hver af os
forklarede Traktaten om Saluten til sin Fordel, blev der
slet ikke saluteret, men, for ikke at synes trættekær
eller paastaaelig stolt, allerhelst da en af Russerne en
Gang havde givet mig, eller rettei-e sagt hans Majestæts
Flag den første Salut, og jeg desuden gerne vilde have
en her paa Kysten bekendt Mund fra dem, hvis de havde
en, som de kunde undvære, holdt jeg med dem ostvart
hen for at komme saa langt fra Nordkap, at jeg, uden
at eftergive noget af Kongens og Nationens Ret ifølge
Traktaten, kunde salutere først.
Den 26de om Formiddagen saluterede jeg bemeldte
Orlogsskibe med 7 Kanonskud, men fik ingen Svar.
De vare noget til Luvart, dog var den, som jeg holdt
ror at være den Kommanderende, ikke meget langt fra
mig; men jeg maa lro, al Blæsten og det tykke Vejr
har hindret ham fra rel nt høre og mærke Skuddene.
Kulingen tog snaledes til, at jeg ikke kunde tænke paa
at sætte Fartøj ud, hvorfor jeg holdt af igen hen til
min Post under Nordkap.
Om Eftermiddagen saa jeg mig nødsaget at holde
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anden Gang Skibsraad, saa ugerne jeg end vilde, efterdi
jeg ideligen blev tilskyndet at haste fra Nordkap for
ikke at komme i Forlegenhed af Mangel paa Vand, som
begyndte mærkeligen at mindske og at blive temmelig
rart. Jeg var gaaet fra Helsingør med 15 Ugers Vand
og 5 Ugers Øl, hvilket var Vand og Øl for omtrent 10
Uger eller noget derover, og fra Stavanger var jeg løbet
ud med 15 Ugers Vand og 3 Ugers Øl, som var Vand
og Øl for 9 til 91 /~ Uge. Jeg havde fra Begyndelsen af
befalet, at dermed skulde sparsom omgaas, og saasom
en Del af det Vand, vi i Stavanger havde bekommet,
var saa mudret, at vi ikke deraf kunde have den for\eotede Nytte, lod jeg den 12te Juli sætte Ran"on pao.
Øllet og tillod Folket ikke at faa mere end en Pot
deraf dagligen og bestemte endvidere Forbruget af Vand
noget nøjere og knappere. Den 25de maatte jeg indskrænke Ran1tonen til 3 Pægle om Dagen og forbød,
at intet Vand maatte udleveres uden efter given Anordning i en Kadets Overværelse, og forlangte at faa hver
Aften skriftlig Rapport om, hvortil og hvem hver Pot
og hver Pægel var udleveret.
Jeg havde ingen bekendt Mand inden Borde. Den
Anden-Styrmand, som først var med Skibet og længe
havde besejlet dette Farvand, mistede jeg et Par Dage,
førend jeg gik fra København. Nogle faa af Matroserne,
som tilforn havde været i Finmarken, fortalte, at der
paa de Steder, hvor de havde været, ikke var andet at
bekomme end ganske lidet af smaa Brønde, som straks
bleve udtømte. Jeg vilde have søgt Vardøhus, men
Vinden bar stedse derfra. Jeg lod skyde for at faa
Fartøj ud til mig fra Nordkap, men de, som vare ude,
tlygtede ind til Land. Koffardifartøjer vare ikke heller
at faa fat paa, det eneste, vi saa, efter at vi havde begyndt at krydse under Kapet, var en dansk Galiot, som
løb ind bag om Maggerøen, og jeg vilde gerne have
talt med Skipperen for o.t høre, om ikke han eller hans
42•
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Styrmand kunde føre os ind i en Havn, hvor "i kunde
fo.a Vand fyldt, men den var alt for langt inde dertil.
En Gang fik vi en Baad opsnappet med nogle Fiskere
i, men vi kunde ikke forstaa et Ord af deres Sprog, og
efter hvad vi sluttede, maatle de være russiske Laplændere. Til de russiske Orlogsskihe kunde jeg formedelst Vejrets Urolighed ingen faa hensendt, var og
t11 is paa om nogen Hjælp hos dem kunde faas.
Blandt
de Poster, som Liv- og Admiralilets-Medicus Aaskow
havde indgivet til Viceadmiral Fontenay, og som Admiralen igen havde ladet Skibscheferne til deres Efterretning meddele Genpart af, ror al vedligeholde l\landskabets Helbred og at forekomme smitsomme Sygdommes Oprindelse og Udbredelse i Eskadren, var og
den, at Folkene maatte faa tili;trækkelig Vand at drikke.
Alt dette bevægede mig at laane Øre til de Forestillinger mig bleve gjorte. Min Instruks befalede, at
jeg skulde være hjemme midt i September; men overlod
til mig selv, hvad Tid jeg vilde begynde Hjemrejsen.
Dog var der førend min Af1'ejling fra l{øbenhavn bleven
talt om, al 4 Uger kunde være nok til den. Jeg var
og af samme Tanker og havde gerne ønsket at blive
ved Nordkap indtil midt hen i August. Med saadan
Ran<;on som den, der var sat, kunde vi have Vand nok,
indtil vi skulde være hjemme, men endskønt det havde
været dumdristigt og højst ufornuftigt at lade det komme
an paa det yderste, troede jeg dog, at jeg turde vove
al blive under ommeldle ICap til nogle faa Dage hen i
A.ugusl. Officererne og Slyrmændene eller nogle af
dem, foruden at de ofle havde lait om vores Togts
Farlighed og Finmarksfarernes langvarige og besværlige
Bjemrejser, havde ogsaa skriftlig opsat en Pro-Memoria
desangaaende for dessnarere at formaa mig til at forlade min Krydspost. Jeg vidste altsaa, til hvilleen Side
deres Tanker hældede. For da ikke at styrke dem i
deres Meninger og ikke lede dem til saadanne Svar,
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som <le gerne , ilde gh'e, forestillede jeg dem, at det
ikke endnu var saa silde paa Sommeren, at vi endog
uden Ran~on med sparsommelig Brug havde Vand nok
til Slutningen af August Maaned og kunde med afknappet Rn0<;on endnu strække det en 14 Dage liengere
ud. Jeg fremsatte Spørgsmaalene saaledes, at de tydelig knnde mærke, at jeg ikke hastede hjem og spurgte,
om hvor lang Tid de mente, at vi til vores Hjemrejse
kunde behøve for at indrette Økonomien derefter, om
de ikke troede, at vi uden at vove noget gerne kunde
holde krydsende under Nordkap til en 8, 10 til 12 Dage
hen i August, og endda have Tid nok lil ved Slutningen
af Maaneden at komme ind i en af de norske Havne
sønden for Skudesnæs, eller østen for Lindesnæs, eller
hvorlænge de holdt det raadeligt at forblive der endnu
for ved bemeldte Maaneds Udgang at naa en af ovenmeldte Havne. Jeg begærede Skibsraadets Tanker hver
for sig, paa det at Ens Betænkning ikke skulde drage
Alles efler sig, og at Alles Tanker ikke skulde blive
Ens alene.
Indholdet af Svarene, skønt adskilt givne, blev
dette: at, ihvorvel det var en Umulighed at besvare
mine fremlagte Spørgsmaal med fuldkommen Vished,
da Erfarenhed lærer, at den samme Vej, som en Gang
kan sejles i en Uge, behøver man en anden Gang en
:\faaned og mere til, saa havde man dog ogsaa Aarsag
at slutte, at vores Hjemrejse ikke ,·ilde blive af de korteste, da man maalte vente, at Storm og Slud vilde
betale det gode og milde Vejr, og Nordvest, vestlige
og sydlige Vinde afløse de hidindtil regerende østlige
og nordlige, at man har Eksempel paa Finmarksfarere,
som har tilbragt 10 til 12 og tlere Uger paa Hjemrejsen
og andre, som formedelst Modbør har mnattet overvintre i slette Havne, at man, naar man som fornuftig
hverken vil bygge paa en Lykke, der ikke er at formode,
og- ej heller af al for megen Frygt gøre sig Tanke om
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at blive af de vanheldigste, ikke burde bestemme mindre
end en 5 til 6 eller 7 Uger Lil Hjemrejsen, og at vi,
dersom vi skulde forblive under Nordkap indtil den Bde,
l0de eller 12te August, ikke kunde geres vores Regning paa at komme hjem førend ved Mikkeldagstider.
Man forestillede videre, at Efteraarets urolige Vejr begynder tidligere i disse nordlige Farvande, at med Stormvinde fra Nord og NV. var en Læger paa denne for os
ubekendte Kyisl næppe unclgaaelig, at vi, i Fald nogen
betydelig Ulwmpe skulde tilføjes os, letteligen kunde
komme i Fare for hverken al faa Havn eller at kunne
holde Søen, at Soldaten havde ikke andre [{(æder 1md
de samme, han gik og laa i, og var altsaa ikke i Stand
til at udstaa ondt Vejr, og Slutningen blev, at der ingen
Dag \'ar for os at forsømme, dersom vi til rette Tid
vilde tænke at være hjemme, og ikke vove at møde alle
de Uheld, som et længere Ophold letteligen kunde og
en langvarig Hjemrejse ufejlbarligen vilde foraarsage os.
Omendskønt disse Forsigtigheder syntes mig at være
noget for vidt drevne, kunde jeg dog ikke ganske rorkaste dem og turde derfor ej heller handle imod del
hele Skibsraads ensstemmende Mening for ikke at paadrage mig Ansvar for de Vanheld og Ulykker, som formedelst et længere Blivende muligen kunde indtræffe,
allerhelst da jeg var bleven advaret.
Altsaa lod jeg staa Vesterefter, ikke for al gaa
hjem; men for at holde det saaledes, at Nord-Vesten
som <len, der af alle Vinde mindst havde blæst, ikke
saa meget skulde skade mig, dersom den skulde komme.
Jeg lod den sidst anordnede Indskrænkning af Vand og
Øl blive ved indtil videre, og paa det, at Folkene des
mindre skulde tørste og ej ,1..cre skørbutiske Sygdomme
saa meget underkastede, befalede jeg I at det dem efter
Spisetaksten lilstaaede salte Kød for det første ikke
skulde udvejes; men lovede dem, at de enten siden ved
Lejlighed skulde raa det tilgodehavende Rod igen, eller

Af en Søofficers Dagbog fro del 18. Aorhundrede.

615

og ved Rejsens Ende blive betalt Penge derfor efter
Værdien.
Den 8de August om Morgenen meldte Officererne,
som havde haft Vagt om Natten, at Mandskabet havde
klaget over, at Grøden blev formedelst Mangel paa Vand
ikke nok kogt, og at de fik for lidt at drikke, og efterdi
de mærkede, at vi jkke, som de først havde indbildt
sig, fortsalte vores Rejse lige hjem, men bleve ved at
krydse som forhen, begærede de at faa det salte Kød
til de behørige Maaltider igen. Om Middagen lod jeg
efter fuldendt Prædiken og Gudstjeneste Underofficererne
kalde iod til mig i Kahytten, hvor Officererne i Forvejen vare forsamlede, og, endskjønt jeg havde en Slags
Mistanke om, at et Par af dem vare Ophavsmænd for
denne Klage eller i det mindste vare med iblandt de
klagende, lod jeg mig dog ikke mærke med, at sandaot
kunde formodes; men sagde til dem, at saasom Folkenes
Klage var bleven mig forebragt, havde jeg ladet dem
indkalde, som de, der, næst Of6cererne, va1·c mest pligtige at hjælpe mig at udføre Hans Majestæts Befalinger,
at fremme alt det, som sigtede til hans Tjenestes Befordring, og at holde den gemene Mand til sin skyldige
Lydighed. Derefter forelæste jeg dem den Del af Eden,
som handler om en Sø- og Krigsmands Pligter, og fortalte dem, først, at jeg havde ladet Grødens Kogning
undersøge og føjet den Anstalt, at Kokken berener
skulde faa mere Vand til den, dernæst vilde jeg, endskønt jeg ikke var forbunden at gøre dem nogen Regnskab, dog lade dem vide, at jeg ikke agtede mig lige
til København, men havde i Sinde at løbe ind til Christianssand eller et andet Sted i Norge om 14 Dage, og
endskønt denne Tid var ikke saa lang, saa kunde det
dog hændes, al den imod vor Vilje blev længere, og
Forsigtighed udfordrede derfor, at man med Vandet
maatte være knap, hvilket enhver, som var Sømand,
letteligen kunde indse I de maatte altsaa finde sig i, at
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jeg aldeles ikke lagde nogel til deres Rani,;on paa Vand
og Øl, som jeg nogle Dage forhen havde formeret til
til 5 Pægle, med mindre jeg siden skulde se, al del
fornufiigvis kunde lade sig gøre, for det tredje, hvad
det salte Kød angik, da var det for Mandskabets eget
Helbreds og Bedstes Skyld, at de havde mistet det, at
mange af dem begreb det og vare fornøjede dermed, at
jeg havde sagt dem forud, at de skulde enten have det
besparede igen eller godtgøres Penge derfor, og endelig,
al jeg undredes over, at Folk, som vidste, at de vare
pligtige at tilsætte baade Liv og Gods for deres Konges
Tjeneste, ikke kunde taale at undvære lidt salt I{ød
paa en kort Tid, da de dog vel kunde begribe : at jeg
ikke holdt Søen for Lysts Skyld og uden gyldig Aarsag.
Jeg befalede Underofficererne til Slutning at berette
Mandskabet alt, kvad jeg havde tilkendegivet dem.
Den 22de ankrede vi i Flekkerø Havn.

Boganmeldelse.
Haandbog i Praktisk S.emandsskab af Jens Kusk
J e osen, udgivet med Indenrigsministeriets Understøttelse
af Dansk Sejlskibsrederi-Forening, er venligst tilstillet
Tidsskriftet, der med Glæde bringer dette dygtige Arbejde frem i Marinekredse.
Medens der i Marinen har foreligget Lærebøger i
praktisk Sømandsskab saavel for Kadetterne som Underofficerselever og Frivillige Lærlinge, bar Kofl'ardimarineo
hidtil ikke haft nogen Haaodbog, der kunde tjene til
Vejledning ror de unge Mennesker, der valgte Søen til
Levevej.
Marinens Lærebøger bleve naturligt udarbejdede med
Henblik pao. Orlogsskibene, og medens Afsnit som ~Materiale for Rigning•, 11 Knobe og Stik,, nTak\inger og
Katninger 11, n Spledsninger •, kort sagt alt, hvad der be-
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handles i den foreliggende Haandbogs Side 1- 40 naturligvis omfatter samme Emner, hvad enten der er
Tale om Orlogs- eller Kolfardimari11en, vil det øvrige i
Bogen paa saa mange Punkter være forskellige fra Marineforhold, at Marinens Lærebøger ikke vilde kunne være
noget Hjælpemiddel for den unge Kolfardimand. Man
kan derfor kun være den Mand taknemlig, der har udført delte store Arbejde og afhjulpet et Savn , der
sikkert ofte maa have været følt ikke alene af Begynderne paa Søen, men af mangen en Fører ell r Styrmand, der paa Langfarten bar været henvist til egne
Kræfter for at bolde sit Skib i sødygtig Stand.
Forfatterens Forord er saa beskedent og fordringsløst, at man alene derigennem faar Lyst til at rose
Bogen, men ved al læse den igennem tvinges man ubetinget til at beundre Arbejdet baade for dets Klarhed
og for det praktiske Greb, Forfatteren har haft paa at
vælge Stoffet. Selv om enkelte af Afsnittene kunne forekomme En lidt for brede., saa bøjer man sig for, at
Forfatteren selv har arbejdet sig frem ad praktisk Vej
og derfor maaskc bedst ved, hvor Skoen trykker.
Forfatterens Bemærkning i Forordet: 11Det er mit.
Baab, at enb\·er, der maatte finde Mangler eller Fejl i
denne Bog, godhedsfuldt vil meddele mig det, saaledes
at den i senere Udgaver kan blive saa praktisk og for•
staaelig som mulig og samle paa en let tilgængelig
Maade de Kundskaber, der har praktisk Værdi for Søfarten•, er Aarsagen til de enkelle Bemærkninger, der
vil blive fremsatte i det Følgende. Efter min Formening
bør en Anmeldelse undgaa Jagen efter al finde Mangler
eller efter at foreslaa Ændringer, ligesom en Forfatter
ikke maa tro, at ond Vi!lie er Drivfjedren til Kritikken;
men denne Opfattelse er jo i foreliggende Tilfælde
udelukket, hvad ovennævnte Citat i Bogens Forord borger for.
Samlingen af engelske og tyske Benævnelser paa

618

Oognnmeldelse.

Skibcls Gods, Rigningens enkelte Dele og Kommandoer
til Rorel er meget praktisk, henset til del betydelige
.Antal af danske Søfolk, der i deres unge Aar søge
Tjeneste paa disse 2 Landes Sejlskibstlaader. Det forekommer mig dog, naar denne Betragtning gøres gældende, at del vilde være rigtigt, om der ved •Kommandoer til l\fanøvrer• paa Side 166-178 tillige var anført
disse paa det Lyske og engelske Sprog.
Side 48. »Rigning.. •El Barkskibs slaaende Rigning• forekommer mig at være eu fejlviscnde Overskrift,
eller ogsaa ere Degreberne nstaaende Rigning" og
• løbende Gods• forskellige i Koffardi- og 0:logsmarinen.
Til ~staaende Rigning• vilde vi i Marinen aldrig regne
•Klyds•, nForstavnu, uJolle•, uLukaf• o. s. v., ejheller
•Toplenteru, •Braser", •Pikfald•, »Flagline• o. s. v. Efler
Indholdet af Tabellerne Side 48-56 al dømme maatte
Forfatterens Inddeling vistnok bedre betegnes ved:
a. Et Barkskibs Skrog, staaende Rigning og løbende
Gods til Rundholters Manøvrering.
b. Et Barkskibs løbende Gods til Sejls Tilsætning og
Bjærgning,
og dette kan endda blive misvisende, da f. Eks.
• Braser• og •Toplenteru staa anførte under nslaaende
Rigning., medens •Fald• og nDrejerebu høre under
Afsnittet •det løbende Gods•.
Baade Side 57 og Side 90 staar der i 2det Stykke
f. o. nogle undskyldende Bemærkninger for det lange
.Afsnit om 11al rigge et Skib• og •kappe ud til Rigningu.
Al Forfatteren her gaar noget i Delailler er saa rigtigt
og naturligt, at ingen Undskyldning behøves; men hans
Demærkoing særlig Side 90 er saa træffende, at den
vistnok vil vække Eftertanke bos mangen en Sømand.
Side 101- 111 er et udmærket Afsnit, særligt henset paa Langfarten, hvor vel de fleste Skibe delvis rigge
af for Eflersyo eller Fornyelse af Rundholter.
Side 113 under Afsnittet • Forskellige Maader at
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rigge Skibe paau staar nogle megP.t oplysende Eksempler;
men der kan indvendes, at i saadanne tabellariske F'remstillinger bør der gaas frem efter en bestemt Metode.
Eksempel 1. 5-mastet Bark. Her nævnes først Skraasejlene til Sprydsrejsniogen; dernæst Raasejlene tagne
forfra agterefter og til Slutning Skraasejlene agter fra
forefter.
Eksempel 2. 4-mastet Bark som Eksempel 1.
Eksempel 3. Fuldskib. Her nævnes først Haasejlene forfra agterefter dernæst Skraasejlene agterfra
forefter, sluttende med Sprydsejlene.
Eksempel 4. Brig tager alle Sejlene forfra agterefter uden Hensyn til, om de ere Raasejl eller Skraasejl.
Metoderne kunne jo alle være lige gode, men det
maa vel indrømmes, at der helst bør gaas frem i alle
Eksemplerne paa en og samme Maade. Det forekommer
mig, at Fremgangsmaaden i Eksempel 4 er den heldigste.
Lidt uheldigt kan det ogsaa synes, at Tabellen
med Benævnelserne paa Master og Sejl kommer Side
113-117, medens Tabellen paa Side 48-56 omtaler
• s taaende Rig• og "løbende Gods til Sejlene• . Ved en
Haandbog forstaas jo, hvad Forfatteren ogsaa indrømmer
flere Steder, tillige en Lærebog, og det synes mig da
lettere for en, der skulde lære af den, om der allerede
Side 48 var bleven anført Betegnelserne paa Master og
Ræer, inden der tales om f. Eks. »Sprydsbarduner,,
•Fore Rojlstag« o. s. v.
Side 127. At •Flige, tillige benævnes ,Haand•
maa være et specielt Koffardiudtryk og er vistnok overført til Dansk fra det tyske ~Ankerbåndeu. Paa denne
Side forekommer det mig rigtigere enten i Teksten overalt at bruge "Flig u eller "Baand ", men Sammenblanding
af de to Benævnelser forvilder Læseren. Afsnittet , Ankre•
er iøvrigt kort, klart og godt.
I Stykket Side 139 om Rorkommandoens Forhold
til Bevægelsesretningen af Skibet Stævn vilde det vist-
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nok være mere oplysende, om der i 2det Stykke f. o.
var gaaet frem efter samme Ræsonnemenl for Rattet,
som for Rorpinden. At der altsaa havde staaet: ved
Kommandoen • Bagbords Ror• drejes den øverste Knage
paa Rattet til Styrbords Side ved 11Styrbords Roru til
Bagbords Side.
Tabellen Side 140 •Kommandoord• er udmærket.
Bemærkningen Side I 42: 11Der er ikke Tale om at
bjærge Tøj, sanlænge der er Folk ombord i Vraget u
l'orstaar jeg ikke. Tøjet kan jo dog ikke bjærges, uden
cler er Folk ombord. Plads i Redningsbaaden er naturligvis i ft1rste lnstanl! Betingelsen for at bjærge Tøj,
men Forfatterens Mening er vel, "førend man bar set
alle Folkene klare ved Redningsfartøjet og kun de til
'}'øjets Bjærgning nødvendige ere tilbage paa Vraget. "
Paa Tavle XXXI slaar flere Steder "Skib der bevæger sig tilhøjre eller til venstre af Iagttageren. " Dette
Udtryk forekommer mig misvisende.
Tag Eksempel 566. nSejlskib der bevæger sig lilbøjre af Iagttageren.• Det viser grøn Lanterne. Men
er der noget i Vejen for at faa en grøn Lanterne paa
Bagbords Bov? Lanternen bevæger sig da fra venstre
til højre Side, men sandelig til venstre af Iagttageren.
Dette Udtryk gaar flere Gange igen paa Tavlen, der
ellers, hvad Figurene angaa, er megt oplysende.
Som tidligere nævnt ere disse Bemærkninger kun
fremkomne i Overensstemmelse med Forfatterens i Forordet fremsatle Ønske og deres ringe Antal for et Værk
paa c. 200 Sider i Kvartformat er en ny Dorgen for, at
det foreliggende Arbejde er fortrinligt og kun kan anbefales paa det bedste.

Hector Kiær.
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Østersømagternes Kystbefæstninger.
I Afsnittet nl\1eddelelser fra Nord- og Østersømarinerne • boldes Tidsskriftets Læsere a jour med Begivenhederne og Udviklingen i rle omkringliggende Landes
Mariner. Da det imidlertid er vanskeligt gennem disse
spredte Meddelelser at faa et samlet Overblik over Sagernes
Standpunkt, har Tidsskriftet fra Tid til anden udgivet
Oversigtstavler over det flydende Krigsmateriel, hvilke
Tavler tillige danne Grundlag for fremtidige Meddelelser.
Da det formentlig kan være af Interesse at faa et
lignende Overblik over det faste Kystforsvars Standpunkt i
de os omliggende Lande, er nedenstaaende Artikel med tilhørende Kort bleven udarbejdet. Da Arbejdet vilde være
for omfattende for en enkelt Mand at udføre indenfor
et rimeligt Tidsrum, er det blevet fordelt paa flere Hænder,
hvorved der maaske er fremkommen nogen Uensartetbed
i Behandlingen af Stoffet; men vi gaa ud fra, at denne
Mangel vil opvejes ved de andre Fordele, som denne
Arbejdsmetode har bragt.

Norge."')
AI Premierløjtnant V. Lorck.

mstorisk Indledning.
I 1814, da Norge forenedes med Sverrig, fandtes foruden de gamle Landfæstninger ved Frederikstad, Frederiksten, Kongsvioger og som Hoveddepotplads Akershus
ved Christiania en Mængde større og mindre Kystbefæstningsanlæg. Af de større maa nævnes den gamle Orlogs•) Ved Udarbejdelsen er udelukkende benyttet officielle KIider :
Storlhlngspropositloner, Lovtldende, Departementstidende, Aviserne:
Morgenbladet, Gjeugangeren, SJøfa.rtøtldende, Tldøkr. r. Søv. 1895,
,Rekonstruktionen af den norske Flaade og nogle Bemærkninger I
den Anledning, af Kapt. Zechartae. Indledningen for en Del efter
Foredrag af Kept. A Nybolm ved Officeraskoleos Stabøafdellng.
Tidukr. f. Soveocn, 72. Aarr.
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havn Frederikiwærn, IJyerne Cliristiansand, Bergen, Trondhjem og Varde; mindre Anlæg fandtes ved næsten nlle
Byer, anlagte og bestykkede af Kommunerne selv. De
forandrede politiske Forhold medførte, nt de østlige Landfæstninger efterhaunden evacueredes, og da Interessen
for Forsvaret i den følgende Periode ikke var stor, fik
de Oeste Kystbefæstningsanlæg Lov at forfalde.
I 1818 bestemtes det, at Rarljohansværn ved Borten
fremtidig skulde , ære Marinens Hovedstation.
I 1836 nedsaltes en Forsvarskommission for at tage
Kystforsvaret under Overvejelse. Efter dennes Forslag
opførtes i Aarcne 1845-55 to nye Anlæg :>: 1) Ved
Karljohansværn til lleskyttelse for Flaadestationen 1 2) Oscarsborg i Drøbaksund Lil Forsvar af Indsejlingen til
Hovedstaden.
Knrljobansværn beskyttedes ved lo montnlombertske Tanrnrorter, :i : ,norske Løve , pnn Øen Venlcis (30 Kno.) og ,Cltadelletpnn den fremspringende Odde Kylllngehoved (25 Kan.), samt ved
nogle mindre Batterier.
, Oscarsborg• pna søndre Kaholm (se Tegn.) kom til at bestaa
af el halvrundt monlnlembertsk Hovedfort I flere Etager med foranliggende Grnv og Glacis (39 Knn .) Bag Hovedfortet lagdes en
toetages, overhvælvet Knserncbygnlns med Dæksbatter! (20 Kan .). I
underjordisk Forbindelse med Hovedforlet byggedes et ostre og
vestre Strandbatteri (20 Kno.), syd for Hovedfortet et aabent Jordbatteri (6 Kan .), samt nord for det bnlvrundc Havnefort med 7 Kasematter. Anlægenes Escarpemure ragede højt op over Kontrescarpe
og Glacis.

