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Formanden har ordet
Kære læser,
Jeg håber, at du vil finde denne jubilæumsbog både spændende og oplysende.
Formålet med bogen har dels været
at bidrage til markeringen af Tordenskiolds 325 års fødselsdag den 28.
oktober 2015 ved at lade en norsk og
en dansk historiker give deres syn på
en af søheltens mest betydningsfulde
bedrifter: Slaget ved Dynekilen 8. juli
1716, og dels, at give Selskabets nye og
gamle medlemmer samt øvrige interesserede en indsigt i Selskabet Danske

I 1719 belejrer
Tordenskiold
fæstningen
Karlsten i Marstrand og udtaler
de berømte ord
til fæstningens
kommandant:
“Hva' dælen
nøler I efter!”
Maleri af Otto
Bache
– tilhører Fyns
kunstmuseum.

Tordenskiold-Venners drivkraft,
historie, virke, udfordringer og fejringer i de 50 år der er gået siden Selskabet blev stiftet i 1965. Jeg vil derfor
gerne udtrykke min store tak til alle,
der har bidraget og medvirket til denne
jubilæumsbogs tilblivelse.
En særlig tak skal lyde til alle de
bidragydere der har muliggjort fejringen
af Tordenskiolds 325 års fødselsdag og
Selskabets 50 års jubilæum.
Lars Kragelund

Lars Kragelund
kontreadmiral
formand.

Tordenskiolds Venner
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Holmens Kirke.

Krebs Skoles Peter Tordenskiold-klasse
fejrer hvert år Søheltens fødselsdag med
sangen ”Jeg vil sjunge om en helt” og sætter en flot buket blomster ved sarkofagen.

8

2

Fotokavalkade fra fejringen af
Tordenskiolds 325-års fødselsdag
og Selskabets 50-års jubilæum

Holmens Kirkes program
for Festgudstjenesten.

Fru Inge Friisager lægger hvert år på
Tordenskiolds fødselsdag 3 røde roser
symboliserende “Det Danske Løsen” på
Tordenskiolds sarkofag.

Kronprinsen følges på plads af orlogsprovst Ejgil Bank Olesen, H.M. Dronningens Jagtkaptajn kommandør Chr. Nørgaard, Selskabets formand kontreadmiral
Lars Kragelund, Kronprinsens adjudant
orlogskaptajn Ole B. Pedersen og menighedsrådsformand kommandør Anders
Friis.

Kontreadmiral H.K.H. Kronprins Frederik
modtages med en fanfare ved ankomsten
til Holmens Kirke. Kronprinsen gik selv i
Peter Tordenskiold-klassen på Krebs Skole.

Tordenskiolds Venner

Tordenskiolds Venner

Orlogsprovsten
forretter Hilsen
og Bøn.
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Uropførelse af en Tordenskioldskantate.
Opført af Holmens Kantori og Søværnets Tamburkorps

Urpremiere på Tordenskioldskantate. Komponist: Jakob Lorentzen. Tekst: Ditte Steensballe.
Arr.for messingorkester: Peter Harbeck. Bestilt af Selskabet Danske Tordenskiold-Venner.

10

Tordenskiolds Venner

Jens-Chr. Wandt, operasanger, og Jakob
Lorentzen, organist og kantor, i spidsen for
Holmens Kantori.

1. Tordenskiolds March.
Søværnets Tamburkorps.

2. Peter Wessel fra Trondheim.
Jens-Chr. Wandt reciterer.

3. En kvindes kærlighedserklæring.
Solist: Carina Tybjerg Madsen.

4. Sømandssang med ohøj.
Mandskor og lille messinggruppe.

5. Lovsangshymne.
Kantori og Tamburkorps.

Tordenskiolds Venner

11

Festgudstjenesten slutter og deltagerne
samles i Holmens Kirkes Kapelsal

Kantoriet samles i Kapelsalen.

Kantoriet synger Edvard Griegs:
Ave Maris Stella.
Viceadmiral Peter Tordenskiolds
sarkofag i Kapelsalen.

Kronprinsen, adjudanten,
jagtkaptajnen og kordegnen synger
med på “Altid frejdig når du går”.

Når sidste vers synges
rejser alle sig. Fra
venstre: Kontreadmiral Frank Trojahn,
kommandørkaptein
John Refsnes, Norge,
kontreadmiral Nils
Wang, kontreadmiral Finn Hansen og
generalmajor Jørgen
Høll.
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Tordenskiolds Venner

Generalmajor Jørgen Høll, Kaare Svartveit
og Anne Juul-Larsen.

Tordenskiolds Venner

Tidligere og kommende prismodtagere på
vej til kranse lægningsceremonien.
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Til Prins Jørgens March går
fane- og kransebærere til Kapelsalen
Selskabets tidligere
formand orlogskaptajn Haraldur R. Joensen og æresmedlem
fru Inge Friisager.
Kranselæggerne gør
klar til afmarch uden
for Store Skriftestol.

Tamburmajor Martin Dolleris fører
Selskabets fane og kransene til Kapelsalen.

Selskabets sekretær seniorsergent Søren
Konradsen bærer fanen.

Orlogsprovst Ejgil Bank Olesen og
Kronprinsen på vej til Kapelsalen.

Selskabets krans efterfulgt af Marineforeningens og Søværnets krans bæres frem.
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Tamburmajoren afslutter fane- og kransemarchen ved Tordenskiolds sarkofag.

Tordenskiolds Venner

Kronprinsen og orlogsprovsten ankommer
til Kapelsalen.

Tordenskiolds Venner

Fra venstre: Kommandør Chr. Nørgaard,
kommandør Anders Friis, fru Inge Friisager,
orlogsprovst Ejgil Bank Olesen. Grevinde
Sussie og Grev Ingolf af Rosenborg.
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Den højtidelige kranselægningsceremoni
ved Tordenskiolds sarkofag

Selskabets formand kontreadmiral Lars
Kragelund udtaler mindeord.

Hornsignal - Sørgemarch.

Kronprinsen følger Selskabets tradition og
lægger selv sin krans.

Kronprins Frederik viser
viceadmiral Peter Wessel
Tordenskiold sin respekt.

Norges ambassadør H.E. Ingvard Havnen
lægger krans for Norge.
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Kronprinsen og Selskabets
formand forlader
Kapelsalen først.

Kranse fra venstre: Tordenskioldselskapet Hvite Ørn, KNM Tordenskjold, Kgl.
Norsk Ambassade, Kronprinsen, Søværnet,
Danmarks Marineforening og Selskabet
Danske Tordenskiold-Venner.

Tordenskiolds Venner

Direktør Bendt Fogh og ambassadør
Ingvard Havnen derefter.
Tordenskiolds Venner

Dansk, norsk og svensk presse fulgte
begivenheden.
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Deltagerne forlægger til Søværnets Officersskole
på Holmen med båd, bus, bil og kongelig chalup
Søværnets Officersskole,
Holmen, danner rammen
om overrækkelse af
Tordenskiold-prisen
2015 og Selskabets 50-års
jubilæumsfest.

Kronprinsen med følge forlader Kapelsalen
efter kranselægningsceremonien.

Kronprinsen og adjudant orlogskaptajn
Ole B. Pedersen på vej til Holmen.

Over 100 deltagere sejler med Canal Tours
– Strömma til Holmen.

Kronprinsen følges ud af Holmens Kirke
af orlogsprovsten.

18

Tordenskiolds Venner

Kronprinsen
sejler i den kongelige
chalup til Holmen
og ankommer til
fods. Fra venstre:
Orlogskaptajn Niels
Ole Markussen,
kommandør Chr.
Nørgaard, Kronprinsen, orlogskaptajn
Ole B. Pedersen og
kontreadmiral
Lars Kragelund.

Tordenskiolds Venner
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H.K.H. Kronprins Frederik skriver i
Selskabets gæstebog 1970-2015

Tændstikfabrikant H.E. Goschs private
kopi af Balthasar Denners berømte portræt
af Tordenskiold.

Orlogskaptajn Haraldur R. Joensen beder
Kronprinsen skrive i Selskabets gæstebog.

Selskabets stifter direktør E. Friisager
overrakte ved 20 års jubilæet i 1985 et
gavebrev på “Tordenskiold i Marstrand” til
Søværnet. Maleriet hænger på Søværnets
Officersskoles chefkontor.
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Tordenskiolds Venner

Tordenskiolds Venner
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Tordenskiold-Prisen 2015 går til
Frømændene i Frømandskorpset

Formanden overrækker tidligere prismodtagere Selskabets erindringsgave – et
par manchetknapper med Tordenskiolds
adelsvåben. Fra venstre: orlogskaptajn
Per Lorents Nielsen (1972), kontreadmiral
Torben Ørting Jørgensen (1987), orlogskaptajn Kjeld Preben Buhl (1975 og 1977),
professor, overlæge dr.med. Kristian Stengaard-Pedersen (1976), sergent Jan Kragl
(2005) og marineoverkonstabel, overingeniør John Søborg Lerke (1997).

Kommandørkaptajn Stefan Neubauer Andersen modtager Tordenskiold-Prisen 2015
af Kronprinsen. Prisen består af et diplom,
en Tordenskiold statuette af bronze som et
synligt tegn på værdigheden og en penge
pris, der i jubilæumsåret 2015 er blevet
beløbsmæssigt tidoblet med bistand fra en
velvillig fond, og derfor i år udgør et samlet
beløb på 50.000 kr.

Søværnets Officersskoles næstkommanderende orlogskaptajn Niels Ole Markussen
byder velkommen til skolen.

Aulaen fyldt af festglæde deltagere.
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Selskabets
formand
Lars
Kragelund
byder velkommen til
Prisoverrækkelse
og Selskabets
50-års
jubilæum.

Tordenskiolds Venner

Kronprinsen: “Selskabet Danske Tordenskiold-Venner tildeler frømændene i
Frømandskorpset Tordenskiold-Prisen 2015
for den betydningsfulde, professionelle, modige og fremragende indsats som frømændene har udført i Adenbugten og Det Indiske Ocean ud for Somalias kyst i kampen
mod pirateri i perioden 2008 – 2014”.

Tordenskiolds Venner

Med Kronprinsen i spidsen giver hele salen
Frømændene stående applaus.
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Sang til Tordenskiold, skål til H.M. Dronningen
og H.K.H. Kronprinsen og festtaler til Selskabet

Formanden overrækker Kronprinsen
Selskabets erindringsgaver: Dan H.
Andersens nyudkomne bog “Peter Wessel
Tordenskiold” samt et sæt manchetknapper med Tordenskiolds adelsvåben.

Orlogsprovst Ejgil Bank Olesen holdt
en munter festtale på vers inspireret af den
norsk-danske digter og skuespilforfatter Johan Herman Wessel, fætter
til Tordenskiold.

Tamburkorpset spiller op til:
“Jeg vil sjunge om en helt”.

Orlogsprovstens festtale modtages
med smil, latter og stor applaus.
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Kronprinsen og Greveparret synger med.

Alle de 10 vers fra Søværnets
Sangbog synges.

Kronprinsen, Norges ambassadør Ingvard
Havnen og Grevinde Sussie gør klar til skål.

Formanden udbringer Dronningens og
Kronprinsens skål.

Tordenskiolds Venner

Chefen for Marinestaben kontreadmiral
Frank Trojahn lykønsker Selskabet.

Tordenskiolds Venner
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Sverre Støren udbringer traditionen tro
en skål for Lars Kragelund, der selv har
fødselsdag 28. oktober.

Festdagen bød også på en flot receptionsbuffet.

Tordenskiold:
“Det gik glædeligt”.
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Tordenskiolds Venner

Tordenskiolds Venner

28. oktober 1972-2010

Tordenskiolds originale snapsebæger ejes
af Sverre Støren, som er efterkommer af
Tordenskiolds bror – Christoffer Wessel.

hundredskiftet er langt fra hvad der
sker i Selskabet i dag. Og dog – mange
af aktiviteterne er de samme bare i helt
andre rammer.
De historiske referater og materiale
fra de første 25 år frem til 1990 beskriver først og fremmest fejring af Tordenskiolds fødselsdage, Selskabets jubilæer
eller andre højdepunkter, mens de
seneste 25 års referater mere afspejler
Selskabets aktiviteter af i dag.
Ved den konstituerende generalforsamling i 1991, ændrede Selskabet
struktur, fra hvad stifteren direktør
E. Friisager med et glimt i øjet selv
kaldte “oplyst enevælde”, hvor medlemmerne var udvalgte, skulle betale
et engangskontingent på 1 krone, og
stifteren “betalte hele gildet”, til et
selskab med vedtægter, generalforsamling, medlemsvalgt bestyrelse samt et
årligt kontingent for at kunne videreføre Selskabets aktiviteter. Så meget om
jubilæumsbogens tilblivelse.
Historiegruppen håber, at den kamp,
som stifteren samt de foregående- og
den nuværende bestyrelse har kæmpet,
ikke har været forgæves.
Målet var og er stadig at ære og
bevare Tordenskiolds minde samt ud-

Chris Dam

Formand for “Tordenskioldselskapet
Hvite Ørn” læge Sverre Støren, lykønsker
Selskabet med 50-års jubilæet.

I 2013 besluttede Selskabets generalforsamling, at Tordenskiolds 325 års
fødselsdag og Selskabets 50 års jubilæum 28. oktober 2015 skulle fejres så
festligt som muligt, og samtidig besluttedes det, at Selskabets historie skulle
nedfælles i en jubilæumsbog. Tidligere
formand orlogskaptajn Haraldur R.
Joensen og arrangementskoordinator
Chris Dam påtog sig opgaven.
Som udgangspunkt skulle fremtidige
medlemmer og andre interesserede
have mulighed for at kende Selskabets
historie uden at skulle ty til stakke af
gamle referater, bilag og avisartikler.
Indtil nu havde der ikke været udgivet noget samlet om Selskabets historie,
hverken ved 10, 25 eller 40 års jubilæerne. Eneste undtagelse var hæftet
“Tordenskiold-Pris til Søværnets helte”
fra 2010, hvor de 11 prismodtageres
spændende og dramatiske heltegerninger beskrives enkeltvis.
Heltegerninger udført helt i Tordenskiolds ånd og med eget liv og førlighed som indsats.
Men hvad skulle vi plukke ud? Hvad
ville interessere? Arkiverne bugnede.
Selskabet blev stiftet i 1965, og
begivenhederne fra før 1990 og år-

Tordenskiold-Pris til Søværnets helte

Jubilæumsbogens tilblivelse

Prisen er en hæder til militært personel i Søværnet, som er
besjælet af en ånd og tankegang, der kommer tæt på den
Tordenskioldske – at tjene langt ud over pligtens bud.

Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER
1

Tordenskiold-Pris
til Søværnets
helte 28. oktober
1972 - 2010 .
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brede kendskabet til Søværnet og dets
bedrifter, da “Most – if not all – of the
Navy’s work goes on unseen” sagt af
Sir Winston Churshill i 1942.

Sådan bruges bogen
Jubilæumsbogen kan anvendes både
som opslagsbog og som en mulighed
for dybere indsigt i en stor gruppe
menneskers fascination af Danmarks
og Norges største og mest kendte søhelt
– Tordenskiold.
Han fascinerer os, fordi han var stor
i ord og handling samt i besiddelse af
egenskaber, som vi også værdsætter
den dag i dag. Han troede på sig selv –
var dristig, dygtig og modig – fremme i

forreste linje – samt ihærdig, ildsprudlende og en stor iværksætter.
Egenskaber, som gør hans lynkarriere fra kadet til viceadmiral på 10 år
enestående og et forbillede gennem
alle tider. Ikke kun for unge drenge og
piger, ikke kun i Søværnet, ikke kun i
erhvervslivet, men blandt alle i Danmark og Norge.

Af: Lars Reiermark

En norsksproget synsvinkel
på en af de vigtigste bedrifter
i vores fælles dansk–norske
søkrigshistorie i 1700-tallet.
I januar 1716 går den svenske kongen
Carl XII til angrep på Norge. Han
overskrider grensen og den 4.juli var
han kommet til Frederikshald, den byen
som i dag heter Halden.
Han beleirer festningen Frederikssten
samtidig som han besetter byen. Men
borgerne, under ledelse av Colbjørnsen-brødrene, setter byen i brann og
tvinger svenskene ut. Byen brenner,
men festningen holder. Flere angep på
festningen avvises og svenske forsøk
på å føre frem forsterkninger over land
mislykkes fullstendig.
Avgjørende for den videre utvikling

Mindestenen i
bunden af Dynekilen (til højre),
hvor landbatteriet
var placeret.
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En episode i den
dansk-norske flådes historie

Dynekilen 8. juli 1716
Vi ønsker god fornøjelse med bogen,
hvad enten den læses som ny information om Tordenskiold og Selskabet Danske Tordenskiold-Venner eller bruges
som tidsbillede, opslagsbog eller som
læsning i sømilitære rammer.

Tordenskiolds Venner

4

Tordenskiolds mest
betydningsfulde bedrift

Tordenskiolds Venner

er slaget i Dynekilen 8.juli 1716 hvor
enheter av den dansk-norske flåte, under Tordenskiolds kommando, ødelegger og tar som priser hele den svenske
forsyningsflåten. Etter det oppgir
svenskene felttoget og trekker seg ut av
Norge, men krigen fortsetter både til
lands og til vanns.

