MEDD EL ELSER FRA
ORLOGSl\IUSEETS I\IO DE L BYG GER LAUG
Medl em saktivitet er vintcrsæsoncn 2005/2006.
De hidtidi ge torsdagsar rangem enter ændres til o nsdag kl. 1900.
Som omtalt på laugets genera lforsam ling vil lauget i den kom mende
vintersæs on sæ tte focus på model- og byggeteknik samt på tegnings- og
kenstru ktions teknik .
Det forelobig program vil derfor se såda n ud:
Onsdag den 5. oktober 2005 kl. 1900.
Modelteknik- og metode r (træarbej de),
Onsdag den 2. november 2005 kl. 1900.
Rebs lagning, teknik og metoder.
Frcdag den 2. dec ember 2005 kl. 1900.
J ulearrangement,
O nsd ag den -I. januar 200 6 kl. 1900.
Malerteknik og fremvisn ing af mod eller.
On sdag den I. febru ar 2006 kl. 1900 .
Frem stilling afsejl, - teknik og meto der.
Torsdag den 2. ma rts 2006 kl. 1900.
Metalarbejde. stobning og lodn ing.
Torsdag den 6. april 2006 Id. 1900.

Generalforsamling og foredrag.
T irs dagsm uder ne på Orlogsmnscct starter tirsdag den 27. september 2005
kl. 1900 - 2130 frem til tirsdag den -I. ap r il 2006. På tirsdagsmoderne vil der
so m noget nyt fra den '27. september 2005 til den 20. december 2005 blive tilb udt
et l!rundlæggend e tegn e- Og konstrukti onskursus. Fra den IO. Januar 2006 til den
-I. April 2006 fortsætt es med æ ldre tiders konstruk tions- og ops lal!ninl!smetode r.
Kurserne gennemfores med introduktio n og vej ledning ved Niels Probst og Poul
Beck og forskelli ge og varierede opgaver, so m man kan arbej de med enke lteller parvi s.
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..Beskrivelse af Kaptaj n V. Hovgaards
Projekt til en Undervandsbaad. 1900"
Eller hvad der kunn e væ re blevet sovæ r nets før ste ubåd ...
Af Søren No rby, cand. mag .
E: soeren@noerby.net
W: www.noerby.ne t
Orlogsmusee ts ge mmer inde holder
et væ ld af interessante ge nstande,
bill ed er og proj ekter fra søværnets
mangeårige his torie. På en af hyld ern e
står bl.a. en flot indb und en mappe
med den sigende tite l: "Beskrivelse af
Kap tajn /1: Ho vgaards Proj ekt til en
Undervandsbaad. 1900 "'.
For læsere, der interesserer sig for
søværnets
og
undervandsbådenes
historie i sæ rdeleshed, vil navnet George W. Hovgaard ikke være ukendt,

men da ingen ki lder hidtil har beskrevet
projektet fra år 1900 , vi l jeg her give en
beskrivelse af fartøjet, der i Hovgaards
vanlige stil på mange område r var
temmelig revo lution erend e.

Georg William Hovgaard
Geo rg
Willi am
Hovgaard
blev
sokade t i 1875 og blev fire år senere
udnæ vnt til søløjtnan t med det højeste
poi nttal, de r hid til var op nået ve d den
afsluttende eksamen. Han blev der for
tildelt den prest ige fyldte "Gerners
Medalje", op kaldt efter fab riksmester
Henrik Gerner, der fungerede som
chefkonstruktør ved Skibbyggeriet på
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Georg William Hovgitard
(1857-/950).

Holmen fra 1772 til sin dod i 1787.
Hovgaard vare n sto r teknisk begavelse,
og i 1882-1 883 se ndte flådens ledelse
ham med frega tten SJÆLLAND til
Vestindien, hvor han sammen med
observator C. F. Pec hule foretog observationer af Venuspassagen fra et
ob servatorium på SI. Croix.
Efter hjemk omsten se ndte søværnet
ham i 1883 til det britiske flådeakademi
i Greenw ich, hvor han blev uddannet
som sk ibsk onstruktør. Da han tre år
senere vendte tilbage til Danmark
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var han bl.a. med til. sa mmen med
chefen for O rlogsværfte ts Konst rukionsko ntor F.L.M. Ortrnannn, at teg ne krydseren VALKVRIEN, der lob af
stablen på O rlogsværftet i 1888. Se lv
om krydseren var et god t designet
orlogsskib, der fik 35 års tjeneste
i den danske flåde, var det nu ikke
VALKVRIEN, at Hovgaard skulle blive
husket for.
I slutn inge n af det nittende århund rede
begy ndte flere af verde ns flådemagter
at eks per ime ntere med skibe, der
kunne sej le helt eller delvist under
havets ove rflade . Hovgaard kastede
tidligt sin kærlighed på disse nye
undervandssej lende fartøje r og blev
sna rt banner fører for indforelse n af
sådanne fartejer i den danske flåde .
Allerede året efter sit ophold i
Storbritann ien udgav han i London en
lille engelsksproget bog; "Submarine
Boats ", hvor i han freml agde en
række arg umenter for de nye fartøjers
fortræffelighede r sa mt et færdigt
projekt til en torpedobåd, der ku nne
dykke ned under overfladen, hvis de n
blev truet.
Det, Hovgaard arg umenterede for, var
ikke en ubåd, som vi kende r dem i dag ,
men mere en dykke b åd, der normalt
sku lle operere på overfladen og kun
dykke, når den skulle angribe ove rlegne overfladeskibe. Fartøjets rolle var
defensiv og den skulle hovedsagel igt
deltage i forsvaret af Dan ma rks ho-
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Ho vgaards tegning afundervandsb åden Fa 188 7. Projekt ets største nyskab else
var komm andobroen, der sikrede skibschefen bedre udsyn. Samtidig fo reslog
Ho vgaard at fa rtojet sk ulle Ildstyres med akkiunulato re t; der kunne drive det
F em, når det var dykket. En ny skabelse, derfra årh undredskiftet og næst en 100
år F em skilIle bli ve den fo retm im e F emdr ivnin g af ub ådene, n år de opererede
linder havets ove/flade.

vedstad.
Premierløjtnantens vigtigste pointe
var, at blot frygten for, at der skulle
være en eller flere undervand s- eller
dykkebåde i et givent farvandsafsnit.
ville få fjendtl ige flådeenhed er til helt
at holde sig væk fra området. Den fremsynede premierløjtn ant kom her med et
argument, der den dag i dag stadig har
stor gyldighed.
Trods projektets fremsynethed blev
det ikke realiseret, men bogen gjorde
at ubådsinteresserede i hele verden Ak
øje på den danske søo ffi cer.
På dette tidspunkt var Hovgaard
allerede blevet en af de vigtigste danske fortalere for det, der blev kendt

som "la jeune ecole " (Den /Ing e
skole ).
Dens grundide var, at hovedmålet i en
sokrig ikke var fjendens krigsskibe men
hans handelsflåde. En krig mod disse
var den mest effektive måde at tvinge
modparten til forhandlingsbordet, da
man direkte angreb fjendens økonomi
og derved underminerede hans evne til
at føre krig.
Samt idig mente fort alerne for la j eu ne
ecole, at de store panserskibes tid var
ved at være forbi. Torpedoen viste sig
i disse år som et meget lovende våben,
og fort alerne mente derfor at fremtiden
ville byde på fl åder bestående af små
torpedobåde, der kunne gemme sig tæt
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"Overflaadebaaden " skulle kunne sejle 13-14 knob, når den var på s il storste
dybg ående , og el par knob mere når ballasttankene var lomme. Hovgaard mente
kun, del ville være nedvendigt at pansre de dele al skroget, der stak op ovcr
ove/flade n. De med tyk sort streg markerede steder på fa nej ets Io skorstene og
kommandot årn skulle alle iklædes 3" panser. der kunn e stoppe en 5 7111111 granat
på 11(JO ineters afstand. Forresteforhojning er kommandot årnet. dergavfartojets
chefudsyn. når man sejlede medfyldte ballasttanke. Ved let deplacement ville
chefens ojenhojde være 1,3 7 m, mens han ved nedskænket sejlads ville have en
ojenhojde på blot 76 cm over vandoverfladen.
ved kysterne, og herfr a udfore dodelige
torpedoangreb mod ang riben de panserskibe. De store panserskibes problem
var, at trods de res store ka none r og
tykk e panser, sku lle der som oftest kun
en enkelt torpedotræffer til at sænke
skibet.
Flåderne sku lle derfor bestå af
torpedo- og ubåde, der kunne forsvare
de hjemlige kyster, mens en flåde af
krydse re med sto r aktio nsrad ius sku lle
angribe fjendens han delsskibe.
Som navnet mere en d antyderstammede
ideerne bag lajeune em/e fra Frankrig,
og her var man i 1886 gået så langt, at
den nytiltrådte marineminister havde
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suspe nderet bygningen af store slag skibe til forde l for en massiv investering i torpedobåde, ubåde og krydsere.
Hje mme i Danmark fortsatte Hovgaard sit arbejde med og for de nye
undervandssej len de fartøjer, og i
1888 havde han en længere art ike l
i Tidsskrift for Sovæsen med titlen
"Overfi adebaade ". Det i art iklen beskrevne fartoj var populært sagt hverken fugl eller fisk , hverken ubåd elle r
torpe dobåd. Problemet var at samtidig
med at torpedoen havde udviklet
sig til et brugbart våben, var der blevet udviklet en række modv åben.
Hurtigskydende skyts, projektorer,