Den stærke Udvikling af Artilleriet i de følgende
Deceoier forældede hurtigt disse Anlæg, i hvilken Anledning der nedsattes Kommissioner dels for at tage
disse Forhold under Overvejelse dels for i del Belo at
angive, hvad der burde gøres for Landets Befæslnioger.
Forslagene, der fremkom, vare saa omfattende, at de dels
oversteg Landets økonomiske Evne, dels stillede for store
Fordringer til Besætningstropper. M. 8. t. Karljohansværn kom man lil det Resultat, at det vilde blive en
meget kostbar Opgave overfor det moderne Skyts at
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hiodre et Bombardement af Stationen. D81 det imidlertid ogsaa vilde være for bekosteligt at flytte det store
Værft indenfor Drøbaksunds Befæstning, mente man, at
det kunde bibeholdes som Fredsstation, naar man ved
enkellP. moderne Anlæg sikrede det ligeoverfor Angreb
af en mindre fjendtlig Styrke.
I Aarene 1870- 74 anlagde man derfor 3 Batterier
med ialt 7 Stk. 23 cm. F. II. (Armstrong) - Møringen,
Tivoli og Bortentangen. - Paa Oscarsborg blev i Anrene
1870- 73 som en midlerlidig ForanslalLning anlagt: 1) et
højPreliggende »Østre Batteri« (3-27 cm. FK.). 2) Søndre
Balleri paa det ældrP sydlige Batteris Plads. (3-23 og
1-27 cm. F. K.). I 1874 vedtoges en ny Plan for Drøbaks.unds Befæstning, og i Overensstemmelse med denne
anlagdes (1874-79), for at spærre det vestlige Løb, en
Stendæmning 1Kronen 6' under Vandfladen) fra Sydspidsen af søndre Kabolm over Smaaskjær til HurumJandet. Efter Planen skulde der opføres et pansret
Bo,edbatteri, men for samme Bekostning valgte man at
anlægge et aabeot Jordbatteri paa det gamle Hovedforts
Glacis, saa højt at Brystværnet og Rygtraversen fuldstændig dækkede det bag\'ed liggende gamle Værks Escarpemur. Batteriet bestykkedes med 6 Stkr. 30,r; cm. BK.
Det gamle Hovedfort omdannedes til Belægningsrum.
Til Spærring af østre Løb anskaffedes Minemateriel og
Kædespærring. I 1887 paabegyndtes Anlæget af et højtliggende Botteri paa Baaøen. De ovennævnte Anlæg
vare først afsluttede 1890. - Paa dette Tidspunkt var
der imidlertid ved ihærdigt Arbejde af Forsvarsforeningerne
vaagnet en kraftig Stemning i Befolkningen til Fordel
for Forsvaret i sin Helhed og da na,vnllg Kystforsvaret.
Forsvarsforeningerne stillede Midler til Raadighed til
Nedsættelsen a,f en Kommission, der skulde stille Forslag til Kystforsvarets og Befæstningsvæsenets Ordning.
Kommissionen, der nrdsattes i Juli 1891, foreslog m. B. t.
Kystbefæstninger Anlæg paa ikke mindre end 21 Punkte11,
44•
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foruden Forstærkning af Oscarsborg. Et Mindretal i
Kommissionen angav 7 Punkter som de vigtigste lil el
samlet Beløb af 9 Mill. Kr.; dette sidste Forslag har
ligget til Grund for, hvad der senere er foretaget. I
Vinteren 1894-95 nedsalte Regeringen en saakaldel
Marinemobiliseringskomite, der under Overvejelsen om
Krigsskibenes Oplægning paa Kysten fremholdt Nødvendigheden af Kystbefæstningsanlæg for at skaffe Flaaden
Replipunkter; som de nødvendigste udpegedes Tønsberg,
Christiansand og Bergen, samt som meget ønskelig Trondhjem. Sommeren 1895 bevilgede Storthinget paa eget
Initiativ c: 2 1/2 Mil!. til Paabegyndelsen af de ovennævnte 4 Anlæg. I de følgende 5 Aar ere Anlægene
udførte og tildels afsluttede, og desuden er der truffet
Forsvarsforanstaltninger ved Indløbene til Drammen (Svelvikstrømmon), Frederikshald og Frederikstad.

Strategiske forhold.
Forinden der gaas over til en Omtale af de enkelte
Kystbefæstninger, skal Norges strategiske Forhold kortelig
berøres.
I strategisk som i geografisk Henseende er Landet
ved den mægtige Fjeldryg Kjølen og dens vestlige Udløbere delt i følgende Afsnit:
A. Det søndenfjeldske, med omtrent Halvdelen ar Landets
lndvaanere, Hovedstaden, Bærens og Flaadens Hoveddepoter.
B. Det vestenfjeldske, der omfatter be\11 Kyststrækningen
omtrent fra Langesund (1.Jrevik) til Trøndelagen, med
1 /e af Landets lnd,·aanere og Hjemsted for Størstedelen af den store Bandclsnaade.
C. Det nordenfjeldske, der omfatter Trøndelngen, med
1/& af Landets Jadvaancre, Trondhjf'm med omliggende fruglbart Lavland.
D. Det nordlnndske, d. e. Kyststrækningen nord for

Østersemagternes Kystbefæstninger.

633

Trønde]agen til den russiske Grænse, c. 1/10 af Landets
Indvaanere, stort Fiskeri.
Af disse Afsnit er det førstnævnte ubetinget det
vigligstt' og det sandsynligste Hovedangrebspunkt, hvis
del gælder Norges Selvstændighed; det er da ogsaa her,
at Hovedvægten er lagt paa Forsvaret. Det, es ten fjeld ske
er især udsat for Blokade og mindre Landgangsekspeditioner, ligesom det er her, at Nor.ges Neutralitet er mest
truet. Trøndelagen bar Betydning som et vigtigt sekundært Angrebsobjekt, der næppe ,il blive angrebet af den
fjendtlige Hovedstyrke. Det nordlandske, der p. Gr. af
sin Udstrækning og tynde Befolkning er ,anskeligt at
forsvare, Pr mest udsat for en varig Okkupation : det
bar i de senere Aar fanet forøget Betydning ved Ofotenbaneo, der ender ved Viktoriabavn.

! . Det søndenfteldske Afsnit.
Da der iaar er vedtaget en Plan for Forsvaret af
dette Afsnit, skal denne i Korthed berøres. I 1899 nedsattes en Kommission for at udarbejde Forslag til en
yderligere Sikring af Tilgangen til Hovedstaden og omliggende Distrikter. Regeringen forelagde iaar Kommissionens Forslag, og Storthinget vedtog det.
Ved at betragte et Kort vil man se, at der syd og
øst for Christiania findes to naturlige ForsvarsUnier,
a: 1) Linien fra SingPlfjorden over Frederiksten- ØrjeDiogsrud til Kongsvinger, 2) Linien fra Mos over Raade
til Sarpsborg og herfra nordpaa langs Glommen over
Fossum og Fetsund. - Forreste Linie skal permanent
befæstes ved de ovennævnte Punkter og skulde have den
Bel) dning, at den sikrede en rolig Mobilisering af Armeen. Til denne Linie er bevilget 2,08 Milt. Kr. Anden
Linie skal kun bestaa af provisoriske Værker, b,is artilleristiske Forsvar tilvejebringes ved et mobilt Positionsartilleri, der oprettes som særlig Etat - samlet Bevilling 1,a Mil!. - Som Fortsættelse af denne Linies
1

I
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bøjrn Flanke skal der anlægges mindre provisoriske
Værker paa Vestsiden af Christianiafjorden, i Tønsberg
og Hortendistrikterne ve.d Drammen og Svelvik. Disse
sidste Anlæg ere af Kommissionen tænkte i Fo1·bindelse
med en af den saa.kaldte Bortenkomite fremsat Plan til
Sikring af Marinens Hovedstation, [{arljohansværn, der
omfatter Kystbefæstningsanlæg i Linien Bastø-Jelø. Regeringen forelagde imjdlertid ikke Bortenkomiteen Forslag - der androg l,2 Mil!. - idet den gjorde gældende,
at den Del af Marinen, der kunde paaregnes til Forsvar
af Christianiaijordcn med Oscarsborg og Tønsbergbefæslningerne som Støttepunkter, mootle overtage denne
Del af Forsvaret. Dette Punkt gav Anledning til langvarige Debatter i Slortbioget, idet Højrepartiet gjorde
gældende, at der burde begyndes med Forsvor af Karljohansværn, medens Venstrepartiet ønskede Forsvaret af
Østgrænsen styrket soa hurtigt som muligt. Efter de
sidste 7 Aars betydelige Forsvars- og Jernbanebevillinger
i Forbindelse med den indtraadte økonomiske Nedgangsperiode er Norges finansielle Forhold af den Beskalfenhed, at det projekterede Forsvar nf lforljohansværn næppe
foreløbig bliver til noget.
De eksisterende Kystbefæstningsanlæg i Afsnittet
ere følgende:
1) Ved Drøbaksund (Oscursborg) - for at hindre et
direkte Flaadeangreb pna Christiania. 2) Ved Svelvik (Drammt>nsfjord) - for at hindre en
Fjeocle, der laodsæller Tropper paa Vestsiden af
Christianiafjord~n, i at benytte Drammen som Udgangspunkt for sine Operationer mod Hovedstaden,
hvorved han vilde undgaa den vanskelige Passage af
Dramselven.
3) Ved Tønsbergfjorden, der dækker dels selve Tønsberg
dels Marinens Oplagshavn nMelsomvik•, som har stor
Betydning, saalænge Karljohansværn er ubaskyUet,
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samtidig med at den er en vigtig maritim Flnnkestilling ved Christianiafjordens Forsvar.
4) Ved Frederikstad, der forsvarer Glommenmundingen.
5) Ved Frederiksbald, der støtter bøjre Flanke af ovennævnte forreste Forsvarslinie. De to sidstnævnte
Anlæg, der foroløbig kun ere Mineanlæg , have nu
faaet forøget Betydning ved den ny Plan for Afsniltets Forsvar.
ad 1. Oscarsborg. (se Tegningen).
Baaøen, der ligger c. 30 Kml. fra Hovedstaden, deler
Fjorden i et østligt og et vestligt Løb. Tæt SO for
.Haaøen ligge de to Kaholme - nordre og søndre der ere forbunden ved en Bro. Det vestlige Løb er
som nævnt spærret ved en undersøisk Stendæmning, der
udgaar fra søndre Kabolm Sydspids, gaar i sydlig Retning indtil Smaa kjær og der.fra mod Vest ind til Næsset
paa Hurumbalvøcn. Det østlige Løbs Bredde er kun
c. 600 m. og spærres-i Krigstid ved l\1inelinier og Kædtlspærringer. Desuden findes paa liaholmen et fast Torp~dobatteri med 3 Rør for 45 cm. Whitehead-Torpedoer.
Minematerieilet findes oplagt paa Øen Bergholmen, saaledes at det meget hurligt kan etableres. Af vigtigere
Batterier skal nævnes:
Pa11 Søndre Kaholm: Hovedbatteriet I to Halvdele med tilsammen 6 Stk. 30,5 cm. BK. - Søndre llatteri med 2 Stk. 28 cm.
J'K. og nogle amaa RK. Øatre Batteri med 8 Stk. 27 cm. FK.,
Baadhavnsbatteriet med nogle ømaa HK. En Del ældre Skyts I
eøtre og vestre Strandbatteri. Paa nordre Kabolm: Fugleredet med
8 Stk. HK.
Paa HaoeeD: Det højtliggende Topbatteri med 10 Stk. 12 cm.
BK og et lavereliggende Haubltzbatter!.
Pna Østsiden af 1'1orden ved Busvlk: Vejsviogbn.tlerlet med
3 Stk. 26,7 FK. og 2 Batterier med henholds,•is 4 Stk. 8,4 mm. BK
og 2 Stk. 57 mm. HK.
Poa Vestsiden of Fjorden paa Næuet, hvor Stendæmn!Dgen
ender, et Batteri for 4 HK.
Der findes tre LyutaUoner ll1 Projekterbelysningen.
Den fuldstændige Krigsbesætning bestaar 11f lste og 2den Fæst-
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nlngebataillon, en Mlne- og Slgnnlnrdellng lait 60 OfOcercr. hvoraf
20 Nationale og 32 Værnepllgllge.
1650 Underofficerer og Menige foruden Hnandvmrkere m. m.
Sikkerhedsbesætningen: 7 Officerer og 180 UnderofOcercr og Menige
(dannes ar Underofficersskolen).

Af Hrigsbesætningen afgives et mindre Detachement
til Svelvikstrømmens Befæstning, der hører under Oscarsborg.
Efter de senere Aurs Forbedringer maa det vistnok
betragtes som et meget dristigt Foretagende for en
fjendtlig Flaade at forcere denne smalle Passage, der
tilmed e1· et vanskeligt Strømfarvand.
ad. 2.
Svelvikstrømmens Befæstninger: Dramsfjorden, der skær sig ind vest om Burumhalvøen, indsnævres udfor Svelvik ved en fra Hurumlandet udgaaende
Hal"ø til en Bredde af c: 300 Meter. Herved gøres det
muligt med smaa Midler at etablere et krafligl Mineforsvar. Foruden et Bestrygningsbatteri af Bl{. for Minefeltet findes el Batteri med 15 cm. BlL
Paa Gr. af det ferske Vand i Dramselven har man
været nødt til at anvende Dobbeltledninger til Spærringerne.
ad 3. Tønsbergfjordens Befæstninger. (Se Tegningen).
I Bunden af' den 12 Kml. lange, srnallr Fjord ligger
Byen Tønsberg. Fjorden begrænses mod Vest af Fastlandet, mod Øst af Halvøen Notterø og Øen Tjømø,
mellem disse findes Løbet Vrængen. 3 Kml. syd for
1'0nsberg ligger paa Fastlandet Marinens Oplagsbavn
Melsomvik. 2 llml syd herfor, lidt nord for Vrængen,
ligger Baaøen, hvorved Fjorden deles i et østligt og
vestligt Løb. De nu afsluttede Anlæg ere koncentrerede
om dette Punkt, de bestaar foruden af Minespærringer
af Batterianlæg paa Baaøen (et Uatteri med 2 Stk. 12 cm.
HIL og et llatteri med 4 Stk. 65 mm. HK.) samt et
Batteri paa den ligeoverfor paa Fastlandet liggende
Sundaas. Her som ved f1ere af de andre Minespærringer
paaregner man til yderligere Bestrygning nogle af de om-
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dannede Kanonbaade af Ul. Kl. Tæt øst for Tønsberg
er der gravet en Kanal - Stenskanalen - gennem NøtterøHalvøen, der i de senere Aar er uddybet. Der dannes
herved en nordlig Udfaldsport og Kommunikationslinie
op i Christianiafjorden. An\ægene ved Tønsberg skal
vistnok senere ·udvides, idet den oprindelige Plan var
ogsaa at tage Vrængeo med ind i Forsvaret, men delte
opøattes af økooomiske Grunde.
Krigsbesætningen bestenr af:
og en Signalafdeling, talt 18 Off,
pligtige, 380 Underoff. og Menige
bedsbesætning 1 0ft" 50 Underoff.

Et Fæatnlngskompagni, en Minehvoraf 9 Nationale og 8 Værneforuden Baø.ndværkere. Sikkerog Menige.

ad. 4. Frederik.stad.
Øen Kragerø deler Glommen i et østligt og vestligt
Udløb. Forsvaret er her udelukkende et Mineforsvar
med Minebestrygningsbatterier og omdannede Kanonbaade
af 111. ru.
ae 5. Frederiksbald ligger i Bunden af den 6 Kml.
lange Ringdalsfjord, der ved Svinesund kun er c. 200
Meter bred. Forsvarel er som ved Frederikstad udelukkende et Mineforsvar. Dea gamle Fæstning Frederik.sten, der ligger umiddelbart ved Byen, skal altsaa nu
omdannes til el moderne Anlæg.
De to sidste Kystbefæstningsanlægs samlede Krigsbesætning
bestaer af et Minedetachement med lait 6 Off., bvoraf 4 Nationale
og 2 Værnepligtige; 160 Underoff. og Menige foruden Banndværkere.
Der findes Ingen egeutllg Slkkerhedsbesætnlng.

For Fuldstændigbeds Skyld skal det nævnes, at
Karljohansværn, der er det eneste Kystbefæstaingsanlæg,
dPr endnu sorterP.r under Marinen, i de senere Aar er
bleven forstærket med nogle 37 mm. Rev. K. til Bavnens
Forsvar; iøvrigt er Bestykningen som omtalt i Indledningen.
B. Det vestenijeldske Afsnit.
Afsnittets Kystbefæstningsanlæg ere:
11 Topdalsfjordens Befæstninger.
2) Bergen.

638

Østersømagternes Kystbefæstninger.

ad 1. To]pdalsfjordcns Befæstninger (se Tegningen).
I 1895 bevilgedes 400 000 Kr. til et Forsvar af 1'opdolsfjorden, e:n 6 Kml. lang Fjord, tæt ø~l for Christiansand, ho·vedsagelig for at skaffe Flauden et beskyttet Tilflugltssted ved det her liggende Marvik. Anlægene beslaa foruden af Minelinier af et Batteri paa
Gleodden med 3 Stk. 15 cm. BK. samt et Bestrygningsbatteri. Forsvaret nf Topdalsfjorden var imidlertid kun
en foreløbig Foranstaltning, og Tanken om at beskytte
selve Christiansand dels af Hensyn til Ilandelsflaaden
dels for at skabe en solid Basis for Forsvaret af Norges
Sydkysl, hvor Neutraliteten er mest udsat for al blhe
krænket, bur længe været fremme. Endcli~ ifjor bevilgedes 1/2 l\lill. og iaar 300 000 Kr. foruden et Tilsknd
paa 100 000 Kr. fra T{ommuoen til Paubegyndelse af
dette Anlæg. Den oprinuclige Plan, uer var beregnet at
skulle koste c. 3,4 Mill., er imidlertid blevet noget reduceret, idet miao har strøget 2 Stk. 21 cm. BIC. ved
Hovedbatteriet, Minespærringer og et Torpedobatteri, samtidig med at Jflaubitzbestykningen gøres kraftigere. Meningen er nu1 at fuldføre Anlæget i tre .\ar med en
samlet Udgift af 2,5 l\Iill. Kr.; saa,idL vides, skal Hovedbatteriet lægges pao. Odderøen.
Krlgsbeøætcalngen ved de nuværende Anlæg ved Topdal beslanr nf et Fæstmlngskomp., en Signal- og en Mineafdeling med
lait 9 Off., hvo1 ar 2 Nationale og 6 Værnepligtige, 210 Underolf. og
.Menige foruden Haandværkere.
Sikkerhedst1osætning: 1 Off" 34 Underolf. og Menige.

ad 2. Bergen. (Se Tegningen).
Medens IIystforholdene i Norge i høj Grad begunstige et ~rodt og billigt permanent Forsvar af de
enkelte Punkter, danner Bergen her tildels en Undtagelse. Ved at betragte el Kort vil man se, at der foruden det vestlige Hovedindløb mellem Askø og Hammerhalvøen, hvorpaa Byen er beligg,mde, Ondes et nordligt
Indløb med to1 Tilgange, 'J: Herlø-Fj. mellem Askø og
Bolsenø, samt Radø-Fj. mellem Bolsenø og Radø. Da
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nu Bovedforsvarslinien er lagt c. 5 Km!. fra Bergen over
Hellen- Sandviksfjeldet-Kvarrno, vilde de ovennævnte
Tilgunge uforsvarede tillade en fjendtlig Styrke al omgaa Hovedforsvaret og sælle sig fast i det vigtige Farvand øst for Hammerhalvøen omkring Østerø. Anlægene
i Hovedforsvarslinien omfatte foruden Minespærringer et
21 cm. Uatteri og et Minebeslrygningsbalteri paa Hellen,
el Baubitz og et Minebestrygningsbatteri paa Sandviksfjeldet, samt et Baubitz, et 21 cm. og et MinebesLrygningsbatteri paa Kvarven. Ved de nordlige Tilgange Mineanlæg (Sigteminer) med Bes~rygningsbatteri (65 mm.) ved
Melkevik i Berløafsnittet og Mineanlæg med Bestrygningsbatterier ved Lille- Bergen og Hagetsund i FlntøAfsniltet samt et Torpedobatteri.
Minematerieilet opbevares i Lægtere, der ar Mobiliseringshensyn ere stationerede ved Gravdal vest for
Bergen.
Efterat Jernbanen Christiania-Bergen var vedtagen
i 1898, forøgedes Betydningen af det nordlige Forsvar,
da Banen følger Kysten fra Garnes langs Sørfjorden;
der nedsattes derfor en Kommission for at unders1-1ge 1
hvorledes dette yderligere burde styrkes. Denne foreslog
Befæstningsanlæg paa Hammerhalvøens nordlige Spids
ved Klones eller Borvik, men af økonomieke Grunde
har man indtil videre maatte nøjes med iaar at vedtage
en mindre Omordning og Forstærkning af de ovennævnte Anlæg, dels ved Stendæmninger mellem Øerne
ved Berte, dels ved Anvendelse af en Del 8,4 cm. Felt~
kanoner, der vil blive disponible, saasnart Feltartilleriet,
som vedtaget iaar, faar indført. det Ebrbardtske hurtigskydende Feltskyts.
Krigsbesætningen er 3die og 4de FæstolngelJatalllon, en
og en l\llneafdeling med inlt 35 Off. (10 Nationale og 18
-pligtige], 740 Underofl'. og Menige foruden Haandværkere;
bedsbesætologen, der har Hovedstat1011 ved Gravdal, 7 Off.
Uaderoll'. og Menige.

SigoaJVærneSlkkerog 100
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V. Det nordenfjeldske Afsnit (Trondelngen).

dette Afsnit findes Kystbefæstningerne ved Trondhjemsfjorden, de saakaldte Agdenes-Befæstninger. {Se
Tegningen).
Forholdene ere her simplere end ved Bergen, idet
der kun findes et>n Tilgang; men Farvandet er til Gengæld bredere og dybere, saa al man har maaltet indskrænke sig til et Artilleriforsvar; Forsvarslinien er Jagt
c. 20 r<ml. NV. for Trondhjem og bestaar af 3 Batterier,
1 paa Fjordens Sydside paa Bambarancs og 2 paa Nordsiden hen holds, is paa Brettingsnes og Hysnes. Ham
baranes med 2 Stk. 21 cm. DK . , Brettingsnes med
2 Stk. 15 cm. 1m. og 2 Stk. 65 mm. H. IC, Hysnes mt>d
3 Stk. 65 mm. HCL De to sidstnævnte Steder findes
Projektører.
Krlgsbeøælningen bestaar ar ule Fæstului;slJutalllon og en
Signalafdeling med iall 21 OIT. (7 Nationale, 12 Værnepligtige), 450
UnderofT. og Menige foruden Haandværkerc. Sikkerhedsbesætningen
2 OJT. 57 Underoff. og Menige.

Anlægene ved Trondhjem i deres nuværende Skikkelse
og uden væsentlig maritim Støtte kunne næppe hindre
en moderne Kampskibseskadre i at forcere Indsejlingen;
men deres Betydning bcstaa deri, at de kunne forhindre en større Transport af fjendtlige Tropper i at gaa
i Land ved sehe Trondhjem og derved lamme Forsvaret
af Trøndelagen.
D. De& uordlaodske Afsnit.

Her findes ingen moderne Anlæg, men kun den
forældede Fæstning Vardøhus paa Vardø c. 30 Km!.
fra den russiske Grænse; den tillægges dog fremdeles
nogen Betydning, og der holdes en Sikkerbedsbesætning
paa 2 Off. og 30 Mand.
Forsvaret af Afsnittets lange Kyststrækning er selvfølgelig fortrinsvis en maritim Opgave og kunde vel bedst
løses ved pansrede Kanonbaade og Torpedobande, der
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kunde udnytte de gunstige Skærgaardsforhold; men endnu
mangler Marinen en Del Materiel, der særlig egner sig
til dette Formaal.
Naar dette eftcrhaanden anskaffes,
vil det blive nødvendigt at skaffe denn e Styrke enkelte
Replipunkter. Et Punkt som først vil blive sikret, er
Ofotenbaneos Endepunkt, Viktoriaham.
Besætning.
Medens tidligere en Del af di sse Anlæg sorterede
under Marinen, er i 1899 samtlige Kystbefæstninger (undtagen Karljohansværn) med tilhørende Besætninger underlagt Armeen. Den saakaldte Kommandokomite (tidligere
omtalt i Tidsskriftet), der, foruden at have Marinens Organisation li! Behandling, ogsaa skulde indgive Forslag
til en Ordning af det faste Kystforsvar, afgav sin Indstilling i 1898. Majoriteten j Komiteen foreslog det
faste Kystforsvar henlagt under Marinen, Minoriteten under
Armeen. Forsvarsdepartementet fulgte Minoritetens Indstilling, og Organisationen, der vedtoges af Storthinget
i 1899, gik i Hovedsagen ud paa følgende: Der oprettedes en hel ny Etat DKystartilleriet, der sammensattes af det fra Armeens Artilleri udskilte Fæstningsartilleri og det fra Marinens Minevæsen udskilte passive
Minevæsen (Kystmineafdelingen). Kystartilleriet kom til
at bestaa af 5 Fæstningshatailloner, 2 Fæstningskomp.
og 1 Detachement, 5 Signalafdelinger og 5 Mineafdelinger. I Spidsen for Vaabnet stilledes en Generalmajor, der tillige er Generalinspektør; direkte under
denne fungerer et Minekontor med en Oberstløjtnant til
Chef (tidligere Kaptajn i Marinen).
Personellet skal bringes op til:
82 Officerer, hvoraf 54 Nationale (d. e. fastlønnede,
men ikke stadig tjenstgørende), 580 Underoff., hvoraf
492 Nationale, 124 Baandværkere, hvoraf 60 Nationale,
c. 3000 værnepligtige Menige, hvoraf 180 til stadig
Tjeneste som Sikkerhedsbesætning.
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Hertil vil komme en Forøgelse, naar Christiansunds
Befæstning bliver færdig.
Offtcereroe skulle fremtidig rekrutteres fra en særlig
masse ved Landkrigskolen. For imidlertid at foa oprettet Korpset snarest, gaves der fastlønnede Officerer
af Artilleriet og Marinen Adgang' til at overgaa til l{ystartilleriet.
Underofflcererne, der deles i 1) Artilleriunderofficerer,
2) Mine- og SigoalunclerofOcerer, faa en toaarig Uddannelse
paa Konstabelskolerne, af hvilke der findes en paa hver
af de større Befæstninger og derefter en toaarig Uddannelse
ved en UnderofOcersskole paa Oscarsborg (Eleverne danne
her Sikkerhedsbesætning). Indtil videre antages foruden
Kystmineafdelingens Underofficerer tillige Undcrorficerer
af Artilleriet og Marinen.
Baandværkerne og det faste menige Mandskab afgaves dels af Artilleriet, dels af Marinen, fra hvilken
sidste der tillige overgik en Oel hvervede Fiskere og
Sømænd ved de forskellige Mineslationer, som dog senere
skal ombyttes med nærboende, udskrevet Mandskab.
Den , ærnepliglige Styrke udskrives fra de Distrikter,
der ligge nærmest , ed Befæstningerne, hovedsagelig
blandl Fiskere o. I., der maa antages som Regel al blive
boende i Distriktet.
Den næ~nte Krigsstyrke tilveje~
bringes ved Mandskab fra samtlige Aargange af Linien
og Landeværnet (ialt 12).
Med Hensyn til Øvelsestidens Varighed, da er dette
Spørgsmaal ikke endeligt ordnet, da en Forandring for
samtlige Vanbenarter haves under Overvejelse; det stiller
sig i Øjeblikket saaledes: l ste Aar 42 Dages Rekrutøvelse og 24 Dages IlataillonssamJjng, 2det, 3die, 4de
og 7de Aar 24 Dages Uataillonssamling, ialt 5 Maancder
og 10 Duge.

Bekostning.
Med Hensyn til de Beløb, der siden 1894 inll er
anvendt paa Kystbefæstninger, saa lader dette sig van-
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skelig opgive nøjagtig; 10 Millioner Kr. vil imidlertid
komme Sandheden meget nær. En Del af dette Beløb
vil dog blive dækket ved Salg af Fæstnipgsgrunde saavel
i Bergen som ved Akershus.
Til del samlede Forsvar er der i de sidste 6 Aar
bevilget ekstraordinært 56 Mil!. Kr. (sidste ekstraordinære
Bevilling iberegnet), (hvoraf c. 20 Mill. lil Marinen), og
i samme Tidsrum er det samlede ordinære Forsvarsbudget vokset fra 12 til 18 Mill. Kr.
Storthingsudvalget (Mititærkomiteen), der behandlede
Forslaget Lil det iaar vedtagne ekstraordinære Forsvarsbudget, sluttede sin Ind!:\tilling med den Bemærkning, at
Bevillingen burde gives med det Forbehold, at fremtidige Forsvarskrav skulde finde Plads paa det ordinære
Budget. Denne Tilføjelse blev ikke vedtaget, men de
finansielle Forhold gør det sandsynligt, at de ekstraordinære Budgetter formindskes. Den væsentligste Grund
til , at man har maattet anvende saa betydelige Beløb
paa Forsv11ret er, al man havde ladet det forfalde saaledes, at det meste maatte bygges op fra Nyt.

Sverrig. *}
Af PremterløJtnanl K. Reinhard.

