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KORVETTER af NIELS JUEL-kla ssen

NIELS JUEL CF354)

OLFERT FISCHER C F 355)

PETER TORDENS K JOLD (F 3 5 6 )

HOVEDDATA

1

Størrelse:
Kc ns truk tlonsdepl ace ment.
Læ ngd e overa lt:
Læn gde mel lem p.p.:
Bredde. rnaks .:
Dybgang (på mid ter spanl ):
Maslehøjd e:

Fart:
Mak s. lari (på gasturbine):
Krydslart (på dieselmotor):

1320 Io ns
84.0 m
BO,Orn
10,3m
3,1 m

23.0 m

ca. 30 knob
ca. 20 knob

Arm erin g:
2 1aunchere med hver 4 HARPOON -sømål sm issi ler.
tlauncher med 8 SEA SPARROW tuu måtsmt ssue r.
1 slk . 76 mm OTO MEL ARA au tomaikanon {mod so

og lufl må ll.
2 stk. korthol ds tut tværnsvåben
Antlub åc st orpedoer og dybdebomber.

Radars:
1 stk . 10 cm tuf l- og over t tadevarsunqs rada r.
1 stk. 3 cm hoplrekvens overlladeva rslingsradar .
1 stk. 3 cm navigati onsrad ar (med 2 antenner).

Hovedmaskiner! :
1 sl k. General Elektr ic qa sturbt ne å 26000 HK
1 stk . MTU die selm o tor a 4.800 HK
Trækker alternativt på to sk rueak sler gen nem fæ lles

gear.

Besætning:
I all 90 man d, forde lt med 18 i ot ftce tsuruppen. 9 i
sergenl gruppen og 63 i den menig e gru ppe.
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FLAD EN S N Y E KORV ETTER

Flåd ens nye korve tter af NIELS JUEL·klasscn Cl" et led i de t genopbygningsprogre m. som

blev fastlagt med for svarsforl iget af 19 7.3 og som fo ruden ko rvetterne omfattede 10 torpedobåde

af WILLE~IOES·klasscn , 2 mineskibe af LlNDOR!\IEN-klasscll, inspektionsskibet BESKYTTEREN

og 6 kutt ere t il pat rulje tje nest e i danske farvande.

Forud for forsvar sfo rliget af 19 73 var forsvarets mat eriel præget af frema dskridende forfald.

som ikk e mid st tegnede mo rkt for sovæ rn cr. Fo rsvare ts fremtidige sammensæ tn ing og omfa ng var

imidl ert id i de nne peri ode genst and for mange drø ftel ser , bl.a. i en Iorsvarskommission og i Folke

tingets forsvarsudvalg, der havde cl lovfonlag o m æ ndring af fo rsvarsordningen t il behandling.

So m led i dro fte lsem c fremko m debatoplæg fra flere politiske partier. og et af de debatt ered e

spø rgsmål var , om nåden skulle omfatte såkald te stø rre enheder. Debatten rummede man ge vidt

fo rskellige synspunkter , men da fo rsvarsforliget blev indgåe t med et so lidt Flerta l i folket inget . om

fa tte de det den såkaldte Flådephm .82 og dermed også st orrc enhede r, at hvilke tre skulle bygges

som erstat ning for ældre og ud slidt mat eriel og som supplernem t il de to fregatter PEDER SKRAl\l

og HERLUF TROLLE.

Danske farvandes karakter gø r de t natur ligt at søge flåde n sammensa t af lette overflade fart e 

jer og ubåde med vægt på ud nyttelse af ar till eri . torpedoer, min er og missiler i taktisk sammen

spil. Vejr- og sigtbarhedsforho ld såvel som taktiske og tekno logiske faktorer gor det imidlert id
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no dvendigt , at de lett e og specia liserede enheder suppleres med og slo tt es af storre og alsidigt ud 

rustede skibe med god udh oldenh ed og sødygt ighed sam t med stor varslingsræ kkevi dde og -kapa

cite t. En sådan sam mensæ tning er foru dsa t i flåde planen og muli gger en Flek sibe l anven de lse af

flåd ens enh eder ti l uafbru dt ove rvågning, til sikri ng af dan sk suveræni tet over soterriteriet samt i

kri gstil fælde til koncentreret og omgåend e inds ats mod sovæns angre b p å Iand er. Delte gor nå
dcstyrkcr t il e t vigtigt kri sesryr ingsværktoj for regerin gen.

Behovet for di sse enheder er i Flådeplanen forst og fremmest begrundet med henvisnin g til Dan

mark s maritime position og st ruktu r, som rncd fc rer, al land ets sikkerhed og interesser kan trues di

rek te af Fremmed e ak tiv iteter t il ses. Ikke mind st Warsæawap agt-landcnes meget kraftige opb ygn ing af

Il ådesryr ker , som er gen nemfart. i de senere år , og di sse magters st igende akt ivitet ti l sos , træ kker de

maritime kon tu rer skarp t op . Vore n åde styrke r skal fo rebygge elle r modvirke sådanne sovæ n s trus

ler , som måtte ku nne op stå , og flåde ns stru kt ur må under hensyn til vor e ressourcer tilp asses lokale

forhold såvel i Østerscområdet so m ved Gronland og Færoem e.

•

I
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KORVETTENS O PGAVER

De opgaver, der påhviler ko rvett en som op erativ enhed i der danske sovæm Dg derve d til

losning af Flåd,cns samled e opgaver, danner de t væsentlig ste grundlag for uddannelsen og tje ne

sten ombo rd. Disse:opgaver omfatter bl .a.:

I fredst id

- Genne m del tagelse i d en maritime overvågning af dans ke farvande og so tcrritorium med

tils.tædcndc farvande at medvi rk e til ko nstatering af suverrenite tskrænke lser og varsling af

aggrcsivc handlinger sam l ved afvisning af kræ nke lser at hævde dansk suveræ nite t ti l sos.