torpedo net og torp edojagere havd e
med fort, at torp ed ob ådenes hidtidige
taktik me d masseangreb ville med fore
betydelige tab blandt torpedobådene.
Tab, der ifo lge Hovgaard bedst kunne
undgås. hvis torpedobåden kunne
dykke he lt eller de lvis t ned under
havoverfladen . Han foreslog derfor en
såka ldt "O verfladebaad" - et skib, hvor
hov edp arten af skroget sk ulle befind e
sig under hav overfl aden .

Arg ume ntet for und ervand sbådene "
var forts at den store trussel mod tor-:
pedob ådene, som udvik lingen af hurtigskydende skyts . udgjorde. På de tte
tidspunkt skulle torpedoerne affyres
på under J 000 meters afstand, for at
ma n kun ne regne med at ramme det
tiltænkte mål, og på den afstand var
torpedo både ne meget sårbare overfor
de hurtigskydende kanoner. I artik len i 1899 slog Hovgaard fast,
"Maskinskytset og
Torp edoat
So m med proj ekt et fra 1887 ble v baadsjagerne [ha r] 1111 saogodtsom
"Overfladeb aaden" heller ikk e rea- nmuliggj ort Torp edobandsangreb i
liseret, men det fik ikke Hovgaard sig tba rt Ve}: om Dagen ". Sam tid ig
til at miste modet eller tilt roen til havd e opfinde lsen af det elekt riske
de nye undervandssej lende fartojer. lys, der bl.a . blev brugt til kraftige
Ime ns fortsatte udviklingen uden projektorer, "i hoj Grad vanskeliggjort
for Danmark. og i begyndelsen af angreb i sigtban Vejr om Natten. "
1890'erne blev akkumulatoren opfundet . Den betod, at fartoj erne nu kunne Undervandsbåden var som nævnt tilge mme stro m til brug. når de opererede tæn kt en rolle i soforsvaret af Danneddykkede. Derved var ubådenes an- marks hovedstad, og Hovgaard slog
det sto re probl em overvunde t. Det fas t at "Tilste deværelsen '!l saadanne
sids te probl em , hvordan man i den Bamle vil saogodtsom iunuliggore
ned dyk kede ubåd holdt styr på egen Opholdet i Sunde t [or en fjendtlig
posit ion og målet s ditto. blev ove r- Fiaode og vi! saaledes bedre end Miller
vundet i slutningen af I890'erne, hvor og Fa rter kunne afværge Blokade og
den franske flåde opfandt periskopet.
Bombardement. "
Ved overgangen til det tyvende å r- G ru ndta nke n va r at selv hvis den
hund rede var de tre hovedpro bleme r fjend tlige sty rke skulle vise sig i
således overvundet, og i 1899 blev stand til at omgå so forterne og de
publ icerede Hovgaard igen en artikel ud lagte miner, ku nne den på ingen
i Tidsskrift for Sovæsen. Her slog han måde sikre sig mod en neddykke t og
igen til lyd for at soværnet skulle indko - derfor usynlig undervandsbåd. Ved
be eller bygge e n undervandsbåd ,
at give undervand sbådene en storre
akt ionsra dius ville de t tilmed, ifolge

7

Samtidig med at Hovgaard afleverede sit proj ekt besluttede den amerikanske
flåde at indkobe dets forste ub åd. HOLLAND• .1'0 111 ub åden blev do bt efter dens
opfinder John Holland, var 16 ineter lallg og havde et deplacement på 63 tons
uddyk ket. Den var armeret med en45 cm torp edo og et lille maskingevær.
Konstruktionen afden amerikanske ub åd blev tætfulgt afden danskefiåde . og
i Orlogsmuseets arkiv ligger detaljerede rapporter om den amerikanske ubåds
fo rmåen og om dens eft erfolg er afLake-tvpen. (US Navv- 1\·1\·1\:llal'sollrc e.(JIg ).

Ho vgaard. være muligt at benytte dem i
inva sionsforsvaret af Sjællands kyste r.
Den und ervandsbåd , som Hovgaard
lagde op til i artiklen i Tidsskrift for
Søvæsen i 1899, var ca. 250 tons tung,
40 meter lang og i stand til at operere
på en dybde af ca . 30 meter. Den
forho ldsvis lave dybde grund ede i, at
ubåden som nævnt var til tænkt at
skulle operere i Ør es und , som kun få
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sted er var over 30 meter dyb.
Selvom H ovgaard i artiklen frem kom
med mange argumenter for han s
ub ådspr ojekt. var han klar over, at
he le ideen med undervan ds-sejl ende
fartøjer gik mange i søvæ rnet imod.
J slutningen af artiklen for eslog
han derfor, at ma n byggede e n lille
forsegsub åd. der skulle vise om de
tanker og ideer, som bl. a. Hovga ard
va r fortaler for, overh oved et var rea-

lisabl e. Hovgaard henviste ige n til
erfaringe rne fra udland et, da han skrev
"Vi ha ve set, hvorledes man saavel i
Fra nkrig so m i Amerika ha ve Ji mdel
detfon naalstjenligt al bygge en mindre
Baad til Forsog. Da Bekostning en ved
en saadan Baad vil bli ve forho ldsvis
modera t, synes de l al være fordelag tigs t
ogsaa fo r os al gaa den Vej fors t al
bygg e en Fo rsogsbaad. "
Tan ken 0 111 en forsøgsbåd lå også til
grund for det færdi ge proj ekt til en
und ervandsbåd, som Hovgaard i år
1900 aflevere de til Orlogsværftet.
Projekt til en Undervandsbaad.
1900.
På projektbeskr ivelsens første side
opsatte kaptaj n Hovgaard de fem
hovedprincipper, der lå til grund for
den projektere de und ervand sbåd ens
udseend e.

l . Boaden. del' læn kes benyttet i .'
Sundet eller lignende stedet;
skal kunne bevæge sig ved
Dampkraft og kunne na vig eres
som en almi ndelig Torpedobaad med el passende Fr ibord
og rimelig Aktionsradius.
2. Den skal ku nne bevæge sig
saa dy bt nedsænket, al kun
meget ring e Fribord bevares
i "Skvalpestilling ". Da de t
under disse far/IO Id som Reg el
vil være ne dvendigt al lukke
alle Aabninger vandtæt, tnaa
den være i Besiddelse af en
Bevægekraft. der er uafh ængig
afLuften.
3. Den ska l kunn e sænke sig heil
ned under Vandels Overflade
og ska l være konstrueret til al
modstao Vandtrykket p aa en
dy bde afZilfavne [3 7 meter] .