Strategiske Forhold.
Undersøger man Sverrigs strategiske Forhold, ses
let, at Landets Naturforhold deler det i 3 Krigsteatre:
1) det nordlige, der sydefter naar omtrent til Dalelven;
2) det sydlige, der mod Nord begrænses af Venern og
det Højdedrag, der med Retning Vest-Øst sønden
•) Ved Udarbejdelsen af efterstaneode Skildring er udelukkende
benyttet officielle Kilder, saaeom Statsværksproposllloner, Rlksdagsførhendllnger, mllftære Tidsskrifter etc., sna at der mollgen l den
11yeel.6 Tid paa enkelte Punkter kan være foretaget Forandringer
ved Anlæg og Armering.
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om Vettero afslutter Sænkningen omkring de fire
store Søer;
3) Centralpartiet.
Af disse har Centralpartiet, hvor Hovedstaden Jigger,
og som omfatter Sverrigs folkerigeste og fruglbareste
Egne, langt den største Betydning. Herimod maa en
Angriber, hvorfra ban end kommer, rette det afgørende
Stød, naar Talen er om en Kamp om Sverrigs Eksistens.
Men Centralpartiel frembyder med dets mange passive
Hindringer - Søer, r,analer o. s. v. - samt dets talrige og
fortrinlige Kommunikationer til alle Sider særdeles gunstige Betingelser for et kraftigt Forsvar. Heller ikke
vil del falde en Angriber saa ganske Jet at naa frem
dertil.
Et alvorligt Angreb paa Svrrrig kan jo - naar bortses fra en Unionskrig - kun foretages over den finske
Grænse eller ved Landgang i stor Stil.
En Fremrykning over den finske Grænse mod Centralpartiet vil dog, selv for et saa mægtigt Land som
Rusland, frembyde uhyre Vanskeligheder. Det tyndt
befolkede Norrlands Ressourcer ere kun smaa, og JCommunikationerne faa; saa langt som til Ljusne Elv findes
der overhovedet kun een Fremrykningslinie, der følger
Kysten i faa Mils Afstand, saa a.t der, for at den kan
benyttes, bl. a. udfordres, at Rusland nyder et ub~tridt
Herredømme paa Søen.
Det nordlige Krigstenter indbyder heller ikke til
store Landgangsforetagender; thi vel findes der i den
sydlige Del baade gode Havne og bedre Ressourcer og
Kommunikationer, men Fremrykningen fra Kysten mod
Centralpartiet maa foregaa i et vanskeligt Terræn, hvor
Fjenden tilmed vil være stærkt udsat for Flankeangreb.
(Norge.)
Hvad iøvrigt angaar Muligheden af store Landgangsforetagender paa den svenske Østersøkyst, saa kan de
Partier, udfor hvilke der findes Skærgnard, betragtes som
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dækkede alene herved, og i det Hele taget egner den
aabne Kyst sig ikke for den Art Foretagender, saa at
en Fjende vil være henvist til at benytte Bavnene; men
for de tleste af disse gælder, at den senere Fremrykning
mod Centralpartiet vil komme til at gaa gennem Landstrækninger Smaaland, Østergøtland der dels
byder Forsvaret mange gode Stillinger, dels lægger Angriberne mange naturlige Hindringer i Vejen.
Noget bedre Forhold vil Landgangsforetagender, udførte mod Sverrigs Kattegatskyst, have at udvikle sig
under. Her findes adskillige gode Havne, som kunne
afgive en solid Basis, og hvorfra fortrinlige Kommunikationer føre lige ind i Sverrigs Bjærte, navnlig gennem
Vestergøtland, der dog i sin nordlige Del - bag Gøtakanalen, som i sig selv er en stor passiv Hindring byder Forsvaret et meget gunstigt Terræn.
Medens Landets naturlige Forhold saaledes maa
siges at være meget gunstige for Forsvaret, naar det er
en Kamp for Eki;istensen, det gælder, saa er det jo
imidlertid let nok at tænke sig evropæiske Krigsforhold
- særlig en russisk-engelsk Konflikt - hvor det kan
falde Sverrig vanskeligt nok at hævde Neutraliteten paa
hele sit ret udstrakte Territorium, og under saadanne
Forhold vil da navnlig Gotland og Norrland være udsatte Punkter.

Forsvorem Ordning.
Landets ovenfor skitserede strategiske Forhold have
naturligvis været bestemmende for Anordningen af Forsvaret og de derfor nødvendige Befæstningsanlæg.
Kort efter, at Sverrig i Begyndelsen af forrige Aarhundrede ved Afstaaelsen af F1inland og Unionen med
Norge havde faaet sin nuværende Afgrænsning, nedsattes
paa Kong Carl XIV. Johans Ordre i 1819 en Kommis~ion
for at udtale sig om Landets Forsvarssystem. Af befæstede Pladser fandtes dengang: 1) Flaadestationerne
Tidø,h. f , So~ouen. 72. Aarg.
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Karlskrona (for den søgaaende Flaade}, Stockholm og
Gøleborg (for Skærgaardsllaaden), de to sidste dog kun
befæstede mod Søsiden; 2) mindre Kystbefæslninger ved
forskellige af de større Søstæder; 3) Landfæstningen
Rristiansstad.
De seneste Krigserfaringer havde netop vist, at det
føn den Tid meget anvendte Kordon-Befæstningssystem,
der spækkede Landenes Grænser med et Utal af større
og mindre Fæstninger for her al standse de fjeadUige
Angrebshære, ikke formanede at løse denne Opgave overfor
de Hærmasser, som Konskriplioa og almindelig Værnepligt frembragte. Man forlod derfor overalt [{ordonbefæstningen og gik over til Centralforsvarssystemet. Efter dette
skal Forsvaret ove1'for et Angreb uf en overlegen Magt
koncentrere sine l{r.æfter i Landets lnl.lre, hvor det ifølge
Sætningen, »al Krigsoperaliooers Kraft staa1· i omvendt
Forhold Lil Operationsliniens Længde•, har størst Chance
for at blive Angriberen voksP.n. Her udkræves derfor
Befæstningsanlæg dels for Elær,ms Depoter, dels som
Støttepunkter for Hærens Operationer (Manøvrefæstninger),
men iøvrigt kan Landet indskrænke sine llcfæstninger
til Sikringen af enkelte enten politisk (økonomisk) eller
militært vigtige Punkter (Handels- og Kulturcentre, Deflleer, Støttepunkter for Flaaden o. s. v.).
For el Land med Sverrigs geografiske Forhold egnede
Centralforsvaret sig udmærket, og del blev da ogsaa
lyst i Kuld og Køn af f{ommissionen, der Lil Anlæget
af CentralsløLlepunktet anbefalede den Pinds, hvor senere
Rarlsborg blev anlagt. løvrigl foreslog Kommissionen
al forstærke Flaadestationerne samt enkelte af Kysbbefæstningerne, for at de kunde tjene dels som Støttepunkter
for Skærganrdstlnaden, dels Lil Bekyttelse af de paagældende Søstruder: og endelig anbefalede den at vedligeholde Kristiansstad som Støttepunkt for en i Skaane
opererende Hær.
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Disse Forslag vandt Kongens Bifald, og kort efter
pnabegyndtes de forskellige Arbejder.
I det siden den Tid forløbne 8/, Aarbundrede har
sanvel Antal som Styrke af Befæstningerne i Sverrig varieret en Del; men de talrige Kommissioner, der have
været nedsatte til Overvejelse af de herhen hørende Forhold , have stadig med Hensyn til Principperne for Befæ stningernes Fordeling været i Overensstemmelse med
1819-Kommissioneo. Saaledcs ogsaa den sidste Kommissi~o - nedsat 1897, Betænkningen afgivet 26 /7 98
- der foreslog (,'orstærkoinger og Nynnlæg paa følgende
Punkter:
1) Hoveddepot og Centralstøttepunkt (Karlsborg).
2) F'laadestationer (Karlskrona, Stockholm).
3) Støttepunkter for Flaaden (Gøteborg, Fårøsund), (Befæstningerne ved Stockholm og Gøteborg skulle tillige
tildels sikre de bagvedliggende store Byer).
4) Depot og Støttepunkt for den paa den farligste Front
fremskudte Uærafdeling (BodenJ.
5) Fas~holdelse nf Gotland (Tingstade).
Det er her stadig Centralforsvarssystemet, der gaar
igen, kun er man foria!ngst hørt op at regne med Danmark som Fjende - eller ialtfald som farlig Fjende medens man derimod nu maa sikre sig mod Øst, og
desuden bar funde.t det nødvendigt at tage særlige Forholdsregler for at hævde Besiddelsen af Golland.
Kommissionen var sammensat af saavel Land- og
Søofficerer som Medlemmer af begge Riksdagens Kamre,
og dens Betænkning, suppleret med Udtalelser derover
fra forske11ige militære Autoriteter, dannede Grundlaget
for de Forslag til Ordning af Sverrigs Befæstningsvæsen,
der i 1899 forelagdes Riksdagen af Krigs- og Marineministrene. Forslagene lød paa i Løbet af 10 Aar
anvende en Sum af c. 24 Mill. Kr. fordelte saaledes:
c. 2 643 000 Kr.
Karlsborg .
Karlskrona . . . - 6 454 000 -

at

45"
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Stockholm.
Gøteborg
Fårøsund
Boden . .
Tingstade

c. 3 378 000 Kr.

- 2 692000
407 000
- 8 700 000
622 000

-

Forslagene vedtoges af Riksdagen, og der er for de
4 Aar 1899-1902 bevilget 3 Mill. Kr. aarlig til deres
Gennemførelse. Overslagene have dog overalt vist sig
for lave, saa Bekostningen vil blive en Del større end
paaregne.t.
Beflll8tningsaolæg.
Om de enkelte Anlæg skal anføres følgende:

1. Karlsborg.
Anlæget paabegyndtes 1819 paa Landtangen mellem
Boltensøen og Vettern. Paa dette Sted var af den daværende Ingeniørgeneral Sparre foreslaaet anlagt en
mindre Depotfæstning, medens han vilde have Manøvrefæstninger anlagte dels ved Jønkøping dels et Sted i
Partiet mellem Venern, Vettern og Hjclmarn. Delte
sidste Punkt med dets fortrinlige Kommunikationer til
alle Sider og beliggende i Hjærtet af Sverrigs rigeste og
frugtbareste Egne var sikkert ogsaa strategisk set det
for en Manøvrefæstning bedst egnede; men som saa
ofte før og senere maatte <le strategiske Hensyn vige
for taktiske og økonomiske; Carl Johan bifaldt 1819
Kommissionnens Majoritetsforslag, der gik ud paa at
gøre Depotfæstningen noget større, for at den ogsaa
skulde kunne gøre Tjeneste som Manøvrefæstning og
saa indskrænke sig til dette ene Anlæg. Stedet er for
saa vidt fortrinlig valgt, som det har været muligt her
for en forholdsvis billig Penge at skabe en taktisk meget
stærk Fæstning, og som Hoveddepot for Hæren har
Karlsborg selvfølgelig sin store Betydning; men dens
Værd som Støttepunkt for Hæren under dennes Opera-
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tioner er bleven stærkt begrænset ved den noget afsides Beliggenhed, hvilket ogsaa er bleven fremhævet
af senere Befæstningskommissioner. Dog vil Fæsloiagen
være en alvorlig Hindring for en Angrebsbærs Fremrykning fra Vestkysten gennem Vestergøtland, hvilken
Operationslinie ellers, som o,·enfor antydet, byder en
Angriber adskillige Fordele.
Men fuldtud har Fæstningens Beliggenhed altsaa
egentlig aldrig tilfredsstillet de militære Autoriteter, og
dette er vel atter Grunden til, at Riksdagen bar været
ret kneben med Bevillinger Lil den. Fra 1819-70 anvendtes c. 41/2 Mill. Kr., men 1867-Befæstningskommissionen mente da, at der vilde udkræves et Beløb af
c. 81/2 Mil!. Kr. til at fuldende Hovedfæstningen og til
Anlæget af de fremskudte Forter, som det riaede Skyts's
Fremkomst havde nødvendiggjort. Der blev dog indtil
1898 inel. kun anvendt c. 5¼ Mill. Kr., og det ovennævnte Beløb af 2,7 Mill· Kr. er kun beregnet at være
fyldestgørende for Fæstningens "nødtørftige• Fuldendelse.
Fæstningen, paa hvis Konstruktion der ikke skal
gaas nærmere ind, omslutter ingen By, men kun militære Etablissementer, Tilflugtssted for Riksbanken o. I.
Den er over Skøfde sat i Forbindelse med Sverrigs Jernbanenet, og Gøtakanalens Udløb i Vettern Jigger under
dens [{anoner.
2. Karlskrona.
(Se SkitseD.)

Samme Aar (1679), som Sverrig ved Freden i Lund
havde opnaaet Bekræftelse paa Besiddelsen af Provinserne
Skanne, Balland og Blekingen, foretog Carl d. XI, ledsaget
af Generalkvartermester Erik Dahlberg en lnspektionsrPjse i disse Provinser, bl. a. for at finde en Plads, passende til Anlægget af en FJaadestation. Valget faldt
paa Trosøen, hvor kort efter An læget af Karlskrona
paabegyndtes.
Som det ses af den vedføjede Skitse, slaar Fastlandet
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her en Bugt indad, der ud mod Havet dækkes af en
flad flue af Øer og Skær, hvorved der fremkommer et
c. 10 Kvartmil langt og 2-5 Kvartmil bredt Bassin, og
omtrent midt i dette ligger Trosø, der adskilles fra Fastlandet \'ed Væmø, saa at det er en forholdsvis let Sag
at sikre Værftet og Byen saa.vP.l mod g.,_ 110m Landsiden.
Faa Aar efler paabegyndtes Befæstningen efter en
af Dahlberg udkastet Plan, der omfattede dels en Enceiote omkring Værftet, dels co ydre Forsvarslinie, som
mod Søsiden havde Forterne Kungsholm og Drotningsskær
ved •Store Indløb• samt en Del mindre Anlæg paa
Øerne, og mod Landsiden Anlæg paa Væmø ved Bvita
Krog (den smalle Landtange, der forbinder Væmø med
Fastlandet).
Oenne Dahlbergs Plan danner endnu Grundlaget for
Befæstoingsanlægene ved [iarls.krona, men disses Konstruktion er selvfølgelig gentagne Gange undergaaet gennemgribende Forandringer.
Til at begynde med arbejdedes kun smaat, først
efter c. 100 Aars Forløb var Planen nogenlunde gennemført; men under Krigene i Uegyodelsen af forrige
.A.arhundrede fik Værkerne Lov til at forfalde. 1820
fastsloges da en Plan for deres Rekonstruktion·. Herefter skulde en Del af Adgangene til Reden forsænkes,
Kungsholm ombygges til c. 400 svære Piecer og en
Besætning paa c. 1200 l\1., Drotningsskærskastellet forstærkes, et nyt større Værk anlægges paa Vestre Hestholm, og en halv Snes mindre Værker opføres paa forskellige Smaa.holme som el indre Redforsvar, hvis det
lykkedes Fjenden at bryde igennem den ydre Forsvarslinie. Den gamle Enceinte ansaas det ikke for nødvendigt
at gøre noget ved, men Anlægene ved Bvita. Krog
skulde forstærkes.
Man log straks fat pa.a Arbejderne, men paa Grund
af Pengemangel gik det lcun smaat fremad, r0r11t i Slnt-
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ningen af 30erne var Drotningsskær og et Par mindre
.A!nlæg paa fiolmene færdige, og først 1856 fuldendtes
Kungsbolm. I 50erne forsænkedes Løbene mellem Ha8seløBoløerne-Aspø og Tjurkø-Storkø, hvorefter der 1860-62
opførtes et Par kasematerede Taarnværker paa Skærene
Kurholmen og Godnat, og Værket paa Vestre Hestholm
samt Forsænkningen mellem denne Ø og Almø paabegyndtes. Endelig bevirkede de politiske Forhold i 1863,
at man skyndsomst forfærdigede flydende Spærringer til
Store Jndløb og forstærkede Kungsbolm med to provisoriske Panserbatterier for 2 Stk. svært Sk'Yts hver.
Men allerede en 1867 nedsat Befæstningskommission - afgav Betænkning 1868 - erklærede saagodtsom alle Værkerne for forældede og fremkom med Forslag til Modernisering, der dog, nærmest fordi det var
'for dyrt, blev omarbejdet noget af Chefen for lngeniørkorpse.t. Derefter gennemførtes Forslaget, hvis Hovedprincip var at lægge hele Vægten paa Forsvanet af den
ydre Linie, i Aarene 1871-82 ,•ed følgende Arbejdrr:
1) Forsænkningen i Vestre Indløb - forbi Vestre
Hestholm - fuldførtes, idet der dog dannedes en 160 m.
bred og 5 m. dyb Gennemsejlingsaabning nærmest V. Hest.holm. I Slutningen nf 70erne uddybedes der her til
612 m.
2) I det c. 1300 m. brede "Store Indløb" dannedes
en Stenforsænkning mellem Kungsholm og Aspø med en
-375 m. bred og 8 m. dyb Gennemsejlingsaabning nærmest Kungsholm.
1'il disse Gennemsejlinger havde man til at begynde
med Spærringsmateriel, bestaaende af Flydebomme; senere
er dette bleven erstattet med passive Søminer.
3) Sundet Finskan - mellem Kuogsholm og Tjurkø
- og Sundet mellem Senoren og Fasllandet spærredes
med Stenforsænkninger.
{Ved disse og de allerede tidligere nævnte Forsænkninger vare alle Adgange til Reden spær.rede med Und-
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tagelse af det kun 2,6 m. dybe uØstre Indløb• - forbi
Skæløerne der endnu stadig bibeholdes i Fredstid
af Hensyn til Smaafartøjerne. Der er dog taget de fornødne Forholdsregler for en hurtig og effektiv Spærring
i l{rigstid.)
4) Værket paa V. Hestholm fuldførtes og kom til
at bestaa af en skudsikker Ilasernebygoing med svært
Skyts paa aaben Vold til Bestrygning af det aabne Farvand samt et med Kasernen forbundet pansret Batteri
for 4 Stk. 24 cm. B. R. til Bestrygning nf Forsænkningen.
Oet pansrede Batteri ligger noget tilbagetrukket, saaledes
at det ved Kasernen med dens foranliggende Jord\'old
er dækket mod Beskydning fra Søen.
5) Kungsholms Fæstning, et stort, lukket Værk med
Skytset anbragt dels i murede l{asemaler, dels paa aaben
Vold, ombyggedes og omarmeredes fuldstændig. Alt
Murværk dækkedes ved Opførelsen af Jordvolde (Contregarder} og paa de sydlige Fronter opstilledes paa aaben
Vold 12 Stk. 24 cm. B. K. til Bestrygning af det aabne
Farvand, medens der paa den vestlige Front noget tilbagetrukket, saa at det er dækket mod Beskyrlning fra
Søen, opførtes et pansret Batteri til Bestrygning af Forsænkningen i Store Indløb. En Del Morterer anbragtes
i de gamle Skytskasemalter til Bekastning af det aabne
Farvand, og paa Fronterne mod Tjurkø og Reden bibeholdtes en Del af det ældre Skyts. Stormfriheden
sikredes dobbelt, idet der dels findes tørre Grave, nankerede fra Kaponnierer, dels dannedes der i c. 60 m.
Afstand fra Strandbredden en Stenkastning, hvorved der
e1· opstaaet en vaad, frontalt beskudt Grav.
6) Mod Landsiden reguleredes ved Hvita l{rog en
c. 45 m. bred vaad Grav - mrt.1 mindst l,0 m. Vanddybde
- til hvis Flankering der pna den lille Ø l{obolmen opførtes et stærkt Fort, bestnaende af et øvre og et nedre
Værk, forenede \'Cd en i Klippen udsprængt Tunnel. Rag
Graven anlagdes yderligere til frontalt Forsvar en Jord-
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vold for Fodfolk og lettere Skyts, og dækkede af denne
anlagdes en Del Batterier for sværere Skyts. Anlægene
her fik 1883 Navn af Oscarsværnslinierne.
De til Karlskrona førende Veje og Jernbaner ere
førte over Graven paa Broer, hvis Sprængning er forberedt.
De murede Taarne •Godnatu og nKurholmenu
samt det gamle kasematerede Værk »Drotningsskærskastelletu i den ydre Linie blev der intet gjort ved paa
Grund af den store Bekostning, deres Modernisering
vilde medføre.
De senere udførte Arbejder have ikke rokket ved
det hermed fastslaaede Princip i Forsvarsforanstaltningerne, der kan karakteriseres saaledes:
Mod Søen en enkelt Linie: lagt over de Reden omgivende Øer med en mindste Afstand fra Byens Omkreds af c. 21/t Kvartmil; ved Forsænkningsforanstaltningerne ere de saarbare Punkter i Linien søgt indskrænkede til Gennemsejlingerne i Store og Vestre Indløb, hvis
Minespærringer hovedsagelig forsvares af benholdvis
Kungsbolm- og Vestre Hestholmforterne.
Mod Landsiden ligeledes en enkelt Linie, lagt ved
Hvita Krog i en Afstand fra Byens Omkreds af c. 11/,
Kvartmil.
I Begyndelsen af 90erne omarmeredes Oscarsværnslinierne med moderne Skyts, og paa Kungsholm opførtes
dels et Flankeringsbatteri - for Minespærringen i Store
Indløb - til 3 Stk. 57 mm. B. K. i Pansertaarne, dels
opstilledes der paa søndre Front 3 Stk. moderne 24 cm.
B. K. i Forsvindingsaffutager. I de nærmest følgende
Aar arbejdedes der paa Forstærkningen af Brystværn og
Dækninger paa Kungsbolm, og Lysmaskiner, Projektører
m. m. anskaffedes.
Som nævnt nedsaltes derpaa i 1897 en parlamentarisk Befæstningskommission. I sin Betænkning betoner
denne Kommission - støttende sig paa en historisk
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Fremstilling af Skibes Kamp med Kystbefæstoioger og
fremragende Militærautoriteters Udtalelser - at det .nu
omslunder er lidet sandsynligt, at del vil lykkes Skibe
at nedkæmpe liden fra vel anlagte og velbestykkede
Kystbefæstninger, ligesom en Gennembrydning af effektivt
forsvarede Minespærringer er højst usandsynlig, hvorfor
man nu særlig man være forberedt paa Angreb af landsatle Tropper, og Kystbefæstningerne følgelig maa gøres
fuldt kampdygtige mod Landsiden.
I 0\'erensstemmelse hermed gaar Kommissionen!\
Forslag for [{arlskronas Vedkommende navnlig ud paa
al sikre Øerne og da sæ1·1ig Aspø og Tjurkø mod Landfl'angsafdelinger. Desuden skal der anlægges nogle Bollerier for svært Kasteskyts og panserbrydende Skyts og
de bestaaende Værker forstærkes, saavel h,•ad Armering
.som Dækninger aogaar. Burtigskydeodc Skyts vil i stort
Antal komme til at indgaa i Værkernes Armering, og til
V. Hestholmsfortet anskaffes Lysmaskiner og Projektører.
Ved disse Foranstaltninger er der bl. a. bleven Anveu-delse for de 6 Stk. 25 cm. B. K. saml Størsteparten af
det mindre Skyts, der ved Ombygningen af II Sveau,
•Gota• og Thule• blev disponibelt. De 6 Stk. 25 cm. D. K.
med tilhørende Panscrtaarne opstilles i et nyt Batteri
ved Elfsnnbben (Aspø).
Efter delte Forslag, hvis Detailler iøvrigt hemmeligholdes strængt, er der arbejdet i de sidste Aar; 1902
skal det være gennemførl for den oveoore\'nte Bekostning af c. 51/2 Mill. I{r. Tidligere er paa l{arlskrona
Fæstning anvendt følgende Beløb:

1819-70
1871-90

1891-98

c. 28/, Mill. r{r.
c. 38/,
c. 18/4,

Over Vexiø staar Fæ,;tningen
Sverrigs Hovedbanenet.

F)orbindelse med
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3. Stockholm.
(Se Skitsen.)

Adgangene ad Søvejen til Stockholm ere følgende:
I} Gennem Sødertelge J{aaal og Mælaren.
2) Gennem Skærgaardea forbi Landsort og Dalarø og
derefter enten:
a) gennem Baggensslæket (c. 2 Kvartmil N. for Saltsjøbaden), eller:
b) gennem lianholmsfjorden, som ogsaa kan naas:
3) Gennem Skærgaarden forbi Saodbamn. Fra Kanbolmsfjorden gaar Løbet norden om Vinde og Vermdø til
1lrælhavet, som ogsaa kan naas nordfra:
4) Grnnem Skærgaardeo forbi Furusund og Østanå.
Fra Trælhavet gaar det dybeste Løb videre gennem
Ox.dybet mellem Rindø og Vermdø, medens et Løb
mrd c. 4 m. Dybde fører gennem Kodybet mellem
Resarø og Hestholmen og videre mellem Vaxø og
Rindø.
Af disse Løb er dog Sødertelge Kanal, der kun har
3,e m. Dybde, og som let vil kunne forsænkes effektivt, uden stor militær Betydning, og det samme gælder
foreløbig det 2,s m. dybe Løb gennem Baggensstæket. Men
saavel fra Stockholms Handelsstand som fra militær Side
er der gentagende, og ikke mindst i de senere Aar, arbejdet paa at faa et dybt Sejlløb tih•ejebragt, enten
gennem selve Baggensstæket eller gennem den c. 1 Kvartmil sydligere liggende Sænkning: Moran Edel. Bliver
Planerne til Virkelighed, vil den i den stockholmske
Skærgaard opererende Afdeling af den svenske Flaade
derved have vundet en betydningsfuld Styrkelse af sin
Position, men det vil da blive nødvendigt at anlægge
Befæstninger til Løbets Forsvar. Forslag hrrom, som
forøvrigt ogsaa om Anlæg ved Sødertelge Kanalen, ere
allerede udarbejdede.
De øvrige Løb til Stockholm forsvares af den lige
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søndenfor Trælhavet liggende Vaxholms og Oscar-frederiksborgs Fæstning. Afstanden fra denne Forsvarslinie til Omkredsen af Stockholm er i LufUinie e. 9
Kvartmil.
Befæstningsanlægene her ere af meget gammel Oprindelse, idet allerede Gustav Vasa 1549 spærrede Oxdybet ved en Forsænkning og til Forsvar afKodybsløbet
anlagde en Skanse paa Vaxholm. Denne ombyggedes i
Tidernes Løb flere Gonge, og Smamærker anlagdes paa
Rindø - bande ved Oxdybet og Vaxholmssundet - og paa
flere af de omliggende Smaaøer. Forsænkningen i Oxdybet, der var dannet af stenfyldte Skibe, udbedredes
gentagende, og til dens Fors,,ar paabegyndtes 1724 med
Opførelsen af del murede Frederiksborgtaarn Anlæget
ar en Fæstning paa Vermdø.
Men derefter arbejdedes der kun smaat, saa at 1819Befæstningskommissionen fandt olie Værkerne i en meget
maadelig Tilstand. l{ommissionens Forslag Lil Forbedringer kom dog ikke til Udførelse, ligesaalidt som en
1826 nedsat Kommissions Forslag om to Forsvarslimer:
en ydre ved Vaxholm og en indre ved Blokbusodden
tæt udenfor Stockholm. Først 1828 paabegyndte man
nogle Forsænkningsarbejder i Oxdyb, der imidlertid trak
ud til 1839 paa Grund af knappe Pengemidler. 1838
var da ved Ingeniørkorpset udarbejdet en ny Plan for
Vaxbolmsliniens Forstærkning, som iøvrigt i Princippet
..-ar overensstemmende med 1819-Kommissionens Forslag,
og efter denne Plan arh<'jdedes <ler nu Lil 1863, da den
var gennemført, omfaltemle følgencle Foranstaltninger:
a) Stenforsænkninger i: 1) Oxdyb, 2) Bullerholmssund, og 3) Paalsund, forsvarede af mindre Jordbatterier
paa henholdsvis: 1) Rindo og Sandø, 2) Gaasviksskær
og 3) Tone.
b) Til Porsvar af Sejlløbet gennem Kodyb og Vaxholmssund hnvdes:
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1) Vaxholm Fæstning, et stort, lukket, kasemateret Værk
med 216 Piecer og skudsikre Rum for c. 1200 M.
2) Rinde Redoute, et firkantet, tildels kasemateret Værk
paa Rindø nordvestre Odde.
Hverken paa Vaxholm eller Rindø Redoute fandtes
dog panserbrydende Skyts.
Den dansk-tyske Krig 1864 bevirkede, at man foretog
nogle mindre Forstærkningsarbejder i Linien, navnlig
paabegyndtes paa Vaxholm et Par pansrede Balterier
for svært riflet Skyts. Disse vare dog langtfra fuldendte,
da 1867-Befæstningskommission 1868 afgav sin Betænkning, der for Vaxholmslinien omfattede to Alternativer,
nemlig:
1) med Bibeholdelse af Sejlløbet gennem Kodybet
fuldstændig at ombygge og omarmere de tilstedeværende
Værker,
2) at flytte Sejlløbet til Oxdybet - hvor der kunde
opnaas større Dybde end i Kodybet - og da paa Rindøsiden anlægge et moderne Værk til dets Forsvar. Alle
andre Løb skulde spærres ved en dobbelt Række Forsænkninger, idet der dog i Fredstid bibeholdtes et 3,ø m.
dybt Løb igennem Kodybs- og Vaxholmssundsspærringerne. De tilstedeværende Værker krævede, hvis delte
Alternativ valgtes, kun ubetydelige Forandringer.
Inden man endnu havde bestemt sig for noget af
Forslagene, udbrød Krigen 1870, og samme Efteraar paabegyndtes da skyndsomst Spærringerne samt de saakaldle
•halvpermanente« Jordbatterier til deres Forsvar paa
Gaasviksskær, Tallholm, Edholm, Vaxe, Rinde og Sandø.
Disse Batterier, der fuldendtes Aaret efter, have 8 m.
tykt Brystværn og ere armerede med nogle faa svære
Kanoner.
1871 vedtoges det andet Forslag, og 1878 var det
gennemført ved følgende Arbejder:
1) I Oxdyb, nærmest Rindø, var udsprængt et
c. 100 m. bredt Sejlløb, med c. 8 m. Dybde. Sejlløbet
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var først tænkt spærret i Krigstid ved flydende Spærringer, senere er der anskaffet en Minespærring. løvrigt
forsvares det af Oscar-Frederiksborgfortet paa Rindø,
der bestaar af et øvre og et nedre Værk, forenerle ved
en i Klippen udsprængt Polerne. Nedre Værk, tæt ved
Vandoverfladen, havde som Hovedarmering 3 Stk. 24 cm.
B. K., opstillede paa en noget tilbagetrukken Flanke til
Bestrygning af Forsænkning og Minespærring, samt paa
et afrundet Frontalbatteri 6 Stk. 27 cm. B. II., virkende
mod det aabne Farvand (Tr.ælbavet). Snnvel Flankesom Fronlalbalteri var pansret med 46 cm. Sandwichpanser, og ovenpaa Panserbatteriet var Jordbrystvmrn
med lofunteribanket og ICanonbmnk for mindre Skyts.
Øvre Værk havde paa aabcn Vold 4 Slk. 24 cm. B. K.
virkende mod Trælhavet, samt lil Bestrygning af Riodø
og Nedre Værk lettere Skyts i Kasemater. Stormfriheden
sikres ved tørre Grave, flankerede fra Kapoonierer.
2) Ydre Forsænkning, beslaaende forneden af en i
Kronen 21,6 m. bred Grusbanke og foroven af en 10 m.
bred og 3,1 m. bøj Stendæmning, der gaar op Lil 1,6 m.
under Vandovertladcn, var anlagt mellem Rindø-PukholmSkarpø, Hesl0-Resnrø-Ilullerholm-Gaasvik; indre Forsænkning, bestnaende af en i Kronen c. 13 m. bred Grusbanke, der gaar op til l,6 m. under Vandtladen og støttes
ved Pælerækker, var anlagt: Bindø NV.-Skarpø, Hest holm• R.figholm -Askholm -Edholm-Kullø-Gaasviksskær-Bullerbolm V. samt i Paalsundct. Til Geom•msejlingerne i
T<odybsløbet og Paalsuod samt til det grunde Slæks11nd
- mellem Skarpe og }Jeslholm - var Porsmnkoingsmateriel lilvojebragt og oplagt paa passende Steder.
I 80erne udførtes kun mindre Arbejder ved Anlægene,
men der anskaffedes en Del MinespærringsmateriPI, bl.a.
til Vaxholmssuodene. Ogsaa i Begyndelsen af 90erne
var Riksdagen ret kneben med Bevillinger, men man fik
dog paabegyndt Værkernes Omnrmering, der var ret
paatrængende - i 1891 optog Bestykningsplanen endnu
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over 200 glatløbede Piecer - og Betjeningsstationer for
Minespærringerne anlagdes. Fra 1895 kom der flere Penge
og mere Fart i Arbejderne: paa Oscar-Frederiksborgs
øvre Værk ombyttedes de 4 Stk. 24 cm. B. K. med 3
moderne Piecer af samme Kaliber i Forsvindigsaffutager,
Brystværnene her og i det nedre Værk forstærkedes og
nogle 24 cm. Baubitzer opstilledes i Fortet. I de følgende Aar udbedredes Forsænkningerne, Omarmeriog og
Forstærkning af Brystværn og Dækninger fortsattes, og
desuden toges Forholdsregler for at tilvejebringe en betryggende Ledelse afi Forsvaret paa den c. 7 Kvartmil
lange Linie.
Efter at 1899 Aars Riksdag har bevilget de ovennævnte 3 t Mill. Kroner, fortsættes disse Arbejder paa
de gamle Værker, og flere ny Jordbatterier anlægges til
Fors\'ar af Minespæ11ringer og Forsænkninger. Desuden
er Vermdø bleven inddraget i Forsvarslinien for at hindre
landsatte Afdelinger i at sætte sig fast her. Alle her
næ"nte Foranstaltninger skal være tilendebragte 1902.
Stockholms Søforsvar er altsaa stadig koncentreret
i Vaxholmslinien, i hvilken atter Oscar-Frederiksborgfortet er Kærnepunklet. Vaxholm og Rinde Redouten
have nu nærmest kun Betydning som beskyttede Opholds•
steder, men ere jo ogsaa ved Anlæget af Jordbatterierne
(Tallholmen, Edholmen m. fl.) komne til at ligge i 2den