- Ved sama rbejde med da nske og allierede enhede r at fremm e og demo nstrere nåd ens ope

rative ef fekt ivite t.

- Ved deltagelse i sored ningstj cnest cn at fremme sikkerheden t il sos.

- Ved deltagelse i repræ senta tive arrange menter inden for landets grænscr at ha-vde nåden s

ry og omdomme sam t i ud landet at vise det danske na g med ære-og værd ighed .
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I spændingsperioder

- Gennem intensiv overvågning af danske farvande og fremskudt patruljering i østersoen at

bidrage til at tilvejebringe billedet af den maritime situat ion og den mili tære aktivitet i

di sse områder - og derved grundlag for regeringen s og forsvarschefens iværksættelse af

bercdskahsforan staltn inger.

- Ved operativ indsats - om ned vendigt - af krigsmæssig karakter at medvirke til :

( l) Hævdelse af danske rettigheder og eje ndom i internationalt farvand,

(2) afvisning uf overlagte krænkelser af dan sk territorialt farvand,

(3) forsvar af danske minc1ægningsopcrationcr, og

(ol) imcdcgåclsc af egentlig angreb på dansk o mråde.

- Ved ovcrvågnings- såvel som under ovrige operationer ska l korvetten kunne samarbejde

med Flyvevåbnets enheder og allierede maritime sty rker samt være forberedt p å o vergang

til NATO-kommando .

l krigstid

Udo ver de for spændingsperioder pålagte op gaver skal korvetten:

- I tilfælde af angreb med kort varsel kunne optage kampen i henhold til forholdsordren

fo r det militære fors var ved angreb p å landet eller i krig samt umiddelbart kunne iværk

sæ tt e op erat ioner i henhold til fæ ldende fors varsplaner.

- Kunne samarbejde med danske enheder af alle tre værn og med allierede styrker ug væ re

rede til at overvåge ledelsen af operationer t il ses samt til at ind gå under NA rO-kom

mando.
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KORVETTENS KONSTRUKTION

G ene re lt

Ko rvett en NIELS J UEL er bygget til at drage fordel af de særlige furvand sgeografi ske for 

hold i soområdet omkring Dan mark. Dett e gælde r således Ior dep lacement , dybgang, ma stchojdc ,

Fart egenskaber m.m .

Korvetten er kon st rueret til at kunne hold e soen unde r alle forekomm end e vind - og vejrfo r

hold i operationsområderne i Østersoen. ind re danske farvande , Skagera k. No rdsoen m.n. og er

bl.a. "cd an vendel se af stabilisatorer og gastæt lukning kons trueret således, at der op nås storst

mu lig sikkerhed for effektiv ti lstedeværelse i områ derne , he runder for effektiv våbenindsat s.

Skroget s fonn , der baserer sig på den nugældende praksis ved bygning af fregatt er og kor 

vett er, har dybe"V- form ede sektio ner i forskib et og Ilade U- formede sekt ioner i agterskibe t.

Forskibet har sam tid igt knæ kspant for bedst mu ligt at undgå " gron t" vand på fordækket i

svær so .
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Det er iovrigt kendetegnende for de nne korvettypc, at al plads ombord er udn y ttet fuldt ud

til valgte operative udstyr og våbensyste mer m.v., t il h oved- og hj ælpemaskineri samt til op fyldel 

se af de n krævede standard for beb oelse og op ho ldsområde r.

Dc vigtigste operative rum er grupperet på brodækket og hovcd~ækkct med le t adgang og

kommunikation .

Korvetten er konstrue ret på ~ndlag af Søværnets Matc ric lkommando's sp ecifikat ioner ud

arbe jdet af firmaet Yarrcw Aclmiralty Researc h Division i Skotland, og bygn ingen b lev på grund

lag af indkomne tilbud overdraget til Aalborg Værft i December 197 5.

Soværnet s specifikationer indeholdt meget st renge krav til såvel projekteringsf irma som byg

geværft , og opgavens losning har for begge firmaer været en stor udfordring .

Sk ibets maksimale læ ngde er 84 m, de ts bredde 10,3 m, og det har godt 3 m dybgående .

Deplacementet (skibets vægt ) er cu. 1300 tons, og som fremdrivningsmnskineri har skibet en

kombinati on af gasturb ine og diesel, som giver en maksimum sfart på op mod 30 knob , med en s

sejlads for diesel alene kan gore s med op til ca. 20 knob . Hjæ lpema skineriet udgore s af flere mo 

torer, som leverer elektrisk kraft til skibe ts omfatt ende ud st yr og våbensystemer. og der er t il

stræbt en haj grad af automatisering, bl. a. for at hol de besætningen på en forh oldsvis begrænse t

storrelse, 27 befalingsmænd og 63 men ige mod gamle, væsent lig simp lerc og mindre korv ett ers i

alt IlD mand .

Vå bensyst eme r

Korv etterne af Nie ls J ud-klassen er de forste danske storrc enheder, de r fra begyndelsen er

ud st yret med missiler som hovedarmering.

Surface-te- surface (55 M)

Surface-to-surface (55~I) - somålsmissilsyst cmet - ud gor es af to laun chere [a ffyring sram pe r}

med hver 4 HARPOON-missiler med tilhorende kontrolu dstyr .