Situasjonen i stort
Denne dramatiske episode i dobbeltmonarkiet Danmark-Norges historie
trenger en nærmere gjennomgang, for
den gjemmer også på et gammelt mysterium. La oss først se på situasjonen
i stort.
Etter innfallet i Norge holder svenske
tropper sommeren 1716 etter heftige
kamper hele området mellom Frederikshald og festningen Fredrikssten
besatt. Selve byen Frederikshald er
fullstendig isolert. Imidlertid, så lenge
festningen holder, så kommer ikke
svenskene lenger. Svenskene omgrupperer mot syd og mot nord for å unngå
festningens artilleri, og sperrer da
også samtidig for norske forsterkninger nordfra. Situasjonen for hele det
sønnenfjeldske Norge avhenger nå av

Major af reserven – Lars Reiermark, tidligere
JAR-Jegerkorpset/ Akershus
Regiment og
tidligere informationschef
i Forsvarets
Veteranadministrasjon i Norge,
arbejder efter
sin fratrædelse
fortsat, nu som
pensionist, i
Forsvartsstaben
i Oslo, hvor han
særlig beskæftiger sig med specielle projekter,
som for eksempel
militærhistorie.
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3
1
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Dynekilen (1)
ligger mellem
Strømstad (2) og
Svinesund (3).

utfallet av stridene i Smålenene (våre
dagers Østfold).
Ukene går, og Carl XII, som nå innser at han ligger fastlåst foran festningen, sender melding tilbake til Sverige
om at han snarest trenger forsyninger,
først og fremst beleiringsartilleri til
støtte for det hestetrukne feltartilleriet
som hæren har bragt med seg, men som
ikke greier å slå ut det norske festningsartilleriet.
For på sikreste måte å kunne motta
forsyninger innenskjærs, fra Bohuslen,
slår de svenske tropper en flytebro over
Svinesund og forbereder mottak av
forsyninger i området Syd Svinesund,
i området Dynekilen, hvor det etableres et baseområde bevoktet av mellom
400-500 mann infanteri i form av tyske
leietropper/Sachiske Musketerkorps.
Svenskene regner med å ha forsterkningene på plass innen en uke etter forsyningsflåtens avseiling fra Gøteborg,
dvs. innen 12. juli.

De svenske disposisjoner
Fra svensk side oppfattes situasjonen i Norge for egne tropper nå i juli
som noe nær desperat. Situasjonen er
fastlåst, og for å hindre et norsk motangrep mot Bohuslen, er det tvingende
nødvendig for svenskene å ta Frederikssten før høsten setter inn med regn og
oppkjørte veier. Svenskene regner med
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at hvis Frederikssten faller, så vil man
muligens klare å avverge et dansk-russisk angrep på Skåne, for så vidt som
man kalkulerer med at et angrep over
sundet ikke vil komme med mindre
det kan støttes av et norsk innfall fra
Frederikshald-området dvs nordfra mot
Bohuslen. For Carl XII er det derfor nå
viktig å nøytralisere festningen snarest mulig. Dette kan man best klare
ved å tilføre ytterligere forsterkninger,
artilleri og forsyninger til de svenske
landstyrker som blokkerer nordmennenes vei sydover.
For det tilfellet at krigen kommer
til å trekke i langdrag, er det dessuten
nødvendig å sikre seg et permanent
vinterkvarter, men siden selve byen er
ødelagt, er det derfor tvingene nødvendig å erobre festningen Frederikssten.
På norsk side er også situasjonen
fastlåst og man er i ferd med å miste
initiativet. Istedenfor en innmarsj i Sverige langs kystveien sydover, er landet
nå i krig på egen jord med en fiende
som ikke bare var trengt inn i Norge,
men som blokkerte for hærens manøvre
mot syd. Det var ikke slik man hadde
tenkt seg det da man planla den norske
sommeroffensiven mot Bohuslen til
støtte for angrepet mot Skåne.
Frederikshald var brendt og Frederikssten hold på å slippe opp for forsyninger i form av mat og drikke, men
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verre var det at man også begynte å få
lite med kuler og krutt. Sykdom blant
troppene gjorde også sitt, og festningen
trengte sårt til både etterforsyninger og
forsterkninger.
Svenskene blokkerte imidlertid
effektivt alle veier, og elveoverganger.
Samtlige tilførselsveier fra nord og
øst var under svensk kontroll i form
av effektive kavalleripatruljer som var
utestasjonert på gårdene i Smålenene.
Det kunne under disse forhold ikke
komme på tale å forsøke å føre frem
forsterkninger langs vei eller på annen
måte over land spesielt med vogner
som første og fremst var avhengig av
noenlunde brukbare veier.

Tordenskiold får oppdraget
Imidlertid syntes alt å ligge til rette for
en kombinert operasjon med tanke på
å ødelegge de svenske forsterkninger
og etterforsyninger som man visste var
på vei nordover. Admiral Gabel, Sjefen
for den dansk/norske Nordsjøeskadren,
og øverste ansvarlige for operasjonene
på norskekysten, ser mulighetene og
gir oppdraget til den 25. årige sjefen på
fregatten HVIDE ØRN, Peter Wessel
Tordenskiold og ber om at han utarbeider en plan.
Tordenskiold forstår at skal man
kunne overmanne og slå svenskene i
den indre skjærgård, så må han også ha
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infanteri for hånden og helst også en
eller flere artilleriskip, såkalte stykkprammer som del av sin eskadre.
Han rekvirereri første omgang derfor
transport-fartøyer for overføring og
innsetting av norske tropper over
vannet fra Danmark til Norge og ber
om at artilleriskipene HIELPEREN og
ARCA NOE blir tilbeordret eskadren. I
tillegg blir i alt fire bataljoner infanteri
trukket sammen i Fladstrand i Danmark i påvente av endelig ordre.
I mellomtiden seiler Tordenskiold fra
Stavern til Christiania den 23. mai for å
utvirke tillatelse til å overføre troppene
til Norge. Norske myndigheter sier i
første omgang nei, man er redd for omkostningene, men Tordenskiold hevder
å ha “hemmelige ordre fra Kanseleriet
i København” og myndighetene lar seg
overtale; troppene blir stilt til disposisjon.
Fra Christiania seiler Tordenskiold
via Stavern i retur til København,
hvor han henvender seg direkte til den
øverste sjef for flåten, generaladmiral
Gyldenløwe med anmodning om å få
kommandoen over Kattegatteskadren.
Samtidig, mens Tordenskiold fortsatt
er i København innløper det en anmodning fra admiral Gabel i Norge
til Admiralitetet i København om at
situasjonen er prekær og at “hielp
strachs maa gives”.
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Et kig ind i
Dynekilen
fra vest.
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Det blir utslagsgivende og nå skjer
tingene raskt.
Tordenskiold får sin kommando, dvs
han blir sjef for Kattegatteskadren og i
tillegg beslutter man at det straks skal
utrustes en flåte bestående av grunngående artilleri-fartøyer for innenskjærs
operasjoner, også under Tordenskiolds
kommando og med det nødvendige
infanteri om bord.
Mindre enn fire dager etter at han
forlot Stavern, er han på vei tilbake til
Norge etter å ha sikret seg den nødvendig støtte.
Den 7. juli om kvelden i “stille og
prægtigt vejir” ankrer han med sin
eskadre mellom Koster og Grisebåene,
syd innløpet til Dynekilen, hvor han
straks får etterretning om at en stor
svensk transportflåte er ankret opp i
bunnen av Dynekilen, beskyttet av
en galleieskadre under aschoubynact
Strømstierna.
Tordenskiold skal iht sin instruks
melde seg for Gabel som venter på
norsk side i sjøen ved Larkollen. Det
er imidlertid knapt med tid, og selv om
vinden er gunstig, så vurderer Tordenskiold situasjonen slik at hvis han først
skal fortsette nordover for å melde seg
for Gabel, og dernest snu og seile tilbake for å angripe svenskene i Dynekilen,
så vil han for det første miste verdifull
tid og i tillegg vil antagelig overraskel-

sesmomenten gå tapt. Mottatte underretninger sier at svenskene er klare til å
begynne å losse og hvis angrepet nå må
utsettes et døgn vil svenskene kanskje
alt i løpet av morgendagen ha lykkes å
bringe proviant og artilleri i land.
Her må det handles hurtig!
Han betenker seg ikke, men støter
med hele sin eskadre inn i Dynekilen.

En trang fjord
Dynekilden Fiord, som det står skrevet
på gamle kart, skjærer seg inn i den
svenske vestkysten mellom Strømstad og Svinesund, og er ca 4 sjømil
lang og på flere steder bare 100 meter
bred. Den trange fjorden er avgrenset
av høye skråninger, vel egnet som
standplasser for artilleri og musketteri.
Fjorden ender i en trekantet sjø.
I dette trange bassenget er bevegelsesfriheten ytterst begrenset. De svenske offiserene antok derfor at et angrep
fra sjøsiden mot denne ankerplassen
ikke var mulig.
Her lå så fra den 7. juli 1716 den svenske kystflåten med transportskipene innerst mot land og med galleiene på utsiden til beskyttelse, men alle trodde seg
nå å være i sikkert farvann. Vi mangler
sikre underretninger om nøyaktig antall
mannskaper på svensk side, men vi vet
at ved siden av flåtens folk som stort sett
begrenset seg til besetningen på gallei-
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ene og et artilleriskip, stykk-prammen
STEENBOCKEN med 24 kanoner, så
var det et ukjent antall sjøfolk knyttet til
selve håndteringen av transporten. Av
faste forsvarsverker på land fantes ett
batteri på en liten holme, 6 stk 12 punds
kanoner. Landforsvaret på stedet, dvs
sikringsstyrken, besto av 400-500 mann
sachisk infanteri uten tyngre våpen.
Den dansk-norske eskadren som i
grålysningen den 8. juli stod inn fjorden besto av stykkprammene HIELPEREN under kapteinløytnant Lemwig
og ARCA NOÆ under kaptein-løytnant
l`Etang sammen med fregatten HVIDE
ØRN (Tordenskiold), til sammen 110
kanoner fra 6 til 24 pund. I kjølvannet
kom i tillegg fregatten WINDHUNDEN under premierløytnant Grip og
galeiene PRINTS CHRISTIAN under
løytnant Dahl, LOVISE og CHARLOTTE AMALIE under hhv løytnant
Tønder og hans bror kapteinløytnant
Michael Tønder med til sammen 37
stk mindre skyts, med andre ord en
total dansk-norsk overlegenhet i så vel
antall- som type artilleri.
Fra dansk-norsk side var oppdraget
klart, å angripe og ødelegge det svenske landforsvaret i baseområdet og
likeledes den svenske kystflåte med
all transport, primært å hindre landsetting av svensk artilleri og proviant,
samt oppholde og nedkjempe svenske

Tordenskiolds Venner

forsterkninger til lands og til vanns
til ødeleggelsen av de totale svenske
forsyninger var fullført. Sekundert, å
erobre og ta samtlige eller så mange
skip som mulig som priser og føre disse
til havs og deretter til nærmeste danske
eller norske havn med minst mulig tap.

Plan og utførelse
Oppdraget forutsatte en tidlig morgen
rekognosering.
Fra sikre kilder vet vi at Tordenskiold
selv utførte rekognoseringen samme
morgen mellom 0700-0800, bl.a. fra en
fjellknaus ved havneinnløpet hvorfra
han kunne telle hvert enkelt skip.
Tilbake på HVIDE ØRN sammenkalte han offiserene og fordelte oppgavene,
bl.a. overlot han kommandoen på sitt
eget skip til den erfarne kaptlt Lemwig
mens han selv tok kommandoen over
artilleriet og utpekte kaptlt Tønder til å
lede operasjonene på land.
Deretter utstedte han “oversatt” til
dagens språk flg operasjonsordre:–
Mannskapene hviler og gjør klar til kl
0900, ildåpning kl 0900; alle kanoner
skyter mot alle mål i tiden 0900-1000.
Oppdrag; lokaliser fi artilleri i havnen
og på land, også fi infanteristillinger
kjente og ukjente.
Fra kl. 1100 vil HVIDE ØRN under
kommando av kaplt Lemwig løpe inn
på indre havn og der trekke på seg hele
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“Indløbet til
Dynekilen er
ingensteds i det
højeste bredere
end som 160-180
skridt.”

fi ild. I mellomtiden vil stykkprammene under min kommando engasjere fi
batteri på holmen og samtlige fi galeier.
Ildopphør kl 1300 med derpå følgende
landsetting av mannskaper fra galleiene
mot batteriet på holmen.
Så snart batteriet er tatt, skal samtlige
kanoner fornagles. Sjef for landgangspartiet, kaptlt M Tønder.
Min plass; om bord på HIELPEREN,
alternativt i sjaluppen. Vær klar for ny
ordre fra kl 1400.

Angrepet gikk etter planen
Hvis man leser historien slik den er
nedfelt – først og fremst i skipsloggene, men også slik den er beskrevet i
dagboken til skibspresten på HIELPEREN, Caspar Bruun, så fremgår det at
angrepet gikk etter planen.
Ved 1-tiden om ettermiddagen dvs kl.
1300 hadde Tordenskiolds overlegenhet
i artilleri slått gjennom, landgangsmannskapene hadde tatt holmen og
kanonene der og svenskene begynte å
landsette sine galeier og rømme.
Caspar Bruun skriver i sin dagbok:
“Da kom jeg op af Krudtkisten og ind
i Cahytten, og da jeg mødte Tordenskiold i Døren og gratulerte ham baad
meed Helbred og Victoria, tog han mig
om halsen og kyste mig …”
Seiren var fullstendig og endelig,
tidsplanen holdt også.
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Alt kl 1315 stryker det største svenske
artilleriskipet, stykkprammen STEENBOCKEN kommandovimpelen og
kanonaden mot de svenske fartøyer
innstilles – det er fra fiendens side ikke
lenger mannskap til å besvare ilden. De
neste 45 minutter, eller som det heter i
rapporten fra slaget “meesteparten av
den neste tiime”, bruker Tordenskiold
til å sikre havnebassenget og høyene
rundt.
Infanteristene, i det alt vesentlige
norske musketerer fra 2. Trondhjemske
Regiment, sikrer brohodet, og opprydningsarbeidet begynner.
Ny ordre fra kl 1400 vektlegger betydningen av “at berge og opbringe så
mange som muulig av de svenske skibe
som ikke er så ødelagte at de icke kan
seile.”
Oppryddingsarbeidet gikk ikke så
hurtig. Samtidskilder hevder at selve
oppryddingen i havnen tok opptil åtte
timer. Under hele den tiden var fartøyer
og mannskaper under beskyting fra tre
musketerposter omkring fjord-bunnen.
Dette var poster som det ikke hadde
lyktes det norske infanteriet å innta.
Årsakene kan ha vært at postene lå slik
til at skipsartilleriet ikke nådde frem,
og det ble derfor en kamp mellom norske musketerer i angrep og sachiske i
utbygde stillinger. Svenske forsterkninger ble forsøkt fremført, men ble hold
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i sjakk av det dansk-norske skipsartilleriet med skrå-ammunisjon, såkalt
kanister.
Kl 2100, en halv time før solnedgang,
er Tordenskiold klar til tilbaketrekning.
Han har erobret til sammen 14 skip,
9 orlogsmennn og 5 artilleriskuter.
De svenske proviantskip brenner alle
sammen som fyrtårn mens den norske
eskadren står til havs med sine priser.
I loggboken på HVIDE ØRN heter det
kort og godt “Det fins icke det Allerringeste tilbage til Fiendens Tieneste”.
Totale tap var 76, fordelt på 19 døde
pg 57 sårede, et forbausende lite tap
som tyder på at verken de svenske
sjøfolkene eller det sachiste infanteriet
lyktes særlig godt med selve kampen,
benevnt bataljen, heller ikke maktet
fienden å stanse kampen om selve brohodet, ei heller ikke klargjøringen og
bergingen av prisene.
Etter kampene i Dynekilen trakk Carl
XII seg ut av Norge. Om Dynekilen var
årsaken eller unnskyldningen er fortsatt
gjenstand for diskusjon, men det store
tap av skjærgårdsmateriell inkludert artilleri og forsyninger, var trolig årsaken
til at det gikk hele to år før Carl XII
igjen forsøkte seg på å erobre Norge.
Tordenskiold selv skrev to innberetninger om slaget, den ene allerede under dato 15.juli og stillet til Majesteten
selv, kong Frederik IV; resultatet var
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utnevnelse til kommandør 19. juli og
utpå høsten etter at Tordenskiold hadde
anbefalt forfremmelse for sine offiserer,
ble han selv tildelt den nyinnstiftende
Dynekil-medaljen i gull, samt også fra
11.november 1716 en ny kommando,
intet mindre enn “Commandant en chef
les forces Maritimes de Norvege”.
Legg merke til selve formuleringen
– ikke bare øverstkommanderende for
sjøstridskreftene i Norge, men faktisk
“Øverstkommanderende for Det norske
Sjøforsvar”, dessuten Sjef for Nordsjø-eskadren, admiral Gabels tidligere
stilling.
Han var eneren, han var vinneren, og
han var fortsatt bare 26 år gammel.

Hva med krigskassen?
Blant de svenske tap ved Dynekilen
var også krigskassen med lønning til
soldatene som lå ved Frederikssten.
Ingen synes å vite hva som hendte med
den, og den står heller ikke oppført på
listen over beslagslagt og erobret gods.
Det er flere muligheter – den ene er at
den gikk til bunns da forsyningsflåten
ble ødelagt. I såfall ligger det en skatt et
sted på havbunnen innerst i Dynekilen
og venter på finneren.
Det er også en annen mulighet. Selv
om offisiell dansk historie hevder at det
er en myte at Tordenskiold ikke fikk
sine prisepenger, så er det et faktum at

35

Tordenskiold allerede i 1716 lå i disputt
med Admiralitetet i spørsmålet om utbetaling av prisepenger fra 1715 til seg
selv og mannskapet.
Spørsmålet om hva som skjedde med
de verdier som Dynekilen innbragte er
ikke endelig avklart, men det er mye
som tyder på at Tordenskiold måtte ha
hatt en forutanelse om at det ikke ville
bli noen voldsomme uttellinger hva
prisepenger angikk.
Offisielt dreide det seg ikke om
skipslaster med handels-varer, men om
militære etter-forsyninger og materiell
som etter slaget ble den dansk-norske
flåtes eiendom, og prise-verdien tilsvarende mindre enn vanlig.
Så var det dette med det uoppgjordte
mellomværende med admiralitetsskriveren, og kanskje hadde hans
nestkommanderende, kaptlt Michael
Tønder i virkeligheten også et annet
oppdrag, nemlig å sikre en del av de
verdier (bl.a. den svenske pengekassen
med lønninger til troppene) som ble
erobret til fordel for sin sjef og eventuelt andre, ikke minst han selv og hans
kamerater.
Tapet av krigskassen gjorde at svenskene ikke lenger hadde muligheter
verken til å betale for de forsyninger
de hitil hadde rekvirert og betalt for i
grensetraktene og heller ikke kunne
man lenger betale soldatene sold, noe
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som vel også gjorde sitt til at de svenske tropper ved Frederikssten ikke var
spesielt godt motivert for å fortsette
felttoget.
Dette kan da også ha vært en medvirkende årsak til at Carl XII etter Dynekilen avbrøt felttoget og trakk troppene
tilbake til Sverige.
Ethvert mysterium har sin løsning,
det gjelder bare å finne motivet, og
spørsmålet blir da om Tordenskiold
hadde noe motiv for eventuelt “ta vare
på krigskassen”?
Det fremgår i gamle opptegninger
at det etter slaget i Dynekilen fortsatt
var store uoverenstemmelse mellom
eskadreskriveren dvs Tordenskiolds
regnskapsfører og admiralitetsskriveren
i København.
Det var for det første den gamle
historien fra 1715 om en ikke-avsluttet
konto på innbetalte men ikke avregnede og utbetalte prisepenger som gjorde
at oppgjøret ennå ikke var utbetalt da
slaget i Dynekilen fant sted i juli 1716.
For det annet, selv om kontoen for
prisepenger høsten 1716 var vokst til ca
170.000 riksdaler – en uhyrlig sum selv
i de dager og til tross for at mesteparten
var innbragt etter Dynekilen, vegret
fortsatt Admiralitet seg for å foreta
oppgjør med Tordenskiold, angivelig
fordi “noget manglet”. Saken fortsatte
til 1717 og fortsatt var kontoren “fros-
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set”, for å bruke et uttrykk fra våre
dager. Det ble heller ikke betalt ut noen
penger i 1717 til tross for at partene
forsøkte å inngå forlik, det strandet og
sjøhelten uttalte seg i den anledning lite
fordelaktig om Admiralitetet.