Linie.
Angaaende Bekostningen for Stockholms Søfors1a~
skal anføres, at der fra 1828 - 64 anvendtes c. 2 8/, l\1ill. Kr.,
derefter indtil 1890 c. 21/2 Mil!. Kr. og i Aarene 1891-98:
4 1/, Mill. Kr. Hertil kommer nu de nævnte 3,, Mill. Kr.,
der dog sikkert nærmere vil blive 4 Mill., inden Arbejderne Pre afslu~tede.
Medeas den oyenfor omtalte Plan om en Forsvarslinie indenfor Vaxbolm synes definitivt opgiven, er der
derimod i de senere .Aa11 anskaffet en Del Materiel til
Minespærringel! i den ydre Skær.gaa'rd, og Spø'rgsmaalet
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om deres Befæstning har gentagende været drørtet, sidst
af 1897-Kommissionen, der dog foreslog at udsætte
Sagen.
Samme Skæbne fik ogsaa Spørgsmaalet om S to c kb ol ms Landbefæstning.
Om end Stockholm i slrategisk og navnlig ikke i
politisk Henseende paa langt nær har den afgørende
Betydning for Sverrig, som f. Eks. Kjøbenbavn som Hovedstad bar for Danmark, saa er det dog givet, at Byens
Besættelse af Fjenden vil udøve stor moralsk Virkning. Og et mod Landsiden ubefæstet Stockholm vil jo
være et !el Bytte for en østerfra kommende Angriber,
hvem det er lykkedes at kaste den svenske Bær tilbage
til dens sidste Positioner mellem de store Søer. Der er
ogsaa i Tidernes Løb udarbejdet talrige Forslag for
Hovedstadens Landbefæstning, og flere Gange bar man
paabegyndt enkelte Anlæg, men Planernes Gennemførelse
er stadig bleven udsat paa Grund af den store Bekostning, den vilde medføre, dels direkte til Anlægene, dels
indirekte til Opstilling af de fornødne Besætningstropper.
(Det man herved erindres, at det først er den 1901
vedtagne Bær- og Værnepligtsordning, der omdanner
Sverrigs Hær fra en hvervet - inddelt til en Folkebær.)
Det 1897-Kommissionen forelagte Forslag, der ikke
gik ud paa at gøre Byen til en Fæstning i · egentlig
Forstand, men kun omfattede Anlæg, der skulde dække
den mod Bombardement og tvinge en Angriber lil al
føre Belejringsmateriel frem, krævede alt i all en Bekostning af c. 33 Mill. Kr.

4. Goteborg.
Som bekendt var Landet ved Gøta-Elvs Munding
oprindelig Sverrigs eneste Berøringspunkt med Kattegat,
og Stedet fik derved en stor kommerciel Betydning,
ligesom det i strategisk Henseende spillede en stor Rolle
ved at ligge som en Kile mellem Danmark og Norge.
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Særlig vigtig blev Positionen for Sverrig, efterat Danmark
og Norge vare blevne forenede, og de talrige Krige, der
i fordums Tider ere førte mellem de nordiske Riger,
ba,·e da ogsaa for en stor Del drejet sig om de per an•
Jagte svenske Fæstninger: Guldborg,Gamle og NyElfsborg.
Guldborg anlagdes 1304 og det lidt veslligere liggende Gl. Elfsborg c. 1350, begge laa paa Elvens sydlige
Bred. Særlig den sidste udvikledes i Tidernes Løb til
en meget stærk Fæstning, og saavel eller Syvaarskrigen
som efter Kalmarkrigen maatte Sverrig betale Summer,
der efler de Tiders Forhold vare enorme, for at faa
Fæstningen tilbagegivet. Efter Kalmarkrigen var det
saaledes 1 MiJI. Rdr., der skulde betales i Løbet af
6 Aar. Der maatte paalægges en særlig Skat, men
Summen blev betalt, og 1619 paabegyndtes Forstærkningen af Fæstningen samtidig med Anlæget af det nu"ærende Geteborg. Den tidligere svenske Handelsplads
ved Elven hed Lødøse og havde senest ligget c. 2 Kvarlmil,
oprindelig endog c. 16 Kvartmil, højere oppe ad Elven.
1603 var dog paa Bisinglandet paabegyndt Anlæget af
det saakaldte Gamle Gøteborg.
Gøteborg fik, som alle Byer dengang, sin Enceinte,
og i Midten af det l 7de Aarhundrede paabegyndtes paa
et Par Smaaholme i Elven det senere noksom bekendte
Ny Elfsborg, der dog først fuldendtes 1678, for en 11to11
Del opført af Materialier fra Gl. Elfsborg, der nedlagdes
som Fæstning. Ny Elfsborg, i Forbindelse med nogle
under den store nordiske Krig paa begge Elvbredder
anlagte Jordværker, dannede derefter lige til 1868 Forsvaret mod Søsiden for Gøteborg og den Aar 1700 anlagte Flaadestation • Nya Warfwet«, der laa omtrent
midtvejs mellem Byen og Ny Elfsborg.
1868 nedlagdes imidlertid Ny Elfsborg - der forøvrig havde været i en ret forfalden Tilstand i de sidste
halvandet Dundrede Aar, da Reparationerne kun vare
faa og smaa - som Fæstning. Allerede 1806 var Byens
T!dulu. f. Sn■ aen. 72. .larr.

~6
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Landbefæstning raseret som ubrugelig, og 1870 ophævedes
Flaadestationen paa Elven, saa at Gøteborg nu var fuldstændig blottet for alt Forsvar. At en 1878 nedsat
Befæstningskommission kraftig anbefalede - og indgav
Forslag til - en Befæstning mod Søsiden, bevirkede
ingen Forandring.
Men Gøteborg, Sverrigs •anden Hovedstad• og vigtigste Importhavn, har en saa s tor politisk Betydning
for Landet, at man ikke i Længden kunde lade den
ligge aaben for Brandskatning af snart sagt del mindste
fjendtlige Skib. Hertil kommer Byens allerede berørte
strategiske Værd som Operationsbasis for en Angriber
- 4 bredsporede .Jernbaner med parallelt løbende Chausseer og Sverrigs vigtigste Vandvej udgaar derfra - og
den fra Begyndelsen af 90erne genopvoksende svenske
Flaades stadig stærkere Krav om el Støllepuokt ved
Kattegat, saa at alle interesserede Parter egentlig vare
enige om, at noget burde der gøres, da Regeringen
1897 fremsatte Forslag om Byens Befæstning mod Søsiden. Da ,Riksdagen imidlertid ønskede Spørgsmaalet
om Landets Befæstningsvæsen underkastet en samlet
Overvejelse, som da ogsaa foretoges af den oftenævnte
1897 parlamentariske Kommission, blev de paagældende
Arbejder først paabegyndte, efierat 1899 Aars Riksdag
havde bevilget ovennævnte 2,7 Mil!. Kr., hvortil kommer
det samme Aar bevilgede En-per-Mille Fond 1 ) (270000 Kr.)
og de 1900 bevilgede 730 000 Kr. til Anskaffelse ar den
foreslaaede Minespærring.
Anlægene, der i Hovedsagen skulle være fuldendte
1902, bestaa af:
1) En Minespærring mellem Ny Elfsborg og Veslerbergel,
til hvis Belysning der anlægges:
1) Anm. En-per-Mille Fondet er opstaaet ved Forrentning og
Opsparins ar en I Begyndelsen ar forrige Aarhuorlrcde I Geteborg
opkrævet Accise, der skulde anvendes til Forbedrlns af Byens Fæstningsværker,
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2) Projektørstation paa et Skær tæl ved l\'y Elfsborg.
3) Et Flankeringsbatteri for 57 mm. B. l{. ved Vester-.
bergets Fod, som red en Tunnel er sat i Forbindelse med:
4) Et Balleri for panserbrydende Skyts (24 cm. B. K.} i
Punsertaarne paa Vesterberget.
5) Et Batteri for svært Kasteskyts (24 cm. Baubilzer).
Forsvarsliniens Afstand fra Byens Omkreds er c. 2 1/2.
Kvartmil.

5. Gotland.
Forsvaret af denne Ø har altid ligget Sverrig stærkt
paa Sinde, fordi som den svenske Krigsminister i
Begyndelsen af 90erne udtrykte det - Øen dels udgør
en Del af Statens Territorium og følgelig roaa forsvares,
dels paa Grund af sin Beliggenhed og sine gode Bavne
(Slite, Fårosundl bar en saadan Betydning som Basis
for en i Østersøen opererende Flnade, at Undladelsen af
at sørge for Øens Forsvar nemt under en Krig, hvori
en af Østersømagterne er indviklet, kan medføre alvorlige
For\'iklinger for et neutralt Sverrig.
Da Danmark ved Br.ømsebrofreden 1645 afstod Øen
til Sverrig, fandtes kun nogle forældede Anlæg ved Visby
(Visborg). Disse fik Lov at forfalde, men til Beskyttelse
af Slite Havn -r- paa Østkysten af Øen - anlagdes nogle
Aar senere paa den lille Ø Enbolmen, der ligger midt
i Indløbet, Fæstningen Karlssværd. Denne vedligeholdtes
lige til 1788, men raseredes dette Aar, og trods gentagne ]odslillinger fra militære Autoriteter og Befæstningskommissioner laa Øen nu blottet Lil 1853, da Krimkrigen bevirkede, at man 1853-58 paa Enbolmen for.
et Beløb af 285 000 Kr. opførte to kasematerede Batterier.
Da det derefter i 1885 alter trak op til en engelsk-russisk
Konflikt, etableredes skyndsomst Minespærringer. i begge
Indløb til Fåråsund, og til Spærringernes Forsvar anlagdes ved det nordre Indløb et, ved det søndre to pro46•
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visoriske Værker. Disse Anlæg kostede e. 350 000 Kr.
I 90erne fremkom Regeringen gentagende med Forslag dels om Forstærkning og Omarmering af Fårosundskanserne, dels om Anlæget af et fast Støltepunkt
og Depotplads ved Tingslæde, men Sagen trak ud, til
1897-Kommissionen havde afgivet sin Betænkning.
I denne udtales, at Øens Forsvar bar have til Formaal dels at sikre Øens Besiddelse, dels at hævde Neutraliteten, og del betones, at om end disse tvende Formaal kan synes principielt uoverensstemmende, saa er
det dog kun tilsyneladende, "thi fra at krænke Neutraliteten til faktisk at tage i Besiddelse er Skridtet ikke
stort, og derfor maa ogsaa de Forholdsregler, der tages
med det førstnævnte Formaal for Øje, være af den
største Betydning for Neutralitetens Opretholdelse.• Da
Sliles Betydning som Krigsbavn paa Grund af dens indskrænkede Dimensioner nu anses for betydelig ringere
end Fårosunds, foreslaar man at indskrænke sig til Befæstningen af denne sidste Plads. Endvidere foreslaas
ved Tingstæde anlagt et permanent Fort og Forberedelser
trufne til Anlægel af Feltbefæstninger. Den gotlandske
Hærslyrkes Depoter skal ogsaa Oytles fra det aabne Visby
til Tiogstæde.
Efter at Forslaget 1899 var vedtaget, er den til Fårosund beregnede Sum (407 000 Kr.) nu allerede for Størstedelen anvendt Ul Omarmering og Forstærkning af de
1885 anlagte Værker.
Fårtisund mellem Gotland og Fåro danner en rummelig og velbeskyttet Bavn. Det nordlige Indløb er
meget smalt og kroget samt har kun 3 m. Dybde, det
sydlige - der forøvrigt ogsaa kun er nogle faa Hundrede Metre bredt - mellem Skarfgrunden og F/l.rø har
derimod ligesom Havnen 7 m. Dybde. Da den svenske
Flaade foreløbig ikke er stærk nok til at behøve nogen
Basis paa Gotland, ere Anlægene nærmest beregnede
paa at forbinclre fremmede Magter i at basere sig paa
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Bavnen, men denne kan selvfølgelig ogaaa faa Betydning som Tilflugtssted for svenske Krydsere og Avisoer.

6. Boden.
Da i Midten af 90erne Forlængelsen af den nordlige
Stambane til Rigsgrænsen - hvorved den vil komme
i Forbindelse med det finske Jernbanenet - og af
Boden-Gellivarabanen til Viktoriabavn (Norge) kom paa
Dagsordenen, blev ogsaa Spørgsmaalet om Norrlanda
Forsvar taget op til Overvejelse. Efter omhyggelige
Undersøgelser fremsatte Regeringen 1897 Forslag om
Anlægel af en Fæstning ved Boden , og eneral dette
Forslag '\'ar drøftet og anbefalet af 1897-Kommissionen,
vedtoges det af 1899 Aars Riksdag.
Boden ligger ved Luleå Elv, ved Sammenstødet mellem
Gellivarabanen og Slambanen, og desuden løbe alle Landevejene i denne Del af Norrland sammen ber, naar undtages den sae.kaldte Lystlandevej, hvis Trafik over Elven
besørges ved Rofærge, c. 10 Kvartmil nedenfor Boden.
Strategisk set er Punktet altsaa meget vigtigt, og taktisk
set har det den Fordel, at Befæstningen pan Grund af
de naturlige Forhold lader sig udføre relativt billigt.
Fæstningen, der anlægges som el dobbelt Brohoved,
skal efter Planen være fuldendt 1909 for en Bekostning
af c. 9 Mill. Kroner.

SøbefæsClliDgernes Kommando- og Beøæmtngdorhold.
Fra 1901 sortere Karlskrona Vaxbolm og OscarFrederikaborgs Fæstninger samt Anlægene ved Geteborg
og Fårøøund i alle Henseender under Sjøforsvarsdeparlementet, ogsaa hvad angaar Bygnings- og Befæstningsarbejder, i hvilken Anledning der i Marineforvaltningen
er oprettet en Fortifikationsafdeling under Ledelse af en
Ingeniørofficer.
I Karlskrona Fæstning er under alle Forhold den
kommanderende Admiral Overkommandant, medens i
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Vaxholms Chefen for det derværende Kystartilleriregiment
i Fredslid udø,·er Kommandantskabet, der imidlertid
under l{rigsforhold overlages af Kystartillerigeneralen,
medens Regimentschefen bliver Chef for Fæstningens
Arlilleri, saaledes som hans Kollega i Karlskrona til
Stadighed er det i sidstnævnte Fæstning.
I Gøteborg og i Fårøsund findes ingen særlige Kommandantskaber, den ældste tilstedeværende Officer fører
Kommandoen.
Besætningen saavel i Karlskrona som i Vaxholm og
Oscar-Fred11riksborg udgøres af et Kystartilleriregiment
og el Grenaderregiment, men samtlige disse Afdeling11r ere
dog foreløbig under Organisering.
I Tidsskr. f. Søv. 1900 Pag. 559 og flg. er I{ystarlilleriets Organisation omtalt, saa her skal kun tilføjes
følgende:
Aar 1908 skal det faste Personel være fuldtalligt ,
og hvert af de to Regimenter vil da have eo Fredsstyrke
af c. 47 Officerer og 660 Underofficerer og Menige ar
den faste Stamme, hvortil i de 300 Dage ar Anret kommer
BeværingskontingetHet (c. 500 M.). l l{rigstid vil Regimenteroes Styrke blive c. 80 Off. og 3800 Uotf. og Men.
I disse Tal er Regimenteroes civilmilitære Personale
samt Økonomi" og Haandværkerafdelingerne, der hovedsagelig bestaa af Nonkombaltanter, ikke medregnede.
Deller ikke er medregnet den af Vaxholmsregimentel
til Fårøsuod-Anlægenes Besætning fast afgivne Styrke,
der i Fredstid vil blive c. 2 Off. og 100 Uolf. og Men.
af den faste Stamme samt 40 Mand Beværing; i Krigstid
c. 5 Off. og 300 Uolf. og Men.
El af Rcgimenteroe vil komme til at afgive den til
Gøleborg-Anlægenes Besætning fornødne Styrke, men
de herhen hørepde Forhold er endnu ikke ordnede.
De lo Grcoaderregimenler til Karlskrona og Vnxholm
skal bdvik1~s henholdsvis af •Smaalands Grennderkorps
·samt Blekinge .Bataljon og af Vermlands Felljægerkorp11.
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Danmark*.
Af KaptaJD J. B. Schult.t.

Befæstnlngsvæsene1s ID8'orie.
Forinden den nærmere Beskrivelse af den eneste
her i Landet eksisterende Kystbefæstning, Kjøbenhavns
Søbefæstning, skal der gives en kort Fremstilling ar
Befæstningsvæsenets Historie i Danmark fra Midten af
det 18de Aarbundrede til vore Dage.
Under 24. December 1764 approberede Kongen et
ham af Generalkrigsdirektoratet forelagt Forslag til Ordningen af Fæstningsetaten i Danmark og Hertugdømmerne. Der skulde herefter, da det var nødvendigt, at
Kongen havde nogle »haltbare und redoutablea Fæstninger, udarbejdes Planer til, hvorledes Kjøbenbavn med
Citadellet Frederikshavn, Kronborg og Rendsborg kunde
forstærkes saaledes, at disse Fæstninger, eflerhaanden som
man kunde ofre de fornødne Midler til Arbejdernes Udførelse, kunde bringe!! nærmere til det Endem,al, hvortil
de skulde tjene. Til de andre Fæstningers Vedligeholdelse skulde der kun anvendes det allernødvendigste,
saaledes at man erterbaanden kunde naa til kun at have
2-3 virkelige Fæstninger og tilforladelige Depotpladser.
Kjebenbavn og Rendsborg skulde være Fæstn. af 1. Klasse
Citadellet Frederikshavn
- 2. Kronborg . . . . . .
Glfickstadt.
Fladstrand . . • . .
Helgoland . . • . .
- 3. Frederiksort . . . .
Hitler Skanse (Elben) •
Nyborg . • . . . . . . .
- 4. Fredericia . . . . . . • .

•i

Ved UdarbeJdelaeo ere følgende KJlder benptede: Meddelelø~r
fra Krigearkiverne - Jogenlørkorpsetø JubllæumB11krtll - Tid1atrift f. Søv. 1842 - Militær Tidende 1894 - lugenlørlL Arkiv.
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skuldevære Fæstn. ,r5 masse

Stemburger Sk:anse. . . .
Apen Skanse (Oldenburg)
Fæstningerne af t. og 2. Kl. havde faste Besætninger, meden:s de øvrige kun vare Depotpladser, der
for Materiellels Vedkommende holdtes vedlige i Fredstid
for hurtigt al !kunne sættes i Forsvarsstand i Krigstid.
Alle disse Fæstninger Jaa under Landetalen.
Under Sø,elaten laa Iljebenhavns Søbefæstning og
Christiansø Fæstninger, af hvilke den første paa dette
Tidspunkt ikke var stærkt fremskreden.
Endelig havde Bornholm de to befæstede Punkter:
Rønne og Hammershus, som besattes af Øens Befolkning.
Man vil ali det anførte se, al i Hovedsagen fandtes
der 2 Hovedfæstninger i Riget - een i hver Udkant
- Kj0benhav1ll og Rendsborg og mellem dem ende!
befæstede Pmnkter for at sikre Forbindelsen, nemlig:
Korsør - Nyborg - Fredericia. Kronborg ,•ar befæstet af
Hensyn lil BaEmdhævdelsen af Øresundstolden, og Flad'strand som dd nærmeste Forbindelsespunkt med Norge;
endelig de isolerede Punkter: Helgoland, Bornholm og
Christiansø.
Af alle de nævnte befæstede
. Punkter vare
. kun to
egeutlige Orlogshavne, h\'Or Qrlogsi:kibe~e kunde søge
Beskyttelse bag Kanonerne, nemlig Kjeb~nhavn og Christiansø, medeo1s de andre befæste4e_ l_'ll;Dkler ved Søen
højst kunde give Ly for smaa Fartøjer.
Men foruden de nævnte 9~losshavne og befæstede
Kystbyer opstod der i Slutniog~n af d!)t 18. ~arhundrede
et andet Kystforsvar, som særlig ~ar re~let m_od engelske
Kapere og enllrnlte Orlogsskibe, nemlig Beskyttelse af
Indløb og Bnvtuemundinger ved Defeosionsskibe og Kyslba.iterier.
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I 1790 blev der nedsat en Kommission af Søofftcerer for at fremkomme med Forslag til Ordning af dette
Kystforsvar, og Resultatet af denne Kommissions Arbejde var, at Indløbet til a 11 e de vigtigere Havne skulde
dækkes af Defensionsskibe (udrangerede Orlogsskibe,
armerede Flaader, Slykpramme, Handelsskibe m. m.)
flankerede af Batterier paa Landjorden. Forslaget blev
approberet i 1795.
Ved det 19de Aarbuodredes 8P.gyndelse, da Forholdet mellem Danmarlc;: og England begyndle at antage
en truende Karakter, beslutted~s det at tage kraftig fat
paa Ordningen nf Kystforsvaret, og man udførte den
Tanke, som var fremsat af Kommissionen 1790 i benyttende sig af det Materiale, der allerede fandtes,
dels i Orden, dels i forfalden Tilstand, medens meget
blev opført nyt. Arbejdet udførtes dels af Kommunerne,
dels af Regeringen. Besætningerne paa.J{ystbatterierae
bestod dels af Dorgervæbningerae, dels af det ved kgl.
Forordning af 19de Januar 1801 oprettede Landeværn.
Paa denne Maade fik [{ronprinsen paa et stort Omraade
realiseret sin Tanke om, istedetfor det hidtidige hvervede,
at skabe et nationalt Værn, hvori alle Aldre hjalp med.
Foruden at tjene som lokalt Forsvar mod Skibe,
tjente det ovenfor omtalte Kystforsvar som Led i hele
det Afspærringssystem, der af Napoleon saltes i Scene
mod England, og Arbejderne blev derfor fremmet med
en saadan Kraft, at der i n Meddelelser fra Krigsarkiverne" I S. 66 kan siges :
n Ingensinde har Kontinentalsystemet tilnærmelsesvis
været saa fuldstændigt gennemført som i 1801, da Kejser
Paul og Bonaparte mødtes i deres Bestræbelser for at
modsætte sig England. Hele Evropas Kyst ' spærredes.
Fra deC nordlige Norge gik den befæstede· Linie-langs
Norges Kyst til Sverrig, dernæst langs dette, Lands vestre
Kyst til Øresund, derfra langs Sjællands og Fyens Nordkyst til Jylland og rundt om Halvøens Kyst ned til Elben,
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hvor Prins Carl var i Hamburg. Derfra tog Preussen
Spærringen i sin Baand, indtil Hollands Kyst, hvorfra
Bonaparte overtog den og satte den i Værk langs hele
den sydlige evropæiske r<yststrækning lige til Neapel. ■
Ved Krigens Afslutning blev Skanser og Batterier
sat pnn Fredsfod, det vil sige: Skytset blev demonteret
og anbragt i nærmeste Fæstning, eller for enkelte af
de større Batteriers Vedkommende i selve Batteriet.
Vedligeholdelsen af Batterierne bekostedes af Købstæderne, til hvis Forsvar de væsentlig vare opførte.
I 1804 blev alle de daværende Skanser aOeverede
til Ingeniørkorpset til fremtidig Vedligeholdelse, dog
- som det hedder i en Skrivelse fra Gen. og Com. Coll.
af 30. Juni 1804 til Ingeniørkorpset - • er det baade
nyttigt og nødvendigt, at den specielle Op- og Tilsyn
med disse Anlæg, som hidtil har været overdraget visse
i Nærheden boende Mænd, bør i Fremtiden saaledes
vedblive.• Man har aabenbart dermed villet antydet, at
Befolkningen skulde daglig have for Øje, at de vare
meddelagtige i Landets Forsvar og Vedligeholdelsen af
Materiellet hertil.
Under Krigen 1808-14 forøgedes .Antallet af disse
Skanser og Kystbatterier i betydelig Grad til Hjælp for
Kanonbaadsforsvaret. At anføre alle de Steder, hvor
der bar været anlagt Skanser, vil vistnok være umuligt,
fordi det næppe findes optegnet for alles Vedkommende;
men for at give et Billede af i hvor stor Udstrækning,
Skanserne hnve været anvendte, skal her nævnes andel
Punkter, hvor ifølge officielle Dokumenter bar været
anlagt Skanser i Tidsrummet fra 1800-1817.
Lo 11 and. VeJJøe •, EnehøJ • og Slotø • I Nakskov F)ord Nagelslle • og Guldborg•.
Falster og Møen. Et Kompleks ar Skanser med Stubbekjøbing som Centrum (deriblandt 2 ved Bogesund og 2 ved Grønsund, eet pnn hver Side af nævnte Farvande). - Koster•.
Sjælland og Amager. Vordingborg• - Kallehave• '"""
lungøhoved - Ronfl_k.llat - Præst" - Dl'agør nordre og søndre
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Batteri, Krudttaarnsbatterlet (ved Krudttaarn Nr. 3), Streere Batteri
(s,oden .for Kastrupt, 2 Batterier ved Kastrup Kalkbrænderi, Slrickers
Batteri, Dnmbotlerlet • (udfor Qulnll Lunelte), Svanemellebalteriet •
- Lappesten - Skonschnge Batteri• og Reduto (ved Indløbet til
Iasefjllrden) - Sølager• og Kulhuse (ved Indløbet Lil Roskildefjord)
- Bogenæs og Kirsebærhasen (ved Indløbet til Holbækrjordl Rernæs Odde - Schambæks Melie - Gisseløre, Lerchenborg •
!:>trand (ved Kallundborg) - Stigsnæs • ved Agersøsund - Skansebøj - Mnsnedø.
La II g e Ian d. Spodsbjerg - Fruensvænge - Franke Klint Nordre og Søndre Lohals Batteri - Steensgaard•.
Fy-en. Faaborg • - Slipshavn - Strib - Ærø.
So m" ø. Et større Kompleks ar Skanser paa begge Slder ar
Kyholm Sund (Lilleøre-Uavneboge-Kyholm).
Jylland og Hertugdømmerne. Neustadt• Holtenau•
- Flensborg • - Aabenraa• - Gravensten • - Trappedul • Vejle Fjord - Horsens Fjord (Hundshage og Hesteodde) - Aarhus
- Ravmølle .. - Odshjerg • - .Æibeltoft - Grenaa • - Gjerrild Treaomølle • - Randers Fjord (Udby HøJ) - Mariager Fjord Hurup• - Hov"' - Hals-Sæby• - Skagen• - Kyvel" - Løkken•
- Vig sø• - Klitmøller• - Ny-minde - Hjerting - Skallingen
- Fanø.,. - Rlberdyb - Lløterdyb - Husum• - Pelvorm •.