-.
.........
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4. Den skal besidde de f ornø dne
Installationer til forsøg med
Bevæg else saave l frit flydende
under Vande t so m glide nde
langs ha vbunden.
5. Den skal f øre et Udskydningsapparat til 18 in Whiteheadske Torpedoer:

Undervandsb ådens ti/tænkte dimensimler:
He le længde
20,88 m.
Størst e bredde
3,33 m.
Dybde af selve
skroget m idtskib s
2,36 m.
Dybde af skro g med
over- og und erbygning
3, 16 m.
Total dybde med kommandotåm og "slidtømmere "
3,86 m.
Bådens skrog var vertikalt inddelt i tre
sektioner. Midterst et "centra lt Legeme
afForm som en fladtr ykt Whiteheads k
Torpedo " samt en ove rbygning og en
underbygning. Skroget skulle inddeles
i syv vandtætte sektioner og øverst var
placeret en vandtæt overbygning - et 66
cm højt kommandotårn - hvorigennem
ubådens eneste ind- og udgang var
placeret. Selve skrogformen var
elliptisk, fladest på midten og mere og
mere rund jo nærmere man kom forog agterstavn.
Som med moderne ubåde skulle
Hovga ards undervandsbåd bygg es med
to skrog. Inderst et trykskrog, der sku lle

la

kunn e holde vandet ude når fart øjet
opererede und er havo verfladen, og
uden på dette et strømligne t skrog, der
skulle "lobe fuld af van d, naar Baaden
sæ nker sig ned, sa mt [. ..] lænse sig
se lv. naar Baaden hæver sig op over
Ove/fladen ".

~.

Ho vgaards tegning
middelspant.

af

fartøjets

Ved hjælp af ballasttanke kun ne fart øj ets deplacement ændres, og Hovgaard
opstillede tre deplacementstal. 92 Y2
tons når fartøj et var letteste, 99 tons
i den såkaldt e "Skvalpestilling "3 og
l 07 tons helt nedd ykket. Hovgaard
gjorde dog samtidig opmærksom på
at ballasttankene kunne fyldes, så
båden kunne indtage en hvilken som
helst stilling, der lå imellem letteste
deplacement og helt neddykket.
Fartøj et skull e udstyres med en 200hestes dampmaskin e, der ville give en

II

topfart på ti kno b og e n akt ionsradius
på 100 kvadratm il ved ti knob og 1 50
kvadratmil ved otte knob.
Ved neddykket sejl ad s s kulle ubåde n
drives frem ved hjæ lp af en lille
31 -hes tes elektrisk moto r. Ifol ge
Hovgaard s beregninger ville den give
ubåden e n to pfart på sy, kno b og en
ak tionsrad ius på ca . 30 kilo meter ell er
tre tim er ved fu ld kraft og seks tim er
ved ha lv. Dampmot oren skulle vær e
i stand til at ge no plade batterierne
på blot tre tim er s drift . hvis den
ikke sam tid ig s kulle drive fartøj et
frem . Det var dog mul igt at be nyt te

dampmotore n til geno pladn ing og
fre md rivning sa mtidig. men i så fa ld
ville genopladningen se lv følgelig tage
længere tid .

Det var planen. at da mpmo toren ku n
sku lIc benyttes. n år ub åden lå på lett este
vandl in ie, hvor den L l m hoj c skors ten
kunne rejses op. En da m pmas k ine
kræver luft og til formålet plan lag de
Hovgaurd at fartej et sku lle udstyres
med e n art s no rke l. Et 3,66 m lan gt
ror sku lIc kunne sky des op og ned og
sku lle derved sikre at dam pmask inen
kunne få luft se lvo m bo lger skyllede

I projektb eskrivelsen henviser Hovgaardfiere gange til erfaringerne medflådens
torpedo- og patruljebåde. når han skulle argumentere f or eller imodf.eks. valget
affrcmdrivningsmaskineriet, der 1'0 1" lig del ; P ATRUILLEBAAD N R. 4. der her ses på
L) 'Ile/ten.(Orlogs museet).
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ind over fartojets dæk . Roret kunne
dog kun benyttes når ubåden opererede
uddykket, og kan derfor ikke helt
sammenlignes med moderne snorkler.
Ved neddykket sejlads skulle skorstenen lægges ned og "bortstuves i

Overbygningen ".
Både i "Skvalpestilling " og he lt
nedd ykket skulle ubåden dri ves frem
af de n elektriske mot or. Ho vgaard
skrive r i projektbeskri velsen , at han
havd e overvejet at udstyre fartøj et
med benzinmotor, men at e ffekten af
en såd an motor ikke var tilstrækkelig
til ubådens plan lag te maski nkraft.
Hovgaard nævner ogs å muligheden
for at benytte en benzinmotor med

flydende ilt, men slår fast at denn e
tekno logi end nu va r for uprøvet.
Hovgaard gør opmærksom på, at hans
valg af fremdrivning var identisk med
den franske flådes valg til deres nyeste
ubåd " LE ARVAL " . Projektbeskrivelsen
indeholder en række henvisninger
til andre landes heldige og uheldige
erfaringer med ub ådsprojekter. og
vise r tyde ligt at Hovgaard var sæ rde les
ve linfo rmere t mht. andre land es
ubådsbyggeri .
Brændstoffet - vandballast. brændolie
og ferskvand til ked len - skulle
alt sammen opbevares i skrogets
underbygning, hvor ogs å fartøjets store
ballasttank var placeret. Tanken kunne

~.
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F'artojet var udstyret med i all 14.6 Ions tanke, hvorafde 12 tons var vandballast.
Der var Hovgaards agt al fartojet skulle udstyres med en pumpe. der kunne
lænse el 1011 vand i minuttet. Den elektriske pumpe kunne dog pga. trykket kun
benyttes. n årfartojet lå nær overfladen . hvorfor ub åden også skulle udstyres med
en elektrisk stempelpump e. der kunne lomme tankene på storre dybder. Denne
kunne dog kun pump e 200 liter vand i minutt et. Sidst men ikke mindst kunne
fo depumpen i maskinrunnnet benyttes til med håndkraft at tomme tankene.
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indeh olde seks ton vand, og med den
fy ldt ville ubåden ligge i den såka ldte
"Skvap lestilling", hv or kun tårn et var
ove n vandet. Sku lle ubåden dykke
helt ned under overfl aden var det
nodvendigt også at fylde de n tre tons
store overtank.

Sikri ngen af skade r ved ko llision
med hav bunden fik stor bet yd ning for
fa rtøj et da de t sa mtidig va r Hovgaards
ide at underva ndsbåden skulle kun ne
lægge sig på bunden. og her ro ligt
afvente at fjenden nåede inden for
skudho ld.

Det va r Hovgaards ide, a t ubåden
ved neddykket sej lads i hovedsag en
skulle befinde sig på minim um 15
meters dybde. Her ville den være i
sikkerhed for at kollidere med skibe på
ove rfladen . Op erat ion e r i den ne dyb de
indeholdt dog en risiko for at fartojet
skulle ko llide re med havbu nden . For
at forh indre at fartej et fik skader ved
en ko llision med bunden. var den
ned erste del af skroget beklædt med
så kaldte "slidplan ker" - tre I O cm
tykke planker - de r skulle "beskytte

Sku lle ubåden springe læk va r det
mulig t a t pumpe de n seks tons store
ball asttan k i und erbygn ingen læns "selv
Iwar Boaden er paa s tore Dybder ",
Samtidig skulle fartojet udstyres med to
ver tika le " finner" i stæ vne n. der sku lle
hold e ubåden mere stabil, når de n
sej lede neddykket. Fartojet va r og så
udst yret med fire "Endetanke", der
havde samme funktion som nutidige
ubådes trimtanke - at få ubåden til
at ligge van dret også e lie r at den va r
dykket.

Underbygningens Plader mod lokal
Pauvirkning «I' Sten, Iwar Boaden Selv styri nge n af ubåden foregik
lægger sig paa Havbunden, eller naar genn em et vandret og et lodret ror, der
den Bevæger sig gl idende hen langs begg e var placeret i fartojet s agterstævn .
denne". Som en yde rlige re sikring af Når ubåden var i letteste dep lacement
fartej et var brændslet til dampmaskin en
anbrag t i en separa t underbyg ning, de r
ville tage stedet. hvis fartojet skulle
stode på hård e genstande på bun den.
og både ro r og skruen var beskyttet
af en vandret og e n horiso ntal boj le.
Samtidig var stævnpartiet gjort
meget spids t. Form ålet med dette var
som Hovgaard skrev " at forminske
pauvirkningerne ved Gru ndstodning

eller Kollisioner ....
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ville c he fen kunn e opho lde sig på
dæk ket og her fra navigere båden, I
"Skvalpest illingen" ville han tage
op ho ld i komma ndo t årnet. der var
udstyres med tykke glasruder hele vejen
rundt. hvorigennem c hefen fortsat ville
ku nne bestemme fartej ets position og
udstikke kursen mod måle t.
Til brug for navi ge ringen når ubåden
opererede nedd ykk et var den udstyret
med et så kaldt "Optisk Ror ", der