Dc to launchere cr pla cere s p å b ådedæ kket ved skorstenen og aff yrin gen for eta ges fra opera

tionsrumme t om læ mod overfladem ål. hvis position kendes fra skibets egne eller fr a ekste rne (an

dre skibes eller luftfartoj crs) senso rer. Når et missil er affy ret , vil det selv " homc " på målet (su

ge målet) i et forud indstillet omr åde .
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Su rface -to-A ir (81\1\1)

Su rface -to-Air (SAl\I) - iu ftm ålsmi ssilsystcm c t , der udgor es af NATO SEA SPA RRO \\, mis

siler , har en laun cher med B missiler place re t på agterdækket. og de to tilhorende radar s er an

bragt på to stubmasrer, en p å brobyg ningen fo ran tårnm asten og en agte n for sko rstenen. Ar t ille

ri (elle r missi!Ccnt ral) med kontroludstyr fin des om læ .

SEA SPARRO\\, er et såka ld t semi-aktivt " homin g" missil, de r betyder, at målet "bely ses"

af en af de to omtalt e radar s, hvoreft er en modtagerad ar med tilhø rende kon troluds tyr i selve

missilet di rigerer missilet mod målet. Missilet er - i modsæ tning ti l HARPOON -missilct - således

afhæ ngigt af skibet efter affyring.

76 m m kanon

Skibets kanonarme ring består af en 76 mm automat isk pjece (0 1'0 MELARA) frems t illet i

Italien, som kan anvende s både mod somål sum luftmål. Ka nonen er placeret på fo rdækket og

reu es fra skibe ts artillericen tra! via arti lle risigte og T V-udstyr over og på broen. Urider

klod s-ho lds ned situationer ("dog-fights ") re ttes kanonen d irek te fra måludpegningssig ter. et på

hver side af br oen.

SEA SI'AR llO W·miuil ef te r af fyr illg.
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Op era t io ns - og il d lede lse

l ope ra t ions rumme t o mbord samles og bearbej des alle oplysninger ved rorende de n tak t iske

situa t ion i o mr åde r og farvandsafsnit af interesse, mod tage t fra sk ibe ts egne elle r fra ekstern e sen 

sorer - passive som aktive. f ra ope rat ionsrum met videreg ives de nedvendige op lysninge r og mål

data til skibets våb ensystemer for um iddelbar ind sat s mod skibe, ny og ubåde.

Denne proces kræ ver hur tighed , hvorfor operationsrumme t er udru stet med alle sine våben

.kont rolpanclcr umiddelbart arra ngere t omkrin g sk ibets compu rcruds tyrct taktiske ka mpinfo rma

tionssyst cru. Dette sys tem er udst yre t med henb lik p.i momenta nt a l ku nne me dtage, bearb ejd e

og præ sentere de dat a , de r er ne dvendige for skibschefe ns beslu tning om våbenindsat s og ledelse

af ege t og un de rlagte enheder.

De modtagne bearbejdede data modtages og præsentere på sto re radar- og daraskn-rmc , de r

sam t idigt er i stand t il at vise skibets position i operationsområdet .

Alle supplerende op lysninger so m I.eks. målenes kurs og fart , pejling og afstand , suppleren

de oplysninger m.v. præ senteres på mindr e da taskæ rme i næ rhe den a f skib ets radarbilleder.

So m et led i de n moderne krigsførelse , hvor ud vek sling af egne oplysn inger om fjendens po

s i t i~ner og be vægelser samt o rdre o m våbenindsat s skal kun ne afgives mo me n ta nt, e r ina tall eret

da ta-link, der gor det muli gt ilt overfo re e t ove rskuelig t bill ede af hele den takt iske situat io n fra

skib t il skib . Det samme datasystem mu liggør ind sats af skibets våb en ba seret på undre cnhcde r .

skibe , nyog ub ådes - op lysni nger.

________ ~ l..._
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Foruden dat alink er korvetten udrustet med de normale ko mm u nikat ionssy ste rner for skibe

af frcgarstorrclse, samt et in te greret int ern t kommunikationssyst em - forbindende alle opera t ive

posi t ioner i skibet og nodvcndig for hurtigt våbenindsa ts.

Til egen varslingstje nest e er korvetten ud styret med 3 radar s - en luft- og overfladevarslings

radar med antennen placer e t på to ppen af tårnmasten foran for skors tenen , en rad ar til egentlig

overfladevarsling med antenne på platform på forkant af t årn maste n og en navigationsradar med

t o an ten ner , på konsol på hver side af samm e ma st .

Overst i tårn masten er indbygget ud styr til passiv varsling - elekt ronisk kri gsfore lsc.

Maskineri

Hovedmaskin eriet

Hovedm askineriet består af en enkelt General E1ectrie gast urb ine til hoj fart og en enke lt

t\IT U die selmotor til kryd sfurter. Begge ho vedmotorer trækker alt ernat ivt på skibets to skruea ks

ler gennem et fæll es gear.

Maskinkontrolrummet , herunder havaricentral . er placeret over de egentlige maskirirum .på

hoveddækket. af hvilke det Iorcstc maskinrum med gast u rbine og reduktion sgear - se skits e - er

det st c rstc.

o

D
Det agterste maskinrum indeholder dieselmotor til krydsfart samt to hjælpemotorer.
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Stromforsyningen

Strømforsyningen levere s af 3 hjælpemotorer i forbindelse med gen erat orer og med indbyg

get automatisk spændingsregulering. I tilfælde af strømsvigt træder en nedgenera tor i drift og le

verer spænding t il bl.a. nedlys og lanterne.

Kontrol og overvågning

Kontrol og overvågning af ma skineriet kan foretages enten fra broen (kontrol af maskin

kraft og skrues rign ing] eller fra skibets maskinkontrolrum, hvo r yderligere man kontro llerer start

og sto p samt omskiftning af diesel/gasturbine. Fjernbetjening, start og stop af visse dele af hjælpe

maskineriet og d ieselgenerato rcm e finde r ligeledes sted fra ma skink ontrolrummcl. Herudover kan

hovedma skin eriet betjenes lok alt fra de enkelt e maskinntm.