Armeringen af disse Batterier var ret kraftig; et
Par Eksempler berpaa skal anføres :
•
Lappes tens Batleri:
10 Stk. 36 pundige Kanoner
Baubitzer
2 - 36
2 - 100
Morterer
Kybolm Sunds Befæstning havde ialt:
32 Stk. 18 pundige Kanoner

3 8 13 4

-

12
6
3
10

Haubitzer

I Krigen 1848-50 blev der, foruden at forstærke
og udbedre ~e alt eksisterende Fæstninger, anlagt eller
i etbvt,rt Tilfælde paab~gyndt Anlæget af Feltbefæstninger
paa forskellige Steder, særlig paa Fyen, i Jylland .og
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i Hertugdømmerne; af saadanne Anlæg skulle nævnes
ved Strib, Helgenæs: Als og Dybbøl samt Dannevirke.
Efter Krigens Slutniog blev der d. 3. Maj 1851
nedsat en Kommission til at overveje, hvilke fortifikatoriske Anlæg, der behøvedes til Landets Sikring, og blandt
andet udtalte denne l{ommission, at Dybbølstillingen
skulde permanent befæstes, idet der paa Dybbølbjerg
skulde aolægges 3 stærke permanente Forter m. m.; for
Dannevirkestillingens Vedkommende tilraadedes Bevaringen af de vigtigste uoder Krigen anlagte Værker.
Forslaget blev i Hovedtrækkene bifaldet af senere
Kommissioner, men der blev ikke bevilget Penge til
Sngens Udførelse før i 1861, da den politiske Situation
blev truende; i delte Aar blev der saa anlagt 49 Vær ker
i Daonevirkeslillingen med tilhørende Forbindelseslinier,
der tilsammen kunde give Plads for 323 [{anoner.
Dybbølstillingen blev der heller ikke bevilget Penge
til, hvorfor man ogsaa i 1861 maatte gribe til feltfortifikatoriske Anlæg, som bestod af 7 Reduter og 3 Kanonplacementer til iall 95 [{anoner, medens der paa Alssiden
var 3 Batterier med tilsammen 17 Kanoner, foruden det
nordre Hoved med 4 l{anoner.
De her nævnte to Feltbefæstningsanlæg fik imidlertid
ikke under Krigen i 1864 del hele Antal Kanoner. Af alle i del foregaaende omtalle Fæstninger, Batterier m. m. er i det nuværende Kongerige Danmark
kun Kjøbenhavns Søbefæstning tilbage i armeret Tilstand,
og l<jøbeohavns nye Landbefæstning er kommen til.
Fladstrand forsvinder som Fæstning i 1865-66.
Nyborg Fæstning nedlægges ifølge Lov af 26. Februar 1869 fra 1. April s. A.
Kjøbenhavns Fæstningsværker paa Sjællands Side
fra Østerport til Kalvebodslrand nedlægges ifølge kgl.
Resol. af 12. Maj 1870 fra 30. Juni s. A.
I Baandbog for Hæren 1901 staar opført som vore
nuværende Fæstninger:
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l{jøbenhavn og Citadellet Frederikshavn - Kronborg
Korsør - Fredericia - men de ere ikke armerede,
og kun Fredericias Volde vedligeholdes.
Kystbatterierne og Skanserne ere blevne sløjfede i
Tidernes Løb, uden at det altid er muligt at sige naar;
de i ovennæ,·nte Fortegnelse med • forsynede Batterier
ere blevne nedlagte ifølge en Skr. af 25. Marts 1817
fra Gen.-Comm.-Coll. til Renlekammeret: ,,Hans Mojestæt
Kongen bar under 9. ds. allernaadigst reskriberet Gen.Comm.-Coll., at om endog en ny Krig i Tiden skulde
udbryde, anser Allerhøjstsamme efternævnte i forrige Krig
anlagte Batterier og Skandser ikke mere at ville behøves
og derfor aldeles at kunne indgaa, nemlig: - - - Vedkommende Ejere af de til disse Dattr.rier afgivne
Jorder, kunne nu erholde disse tilbageleveret til fri Raadighed, forsaavidt saadant ikke allerede maatte være sket-.
Efter at have omtalt Danmarks Fæstningsanlæg i
Almindelighed, skulle de to Orlogshavoe nærmere omtales.
Chri.stlanøø.
I 1680 blev der fra Bornholm til Kong Christand. 5te
indgivet et Forslag om at indrette nogle Havne paa
denne Ø. I den Anledning fik Admiral Span i Maj 1680
Ordre til i Forening med en Ingeniørofficer at undersøge
Kysterne og tage de i Forslaget paapegede Steder i Øjesyn,
samt derefter afgive Betænkning om, hvorvidt een eller
flere Bavne kunde anlægges her til Brug for Krigsskibe.
Resultatet af denne Undersøgelse blev, at de 21/2 Mil
N. 0. for Bornholm beliggende Erteholme erklæredes at
give bt>kvem Lejlighed til en Orlogsbavn, bvorefler Admiralitetet d. 5. Juli s. A. fik kgl. Ordre Ul at sammentræde med Admiral Span og Ingeniørmajor Clary for
nærmere at overveje Sagen og snarest muligt indkomme
med Forslag og Planer til dette Anlæg for at der straks
kunde tænkes paa de fornødne Materialier og Folk dertil.
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Major Clary udarbejdede Tegninger og Ovr.rslng,
som, efler at være bleven noget omarbejdet, fordi det
,·ar for kostbart, blev vedtaget i den omarbPjdede Skikkelse: Stedet skulde befæstes stærkt mod Landsiden, men mod Havnen kun have 2 Taarne til
Indløbets Beskyttelse, hvilket mentes al være
tilstrækkeli gt.
I de følgende 3 Aar blev der ikke gjort noget ved
Sag-en, rimeligvis paa Grund .af det spændte Forhold
til Sverig.
I 1683 besøgte begge Juel'erne og Christopher
Sehestedt Stedet og fandt det saa bekvemt til O,rlogshavn, at de varmt anbefalede Sagen til Kongen.
Ved kgl. Skrivelse af 26. Januar 1684 blev der udstedt Ordre til at bygge et lille Fort pna Ertholm, en
J(ommission blev sendt til Øen med 8 l(nnoner og MaLerialier til Anlæggelse af det første Vmrk, og inden
Aarets Udgang var Grundstenen lagt (10. Juni) til et
Taarn, 3 Batterier vare anlagte og et 4de paabegyndt.
Om Anlægel i sin Helhed udtalte Kommissionen
sig saaledes:
• l{ommissionen fandt Stedet langt over deres Forventning ~om Orlogshavn, og da det ,·ur at betragte som
en • For vag l og An ti mur a i li c" til Østersøen, burde
det anbetros til en Sømand og have en stadig Garnison.
- Havnen kunde rumme 5-6 Fregatter og i Nødsfald
et af de største Orlogsskibe samt et Par Snauer, hvorfor
man lod sætte det fornødne Antal Jern-Ringe i Klipperne.•
Den 23. og 30. August s. A. oversendtes det fornødne Skyts og Ammunition; den 6. September bleve
2 Kompagnier Marinere il 125 Mand sendte derhen som
Garnison, og Oberstløjtnant Coucheron udnævntes til
Kommandant.
Den 14. Oktobt!r 1684 fik Fæstningen Navnet C h rist i an s 0, Navnene paa nauerierne bleve fastslaaede, og
fæstningen blev henlagt under Marinen.

Øatenømagternea Kyatbefæatnlnger.

675

Det gik ikke saa glat med at faa Arbrjdet udrørt,
som det var paatænkt, og Fæstningen har i Tidernes
Løb undergaaet mange Forandringer; men den har holdt
sig som Fæslning lige til 1855, hvor den blrv nedl:tgt,
da den ikke længn havde nogen militær Værdi, som
stod i Forhold til dens Bekostuing.
Øerne bestyrl?s ~Ladigt af Marineministeriet, men
der findes ikke mere nogen militær AdminisLration.

KJøbenha.ms SøbefæstnJng.
Historie.

I Beinndelsen af del 18. Aarhundrede, under Krigen
med Sverrig, føltes der Trang til faste, fremskudte Værker
til Beherskniog af ICongedyb og Indløbet til Kroneløb,
hvorfor der i
1713 under Ledelse af Admiral Jl!dichær lilvejebragtes to Balterier, •Trekroner• og •Prøvesten 11, ved at
sætte henholdsvis 3 gamle Linieskibe og 1 flydende Dok
paa Grund faa hundrede Alen fra de nuværende Forter
af samme Navn . Efterhaanden som Skibene raadnede,
istandsattes og forstærkedes Batterierne ved Tilføjelse
af Oere Skibe, saa at der tilsidst ved Trekroner var sat
10 Skibe paa Grund og ved Prøvesten 6 Skibe foruden
Flydedokken.
1731 blev det vedtaget at sløjfe Trekroner og en
Del af Skibene ved Prøvesten. Af dette Batteri holdtes
dog 3 Skibe besatte til 17 44, og det blev først demoleret i 1767.
1744 angav Grev Danneskjold-Samsøe 6 Pladser for
Mudderoplag, der senere skulde danne Batterier til begge
Sider af Kroneløb og Indrerend en, deraf 2 paa Trekroners og LynetLeos Plads, samt foreslog Estakaderækker førte udenom dem ind til Kalkbrænderiet og til
Batteriet Sextus.
1745 blev Planen approberet og det paalagdes ham
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i Forbindelse med General Scholten, KjHbenhavns Kom-

mandant, at indkomme med Forslag til Forsvaret af det
sydlige Indløb til Uongedybet og Kalvebodstrand. Der
blev dog intet udført, da Greven gik af i 1746, men en
gammel Plan viser de 6 førstnævnte Værker og desuden
3 sydligere, dPraf de 2, hvo1· Prøvesten og Mellemfortet
nu ligge, det 3. mellem dem.
Efter at Grev Danneskjold i 1766 paany overtog
Marinens Administration, blev der den 28. Januar 1767
vedtaget et Forslag Lil 7 Lynetter paa begge Sider af
lndrerenden med det Tillæg, at der aldrig nogensinde maalle afviges derfra eller noget Forslag
gøres til nogen Forandring i denne Plan under hvad Skin og Prætext det end være maalte.
Der udførtes da en lille Del af den nordvestlige Arm
af den nuværende Lynette; men da Graven kort efter
gik af, og Isen beskadigede det udførte Arbt>jde noget,
foreslog en i 1768 nedsat I(ommission at nejes med
at udlægge 8 Stykpramme paa de for Lynetterne bestemte Steder og anvende Mudderet Lil Udvidelse af Batteriet Sextus, hvilket ogsaa skete. Imod saaledes slet intet fremskudt fast Søforsvar
al have rejste sig dog snart vægtige Stemmer, og efter
at forskellige Forslag vare fremkomne og forkastede igen,
blev der d. 6. Januar 1777 nedsat en II Defensionskommission• (opløstes først i 1865) med det Hverv at udarbejde Forslag med Overslag til hele Forsvaret mod
Søsiden. Kommissionen bestod af Søofficerer samt Chefen
for Ingeniørkorpset.
l[ommissionen opstillede 2 Hovedformaal:
1) At muliggøre en Forsænkning af Kroneløb.
2) At forhindre Bombardement.
Løsningen af disse to Opgaver søgtes opnaaet ved
3 fremskudte Værker, Trekroner, 1 paa Stubben og 1 ved
Prøvestenen, hvilke Værker skulde bygges saaledes, nt
de kunde danne Bavne for flydende Batterier, der fra
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disse vilde kunne komme ud under alle Vind- og
Strømforhold.
Desuden skulde den paabegyndte Lynette udvides
til en Havn for et Antal Pramme. Herom gjordes der
straks Indstilling, og Udvidelsen blev udført i Aarene

1777-79.
8. Juni 1784 indgaves det samlede Forslag og var
enstemmigt, hvad Forternes Størrelse og Plads angaar,
hvorimod der indsendtes 3 forskellige Forslag til Bygningsmaaden; efter at disse vare blevne drøftede af forskellige Autoriteter og tilbagesendte Kommissionen, enedes
denne endelig d. 7. Oktober 1786 om at indsende et
Forslag, hvorefter
Trekroner skulde paabeg. 1787 og være fuldendt 1811
Stubben
1792 1816
Prøvesten
1797 1821
Forslaget approberedes d. 27. Oktober 1786; 1787
paabegyndles Arbejdet ved Trekroner, og i 1792 synes
Bolværket og Opfyldningen af dette Værk at være endt;
men derefter arbejdedes der meget lidt.
I 1801, hvor efter Planen alle 3 Forter skulde være
færdige med Træbolværk, fandtes kun 11Trekronerø med
et Træboh·ærk, der gik 10' op over Vandet, og bag
dette var der fyldt saamegen Jord, at der kunde opstilles
66 Kanoner; men disse havde kun Bolværkets øverste
Del til Brystværn, og af .Beboelsesrum eller Magasiner
fandtes der nok slet ingen. De Lo andre Værker vare
slet ikke paabegyndte, uagtet de efter Planen skulde
have været ligesaa vidt.
7. Sept. 1801 indgav Defensionskommissionen en
ny Betænkning om hele Søbefæstningen, der i Hovedtrækkene led saaledes:
a) 4 faste Værker vest for Koagedyb foruden Trekroner, nemlig bag Sundbyhage, paa Prøvestens Plad11,
midt imellem dette og Trekroner, samt paa Stubben
Tldulu, f. Sna,oø11, 72. Aarr,
47

678

Øsler~øwagtqrn9s Kysl.befæstnloge'f.

16-18()0 Al. nord for Trekroner; alle med Bnvnc for
Defensionsfartøjer.
b) Faste Fors~nkninger paa Middelgrunden langs
B9mbard11mentsgrænsen, der regnedes til 6000 Alen.
c) Optagelige Forsænkninger, helst Skibe, tværs over

Løbene.
dJ M,ange M.ortercr paa Værkerne for at forurolige
Fjendens Skibe.
e) Operationer af den flydende Defcnsion.
f) Anstalter til, at Flaaden, naar Dornbardement alligv11l ikke lod sig afvise, kunde forlægges til Langebno
eller Ka\_v~boderne, udenfor de fjendtlige Morterers Rækkevidde, hvormed der sigtedes til en Genoptagelse af Grev
Danneskjolds Forslag til et dybt Løb gennem Kalvebodstrand.
Forslaget blev approberet, og Tegninger af Værkerne
indsendtes d. 24. Oktober 1804, mon Udførelsen af
dette Forslag blev aldrig paabegyndt.
1807 havde »Trekroner • endnu Jordbrystværn, hvorimod Bolværkets Fod i Vandet var støttet af et Slenglaci,
og af de øvrige Forter var intet paabegyndt.
1818 genoptages .Arbej~et paa Trekroner.
1827 var Trekroner færdigt med Skyts paa aaben
Standplads bag Jord-Brystværn og dækkede Ammunitionsmagasiner.
21. Marts 1846 fik Oefensionskommissionen 0,rdre
til at fremkomme med Forslag til et Værk ved Prøvestenen samt Forbedringer ved Trekroner m. m.
Kommissionen kom ikke til at indgive noget Forslag, da dens Forhandlinger blev afbrudt af Krigen i
1848; men dens Overvejelser havde ført i en anden
Reti;iing end hidtil, hvorfor de skulle anføres:
a) Anlæg ar en sammenhængende Linie fra Lynetlen,
langs Lagdgrundens Yderside til Prøvesten og derfra
ind til Strickers Batteri.
b) Hele Linien sku,l.de forsynes med Brystværn mo.d,
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Søen, og paa 3 Steder skulde der indrettes aabna Batterier, nemlig Bjørnepunktet ved Prøvesten og 2 Steder
mellem dette og Lynetten.
c) Bag denne Linie skulde der opmudres en Y'<lerhavn med Udløb i Nærheden af Prøvesten.
d) 'l'rekroner skulde sikres mod Rygskud ved Traverser, og flankeres af et Batteri paa Lynetten samt en
Stykpram..
1848 anlagdes ovennævnte Batteri paa den nordvestlige Ende af Lynetten.
1852 afleverede Defensionskommissionen ~ 'l'rekroner •
og • Lynetten • til Vedligeholdelse af Søetaten.
1851 flik Ingeniørkorpset O11dre til at udårbejde
Forslag til Værken, der kunde sikre Kjøbenhavn mod
Bombardement fra Søsiden, efter at en af Offlcel'er af
begge Etater oedsat Kommission med Bestemthed havde
udtalt sig for Nødvendigheden af saadanne Værker.
29. Marts 1853 indsendtes Forslaget, der 10'd paa:
a) Opfønelse af 4 ny kasematerede Forter, n~mlig:
Prøvesten
2 Fonter mellem dette og Trekrone11.
l, Fort mellem Trek11oner og Kalkbrænderierne
(Stubben).
b) Trekroner forstærkes.
•c) Lynette ns Batteri forøges.
De ny Fonter burde af Hensyn til Bombardementsgnænsen anlægges paa Middelgrunden, men da dette
Yilde blive for kostbart, foresloges det at rykke Fortel'il~
ind po.a Landgrunden og med Hensyn til Bomba11den'ient
fra· de længste Afstande at stole paa, den flydende Defension.
31. Marts 1858 blev dette Forslag, efter nærmere
at være udarbejdet, vedtaget ved Lov, hvorefter Arbejdet
elllulde være udført efter 12 Aars Forløb.
1859 paabegyndtes Prøvesten.
1860
det sydlige Mellemfo11t.
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1863 paabegyndtes Lynettens Udvidelse.
1864
Trekroners Forstærkning.
Arbejdet blev dog ikke udført efter den oprindelige
Plan, idet Artilleriet au havde begyndt sin raske Udvikling med Overgang til rinet Skyts.
6. Juni 1860 nedsattes en Kommission af Officerer
af begge Etater til at tage nnder Overvejelse, om der
var Anledning til at foretage væsentlige Forandringer i
Planen for SAbefæstningen, saaledes som den var vedtagen ved Lov af 31. Marts 1858.
22. Dec. 1860 indgav [{omissionen sin Betænkning,
der gik ud paa følgende:
a) Der anlægges Pt Fort paa Midten af Middelgrunden saaledes, at det danner omtrent en ligesidet
Trekant med Forterne Trekroner og Prøvesten.
b) Saafremt Forterne forsynes med riflede Kanoner,
kan der foretages følgende [ndskrænkninger:
1) At fuldføre det sydlige Mellemfort som aabent Batteri
paa 14 Kanoner, istedetfor som kasemateret Batteri
pa.a 35 Kanoner.
2) At udelade det nordlige Mellemfort, men tildels erstatte
det ved at anbringe 22 Kanoner pan 1,ynctten istedetfor 10.
3) At udelade Fortet paa Stubben.
4) At foretage nogle mindre Besparelser ved Trekroner.
Indskrænkningerne bleve straks approberede, hvorimod Ministeriet ikke vilde skride til Anhrgel af dot ny
Fort paa Grund af den stærke Ud,•ikling af Skyts- og
Skibskonstruktionerne.
I 1863-64 blev der sat l{raft paa Arbejderne ved Søforterne, ogd. 24. Marts 1864 modtog Prøvesten og Mellem-fortet deres Besætninger; desuden anlagdes et Jordbatteri pan 4 Kanoner ved Ny Kalkbrænderi.
Forterne kunde dog ikke siges at være færdige før
i 1868.
Juni 1865 blev Søforterne henlagte under det kgl.
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Artilleri, og Defensionskommissionen opløstes; i Marts
1866 afleveredes Trekroner og Lynetten, som fra deres
første Oprindelse i over halvandet hundrede Aar bayde
tilhørt Marinen.
Erter at Søbefæstningen var fuldført i 1868 i den
ovenfor anførte Form, kom man imidlertid snart til den
Erkendelse, at skulde Kjøbenbavn sikres imod et Bombardement fra Søsiden af det moderne Artilleri, maatte
Forterne til Stadens Forsvar lægges længere ud, ligesom
de alt eksisterende Forter ikke vare videre modstandsdygtige til at modslaa et Angreb i første Linie.
I den Anledning blev der af Krigs- og Marineministeren under 16. Februar 1872 nedsat en af 10 Landog Søortlcerer bestaaende Kommission, med den Opgave
i store Ho,•edtræk at udarbejde et Udkast til en samlet
Anvendelse af de to Værn og deres forske1lige Midler.
I Betænkningen af 24. August 1872 foreslog Kommissionen blandt andet:
Fuldstændiggørelsen af Kjøbenhavns Befæstning mod
Søsiden ved Forstærkning af de daværende Forter og
Anlæg af en Linie fremskudte Forter fra Stubben
over Middelgrundens nordlige og østlige Side, suppleret
ved Kystbatterier med panserbrydende Skyts paa Sjælland og Amager.
Da Ministeren ikke vilde fremlægge hele dette
Forslag paa een Gang, blev Planerne til Forterne udarbejdede og forelagte for Rigsdagen enkeltvis:
1872 og 73 foresloges Stubfortet givet omtrent
en oval Form med 3 Drejetaarne paa Dækket, hvert for
2 Stkr. 12" Riffelkanoner. Endvidere skulde der i
Montcrieffske Forsvindingsaffutager anbringes 2 Stkr.
84 il R. K. i Brønde, nedsænkede i Murværkets Overflade.
1874 foresloges Middelgrundsfortet saaledes:
Et 3-liniet, stjerneformigt, aabent Fort til 13 Stkr.
12" R. K., hvoraf 9 Stkr. i aabne Standpladser paa de
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3 Grene, og 4 Stkr. i 2 Drejetnarne i Spidserne af 2
af 6renene, samt G Stkr. 24 Pd.s R. K. i Midtepartiet.
1875 omarbejdedes Forslaget om den ydre Fortrække li! at omfatte følgende Forter:
Nordre Landgrundsfort (Stnbfortell omtrent
som foreslaaet i 1872 med 3 OrPjetaarne a 2 Stkr. 12"
R,. K. og 2 Stkr. 9" I\. [{. i Fors,•indingsaffutager.
N o r d re l\1 i d d o I gru n d s for b som foreslaaet i
lS-74', men forøget med et Ort>jetaarn paa den 3. Gren,
altsna med 15 Stkr. 12" R. r<., hvoraf 6 i 3 Drejetaarne, de øvrige 9 under aaben Himmel, samt 6 S~kr.
24 Pd.s R. R. i Forsvindingsaffutager.
S ø n d re Mi d d e I g r u n d s ror t bygget efter samme
Norm som Nordre, dog med 3 svære Kanoner mind1re
- 1 mindre paa hver Gren - altsaa for 12 ,Slkr. 12"
R,. IL, hvonaf 6 Stkr. i 3 Orejelaarne, 6 Stkr. paa aabne
Standpladser, samt 6 Stkr. 24 Pd.s R. K.
Søndre Landgrundsfort, Nordost for Kastrup,
ganske som det nordre, samt et Kysllbatteri ved
DMgør for 2 Stkr. 12" R. IL og 3 Stkr. 4 Pd.s R. IL
Samtidig med dette Forslag fremkom et andet, der
afveg fra deb ovenfor nævnte pna følgende l'unkter:
Det nord111!- Landgrundsfo11~ skulde flyttes mod NO
til udfor Charlottenlund paa 24 Fod Vand;
den kom et Fort til paa Saltholmsgrunden, ganske
som Landgmndsfo11terne, men til Gengæld
skulde hverll af de to Middelgrundsforter have 3 Stkr.
12" a. K. mind11e, 1 mindre pna h,,•ell Gren.
kile disse Forslag bleve forelagte RJigsdagen, meo
bleve ikke bevilgede.
r Rigsdagen 1875-76 bev,ilgedes derimod en @mbyg.ning af Strickers Batteri1 som udførtes, og i 187982 bevilgedes Anskaffelsen af 6 Stk11. S-51/9 cm. R. K.,
hvoraf 2 opstilledes pna Mellemfo11tet, 2 paa Stritkers
Batteri og 2 paa, det foiieslaaede frems,kudtJe mau"
brænderibatteri, som samtidigt anlagdes. Til frem-
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skrldte Søforter forelagdr.s cler derimod ikke Forslag i
Rigsdagen.
1881 blev den ydre Fortrække igen tagen dtJ til
Behandling, og der blev paa Rigsdagen forelagt et Forslag om et Fort paa Middelgrunclens Nordspids og el
Kystbatteri paa Amagers Østkyst.
Midde I grundsfortet skulde have trekåntet Form
og armeres med 12 Stkr. 301/2 cm. B. II., 6 Stkr. 24 cm.
B. Il.. og 6 Stkr. 8,7 cm. B. K.; de 6 Stkr. 30¼ cm.
B. K. skulde anbringes parvis i 3 Drejetaarne, 1 i hvert
Hjørne af Trekanten. De øvrige 301 /a cm. samt de
24 cm. B. K. skulde anbringes paa aabne Sta.hdpladser,
men med Grusorlske Brystpansre.
I Bygningsmaaden afveg dette Forslag fra de tidligere fremkomne deri, at iste8etfor at opføre Fortet paa
en Opfyldning af Søsten , skulde det opføres paa en
Sandopfyldning, omfattet med en ftildstænclig tæt Træbeklædning og derudenfor et Stenglaci. Istedetfor at
anvende en Beklædningsmur til Sikring af Stormfrihed,
skulde der anvendes en vaad Grav indenfor Stenglaciet.
Indenfor de 3 Ildlinier skulde Fortet have en stor Jordopfyldning, der skulde danne en fælles Travers for alle
Kanon linierne.
Kystbatteriet foresloges anbragt bag Maglebylillebage, sammenbygget med et Landfort og armeret med
2 Stkr. 30½ cm. og 2 Stkr. 15 cm. B. K.
1884 blev der nedsat en Kommission bestaaende af
10 Officerer af forskellige Vaaben, der foreslog at koncentrere de 4 sværeste Kanoner fra Strickers Batteri og
Maglebylillebatteriet i el Kystbatteri ved Landetatens
l{rudltanrn Nr. 3 for af opnaa en mere energisk Beskydning af Hollænderdybets sydlige Del, Svælget og
Drogdens nordlige Del.
Disse Kommissionsbetænkninger dannede Grundlaget for Konstruktionen af de nuværende Kastrups- og
Charlottenlundforter, hvortil den første B'evilling toges
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paa Krigsministeriets Budget for 1886-87 ,•ed foreløbig
Lov af 26. Marts 1886. Der er blot den Forskel, at af
økonomiske Hensyn blev de pansr11de Taarne opgivne
og erstattede med aaboe Placemeoter med et meget svært
Jordbrystværn. Strickers Batteri blev nedlagt og dets
Ifanoner anbragte i Charlottenlundfortet.
I 1890 paabegyndtes det nordre Middelgrundsfort,
der i Hovedtrækkene blev bygget som foreslaaet i 1881,
men det nk en 5-kantet Form istedetfor 3-kantet, og
her blev ligeledes de pansrede Placementer erstattede
med aabne.
Endelig i 1892 anlagdes Bvirlørebatleriet til Forsvar mod Flankeangreb paa Charlottenlundfortet.