var da tiden s navn for de t vi i dag
kalde r periskopet. Det 2,1 m lange
ror, der skull e lave s af bro nze eller
stål , var udstyret med optik og var
me d Ho vgaard s ord "i store Træk en
Kikkert ", me n de t var ikke meni ng at
chefe n sku lle kigge i periskopet, som vi
kender det i dag. I stede t skulle det lys,
der kom igennem røret, kastes op på en
lille hvi d plade, hvor chefen så kunne
se et bi lled e a f overfladen reflekteret.
Ror et skull e kunne ko res op og ned
tel eskopisk og sku lle derud over kunne
rigge s helt væk, når fartoj et skulle tag e
sin e ne torpedo o m bord.
Det va r ikke meningen at røret skulle

benytte s ved a ngreb. Her skulle un dervandsbåden i stede t dykke ud og
fra overfladen, som en almindelig torpedobåd, pege stævn rore t mod fjen de n og affyre torpedoen.
Med hensyn til andre naviga tionsredskaber sku lle fartøjet nok udstyres
med et ko mpas, men "idel Baaden

tænkes anvend, ved Københavns
Rhed eller i Farvande, hvor der er
Krigsmærken vil Kompasset forovrigt
i sigtbart Vejr være overfiadigt ". De
mange metaller i ubådens skrog ville
og så go re e t ko mpas svært anve nde ligt,
og Hovgaard lagde i stedet op til

Orlogsværftets torpedomagasinfotograferet i /904//905. (Marinens Bibliotek).
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at fartej et skulle udstyres med "el
gyroskopisk Apparat ". so m han beskrev
indgående i teks ten og med et separat
tegningsbi lag til projektbeskrive lsen .
Til styringen af farteje ts dybde
forestill ede Hovgaard sig, at det skull e
udstyres med samme mekanisme,
som de Whiteheadske torpe doe r var
udstyret med. Det mest genia le i
Robert Whiteheads torpedo var den
automatiske dybdestyrer. der holdt
torpedoen i den fastsatte dyb de.
Dybde styreren blev kaldt "det hemmelige rum" og indsigten i denne del
af torpedoen, var det som kost ede
koberne flest peng e. Mekani smen
skulle dog ikke være helt automatisk
i Hovgaards ubåd. I stedet skulle
Whiteheads mekani sme fungere so m en
dybdem åler. der fortalte rorgængeren
om han sku lle stille det vandrette ror.
så ubåden dykkede eller gik tættere på
overflade n. Fartej et skulle derud over
også udstyr es med både et manometer
og en kræugningsmåler, der viste
dybden og om ubåde n var på vej mod
bund en eller ove rflade n.
Ubådens armering var et 18 tomm ers
(45 cm ) torpe doror placeret i fartoj ets
stævn. Roret af var afsa mme type. som
blev installeret i ky stforsvarss kibet
HERLUf TROLLE, der var under bygn ing
på Holm en, da Hovgaard afleverede sit
projekt. Fartoj et skulle armeres med en
enkelt 3,66 meter lang torpedo. anneret
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med 60 kilo sky debomuld,
Det var en storre proces at få torpedoen
bakset om bord. "Torp edoen lag es lied
gennem Lugen j Konnnandotaarnet eller al Ladn tngsrummet er aftaget. Ved
Tallier; Skruerog Skimler transpo rteres
Torp edoen ind i Tor pedornnunet ".
Til slut i projektbeskri velsen har
Hovgaard et a ls nit om "Baadens
Benyttelse i Mil itære Øjemed ". Her
lægg er han ikke skj ul på, at der er
tale om et eksperiment og at det
forst efter en række fo rsog ville være
muli gt med sikkerhed at udta le sig
om hvordan fartøjet bedst skulle
benyttes i krigsojem ed. Fartojet havde dog den klare fordel, i følge Hovgaard, at det kunne hurtigt skifte
rolle fra almindelig torpedobåd til
undervandsbåd, og derfor nemt kunne
tilpasse sig et ændret trusselsmilj o.
Som allerede nævnt skulle den bruges
til forsvaret af Danmarks hovedstad.
og Hovgaard skrev se lv direkte:
"Baaden tænkes knyttet til en Station
S0 l11 Middelgrundsfo net,
111'01'
der
kunde findes Doubleringsb esætning.
Reservetorp edoer og de fo rno dne
Forraad. "
For at den seks - ni mand store
besætning kunne trække vejret.
når ubåden operere de neddykket.
sk ulle den udstyre s med en række
"Luftopsamlere ", der kunne opbevare
luft under ca. I00 atmosfæres tryk

til bru g for den neddykkede sejlads.
Op samleme skull e placeres rundt i
båd en, hvor der var plads, og Hovgaard
gjord e opmærksom på vigtigheden
af, at udskiftningen a f luften skete
på en måde , så trykket i ubåden ikke
kom væs entligt ov er eller under en
atmos færes tryk. T il dett e form ål skulle
ubåden udstyres med en elektrisk
try km åler, der automatisk pump ede
luft ud af fartøje t, hvis trykk et blev for
hojt. Den skulle bygges til at virke helt
ned på ubåd ens mak simumdybde. hvor
trykket ville væ re fire atmosfære. Ved
hj æ lp af de nne pumpe kunne luften j
fartej et skiftes helt ud en gang i timen.
Som med de andre elektriske pumper

fl:1--: ro
LLf.1 :;

i ubåde n ku nne ogs å den ne pumpe
nodstilfælde opereres ved håndkraft.
Allerede på delt e tidspunkt var
man klar over, at ubådens batterier
udsendte syredampe. der ikke var
sundt for hverken mandskab eller
ma skin eri . Derfor var det planen, at
ved overfladesejlads skulle luften
til torpedoru mme t. de r lå forrest i
fart øjet, tran sport eres igenn em akkumul atorrummet ge nnem et lan gt
ventilationsrør, Herfra skulle den friske lu ft drive igenn em fartøjet og frem
til kommandorummet. hvor det kunn e
slippe ud af den åbne tårnluge. Ved
nedd ykket sejlads var
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Gpstaltstegning afHo vgaards ub ådsprojekt. A) Ventilationsrore t. B) Skorstenen,
hvorigennem luften kom ind og ud afb åden.
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Hovgaards projekt blev forst realiseret i 2004 og da i noget mindre storre/sesfo rhold end premierlojtnanten ha vde planlagt. Medleni af Orlogsmusee ts
Modelbyggerlang. JO/ g en Østergaard, byggede en lille model i I:50 af ubåden.
Den 35 cm lange model kan i perioden 13. til2S. august 2005 ses i konkurrencen
"Model 2005 " på Orlogsmuseet i Kob enhavn. (JO/gen Østerg aard) ,
akkumulatorrummet det sted. hvor
ubådens "dårlige" luft ville blive
pumpet ud. Til form ålet var der placeret
en ventil på skro get , hvor igennem luften kunne pump es d irekte ud i van det.
Den sidste men ikke mindste detalj e
ved undervandsb åden var bøjen, der
bl.a. inde holdt en telefo nledning,
der gjo rde det m uligt for ubådens
che f at kommunikere med f.eks . et
venligs indet overfladefartoj .
Den ene ste detalje, som Hovgaa rd ikke
dækker i den ellers meget grundige
projektbeskri velse, er byggeprisen
for undervandsbåden. men i artikl en
fra 1899 anslog han at en 70 tons forsugsb åd ville koste ca. 200 .000 kr..
mens den " rigtige" 250 -tons store
ubåd ville koste mak simum 600 .000
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kr.
Desv ærre for G. W. Hovgaard anbefalede en kommission under Orlogsværftet i juni 1902, at soværnet
pt. ikke burde indfore ubåde , og
Hovgaards projekt blev de rfor lagt på
hylden.
Komm issio nen var af Marinem inisteriet bleve t bed t om at svare på følge nde spørgsmå l: "Hvor vidt en Undervandsbaad egner sig til anvende/se
i vort Sofartsværn og da i hvilket
omfang? " samt "Hv ilken Konstruktion
maa anses far den hensigtsm æss igst e
f år I'O re Forhold? ". Kommi ssion en
afgav sin betænkning den 30.j uni 1902.
og konk lusionen var, at soværnet ikke
burde anskaffe ubåde . For det forste
mente kommissio nen, at de danske
farva nde, med dere s ringe dybde, ikke