Kontoen ble aldrig gjordt opp
Rent faktisk ble kontoen heller aldri
gjordt opp – den stod fortsatt åpen ved
Tordenskiolds død vel tre år etter. Mye
tyder imidertid på at Tordenskiold allerede høsten 1716 synes å ha besluttet
seg til å la saken falle.
I hvert fall gjorde han ikke alvorlige
innsigelser i 1717, selv om han offentlig
på vegne av mannskapene protesterte
mot Admiralitetets manglende avregning. Man kan saktens spørre hvorfor
han ikke gikk hårdere på?
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Var det slik at Tordenskiold allerede sommeren 1716 på grunn av de
uoverenstemmelser han allerede da
hadde med admiralitetsskriveren, i
forbindelse med slaget i Dynekilen
hadde funnet en mulighet for å dekket
seg inn “på annen måde” slik han også
hadde gjordt tidligere? Det gis ikke
noe entydig svar, og det som finnes av
antydninger om denne historien i den
offisielle Tordenskiold-biografien gir
heller ikke noe definitivt svar, selv om
den ordrett gjengir Tordenskiold svar
til Admiralitetet, så hva er sannnheten? Det som imidlertid er sikkert, er
at Tordenskiolds gutter aldri klaget på
oppgjøret, man kan jo sagtens spørre
hvorfor?

Mindestenen
fra slaget i Dynekilen 8. juli 1716
samt pladen på
bagsiden.
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Dynekilen 1716

Tordenskiolds
mesterstykke
Af Dan H. Andersen

Den 23. december 1715 steg
den svenske konge Karl XII i
land ved et lille fiskerleje tæt
på Trelleborg i Skåne.
Det havde været en dramatisk
flugt fra den belejrede by
Stralsund i Pommern, som
overgav sig samtidig med
kongens ankomst til det land,
han havde forladt i 1700.
Efter 15 års krig syntes Sveriges situation håbløs. Østersøprovinserne og Finland var tabt med undtagelse af Wismar
og fæstningen Kajaneborg, som begge
faldt i foråret 1716.
Mod Sverige stod en koalition bestående af Rusland, Danmark-Norge,
Preussen, Saksen-Polen og Hannover.
Det var imidlertid ikke blot Karl XII’s
notoriske stædighed og modstand mod
at slutte fred med landafståelser, som
gjorde en svensk fortsættelse af krigen realistisk. Sverige var en for tiden
usædvanlig velorganiseret militærstat,

Karl XIIs tidligere
besiddelser i
Østersøregionen.
(Geodatastyrelsen)
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som var selvforsynende med krigsmateriel, og hvis befolkning entusiastisk,
resigneret eller tvunget leverede de
skatter, naturalier og soldater, som
muliggjorde videre krigsførelse.
Sverige opererede på indre linjer,
og efter Stralsunds overgivelse var de
tyske provinser ikke længere et dræn på
hærens og flådens ressourcer.
Koalitionen mod Sverige syntes
overvældende, men koalitioner består
af stater med forskellige mål og sårbarhed, og de betragter hinanden med
velbegrundet mistænksomhed og frygt
for, at en af dem er ved at indgå en
gunstig separatfred.
Med erobringen af Sveriges Østersøprovinser havde hverken Hannover,
Saksen-Polen eller Preussen interesse i
at kaste sig ud i kostbare felttog.
For dem var det blot et spørgsmål om
at lurepasse til krigen kunne afsluttes
med en favorabel fred, hvor rovet blev
fordelt. Der var forhandlinger mellem
Danmark-Norge og Rusland om et
fælles angreb på Skåne, men det ville
først kunne effektueres i løbet af den
kommende sommer eller efterår.
Så i begyndelsen af 1716 stod Danmark-Norge alene overfor Sverige
og var efter alle de svenske nederlag
paradoksalt nok mere isoleret og sårbart, end det havde været siden krigens
begyndelse.

Dan H. Andersen
er ph.d. i historie
og udgav i 2004
“Mandsmod og
kongegunst”, en
biografi om Peter
Wessel Tordenskiold. Han
har også udgivet biografien
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samt bøger om
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og sammensværgelsesteorier. I
2008 debuterede
han som romanforfatter. Dan H.
Andersen er en
populær foredragsholder.
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Invasion af Norge

Norsk søkort
dateret 1803 der
viser kysten fra
Kristiania til
Gottenborg.
(Geodatastyrelsen)
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I den svenske krigsledelse havde man
længe overvejet en invasion af Norge,
men i begyndelsen af 1716 dukkede
en uventet mulighed op, da en stærk
kulde lagde et isdække på bælterne og
Øresund. Det var koldt, meget koldt, og
både i Sverige og i Danmark gik tankerne tilbage til 1658, da den svenske
hær marcherede over isen til Sjælland
og gennemtvang den for Danmark-Norge katastrofale fred i Roskilde.
Ved Landskrona samledes 10.000
svenske soldater, og der blev bygget
slæder til turen over Øresund. I København gjorde man forberedelser til en
svensk storm.
Svenske krigsfanger blev sendt ned
i voldgravene og sat til at fjerne is,
borgerværnet eksercerede, og den hvervede hær var i ildmarch på vej tilbage
fra Pommern. Men en god vinterstorm
brød isen op, københavnerne kunne
slappe af, og Karl XII vendte tilbage til
sin originale plan om at invadere Norge.
Den svenske konge var altid tavs
om sine planer, og ikke engang hans
nærmeste kendte invasionens endemål.
Men tanken bagved invasionen er ikke
svær at rekonstruere. Uden Norges
søfolk og toldindtægterne fra eksporten
af træ, fisk og tjære kunne Danmark
ikke føre krig. Ved at besætte de vigtigste dele af Norge, ville Sverige både slå

Danmark ud af krigen og erhverve sig
et vigtigt pant, som enten kunne byttes
til en gunstig fred eller erstatte de territorier, som var gået tabt.
Den 8. marts gik det løs. Den umiddelbare plan var en knibtangsmanøvre
mod Christiania (Oslo). Med lidt over
3.000 mand rykkede Karl XII frem
mod den norske hovedstad ad ruten
Holmedal-Höland i Värmland mod
Christiania, mens lidt under 4.000
mand under general Carl Gustaf Mörner angreb fra Vänersborg i syd.
Fra Jämtland angreb en styrke på 800
mand for at skære Norge over i to og
hindre norske forstærkninger fra nord.
Forbindelseslinjerne tilbage til Sverige
blev sikret af en styrke ved Fredrikshald (Halden) under generalløjtnant
Ascheberg. Det var en meget lille invasionsstyrke, både i forhold til landets
størrelse og forsvarstyrken i Sydnorge
på omkring 14.000 mand.
Ydermere var de svenske tropper
dårligt forsynet med vinterklæder og
proviant, og de kunne ikke slæbe tungt
belejringsartilleri ad dårlige og snedækkede veje, som ofte blev spærret af
norske forhugninger.
Fra Karl XII’s side var offensiven
ment som en lynoffensiv før foråret
tillod undsætningsstyrker fra Danmark, og en dansk-russisk invasion af
Skåne ville tvinge ham i defensiven,
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og han havde grund til at forvente, at
hans krigsvante hær var nordmændene
kvalitativt overlegne, især i henseende
til ledelse.
Det gik imidlertid tidligt galt for
svenskerne. De norske stillinger i bjergpassene øst for Christiania var for stærke, og Karl XII’s styrke måtte trække
sig tilbage og forenes med Mörners ved
Hölen den 19. marts.
To dage senere rykkede de ind i
Christiania, som ikke blev forsvaret.
Nordmændene havde efterladt en stærk
og velforsynet besætning i fæstningen
Akershus og trukket resten af styrken
tilbage til et stærkt befæstet bjergpas
ved Gjellebek sydvest for Christiania.
Nu fik svenskerne endelig husly i byens
huse og kældre, men til gengæld også
varmen fra en heftig beskydning fra
Akershus. Gjellebek-passet kunne ikke
stormes, og forsøg på at omgå stillingen mislykkedes.
Nu begyndte forbindelseslinjerne til
Sverige at hænge i en tynd tråd. Ascheberg ved Fredrikshald blev narret til at
tro, at en større dansk styrke var blevet
landsat ved Fredrikstad, skønt det først
skete ti dage senere, og natten mellem
den 6. og 7. april brød han op og trak
sig tilbage til Sverige.
Karl XII blev rasende og beordrede
ham stillet for en krigsret, men det
hjalp jo hverken på forsyninger eller
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sikkerhed. Snaphaner og regulære tropper, ofte på ski, hærgede de svenske
forbindelseslinjer, og i det hele taget var
den folkelige modstand mod invasionen
bemærkelsesværdig.
Et særegent resultat af virksomheden bag de svenske linjer er de mange
hundrede svenske soldaterbreve, som
nu befinder sig i det danske rigsarkiv.
Postkureren er blevet skudt eller taget
til fange på sit ridt hjem til Sverige.
Brevene endte i København, hvor de
blev analyseret af efterretningsmæssig
art og generelle oplysninger om tanker
og følelser i hæren og i Sverige om
krigen, kongen og fremtiden.1
I slutningen af april kastede Karl XII
håndklædet i ringen.
Den svenske hær brød op og trak sig
sydpå til området mod Svinesund, hvor
soldaterne blev fordelt på begge sider
af sundet og mellem Fredrikstad og
Fredrikshald/Fredriksten. Her blev den
stående i to måneder uden hverken at
angribe eller blive angrebet.
Karl XII kunne ikke rykke frem mod
Christiania igen uden af have sikret
sine linjer bagud, og derfor var han
nødt til at indtage Fredriksten fæstning. Til det behøvedes forstærkninger
og svært belejringsskyts artilleri fra
Gøteborg.
Frederik 4. og den militære ledelse
i Danmark regerede resolut på den

Tordenskiold
som chef for
fregatten
Lövendals Galej.
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svenske invasion. Det var afgørende
at bringe forstærkninger og forsyninger til Norge, og samtidig hindre den
svenske hær i at modtage forsyninger
fra Sverige. Den centrale skikkelse i
arbejde var viceadmiral Christian Carl
Gabel, og en af hans vigtigste underordnede var den unge chef for fregatten
HVIDE ØRN kaptajn Peter Wessel
Tordenskiold. Nogle har postuleret et
modsætningsforhold mellem Gabel og
Tordenskiold, og den norske Tordenskiold-biograf Olav Bergersen kaldte
endog Gabel for den falske ven,2 men
det er sandsynligvis en forkert opfattelse. Alt tyder på et godt og fortroligt
forhold mellem dem.
Frederik 4.’s første skridt var at
forstærke nordmændene. Den 1. april
satte HVIDE ØRN en gruppe erfarne
officerer i land i Holmstrand, og den
10. april afsejlede Gabel fra Fladstrand
(Frederikshavn) med en stor eskadre
af krigsskibe og transportskibe med to
regimenter og forsyninger, som blev
sat i land ved Fredrikstad den 17. april.
Allerede ved afsejlingen havde Gabel
understreget i en rapport til Frederik
4., at han nødvendigvis måtte forblive i Norge med en del af styrken for
at forhindre svenskerne i at modtage
forsyninger ad søvejen. Lykkedes det,
ville de være tvunget til at trække sig
ud af Norge.3
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Det dansk-norske forsvar af Norge under den svenske invasion er ikke mindst
bemærkelsesværdigt ved den effektive
måde, hvorpå flåde og hær samarbejdede, hvilket gennem historien ofte har
vist sig svært for de to værn med meget
forskellig kultur. Her var Gabel en mester, hvilket bl.a. viste sig i erobringen
af Moss den 23. april, hvor overlegne
danske og norske styrker blev sat i land
nogle kilometer fra byen, og støttet af
flådens kanoner fordrev de den svenske
garnison i et dramatisk angreb.4 Tabet
af Moss svækkede de svenske forbindelseslinjer og var med til at få Karl XII til
at indlede tilbagetoget fra Christiania.

Optakten til Dynekilen
Vejene i Bohuslen var dårlige, og både
den danske invasionshær i Bohuslen
og den svenske i Norge opererede
med at kunne modtage forsyninger fra
søsiden. Den naturlige destination for
transporter fra Gøteborg var havnebyen
Strømstad tæt på grænsen til Norge,
og når Strømstad var blokeret, kunne
transporterne søge ly i fjorden Dynekilen få kilometer mod nord, hvorfra
forsyninger blev transporteret over
en pontonbro over Svinesund til den
svenske hær. De svenske kilder om
slaget i Dynekilen og dets optakt er
ret sparsomme, og vi kender ikke det
samlede antal transporter fra Gøteborg.
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Den danske flåde beherskede havet, så
transporterne bestod af små og store
grupper af skibe, som langt inde i skærgården kantede sig frem, beskyttet af
galejer, skærbåde og andre krigsskibe
med lille dybgang.
En stor transport afgik i april fra
Gøteborg under kommando af schoutbynacht (kontreadmiral) Olof Strömstierna.5 Foruden galejer var den eskorteret af den svært bevæbnede skytpram
STENBOCKEN, en fregat, som
svenskerne havde revet den øverste del
af, og i stedet bestykket med et imponerende sæt svære kanoner. Omkring
Styrsø udkæmpede transportflådens
eskorte fra 1. maj en ugelang kamp
med en dansk styrke af to linjeskibe og
fem fregatter, som forgæves søgte at
komme tæt på svenskerne. En af fregatterne var HVIDE ØRN, som den 2. maj
fik manøvreret sig så tæt på svenskerne, at dens kanoner kunne bære, men
fire træffere fra galejernes tunge skyts
gjorde indtryk, selv på Peter Wessel
Tordenskiold. Læren var, at der til
denne type kamp i skærgården var brug
for svært bestykkede fartøjer med en
lav dybgang . Strömstiernas eskadre
nåede ind i bunden af Dynekilefjorden
i midten af maj. Her kunne ingen nå
dem. Her var de sikre!
Den 10. maj blev HVIDE ØRN beordret til København med breve, og med
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på skibet var en svensk eventyrer og
krigsfange Carl von Roland, som i sine
memoirer giver et fascinerende billede
af Tordenskiold i disse dage. Aldrig i sit
liv havde den stakkels svensker oplevet
en rejse som denne. Tordenskiold var
en tyran, som regerede med skældsord
og spark. En dårlig sømand, som førte
fulde sejl trods det hårde vejr, så vandet
stod over knæene på søfolkene, og to af
dem blev skyllet overbord.
Den desperate besætning ville have
sat skibet på grund, hvis ikke planen var blevet røbet af en af dem. Da
de kom til Helsingør sendte admiral
Judichær en båd ud til den maltrakterede HVIDE ØRN for at spørge, om de
havde været i kamp med svenskerne.
Det førte til et raserianfald fra Tordenskiold med brug af ord, som Roland
ikke vil gengive på skrift. Rolands
konklusion var, at “Hur någon kunnat
anförtro denne dåre at föra kommando
i ett sjöslag är fuldkomligt obegripligt.
Karlen var ju en fara för både sig själv
och sin besättning samt hele flottan.” 6
Men HVIDE ØRN’s skibsjournal
nævner intet om søfolk, der blev skyllet
over bord, og skønt Tordenskiold
var berygtet for sine raserianfald, er
beretningen selvfølgelig en forfærdet
landkrabbes beretning fra en hård
overfart, hvor Tordenskiold havde
travlt. Og travlt havde han. Der skulle

“Soe-Kaart over
Kattegattet samt
Baahuus-Lehn”.
Dateret 1770
(kortudsnittet er
her drejet 90˚).
(Geodatastyrelsen)
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træffes beslutninger om forholdsregler
mod den svenske invasionsstyrke og
forsyningerne fra Gøteborg. Tordenskiold var tilbage i Gabels eskadre ud
for Skagen den 22. maj, og her har han
meddelt viceadmiralen om sine møder
med bl.a. flådens chef Ulrik Christian
Gyldenløve. På daværende tidspunkt
vidste Gabel, at den svenske transportflåde lå i Dynekilen, og det var efter
al sandsynligved ved denne lejlighed,
at Gabel satte Tordenskiold i udsigt, at
han ville blive chef for en eskadre, som
skulle angribe svenskerne i Dynekilen.7 Man afventede tilbagekomsten af
de lavtstikkende fartøjer, som havde
været med ved erobringen af Stralsund.
6. juni var Tordenskiold igen i København, og han indsendte en memorial til Gyldenløve med sin vurdering
af den strategiske situation. Her bad
han bl.a. om at få stillet HVIDE
ØRN, nogle galejer og skytprammene
HIELPEREN og ARCA NOÆ (Noas
Ark) under sig, hvilket blev godkendt.
Med dem ville han først proviantere
Fredriksten, siden opsøge og ødelægge
svenskerne i skærgården. Når det var
gjort, ville han placere sine skibe nord
og syd for Fredrikshald, så svenskerne
ikke kunne nærme sig byen. Han må
have været sikkert på at blive leder af
en sådan ekspedition, for den 19. juni
beder han Frederik 4. om en måneds
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gage til sit mandskab, og den 21. juni
om at blive forfremmet til kommandørkaptajn. Gagen blev bevilget, men ikke
forfremmelsen.8