For at mind ske skibe ts rulninger væsent lig i hårdt vejr, er skibe t for synet med aktive stabili

satorer.

Apterin g m .v.

Korve tt ens plads er udnyttet fuldt ud til de valgte våbensystemer og maskineri samt til de n

påkrævede danske sta ndard for beboelse og opholdsru m. De vigtigste op erative rum er gruppe ret

på brodækket og hoveddækket med let indby rdes adgang og kommunikatio n, Apteringen til ski

be ts besætnin g er indrette l på brodækket samt om læ med toiletter og badeforhold i umiddelbar

nærhed af de pågældende person elkateg ori ers beboelsesom råder.

Et venti lat ions- og lu ltkondirioncringsanlæg be tjener alle bemandede rum , der desuden har

individuel varme. Særlige ven tilati on senh eder er herudover installeret i fo rskellige våben- og tele-f

kommunikationsrum.

Kabys sen er placeret midt skibs mellem korve ttens ca feteria og sergentmesse. Officersmessen

er placeret foran herfor. En særlig ophold sbanjo er indrett et for den menige besætning over den 

nes beb oel se.
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Skibsledelsen

Skibsled elsen i korv etten udgorcs af Chefen , Næstkomma nde ren de, og skibets fire div isio ns

o fficerer: Opeearioosc fficeren, Våbenoffi ceren . Teknikofficeren og Fo nral tn ingsofficcrcn .

Chefen har kom mandoe n over skibet, dets ledelse og sej lads. Næstkommande rende er chefens

sted fort ræder og er over for chefen ansva rlig for korvettens effektivite t , herund er for koordina ti

O ll af de enk elt e divisioners virksomhed og indsats. Division soffi cerern e er ansvarlige for d c enk el

tete divisioners område og er som sådanne chefens rådgivere ind en for deres tjenesteområder.

Korvett en og de ls materiel og ud styr m.v. er med oven nævnte org aniserion som gru ndlag

inddelt i cl antal sekt ioner og områder, som henhorer under dici sioncm e og led es af skibets ovrige

offi cerer og befalingsmænd .

Korvettens tjenestccmrådcr, organisat ion og daglige admi nistr ative for hold er specificeret

ko rvet tens "Chef- og Sk ibsorganisatlonsbog".

Af be redskab s- og vagnn æssige grunde er besæt ningen ud over divisionsinddelingen opde lt

kvarterer:

- Kon gens kvarter og Dronningens kvart er , som yderligere er underinddelt i :

- 1., 2. og 3. skilte.

Hvert besætningsmed lem (officerer, befalingsmæn d og menige) er af adm inistr ati ve hensyn

t ildelt e t skibsnummer, som re fererer til ovennævnte divis ion s-, kvar ter s- og skift eindde ling.



Navngivning a f N IELS J U EL 26 SEP
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1978

Den 26. september - Kong Christ ian X's fodselsdag - Foretog Hendes Majestæt Dronningen

på Aalborg Værft den o fficielle navngivning af NIELS J UEL - den forste af Flådens tr e n ye kor -

vetter.

Del var naturligt i 19 77 at gore indst illing om at give den Ic rste af de nye enheder navnet

NIELS J UEL - i 300·året for sejren i Koge bugt den l. juli 1617 . der var ad miral Nicis Jucls sto r

ste bedr ift blandt mange.

Når Dronningen ti/d elle vor nye korv et navnet NIELS JUEL og selv foretog de n officielle

navngivning af skibe t, må det i sovæm et op fa tt es som en ti lkendegivelse af interessen for og på.

skonnelse af flådens virk e: i for t iden og samtidigt et udt ryk for Hendes Majestæts forve nt ning ti l

soværners personel om lignend e god fortjeneste i enheder med insp ireren de navne.
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NIE LS JUEL VABENSKJOLD

Ko rvett en er opkald t efter gcnc raladmirallojt

nanl Nicis Jucl. Hans slægtsv åben er anve ndt

uæn dr et.

Våbenskjoldets blasc ncr ing er således i blåt felt

en Ii-od de r gul d-stjerne over 3 selv- bo lger.

Korvettens skibsvåben me d skjo ldet hvilend e på

et anke r hvoro ver er an bragt en ko ngek rone, er

udarb ejdet af Sovæmcts Heraldiske Arbejd sgrup 

pe på foran ledning af Chefen for Søværnet, Ad

miral S.S.Thos t rup og godkendt af H.t..l .Dron ·

nin gen den 14 Sep tember 1977.

NIELS JUEL MOTTO

Som officer, befaling smand og menigt med lem af besætn ingen tjenstgø rende i korvetten

NIELS J UEL, bor man ikke glemme admiralens eget motto :

NEC TEMERE NEC TIMIDE

( Hverken forvoven eller frygtsom)



G ene ra lad m iralløjt nant
N IELS JU EL 16 29-9 7

15

Genc ralad mirølløj trlal1l N icls lud med el ..f antordenens bån d
over sin rus tning.

(Dt!t hgL Dib fiot tlls billed samling).

Niels J ud fa d les d. 8 ~ Iaj 1629. Han var af adelig by rd , nedstamm ende fra en a f de æ ldste

danske slægter. Det var kun ved ct tilfælde han (a dl es i No rge, hvor hans forældre som ellers bo

ede i J yllan d , var n ytt et på grun d af Kong Christ ian d . JVs vovede og skæ bne svangre indblanding

i 3D-års krigen . Nicis Juel fik somandsblod i årene fra sine Iorste uger - inden ha n var en måned

gammel, krydsede han Skagerak t il sit barndoms hj em i Th y, hvor han genne m sine dre ngeår ble v

fortro lig med havet.

l Jylland voksede Nids Jud op un der en omhyggelig ledelse , dels i hjemmel . dels hos sin

Mosle r Karen Sehested t der bo ede i nærheden ar Randers.