kun ne sikre en optima l udn yttelse som konsulent fo r den ame rikan ske .'
af ubådene. Det and et arg ume nt var. regering i spørgsm ål vedrorende sk ibsat dat ide ns ubåde krævede man ge konstruktion. og han blev en a f ve rde ns
ressou rcer til vedlige holdelse og fore nde eksperter i dell e emne.
reparat ioner. og skulle de operere
væk fra hove dstaden. ville de t blive Med Hovgaard s farve l miste de sonod vend igt at anlægge e n helt ny væ rne t et af sine storste talenter. og
og befæstet base til dem . Udg iften tilhængern e af ind forelsen af ubåde
til delle stod e fter kommissionens i soværn et mistede deres absolutte
mening ikke i forh old til de nye våbens forkæ mper. Hovgaards stafet blev dog
formåen, Om vendt var ubådene heller hurti gt give t videre ti! en række a f han s
ikke særlig an vend elige ved forsva ret yngr e sooffi cersko llege r, og det skulle
af Koben havn. da de lavva ndede far- i 1909 lykkes dem at ove rtale flådens
vande og de ud lagt e minespærringer ledelse til at investere i Danmarks
her ville indskrænk e fartej ern es ope- første undervandsbåd. DYKKEREN.
rationso mråde betragteli gt.
Komm issionen henl edte dog opmærk- Georg Will iam Hovaaard dode I
so mhede n på. at ubåde fortsa t var på Co lum bia Height s, Brooklyn. den 5.
forsegsstadiet. og at soværnet derfor januar 195 0 i en alder af92 år.
skulle genovervej e indkob af de nye
fartøjer, når de davære nde prob lemer Li tt eratur
Bibliografisk Leksikon. O pslag om G.
var lost.
W. Hov gaard, Skrevet af H. C. Bjerg.
At Orlogsværftets kommission g ik
imod ind forelsen af underva ndsbåde i Pga. pladsmangel kan hele litterasoværnets tal var en kæmpe skuffelse turl isten ikke b ringe s. Den kan op lyses
for Hovgaard . Desi llusioneret trådte ved henv endelse til redakti onen.
han i 190 I uden for nu mmer i sc værne t
til fordel for en ansætt else som
professor ved det a nsete amerikanske
universitet " Massachusetts lnstitute
of Technologv" med matematik og
krigss kibskonstruktion so m specialer.
Han forl od end eligt soværne t i 1905.
Unde r både Forste og Anden Verdenskrig fung erede han . med rangen
Ca ptai n i den am er ikanske fl åde ,
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Lissa 1811 - et mini Trafalgar med omvendt fortegn
Per Jacobsen
De n 13. marts 18 1\ udkæmpedes i
Ad riate rhavet ud for oe n Lissa (vo re dages Vis) et isokrigsh istorie n
lidet påagtet slag mell em en britisk
frega teskadre und er kommando a f
C apta in William Hoste ( I) og en franskve ne tians k esk ad re und er kommando
a f Capitaine de Vaisscau Bernard
Dub ourdieu (2 ). S lage t er imidl ertid af
fler e gru nde bemær kel sesv ærdigt , og
de t fol gende er e t fo rsog på at skildre
det og dets baggrund.

Den strategiske situation.
I 18 11 var Adriaterhavet nærmest et
fransk ind hav. Den ves tlige k..y st fra
Venedig til den ita lie nske hal vøs sy dl ige
stø vlesnude beh ersk ed es a f Frankrig
igennem det af Frankrig athængige
italiens ke kon gerige, og på samme
måde beherskede Frankri g den ostlige
ky st ned til de tyrki sk e besiddelser i
Montenegro , idet Venedi g, so m Ital ien ,
var helt afhængi g af den Iran sk e
kejsers vilje, meden s de illy riske
provinse r (Kr oatie n og Dalm ati en )
var b levet indlemmet i se lve Fran krig
(3). De franske flådebaser var A ncona
på den itali enske kyst og Venedig i
den venetianske bugt, men herudover
disponerede man over de vigtige
ha vnebyer Trieste, Fiume ( Rijeka) ,
Ragusa (Dubrovni k ) og Ko tor. Efter
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freden i Tilsit i 1807 hav de Fra nkrig
og så erhverve t de ioniske oer ved
indgange n til Adriaterhavet, me n de
var bortset fra Corfu blev e t erobret af
de n britis ke hæ r og flåde i 1809. Denne
o blev bloker et af den br itiske flåde,
der de rved forhin drede en fu lds tæ nd ig
fra nsk beherskelse afOtran to Stræde t.
Adri aterhavet var affl ere gru nde vigtigt
for Frankrig. På gr und a f den prim itive
infras truktur, ikk e mindst i Illyrien og
Da lmatie n, var sotran s port nod vendig
for at kunne forsyne de franske ga rn iso ner (4) . Adriater havet va r ogs å
den eneste m ulige for syningsvej for
A rsena let i Venedig. der nu byggede
linies kibe til den fra nske flåde (5),
og ende ligt kunne område rne lan gs
ost kysten måsk e blive udgan gspunktet
for en fran sk fremtræn gen til Asi en
ge nne m det tyrkis ke rige (6). Herudover
var der s tadig en sæ rde les livlig han del i om rådet.
Et mege t vigti gt led i den Iran ske
strateg i i kampen mod Sto rbri ta nnien
var den så ka ldte fastlandsspærring,
der oprindel ig t blev ind fort i 1806.
Form ålet med de nne va r at hindre
britiske varer adgang til mar ked erne
på det europ æ is ke fast land (7).
Den ne spærri ng va kte imid lert id ikke
begejstring hos be folkn ingerne i de af
Fran krig bes atte lande, og man sogte
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derfor at skaffe sig de eftertragtede
britiske varer illegalt. Der var derfor et
stort marked for britiske smuglervarer.
Ikke mindst Adriaterhavets kyster
med dets mange indskæringer, øer
og småhavne gav fremragende muligheder for smugling, og der var derfor en livlig smuglertrafik. i visse tilfælde med skibe, som opererede med
en britisk licens, der forhindrede, at de
blev opbragt af britiske krigsskibe eller
kapere. Det var vigtigt for Frankrig at
hindre denne trafik (8).
Ikke mindst på grund af mulighederne

for at bryde den franske fastlandsspær- "
ring og for at ødelægge den franske '
logistik i området var det vigtigt for
Storbritannien fortsat at kunne operere
i dette franske "indhav", men det var
naturligvis også af betydning at kunne
vise tyrkerne, at Frankrig ikke var
urørligt. Da den nærmeste britiske
base var Malta, var det nødvendigt at
skaffe sig en midlertidig base med en
central beliggenhed i Adriaterhavet.
Det britiske Admiralitet besluttede sig
for øen Lissa (Vis) , der ligger ca. 30
miles sydvest for havnebyen Spalato
(vore dages Split). Denne ø, der havde
en fremragende havn , Porto San
Giorgia (Port St. George), blev besat af
en mindre britisk styrke, der indrettede
en udkigs- og signalstation i Port St.
George, som fremover blev midlertidig
base og rendezvous for de britiske
flådestyrker i Adriaterhavet (9).
Formålet med de britiske styrkers
tilstedeværelse i Adriaterhavet var at
genere de franske søværts trafik mest
muligt gennem angreb på ikke mindst
de franske konvojer, medens de franske
styrkers hovedopgave naturligvis var
at forhindre disse britiske angreb. De
enheder, der var mest egnet til disse
opgaver, var lette enheder som fregatter,
korvetter og brigger, og det var da også
disse typer, der blev anvendt af begge
parter. De franske linieskibe, der var
under bygning i Venedig, havde endnu
ikke betydning, og den britiske flåde
opererede kun et enkelt linieskib i
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forbinde lse med blokaden af Cor fu
ved indsejl ingen til Adriaterhave t.
Ved freden i Tilsit i 1807 va r Rus land
ga nske vist blevet allieret med Frankrig,
hvorfor den russiske linieskibseskadre
i Middelhavet på 4 sk ibe havde slutte t
sig til den franske flåde. Den russiske
eskadre var dog temmelig "lunken" i
sin stotte til de fran ske operationer og
lå passivt i Triest ( 10).
O ptakten til slaget.
I 1810 havd e de britiske fregatter s
hærgen af trafikken langs Adriate rhavets kyster antaget et sådant omfang,
at den franske kejser beslutted e, at de
britiske fregatter sku lle nedkæmpes, og
Lissa erob res ( 11). So m Co mmodore
udpegede han Capitaine de Vaisseau
Bernard Dub ourd ieu, der var en af
de fa franske frega tchefer, der havde
erobret en brit isk frega l ( 12). Den
franske eskadre kom til at best å af
de franske fregatt er LA FAVORITE (40
kan oner) som flagskib og URANIE (40
kan oner) samt de venelianske fregatter
CORONA (40 kanoner), BELLONA (32
kanoner) og CAROLINA (32 kanoner)
samt de ve netianske korve tter JENA(16
kanoner) og MERCURE( 16 kanoner), og
blev baseret i Ancona (13).
Samtidigt var Captain Hoste blevet eska drec he f for den bri tiske
fregateskadre med sin stander i AMPHIa N (32 kanoner). I eska dren indgik
endv idere ACTIVE (36 kanoner), che f:
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Sil' /Villiam Hoste, portrætfra 1817.
Ca ptain James Gordon og CERBERUS
(32 kanon er), chef: Ca ptain Whitby
samt sloopen ACORN ( 18 kano ner).
l slutninge n af september blev Hasle
underrettet om, at de franske og
ven etianske skibe nu var forenet i
Ancona. Han havde besluttet at sende
CERBERUS til Ma lta, men satte alligevel
kurs mod Ancona med AMPHION og
ACTlVE, og den 6. oktober fik han såvel
Anco na so m de n fjendtlige eska dre
i sigte. Den franske eskadre satte sej I
for at mode de britiske fregatter, men
da den var nær nok til, at Hoste kunne
identificere sk ibene, blev han klar
over, at overmagten var så stor, at det
ville væ re selvmorde risk at angribe.
Han drejede der for af og satte kursen
mod nord ost. Den franske Co mmodare
fortsatte forfolgelsen i en times tid,
hvorpå han dejede af og satte kursen
mod Ancona. Hos te gi k tilbage til Lissa
for at fa forstæ rkning ( 14).
Det viste sig, at CERBERUS endnu ikke
var a fgåe t til Malta, hvorfor Hoste tog