Tordenskiolds sejlordre
Tordenskiolds sejlordre fra København
den 18. juni 1716 beordrede ham til Koster eller Dynekilen med sin eskadre af
to fregatter, tre galejer, to skytpramme
og en række proviantskibe. Galejerne
og prammene skulle han efterlade ved
Koster eller Dynekilen, mens han med
fregatterne eskorterede proviantskibene til Gabel, hvis ordrer han skulle
adlyde. At man på højeste sted havde
godkendt en aktion mod forsyningsflåden i Dynekilen ses af en ordre fra
Frederik 4. til Gabel 26. juni, hvor han
blev pålagt at blokere Gøteborg, men
at det først skulle være ham magtpåliggende at udføre planen mod de
svenske skibe i Dynekilen. Gabel havde
anmodet om forholdsordrer i tilfælde
af, at der var udenlandske skibe blandt
transportskibene i Dynekilen. Normalt
var Frederik 4. meget omhyggelig med
ikke at provokere udenlandske magter,
især Storbritannien og Nederlandene,
men her var hans svar klart og fyldigt: De skulle ødelægges ligegyldigt,
hvor de kom fra.9 Konklusionen er, at
allerede i maj 1716 planlagde Christian
Carl Gabel en aktion mod en svensk
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transportflåde i Dynekilen med Tordenskiold som chef, og at Frederik 4. tidligt
godkendte planen.
Tordenskiolds eskadre lettede anker
den 2. juli. Det hastede så meget, at
proviantskibene blev efterladt. Undervejs til Norge opbragte han en svensk
skærbåd og en hukkert, som havde taget en dansk krejert som prise. Skærbåden blev indlemmet i eskadren og viste
sig meget nyttig i det smalle farvand i
Dynekilen, mens de andre blev sendt til
København.
Mens Tordenskiolds eskadre arbejde sig nordpå, angreb svenskerne den
4. juli Fredrikshald med 1.500 mand.
Det lykkedes dem at trænge ind i byen
under hård kamp, men fæstningen
Fredriksten over byen blev ikke erobret,
og nu begyndte fæstningens kanoner
at spille. Afgørelsen kom, da borgerne
selv satte ild på deres by. Det kostede
svenskerne et ydmygende tilbagetog og
500 faldne.
Karl XII tog både nederlag og faldne
filosofisk eller følelseskoldt og skrev
dagen efter til sin søster, at angrebet
var gået meget godt, men man gennem
ulykkelige skud havde mistet adskillige
modige officerer, som skæbnen ikke
længere ville lade leve.10
Tordenskiolds rapfodede fregatter
måtte regelmæssigt brase op for at
afvente de langsomme og uhåndter-
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lige skytpramme, og mandskabet på
galejerne havde det nok heller ikke for
let. Men frem kom de, og den 7. juli
om aftenen ankrede skibene op mellem Kosterøerne og den lille øgruppe
Griseboerne.
Her fandt Tordenskiold nogle søfolk
fra linjeskibet FYEN fiskende fra en
jolle. De berettede, at Gabels eskadre
under kommandør Vibe med linjeskibene PRINTZ WILHEM, DELMENHORST og FYEN samt fregatten
HØYENHALD lå ved Makø omkring
to mil væk, og at fjenden lå i Dynekilen. Gabel selv var samme dag rejst til
Fredrikstad.
Tordenskiold tog efter al sandsynlighed beslutningen om selv at gå ind
i Dynekilen uden at konferere med
Gabel. Det er muligt, men ikke sandsynligt, at han faktisk nåede at indhente
en ordre eller tilladelse fra Gabel i løbet
af aftenen eller natten. Intet i kilderne
nævner det, og alt tyder på en selvstændig beslutning fra Tordenskiolds
side. Vinden var gunstig, han havde
overraskelsen på sin side, og ansvar var
han aldrig bange for at påtage sig. Tordenskiolds første biograf Caspar Peter
Rothe skriver, at to svenske fiskere fortalte Tordenskiold, at de fleste svenske
officerer samme aften var til et bryllup
i byen, og det fik ham til at vove angrebet.11 Men Rothe er en farlig mand at
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stole på. Hans biografi bulner af fejl, og
de gode historier om Tordenskiold er i
bedste fald ubeviste eller overdrevne, i
værste fald direkte opspind.

Geografi og styrkeforhold
Dynekilen var en fælde for en angriber.
Fra indløbet til bunden af Dynekilen
var der omkring fem km, og efter det
smalle indløb endte fjorden i en bredning på omkring to km. Her lå transportflåden og dens eskorte. Med Rothes
ord: “Denne Havn eller Sted Dynekilden, ligger temmelig langt op i Landet
imellem mangfoldige Klipper og Skiær,
som man maae passere, forend man
kan komme ind i den, og er Indløbet til
den over en god halv Miil Veys forud

ingensteds i det høyeste bredere end
som 160 til 180 skridt, som den vedfølgende Tegning nærmere udviser. Midt
i Mundingen for Havnen eller dette
Indløb ligger en liden Holm eller Øe,
på hvilken de Svenske den Tid havde
opkastet et Batterie paa sex 12 pundige
Canoner”.12
Lad os her mønstre den eskadre,
som stod over for at forsøge en af de
dristigste aktioner i den lange krig.13
Skytprammene var grundlæggende
flydende batterier i to lag. De havde
sejl, men meningen med dem var, at de
skulle bugseres hen mod målet, som
de bombarderede med et linjeskibs
ildkraft, men uden omkostningerne til
dets bygning og mandskab. De var lidt

Den dansk-norske og svenske styrke bestod af følgende skibe:
Den danske styrke bestod af følgende skibe:
Fregatter:
VINDHUNDEN, kaptajnløjtnant Grib.
Bestykning: 12 stk. 3 pd. og 6 stk. 2 pd.
Skytpramme:
HIELPEREN, kaptajn Tordenskiold.
Bestykning: 16 stk. 24 pd., 8 stk. 18 pd., 22 stk. 6 pd.
ARCA NOÆ, kaptajn l’Etang.
Bestykning: 18 stk. 18 pd., 4 stk. 4 pd., 2 haubitsere.
Galejer:
LOUISE, kaptajnløjtnant Chr. Tønder.
Bestykning: 1 stk. 12 pd., 2 stk. 3 pd., 4 stk. 2 pd.
PRINS CHRISTIAN, kaptajnløjtnant Michael Tønder. Bestykning: 1 stk. 12 pd., 2 stk. 4 pd., 2 stk. 2 pd., 2. stk. 1 pd.
CHARLOTTE AMALIE, kaptajnløjtnant Niels Dahl.
Bestykning: 1 stk. 8 pd., 2 stk. 4 pd., 4 stk. 2 pd.
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Den svenske styrke bestod af følgende skibe:
Fregatter:
STENBOCKEN, bestykning 10 stk. 18 pd., 4 stk. 12 pd.,
10 stk. 3 pd.
Galejer:
WREDEN, bestykning 2 stk. 36 pd., 14 stk. 12 pd., 3 stk.
4 pd., 2 stk. 3 pd.
HEKTOR, bestykning 1 stk. 6 pd., 4 2
PROSERPINA, bestykning 1 stk. 36 pd., 1 stk. 8 pd.,
2 stk. 6, 2 stk. 4 pd.
ULYSSES, bestykning 1 stk. 18 pd., 4 stk. 3 pd.
LUCERTIA, bestykning 2 stk. 12 pd., 10 stk. 2 pd
ACHILLES, bestykning 1 stk. 6 pd., 4 stk. 2 pd.
POLLUX, bestykning 4 stk. 2 pd.
GALIOT, bestykning 6 stk. 6 pd., 4 stk. 2 pd.
Desuden tre mindre fartøjer.
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af en dansk specialitet, nok et fattigmandsvåben, men uhyre praktisk og
effektivt i den amfibie-krigsførsel, som
karakteriserede meget af sø- og landkrigen på den skandinaviske halvø.
Galejerne var meget store robåde med latinersejl og et par kanoner
fortil. Denne type fartøj er bedst kendt
fra Middelhavet, men havde vist sig
effektivt i skærgården og skulle i slaget
bugsere skytprammene til deres mål og
under bombardementet holde dem i den
rigtige retning.

Indsejlingen
Kl. halv to natten til den 8. juli lettede
Tordenskiolds eskadre anker. Der var
»vestlig laber kuling«, hvilket sagt
på en anden måde betød, at eskadren
havde en svag medvind ind i fjorden.
I løbet af morgenen blev vinden lidt
kraftigere og skiftede til syd. Kl. seks
om morgenen nåede de til Dynekilen.
Ved den lille holm Ledsund ved indsejlingen stødte eskadren på en svensk
forpost eller brandvagt bestående af
tre små galejer og en stor chalup.14
Svenskerne affyrede nogle skud og
flygtede længere ind i fjorden. Tordenskiold forfulgte svenskerne med en af
sine galejer og den erobrede svenske
skær-båd. Imens arbejdede folkene på
skytprammene med at hale kanonerne
op fra lasten til de øverste dæk. Kl. syv
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var Tordenskiold nået til enden af indløbet og kunne fra en klippe observere
situationen i bunden af fjorden.15
Her lå foruden krigsskibene otte
transportskibe, som viste sig at være
tungt lastet med belejringsmateriel,
kanoner, ammunition og proviant.
Tordenskiold har kunnet se, at i ildkraft
var han overlegen. En nøjere optælling
viser, at over for Tordenskiolds 139
kanoner havde svenskerne 111, og hans
skyts var generelt af højere kaliber.
Svenskerne havde dog anbragt et
kanonbatteri på en holm midt i fjorden, som var forbundet til fastlandet
med en bro. Med sit faste underlag var
dette batteri overlegent i forhold til
den tilsvarende bevæbning på et skib.
Strömstiernas problem var også manglen på mandskab, idet skibenes besætninger udgjorde lidt under 900 mand,
hvortil kom nogle hundrede soldater fra
et regiment saksiske soldater. Saksen
var i krig med Sverige, så enten var de
rekrutteret i Saksen under den svenske hærs invasion af Polen og Saksen
eller var fanger, som havde foretrukket
svensk tjeneste frem for fangeskab.
Deres loyalitet og ildhu var måske ikke
den bedste.
Schoutbynacht Olof Strömstierna
havde været noget uforsigtig i sikringen
af sin transport. Han havde hverken
etableret et batteri ved indsejlingen til
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fjorden eller gjort anstalter til spærring
af fjorden med bomme el. lign. Man
kan nemt kritisere Strömstierna, men
han havde meget ildkraft på sin side,
og hvilken modstander ville dog turde
at bringe tunge krigsskibe gennem den
smalle fjord?
Der var en, som turde, og nu havde
han set nok og roede tilbage til sine
skibe. Han flyttede kommando, fra
HVIDE ØRN til HIELPEREN, og
kaptajn Lemvig trådte over på HVIDE
ØRN. Under indsejlingen skiftede skibene plads, så de to skytpramme kom
i spidsen efterfulgt af HVIDE ØRN,
VINDHUNDEN og galejerne.
De svenske skibes placering er usikker, men galejerne synes af have ligget
i den sydlige ende, måske bl.a. i to små
vige, med forstævnene ud fra land.
STENBOCKEN lå sikkert længere
mod nord, måske nordvest for landbatteriet for at dække transportflåden
i den nordlige ende af fjorden. Vi ved
ikke, hvor den stærke galej WREDE
var ankret op. Tordenskiolds taktik var
enkel: Han ville bringe de to skytpramme og HVIDE ØRN så tæt som muligt
på STENBOCKEN og landbatteriet for
at uskadeliggøre dem. Galejernes hverv
var udelukkende at assistere de store
skibe ved at ro dem nærmere fjenden,
holde dem fast, så de ikke drev med
strømmen og vinden, og siden fungere

som en slags landgangsfartøjer, når
landbatteriet og de fjendtlige skibe
skulle stormes. Når landbatteriet og
STENBOCKEN var nedkæmpet, ville
resten være et let bytte. Tordenskiolds
rapport til Frederik 4. er næsten den
eneste kilde til kampens forløb, og den
er til tider ret uklar og i det hele taget
ikke videre detaljeret. Man må huske,
at kampen strakte sig over mange timer
og store dele af fjorden var dækket
af krudtrøg. Desværre er de svenske
kilder ganske magre.
Med HIELPEREN og ARCA NOÆ
i spidsen gled eskadren ind i bunden
af Dynekilen omkring kl. halv otte om
morgenen, og kampen begyndte. Den
første halve time eller længere måtte
Tordenskiolds søfolk udholde den svenske ild, mens søfolkene kæmpede for
at manøvrere de store skibe på plads.
HVIDE ØRN stod lidt nordligt op og
ankrede sandsynligvis tæt på landbatteriet. Imens bugserede galejerne
HIELPEREN og ARCÆ NOÆ midt for
eller lidt sydvest for landbatteriet. Det
fremgår ikke af Tordenskiolds rapport,
om VINDHUNDEN kæmpede med
STENBOCKEN eller WREDE.
Efterhånden begyndte overvægten
af kanoner i Tordenskiolds eskadre at
tælle. Omkring kl. 11 om formiddagen beordrede Tordenskiold sine skibe
tættere på fjenden, og prammene blev
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under heftig beskydning halet tæt på
landbatteriet, mens HVIDE ØRN gav
støttebeskydning. Landbatteriet blev
sikkert mest beskudt med skråsække,
og efter den intense beskydning på tæt
hold beordrede Tordenskiold landgang
på holmen for at fordrive besætningerne og ødelægge kanonerne.
Matroser og soldater sprang i land på
den lille halvø, og svenskerne flygtede
ind på land. Ved middagstid stilnede
den svenske ild af, og STENBOCKEN’s flag blev halet ned. Strömstierna
selv var blevet alvorligt såret. Han
havde forbrændinger i ansigtet og på
hovedet, hænderne og armene, kunne
ikke se og havde et skudsår i højre
kindben, men overlevede. Før flaget
blev halet ned, gav han ordre til at
sprænge eller på anden måde ødelægge
de svenske skibe.
Omkring dette tidspunkt roede en
chalup ind i fjorden. Det var Gabel.
Han synes ikke at have blandet sig eller
påtaget sig nogen operationel ledelse. Han konstaterede, at alt gik godt,
at fjenden var nedkæmpet og lod sig
derefter ro tilbage til sin eskadre ved
Makø. Det er sikkert derfor, at Tordenskiolds efterfølgende rapport til Gabel
var betydelig mere kortfattet end dem
til Frederik IV og Admiralitetet.
Nu skulle byttet sikres og bugseres
ud. Svenskerne havde brændt eller
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sænket nogle skibe og gjort andre klar
til sprængning med brændende lunter
i krudtkammeret. Ikke blot måtte ødelæggelsen forhindres, men de sænkede
skibe skulle om muligt hæves og gøres
klar til at bugseres ud. Alt skete i bunden af fjorden under stadig beskydning
fra højderne omkring havnen af infanterister fra det saksiske regiment, som
Tordenskiold prøvede at undertrykke
med beskydning med skråsække.

Lunter og krudtmagasiner
Der er adskillige historier om helteindsatser i denne fase af slaget, hvor
nordmænd og danskere myldrede ombord på de svenske skibe for at slukke
brændende lunter i krudtmagasiner
eller standse ødelæggelsen af dem, alt
imens de blev beskudt fra de omkringliggende højder.
Michael Tønder havde netop ledet
aktionen, hvor batteriet blev uskadeliggjort, da han så røg fra en svensk
hukkert i bugten ved siden af. Han havde mistet sit højre ben under kampene
ved Stralsund, men det hindrede ham
nu ikke i at ro over til hukkerten og
springe ombord på den.
¨Midt i en luge stod en tjæretønde
og brændte. Tønder fik med hjælp fra
sin overkvartermester tønden lempet
over bord. Lidt senere kom overkvartermesteren tilbage fra lasten og råbte,

Svenskernes
forsyningsflåde
nedkæmpes
og bordes af
Tordenskiolds
soldater.
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at skibet var ladet med krudt og var
ved at springe i luften. Tønder sprang
ned i lasten så godt han formåede og så
en brændende lunte, som var stukket
ind i en krudttønde. Han nåede at hive
lunten ud inden den eksploderede, men
opdagede så, at skibet var en flydende
bombe med 260 tønder krudt i lasten.
Kaptajnløjtnant Peter Hansen Grib
beskrev mange år senere, hvordan
han havde forhindret sprængning af
et krudtskib. Med hans egne ord: “Da
jeg gik først over paa Skibet, saae
jeg Lugen aaben og en Tønde fuld af
Krudt opslagen i Lugen, tilligemed en
brændende Lunte lagt ved Kanten paa
Krudt-Tønden. Hvorpaa jeg befalede
mine Folk at blive stille i Chaluppen,
gik saa sagte over Dækket, tog den
brændende Lunte af Krudt-Tønden, og
kastede den udi Søen, lod saa Lugen
lukke til.” 16
Både Tønders og Gribs beretninger
stammer fra Rothe, men i dette tilfælde
kan vi nok suspendere vores skepsis,
for i sin rapport skrev Tordenskiold
faktisk, at der på de to skibe lastet med
krudt var tændte lunter i lasten og i
andre brændende tønder med tjære.
Alle synes at have kæmpet fremragende og tappert, fra Tordenskiold og
ned, og det må have betydet meget, at
langt de fleste søfolk i eskadren var
nordmænd. De angreb og ødelagde for-
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syninger til de svenske invasionsstyrker, som stadig stod på norsk grund. Til
en hær, som var berygtet for at leve af
landet ved at tvangsopkræve proviant,
fourage og penge, og brutalt straffe
modvillighed. Hvis de nogensinde
havde grund til at kæmpe, var det her
og nu i Dynekilen. Kl. seks om aftenen
begyndte eskadren at trække sig tilbage
med sit bytte. Forude ventede endnu en
spidsrod i et smalt farvand; denne gang
i modvind. Svenske fanger havde berettet, at 5.000 mand var beordret til at
stille sig langs bredden for at beskyde
dem på vejen ud; ikke en beroligende
oplysning med tre transportskibe lastet
til randen med krudt og anden ammunition. Men oplysningerne viste sig
ikke at holde stik.
Der var ingen soldater i hundredvis
eller tusindvis posteret langs bredden
eller i højderne, og tidligt om morgenen
var eskadren ude af Dynekilen.
Byttet var meget betydeligt: Man
havde erobret STENBOCKEN, fem
handelsskibe, fem galejer og tre mindre
fartøjer. Svenskerne havde selv sænket
eller opbrændt tre galejer, en galiot og
tre handelsskibe ladet med proviant.
Af belejringsmateriel var der erobret
17 kanoner, 2 morterer, 28 lavetter,
store mængder krudt, kugler, granater,
brandrør m.m. Oven i det kommer bestykningen på de erobrede fartøjer.
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Tabene var relativt beskedne: 19 døde
og 57 sårede. Tordenskiolds skib HIELPEREN havde de største med seks
faldne og 20 sårede.
De svenske tabsstal kendes ikke,
men har formentlig været betydelige på
grund af den kraftige beskydning med
skråsække. Af fanger var der kun en
officer og 20 menige.