Beskrivelse.
sin nuværende Form bestaar Kjøbenharns Søbefæstning da af følgende Forter:

I. D en in d re For trække.
I{ alk brænderifortet,
Trekroner,
L~·nellen,
Mellemfortet,
l'r,westen.

li. Den ydre Fortrække.
Hvidøreballeriet,
Charlottenlundfortet,
Middelgrundsfortet,
Kastrupfortet.
Indre For l række.
l(alkbrænderifortet, bygget 1880-81, er et
Jord,•ærk med een lldfront. Skytset staar under nabr.n
Himmel, anbragt paa Betonbridske med et Brystværn af
Jord og Beton. Ammunitionsmagasinerne findes i Traverserne paa Fortets Fløje.
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Armeringen bestaar af 35,5 cm. Staalkanoner saml
nogle hurUgskydende Kanoner og Mitrailleuser.
Trekroner er et kombineret J{asemal- og Jordværk
af Form som en afstumpet Bastion med følgende Sider:
Afstumpningen, 2 Facer, 2 Flanker og 2 Strubelinier.
Fortets indre Del bestaar af en rummelig Bavn med
granitbeklædte Kajmure.
Paa Afstumpningen er opført en ~nsematbygning
med 2 hvælvede Etager, hvoraf den nederste alene an,·endes til Opholdsrum, Magasiner m. m., hvorimod den
øverste anvendes til Skyts.
0venpaa Kasematten, Faceroe og Flankerne samt
Strnbelinierne findes Skytset anbragt under aaben Himmel
med et Brystværn bestaaende af Jord og Beton. Skytsplacementerne ere adskilte ,•ed el passende Antal JordTraverser med Betonmagasiner.
Trekroners Armering er meget uensartet, eftersom
det har undergaaet mange Omarmeringer. Hovedarmeringen bestaar af 24 cm., 17 cm. og 15 r,m. Staalkanoner, 29 cm. Jernkanoner, samt ende! hurtigskydende
Kanoner af mindre Kaliber foruden nogle Forladekanoner.
Lynette n, paabegyndt 1767, er et aabenl Jordværk med 3 lldlinier, 1 Face og 2 Flanker. Skytset er
opstillet under aaben Himmel med et Brystværn af Jord
og Beton. Paa den sydosllige Ende af Fortet findes en
bøj Travers med Betonmagasin.
Armeringen bestaar af et Batteri 29 cm. StaalBaubitzer, samt en Del 84 Pd.s Forladekanoner og nogle
Stykker hurtigskydende Kanoner og Mitrailleuser.
M e 11 em for let, opført 1860-63, er el Jordværk
paa Granitfundament med 3 Ildlinier, 1 Face og 2
Flanker; oprindelig var Fortet ikke bestrmt til al skulle
have nogen Ha1n, mrn da det under visse Forhold viste
sig forbunden med Besværlighed at lægge til ved Fortet,
blev det forsynet med 2 Hamearme, hvis Mellemrum,
der for ende! er opfyldt, danner en lille Baadehavn.
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Skytset er opstillet undrr aaben Himmel med et
Brystværn af Jord og Ileton. Skytsplacemenlerne ero
adskilte ved 3 Traverser med Uetonmagasiner.
Armeringen bestaar af 35,5 og 24 cm. Staalkanoner,
samt nogle Stykker hurligskytlende Skyts og Mitrailleuser.
Prøvestenen, opført 1850-63, er et kasemrtteret Fort med 4 lldliuier, 2 lange Facer og 2 korte
Flaoker, samt J Bavnedæmninger, der omslutte en ret
rummelig Havn.
Ovenpaa Stendæmningen, som danner Fortets Grundlag, er opført en 1 Etages Kasemat af Beton; ({asernatten er bygget saaledes, al der findes 2 Rækker
Kasematter, adskilte ved en Gang; i de mod Søen vendende Kasematter ere f{anonerne opstillede, de mod
Land vendende Kasematter benyttes Ul Magasiner dg
Opholdsrum.
Ovenpaa l{asemallen er Skyts anbragt under aaben
Himmel med et Brystværn af Jord og Ileton; mellem
Skytsplacementerne findes i all 5 Jordtraverser med
Betonmagasiner for det øverste Batteri.
Armeringen bestaar af 29 cm. Jernkanoner og
17 cm. Stualkanoner samt hurligskydende Skyts af
mindre Kaliber.
Ydre Fortrække.
Bvidørcbnlteriet, opført 1892, bestanr kun a~
en Vold uden Dække bagtil.
Kanonerne, som ere 17 cm. Il. IL, staa under aaben
Himmel paa Betonbridske.
Charlottenlundfortet, opført 1886-87, er et
Jordværk med 1 Ildlinie; om Fortet findes en vand Grav
til Værn mod Stormangreb.
Skytset er anbragt under aaben Himmel med Jord
som Brystværn; de to syære l{nnoner ere adskilte ved
en bøj Jordtravers med Dotonmagasin.
Arm'et1ingon bestaar af 35,5 Cn'.I'. Staalknnoncr og
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15 cm. Fæstningskanoner af Jern samt enkelte Stykker
burtigskydend e Kanoner og Mitrailleuser.
Middelgrundsfortet, opført 1 90- 94, er en
kunstig Sandopfyldning fra Havets Bund til Vandets
Overn,,de og der ovenpaa en Jordopfyldning med 5 lidfronter, idet Forret bar almindelig Basliooform: 2 Facer,
2 Flanker og 1 Strubelioie armeret saaledes, at Fortet
kan skyde hele Horisonten rundt. Udenom selve Fortøen gaar en Bølgebryder, og mellem denne og Fortets
4 Sider findes en valid Grav, som paa den 5. Side,
Strubesiden, udvider sig til en Havn med 22 Fods
Dybde, medens Graven kun har 9 Fod.
Langs selve Fortøens Omkreds er Armeringen anbragt, medens Øens Midte optages af en stor Travers,
inden i hvilken findes Betonmagasiner og Opholdsrum
for Besætningen.
Alt Skytset er anbragt under aaben Himmel med
et Brystværn af Beton, Granit og Jord, mellem hver 2
Kanoner findes en Jordtravers med Betonkærne.
Armeringen bestaar af 301/ 2 cm. og 17 cm. Staalbooner, samt hurligskydende Kanoner af forskellige
Kalibre.
Kastrupfortet, opført 1886-87, er et Jordværk
med 1 lldfront; udenom Fortet findes en vaad Grav til
Værn mod Stormangreb.
Skytset er anbragt under aaben Himmel med Jord
som Brystværn; mellem hvert Par af de store Kanoner
ligger en stor Travers med Betonmagasiner.
Armeringen beslaar af 30,5 cm. Staalkanoner, 15 cm.
Fæstningskanoner, samt hurligskydende Skyts af mindre
Kaliber og nogle Mitrailleuser.
De fleste Forte1· og Batterier ere forsynede med
elektriske Projeklører.
Kjøbenhavns Søbefæstning \'ilde med sine ubeskyttede,
lavtliggende Standpladser for Skytset og sin cirkelformede,
udstrakte Forsvarslinie ikke være meget værd- som Forsvara"
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middel for Staden, saafremt der ikke ved Siden af fandtes
et andet 1-'orsvarsmiddel, nemlig Minespærringerne, der
fra en ringe Begyndelse i 1870 ere voksede op til al
blive Hovedleddet i Stadens Forsvar mod Søsiden.

Tyskland. 1)
Af Promierlo}tnonl. K. Reinhard.

Strategiske Forhold m. m.
Undersøger man Forholdene paa den tyske Øslersøkyst med et Angreb fra Søsiden for Øje, vil man burligt finde, at et saadant har yderst faa Chancer for at
lykkes, selv om man ganske ser bort fra deu mægtige
Flaade, som den i de seneste Tider - for en stor Del
ved den nuværende Hejsers personlige Initiativ - iværksatte kraftige Agitation har formanet at frembringe.
Et direkte Flaadeangreb er om ikke udelukket, saa
dog i allerhøjeste Grad vanskeligt at udføre, thi naar
undtages Krigshavnen Rie! - for hvis Forsvar der er
sørget betryggende ad kunstig Vej - saa ligge alle derfor
passende Objekter - større Uyer, Værfter o. s. v. ikke umiddelbart op til dybt Vand, men ved Floder eller
Jndha\'e, hvis Besejling alene vil volde en Angrebsflaade store Vanskeligheder, hvortil kommer, at de dertil
førende Indløb o\'ernlt ere spærrede ved Uefæstniogsanlæg.
Men heller ikke for Landgangsforetagender ere Forholdene synderlig gunstige. Store Strækniager af den
ca. 950 Kilometer lange Kyst egne sig ikke dertil; saaledes findes der paa hele r{yslstrækningen fra den russiske Grænse til Oderens Mnndiag kun en eneste brugelig Ankerplads for en større Transporlflaade, nemlig
') Ved Udarbejdelsen er ho,·cdsagclls anvendl lyske os østrigske
Kilder saml Artikler I Tldsskr. f. So"V. Aarg. 1890-91 af Kopl.
F. P. Uldu.11 og S.
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Putziger Vig bag Hela Nehrung. I den ve11tlige Del af
Østersøen findes vel en Del til Landgang egnede Punkter,
eaaledes Rf1gen - der jo i tidligere Tider gentagne
Gange med Beld har været benyttet - Wismar og Neuetadterbugterne saml Sønderjyllao.ds stærkt indskaar11e
Østkyst; men for alle disse Punkter> Putziger Vig iberegnet, gælder, at Landgangsekspeditionen vil faa højst
vanskelige Forhold at udvikle sig under, dels paa Grund
af de talrige Befæstningsanlæg, der beskytte alle vigtigere Punkter paa og i Nærheden af Kysten, dels og
ikke mindst paa Grund af de omfatlende Foranstaltninger, der paa Efterretningsvæsenets og Kommunikationsvæseo.ets Omraader ere trufne for i Løbet af kort
Tid at kunne koncentrere de til lmødegaaelse af Landgang bestemte Dele af Hæren paa ethvert truet Punkt.
Overkommandoen over disse Tropper vil i Krigstid
faa Sæde i Altona, som ved underjordiske Kabler er sat
i Forbindelse med saavel Berlin som alle vigtigere
Punkter paa Kysten, og som er et Knudepunkt i Tysklands stærkt - og i strategisk Henseende særdeles hensigtsmæssigt - udviklede Jernbanenet, af hvilket i denne
Sammenhæng navnlig den langs Østersøen til Memel
løbende Længdebane med dens talrige Tværbaner bar
Interesse. Med Hensyn til Kystsignalvæsen samt
Lods- og Vagervæsen m. m. - er Østersøkysten delt
i 3 Distrikter (Kustenbezirk.); Distriktscheferne ere Søofficerer (auszer Dien st.); Ud kigs- og Signalstationer
findes med korte Mellemrum langs hele Rysten.
Som nævnt har man ikke desto mindre - ogsaa
for derved at skabe de for Flaaden fornødne Støttepunkter - anset det for nødvendigt at sikre alle vigtigere Punkter ved Kysten umiddelbart ved Befæstningsanlæg , og over disse skal i det følgende gives en kort
Oversigt.
Kort efter, at Krigene 1864, 1866 og 1870 i saa
bøj Grad havde udvidet og afrundet Prøjsens Terri-
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torium og stillet det som ladende Stat i det genoprettede
tyske Kejserrige, nedsattes under Kronprinsens Præsidium en Landes-Vertheidigungs-Kommission, hvori bl.
a. Moltke havde Sæde. I sin Betænkning udtalte denne
Kommission , at de seneste Krigserfaringer klart havde
\'ist den store Betydning af Befæstningsanlæg; men at
man paa den anden Side af Hensyn til saavel Økonomien som til ikke at svække Felthæren for at faa de
fornødne Besætningstropper, maatle indskrænke Fæstningernes Antal saa meget som muligt. Kommissionen
foreslog derfor, dels at forstærke en Del Fæstninger, de11
skulde tjene som Centralstøttepunkter og Depoter fol'I
Forsvaret paa Rigets forskellige Angrebsfronter og i deC
Indre, dels at nedlægge en Del Fæstninger, der vare
blevne unødvendige pa.t Grund af de forandrede strategiske Forhold, som Rigets Enhed og territoriale Udvidelser havde frembragt.
Denne Kommissionsbetænkning dannede Grundlaget
for det Forslag til Omdannelse og Forbedring af Tysklands faste Forsvar, som Regeringen 1872 forelagde
Rigsdagen, og som vilde medføre en Udgift af c. 216 Mil~.
Rm. udover de c. 84 Milt. Um., der Aaret i Forvejen
vare bevilgede til Befæstningsanlæg i Rigslandene. De
franske Milliarders Guldstrøm flød jo i de Aar rigeligt
til Tyskland, saa Forslaget blev uden synderlig Modstand vedtaget.
Af den nævnte Sum skulde til Befæstningsanlæg
ved Østersøen anvendes:
Ved
-

Memel . • . . . . . . . .
Kønigsberg . . . . . . . .
Pillau . . . . . . . . . . .
Danzig . • . • . . . . • •
Kolbergermiinde . . . . .
Swinemunde
Slralsund . . . . . , . . .

ca. 220 000 Rm.
- 22 000 000
150 000
- 2 320 000
800 000
- 4 280 000 _,.
825 000
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Ved Friedrichsort . . . . . . . - Sønderborg-Dybbøl
aller i alt c. 43 Mill. Rm.
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5 466 000 Rm.
6 671 000 -

Arbejderne udførles i Løbet af den næste halve
~ne11 Aar, og der er senere anvendt betydelige Summ~r
til Vedligeholdelse, Forstærkninger m. m., foruden o.t
d.er ved Kiel er tilkommen en Del Nyanlæg, men bestemte Tal for de hertil medgaaede l:leløb kan ikke opgives.
Belæstolngøanlæg.
Om de enkelte A.olæg skal anføres følgende:
1. Memel. Anlægene her forsvare det 4-5 m.
dybe Løb fra Østersøen li! Byen Memel og Kurische
Haft", og bestaa af et ældre .Tordværk for 12 svære Piecer
paa hver Side af Indløbet, et Pansertaarnsfort for svært
~kyts, ligeledes ved Indløbet, og et ældre lukket Jordv~rk sydøst for Byen.
2. Kønigsberg og Pillau. Yøoigsberg, beliggende ved
F1loden Pregel c. 24 Kvartmil fra Østersøen, danner
Centrum for Forsvaret af Østprøjsen og er tillige en
fortrinlig Flank11slilling mod et russisk Angreb. Byen
er en meget stærk Fæstning me~ en gammel Enceinte
og en fremskudt Række moderne Forter. Anlægene
ved PiUau forsvare Indløbet til Friscbe Haft', der hal'
7 m. Dybde til Pillau, herfra til Kønigsberg fører en
Jana! med 61/s m. Dybde. Anlægene beslaa af:
paa Nordsiden af Indløbet: 1) et Pansertaarnsfort,
~r be!!lryger det aabne Farvand; 2) et li'ort ved Ilaffet,
~~r bestryger Indløbet; samt 3) nogle ældre Anlæg Ul
s~lv~ Byen Pillaus Sikring mod Stormangreb ;
paa Sydsiden af fndløbet: et større Fort og 3
By,ierier, der bestryge dels det aabne Farvand, dels
ij,lvei Indløbet.
Hovedarmeringen paa Søforterne er 301/1 og 36
em_. 8. K.
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3. Danzig. Til Danzig, der ligger c. 4 Kvartmil
fra [Cysten ved en Arm af Weicbselen, fører forbi Odhavnen Neufalmvasser et Løb med c. 71/2 m. Dybde.
I Byen Undes foruden dot kejserlige Værft det bekendte
Schickau'ske Vmrfl, og en Del al Flaaden har fast Station her. Omkring den gamle By findes en forældet
Enceinte (uden Betydning), og iøvrigt forsvares Byen
mod Landsiden af en Række fremskudte Forter, medens
Forsvaret mod Søsiden dannes af Minespærringer og
følgende Anlæg ::
1) ved Nenfahrwasser paa Indløbets Vestside Fort
Brosen (16 Piecer) med Anneksbatteri (7 Piecer); paa
Indløbets Østsidle en Del mindre Jordværker;
2) det ældr,e Fort Weicbselmunde, hvortil slutter sig
nogle fremskudte Jordværker;
3) nogle mindre Jordværker paa Øen Holm;
4) et Fort, anlagt til Forsvar af de øster paa førende
Løb og Kanaler, der forbinde Danziger-Weichselen med
Frische Baff.
Danzig var indtil 1865 Tysklands (Prøjsens) Hovedtlaadestation ved Østersøen.
4. Kolbergm-m:ande. Iler findes nogle ældre Jordværker, tildels :armerede med moderne Skyts. Bavnen,
der ligesom de østenfor liggende ubefæstede Havne
Riigenwaldermumde og Stolpmunde kun har c. 4 m.
Dybde, er forøvrigt uden stor Betydning.
5. Swinem1'J,nde. Oderen deler sig ved Udløbet i
Østersøen i 3 Arme: Dievenow, Swine og Peenu, af
hvilke dog kun den midterste, Swine, er sejlbar for
større Skibe. !Indtil Byen Swinemiinde er der 7 m.
Dybde; Ilefæstr1ingsanlægene bestaa af et svært Jordværk paa hver Side af Indløbet, samt et ældre, noget
tilbagetrukket, kasematerel Fort, der anvendes som Kaserne. Værkernes Hovedarmering er 301/2 cm. B. IL
Minespærringer findes saavel i Swine som i de andre Udløb.
Anlægene her beskytte tillige Byen Stellin, der
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ligger c. 37 Kvartmil højere oppe ad Oderen, og hvor
bl. a. det store Skibs,·ærft • Vulcan• findes. Løbet fra
Swinemunde til Stettin har 5¼ - 6 m. Dybde.
6. Stralsund. Byen ligger ved det mellem Rugen
og Fasllandet førende 1-2 Kvartmil brede Strelasund,
der vestfra bar c. 3 m. Dybde lil Stralsund, derfra og
østerud c. 5 m. Dybde. Stralsunds forældede Befæstning mod Landsiden er sløjfet, men mod Søsiden findes
følgende Anlæg:
1) ved det vesllige Indløb: paa Fastlandet Batteriet
Pommern (10 svære Piecer) og et ældre lukket Værk;
paa ROgen Fort Grahlhof (14 Piecer), der kan bestryge
Farvandet og tillige behersker de li! Stralsund fra Rugen
førende Kommunikationer.
2) ved det østlige Indløb: paa Fastlandet 2 mindre
Jordværker, paa Rugen et Jordbatteri (4 Piecer) paa
Halvøen Drigge.
3) midt i Sundet udfor Stralsund ligger den stærkt
befæstede, lille Ø Danholm, der danner Centrum i hele
Forsvaret.
Minespærringer fuldende Forsvarsforanstaltningerne.
Ved disse Anlæg beherskes Strelasund og den
største Del af Rugen fuldstændig, saa at en fjendtlig
Landgang paa Rugen vil kunne holdes i Skak her, indtil
fornøden Styrke af Hæren er koncentreret til dens Imødegaaelse.
7. Kiel (se Skitse). Byen Kiel, der, da den 1864 afstodes til Østrig og Prøjsen, kun havde c. 25 000 Indbyggere , bar nu - Forstæderne medregnede - over
150 000. Denne stærke Opblomstring skyldes den lyske
Marine, der siden 1865, da lJoved1laadeslationen i Østersøen flyttedes herlil fra Danzig, stadig har arbejdet
paa Stationens Udvidelse, saa at den nu er Tysklands
største. Her findes ogsaa det største af de tre kejserlige
Værfler.
Selve Byen Kiel ligger i Bunden af den c. 9 KvarlTldukr.

t, Søvm,aon.
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mil lange Kielerfjord, paa den vestlige Kyst; ligeoverfor
paa den østlige Kyst ligger det kejserlige Værft, samt
de private Værfter ,Germania• ror faa Aar siden
købt af Krupp - og Bowaldtswerke. Dybden i Fjorden
er c. 10 m. lige op lll Byen og Værfterne.
Planer til en Landbefæstning for Kiel bar gentagne
Gange været udarbejdede, men ere endnu ikke blevoe
udførte; derimod forsvares lodlflbet til Fjorden af en
imponerende Række Anlæg paa begge Kyster, liggende
I 6-7 Kvartmils Afstand fro Byen.
Paa den vestlige Kyst ligger:
1) Fort Priess (eller Herwarlb) med en Armering af:
2 Batterier, pansrede med 25 cm. Panser og bestykkede
med 24 cm. og 15 cm. B. K. ; 2 Grusoo-Pansertaarne
- største Pansertykkelse: 49,5 cm. - h 2 Stk. 301/s cm.
B. K.; 2 aabne Batterier - Brystværn : 9 m. Beton med 28 cm. Morterer; 3 Paosertaaroe a 2 Stk. 101/z cm.
B. K. Fortet har tørre Grave, flankerede fra 3 Kaponnierer med hver 4 Stk. 37 mm. Rev. K.
2) Fort Falkenstein.
3) Friedrichsorts Citadel.
Paa den østlige Kyst ligger:
1) Fort Roepedorf, udstyret og a~meret nærlig som
Fort Priess .
2) Fort Stoscb (med Morterbatterier).
· 3) Fort Jågersberg med Anneksbatteriet Unter-,Jii.gersberg.
4) Fort Korugen }
.
5) Fort Heideberg (med Morterbatterier).
6) Balteriet M0lt1mort (raserende lld1.
Mellem Friedrichsort og Møltenort, hvor Løbets
Bredde er c. 800 m., ligger en passiv Minespærring, og
ved Friedriohsort findes et Batteri for Schwartzkopf•
Torpedoer. - Tvende undersøiske Telegrafkabler forbinde de ved Fjorden adskilte Anlæg.
Disse Anlæg beskytte tillige Udløbet af Nord-

695

.01tersemag111rne1 Kystbefæøtnlnser.

Østersøkanalen ved Boltenau, c. 2 ~vartmil norden
for Byen Kiel. Kanalen, der udgravedes i Aarene 1887
-96, følger indtil Øvre-Eidersøerne den gamll) Ejder•
kanalø Løb, gaar derefter gennem Meckelsøen og Eiderlavningens Sumpe til Grunenthal, hvor den naar Vandskellet mellem Eideren og Elben, og derfra gennem
Elbmarsken og Kudensøen til Brunsbi,ittel ved Elben.
Den hele Længde er c. 99 Kilometer (c. 53 Kvar~mil),
Dybden er c. 9 m., Bredden i Over0aden c. 66 m. og
Bundbredden c. 26 m. Der findes 8 Stoppetiteder, hvor
modgnaende Skibe kunne passere, og saav~I ved Bollenau
som ved Brunsbilttel findes en 150 m. lang og 25 ~bred Dobbeltsluse. Anlægssummen gik op til c. 156
Mill. Rm.
Ved Aolæget af denne Kanal er Afstanden mellem
Wilbelmsbafen og Kiel forkortet Lil c. 133 Kvartmil fra
c. 650 Kvartmil. Kanalen kan passeres sqavel ve~ Nat
som ved Dag.
8. Sønderborg-Dybbøl. Der anlagdes i 70'ernll paa
Engelshøhe nordenfor Sønderborg el lukket Værk for
22 Piecer, men dette saavel som de gaDJle Skaneer yed
Dybbøl ere nu uden Betydning.
Foruden paa de her anførte Steaer findes ældre
Værker ved Travemunde og paa Wiscbendorf Odde ~
Wismarbugten - anlagte 1870, da man frygtede Landgangsforsøg af Franskmændene paa disse Punkter samt ved Warnemiinde og paa Ruge1,1.
Koqimando- og BesætnlngsforhoJd.

Princippet for Ordningen af de herhen lierende
Forhold bar- været at undgna al Friktion imelle!JI Kommandomyndigbeder hørende til henholdsvis Hæren og
Flaaden, hvorfor Befæstningsanlægene ere delte i 2 skarpt
adskilte Grupper.
Alle østen for Kiel værende Anlæg ere i Qnhver
Henseende underlagt Hæren; Artilleribesætning og Per4a•
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sonel til Minespærringernes Udlægning og Betjening afgives af Fodartilleriet, der uddanner særlige Afdelinger
for disse Opgaver.
Denne Ordning er forøvrigt ikke overensstemmende
med de Principper, som Moltke, da Kystbefæstningernes
Kommando- og Besætningsforhold i 80'erne debatteredes af de højeste tyske Militærmyndigbeder, hævdede,
nemlig:
at Kystforsvaret er organiseret for at forhindre
Angreb af Tropper, der ere transporterede over Søen
og udskibede under Beskyttelse af Krigstlaader; kun Søofficerer kan bedømme, hvor disse Flaaders svage Punkter
findes og føre Kampen med dem i Overensstemmelse
hermed, og kun Søofficerer kan forstaa de angribende
Skibes Bevægelser og udfinde den virkelige Hensigt med
disse;
at Kyslbefæstningsanlægenes Pansertaarne, Alfutager og Piecer ere om ikke de samme saa dog meget
lignende dem, der anvendes { Marinen, og Betjeningen
af dette Materiel fordrer et Personel, hvis betryggende
Uddannelse kun Marinen kan sikre;
at Skydemetoderne ved Kystartilleriet, der er bestemt
til at virke mod bevægelige Maal, langt mere ligne
de ombord paa Skibene end de ved Landartilleriet anvendte;
at der man fordres en gennemført Samvirken mellem [{ystbatterierne, Minespærringsanlægene og det
flydende Forsvar, og denne absolut fornødne Samvirken
kan kun opnaas, naar samtlige Dele af Forsvaret heljenes af Marinens Personel og ledes af en Søofllcer.
Nanr til Trods for disse Udtalelser de omtalte Anlæg ikke, saaledes som Kiel og samtlige Kystbefæstningsanlæg ved Nordsøen, blev underlagt Marinen, saa maa
Grunden hertil søges dels deri, at et direkte Flande~
angreb paa de paagældende Punkter kun er lidet sandsynligt, og at det flydende Forsvars Rolle under et saa-

697

Øøteraemaglernes Kystbefæstninger.

dant ialtfald vil blive temmelig underordnet, dels deri at
der paa den anden Side nemt kan indtræde Forhold,
hvor større Dele af Hæren operere i en saadan Nærhed
af Anlægene, at en intim Samvirken er ønskelig.
Som nævnt staar derimod Kiel med omliggende
Terræn og BefæstningHanlæg som Rigskrigsbavnsterritorium under Chefen for Østersøens Marinestation. Denne,
der er Admiral, og som i Kommandohenseende staar direkte under Hs. Maj. Kejseren, har en Fæstningskommandants Myndighed overfor alle paa det nævnte Territorium værende Befæstningsanlæg og Tropper, hvad
enten disse sidste henhøre til Hæren eller til Marinen.
Under ham varetages Kommandantskabsforretningerne i
selve Kiel af Inspektøren for Marineinfanteriet (Generalmajor eller Oberst}, i Friedrichsort af den ældste i Fæstningen garnisonerende ~øofflcer.
Artilleribesætnin~ til Anlægene samt Personel til
Minespærringernes Udlægning og Betjening afgives af
den i Friedrichsort. garnisonerende I. Matrosenartillerieabtheilung.
(Det tyske Marlneartillerie, der betjener Kystartilleri- og Torpedobatterier samt udfører al Minespærringstjeneste ved de Marinen un<lerlaste Kystbefæstningsanlæg, bestaaer af 4 Afdelinger [li. Afd. i Wilbelmshafen, Ill. Afd. i Lehe (Wesermundingen} og paa Helgoland, IV. Afd. i Cux.hafen] samt et Detachement i Kiautschou. I. Afd. bar 4, de andre Afdelinger 3 Kompagnier å c. 150 Underolf. og Menige Fredsstyrke. Officererne ere alle Søofficerer, der kommanderes "'Itil Tjeneste
ved Afdelingerne for 2-3 Aar ad Gangen. Folkene,
del! udtages af Marinens ikke søvante Kontingent, ere
uniformerede som Søfolk. I Spidsen for Marineartilleriet
staar en Inspektion (Flagmand med Stab), der har Sæde
i Wilhelmshafen og er underlagt Chefen for Nordsøens
Matinestation, men som har .Ansvaret for samtlige un,der
Marinen sorterende Kystbefæstningsanlæg, Artilleri- pg
• t

•I '
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Minedepoter eatnt det dertil hørende Persooels Uddannelse).
Jnfantaribesietning til Anlægene afgives af den i Kiel
garnisonei-ende I. Seebataljon.
(Det tyske Marinein/anterit1 der er beregnet lil Anvendelse ved oversøiske Ekspeditioner samt lil R.igslt.tlgebavnenee Forøver, men som ogeaa i særlige Tilfttilde IUm beordres til Tjeneste ombord i Flaadens Skibe,
tttillet ialt 3 Bataljoner (Il i Wilhelmshaven, III i IHnutsohou ]. Offtceterne afgives af Hæi-en; Folkene fan en
for den eMrllge Tjeneste passende Uddannelse. Nanr
seebataljonerne anvendes lil Ekspeditioner, oprettes i
Bjetnlandei Ersatzbataljoner. En Bataljons Fredsstyrke
et o. 600 UllderoO'. og Menige).