Alle hans olde fæd rc deltog som o fficerer i 7·årskrigen (1563-70) mod Sveriger j cas j uel,

Gregers Ulfstand og Malte Seb ested tj ent e alle ti l ses , men s Niels Lykke gjorde tjeneste t il land s.

J ens j ue l var således ombo rd på admiral Peder Skr ams skib Fortuna, hvo r han delt og i del ke ndt e

slag mod svenskerne d . 11 Sept ember 1563. Han da de o mbor d ku n l a dage efter slagel.
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Nicis J uC! havde således naturlige grunde t il, at havet rik"den plads i hans verden og forestil

lingskreds som det gjorde, i sit ba rn do mshje m i Thy beliggen de i No rtorp yde rst i det nordvestlige

hjo m e af Danmar k nær Hansth olm.

Som de Fleste unge adelsmæ nd på de nne tid hin han sendt på aka de mie t i Sa ra. hvor ha n

som ung adelsmand sku lle modt age sin ud dannel se' til sta tens tj eneste. På akademiet blcv læst teo

logi. græsk og orientalske fag udover de almindelige rag som j ura. Filoso fi, med icin, fys ik, mat e

ma tik og fortifikat ion, for ikke at glemme histor ie og polit ik.

1 1 år gammel rej ste han som el led i sin ud dan nelse til udl and et. Forst gennem T ysk land 

forarme t efte r "30.årskrigcn - videre til Frankrig. hve r han efter et kort ophold fortsatte til

Holland 1651. Her meldte han sig til tjen este ved Flåden , hvis chef var den be rorrue adm iral Mar

ti n T ro mp. l ian fik her med det samme en god sornand smæss ig uddannel se und er fuldt ope rative,

krigsmæ ssigc for hold i sokrigen mod England 165 2 - 5.... Han fort sall e eft er krigen sin tje nes te i

de n hollandske nåde under ad miral De Ruyt er - bl.a. med sej lads på togter t il ~tidd clha ,,"e t . Del

hlev alt i ah ti l mange år ti l sos, der gjorde Nicis Juel ti l en dygt ig og erfaren soo ffirer ved sin

hje mkomst t il Danm ark 1656. Kun 27 år gamme l mod tc han på Ilolmen med en udd annelse, der

o rnfau cde såvel almen t teo retiske fag som skibb ygningskunst . p raktisk so mandss kab og ikke

mindst erfaring som so kriger og somand .

Efter hjemkom sten t il Ko benha vn b lev Nicls J ucl udnævnt til Holm ens Chef - en periode i

hans liv med store administra tive opgaver såvel som tje neste t il 50S, som eskadrechef i den Iorstc

Sund krig (165 7-58). Under Ko benhavns belejrin g i 1658 find er man Nicls J ucl som chef for Hol

mens Cl bådsma ndskompagnier. I d isse år modtc Nicls J ucl sin tidli gere lærermester De Ruyt er, nu

sum chef for de hollan dske flåder, der kom Danmark t il undsæ tning bl.a. unde r Kobenhavns be

lejr ing.

De folgcnde fredsår havde han sin tj eneste på Holm en, hvor hans store erfar ing og vide n var

med t il at udvikle Flådens beredskab og styr ke , hvad riget hurtigt atter fik bm g for . De euro pæi

ske uro ligheder i I G70-ern c - foran lediget af den fransk e konge Louis XIVs magtstræben - nåe

de også Nord en med at Dan mark-No rge blcv inddraget i krigen mod Sverige.

Nicis J ucl med sin store ad minis trative vide n og sine krigs• .oS sorna ndsmæ ssiqc erfar inger

bu rdc på dava-rende t idspunkt have gjort ham til nådefor er for d en ko mb inerede dansk-holland 

ske nå de i Ostersoe n. li an måtte imid lert id se sig forbi gået i de fc rsrc år a f krigen - a f politiske

grund e - og oven i kobct af en frem med - den ho llandske admiral Cort Ad ler. Det b lev i disse år

til tj eneste som eskadre chef sammen med de n dan ske ad rnirul j ens Rod steen .

Fors t i 1677 fik han midlenidigr ove rko mma ndoen t il sos ove r de samlede dansk-norske nå
der i Ostersoe n . hvor han ml-cl sto r stra tegisk og ta ktisk dygt ighed gen nem fo rte en glimrende

ka mpag ne mod den svenske nåd e. Hans dygt ige disposit ion er fort e til sejre n ved Møen

d. I. J UNI 16 77 og d et "'igtigste og helt afgorende slag i Koge Bugt l.J UlI 16 77. NielsJ uel vandt

de n dag soherredommet i Ostersoen for resten af krigen og sikrede dermed hærens fo rbind elses

linier ril Skåne samt u muliggjo rde en invasion af Sjælland t il krigens afslut ning 1679 _
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S/" Ii<'! i Kø/i" bugl 16 77
[Efter 'T or Sornllgt shirturj., ") .

Si<'lJJ,,~b oJrimira/ski/' ,
Cl/Il I STJ.-JSUS Q I' !STUS.

Den skånske krig hlc\" dermed vendepunk tet i Nids J ud s li,", li an havde oplevet a l blive forbigå

et Iorst af de europæisk he rorute admiraler Co rt Ad ler og Coneliu s T romp fra Holland . Fors t slaget i

Koge HugI viste den dans ke ko nge, a l Nie ls J ud "ar af samme storhed omend ik ke storre. Klingens

hengivenhed for Nicis J ucls bcdrifte r Fi k Form a f ud nævnelse til admiralgcncrallojr nam -I Ju li 16 7i .

sæde i ko ngens råd som gelw inieråd fra lGi8 afsfu uendc med st illillgen so m viccpr.csidcntchargc i

Admi ralitetet fra l li79 og samme .ir udn ævnelse til ridder af elefa ntord enen , den forne mste af a lle

danske orde ner.