Konsekvenserne
Det er næppe nederlaget i Dynekilen
alene, som fik Karl XII til at give ordre
til at trække sig ud af Norge, for den
ordre var allerede givet efter nederlaget
foran Fredriksten. Men det er meget
sandsynligt, at Dynekilen alene ville

1

Peter Ullgren, Uppsnappade brev. Karl XII:s soldater I Norge 1716. 2006.
2

Olav Bergersen, Viceadmiral Tordenskiold. 2 bind.
Trondhjem 1925. Herefter forkortet Bergersen.
3

A.P. Tuxen, Carl XII i Norge. Peter I i Danmark
1716. Bidrag til Den Store Nordiske Krigs Historie
bind 8 udgivet af generalstaben. København 1928,
side 118. Herefter forkortet Bidrag.
4

Bidrag side 126-31.

5

A. E. Lagermark, Karl XII:s krig i Norge 1716. Uppsala 1883, side 46. Herefter forkortet Lagermark.
6

Rolands beretning er udgivet i Samuel Bring (red.),
Minnen från fångenskaben i Ryssland och Carl XII:s
krig. 1914.
7

Bidrag side 152-53.
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have fået ham til at opgive offensiven;
for uden belejringsmateriel og nye
forsyninger af ammunition og proviant kunne han alligevel ikke foretage
sig noget. Under alle omstændigheder
fik Dynekilen ham utvivlsomt til at
fremskynde sin tilbagetrækning.17
Hertil kom, at svenskerne havde mistet
betydelige mængder af kanoner og
krudt, som det tog lang tid at få erstattet. Så noget tyder på, at det måske var
effekten af nederlaget ved Dynekilen
som overbeviste Karl XII om, at det
ville kræve en betydelig større militær
robusthed og langt grundigere forberedelser, hvis han skulle have håb om at
lykkes med en invasion af Norge.

8

Olav Bergersen, Tordenskiold brev, Trondhjem
1963. Brev nr. 167, 170, 171. Herefter forkortet
Breve. Bidrag side 158-59. Jørgen H. Barfoed,
Niels Juels flåde. Den danske flådes historie 16601720. 1997. Side 215.
9

Lars Ericson Wolke, Sjöslag och rysshärgningar.
Kampen om Östersjön under store nordiska kriget
1700-1721. Stockholm 2011, side 231.
10
11

Bidrag side 177.

Casper Peter Rothe: Forsøg til navnkundige
Danske Mænds Livs og levnets beskrivelse. Andet
stykke, indeholdende Pet. Tordenskiolds omstændelige Livs og Helte-levnets beskrivelse. 1. part
København 1747, 2. part København 1749, 3. part
København 1750, II, side 52. Herefter forkortet
Rothe

12

Rothe side 52.

13

Eskadren: Bidrag VIII side 181. Bestykning opgives ikke altid ens i forskellige værker.
14

I sin rapport omtaler Tordenskiold den svenske
brandvagt ved Leesund.
15

Hvor intet andet opgives bygger beskrivelsen af
kampen i Dynekilen på Bergersen side 624-635,
Bidrag side 182-188. Lagermark side 71-73.
Tordenskiolds egen rapporter til Gabel, Frederik
4. og Admiralitetet er i Breve nr. 175, 177, 178.
Carsten Overskovs Tordenskjolds tempo fra 2002
er en ungdomsroman om Dynekilen, som viser
stor indsigt og indlevelse i slagets elementer. Meget
anbefalelsesværdig.
16

Tønders og Gribs indsats: Rothe side 59-66.

17

Bidrag side 188.

53

Selskabet Danske Tordenskiold-Venners
formål
Selskabet Danske Tordenskiold-Venners (DT-V) formål er at ære Tordenskiolds minde, herunder årligt at samle
medlemmerne til højtideligholdelse af
Søheltens fødselsdag den 28.oktober.
Endvidere at udbrede, fremme og
vedligeholde kendskabet til Tordenskiolds liv og bedrifter gennem studier
og kulturelle arrangementer om Tordenskiold og hans samtid.
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5

Selskabet hædrer militært personel
i Søværnet, der handler i Tordenskiolds ånd ved tildeling af en Tordenskiold-pris efter indstilling fra
Søværnet. Selskabet er medvirkende
til at udbrede kendskabet til Søværnets
aktiviteter, der på værdifuld og afgørende måde berører det civile liv.
Selskabets vedtægter fremgår i
kapitel 14.
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6

En øjenvidneberetning fra
stifterens hustru
Af: Inge Friisager, stifterens hustru

Talrige er de historier, som er berettet
om vor store søhelt Peter Tordenskiolds
dramatiske bedrifter, og hvor utroligt
det end lyder, så er langt de fleste sande, hvilket gulnede papirer i Rigsarkivet bevidner.
Når tiden omkring Selskabets start
og årene derefter skal beskrives i
dag, virker det også utroligt – ja, helt
tordenskioldsk – så jeg må simpelthen
med Karen Blixens ord bedyre: “This
is based on a true story”.
Det startede i 1929, hvor min mand
til sin 12 års fødselsdag fik en bog
“TORDENSKIOLD – Dansk Historisk
Roman”.
Han blev meget grebet af Tordenskiolds liv og skæbne, og siden da lagde
han hvert år på søheltens fødselsdag
den 28. oktober en buket rød-hvide nelliker ved sarkofagen i Holmens Kirkes
Kapelsal.
Dette foregik i al ubemærkethed og
ville blot være fortsat således, hvis
ikke der var sket noget søndag den 24.
oktober 1965. Da ringede en af hans
gode venner og sagde: “Du kan godt

Holmens Kirke
og Kapelsal.

56

Tordenskiolds Venner

Tordenskiolds Venner

begynde at slibe din sabel, for kommandør Bergersen siger i Politiken i
dag: Tordenskiold må hjem – nu”.
Min mand fik fat i avisen og blev
meget ked af den barske tone i artiklen
med krav om, at et dansk krigsskib
skulle sejle Tordenskiolds sarkofag
til Trondheim med ankomst på Dynekil-dagen den 8. juli 1966. Det var
Tordenskiold-forskeren, den norske
kommandør Olav Bergersen, Trondheim, der var blevet interviewet.
Efter at have grublet lidt over det fik
han den idé at invitere kommandøren
herned til Tordenskiolds 275 års fødselsdag 4 dage senere. Jeg forestillede
mig ikke, at kommandøren ville sige
JA, for de 2 herrer kendte ikke hinanden, men pr. telefon blev invitationen
straks accepteret, og da han var en
ældre herre på 85, ville han imidlertid
gerne have sin svigerdatter med, så
det blev aftalt, at de skulle ankomme
onsdag aften den 27. oktober.

Fru
Inge Friisager.

”Vi vil vinde”
Der blev nu stor travlhed med at arrangere besøget, og onsdag aften stod vi
i lufthavnen med et norsk og et dansk

57

Inge Friisager
(tv), Egon Friisager, Bergersens
svigerdatter og
kommandør
Olav Bergersen
den 29. oktober
1965 dagen
efter Selskabets
stiftelse.

flag. Ud kom en statelig herre med en
sort bredskygget hat, sort slængkappe
og sølvknappet stok. Han stod rank og
skuede ud over hallen, og da han fik øje
på de 2 danskere, der stod og viftede
med flagene ligesom børn, løftede han
stokken og råbte, så det gjaldede: “Vi
vil vinde”.
Min mand ænsede det ikke, stak
flaget over til mig og ilede hen for at
modtage vores gæster. Han var så beæret over, at han skulle møde den store
Tordenskiold-forsker. Jeg fulgte efter
og tænkte: “Hvad har vi dog rodet os
ud i”. Kursen blev straks sat mod hotellet, hvor kommandøren tog plads i en af
de store stole, mens bagagen blev bragt
op, og så sagde han: “Så er jeg klar til
at modtage pressen”.
Mit mod sank yderligere, for vi havde
ikke noget pressearrangement, men
min mand klarede situationen ved at
foreslå lidt natmad, så vi kunne drøfte
det hele. Planen for de næste dage blev
forelagt, kommandøren nikkede blot
indimellem, så vi håbede, at det var
accepteret, hvilket svigerdatteren da
også bekræftede.

Selskabet stiftes
Nyholms Hovedvagt – også kaldet
“Under Kronen”.
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Torsdag formiddag den 28. oktober
kørte vi først til Holmens Kirke, hvor
pastor, dr. theol. Børge Ørsted modtog
os, og der blev lagt kranse ved sar-

kofagen. Derefter holdt kommandør
Bergersen og dr. Ørsted en tale. Turen
gik så til Nyholms Hovedvagt “Under
Kronen”, hvor chefen for Flådestation
København, kontreadmiral Holger
Johan Bahnsen, modtog os meget fornemt i sin smukke residens, og der blev
serveret champagne.
Min mand holdt en tale med tak
til admiralen for modtagelsen og til
kommandøren for tilstedeværelsen på
denne dag, og så fortsatte han henvendt
direkte til kommandør Bergersen:
“I dette øjeblik stifter jeg Selskabet
Danske Tordenskiold-Venner, og De hr.
kommandør er hermed udnævnt til vort
første æresmedlem. Lad os skåle på et
godt samarbejde mellem Norsk Tordenskiold-Forbund og Selskabet”. Vi rejste
os, og kommandør Bergersen holdt en
meget bevæget tale. Der var en ganske
speciel stemning over denne stund.
Under samværet de næste dage, hvor
vi bl.a. besøgte Tordenskiolds lejlighed
i Strandgade 6, Rigsarkivet og Frederiksborgmuseet, blev der udelukkende
talt om Tordenskiold og hans bedrifter,
så til sidst fandt min mand, at han selv
måtte komme ind på det store problem
med sarkofagen.
Han anførte alle sine argumenter for,
at sarkofagen burde blive i Holmens
Kirke, han nævnte bl.a. det stærke
tilhørsforhold, som Tordenskiold havde
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netop til Holmens Kirke; på hans tid
som kadet kom de faktisk i kirken hver
dag – onsdag og fredag til morgengudstjeneste – og de andre hverdage til
bøn kl. halv syv – og så naturligvis til
højmessen om søndagen. Et sted står
der, at Tordenskiold overdøvede dem
alle med sin kraftige bas, så han har
ikke siddet og sovet. I Nidarosdomen
i Trondheim havde han aldrig sat sine
ben, da bygningen først blev påbegyndt
senere. Vor gæst kommenterede det
overhovedet ikke.
Den følgende dag skulle hjemrejsen
foregå, og først i lufthavnen skete der
noget. Vi blev inviteret til Trondheim den 8. juli 1966 på 250 års dagen
for slaget i Dynekilen, og så kom den
melding, vi ikke havde turdet håbe på.
Kommandøren sagde: “Nu rejser jeg
tilbage og meddeler styrelsen, at jeg
efter vore drøftelser føler, sarkofagen
bør forblive i Holmens Kirke – Wessel-slægten vil jeg også tage kontakt til,
og så må vi se”.
Efter den dramatiske ankomst få
dage tidligere var det en helt uventet og
fantastisk afrejse, så det blev til omfavnelse og et hjerteligt på gensyn.
En af de ting, der betød meget for
min mand, var, at Søværnets chef,
viceadmiral Sven Støckel Thostrup,
havde ladet udstede en Søværnsbefaling gående ud på, at der fra og med
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1965 hvert år på Tordenskiolds fødselsdag den 28. oktober skulle lægges en
krans fra Søværnet ved sarkofagen i
Holmens Kirke.
Norsk Tordenskiold-Forbund blev
stiftet i 1959, og da min mand den 24.
januar 1966 meldte sig ind som livsvarigt medlem, fremsendte formanden, minister Finn Koren, forskellige
referater og dokumenter, hvoraf det
bl.a. fremgik, at det norske Forsvarsdepartement i 1962 på minister Korens
forslag havde vedtaget, at der hvert år
på Tordenskiolds fødselsdag den 28.
oktober skulle lægges en krans med
bånd i norske farver ved søheltens
sarkofag i Holmens Kirke. Ceremonien
skulle foretages af Norges ambassadør i
København.
Disse to forordninger fra allerhøjeste
sted glædede min mand utroligt meget,
idet det nu var sikret, at der i al fremtid
ville blive lagt en norsk og en dansk
krans ved Tordenskiolds sarkofag på
fødselsdagen den 28. oktober.

Fantastisk besøg i Trondheim
Besøget i Trondheim på Dynekil-dagen den 8. juli 1966 på 250 års dagen
blev en fantastisk oplevelse, hvor min
mand yderligere fik bekræftet de meget
værdifulde relationer, der var opstået
kommandør Bergersen og ham imellem. Der var norsk flådebesøg af kadet-
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Kongen hilser
på Tordenskiolds
slægtning, den
norske civilingeniør Andreas B.
Wessel. I midten
Norges ambassadør i Danmark
Arne Skaug.

Tordenskiold-Gardens
Knud Evald
Andersen blæser
“Last post”.
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skibet HAAKON VII, og kadetterne
derfra dannede sammen med konstabler fra sømilitære korps garde under
højtideligheden ved Tordenskiold-statuen, hvor der blev lagt kranse fra Det
norske Sjøforsvar samt Danske Tordenskiold-Venner, og der blev holdt tale
af chefen for Sjøkommando Trøndelag
samt af min mand.
Under talen nævnte min mand, at der
samtidig med fejringen i Trondheim var
en højtidelighed i Holmens Kirke med
kranselægning, ligesom Den danske
Flådes enheder flagede over toppene til
ære for Tordenskiold og sejren i Dynekilen. Chefen for kadetskibet inviterede
herefter til reception ombord. Senere
var der sammenkomst i riddersalen på
Ringve Museum, hvor formanden, Ivar
Skjånes, fortalte om museet. Det var en
meget smuk og værdig dag.
Der skete en anden betydningsfuld
ting på Dynekil-dagen i 1966. Kort
tid efter besøget i Trondheim kom der
brev fra formanden for Norsk Tordenskiold-Forbund, minister Finn Koren,
hvor han berettede om afsløringen af en
mindesten for Tordenskiold på Getholmen i Dynekilen. Mindestenen er en
natursten af Østfold-granit og rejst ved
et fint norsk-svensk-dansk samarbejde.
Dynekilen er svensk område, så chefen
for Vestkysteskadren kontreadmiral
Hans G. Uggla var til stede og holdt

en flot tale. Min mand fik en meget
værdifuld kontakt med minister Koren,
og han var utrolig fornøjet over alle de
gode norske forbindelser, der var skabt.
I 1970 havde vi den store ære og glæde, at H.M. Kong Frederik IX overværede højtideligheden i anledning af 250
årsdagen for Tordenskiolds død den 12.
november. Wessel-slægtens overhoved
Andreas B. Wessel var inviteret hertil,
og ved andagten i Holmens Kirkes
Kapelsal fik han anledning til at hilse
på Majestæten foran sarkofagen.
Det blev en stor dag for os alle, og
for en dreng fra Tordenskiold-Garden,
Knud Evald Andersen, blev det en
stjernestund – da denne efter kranselægningen havde spillet “Last post”,
gik Kongen hen til ham, slog ham på
skulderen og sagde: “Godt blæst, min
dreng”. Civilingeniør Wessel forærede Selskabet en kopi af Tordenskiolds
bordklokke i Kongsberger-sølv, og
denne storslåede gave betragtede min
mand som besegling af fællesskabet
omkring Tordenskiold.