den og ACORN under sin komman do
sammen med A ~I PHION og ACTlVEog på
ny satte kursen mod Ancona. Da man
den 20 oktober nåede hertil, var havnen
tom . Hoste fandt det nu sandsynligt, at
Dubourdieu var gået til Corfu, idet man
frygtede en invasion af Sicilien herfra.
Han satte derfor kursen mod sydost. Det
var hans mening at stoppe ved Lissa
for at indhente oplysninger, men næste
dag praje de han en sicilia nsk kaper, der
berettede, at man netop var blevet jaget
af den franske eskadre , der havde kurs
mod Corfu. Morgenen efter havde man
kontakt med en fiskerbåd, som dagen
for havde forladt Lissa, hvor man ikke
havde set noget til den franske eskadre.
Hoste fortsatte derfor mod Corfu, og
fik Brindi si i sigte om morgenen 3 dage
efter. Der var nu en kraftig sydosten
vind, hvorfor Hoste anså det for
usand synligt, at den franske eskad re
havde sogt at krydse mod Corfu, og han
kom derfo r det resu ltat, at den snarere
var lobet over Adriaterhavet til Cattaro
Bugten syd for Ragusa , idet man
mente, at den var samlingsstedet for
en konvoj bestem t for Corfu. Da den
britiske eskadre nåede frem, ventede
endnu en skuffelse, ankerpladsen
var tom. Det er nok sandsynligt, at
Hoste, der som lojtnant i THEUSUS
havde deltaget i Nelsons forfolgelse
af Ganteaumes eskadre til Ægypten i
1798, nu mindedes frustrationen den
gang. Da vinden blæste endnu hårdere
fra sydos t, blev Hoste mere og mere

sikker på, at Dubourdicu 's skibe ikke "
var gået mod Corfu, men derimod med
stor sandsynlighed havde angrebet Lissa, hvorpå han satte kursen mod denne
o ( IS),

Det, der var sket var, at Dubourdieu
havde ordre tilat søge at odelægge basen
på Lissa (16) . Han mente imidlerti d
ikke, at besætningern e på hans eskadre
endnu var tilstrækkel igt rutineret
og trænet til at møde den rutinerede
britiske eskadre, hvorfor han afve ntede
en lejlighed, hvor den britiske eskadre
var borte fra oen. Med en bata ljon
fransk infanteri ombord forlod han
Ancona og krydsede mod syd langs
den italienske kyst. Om aftenen den
21. oktober (S-års dagen for Trafalgar )
fik han fra fiskere underre tning om,
at den britiske eskadre havde forladt
Lissa med kurs mod syd, og næste dag
angreb han Port St. George. I havne n
lå 2 priser, der skulle videre til Malta.
De var under tilsyn af en Midshipman
fra AMPHION, Endv idere lå der nogle
få kaperfa rtojer. Besætningerne fra
skibene , den minima le garnison og
befolkningen flygtede op i bjergene,
Franskmændene brænd te 2 britiske og
3 sici lianske kape rfartojer, og bragte de
2 priseskihe og en kaperskonnert med
sig. I dagen s løb ankom de fiskere, der
havde talt med Hoste samme morgen,
hvorefter Dubourdieu på grund af
deres oplysninger ojeblikkeligt trak
sig tilbage for at undgå den uonskede
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konfrontation med den britiske eskadre
( 17).
Da den britiske eskadre nåede Port St.
George, kunne Hoste kun konstatere,
at fjenden var forsvundet. Han satte
straks kursen mod Ancona, men nåede
ikke frem før Dubourdieu var kommet i
havn, beskyttet affæstningens kanoner.
Hoste gik herefter tilbage til Lissa.

(32), ACTIVE (36), CERBERUS (32) og
VOLAGE (22 kanoner, chef: Captain
Hornby).

Kejser Napoleon havde i begyndelsen
af februar givet ordre til, at Lissa
skulle angribes igen, og at man denne
gang skulle erobre øen og besætte
den . Napoleon håbede derved at
kunne beherske den nordlige del af
Nogle dage efter, da eskadren var tilba- Adriaterhavet, således at han kunne
ge foran Ancona, hvor Hoste forsøgte sikre forsyningerne til værftet i Veat lokke Dubourdieu til at komme ud, nedig. Den franske eskadre, der nu
ramtes den af et alvorligt uheld, idet bestod af LA FAVORITE (40, flagskib),
AMPHIONog sloopen VOLAGE, der netop DANAE (40), der havde afløst LA
havde afløst CERBERUS, under en storm URANlE, FLORE (40) og de venetianske
kolliderede med alvorlige skader på fregatter CORONA (40), BELLONA (32) og
begge skibe til følge . Hoste blev derfor CAROLINA (32), samt briggen MERCURE
nødt til at forlade stationen og gå til (16)( 18), 2 skonnerter, I xebec og I
Malta for at fa udført de nødvendige kanonbåd, sejlede fra Ancona den II.
reparationer. Ødelæggelse af den fran- marts med 500 soldater ombord. Den
blev observeret af ACTIVE den 13.
ske eskadre måtte derfor udsættes.
marts tidligt om morgenen ca . I mil
fra indsejlingen til Port St. George.
Slaget.
Hoste, der havde regnet med at blive Natsignalet for " Fj e nden i sigte" blev
sendt hjem med AMPIIION, fik til sin straks givet, hvorefter ACTIVE hurtigst
ovenaskeise ordre til at vende tilbage muligt sluttede sig til den øvrige
til Adriaterhavet. Han forlod Malta i eskadre, der befandt sig øst for den.
februar 1811 med kurs mod Otranto Vinden var nordvest. Da det dagedes.
Strædet. I mellemtiden var der udnævnt fik man den franske eskadre i sigte,
en ny Commodore, Captain George og Hoste beordrede alle sejl sat for
Eyrc, der var chef for linieskibet MAG- hurtigst muligt at komme på skudhold
NIFICIENT, som deltog i blokaden af af fjenden .
Corfu. Hoste meldte sig hos Eyre og
fik ordre til at fortsætte til Port St. Kl. 6 holdt den franske eskadre af for at
George, hvor han blev Senior Officer formere til angreb på den britiske. Det
for eskadren, bestående af AMPIIION var øjensynligt, at Dubourdieu havde
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Detfransk-venetianske angreb på den britiske eskadre.
til ag t at kopier e Ne lsons takt ik i slaget Trafalgar med sit beromte signal. Han
ved Trafalgar, idet han formerede sin sendte derfor signalet "Rcmc mber
eska dre i 2 divisioner, den luv beståend e Nelson", der blev modtaget med stor
a f L A F AVORITE. F LORE, B ELLONA og jubel i de forskellige skibe ( 19).
M ERCURE. medens den læ bestod af
D ANAE CA ROLI NA og C ORONA . Hoste beHoste var ikke i tvivl om. at det var
ordrede sin eskad re i kolvandsorden. Dubourdieuss. som det havde været
og samtidigt besluttede han at insp irere Ne lsons, hensigt at bryde igennem den
eskadren. som Nelson havde gjort ved britiske linie 2 stede r for derved at
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F ' rDRITE sprænger