I sine sids te år fra 16 79 t il 9 7 gjorde 1TI'1I 1 ni uigl brug <Jf IMII ~ store erf<Jri nger , vide n og kun nen

inden for Ilådc n som i poli tiske kredse. Hans sro rsrc bedr ift var m.iske , a l han med sin op fø rsel ug

kunnen sikrede flådens udvi kling på et narionalt grun dlag, der skulle ho lde sig i å rhundreder op til vo

re d age.

Del var Nids Jucl. der Ind ud arbejde da tidens taktiske soar tiklcr de r kom t il a l g.chlc i n åden t il

Iangl op i de l ISeende årh un d rede . Det var ha ns dygl ighed ug dag l i~e hevågcnh ed på Holme n, der læ r

te hans eft erko mmere ah id a l hu lde flådens skibe i "god stand " , at ti lslr æk keligl.' Ior svningcr alt id

holdt es rl.' t1e ril hUrl ig indsat s og at flådens office rer og mund skab blev t rmnct til SO~ t il op liyg-ning af

Flådens effek tivite t og beredskab . ..

Niels j ucl blev agte t og ære t af sin samt id , SO Ill en mand af gammel dans k dyd og opr igtighed 

som udt al t af Kingo ved hans begravel se. Det m:l aldrig glemmes - og må ske navnli g ikke i vor moder

nc t illsaltle r - a t nå r han vand r sine sejre ove r svens kerne. var det Iors t og fremme..t han s somands

skab og man ge års tje neste t il ses , Ila afgjo rde udf ald e t af dl.' kampe han lid log i.
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Mindeord ved Niels Ju<=ls

begravelse 1697

Af alle ta ler og d igte ved Nie ls Jucls be

gr uvelsc i 1697 er form ent lig T homas Kingo 's

vers dem , der på bedste måde tolker hans lige

rfemme sind og red elige væsen i hans lange

gern ing i flåde n.

"S taG Vandrin gsma nd, og J/lU "n sohdt un i ste n

og n i du sal» ej Flin t , ær da hans dodc Be n.

Th i del er IIUT N iels l "d, h vis Marv og Re n og Blod

med fyrigf IIjerte jvr sin Kongn Æ r.. sto d,

hv is Mandd fHtU Drif ter i saa ma nge Sos/ag sta aT,

en Mand af gam m el Dyd og daruk Op rigtigh ed ,

afJa og N ej Ol! hvad man god log ær ligt ved.

lJan s Sjæl, de n er h os Gud, hans Øen i de nne Grav,

lIan s Naad e j Minde, men s de r f indes VII'ld i Jlav ."

(Niende vers på h,U15 mindesmærke i kapellet til

Holmens Kirke ).
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N IELS JUEt - et h ist orisk navn

Fladen har knyttet Nicls Juels navn t il mange af sine gode skibe. For st finder man NielsJucl

givende navn t il en kanonchalup (1809-1 4) der efterfølges id skrucfregattcn NIELS J UEL

(1855-79) - en af sejlskibst idens sidste fornemme kon struktioner af nærlig samme type som

J YLLAND.

I 191 8 moder man igen navnet NIELS l UEL denne gang givende navn t il et ar t illeriskib

(19 18- 43) for nu atter at mode korvetten NIELS JUEL i flådens ta l.

Det er tankevækkende , at alle enheder i flåden, der har båret admi ra l Niels J ucls na vn, har

del taget akt ivt i forsvaret af Danmarks sømilitæ re int eresser - med hæder som den admiral, de r

har givet skibene navn .

Kanonchaluppen NIELS JUEl (1809-14)

K IH1 url chafup annendt i krigen HJ07-J.J.

Under kano nbå dsk rigen mo d England 1809 -1 -l byggedes iah l Si fun ojer af ty pe n kanon

chalup. f artøj et var nor mal t armere t med en svær kanon i hver ende i slæ bende rek ylaffuta ger og

t il at und erbrin ge i chaluppe ns bund under sej lads.

Kan onchalu ppen NIELS J UEL hlev bygget i Tronhe lm ( 1809) og gjor de krigen med i Nor[.;e

indtil 18 1-L Der skulk 30 mand s besæt ning til al ro run ojet. nå r de t ikk e sej lede for vind en. K,,

nenbådskrigen ru mm er ikke store navnkundige soslag. men talrige gue rilla-slag blev udk æ mp et

med den engelske Flåde, hvo r chaluppern e med helt emod vand , mange p riser ti l den da nske flåde,

såvel i danske som norske farvande.
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Shruefregarten N IE.LS J UEL (1855 -79).

Skruefr egatten NIE LS JUEL (1855 -79)

C Standers k i b s i e g e t v ed Hel gele nd 186 4 )

NIELS J UEL var de n Iorste skruefregat som blev bygget uden galio n med den faste stævn

Iort lobende helt ud i d med skægget. Fr egatt en havde 42 kanoner o mbo rd - 12x18 Pds rifled e

kan ener og 30x30 Pds glatlobende kanoner. Om trent dier samme tegninger byggedes fregatten

SjÆLL\ND (1858) , J YLlAND (1860) , PEDER SKRAM (1864:) sarrir korvetterne HEJl\.IDAL

( 1856) og DAGMAR ( 1861). Besætningen ombord udgjo rdes af 422 mand . Når man ikke sejlede

for sejl - den normale fremd rivning - anvendtes skib ets da mpmaskine på hele 300 hestekræfter.