Mindested i Gleidingen
I denne forbindelse stiftede vi bekendtskab med kommandør Andreas Stang
fra den norske Forsvarskommando og
medlem af ledelsen i Norsk Tordenskiold-Forbund. Det udviklede sig til et
meget værdifuldt samarbejde og et dy-
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rebart venskab. Det samme gjaldt Søværnets chef, viceadmiral S. Thostrup,
samt Danmarks første orlogspræst, dr.
theol. Børge Ørsted.
1972 blev også et stort år for Selskabet. I den lille tyske by Gleidingen var
der i 1958 rejst en mindesten på stedet,
hvor Tordenskiold blev dræbt i den
ulyksalige duel.
Vi havde ved selvsyn konstateret,
hvor vanskeligt det var at finde frem
til mindestenen, så min mand tumlede
med ideen om at få lov til af bystyret
at sætte en vejviser op. Kommandør
Stang blev fyr og flamme og fostrede
den idé, at vi ved samme lejlighed skulle plante et norsk og et dansk egetræ,
der skulle symbolisere det egetømmer,
som Tordenskiolds skibe var bygget af.
Det norske egetræ fra Andreas Stangs
gods fik en spændende rejse, idet det
sejlede med Larvik-Linjens PETER
WESSEL til Frederikshavn. Derfra
kørte det med vort danske egetræ i bus
til Gleidingen sammen med 100 drenge
fra Tordenskiold-Garden. Bystyret i
Gleidingen lavede en hel byfest ud af
det, og den norske konsul, der ejede
Bryggeriet Herrenhausen, vandede
egetræerne med det fornemme bryg,
ligesom vi andre også nød godt af konsulens gavmildhed. Vi knyttede mange
værdifulde forbindelser.
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Tordenskiold-Prisen
Der skete yderligere det i 1972, at
Tordenskiold-Prisen blev indstiftet efter
accept fra Søværnets chef, viceadmiral S. Thostrup. Min mand ønskede
med prisen at gøre opmærksom på de
farefulde togter og store bedrifter, der
bliver udført i Søværnets tjeneste. Den
første pris blev tildelt den 28. oktober
1972, og den fantastiske bedrift kom på
Berlingske Tidenes søndags-forside.
I 1975 blev min mand og jeg inviteret
til Trondheim i anledning af genindvielsen af den næsten 1000 årige Ærkebispegård.
Vi gjorde ophold i Oslo, og det var
en stor ære for os, at vi blev modtaget
i privataudiens af H.M. Kong Olav V.
Kommandør Andreas Stang var en
god ven af Kongen, så han ledsagede
os, og det blev en meget fornøjelig
audiens. Bagefter mødte vi gode Tordenskiold-Venner, hvor samarbejdet
imellem det norske og det danske
Tordenskiold-selskab blev udbygget og
funderet på en yderst værdifuld måde.
I Trondheim var vi inviteret til at
deltage i forskellige arrangementer i
forbindelse med Kongens og Kronprinsparrets overværelse af Ærkebispegårdens genindvielse.
På Tordenskiolds fødselsdag i 1975
skete der igen noget, som blev et højdepunkt for min mand. Efter højtidelighe-

“Zum Tordenskiold-Gedenkstein”. Fra venstre E. Friis-ager,
C.C. Andersen,
formand for Tordenskiold-garden,
Frederikshavn,
Gleidingens
borgmester og
byens kommunaldirektør.

Kommandør
Andreas Stang
fra Den norske
Forsvarskommando og medlem af ledelsen
i Norsk Tordenskiold-Forbund.
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Flådens æreskorporal-diplom
tildelt direktør E.
Friisager.

Søværnets chef,
viceadmiral S.
Thostrup udnævner formanden
for Selskabets
Danske Tordenskiolds-Venner
til æreskorporal i
den danske Flåde.
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den i Holmens Kirke var vi alle bagefter i Søofficers-Foreningen, og der blev
min mand af viceadmiral S. Thostrup
udnævnt til æreskorporal i Den Danske Flåde – med skibssabel. Det kom
fuldstændig uventet og var for én gangs
skyld ved at slå benene væk under min
mand – det var et helt fantastisk øjeblik. Mange af vore norske venner var
med, og om aftenen var der selskabeligt
samvær i Søofficers-Foreningen.
Viceadmiral S. Thostrup blev hædret
i 1979, hvor han på Tordenskiolds fødselsdag blev udnævnt til Æresmedlem.
I 1981 kom den store dag, hvor en af
de nye korvetter blev navngivet PETER
TORDENSKIOLD i Aalborg. Da det
blev offentliggjort, at der skulle bygges
3 nye korvetter, søgte min mand straks
foretræde for viceadmiral Thostrup
med det forslag, at den ene korvet
skulle bære Tordenskiolds navn, og det
blev en fornøjelig samtale, idet viceadmiralen fortalte, at han længe havde
haft navnet Peter Tordenskiold i sin
notesbog. H.K.H. Kronprins Frederik
foretog navngivningen, og H.K.H.
Prins Henrik overværede det. Kommandør Preben Holm fra bestyrelsen
og min mand var inviteret, og under
sammenkomsten bagefter fik Kronprinsen bl.a. overrakt vor bronzestatuette af
Tordenskiold.
Den 2. april 1982 var der festlig

kommandohejsning på Holmen under
overværelse af H.M. Dronningen og
Kronprinsen. Korvetten fik af Selskabet overrakt en kopi i Kongsberger-sølv
af Tordenskiolds bordklokke. Der er
fransk inskription i denne bordklokke.

Kongelig stilstedeværelse
På Tordenskiolds 300 års fødselsdag
den 28. oktober 1990 kulminerede
det ved en storslået højtidelighed i
Holmens Kirke med tilstedeværelse
af H.M. Dronningen og Prinsgemalen, og det var en stor ære og glæde,
at Dronningen desuden deltog i det
efterfølgende arrangement på Søværnets Officersskole. Her fik Dronningen
overrakt det første eksemplar af bogen
“Tordenskiold – Glimt af Wessel” af
marinehistorikeren, cand. mag. Hans
Chr. Bjerg. Bogens forfatter har gennem årene holdt mange interessante
foredrag om Tordenskiolds bedrifter for
vore medlemmer.
Der havde længe været arbejdet på
udgivelsen af et Tordenskiold-frimærke,
og da det lykkedes, blev invitationen
til denne store dag tilsendt medlemmer
og gæster i en fornem 1. dags-kuvert på
udgivelsesdagen.
I 1991 havde vi igen lykken med os,
idet Kong Harald og H.M. Dronning
Sonja skulle på deres første officielle
besøg i Danmark efter Kong Olavs død,
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og det blev udvirket, at den allerførste
handling efter ankomsten netop på
Tordenskiolds fødselsdag var et besøg
ved sarkofagen i Holmens Kirke, hvor
Kong Harald lagde en krans. I et interview udtalte Kongen: “Nu er vi fælles
om Tordenskiold”. Min mand var meget
bevæget og sagde: “Nu har vi både
den danske Dronnings og den norske
Konges ord for fællesskabet omkring
Tordenskiold – målet er nået”.
Min mands helbred skrantede efterhånden meget, så han var heldig, at
næstformanden, kontreadmiral Arvid
Sørensen, i 1991 indvilgede i at overtage formandsposten. Fra 1992 overlod
min mand så roret velvidende, at en
bedre efterfølger kunne han ikke få.
Igennem årene har vi haft store
højdepunkter, hvor Tordenskiold-Prisen er blevet tildelt Søværnets personel, der har ydet farefulde bedrifter i
Tordenskiolds ånd og derved har reddet
menneskeliv. Tordenskiold-statuetten i
bronze, som prismodtagerne får overrakt, er vor berømte billedhugger Svend
Lindhart mester for.
Min mand fik fantastiske ideer, som
blev ført ud i livet, men havde ikke
kunnet magte det alene. Mindst 3 personer bør i allerhøjeste grad fremhæves
i denne beretning, hvor netop stiftelsen
nævnes, og det er Søværnets daværende chef, viceadmiral S. Thostrup,
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orlogspræst, dr. theol. Børge Ørsted,
Holmens Kirke, og kommandør Andreas Stang fra den norske Forsvarskommando. Fra den spæde start bakkede de
min mands ideer op, stod i spidsen for
arrangementerne og gav os dermed det
blå stempel i de fornemste rammer. Vi
er dem stor tak skyldig. Desværre lever
ingen af de 3 i dag, min mand ej heller.
Min mand døde i 1999 og blev bisat
fra Holmens Kirke på Tordenskiolds
fødselsdag den 28. oktober, hvor kisten
stod over for Tordenskiolds sarkofag
med fanevagt, og den 1. december blev
hans aske spredt ved Kronborg.
Norsk Tordenskiold-Forbund mistede desværre de ledende personer ved
dødsfald hurtigt efter hinanden, og da
ingen ønskede at fortsætte arbejdet,
måtte Foreningen beklageligvis nedlægges. I nyere tid er der imidlertid
atter stiftet en norsk forening Tordenskiold-Selskapet HVITE ØRN – samarbejdet og fællesskabet er allerede
startet til glæde for begge parter.
Med en linje fra en af min mands
yndlingssange vil jeg slutte: “For de
gamle, som faldt, er der ny overalt”.

H.M. Dronning
Margrethe II og
H.K.H. Prins
Henrik lægger
krans ved Tordenskiolds sarkofag i Holmens
Kirke.

Selskabets stifter
E. Friisager
bliver begravet
på Tordenskiolds
Fødselsdag 28.
oktober 1999.
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Udvalgte begivenheder og højdepunkter
1965–2015
Selskabet blev stiftet I 1965,
og i de følgende 50 år har der
været så mange begivenheder,
højdepunkter og udmærkelser,
at det vil føre for vidt at
nævne dem alle. Vi har derfor
udvalgt følgende:
1972
“Most – if not all – of the Navy’s
work goes on unseen”.
Ordene blev sagt af Sir Winston Churshill i 1942, og var den direkte inspiration til, at Tordenskiold-Prisen blev
indstiftet.
Prisens økonomiske fundament var
baseret på, at hr. Friisager i en historisk konkurrence vandt en bil – Morris
Marina – som blev solgt. Også dengang
var der fra forskellig politisk side kritik
af militæret, og Friisager ville gøre Søværnets værdifulde indsats mere synlig
samt gøre opmærksom på de farefulde
togter og store bedrifter, Søværnet udførte. Den første prismodtager fra 1972,
kaptajnløjtnant Per Lorents Nielsen,
var i mange år næstformand i Selskabet
Danske Tordenskiold-Venner.

Prismodtageren
kaptajnløjtnant
Per Lorents
Nielsen efter
prisoverrækkelsen i Nyholm
Hovedvagt
“Under Kronen” flankeret
af viceadmiral
S. Thostrup og
Selskabets stifter
E. Friisager.
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Prismodtagerens bedrift: “Kaptajnløjtnant Per Lorents Nielsen undsætter den 9. august 1971 i sin “Alouette
III”-helikopter tre tilskadekomne
deltagere i en fransk bjergbestigningsekspedition på fjeldet “Apostelens
Tommelfinger” ved Lindenaufjorden i
Sydgrønland. Midt under redningsaktionen bliver det tyk tåge, og kun ved at
vise initiativ, forudseenhed og beslutsomhed samt sund dømmekraft og
fremragende luftmandskab lykkes det,
at bjærge franskmændene og komme
sikkert tilbage til Inspektionsskibet
INGOLF, der ligger i nabofjorden”.

1974

US mini-ubåd bjærges
2. Tordenskiold-Pris. Søværnet indstillede endnu en søhelt til Tordenskiold-Prisen.
Prismodtagerens bedrift: Kaptajnløjtnant Niels-Vagn Sørensen deltager
som dykker ombord i Inspektionsskibet FYLLA den 12. november 1973
i farvandet nord for Færingehavn i
Narssaq i en bjærgningsoperation efter
Grønlandsflys forulykkede helikopter

Kaptajnløjtnant
Niels-Vagn
Sørensen efter
prisoverrækkelsen i Søofficers-Foreningen
flankeret af
viceadmiral
S. Thostrup og
E. Friisager.
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OYHAN. Under arbejdet kommer en
amerikansk miniundervandsbåd med
to mands besætning i vanskeligheder.
Ubåden bliver bjærget og de to amerikanere reddet. Helikopteren blev senere
bjærget. H.M. Dronning Margrethe
tildeler Niels-Vagn Sørensen Den Kgl.
Belønningsmedalje af 1. Klasse med
Krone og inskriptionen AGPÁNGUIT
– det grønlandske stednavn for den position, hvor operationen gennemførtes.

1975

Selskabet fejrer
10 års jubilæum

Søværnets chef,
viceadmiral S.
Thostrup, overrækker Tordenskiold-Prisen
samt diplom til
orlogskaptajn
Kjeld Preben
Jensen.
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Den 3. Tordenskiold-Pris overrækkes,
og E. Friisager udnævnes til Æreskorporal i Flåden. Dette var kun sket en
gang tidligere i Søværnets 465 årige
historie.
Året blev et af Selskabets mest begivenhedsrige år til dato. Først ægteparret
Friisagers store Tordenskiold-rejse til
Norge inviteret af den norske regering,
og hvor de den 28. maj havde æren at
blive modtaget i privat audiens af H.M.
Kong Olav V.
På Tordenskiolds fødselsdag 28.
oktober fejrede Selskabet sit 10 års
jubilæum. De kongelige kunstnere,
operasangerinden Minna Nyhus og
skuespilleren Palle Huld, var helt
enestående. Søværnets Tamburkorps

spillede og den 3. Tordenskiold-Pris
blev overrakt til orlogskaptajn Kjeld
Preben Jensen.
Prismodtagerens bedrift: 29. november 1974 om aftenen ved den nordlige pynt af øen Sánerut, som ligger i
Kobberminebugten ud mod åbent hav
på Grønlands vestkyst er fiskekutteren RITA OLSEN i vanskeligheder.
Inspektionskutteren AGPA er på vej fra
Flådestation Grønnedal i vindstyrke
otte fra vest med fem meter høj sø. Da
AGPA når frem til havaristen, beslutter
orlogskaptajnen at sende inspektionskutterens gummibåd ind i brændingen
efter de tre fiskere. To ud af de tre
fiskere ombord reddes.
Dagens uventede højdepunkt kom,
da Friisager blev udnævnt til Æreskorporal som påskønnelse af den store interesse og effektive indsats for Flådens
historie og traditioner udøvet gennem
Selskabet Danske Tordenskiold-Venner.
Hr. Friisager blev meget glad og udtalte: “Jeg viger ikke tilbage for at sige, at
det var mit livs største dag, da chefen
for Søværnet viceadmiral S. Thostrup
udnævnte mig til Æreskorporal i den
danske Flåde”. Det var kun sket en
gang tidligere i dens 465 årige historie,
at Flåden har udnævnt en æreskorporal.
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1976

1977

Fæstningen Carlstens
kommandant lagde krans
i de svenske farver

Kronprins Frederik besøger
Tordenskiolds barndomshjem

4. Tordenskiold-Pris overrækkes under
overværelse af cheferne for den norske
og danske flåde.
Tordenskiolds fødselsdag højtideligholdes i Holmens Kirke, og som en særlig
gæst i årets fejring af Tordenskiolds
fødselsdag deltog bl.a. kommandanten
på fæstningen Carlsten, kapten Ewert
Magnusson, Marstrand, som lagde en
krans – naturligvis i de svenske farver.
Reservelæge Kristian Stengaard-Pedersen tildeles Selskabets 4. Tordenskiold-Pris.
Prismodtagerens bedrift: Den 18.
maj 1976 kl. 10.15 bliver Inspektionsskibet BESKYTTEREN anmodet
om assistance af den franske trawler
DELOS, der fisker 120 sømil sydvest
for Færøerne.
Inspektionsskibet befinder sig
nordvest for Myggenæs. Kl. 12.20 er
trawleren inden for BESKYTTERENs
helikopters rækkevidde. Reservelæges
bliver firet ned, og hans indsats redder patientens liv. “I øvrigt påskønner
Søværnet skibslægens ihærdige virke
for at gøre de indhøstede erfaringer
nyttige”, udtaler chefen for Søværnet
viceadmiral S. Thostrup.
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“Han var ikke til at komme uden om”,
udtaler Flådens chef viceadmiral S.
Thostrup, da orlogskaptajn K. P. Jensen
modtager Prisen for 2. gang. Kvindeligt
norsk Æresmedlem udnævnes.
I august 1977 besøgte den danske
kongelige familie Tordenskiold-museet i Ringve ved Trondheim. “Bare se,
men ikke røre”, indprentede Dronning
Margrethe sine to sønner, som havde
en stor dag på Ringve. De var overalt
på museet, og var akkurat så nysgerrige
som unge drenge skal være. Museets
direktør Jan Voigt viste det kongelige
selskab rundt.
Men den største oplevelse under besøget på Ringve fik den ni-årige Kronprins Frederik, da han hørte, at museet
var barndomshjemmet til hans store
helt – selveste Tordenskiold. Kronprins
Frederik kunne fortælle, at i hans skole
var klasserne opkaldt efter kendte personer, og netop hans klasse var opkaldt
efter Peter Wessel Tordenskiold. Og på
søheltens fødselsdag går hele klassen
med blomster til Holmens kirke, hvor
han er begravet, sagde den henrykte
Kronprins, som nu virkelig havde noget
at fortælle kammeraterne, når han kom
tilbage til Danmark.

Reservelæge
Kristian Stengaard-Pedersen
(nr. tre fra højre)
sammen med de
tre hidtidige Tordenskiold-Prismodtagere og
cheferne for den
norske og danske
flåde.

67

Orlogskaptajn
Kjeld Preben
Jensen med
diplomet og
Tordenskjoldstatuetten, som
billedhuggeren
Sv. Lindhart er
mester for.

Fru Andrea Sanner og ambassadør Erik Thrane.
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Tordenskiolds fødselsdag blev højtideligholdt i Holmens Kirke. Tordenskiold-Prisen blev uddelt for 5. gang, og
helt ekstraordinært tildeltes Prisen for
2. gang til orlogskaptajn Kjeld Preben
Jensen. Orlogskaptajnes redningsdåd
var så spektakulær, “at han ikke var til
at komme udenom”, sagde viceadmiral
S.Thostrup.
Prismodtagerens bedrift: Det skotske
fiskefartøj SCOTTISH PRINCESS
grundstøder den 19. februar kl. 21.20 på
revet ud for Skarvetange på Suderø på
Færøerne. Inspektionsskibet BESKYTTEREN bliver omgående sendt til
assistance. Havaristen er sprunget læk
flere steder, og det er uvist, hvor længe
skroget kan holde sig flydende i den
stærke brænding. Bjærgning af skibet
er umuligt. En gummibåd sendes til
undsætning med orlogskaptajn Kjeld P.
Jensen samt fire besætningsmedlemmer
ombord, men i den stærke brænding er
det umuligt at nærme sig havaristen. I
stedet etablerer de en redningsstolsforbindelse til den bagvedliggende næsten
lodrette klippekyst små 100 meter fra
havaristen. Halvanden time senere er
fiskefartøjets 11 mands store besætning
bjærget i land.
Samme dag blev fru Andrea Sanner,
Norge, udnævnt til det 2. æresmedlem
af Selskabet. Hun fik æresdiplomet
overrakt på Danmarks grundlovsdag

den 5. juni 1978 af den danske ambassadør i Oslo, Erik Thrane, ved en
sammenkomst i ambassaden. Til stede
var også formanden for Norsk Tordenskiold-Forbund dir. H. Cappelen samt
andre fremtrædende norske gæster,
repræsenterende Sjøforsvaret og Wessel-slægten.
Ambassadøren udtaler ved overrækkelsen bl.a.: “Fru Sanner, der selv tilhører en gren at Wessel-slægten, har ydet
et meget væsentlig bidrag til styrkelsen
af samarbejdet mellem nordmænd og
danskere, men udnævnelsen skal også
ses som et udtryk for en tak fra Danske
Tordenskiold-Venner til Norsk Tordenskiold-Forbund for et godt samarbejde”.