skabe et rn elee. hvo r han ved at e ntre
kunne udn ytte sine so ldater og sine store
besætninger (20) . Hoste. der onskede
at undgå dett e. beordrede derfor sine
skibe til at slutte op i ko lvnndsordenen,
således at de sej lede så tæt på hinanden
som muli gt. Det og den koncentrerede
langskib s beskydning fr a A MP1IJON og
A CT1VE medf ort e. at Dubourdi eu opgav
tank en om et ge nnembrud a f den britiske linie agten for A MI'H10 N, og i stedet
forberedte at entre AMl' H10N (2 1). Han
gav ordre til at styre mod A ~I P H10N ' S
agte rdæk, og fra det britiske sk ib
kunne man iagttage, at fr anskmændene
samlede sig på bakken af L A FAVOR1TE
med Dubo urdieu i spidse n. Hvad
Dubou rdieu ikke vidste var, at Hoste
på en eller a nde n måde havde skaffet
sig en Sy, inches howit ze r, der var op -

i luften.
stillet på agterdækket og ladt med 7S0
musket kugler. Da de 2 skibe var ca . IO
m. fra hinand en, blev de nne how itzer
fyre t a f Stort set alle de, som skulle
have delt aget i entringen, herunder
Dub ourdieu , skibe ts che f og alle o fficerer med undta gelse af een, var faldet
(22 ).
prøved e nu at gå for om
for at dub lere den briti ske
linie, således so m Nelso n havd e gjort
ved Abo uki r, Hoste, der havde holdt sin
kurs mod Lissa så længe som muligt,
beordrede nu i sidste ojebl ik en samtid ig
kovending for eskadren . Host e 's pla n
var lykkedes, idet L A F AVOR1TE, da den
søg te at vende, var ko mmet for tæt på
klippern e, hvor den blev od elagt. Kun
200 af dens besætnin g red dede sig i
L A F AVORITE

A Ml'H1 0 N
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land e fter at have sat ild på frega tten ,
de r senere eksploderede, da brande n
nåed e krudtkam meret (23).
Unde r vendingen blev C ERBER US'S
ror beskadi get af en kan on kugl e,
hvorfor den havd e besvær med at
vende. Resul tate t blev. at de n lille
VOLAGE nu kom til at ligge i sp ids en
af de n briti sk e lini e med AM PHJON so m
det agte rste skib. Den britiske lini es
ven d ing betod, at h ORE fik mulighed
for at ge nne mfore den man øvre,
so m for LA FAVOR JTE va r en dt med et
katas tro falt forlis. FLORE gi k agten om
AMI'H JON, so m i passagen b lev beskudt
langs kib s. Beskydningen medførte
do g ikk e st ørre tab , ide t den løjt nant ,
der kommand ered e kano ndæ kke t på
AMI'HJON, havde to rudset beskyd n ingen
og beord rede sine tolk til at lægge sig
på dækket. Here ner gik FLORE op på
AMP HJON' S sty rbords side og dubl ered e
den sam me n med BELLONA. Der va r
så ledes tale om en betydelig ove rm ag t,
idet de fran ske freg atter forte h.h. v. 40
og 32 kanoner mod den britisk es 32.
Hoste, der s tolede på si n besætni ngs
d isc ip lin og sorn ands mæssige færdigheder, beordred e nu en ag et sej lfo ring.
A ~1Pf"ON bevæged e sig hu rtigt fre m og
drejede pludseli gt styrbord over foran
hOR E, der blev beskudt langskibs,
hvoreft er han på ny kovendte , så ledes
AMPJl JON med en placering på FLORE' S
sty rbords bov kunne g ive den he le
sin br edsi de, men så ledes, at FLOItE
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skærmede ham for beskydn ing fra
B ELLONA. Efter kort tids beskydni ng
overgav h ORE sig . Hoste havde på
dett e tid spunkt ikk e muli gh ed for at
sende pris emandskab ombord i den,
idet a lle hans fa rtej er var bes kadiget.
Han ko nce ntrerede sig i ste de t om
BELLONA, der nu gik agten om FLOItE.
Igen udførte Host e en overras ke nde
vending, so m plac er ed e AM I'HJON på
boven afBELLONAså ledes , at den kunne
be skyd es lan gskibs. Eller f1i bred sid er
strog også BELLONA.
Unde r AMPJl JONS ka mp med BELLONA
havde che fen for FLOItE ben ytt et sig
a e at Hoste ikke ha vde se ndt pri semand skab om bord, idet han på ny
hej ste tr icol oren og sa tte sej l og und sl ap
til Lesin a (vore dages Hvar) sa m men
med CAROLINA og DANAE. Hoste, hvem
det var lykkedes at sende en lojtnant
ombord i BELLONA lal' at tage den i
besi dd el se, beo rdrede here fter esk adren
til at for føl ge de fjendtlige skibe , me n
borts et fra ACTJVE, de r so m neden for
næ vnt allerede for fulgte CORONA, var
ingen a f dem på gru nd af skader i stand
hertil. Che fen for FLORES handlemåde
var i strid med de t moral co de x, der var
gæ lde nde blandt soofficerer i 1700- og
begyn delse n a f 1800-tallene. Se nere
søgte Host e at få sin prise udl everet.
Det ble v naturli gvis a fslåe t, idet man
hæ vded e, at FLOREaldrig havde strøget,
men at den s flag var blev et skudt ned
(24 ).

Den forreste del a f de n britiske linie
var i mellemtiden blevet ang rebet af
de n fran sk-venetianske eskadres læ
div ision. idet denne med omhu havde
undgået a t komme inden lår skudvidde
af ACTlVE. de r således i forste omgang
var uden modstander. Che fen for den
tunge fregat D ANAE. der angreb den

lille VOLAGE. regn ede utviv lso mt med
et le t og hurti gt bytte. Han havd e
imi dlertid gjort regnin g uden væ rt.
idel sloopens bred side. der bestod af
32-p undige karronader, vo ldte store
skade r på den store fregat. DANAE trak
sig herefter uden for ka rro nade rne s
rækkevidde og beskod VOLAGE med
sine langtræ kke nde I S-pundige. Det
medfo rte. at Captain I-Iornby ogede
krudtladn ingen i karronaderne med det
resultat. at de spræ ngte dere s broger og
væltede. VOLAGE havde herefter kun
sin e nlige 6- pundige ka no n på bakken
at yde modstand med (25 j .
CERB ER US. der man glede 90 mand af
sin besæt ning. blev angre bet a f Co RONA. hv is velrettede skydning hurt igt
medf ort e store skader. De n ande n
vene tianske fregat CARO LINA deltog
i angrebet. men var forblø ffend e
passiv. Som oven får nævn t havde
ACTIVE ingen modstandere i sta rten.
Gord on overvejede. om han skulle
stø tte AMPIJION. eller om han skulle
gå til undsætning for V OLAGE og
CERB ER US, der ojensyn lig t var i store vanske ligheder. Da A ~I I' I "ON oje n-

synligt kunne klare sig selv, gik han .'
under pres af sej l til assistance for
VOLAGE og CERBER US (26 ). Lidt over
middag fik han kontakt med CORONA.
der mødte ACTlVE med en velrettet og
voldsom beskydning. Gordon kunne
i begyndelse kun bruge få af sine
ka noner. me n lidt for kl. 2 kom han på
side n af CORON,\. der elie r 3 kva rters
vo ldso m kamp måtte stry ge flaget.
Co RONA fik ingen stotte Ib CAROLINA