Oven nævnte enhe der sammen med linieskib et DANNEBROG (1 850 ), ko rvetterne VALKY ·

RIEN (1846) og NAJA DEN (18SS), fregatt en TO RDENSKJOLD (1852) samt barksskibet SAGA

(1848) og flådens fø rste skrues kib THOR (1851) udgjorde rygraden i den da nske nåde under kri

gen 1864 mellem det lille Danm ark og overm agten Tyskland .
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30 pundigc sk ibsha'HJ7l . (Fra "Vor Sømagtlhis/oric" u..d O.Eidam og O.Lii tkcn).

I 1864 var fregatten Orlog skaptajn E.Sucnsons nagskib i slaget ved Helgoland d. 9 Maj 1864,

hvor den danske styrke best ående af fregatterne NIELSJUEL og JYLLAND samt Korvetten HEJM .

DAL (samlet kanonantal 102 - be sætning 102 3 mand) , sejrigt bekæmpede den ostrigsk-tyskc flå 

de p å 2 frega tter og 3 dampkanonbide me d et sam let kanonantal på 87 og en sam let besætn ing af

1112 mand.

Hvad besætning og kanonantal angik var skibene hinanden temmelig jævnby rdige.

De danske besætninge rs krig sven thed fra kr igene 184 8- 50 udgjo rde den ove rlegenhed, der af

gjorde slagets udfald. Under slaget tilføjede den danske ild modstanderen betydelig skad e og da cn

granat efter godt l 1{2 times kamp antændte det østrigske n agskibs - Schwarzcnbcrg - Iorrcjsning,

holdt fjenden af og unddrog sig forfølgelse ved at sej le ind på ne utralt territorium ved Helgolan d 

p å davæ ren de tidsp unkt engelsk farvan d.

Tabe l på dansk side var 14 døde og 55 sårede, de r land sattes i Christiansand i No rge og hvor

begravelsen af de faldne fand t sted d . 13

Maj 1864. 100 års dagen blev højtidelig

holdt i 196 ·1 ved Ilådcbesog af korvet

terne llELLONA og TRITON samt af en

norsk Ircg.u med tale ved graven af da

væ rende provst ved Hol mens Kirke ,

Provst H.Sandbæk.

Sejren betod bevarelse af dan sk so

herredømme j danske farvande - en sej r ,

der imidler tid kun fik ringe betyd ning ef

tersom våb enhvile af slu ttedes allerede

d. 12 Maj samme år.

Dæ llsbilled e o mbo rd [rega l/en N IELS JUEL i 11'16·1.
(Fra " Vor Somllg lsh islu rie "),
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Arti llerisk ibe t

N IE LS JUEl (1 9 18 · 4 3)

NIELS J UEL hlcv bygget på orlogs

værftet , hvor kelen blev lagt i 1914, men på

grund af krigen skred arbej det kun langsomt

frem. således at søsætning Først fandt sted

somme ren 191 8. Skibe t skulle op rindeli gt

have været lidt storrc og en forbedret ud gave

af 'vore tidligere kystpan serskibe - PEDER

SKRAf\. I, OL FERT FISCHER og HERLUF

TROLlE, alle på 3.65 0 TS.

Det blev aldrig færdigby gget efter de

Kystpanurski bel N IEL S JUEL,

so m op rinde lig plan/agt 1914.

oprindelige planer - af flere grunde . Parise 

ret kunne ikke skaffes fra USA og kanoner

ne fra Krup p i Ty skland var umulig at kobe. Eft er flere års poli tisk tovtrækkeri ble v det færdi g

bygget med en lettere (defe nsiv) armering. I stede t for 2x30 .5 cm kano ner blev NIELS J UEL ud -

rus tet mcd IOxl5 cm kun ener fra Bofors i Sverige. Fra op rindeligt at være kellagt som et panser

skib endte NIELS JUEL med at blive benævnt ar t iller i- og senere orlogssk ibe t NIE LS JUEL. Sk i

be t var cnd t mcd at blive en let kryd ser med ct panserskib s armering. Depl acem en te t blev

3.80 0 TS med en maskinkr aft på 6.000 HK og cn besætn ing på 310/ 369 mand. Fart en blev

16 knob.

Komm an doen blev hejst 23 Maj 1923 og ef ter et karl togt i danske farvand e gik provotogtet

nordpå til Bergen , Færocrne, og Leith i Englan d for ende lig at bcsog c Ge teborg p å vej hjem.

Samme år i Oktob er udru stedes til togt t il Syda mcrika med bcsog i Dar thm ou th (England) ,

Furi eh al på Madcira og de capvcrdiske oer for urilob af Ria de Janciro og Buenos Aires, hvor ju 

len blev fejret.

.·lrtil1cr ilkibet NIE LS/UEL 1918- 36 .
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I mellemkrigsåren e var skibet udrustet som

komm andoskib Ior Ar tilleriskol en og u tallig e gan

ge som komman do skib for de år lige ovelscsesknd

re. Herudover blev de t til man ge to gter t il udlan 

det:

- 1925 : Til Hel singfor s, Reval og Riga i Øster -

so en .

- 1926: T il Færocmc og øvelsesskib danske

farvande .

- 1928: Øvelsesskib for Dæksofficersskolen og

reservekade tskolen med Ko ngcbc sog til

Finland .

- 1929 : T il Midd elhavet , Marseille , Bar celo na,

Neapel, Tripoli s og Lissabon ud over

som øvelsesskib i danske farvand e.