1979

“Med tak for levende
interesse og redebon
hjælp i vort virke”

Det 3. æresmedlem udnævnes – Søværnets chef viceadmiral S. Thostrup.
På Tordenskiolds fødselsdag kunne de
tilstedeværende indskrive sig i Selskabets særlige gæstebog. Norges ambassadør Paul Koht repræsenterede Norges
Sjøforsvar og kommandør Andreas
Stang Norsk Tordenskiold-Forbund.
Blandt gæsterne sås Danmarks forsvarschef general Knud Jørgensen. Ved
en efterfølgende sammenkomst i Sø-
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officers-Foreningen udnævntes chefen
for Søværnet viceadmiral S. Thostrup
til det 3. æresmedlem af Selskabet. Formanden motiverede udnævnelsen med
bl.a. følgende ord: “Med tak for levende
interesse og redebon hjælp i vort virke”.
Det nye æresmedlem tiltrådte som chef
for Søværnet i 1965 og afgår fra tjeneste med udgangen af januar 1980.

de kongelige og admiralerne. Under
sammenkomsten på skibet overrakte
Selskabet som gave til Korvetten en
afstøbning af Tordenskiolds originale
bordklokke med søheltens våben indgraveret.

1982

Kontreadmiral Frits Hammer Kjølsen
udnævnes til 4. æresmedlem.
Under sin udstationering som militærattaché i Berlin i 1940, lige inden 2.
Verdenskrig, havde Kjølsen gentagne
gange sendt advarsler til den danske
regering om troppeformationer ved den
tyske grænse til Danmark og andre vigtige informationer – men man lyttede
ikke til ham.

H.M. Dronningen og
Kronprins Frederik overværer
kommandohejsning

Den 2. april var der kommandohejsning på Korvetten “PETER TORDENSKIOLD” på Holmen.
Kontreadmiral Mads Ejner Michelsen
afleverede på Materielkommandoens
vegne Korvetten til Søværnets chef
kontreadmiral Niels Færgemann Lange,
som igen overdrog skibet til chefen for
Fregateskadren, kommandør Jørgen
F. Bork, der indsatte orlogskaptajn
Hans J. Garde som chef for korvetten.
Sidstnævnte gav derpå ordre til at hejse
kommandotegnet, og hermed var højtideligheden afsluttet.
Vort Selskab var repræsenteret ved
kommandør Preben Peter Holm og
pastor, dr. theol. Børge Ørsted samt
Selskabets formand E. Friisager, og de
var særdeles fornemt placeret lige efter
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1983

“Men man lyttede ikke”

Kronprinsen
ombord på Korvetten PETER
TORDENSKIOLD, hvor
orlogskaptajn
Hans J. Garde
viser rundt.

1984

Få minutter før styrt
Prismodtagerens bedrift:
Den 24. august kl. 15.00 får Inspektionsskibet HVIDBJØRNEN på Grønland ordre om at gå til assistance til en
fransk 45 fods tomastet yacht BASILE
II med fem personer om bord. Den
befinder sig på en position 160 sømil
syd for Kap Farvel. Med premierløjtnant Stanley Lundgaard Sørensen
som luftfartøjschef bliver helikopteren

Militærattaché
kontreadmiral
Kjølsen.
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Premierløjtnant
Stanley Lundgaard Sørensen
og kontreadmiral
Jørgen Philip
Rasmussen.

straks sendt af sted, mens der endnu er
dagslys. Helikopteren er fremme ved
den opgivne position kl. 20.05, men finder ingenting. De finder havaristen 30
sømil sydligere. Til trods for tusmørke,
høj sø og turbulens bliver alle samlet
op, og den lange hjemtur begynder i
40 knobs modvind i flyvehøjden. Ved
landingen er brændstofmængden nede
på under det halve af minimum for
landing. Det er et spørgsmål om minutter før motoren går i stå – men alle
bliver reddet. Man finder aldrig yachten
BASILE II igen. Den formodes at være
sunket i løbet af natten.

1985

Selskabets 20 års jubilæum

Formanden
overrakte et gavebrev på maleriet
“Tordenskiold
i Marstrand”
til Søværnets
Officersskole.
Manden med træbenet til venstre i
billedet, er viceadmiral Tønder.
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I referatet fra Selskabets 20 års jubilæum siger formanden bl.a.: “Da Holmens
Kirkes Kapelsal var lukket på grund
af en omfattende reparation, måtte den
sædvanlige højtidelighed i kapellet desværre aflyses. I stedet lagdes der kranse
og blomster ved Tordenskiolds statue
i Korsurtegården af Norges ambassadør, chefen for KNM Tordenskjold i
Haakonsvern, Bergen, for det norske
Sjøforsvar, chefen for Flådestation
København for Søværnet, formanden
for Danske Tordenskiold-Venner for
Selskabet, landsnæstformanden for Marineforeningen, og en buket fra vores

æresmedlem fru Andrea Sanner, Norge.
Derefter forlagde Selskabet til Søværnets Officersskole, der havde efterfulgt
det gamle Søe-Cadet-Compagni, hvor
Tordenskiold var blandt de første
elever. Deltagerne blev mødt af Søværnets Tamburkorps, der spillede friske
marcher, og de fremmødte var straks i
den rette stemning. I sammenkomsten
deltog over 200 medlemmer og gæster,
den største tilslutning i de forløbne 20
år. Skolechefen kommandør Jørn Daniel Brusendorff bød velkommen, hvorefter formanden indledningsvis mindedes
de otte medlemmer, som siden sidste
fødselsdag var gået til Tordenskiolds
Eskadre. Forsamlingen rejste sig og
iagttog et minuts stilhed til ære for de
afdøde medlemmer.
Formanden kom ind på Selskabets
aktiviteter i store træk i de forløbne
20 år. Han omtalte stiftelsen i 1972
af Tordenskiold-prisen, det hjertelige
forhold mellem Korvetten PETER
TORDENSKIOLD og Selskabet, og en
repræsentation på ni mand fra korvetten blev præsenteret for deltagerne. Til
slut oplæste formanden et telegram til
Selskabets norske æresmedlem, fru
Andrea Sanner.
Efter hornsignalet “Klart skib”, reciterede Kgl. skuespiller Palle Huld ”Den
unge søofficer” af Axel Juul, overarkivar ved Rigsarkivet Hans Chr. Bjerg,
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fortalte om Tordenskiolds adelsvåben,
og kunstnerne Minna Nyhus og Palle
Huld, som havde medvirket i henholdsvis 11 og 12 Tordenskiold-arrangementer, fortjente fuldt ud at blive benævnt
som Tordenskiolds soldater! Selskabet
belønnede dem begge med buketter og
en norsk Tordenskiold-medalje.
Efter hornsignalet “Ophør klart skib”
afsluttede formanden og overrakte
ved denne lejlighed kommandør J.D.
Brusendorff et gavebrev på Vilhelm
Rosenstands maleri “Tordenskiold i
Marstrand”.
Selskabet havde foranstaltet en
udstilling af fotografier, artikler og
forskellige Tordenskiold-effekter fra
de forløbne 20 år, og denne udstilling
var velbesøgt. Fra Tændstikfabrikken
Star-mark havde direktør Jørgen Bech
medbragt store Tordenskiold-tændstikæsker, og alle fik en æske som erindring om dagen.

AGDLEK, med kaptajnløjtnant Torben
Ø. Jørgensen som chef, beordret til at
gå til assistance for den norske trawler
KARL SNORRE, ca. 3 timers sejlads fra Grønnedal. Trawleren er ramt
af hårde søer, og vand trænger ned i
maskinrummet, hvor både hoved- og
hjælpemotorer sætter ud. Vejret er
hårdt: Snebyger, NW 23 m/s, sø 7, ringe sigt og kraftig overisning. Trawleren
presses mod øgruppen Kitigsutterne.
Visuel kontakt sikres, men trawleren
er efterhånden kun ca. 1,8 sømil fra de
nærmeste skær. Efter 2 forgæves forsøg
manøvrerer AGDLEK sig på klods
hold af trawleren, og den 3. gunline
rammer havaristen. Slæbetrossen bliver
fastgjort kort før begge skibe rammer
skærene. Slæbetrossen springer to gange undervejs, og vel i læ af Kap Thorvaldsen skiftes til havaristens trawlwire, hvorefter de to skibe ankommer
til smult vand i Julianehåbsfjorden.

1987

1990

Det var tæt på forlis
for begge skibe

Tordenskiolds 300 års
fødselsdag og Selskabets
25 års jubilæum festligholdes

På Tordenskiolds fødselsdag udnævnes
kaptajnløjtnant Torben Ørting Jørgensen til Selskabets 7. Tordenskiold-Prismodtager.
Prismodtagerens bedrift: 15. december 1986 bliver Inspektionskutteren

Tordenskiolds Venner

Kaptajnløjtnant
Torben Ørting
Jørgensen (tv.)
foran Tordenskiolds sarkofag
i Holmens Kirke
sammen med
kontreadmiral
Mogens Telling

H.M. Dronningen og H.K.H. Prins
Henrik deltager i fejringen. Den 8.
Tordenskiold-Pris overrækkes, og kgl.
skuespiller Palle Huld udnævnes til
Selskabets 5. Æresmedlem
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Ombord i
M/F PETER
WESSEL 14.
juni skriver Terje
Søgaard om
Tordenskioldinteressen i
Norge.

H.M. Dronning
Margrethe flankeret af direktør
E. Friisager og
sergent Hans S.
Hansen.
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I Danmark blev Søheltens 300-års fødselsdag festligholdt med mindegudstjeneste i Holmens Kirke under overværelse af H.M. Dronning Margrethe
og H.K.H. Prins Henrik. Takket være
en storstilet indsats fra Holmens Kirke,
Flådestation København, Søværnets
Officersskole og Postens Frimærkecenter samt mange andre værdifulde
kræfter i og uden for Søværnet lykkedes det at fejre Tordenskiolds 300-års
dag med manér.
Sergent Hans Steenfeldt Hansen blev
Selskabets 8. Tordenskiold-modtager.
Prismodtagerens bedrift:
Beboere i bygden Gøta observerer fem
røde nødraketter mellem Gøtenes og
Bordønes på Færøerne. Det meldes til
Inspektionsskibet HVIDBJØRNEN
den 24. februar kl. 04.26. De finder
ROYDINA FRIDU, en hæktrawler på
158 BRT, rullende i dønningen med
mellem 45 og 90 grader til bagbord.
Helikopterassistance er sidste chance.
En time før solopgang går helikopteren
i luften og melder tilbage, at mindst to
personer er spærret inde i styrehuset.
Helikopteren letter igen med sergent
H.S. Hansen ombord, og kl. 07.11 er
han nede på styrehuset af havaristen
og får knust en rude med en mukkert.
Han får de to besætningsmedlemmer
hejst op i helikopteren. Forkomne,
men uskadt på nær nogle få snitsår og

knubs, kan de reddede gå fra borde i
Tórshavn.
1990 var også året hvor Kgl. skuespiller Palle Huld blev udnævnt til Selskabets 5. æresmedlem.
Selskabet fik en ganske enestående
omtale i radio og TV samt i pressen,
hvilket mere end 400 udklip vidner
om. At Tordenskiold-frimærket blev
årets frimærke, kåret i en publikumsafstemning med mere end fem gange så
mange stemmer som nr. to, var nærmest en selvfølge, og postvæsenet har
da også konstateret et enormt salg af
netop dette frimærke, som hr. Friisager
i sin tid foreslog udgivelsen af.
Efter al denne virak omkring Tordenskiold-festlighederne måtte hr. Friisager tilstå, at han regnede med, der ville
blive stille omkring vor søhelt. Hans
helbred skrantede, og hans alder tilrådede en vis tilbageholdenhed angående
yderligere arrangementer. Han var indstillet på, at Selskabet fremover måtte
indskrænke sig til en enkel kranselægning på Tordenskiolds fødselsdag.
Reaktionen på 300 års dagens arrangementer talte imidlertid et andet
sprog. Mere end 150 breve, telefonopringninger og personlige henvendelser
vidnede – til Friisagers store glæde
– om en overvældende og stigende interesse for hans Selskab og Tordenskiold.
Dette gjorde, at han tog spørgsmålet
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om Selskabets fremtid op til revision,
ligesom Friisager indgående drøftede
fremtiden med Selskabets bestyrelse,
og han tilkendegav samtidig, at han senest i 1992 af førnævnte grunde måtte
trække sig som formand.

1991

Selskabets fortsatte
eksistens blev sikret
Selskabet får ny struktur, og Norges
nye Konge lægger krans ved Tordenskiolds sarkofag.
Året blev begivenhedsrigt. På den
konstituerende generalforsamling 12.
juni i Søofficers-Foreningen, ændrede Selskabet struktur på et ønske fra
Friisager. For at skabe økonomisk
grundlag for Selskabets fortsatte virke
var en omstrukturering nødvendig. Den
siddende bestyrelse, udpeget af Friisager, foreslog en nyordning, hvorefter
DT-V i fremtiden ville blive et regulært
Selskab med vedtægter, generalforsamling og medlemsvalgt bestyrelse samt
et årligt kontingent.
Nuværende og nye æresmedlemmer samt prismodtagere skulle være
gebyr- og kontingentfri, og alle tidligere rettigheder og tilsagn var hermed
ophævet. Indmeldelse i Selskabet
kunne naturligvis også ske senere, dog
således at bestyrelsen skulle godkende
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enhver medlemsoptagelse. Forslagene
blev vedtaget, og Selskabets fortsatte
eksistens blev dermed sikret.
For hr. Friisager var det 25 indholdsrige og glade Tordenskiold-år med
lutter gode minder fra møder med
mange spændende mennesker i ind- og
udland, hvor arrangementer, foredrag
og diskussioner om vores søhelt havde
været med til at berige hans liv.
Det var derfor en ganske særlig glæde
og opmuntring for ham, at kontreadmiral Arvid Sørensen straks indvilgede i
at overtage formandsposten, og det var
naturligvis hans håb, at rigtig mange
havde interesse i en videreførelse.
Den gamle formand og stifter af
Selskabet ville nu glæde sig til at se
sit selskab blomstre op med den unge
og meget dynamiske kontreadmiral i
spidsen.
I øvrigt kunne hr. Friisager nu nævne, at brødrene James og Adam Price
arbejdede på opsætning af en storstilet
Tordenskiold-musical på Det Danske
Teater.
Endvidere var der i jubilæumsåret
både i Norge og Danmark udkommet
adskillige bøger om Tordenskiold.
I 1991 døde Norges Kong Olav V, og
det ny-kronede norske kongepar H.M.
Kong Harald og H.M. Dronning Sonja
skulle på deres første officielle besøg
i Danmark. Nys ankommen fra Norge

Skuespiller ved
Det kgl. Teater
Palle Huld udnævnes til æresmedlem for sin store
indsats på det
kunstneriske plan.

Førstedagskuvert med
Tordenskioldfrimærke.
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H.M. Kong
Harald lægger
en krans ved
Tordenskiolds
sarkofag i Holmens Kirke.

samme morgen deltog kongeparret i
fejringen af Søheltens fødselsdag i Holmens Kirke, og Kongen lagde en krans
ved Tordenskiolds sarkofag.
Til kroningen af Kong Harald knytter
sig en lille sjov historie. Selskabets
senere formand orlogskaptajn Haraldur
R. Joensen, som både har været Dronningens adjudant og næstkommanderende på Kongeskibet DANNEBROG
gennem en lang årrække, har en søster
der bor i en lille færøsk bygd med ca.
200 indbyggere.
Da hun fortalte sine børn om tronskiftet i Norge, fór de glædestrålende
rundt i bygden og råbte: “Onkel Harald
er blevet konge i Norge, onkel Harald er
blevet konge i Norge!” Sådan kan man
også blive konge for en dag.