Rusla.nd. 1).
Premlerløjtonot V. Lo rck..

W11&orillk l11dlMDhg.
Igennem Aarhundreder bar Bestræbelserne tor at
nna Havet vætbt det, der har præget Ruslnndl! Politik,
og det bar deti'bl: en særlig fot~resse at følge Utlvik•
Ilngen at de russiske Bavne. Deh foreliggende Artmndllng beskæftiger sig imidlertid kun med den nordlige
Del at del europælne R.uslnnd.
l lange Titler vår Rusland udelukket fra Søen undll!.gen imod 'Notd ved det nordlige Ishav. Den Søhandel,
det kunde væte Tale om over denllfl tiaarllge Handels"
vej, der gik igetniein udstralHe, tyndt befolkede Egne,
1 ) Vild Udarb6Jdelllen er udelukkende lienyttet officielle Kilder,
l>I. a,1 'V. Zepelln. Die KiiøUm und H.åfen des ruu. Relobs. Stavenhaøen: mllll.-geogr. Sklzzen von den Krlegsscbauplfitioo Europae
l\lltthell a, d. G. des Seewesens. Liibell Jahresberlchto. Graaset:
la Jetense des c6les. Dldelot
dJteose des cotes d'Europe. Le
-Conleaponhel'lt 8 /, 1901. 'irnsltu'ltla tleræsthlnger (Mnouskttpt)
Ktpt. A. N~holm. lbdl6tlhlll~en tot eb Del en~t Menutktlpt tf
Kapt. C. Cold.
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koncentrerede sig om det hvide Hav, som dog kun -er
isfrit fra Juni til Oktober. I 1668 oprettede Englænderne
et Faktori ved det nuværl!nde Artihangelsk, i 1584 grundlagdes og befæstedes Byen. Her byggedes de første
Krigsskibe, som Rusland besad, og i de følgende 120 Aar
var Arcbangelsk. Ruslands første og eneste Krigshavn,
Eneral Peter den Store attaks i Begyndelsen af det
18de Aarhundrede havde erhvervet KyUstrækningen fra
Finland til Narve for Rusland, lagde han i 1703 Grunden til St. Petersborg. I Erkendelsen af den overor"
dentlige Betydning, denne Ruslands første Bavnestad
nd Østersøen 'vilde faa, pab.begyndte ban med Energi
Befæstningen af Kronstadt, der forbdeo at sikre St, Petersborg mod Søsiden tillige skulde danne Basis for
Nyskabningen, den russiske Østersefiaade. Omtreot 1720
blev Archangelsk p. Gri af sin afsides Beliggenhed opgivet som Kl'igsbavn.
Eflerbaandeo som Rusland i Løbet af den store
nordiske Krig erobrede Resten lif Østersøprovinseroe,
paabegyodtes Anlæg af Bavne først ved Reval og i 1718
ved Roogetvig (Baltisb-porth uden at nogen af dem oaaede
blot tilnærmelsesvis Ilt blive færdig i Peter d, Stores
Levetid. I den følgende Periode gik Arbajdet ietaa, dele
p. Gr. af de Sngkyndigeø Uenighed om, hvor en Krigs.i.
havn burde ligge, dels af Pengemangel, I 1768 blev
Bnltisb-port opgivet, og det, der var bygget, ødelkgdell
at Svenskerne i 1790. Føl'st i 1813 log man igen fat
paa Revhl 1 udvidede Havnen og anlagde Befæstninger;
Arbejdet val' fuldført i 1825. Imidlertid var Finland i 1810
blevet forenet med Rusland, og her havde inlln i Helsingfors, der var beskyttllt af den stærke Fæstning Sveaborg,
en brugelig Krigshavn; denne blev nu udvidet og for•
stærket. Paa dette Tidspunkt havde Rullland altøaa S
Krigshavne i den finske Bugt {Sveaborg, Kronstadt og
Reval), men rnåliglede ftemdeleø et mere freøieltudt
Punkt til Operåtlobllbåtllø i Østersøeb; dette søgte Kejser
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Nicolai d. lsle afhjulpen ved at paabegynde et Anlæg
ved Bomarsund paa Aalandsøerne.
Arbejdet paabegyndtes 1829; det skulde bestua af
el større Fort og 7 mindre Taarnforter paa Bovedøen
og de omliggende Smaaøer, der i Forening" skulde dække
den saakaldte Lumpar-Red; det gik imidlertid saa langsomt, at man i 1853 kun havde bygget Hovedfortet
(2etnges Kasematbygning med 124 l{anoneri, samt 2 Tnaroe
pan Bovedøen og 1 pan Prestø. I denne Periode foretoges desuden store Forstærkningsarbejder ved Kronstadt
og Revnl.
Da Forholdet til England og Frankrig i 1852 blev
mere og mere spændt, nedsattes den saakaldte n Østersøkommission • for at overveje Forsvaret ved de russiske
Østersøkyster; denne kom til det Resultat, at den
russiske Østersøflaade maalte spille en defensiv Holle,
Hovedstyrken stelle Forsvaret af l{ronstadl og RestPn
fordeles mellem S\eaborg og Dunnmunde 1 (Riga). Efter
Kommissionens Indstilling blev der lagt ny permanente
Værker ved Kronstadt, Reval og Dunamunde, og provisoriske Befæstninger ved Aabo, [{ymene, Frederiksbamn,
Trangsund (Viborg), Narva o. fl. Steder.
Skønt Krigen, der brød ud i Juni 1853, som bekendt, hovedsagelig førtes i Sortehavet, sendte de A!lierede
dog i 1854 en Eskadre pan c. 60 Skibe Lil Østersøen.
Da Kroostadt var den eneste, virkelig paalidelige Krigsbavn, var den underlegne Flande. med delte lnngt tilbagetrukne Punkt som Basis dømt til Uvirksomhed.
Følgen heraf var, at Rusland, for nt dække de nabne
eller mangelfuldt befæstede Østersøkyster mod de Allieredes Angreb, maatte binrle c. 300 000 Mand og 400
KnnonP.r saa langt fra den egenllige Kampplads, hvor
Afgørelsen faldt.
1

Dunnmiinde bltl"f befæstet allerede I det 13de Aarbunlirede,
erobret ar Sverrlg 1701 oø af Rualand 1710.
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Efter en Rekognoscering mod Kronstndt opgav de
Allierede at angribe denne stærke Søbefæslning, hvorimod
de i August 1854 ved et kombineret S0- og Landangreb
bemægtigede sig Bomarsunds halvfærdige Fæstoiog, som
de sløjfede. fVed Freden i Paris Marts 1856 blev det
forbudt Rusland at genopbygge denne). Om Foraaret
1855, da de allierede Flaader igen viste sig i Østersøen,
undersøgtes paany Muligheden for et AngGeb mod ({ronstadt; men Fæstningen skønnedes endnu stærkere end
det foregaaende Aar, hvori den udstrakte Am•endelse
ar undersøiske Miner 1 ha\'de en væsentlig Oel. De vendte
sig derfor mod Sveaborg, som i Tiden fra den 8de til
llte August blev bombarderet. Fæstningen led vel en
Del, men nogrn Erobring kunde der ikke være Tale om.
JiJermed afsluttedes Opernlionerne i Østersøen, og Freden
sluttedes, som næ\'nt, næste Foraar.
Krimkrigen havde uabn11t Ruslands Øjne for Faren
ved det mangP!fulde Østerseforsvar, og dn nedsaltes
straks efter Krigen en ICommission til at tage disse
Forhold under Overvejelse, idet der direkte blev stillet
den det Spørgsmaal, h, or Landets største Flaadestalion
burde ligge. Kommissionen kom ~il følgende Resultater,
der til Belysning af Forholdene skulle citeres:
1) Reval Havn er for lille til at rnmme en større
Elaade og for aaben for BombardP.ment. En Udvidelse
af Havnen og Anlæg af en betryggende Befæstning ,·il
,p. Gr. af Stedets naturlige Beliggenhed medføre alt for
store Arbejder og deraf følgende Bekostning.
2) s,1eaborg bar vel en lukket Red, men til fuldstændigt Forsvar vil det være nødvendigt at anlægge en
meget udstrakt Befæstning, som vil fordre en stor Forsvarsstyrke og meget Artilleri. .Desuden findes i Sveaborg ikke noget passende Sled til Anlæg af et større
1

De aaakaldte ,Jacobls• efter
8,6 kg. Krudt.

Opfinderen.

Ladningen kun
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Værft, og Bavnen er af Isen lukket i alt ror lang Tid,
næsten 5 Maaneder.
3) Kronstadt har en meget uheldig tilbagetrukken
Beliggenhed i den finske Bugt, dens Havn er snæver og
læg og ogsaa i over 5 Maaneder lukket af Isen. Vel
kan Havnen udvides og uddybes; men selv om deltP.
finder Sted, kan man dog ikke lade sig nøje med Kronstadt paa Grund af dens uheldige strategiske Beliggenhed
og lange Isperiode. Saalænge Flanden befinder sig ved
Kronstadt, vil den vrere dømt til al spille en passiv
Rolle, aldeles ikke svarende til Hensigten med en~Stats
Sømagt og allermindst med Ruslands.
Da det saaledes var nødvendigt at skabe en mere
fremskudt, isfri Basis for Flaaden, foreslog Kommissionen
atter Baltish-port. Reval Krigsbavn foresloges nedlagt,
Sveaborg bibeholdt som Tilflugtssted for Skærgaardsflotillen og Kronsladl forstærkeL
Trods denne klare Betænkning, der fik Zarens Stadfæstelse i 1866, blev det imidlertid ikke lil noget med
Baltish-port, vistnok dels p. Gr. af den store Bekostning, dels fordi den følgende Periode med sin rivende
Udvikling af Krigs- og Kommuoikotionsmidlerne var et
særlig uheldigt Tidspunkt til Pnnbegyndelse af et saa
stort Foretagende. Tiden gik og 70erne kom, hvor
Naboen Tyskland voksede op til en Stormagt, hvis
ØsterseOaade var i rask Udvikling, og som i Kiel, Danzig
og Pillau m. fl. skaffede t1ig gode, befæstede Støttepunkter.
Vel blev Kronstadt, Sveaborg og Duoomiinde forstærkede,
og man begyndte saa smaat at tænke paa Libau eller
Windau istedetfor Baltish-port, af hvilke Libau ved sin
Jernbone var bleven en stor Eksporthavn; men Krigen
mod Tyrkiet afbrød for længere Tid disse Ovenejelser.
Først under Alexander III, under hvem de russiske Fi ►
nanser, bl. a. ved omfangsrige Konverteringer, bedredes
betydeligt, blev Spørgsmaalet for Alvor taget op igen.
Tyskland var nu i Færd med at fordoble sin Styrke
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I Østersøen ved Nord-Østersøkanalen, saa Partiet blev
mere og mere ulige.
Det, der maaske gav det endelige Stød til Sagens
Fremme, var den Frygt, man i Vinteren 1885, under de
diplomatiske Vanskeligheder med England angaaende
Afghanistan, nærede for at se en engelsk Flande i Østersøen pna et Tidspunkt, hvor den russiske ØstersøOaade
lan indefrossen ved Kronstadt. I 1890 blev det endelig
vedtaget at bygge en stor Krigshavn ved Libau, og Grundstenen nedlagdes i Juni s. A. Arbejderne herpaa og de
tilhørende Befæstninger foregaar med stor Kraft, og i
1905 vil det kolossale Arbejde være fuldført.
I de sidste Aar har det været paa Tale, naar denne
Havn bliver færdig, at ombygge og befæste Havnen ved
Windau.
Paa et andet Punkt har Rusland i de sidste Aar
sRalfet !lig en ny Bavn, nemlig Alexandrovsk i Katharina
Bugten paa Murmankysten tæt ved den norske Nordgrænse. Paa Grund af Golfstrømmen er delte det vestligste Punkt paa Kola-Balvøen isfri hele Aaret, og da
nu Forbiadelsea til det indre Rusland ved Aabning af
Banen fra Wologda til Archongelsk er -væsentlig forbedret, er her Muligheden for at skaffe sig et Punkt, der
1>aade som Handels- og Krigshavn kan faa en stor Betydning for den nordlige Del af Rusland 1 • Den 16/ø 1899
indviedes Bavnen, og det er Meningen at befæste den.
I August s. A. sikrede Rusland sig Besiddelsen af den
no~denfor liggende Bjørneø, for al hindre andre Magter
i at bemægtige sig denne og derved svække Ale1androvsks fremtidige Btitydning.

Strategiske Forhold.
Inden der gaas over til en Beskrivelse af de enkelte
for Tiden eksisterende Kystbefæstningsanlæg, skal der
1

Tld&Bkr.

r. Sn. 1899

Pag. 671.
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korlfattet gøres Rede for de strategiske Hovedpunkter i
del nordlige Ru~lauds Forsvar, i hvilket de omhandlede
Kysthefæstninge1r ere et Led.
Kyststrækningen langs med det nordlige Ishav er
saa udstrakt oer p. Gr. ar Naturforholdene saa vanskeligt et Operationsfelt, at fjendtlige Foretagender her altid
ville være af undlerordnet Betydning, saa at de ikke kunne
faa nogen væsco1tlig Indflydelse paa det endelige Udfald ar
en (Camp. Er 1\1 odstanderen en Sømagt, ere disse I{yster
udsat for en Blokade, saaledes som det da ogsaa var
Tilfældet i Krimkrigen.
Ruslands Yestgrænse kan strategisk deles i 3 Afsnit :>: 1) et i;ydligt der omfatter Grænselandene mod
Galizien og Rumænien,
2) et Mellemafsnit der omfatter Polen og Grænsen
ved ØstpreussPu,
3) et nordligt d. e. Kysterne mod Østersøen og
Grænsen mod S:ve1·1•ig-Norge.
Skillelinien mellem det sydlige Afsnit og Mellemafsnittet dannes af de udstrakte Sumpe omkring Prlpet,
en Biflod til Do iepr.
I Mellemafeinittet (Polen) er der ved storartede Befæstningsanlæg skabt en stærk defensiv Zone. Da Polen
skær sig langt ind i Tyskland og derved omfattes af
delle Land, er Forsvarslinien rykket tilbage til Weicbseltloden, og \'ed Fæstningerne Warscbau-IvangorodBrest-Litowski og Ossowietz dannes en m~gtig Fæstningsfirkant, som imod Nord støttes af den nye Fæstning Kowno.
Det sydlige Afsnit er mere aabeot, om der end
findes en mindre Fæstningslrekaot (Luzk-B.owno-Dubnow}, og Forsvm.ret af delle Afsnit vil saaledes hovedsagelig tilfalde den egentlige Felthær.
Under en eiventuel ((rig med Tripleallianceo er det
da de Sagkyndiges Mening, at Husland vil forholde sig
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defensivt i Polen og efter Omstændighederne lage Offensiven mod Østrig fra det sydlige Afsnit.
Det nordlige Afsnit. Da Ruslands kolossale Udstrækning i det Hele taget lægger store Hindringer i Vejen
for ved en Invasion at øve noget afgørende Tryk paa
Regeringen, er Fristelsen for Modstanderen til at føre
et samtidigt Angreb mod de russiske Østersøkyster for
derfra at true den ubefæstede Hovedstad saa meget
større. Ligeledes kunde der fra Kysten føres et omgaaende Angreb mod det omtalte defensive Afsnit. Muligheden for disse og lignende Angreb paa Østersøkysterne vilde i hvert Tilfælde ligesom i Krimkrigen
binde store Dele af Hæren til Sikring af den lange
Kyststrækning.
At hindre saadanne Operationer og derved frigøre
Armeen, samt hindre en Blokade af Kysterne, er da
Kyst.befæstningernes og en af Østersøtlaadens Opgaver.
Hermed vende vi tilbage til del egenllige Emne,
Kystbefæstningerne, og skulle nu se, hvorledes hver af
disse løser sin Del af de nævnte Opgaver.

lystbefæstninger.
De russiske Fæstninger ere delte i Klasser efter
deres Størrelse og Betydning. Af I. m. findes ingen
liystbefæstninger. Af II. Kl. tre o: Kronstadt, Sveaborg
og Libau. Af III. Kl. to o: Viborg og Dunamiinde
(Riga).
Grænsen mod Sverrig-Norge og Kysterne langs den
botniske Hugt fra Torneaa til Anbo frembyde, efter at
Rusland ikke længere i Sverrig bar nogen jævnbyrdig
Modstander, ikke nogen synderlig Interesse for Forsvaret.
Dels ere Byerne paa denne Kyst ikke af stor Betydning
for Handelen, saaledes at en Blokade vil faa nogen
følelig Indflydelse, dels kan der p. Gr. af Afstandene,
Terrænets og dets udenforliggende Farvands Beskaffenhed
ikke være Tale om større Landgangsforetagenaer. Kysten
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mod den finske Bugt fra Aabo til l{ronstadt har derimod
større Betydning; thi dels foregaar Størstedelen af den
finske Handel fro llyer paa denne l{yst, dels er Muligheden for Operationer mod St. Petersborg ikke udelukkede, og sandsynligere, jo længere vi gaa mod Øst.
Foruden Svenborg og Viborg findes der da ogsaa
paa denne Kyst en Række ældre Fæstningsværker, saaledes ved Haogø, Borga, Lowisa m. il.; men disse ere
m1 alle uden større militær Værdi og opføres ikke i
Fortegnelsen over russiske Befæstninger. Derimod har
der i de senere Aar været 'l'ale om nogle Batterianlæg
pna Øen Kotka ved det berømte Svensksund, men det
er næppe blevet til mere end et Projekt.
Sveaborg (se Tegningen).
Foruden al dække Helsingfors, Finlands Hovedstad
og betydeligste Dandelsplads, beskytter Fæstningen den
udstrakte fortrinlige Red, som er i Stand til at afgive
Plads for el stort Antal Skibe. Ved sin Beliggenhed
har den stor Betydning som Udgangspunkt for Flaadeoperationer i Flanken paa fjendtlige Foretagender mod
den østlige Del af den finske Bugt. Et saadanl Angreb
kan ikke føres, uden at Angriberne sikre sig overfor
Sveaborg. Naar man ikke nøjedes med Sveaborg som
Flaadestalion, skyldtes det, som omtalt i Indledningen,
især de ugunstige Jsforhold,
Fæstningsværkerne, der oprindelig anlagdes af Svenskerne efter Freden i Aabo 17 43, ere stadigt bl evne udvidede og forbedrede; de kan deles i:
1) Værkerne paa Fastlandet og Øerne vest for Byen,
der direkte beskytte det paa en Balvø liggende Helsingfors og
2) Værkerne paa den lange Række af Øer fra Store
Ræntan til Degerø, der dække den 2 Kml. brede Red
mod Syd.
ad 1. Værkerne omkring selve Byen bestaa af For•
terne Draberg og Ulricasborg, henholdsvis Nord og Syd
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for Byeo, 8 Oatte11ier paa den sydlige Del af Halvøen
saml Batterierne paa Drumsø, Busbolm og Sandholm.
ad 2. HovedB.Dlæget, hvorefter Fæstningen bar faaet
Navn, er bygget paa de 5 ved Broer og Dæmninger
sammenhængende Øer ~: Øst-Vest og Lille Svarte, Vargø
og Guslafs,ærn. Værkerne ere af Granit og for en Del
udhuggede i selve Klippen. Vest for selve Sveaborg
findes Værker: paa Langern og Store Ræntao (Batteriet
Nicolai), øst for Sveaborg: paa Bakholmen (2 Forter og
4 Batterier), Kungsholmen og Sandhamn. Hovedindsejlingen Gustafssund, der kun er 120 m. bred, findes
mellem Gustafsværn og Bak.holmen; de andre Løb ere
dels spærrede, dels ikke passable for større Skibe. Miuespærrioger ere forberedt~ i stor Maalestok.
Farvandet syd for Sveaborg er opfyldt af utallige
Over- og Undervandsskær, som i Krigstid i bøj Grad
ville vanskeliggøre Navigationen for fjendllige Skibe; et
Forhold som iøvrlgt gør sig gældande langs den største
Del af den finske Ky11t. Besætningen paa Sveaborg bestaar af 8 BaL Infanteri og 3 Bat. Fæstningsartilleri,
1 Fæatningsmioekomp. og 1 Torpedokomp.
Viborg (se Tegningen).
Af de talrige dybe Fjorde, der skære sig ind i den
forrevne finske Kyst, er Viborg-Bugten den længste og
Ullige den østligste \C. 110 kim. fra St. Petersborg). Da
nu Viborg ligger paa det mest tilgængelige Sted mellem
den finske Bugt og Lalloga-Saen og Kommunikationerne
mellem St. Petersborg og Finland, aaaledes Jernbanen
til Aabo, passere Viborg, der ligger i Bunden af Bugten,
vilde et ubefæstet Viborg være særHg egnet til Udgangspunkt for Operationer mod Hovedstaden. Viborg var
indtil 1721, da den blev definitiv russisk, igennem lange
Tider en Stridens Genstand, hvorfor selve Byen har
været befæstet lige fra det 13de Aarhundrede. De nuværende Værker umiddelbart ved Byen bestaa af et Citadel, nogle fremskudte Værker mod Sydost, samt en En-
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ceinte, der dog ikke mere har nogen Betydning. Forsvaret
mod Søsiden: der blev paabegyndt i 1864, ligger 6 Kml.
SV. for Byen, hvor Farvandet indsnevres til et smalt
Løb n'frangsund• , mell~m Øerne Uransari paa Sydsiden
og 'fiurinsar i, Essari og Ravonsari paa Nordsiden. Paa
Nordspidsen af Uransari og paa Ravonsarl umiddelbart
op til Løbet er anlag t Batterier. Foruden Trangsund
findes et sydligere, lægere Løb mellem Øen Mustrasari og Nimila- Balvøen, hvor der ligeledes er anlagt et
Batteri paa hver Side.
Batterierne sløltes af Minespærringer.
Besætningen bestaar af 1 Bal. Fæstningsartilleri,
1 Fæstningsminekompagni og 1 Torpedokompagni.
Kronstadt (se Tegningen).
Den særlig Betydning af rlelle mæglige Fæstningsanlæg, som, lige siden det blev anlagt, har været Genstand for stadige For.bedringer og Udvidelser, er foruden
at dække Ho,·edstaden mod et direkte Angreb fra Søsiden at være Hoveddepotplads for den russiske Østersøflaade; en Betydning som I{ronstadt selv efter Libaus
Fuldførelse tildels vil beholde, idet Fæstningen dækker
de store Nybygnings\'ærfter, der Ondes ved Ne,·aen. Der
findes saaledes af større Værfter Statsværftet (Nye Admiralilet), Østersøværflet og det fransk-russiske Værft
med tilsammen 8 Beddinger til Bygning o.f de største
Krigsskibe, foruden en Del store Fabrikker, so.avet private
som tilhørende Staten, til Fremstilling af .Maskiner, Artilleri, Panser og 'l'orpedomateriel. I selve Kronstadt
Ondes intet Nybygnings,•ærft, men her fuldføres Skibene,
der bygges ved St. Petersborg, idet Oybdeforholdene i
Farvandet mellem I{ronstadt og St. Petersborg ikke tillade, al dette foregaar, hvor de bygges. Selve Kronstadl ligger c. 15 Km!. fra Hovedstaden paa den øRLlige
Ende af den lange, smalle Ø liotlin, der deler Farvandet
i en nordlig og en sy.dlig Del. Bavnen, der vender mod
Syd, bestaar af 3 Dele, en østlig udelukkende for Krigs-
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skibe, eo Handels- og Krigshavn i Midten og en Bandelsbavn mod Vest. I Midterbavnen findes Dok, Arsenal
og Maskinfabrik; tillige er der ved Kronstadt store Oplag
af Kul og flydende Brændsel. Mellem Kollin og St. Petersborg er Farvandet ganske Oakt, hvorfor der er gravet
en Kanal, der dog kun har 6,6 m. Dybde.
I det sydlige Farvand findes Hovedløbet, der indsnevres til en Bredde af kun 200 Mete1· ved en fra den
oranieobaumske Kyst udgaaende Sandbanke, hvorover
der kun er c. 1 m. Vand. Det nordlige Farvand mellem
Kotlin og Kap Lissy i Finland rnr i Forvejen opfyldt af
Grunde og er nu tildels lukket ved undersøiske Dæmninger, paa hvilke der er anlagt en Række Værker. Den
ydre Forsvarslinie strækker sig i en Bue fra den russiske Kyst over det sydlige Farvand - Øen Kotlin og det nordlige Farvand til den finske Kyst og bestaar
af Batterierne ljorskij og Kluschinskij paa Kysten vest for
Oranienbaum, af Søbatterierne Nr. 1, 2, 3 (fort Milj11lin)
og Nr. 4 (Fort Constantin), af en befæstet Landlinie
c. 2,5 kim. fra Kronstadt tværs over Rotlin, samt i det
nordlige Farvand af de mindre Søballerier Nr. 5, 6, 7,
10, 8, 11 og 9. Desuden findes der i det sydlige Farvand en indre Fortlinie bestaaende af de ældre Søforter
Paul I, Alexander I og Peter, og endelig ved sel\'e den
snævre Passage en 3die Linie :> : Fort K.ronschlol paa
Nordspidsen af Sandbanken, Fort Mentschikoff og Kronstadt-Batterierne, som høre med til en sammenhængende
Forsvarslinie, der omgiver selve Byen Kronstadt.
Paa Kotlin findes endvidere paa den vestlige Del
af Øen en ydre Landlinie 6 kim. fra Kronstadt og endelig
Fort Katharina paa den yderste Vestspids. lalt er der
ikke mindre end 600 Stkr. svært Skyts til at bestryge
det snævre Farvand, og hertil kommer en fuldstændig
Afspærring med Miner, som, det paastaas, kan udlægges
i Løbet af een Dag.
Russerne betragte sikkert med Rette denne FæstTldu1u. f . SovaHo. 7ll. AUJ,
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ning som uindtagelig fra Søsiden, og den har, som omtalt, allerede lbaft Lejlighed til at vise, at R.uslaods Modstandere mente det samme (f<rimkrigen).
Af S0forteroe spille Miljulin og Constantin Hovedrollen og er,e af ny Konstruktion. Førstnævnte er et
Jordværk, hvis Hovedarmering er 12 i 6 Pansertaarne
opstillede 28 cm. 8. K., samt iøvrigt 15 cm. B. K. og
23 cm. Haubitzer. Fra Fortet udgaar i nordlig Retning
en 1,5 kim. la1[lg Bølgeb1·yder, som indsnævrer det Rum,
der i Krigstid skal spærres.
Constantiin er ligeledes el Jordværk, der har 3 Batterier med 28 c:m. B. K. ; Batteriernes Brystværn dannes af
tykke Panser,iægge med Skydeskaar; desuden 28 cm.
Baubilzer, et Batteri med 28 cm. B. K. i Forsvindingsaffutager samlt enkelle Stykker 34 cm. B. K. (Rrupp).
Forterne Alexander I, Paul I og Peter ere ældre,
kasemallerede Konstruktioner; de to første cylindriske
Granitforter i Oere Etager med talrigt Skyts; af nyere
Installationer findes paa hver af disse 6 Pansertaarne
med 27 ,5 cm. Il. I{. samt Morterer paa Platformen. Fort
Peter er et Graniltaarn med c. 50 Kaoonnr, Kronschlot
et gammelt ~~ etages Granitværk med c. 40 Kanoner.
Forsvarslinien bestaar imod Uavnen af mægtige Granitmure med talrige Batterier svært Skyts, og imod Landsiden af en B,edan - Linie med vaad Grav. De foranliggende Landlinier paa Kollin bestaa af en Række indbyrdes forbundne Værker med el større Værk paa den
nordlige Fløj. Af de 7 Uallerier i det nordlige Farvand
er Nr. 10 og 11 de største og senere tilbygget i Mellemrummene, hvor disse var for store.
llcsætnin1~en bestaar i Fredstid af 2 Batailloner
Infanteri, 6 Hatailloner Fæstningsartilleri, 1 Fæstningsminekompngnii og 2 Torpedokompagnier.
Paa den over 200 Kml. lange Kyst ved den finske
Bugt fra Kronstadt til l{ap Spit - NV Spidsen af Estland - floden af vigtigere Bavne kun Narva, Revn! og
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Baltish-port. Den østlige Del af denne Kyst er lav og
tildels sumpet, den vestlige Del, Estlands Kyst, er en
stejl Kalkstens - KysL Fælles for begge er den store
Mængde udenfor liggende Øer og Grunde, der vanskeliggøre Sejladsen. De nævnte Bavne have alle været befæstede, og Reval er det tildels endnu.
Narva, der under Karl den XU'tes Krige spillede
saa stor en Rolle, har, dels paa Grund of sine mindre
gunstige Havne- og Isforhold, dels fordi den mangler
gode direkte Forbindelser med det indre Rusland, ikke
kunnet konkurrere med Reval. Reval, Estlands Bo\'edstad, hvis Havn i Reglen kun er spærret af Is fra .Januar
til April, driver betydelig Handel, især Foraar og Efteraar, naar Bavnen er isfri, medens Nevaeo er utilgængelig. Byen frembyder med sine store Hjælpekilder og
gode Havn et gunstigt Udgangspunkt for fjendtlige Foretagender.
Kystbefæstningen, der nu er forældet, bestaar foruden en Række KystbaLterier af talrigt Skyts paa Yderbavnens bastionsformede Moler. Baltish-port, der ligger
ved llooger-Vig 20 Kml. vest for Reval, har endnu gunstigere lsforhold; men trods alt, hvad man tidligere har
ofret paa denne gunstigt beliggende Havn, har man
ladet det forfalde, saaledes at Forholdene nu ere ret
begræn!lede. Ved Baltish- port ender den for Forsvaret
af Kysten vigtige Jernbane: St. Petersborg-Narva-Reval
-Baltish- port.
Mellem Kap Spit og Kap Domesnes skærer den
store Riga- Bugt sig dybt ind mellem Lifland og Kurland. Bugten dækkes mod Nord af en Række større og
mindre Øer, hvorved der dannes to Indsejlinger til RigaBugten, en nordlig, det moonske Suod mellem Øen Moon
og Estland, og en vesUig, mellem Sydeoden af Øsel og
Kap Domesnes. Begge disse Tilgange ere opfyldte af
Grunde, der vanskeliggøre Besejlingen. For Rusland vil
disse to Passager i Krigstid spille en stor Rolle for
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Kystforsvaret, og det har derfor været paatænkt ved Befæstninger i det moonske Sund at sikre sig dette, uden
at det dog, saa vidt vides, er blevet til noget endnu.
Den eneste Bavn af virkelig Betydning i RigaBugten er selve Riga, Ruslands næststørste Handelsstad
veil Østersøen (300 000 Indb. 1897). Naar denne By
trods sine store Hjælpekilder dog ikke er noget særlig
fristende Operatioosobjek t, saa skyldes det dels de om_talte vanskelige Besejlingsforhold, dels det vanskelige
Terræn omkring Riga.
Selve Byen ligger ved Duna, 12 kim. inde i Landet,
og er i de senere Aar paany bleven befæstet, bl. a. ved
den saakaldte Kobberskanse paa venstre Bred, dels ved
andre Værker. Forsvaret mod Søsiden findes ved Forstaden Dunamtinde (Ostj - Dwinsk); Værkerne ber, som
alle ere af ældre Konstruktion, bestaa af en Fæstning
med baslionært Grundrids og vande Grave, samt et Batteri paa venstre Flodbred og 2 Batterier paa Magnusholm paa højre Side af Floden. Minespærringer ere
imidlertid Hovedelementet i Forsvaret. I de sidste Aar
bar Tanken om ved Kanaler og ved Odnyllelse af Floderne at forbinde Riga-Duglen med det Sorte Bav været
fremme, og Forarbejderne siges at være gjort. Forbindelsen skulde fra Riga til Dunaburg benytte Olina Kanal
fra Dunaburg til Berezina og derefter følge sidstnævnte
Flod og Dniepr; ialt 1600 kim., hvoraf 200 kim. Kanal
( Dybde 8,5 m., Bund- og Overfladebredde hf'nholds\'iB
35 og 63 m., Bekostning aoslaaet til 1200 Milt. Rubler).
Hvis et saa kolossalt Foretagende skulde blive til Virkelighed, vil R.igas og DtinamOndes Betydning blive overordentlig.
Den 150 Rml. lange kurlnndske Kyst fra ({ap Domesnes til den preussiske Grænse er, paa Grund af
Strømforholdene og de om Vinteren fremherskende østlige Vinde, særlig gunstig slillet med Hensyn til lsforhold, og de to Bavne Windau og Libau, som Ondes
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paa denne Kyst, ere praktisk talt isfrie hele Aaret rundt,
idet de hbiodringer, der enkelte strenge Vintre kunne
forekomme i kortere Tid, ikke ere sterre, end at kraftige [sbrydere ville kunne bolde Havnene aabne.
Windau, der først i de senere Aar bar faaet Jernbane, er endnu en mindre By (8000 Indb. i 1897); den
har imidlertid en udmærket Bavn i Windau-Floden, som
med forholdsvis mindre Ofre, end der nu anvendes paa
Libau, kunde være bleven en god Krigshavn, som ogsaa
mod Landsiden lettere lod sig befæste. Naar man alligevel besluttede sig for Libau, skyldtes det vistnok den
Omstændighed, at Libau er en vigtig Handelsby, der
burde sikres, og at man alligevel af Bensyn til Handelen
maatte bygge en ny Bavn. Udgifterne til Havneanlægene
ved Libau bar saaledes kunnet fordeles paa to Ministerier, om end Marineministeriet bar taget Broderparten.
Libau (se Tegningen)
ligger kun 30 Km!. fra den preussiske Grænse ved Afløbet fra Libau og Tosmar Sø. Anlæget af en mod Seog Landsiden befæstet Krigsbavn med Værft og Dokker
ved Libau bar paa tlere Maader den største strategiske
Betydning for Rusland.
1) Be~iddelsen af en stor Krigsbavn, der med Hensyn til Isforbold er fuldt saa gunstig stillet som de
nordtyske Havne, hvorved den russiske Østersøtlaade
paa enhver Tid af Aaret er i Stand til at optræde i og
udenfor Østersøen.
2) Ved Libaus fremskudte Beliggenhed kan ethvert
Foretagende mod de russiske Østersøkyster tages i Flanken herfra, hvorved der vil frigeres en stor Del af de
til Kystsikring ellers nødvendige Tropper.
3) Russiske Flaadeoperationer i den vestlige Del af
Østersøen kan nu støtte sig til en Basis, der ligger
c. 400 Kml. nærmere end Kronstadt, hvorved Ruslands
Indflydelsti her vil vokse betydelig.
Forudsætningen for, at disse store Fordele virkelig
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opnans, er selvfølgelig den, at Libau baade mod Sø- og
Landsiden bliver saa stærk, at Erobringsforsøg vil koste
Modstanderen all for store Ofre; thi for at opnaa Isfriheden er Bovedkrigsha\·oen kommen til nt ligge saa
udsat, at den frembyder sig som et naturligt FørsteObjekl. Den gamle Bavn (se Tegningen) ligger i l{annlen, som danner Afløbet fra Søerne, og var forlænget
ud i Søen ved to Moler, der gaa i NVlig Retning. Den
vestligste af disse er nu ført c. 800 m. længere ud og
derefter fortsat imod Nord af en 3500 m. lang Bolgebryder, som dog er afbrudt af to 210 m. brede Gennemsejlinger, en sydlig og en paa Midten. Den nordlige
Ende af denne kolossale Dæmning, som er anlagt i
9,6 m. Vand, er bøjet noget øs teri; mellem denne og
en 1800 m. lang Mole, som dækker Bavnen mod Nord,
findes en nordlig Indsejling. Denne Forhavn deles ved
en Midlermole i en nordlig Krigshavn og en sydlig
Handelshavn; Handelshavnen er yderligere dækket mod
Vest nf en Mole. Den midterste Indsejling er Hovedløbet med 9,5-10 m., de lo andre have noget miodre.
Dybden i Krigsforhamen er udgravet til 9,5 m., Handelshavnen til 9 m. Marineministeriets Andel i de lo Bølgebrydere beløb sig til 9 Mill. Rubler; ialt skal der alene
til Bavn og Værftsanlæg anvendes c. 38 Mil!. Rubler,
hvorlil kommer Udgifter til Befæstning.
Oprindelig var der to Projekter for Anlæget, den
omtalte Forhavn var dog fælles for begge. Det ene Projekt gik yderligere ud paa al grave en [{anal til Tosmar
Sø og uddybe denne for at give Plads for Krydsere og
Torpedobaade; dr,t andet, som er kommet til Udførelse,
forudsalte Bygningen af Lo Bassiner inde i Landet, men
nænmere Forhavnen, forbundet med denne ved en 105 rn.
bred Kanal, der munder ud lidt nor<1for den midlersle
Indsejling. Det ene Bassin (840 X 252 m.), en beregnet
til de krigsberedte Skibe, det andet (861 X 210 m.) til
~kibe under Udrustning og Reparation; ved det første
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findes Magasiner og Kaserner, ved det andet Arsenal,
2 Tørdokk e, Ophalingsbeddinger for Torpedobaade m. m.
Foreløbig er der skaffet Depoter m. m. fpr 9 slorii
og 9 mindre Skibe foruden Torpedobaade.
Bavnen blev ved Indvielsen kaldet Alexander lll's
Bavn, og 11te og 15de Flaadeekvipage ere henlagte hertil.
Hvad Befæstningerne angaa, er der fra russisk Side
vaaget oYer, at intet nærmere blev bekendt derom . Efter
tyske Opgivelser er Forsvaret mod Søsiden saa godt som
færdigt og bestaar foruden af .Anlæg paa Kysten af Forter
paa selve Molerne, bl. a. et i den nordlig~ Krumning af
den vestlige Mole.
Besætningen er foreløbig kun 2 Batailloner Fæstningsartilleri.