....:. 1930 : To gt med kongcbc sog ti l Færocmc og

Island efterfulgt af togt ti l Midd elh avet

(193 1) med bcsog j Kcns ta tin opc l og

NIELS lUEL derfra t il Od cssa, Piræu s, Cenova Algier

og Tanger . for o plæg ning frem til 19 34.

Arene fra 19:13, hve r det bliver mere og mere ty de ligt, a t en ny krig nærmer sig, bliver log

terne til udlande t begræ nset : Samti digt i 19 36 gennemgår skibet en gennemgribende omb ygn ing

med henblik på at gorc speci elt ildledelsen mere tid ssvarende. Den gamle trebensm ast ud skif tes

med en svær pælemast med et mærs i 2 etager me d afstandsmåler og cen trals igte. hvorfra skibet s

kan oner kunne indst illes og affyres. Sam tidigt bli ver skibets gamle 5 7 mm ALK udski ftet med

10 stk. 20 mm og 8 stk. Bmm ALK [til bru g mod luftmål ). Provcrogtc t fandt Sled i 1936 efter 

fulgt af et kor t udlandsto gt i 19 37 ril Spi thcad (England) i anledn ing af Kong Geor g VIs kroning.

Efter verdens krigens udbrud ind 

gik NIELS JUEL i den udvidede ncu

tralit etsbcvogtn ing af dan ske farvande.

9. APRIL 1940 ved Danm arks besæt

telse Ja skibe t på Holm en med stæ rkt

red uceret besætning.

A rtilleriskibet NIELS JUEL

efter o mbyg'Jing 1936.
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I 1941 kom N IELS JUEL ud som

stems kib for uddann else af mathelever

- da tidens konstabelelever - for igen i

1943 al blive udru stet t il togt med da

værende ko mmandorkap taj n C.\\'csl er

mann som chef, To gtet begynd te den

5 MAJ - allerede den 28 J UNI blev

den værn ep ligtige besæ tning udskift et.
NIEL S J UEL ",nder arliIJuisk ycltlinKt r
i dansk e farvande (1936- 39). Togtets for mål var alene at træne den

3 24 mands store besætnin g i indre danske farvande, hvor ty skerne tillod skibe t at holde ovelse c

hovedsageligt i Isefjorden.

Den 29. AUGUST o m morgenen - hvor nåd en på ordre fra den daværend e chef for sovær

net , admiral Vede l sænk ede sig selv på Holmen for ikke at falde i tyskernes hænder _ var det che

fens hensigt fra Isefjord en at soge til Sverige. Efter passage af Hundested blev skibet angrebet af

tyske bombe n}" som i lav hcj de kastede Flere tidsindstillede bomber, der fald lidt o m sty rbord

a f skibet. "Mineeffekten" , som ekspl osione n Iorårsagede , gennemry stede skibet så kraftigt, a t

e1ekt ricit ctsforsyningen satte ud . Efter at have drejet syd i angreb et ty sk ny igen med maskin

sky ts, som NIELS J UEL engagered e efter atter at have bragt elektricite tsfors yningen i orden. Un

de r dette angreb blev 5 mand af skibe ts besætning såret , herib landt en art iller ikvart erme ster som

afgik ved død en rå dage senere.

Medens NIELS JUE L lå stoppet ud for Hundested a fventende ordre fra Kob enbavn. blev

skibet yderligere angrebet a f n y med mnskinsky ts og sidst igen af bombefly. Bombeangrebet for

årsagede svære rystelser i skibet og en stæ rk overk rængning.

Ved sidste bom beungreb opstod svære skader ombord. Elekt ricitet sfor syningen svigtede,

hvorved ildlcdelse sanlæg, amm unitionselevatore r. gyro m.v. blev sat ud af spillet . Med kendskab

til de alvorlige skade r, der var op stået om læ i skibet og me d kun ringe chance for at overleve for t

satt e tyske flyangreb i dagslys undervejs ti l Sverige, beslutt ede chefen arter at soge ind på Isefjor 

den. hvor NIELS J UEL blev sat på grund ud for Nyk øbing Sjæll and og sprængt af egen besæ t

ning. Den folgende morgen lod chefen nedhale nag og vimpel for der efter at sætte besætningens

sårede i lan d. Dermed var skibets tje 

nest e i det danske sovæm kom met ti l

en afslutning - ef ter 20 års lang og

t ro tje neste og som det enes te af den

danske flådes s tcrre ka mpenheder.

der und er krigen ko m i egentl ig

kamp med tyskern e.

N/ELSjUEL bombes
i /Jejjorde" af tyske flyvt! re.
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Ty skerne hævede senere vraget og bragte det t il Tyskland, hvor det i 194 4 hejste kommando

som kadet skib under navnet NORDLAND, med sejlads i Østersoen for oje. Blev sænke t ved egcn

besætning i Eck emfcrde Fj ord ved krigens slutn ing. efter denn e gang at være angrebe t af alliered e

ny.
Vraget af vort sidste penserskib ligger de n dag i dag som ct p lyndret skibsvrag på bunden af

Eckemforde Fjo rd.

Med navngivningen af korvetten NIELS J UEL den 26 SEPTEMB ER 19 78 på Aalb org Værf t

tæller nåden at ter et skib med dette så befa mle navn i dan sk sokrigshisrc rie. El skib snavn. de r al

tid ha r kæmpet for na tionens frih ed og selvstænd ighed. I 1809 - 14 mod England , i 1864 mod de

forenede tysk-ost rigske Fl åder og igen i 1943 mod Nnai-Tysklnnd - altid ef terlevende Admi ral

Nicls j uel's valgsprog:

NEC TE:"IERE NEC Tl\ IIDE
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.Uø" ou r ombo rd på SJmu fr ..gøu .." ...., El. S JUEt. .

l',mJcrlliibene NIELS I UEL og OL FERT FJSCJ/ER.
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