og

DA NAE,

som, da

A CTI VE

nærmede

sig, begg e havde taget Jlugten til den
næ rliggende o Lesina. hvor de ku nne
blive besky ttet af de franske batte rier
(27).
"Et sldeshow" ,
Unde r kampen me llem fregatterne va r
den ven etianske skonnert Lo oo t,x stået
ind på den nu ubeskyttede rhed i Port
St. George. hvor de n sicilianske 14kanonerskaper VI NClO RE straks overgav
s ig uden kam p. Kaperens overgive lse
blev se t a f 2 Midsh ipm en fra ACTIVE.
der forte tilsyn med signalstationen og
med de prise r, der afve ntede esk orte til
Ma lta. De fik fa t i en båd. hvori de roede
ud til ka peren, so m de en trede med
nogle af deres fo lk. inde n sko nnerten
havde tage t den i besiddelse, hvorefter
de med kaperens ka noner tvang den
ve netians ke skonnert til at forlade
havnen. Med denne snarrådighed reddede de alle de handels sk ibe og priser.
som lå i Port St. George . Forinde n
havde de 200 ma nd. de r slap i land fra
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LA FAVORITE, i øvrigt overgivet sig til
de 2 Midshipmen (28).
Afslutning.
Kampen havde været hård , og de
totale britiske tab var 45 dræbte og 145
sårede. De britiske skibe var også hårdt
medtagne. AMI'HION så meget, at den
måtte gå til England efter nødtørftige
reparationer på Malta, hvorimod de
øvrige kunne repareres på Malta. De
Iransk-venetianske tab var endnu større, idet ca. 500 var dræbt eller såret,
hvortil kom et tilsvarende antal fanger.
De erobrede venetianske fregatter
CORONA og BELLONA blev anvendt
af den britiske flåde . CORONA fortsat
som fregat under navnet DEADALUS,
og BELLONA som troppetransportskib
under navnet DOVER (29).
Som Nelsons ved Trafalgar, var
Hoste's sejr over den fjendtlige styrke
knusende overlegen. Halvdelen af den
overlegne fransk-venetianske eskadre
var ødelagt eller erobret, og Nelson
protege havde demonstreret taktiske
evner, der kunne måle sig med hans
mentors. Som nævnt i indledningen
var slaget bemærkelsesværdigt af flere
grunde. En af disse er den franske
Cemmoderes anvendelse af Nelsons
Trafalgar-taktik, hvor han, som Nelson, nænnede sig den britiske linie
i 2 kolonner, udsat for langskibs beskydning under opsejlingen, med
den hensigt at bryde igennem den

30

britiske linie og skabe et melee. Svagheden ved denne taktik over for en
trænet og disciplineret modstander
viste sig, da Hoste beordrede en
meget tæt kølvandsorden, og derved
hindrede gennembruddene. Det er
imidlertid også bemærkelsesværdigt,
at vi her står øver for en kamp mellem
slaglinier, der alene bestod af fregatter,
idet fregatternes deltagelse i søslag i
slutningen af 1700- og begyndelsen af
1800-tallet var helt udsædvanlig og
strid med "god tone" (30).
Hvorvidt slaget ved Lissa havde
større strategiske virkninger, er det
vanskeligt at udtale sig øm. Der er
dog næppe tvivl om, at det franske
nederlag havde en ikke uvæsentlig
indflydelse på den franske flådes
operationer i Adriaterhavet i den næste
tid, øg således bidrog til det fortsatte
britiske herredømme i den nordlige
del af Adriaterhavet. Det er heller
ikke usandsynligt, at det har lagt en
dæmper på Napoleons ambitioner om
en fremtrængen fra Dalmatien gennem
Tyrkiet. Hvorvidt det var tilfældet
fortoner sig i uvisheden, idet Napoleon
hurtigt fik andet at tænke på (31).
Sejren blev fejret af Storbritannien på
traditionel vis, idet de 4 skibschefer
blev tildelt "Naval Gold Medal", medens deres næstkommanderender blev
forfremmet til Cornmanders.

Nole r :
Folgende litteratur er anvendt ved udarbejde lse af artiklen:
IJ~ M. Jam es:Th e Naval History a f
Great Britain, Yol. 5, genoptryk af
1837 udgave
EJ /. Jenk ins : A History ol' the French
Navy, London 1973
Jam es Henderson: The Frigates. Ware
1998 (Wordsworth udgav e)
BIY<l1I Perrett: The Real Hornblower,
The Life and times ol' Admiral Sir
James Gordon, GCS , Londo n 199 8
Tom Pocock: Remember Ne lson, The
Life a f Capt ain Sir William Hoste,
Newton Abbot 1978
Olil'er /Vomer: Grea t Sea S allies.
London 1981
Richard Woodman: The Yictory ol'
Seapower, ed. Robe rt Gardiner, London
1998
l . Hoste
var
som Nelson
præsteson fra Norfolk. Han
blev uddannet som soofficer
af Ne lson, idet han gjorde
tj enes te som Midshiprnan
i denne s skib e, og han var
utvivl somt en a f Nelsons
yndlingsprotegee r. Hans forste
chefspost var i briggen tv! UTl NE
efter slaget ved Abouki r, og
Ne lson havde også forfremmet
ham til AMPHION. Hoste sluttede
sin tjeneste som chef for det
britiske kongeskib, og dode af

tuberk ulose i 1828 kun 48 år
gammel.
~
Dubourdieu var trådt ind i
den franske flåde i 1792, og
havde vist sig som en særdeles
dygtig og initiativrig officer.
Han havde været i britisk
fangenskab 2 gange. I. gang
lykke des det ham at romme fra
Gibraltar, idet han med andre
franske fanger kom i besiddelse
af en sejlbåd, og senere
ero brede et britisk transpo rt
skib. I 1809 erobrede han som
che f for fr egatten LA PAULI NE
den britisk e fregat PROSERPINE.
Han var kendt for at være
en ivrig student af Nels ons
taktik, og blev særligt udvalgt
af Napoleon til at være chef
for denne fransk-venetianske
eskadre. Se Pocock pag. 132
f.
3. Se Woodman pag. 153, Perrett
pag. 168 og Pocock pag . 139

f.
4. Se f.eks. Pocock pag. 14 1 og
Perrett pag. 68.
5. Pocock pag. 152.
6. Se f.eks, Pocock pag. 152.
7. F.eks. Perrett pag. 67.
8.
Ibidem pag. 68 og Pococ k
pag. 151 f.
9. Pocock pag. 146 11: og
Woodm an pag. 153.
IO. Perrett pag. 67 f.
I I. Pocock pag. 152.
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12.
13.
14.
15.

Jvf Note 2.
Poco ck pag. 157.
Ibidem pag . 158.
Pocock pag . 158 r. og James
pag. 253 ff.
16. Pocock pag. 159 r.
17. Ibidem pag. 160 og James pag.
255 r.
18. Woodma n
nævner
ikke
men
derimod
MERCURE,
briggerne PINCII'ESA AUGUSTA
og PRINCIPESA DI BOLOG NA, jr.
Wocdma n pog. 173. 1 denne
artikel har jeg holdt mig til
MERCURE, der nævnes a f
Jarne s, so m formentlig har
væ ret ho-vedkilde til dc ovri ge
frem- st illinger, der er brug t
ved udfæ rdigelsen af artik len,
jr. James pag . 35 1.
19. Perren pag . 73, Poco ck pag.
167 og Jame s pag. 352. Chefen
for VOL,IGE, Captain Hornby
beskrev
modtogeisen
af
signalet således: "11 \!'as 1I'01"Ih
a 'hol/sand cheers. never again
as loag as I live shall I see so
interesting Ol" glorions
a moment", Warner pog. 19 1..
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20. Pocock pag . 167.
21 . Jarnes pag . 352 . Pocock pag.
169 og Perrell pag. 73 f.
22. Perrett pag . 74, James pog. 352.
Pococ k pag. 169 f.. Henderson
pag. 130 f.
23. Warner pag . 193, Pocock pag.
169 r. og James pag. 353.
24. Pocock pag . 170 og 176, Jarne s
pag . 355 og Perrcll pag. 75.
25. James pag. 353 r. og Pocock
pag. 172.
26 . Perrell pog. 75 og 77. Ja mes
pog. 356 f.
27. Perrelt pag. 75 og James pag.
354.
28. Ja mes pag. 36 1 og Pococ k pag.
175.
29. Perrell pag . 77 ff.
30. I slagel ved Abouk ir i 1798
sænkede Foley i GOLlATH und er
indsejlingen den franske fregat
StRIEUSE, do den vovede al
blande sig i striden, se T racy:
Ne lson's Battles pag. 11 6.
3 I. Napoleons ru in. felttoget til
Rusland begyndte i 1812.
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