Besæ1niugsforhold m. m.
Kystbefæstningerne sortere u1;1der Krigsministeriet,
der anordner deres Anlæg og Betjening. Den øverstbefalende paa Befæstningerne er som Regel en Landofficer; kun ved Kronstadt, hvor Forsvaret udelnkkeµde
vender mod Søsiden, er det en Søofficer (Vice-Admiral),
under d~nne findes imidlertid en Landofficer, der direkte bar Befalingen over Fæstningens Artilleri. Minevæsenet sorterer under Ingeniørerne. Fæslningstropperne
bP.staa af Infanteri, Artilleri og Ingeniører, inddelte i
Batailloner og Kompagnier med særlige Numre indenfor
hver Befæstning. Fæstningsartilleriet er fælles for Søog Landbefæstninger, og Offl.cererne kunne forsættes
fra det ene til det andet.
Fæstningsingeniørtropperne deles i Fæstningsminekompagnier, der anvendes paa Landfronterne og Torpedokompagnier, der betjene Minespærringerne. Officerer
og Underofficerer uddannes særligt til denne Tjeneste
ved et elektroteknisk Kompagni, der er knyttet til den
elektrotekniske Skole.
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Værnepligten, der er almindelig, varer 18 Aar, hvoraf
5 Aar til stadig Tjeneste. De finske Tropper ere dog
kun 2 13. 3 Aar til stadig Tjeneste.

Meddelelser fra Nord- og Østersømarinerne.
England.
Nybygninger og Forlis.
Kamp skibe. Kampskib et • Queen a skal have Babeock & Wilcox Kedler i Stedet for, som oprindelig bestemt, Bellevillekedler.
Kampskibene "Cornwallis • og • Exmouth • af • Duncan• Klassen ere satte i Vandet henholdsvis d. 17de Juli
og d. 31te August. Beskrivelse se pag. 328.
De 3 Kampskibe, som skulle paabegyodes i dette
Finaosaar, blive paa 16 500 Tons ..Klassen vil faa Navn
efter et af Skibene, •King Edward•; de to andre vil
faa Navnene •Dominion• og • Commonwealth «. Skibene
skulle have Bellevillekedler og løbe 18 Knob.
Armering. 4 Stkr. 30,5 cm. B. K. parvis i Taarne i
Diametralplanen, 4 Stkr. 23 cm. B. K. i 4 Taarne, 10 Stkr.
16 cm. B. K. i en fælles pansret Kasemat, adskilte ved
50 mm. tykke Skodder.
Kryds er e. Panserkrydserne • Leviatban • og • King
Alfred• af •Drake• Klassen ere satte i Vandet d. 3die
Juli og 28de Oktober. Beskrivelse se 1899 pag. 336 og
1901 pag. 330.
Panserkrydseren •Euryalusn, den sidste af •Cressy•
Klassen, er sat i Vandet d. 20de Maj (1900 pag. 32).
Panserkrydserne •Essex• og •Bedford« af •Monmouth• Typen ere satte i Vandet d. 29de og 31te August. (1900, pag. 124, 221 og 537).
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De 6 Panserkrydsere, som skulle paabegyndes i
indeværende Finansaar, blive af •Monmouth• Typen, men
skulle være noget længne. De faa 2 Stkr. 19 cm. B. K.
Sttidet for 4 Stkr. 15 cm. B. K. for og agter.
De to Krydsere af III KL blive paa 3000 Tons.
Antitorpedobaade. Turbinebaaden nViperu er
under Manøvrerne løbet paa en Klippe d. 3die August
i Taage og er Vrag.
Turbinebaaden •Cobra, er i høj Sø i Nordsøen
knækket midt over og er sunken.
Undervandsbaade. Den første af de 5 Undervandsbaade, som Regeringen bar bestilt hos Vickers,
Sons & Maxim, af , Holland• Typen er sat i Vandet d.
2den Oktober. Lgd. 19,2 m., Br. 3,55 m.
Baadene skulle i Overtladen bevæges ved en Gasolinmotor og løbe 9 ICnob; Virkningsradius 400 Kml.
Neddykkede skulle de løbe 7 Knob i 41 og bevæges ved
Elektricitet.

Prøver og Forsøg.
Kystforsvarspanserskibet •Scorpion• paa 2750 Tons,
som er bygget i 1863, er bleven beskudt med Brisantgranater fra •Crescentw. Skibet bar et Bæltepanser af
Jern, 115 mm. tykt, og 2 med 12 cm. Jern pansrede
Taarne. Modeller af Mandskab var anbragt paa de forskellige Dæk. De hurtigskydende Kanoner ødelagde disse
fuldstændigt. Skydningen med de svære Kanoner var
ikke saa god ; kun 3 Skud ramte, men Ødelæggelsen var
overordentlig stor.
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Sklb•typo
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li •

u 0
~ I-<

1.1:I. i..
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Q

Bulwurk

SutlrJ

Abouklr

Pandorn
Sprlgbtly
Greyhound
Syren
Roebuck

30 1
8174
30 1 11 755
8 t 16353
Panserkrydser 12 500 30 t
4679
30t 16604
8t 21261
SOt
4591
26 1 16274
8t 21350
Krydser lll Kl.
2240 4t
7330
370 31
31
Torpedobaadø6140
31
ødelæggere
6710
31
6540

l

11,2
16,8
18,15
14,03
20,62
21.77
14.4
20,42
21,60

66
101
110
75
113,5
122
74,5
115
123
19,72 246
30,3
30,34 398
30,00 382
30,35 897

15,95 0,08
18,06 0,81
19,75 0,83
17,43 0.86

19,68 1,04
16.16
17,43
20,03
17,92

0,86
0,80
0,83
1,15

17,13

17.20 1,09
17,27

For.vkelligt.

Hidtil have de oplagte Skibe været inddelte i Fleet
Reserve og Dockyard Reserve, henholdsvis A, R og C,
D, E. For Fremliden beslaar Fleel lli::serve af A, B og
C-Divisionerne, Dockyard Reserve af D og E-Divisionerne. I A-Divisionerne kommer Skibe, som kunne
være kampberedte paa 481'imer, i B--Divisionen kommer
Skibe, hvis Reparationer ville vare under 30 Dage, og i
C - Divisionen Skibe, hvis Reparation vil vare over 30
Dage, men ikke nød\'endiggør, at man tager Godset ud
af dem. De overgaa saa snart som muligt henholdsvis
i A og B Divisionerne. Til D-Divisionen overgaa Skibe,
som skulle have større Reparationer og Eftersyn, som
nødvendiggør, at Godset udtages af dem. E-Divisioneo
omfatter Skibe, man sandsynligvis ikke vil bruge i
Krigstid.
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Frankrig.

Nybygninger.
Kampskibe. Paoserskibet ,,Jena• er færdigt. Dets
Armering bestaar foruden det 1899 pag. 55 nævnte Artilleri af 8 Stkr. 10 cm. H. K.
Panserskibene »Patrie• og •Republique•, som ere
paabegyndte i Anr, faa følgende Hoveddimensioner: Lgd.
133,8 m., Br. 24,25 m., Dybg. 8,38 m., Deplacement
14 865 Tons.
Armering: 4 Stkr. 30,5 cm. B. K parvis i lukkede
Drejelaarne, 18 Stkr. 16,5 cm. B. IL, anbragte 12 parvis
i Drejetaarne, 6 hver i sin Kasemat, 26 Stkr. 47 mm.
B. K. og 2 37 mm. Kanoner. Torpedoarmering: 5 Udskydningsrør, hvoraf 2 tværskibs undervands.
Maskineri: 3 Maskiner skulle tilsammen udvikle
17 4 7 5 I. B. K. og give Skibene en Fart af 18 Knob.
Kulheholdning: 905 Tons.
Krydsere. Panserkrydseren •Victor Hugo• bliver
af samme Type som 11Jules Ferry• og •Leon Gambetta•.
Dimensioner: Lgd. 146,5 m., Br. 21,4 m., Dybg. 8,20 m.,
Deplacement 12 500 Tons.
Maskineri: I. H. K. 27 500, Fart 22 Knob, Kulbuholdning l 320 Tons.
Armering: 4 Stkr. 19 cm. B. K., 16 Stkr. 16,5 cm.
B. K., 22 Sikr. 47 mm. B. K. og 2 37 mm. Kanoner.
Torpedoarmering: 5 Udskydningsapparater (2 undervands tværskibs).
Panser: Vandlinien beskyttes af et 17 cm. tykt Bælte;
til delles Over- og Underkant slutte sig 2 Panserdæk,
af hvilke det underste bar en Tykkelse af 65 mm. Forude er Skibssiden over Bæltepanseret pansret med 56 mm.
tykt Panser.
Panserkrydseren ,Desaix11s Anneriqg skal bestaa af
8 16,5 cm. B. K. i 4 Taarne, 4 10 cm. B. K., 10 47 mm.
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B. K. og 4 37 mm. B. K. Dimensioner: se •Dupleiu
(1900 pag. 371).
Panserkrydseren ,Dupetit-Tbouars• er sat i Vandet
d. 5le Juli i Touloo.
Kølen er lagt til Panserkrydseren • Conde • (se • Amiral Aube " 1900 pag. 35).
Anlitorpedobaade. Antitorpedobaadene »Mousquetfi, •Ja\'elineu, •Pistolet• og •Belier• blive paa 303
Toos. Lgd. 56 m., Br. 5,94 m., Dybg. 3 m. I. 8. K. 6300,
Fart 28 Knob; Armering: 1 65 mm. H. l<., 3 overvands
Torpedoapparater.
Torpedo b aade. Torpedobaadene •Mistrah, •Simounu, •Typhon•, •Trnmontane« og •Bourrasque Q ere
satte i Vandet.
Torpedobaadeoe af nSimoun• Typen faa Kedler og
Maskine beskyttede af et Bælte af 22 mm. Tykkelse, af•
sluttet for Enderne med Skodder af samme Tykkelse og
for oven af el 8 mm. Dæk. Deres Dimensioner ere følgende: Lgd. 45 m., Br. 4,90 m., Dybg. 2,60 m., Deplacement 180 Tons. Fart 26 Knob, I. B. K. 4200.
Armering: 2 47 mm. B. K. og 3 Torpedoapparater.
Torpedobandene •Audacieux•, •Trombe• og oSimounu ere færdige.
Under vands b aa de. •Algerien", Søsterbaad til
,Frani;ais«, er sat i Vandet i April.
• Siri!ne •, "Triton •, * Espadon • og • Sil ure" af • Narval • Typen ere satte i Vandet i Cherbourg d. 4de Maj,
13de Juli, 31te August og, 29de Oktober. Dimensioner:
Lgd. 34 m., Br. 3,75 m., Depl. 106 Tons. I. B. K. 217,
Fart 12 l{nob i Overfladen. Virkningsradius 500 Kml.
med 7 Knob. Bandene kunne dykke paa 9 Min. fra det
Øjeblik, der gives Ordre til at slukke under Kedlerne.
Bandene have 4 45 cm . Torpedoudskydningsrør.
Ondervand sbaaden • Farfadet " er sat •i Vandet i
Rochefort. Lgd. 41,35 m., Br. og Dybg. 2,90 m. Deplacement 185 Tons. Fart 12,25 Knob. Besætning 8 Mand.
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Foruden de pag. 333 nævnte Undervandsbaade ville

15 ny blive paabegyndte i 1901; 12 af disse og 8 af
de nævnte faa følgende Dimensioner: Lgd. 23,5 m.,
Br. 2,26 m., Dybg. 2,41 m., Depl. 68 Tons; Fart 8 Knob;
Besætning: 1 Officer og 4 Mand. Pris c. 260,000 ((r.
4 af dem skulle hedde ■ Naiade•, •Prolåe•, •Lynx• og
11Ludion•. De 3 øvrige skulle være hver af sin Type
til Forsøg.
.,,
.;
.:.
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24964
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p

'il"

!& .....
0

0,625
0,765
0,779

25,58 298
25,fi2 801
26,6
26.6
28,1
28,78
26,0

Paa en Prøvetur har Undervandsbaaden •Sirenea i
3 1 boldt 7,5 Knob i Overfladen, bar derpaa løbet 3 1
neddykket, derefter aller 17 1 i Overfladen med 7 ,5 nnobs
Fart og lilsidst 1 1 neddykket. Under sidste Periode afskødes 2 Torpedoer.
Ombygninger.

Kystforsvarspanserskibet • Requin • s Ombygning er
endt.
Krydseren •Tage• bar faaet ny Kedler.
Krydserne ■ Forbio• og »Milan« skulle have ny
Kedler.
Kystforsvarspaoserskibet ■ Jndomptableas 42 cm. B. n:.
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i Barbettetaarne skulle ombyttes med 27 cm. B. [{.

Drejetaaroe, og Skibet skal have ny Kedler.
Forskelligt.
Under et Uvejr ere 2 Miner paa Toulons Red
sprungne, skønt Spærringen ikke var armeret. Aarsagen
formenes at være Lynnedslag.
Budget 1901.
Persoonel ..........•...•......
Bespisning og Beklædning ...... .
Lægevæsen ......... . ......... .
Videnskabelige Formaal . . ...... .
Nybygninger .....•......... . ...
Artilleri ...................... .
Bygningsvæsenet .............. .
Torpedovæsen .. . ..•............
Udrustninger ........... . ...... .
Flaadens Vedligeholdelse ....... .
Forskelligt ................... .

Overord. Bavnebefæstninger ..... .

84 208 991
31 687 774
2698970
523 600
74809 448
28 061000
17 723 591
4451400

frs.
13570770 49145119 21507 273 -

328 387 936 frs.
898 763 -

Summa. . . 329 286 699 frs.
= c. 235 Mill. Kr.

Indhold ar Tidsskrifter.
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Ar Kapt.a,IP J. S. HohlePberg.

1901.

Artilleri, Panser. Norsk Tldnkrlfl ror SøvæaeP. VIPkellkydplog. S. 35. Præmieskydning ved Chlnaøtalloner af den engelske
Krydser , 'llerrlble• 8. Juni 1901. S 44. De Forenede Staters nye
40,5 cm. Kyelskyts. S. 47. - Revne maritime. De Ja eordlte et
dos po11vean1 uploslfø S. 1730. Du Ur de l'artillerle Pavale.
S. 1733. - YaebL Dlspoøilionø adoptt!e& ponr l'arllllerle des nnlrøø
de guerre modernes. S. 497. - Sclentlflc Amerlcan. ,. Tbe new
50-eallber rapidfire guna of the Unlled Statea navy. S. 232.
Elektricitet og Magnetismej elektrisk Lya. Ingeniøren. Denake
Forsøg med Gulsttelegrarerlng. S. 400. - Norak Tldnkrm for
Søvmeeo. Telegrafering uden Traad. S. 49. - Engloeerlng. 2. The
electrtcal equlpmeut of Mesare Palmer'a Sblpbullding workø. S. 607.
- Revne maritime. 'Iltllt!grapble å t!llncellea multlpleø. S.1527. .Marine Rundscbau. Die Ausslchten fiir elne auøglcbige VerwenduPg
der ElectMcllii.t auf Kriegnchlll'eP. S. 1036. - SclePllfic Amcricno. ,.
Mar, onl telegraphø on tbe Brltløb fleet. S. 146. Rapid developmePt
or wlreless telegrephy. S. 178. A new øubmerged electrlc motor
aPd propeller. S. 246. - '"Nature. Vol. 64. Wirelen telegraphy.
S. 497. .\opalen der Hydrogre.phie. Oerlcbl der dentshen Seeworte iiber die Ergcbnlsse der mognellschen Beobacbtuugeo in den
deutachen KilstengebleteP ~•iibrend dea Jahres 1900. S. 404.
fiskeri. Dansk Fiskeriforenloge Medlemsblad. Grlmsby-SlrikeP,
8. 413. M11rloe Crancalse. Pecbeurs d'lslande. S 391. Survelllance de la påehe. S. 416. - Revne maritime. La peche du
polesoo frals et du barentr ep Allemagoe en 1900. S. 1795. Pecbe
de la morue ao1 iles Lofodeo. S. 1801. Lea pi\cberlea ooneglennes. S. 1977.
Fyr- og Vagervæsen, Havnevæsen, Ledavæsen, Vandbygningsvæsen. Dansk Søfartslidende. Er Woodbrldge ,en sod og sikker
Bavn, ? S. 893. Lodsoldermapd ved Hals Lodseri. S. 402. Fra
Smaalnndsfonuodet. 8. 470. - Ingeniøren. Reguleringsarbejder i
Elben. S. 413. Undervands JrernbanetuPoel. S. 426. - TekPlsk
Forenings Tidsskrift. Kæmpenydekranen ved Orlognærftet i Kiel.
S. 103. - Englneerlnl?., Recent lmprovements in lhe llgbtlng and
buoying or the coost of France. S. 419 Llghtlng 1,f the Chtoese
Coast. S. 424. lmproved rapid g,oup-flashlng light!. S. 564. i'jautlcal Magaztne. Cuastal nids. S. 692. - Hansa. Dover al&
Aoloufehafen f(ir Hamburger und Brrmer Scbnelldampfer. S. 439.
Die grlluten Bi'lfen der Well. S. 462. EIPricbllmg der Seebåfen
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In Ruckslchl ouf die grosse Schllfuhrt. S. 520. Miltheilungen aus
dem Gcb,ete dea Seewesens. Beobach1ungen uher die Sichtwelle
von Leuchtfeuern. S. 919. - SclenHfic Amerlcao. ,. Eigbty- ton
floullog cron~ ror tbe Santos Hnrbor works. S. 212.
Handelsmarine, Konsulatvæsen. Dansk Sofartstldende. Glaai;ow
marine lneurnnce Rules 1901. S. 414. Afregomgsbeger. S. 461.
0-verh1stnlng og Lastelinie. S. 467. - Englneerlog. ,. Germa:i
Shipping llounlles. S. 411. - Naullcai Mai:ozlne. The øallor In
Bombay - Hte relaxatlooa. S. 571. - •The log of a mercbant
oflker• . S. 674. Seamen's Boardlng Housee. S. 630. The future
of the Unlted Stutes Mercnnllle Mnrlne. S. 687. Dead &bips.
S. 65;!. Spontoneous combuatlon. S. 657. Undl'Birable forelgnen.
S. 6fi9. Seumen'e Pnrosltes. S. 660. - Marine Crancalse. Marine
morebonde. S. 393 La navigation par Suez en 1900 S. 427. Re,ue maritime. La marine marebande des Etats-Unls. S. 1770.
Le mouvemeot economique et la marine marchonde de l'Anglelerre
en 1900. S. 1789. La marine marchande Japooalse. S 1949.
La eompngnle NorddeulllchPr Lloyd, de llnlme. S. 1962. Les
srandPs compagnlea de navigation en Ruøsle. S 1972. - Yacht. La
lol sur les a&Bociutlons el Jea soch!t~s nautlque5, S. 437. 450.
Marine marchunde. S. 4~4. 468 487. 516 Lea all~gea de mer.
S. 467. Des dilferentea modes de protccllon de la marine march1mde. S. 502 Le projet de lol sur la morloe marchaode.
S. fi21. - Honso. Engliache Besutiung unler deutacher Fle.gge.
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