1992

Selskabet skifter for
første gang formand
På årets generalforsamling 31. marts
afgik Friisager som formand og afløstes af kontreadmiral Arvid Sørensen.
Den gamle formand blev ved sin afgang
udnævnt til Selskabets 6. æresmedlem. Baggrunden var Friisagers store
og entusiastiske indsats for at hædre
og udbrede kendskabet til sin drengehelt Tordenskiold samt til Søværnets
bedrifter.
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1995

Det mest dramatiske år i
Selskabets historie
Tordenskiolds kontroversielle begravelse rejste en storm af protester. Ingen
presse, ingen TV, ingen dokumentation.
Dramaet startede ved markeringen af
275-års dagen for Peter Tordenskiolds
død. Pressemeddelelse fra Holmens
Kirke: “Efter gudstjenesten i Holmens
Kirke 12. november 1995 markeredes
275-års dagen for Peder Tordenskiolds
død ved hans sarkofag i kirkens kapelsal. Mange medlemmer af Selskabet
Danske Tordenskiold-Venner og repræsentanter for den danske og norske flåde deltog med en række af Søværnets
admiraler i spidsen.
Ved højtideligheden holdt Holmens
provst, orlogsprovst Claus Harms en
tale, gengivet nedenfor.
Herefter foretog provsten jordpåkastelse efter den danske kirkes ritual.
En række repræsentanter for Danmark og Norge lagde derefter kranse
ved sarkofagen”.
I forbindelse med at have foretaget
jordpåkastelsen udtaler Holmens provst
Claus Harms: “Baggrunden for den
noget usædvanlige kirkelige handling at
foretage jordpåkastelse 275 år efter en
persons død er, at der igennem mange år både fra norsk og dansk side er
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blevet udtalt stadig ønske om, at Peder
Tordenskiold fik en kristen begravelse
efter kirkens ritual. Det er, efter alt
hvad der foreligger oplyst, aldrig sket
selvom der er udfoldet mange ceremonier ved Tordenskiolds kiste. Efter
nøje overvejelser og undersøgelser af
juridisk og liturgisk art og efter konferering med en ganske snæver kreds af
personer, herunder Københavns biskop
besluttede jeg mig derfor til at foretage
jordpåkastelsen på Tordenskiolds 275års dødsdag”.
Den u-annoncerede begravelse
rejste en storm af protester. Fredag 17.
november tog knapt 300 nordmænd
– deriblandt skuespilleren Rolf Wesenlund – Danske-båten til København for
at protestere mod hemmeligholdelsen
samt for at ære Tordenskiold i Holmens
Kirke. Færgen lagde ekstraordinært til
ved dybvandskajen i Horten, hvor det
norske selskab gik om bord gennem en
lodsluge, og ombord var også 2 medlemmer af vort Selskab; overarkivar,
cand. mag. Hans Chr. Bjerg og Selskabets forretningsfører Per Lyhne som
paneldeltagere i et Tordenskiold-seminar afholdt i færgens auditorium,
specielt vedrørende omstændighederne
ved duellen i 1720.
Selskabet sørgede for, at vores norske
venner, heraf en del i historiske uniformer, fik en fin modtagelse, da de kom
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til København. Salutskud fra færgens
helikopterdæk ved indsejlingen blev
besvaret fra kajen. På grund af det
hårde vejr med snefygning var det desværre ikke muligt at gennemføre den
planlagte hilsen med vandkanoner fra
havnevæsenets brandslukningsfartøjer.
Flere af vore medlemmer og Søværnets
Tamburkorps blev forhindret i at nå
frem til modtagelsen.
Trods alt blev det dog en festlig
modtagelse, hvor nordmændene lunede
sig over en Gammel Dansk, skænket af
Danisco. Det vakte almindelig jubel,
at Den Norske Forening mødte op med
fanebærer, og selvfølgelig affyredes kanonerne, når der blev skålet. Selskabet
havde sørget for HT-busser til Holmens
Kirke, hvor provst Harms tog imod og
holdt en mindetale for Tordenskiold.
Operasanger Paul Frederiksen sang
tredje vers af “Kong Christian stod ved
højen mast ” – ”O Nordhav, glimt af
Wessel” efterfulgt af “Når fjordene blåner” og sluttede af med fællessang “Ja,
vi elsker dette landet.” Tamburkorpsets
trompetist var nået frem og spillede
tapto ved sarkofagen.
Nordmændene lagde blomster og
takkede for den gode modtagelse, hvorefter de drog ud i snefoget for at hylde
H.K.H. Prins Joachim og frk. Alexandra Christina Manley under karetturen
på Strøget. Dagen efter, lørdag 18.

Tale af Holmens
Kirkes provst
og orlogsprovst
Claus Harms.

Billedteksten i
Ekstrabladet:
Norske Gunhild
Sandvold faldt
for Tordenskiold,
da søhelten og
skørtejægeren
blev mindet i
Holmens Kirke.
275 år efter sin
død kan han
stadig nedlægge
kvinder …
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Seniorsergent
Kim Berg og
overkonstabel
Henrik Grubak
rekonstruerede
duellen.
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november, blev frk. Alexandra Manley
gift med Prins Joachim i Frederiksborg
Slotskirke og blev H. K. H. Prinsesse
Alexandra.
Den 27. november blev der afholdt et
ekstraordinært bestyrelsesmøde i Selskabet i lyset af de seneste dramatiske
begivenheder. Bestyrelsesmødet fandt
sted i Tordenskiolds ånd, med flere hårde træfninger på baggrund af forskellige opfattelser. Der var enighed om, at
det var godt, at Tordenskiold nu er stedt
til hvile på kristen vis, og dermed har
fået den jordpåkastelse, han i 275 år har
været foruden, og som Selskabet stedse
har kæmpet for i 3 årtier.
Det beklagedes dog bl.a., at Selskabets bestyrelse ikke var orienteret om
jordpåkastelsen på forhånd og dermed
ikke havde mulighed for at orientere
Selskabets medlemmer om denne historiske begivenhed.
Samtidig må det anses for uhensigtsmæssigt, at der ikke foreligger
dokumentationsmateriale for eftertiden.
Ingen presse, ingen TV, ingen dokumentation m.v., så vores efterkommere
kan se, hvordan den 275 års lange
udskudte jordfæstelse fandt sted.
Den klage, der fra Andreas Wessel
på vegne af den norske Wessel-slægt
blev fremsendt til Københavns biskop,
var det ikke Selskabets opgave at tage
stilling til, men Selskabet ville naturlig-

vis følge sagens udvikling, da forløbet
havde historisk interesse.
Bestyrelsen havde noteret, at handlingsforløbet har givet anledning til
en stor presseomtale, også i førende
dagblade, men har også bemærket at
kritikken, der er fremkommet, ikke har
været rettet mod Selskabet.
På positivsiden kunne bestyrelsen
konstatere, at der var grund til at glæde
sig over, at Tordenskiold den dag i dag
kan give anledning til en så omfattende
omtale.
Den 22. november fremsendte det
fremtrædende DT-V medlem cand.
mag overarkivar Hans Chr. Bjerg til
hr. Friisagers orientering en kopi af
sin udmeldelse af Danske Tordenskiold-Venner, som han havde sendt til
formanden. Efter den seneste udvikling
følte hr. Bjerg desværre, at Selskabet
havde udspillet sin rolle. Da han hørte
om orlogsprovst Claus Harms’ jordpåkastelse, kunne han ikke forestille sig
andet end, at man i det mindste havde
sørget for, at de relevante personer bl.a.
E. Friisager var til stede.
Året endte dramatisk. Wessel-slægten
var ikke underrettet. Selskabet modtog
udmeldelser, og der blev udkæmpet
hårde dueller på meninger og ord, men
alt ud fra ønsket om at have været til
stede, samt at give Søhelten en værdig
sømilitær begravelse med fuld honnør.
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1996

1997

“Høring om Tordenskiolds
død i 1720”

Overraskende
formandsafgang

Konklusion – én del mord ni dele uheld.
Lørdag 24. februar arrangeredes
”Høring om Tordenskiolds død i 1720”
i den norske Kong Haakons Kirke,
København, for at opklare det 276 år
gamle mysterium.
2 fægtemestre demonstrerer duellen
ifølge øjenvidne beretningerne, og
overlæge Ole S. Siemssen gennemgår
obduktions-erklæringen.
Konklusionen bliver, at Tordenskiold
gør et udfald, oberst Stäel von Holstein
parerer, og rammer Tordenskiold dødeligt. Én del mord ni dele uheld.
Tordenskiolds formodede søofficers-pallask med adelsvåben fremvises.
Med en længdeforskel på under 10 cm
til von Holsteins karoliner-kårde aflives
myten om galanteri-kården.
Hvorfor duellen ikke var på pistoler –
som Tordenskiold mestrede – er stadigt
et mysterium.
På årets generalforsamling gik bølgerne stadig højt efter den kontroversielle jordpåkastelse 12. november året
før, og at skuffelsen samt harmen var
stor, over at Tordenskiold ikke fik en
statsbegravelse med fuld honnør.

Viceadmiral Jørgen F. Bork konstitueres som midlertidig formand, og
frømand redder kollega.
6. ordinære generalforsamling 17. marts
forløb fredeligere end sidste års, selv
om skuffelsen over den kontroversielle
jordpåkastelse stadig kunne spores.
Provst Harms blev genvalgt og bestyrelsen var indstillet på at kikke fremad.
Men – dagen efter generalforsamlingen
meddelte kontreadmiral Arvid Sørensen overraskende, at han med øjeblikkelig virkning ønskede at stoppe som
formand. Forløbet af de efterfølgende
drøftelser og hændelser som førte til
konstitueringen af viceadmiral Jørgen F. Bork som midlertidig formand,
fremgår af det indlæg viceadmiral Bork
holdt på generalforsamlingen året efter
i 1998 vedr. formandsskiftet i 1997.
Tordenskiolds fødselsdag højtideligholdes i Holmens Kirke. Den 9. Tordenskiold-Pris overrækkes til marineoverkonstabel John Søberg Lerke.
Prismodtagerens bedrift: Marineoverkonstabel John Søberg Lerke, der
er frømand og sprængstofsekspert i
Frømandskorpset, gør sig fortjent til
Tordenskiold-Prisen da han under en
øvelse opdager, at en af hans kolle-
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Tordenskiold
rammes dødeligt
af oberst Stäel
von Holsteins
kårde.
Dagen var 12.
november 1720.

Tordenskiold
døde i armene
på kammertjener
Christian Kold.
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ger er i vanskeligheder og har mistet
bevidstheden under vandet. Frømanden
får ham bjærget op til overfladen og
derefter genoplivet. John Søberg Lerkes
snarrådige indgriben afværgede derved
en drukneulykke, lyder indstillingen
fra Frømandskorpset og Søværnets
Operative Kommando, der ikke ønsker
at berette detailleret om begivenheden.
Marineoverkonstabel John
Søborg Lerke,
sprængstofsekspert i
Frømandskorpset, får
tildelt Tordenskiold-Prisen
af viceadmiral
Jørgen F. Bork.
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1998

FN's tidligere flygtningehøjkommissær Thorvald
Stoltenberg holder foredrag

Viceadmiral Jørgen F. Bork kikker
fremad med et Piet Hein citat.
Viceadmiral Jørgen F. Borks indlæg
på 7. ordinære generalforsamling 23.
marts på Kastellet vedr. formandsskiftet i 1997 (forkortet af red.):
“Den dramatik der ombølgede det
netop afholdte valg til Folketinget (11.
marts 1998 – red.) leder tankerne hen
på de – for nu at anvende udtrykket –
dramatiske begivenheder der har præget de seneste år i Selskabet. Jeg tænker
her på den omdebatterede jordpåkastelse i 1995 og en stormfuld generalforsamling i 1996 samt på – hvad jeg selv
oplevede – følgerne af generalforsamlingen i 1997.
18. marts 1997 – dagen efter 6. ordinære generalforsamling – meddelte for-

manden, kontreadmiral Arvid Sørensen
bestyrelsen, at han med øjeblikkelig
virkning ikke ønskede at fortsætte som
formand for Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER, men at han
efter knap 25 år i Selskabet alene ville
fortsætte som menigt medlem.
Admiralen havde med glæde på generalforsamlingen konstateret, at der var
et flertal for genvalg af orlogsprovsten
til Selskabets bestyrelse. Men han fandt
det beklageligt, at modstanden mod
provsten stort set udelukkende fandtes
blandt bestyrelsens medlemmer. Under
disse omstændigheder vurderede han,
at bestyrelsen ville få vanskelige funktionsvilkår. På denne baggrund ønskede han ikke at fortsætte som formand.
Det rystede bestyrelsen, idet det var
dens opfattelse, at der nu endelig var
lagt låg over tvistighederne efter Tordenskiolds jordpåkastelse helt tilbage
til søndag den 12. november 1995.
Selskabets forretningsudvalg var
opmærksom på, at Selskabet tegnes
af formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer, men det vurderedes
fordelagtigt – hurtigt – at få valgt en ny
formand. En umiddelbart foreliggende
model var, at næstformanden kunne
fungere som formand indtil næste generalforsamling.
Næstformanden, orlogskaptajn Haraldur Joensen, ønskede imidlertid ikke at
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varetage formandens pligter, idet han er
optaget på søen som næstkommanderende på Kongeskibet DANNEBROG
om sommeren og som chef for Isbryderen THORBJØRN om vinteren. Han
er således regelmæssig fraværende fra
generalforsamling på grund af tilkommandering til 3. Eskadre ved Flådestation Frederikshavn pr. 1. marts og fraværende på Tordenskiolds fødselsdag.
Forretningsudvalget var herefter enig
i at konstituere en ny formand fra Selskabets medlemsskare. Det var ligeledes et ønske, at Selskabets formand var
af admiralklassen, hvilket alene pegede
på viceadmiral Jørgen F. Bork.
Førstkommende bestyrelsesmøde var
berammet til den 9. juni. Dette blev
fremskyndet som et ekstraordinært
bestyrelsesmøde til den 6. maj med
henblik på for det første, at klarlægge
jura‘en i vore vedtægter vedrørende
utidigt formandsskifte og for det andet,
at konstituere en formand.
Det var mig magtpåliggende, at dir.
Friisagers livsværk og store kærlighed
– vort Selskab – nu måtte lægge uoverensstemmelsen bag sig, og positivt arbejde videre i den ånd, der har hersket
i så mange år, og jeg følte, at jeg kunne
bidrage hertil. Derfor imødekom jeg
bestyrelsens ønske om at indtræde som
konstitueret formand.

Tordenskiolds Venner

Piet Hein har sagt det så rammende:
Vi skal ikke forgiftes af gammel
fortræd,
Vi skal ikke i trods slæbe fortiden
med,
Vi skal vende os fremad og drage
af sted.
Jeg benytter lejligheden til at takke
admiral Arvid Sørensen for seks års
godt formandskab udført med stor værdighed, og til at udtrykke min glæde
over at vi fortsat har admiralen og fru
Anne-Maria iblandt os”.
Det var meget fornemt og yderst værdifuldt, at viceadmiral Jørgen F. Bork
påtog sig formandsposten, og viceadmiralen har i årene derefter været en
stor støtte samt inspirationskilde med
sin enorme viden og rige erfaring.
Efter generalforsamlingen var der et
spændende foredrag med flotte billeder
ved næstformand orlogskaptajn Haraldur Joensen: “Sommertogt 1997” med
Kongeskibet DANNEBROG til Færøerne og Grønland".
Sommerudflugt 10. juni: “Besøg på
Holmen og Søværnets Officersskole”
ved Marinens Bibliotekar kommandørkaptajn Preben Groth og chefen for
Søværnets Officersskole kommandør
Svend Kirkegaard-Sørensen.
22. september aflagdes besøg på
Flådestation Korsør hvor vi også fik en
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Thorvald Stoltenberg, Norges
tidligere udenrigs- og forsvarsminister, samt
Norges ambassadør ved FN, og
FN's flygtningehøjkommissær nu Norges
ambassadør i
Danmark.
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meget spændende rundvisning ombord
i den moderniserede korvet PETER
TORDENSKIOLD.
Tordenskiolds fødselsdag højtideligholdes i Holmens Kirke hvor Kvindelige Mariners Musikkorps musicerede
og søkadetter fra Søværnets Officersskole bar kransene. Herefter forlagde
vi til Nordre Magasin i Kastellet, hvor
Thorvald Stoltenberg, Norges tidligere
udenrigs- og forsvarsminister, samt
Norges ambassadør ved FN, og FN's
flygtningehøjkommissær nu Norges
ambassadør i Danmark foredrog om
emnet “Bliver der fred i det tidligere
Jugoslavien”.
Tordenskiold-prisen er indtil nu
blevet tildelt 9 gange for fantastiske
og farefulde maritime indsatser, og
hr. Friisager frydede sig over, at det
lykkedes at føre Selskabet Danske Tordenskiold-Venner videre – nu er det jo
Selskabets medlemmer, som muliggør
tildeling af denne pris efter indstilling
fra Chefen for Søværnets Operative
Kommando. Beretningerne om disse
heltemodige bedrifter har alle været
omtalt i pressen og i sømilitære tidsskrifter.

1999

Selskabets stifter direktør E.
Friisager afgår ved døden
Selskabet sagde samlet farvel, Søværnets Tamburkorps’ trompeter blæste
tapto, og søkadetterne sænkede fanen.
8. generalforsamling 22. marts – “Forsvarskommissionens arbejde” ved
chefen for Forsvarskommandoens
Materielstab kontreadmiral Paul Bjørn
Sørensen. Sommerudflugten 30. maj
ved viceadmiral Jørgen Bork gik til
Vikingemuseet og i Sankt Jørgensbjerg
Kirke i Roskilde, og vi sluttede med
frokost i Rådhuskælderen på Stændertorvet. Københavns Bymuseum
blev besøgt i august med foredrag om
Tordenskiolds samtid. Selskabets første
hjemmeside bliver oprettet 28. august,
og første webmaster er medlem glashandler Claus Fritzsche.
På Peter Tordenskiolds 309. årsdag
den 28. oktober, deltog den nye norske
ambassadør Dagfinn Stenseth. Selskabets stifter direktør E. Friisager, der
var afgået ved døden 21. oktober – blev
bisat samme eftermiddag fra Holmens
Kirke af orlogspræst Ejgil Bank Olesen.
Selskabets medlemmer var senere samlet i Kapelsalen ved Hr. Friisagers kiste,
som var klædt i Dannebrog og smykket
med æreskorporalens sabel og våbenskjold, hvor orlogsprovst Claus Harms
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læste den sidste bøn, og Selskabet
sagde samlet farvel. Senere forlagdes
til Søværnets Officersskole på Holmen,
hvor museumsdirektør Rolf Scheen
fra Forsvarsmuseet på Akershus i Oslo
foredrog om “Flådens Ran i 1807” for
120 tilhørere.

2000

Orlogsmuseet afholder
særudstilling om
Tordenskiold

Fru Friisager udnævnes til Selskabets
7. æresmedlem, og er ved planlægningen af Tordenskiolds fødselsdage det
uvurderlige bindeled mellem Holmens
Kirke og Selskabet.
9. ordinære generalforsamling 15.
marts. Formanden mindedes Selskabets
stifter og første formand, æresmedlem
og æreskorporal i Søværnet dir. E.
Friisager, som 21. oktober 1999 forlod
os og overgik til Tordenskiolds Eskadre. Hr. Frisagers aske blev ved en smuk
højtidelighed 1. december 1999 spredt
ud over vandet ved Kronborg fra minelæggeren MØEN ledsaget af en salut på
tre skud (Det Danske Løsen). Således
blev afskeden med Selskabets mangeårige formand foretaget på værdig
måde. Hr. Friisager holdt ordene “Gud,
Konge og Fædreland” i hævd, blandt
andet ved at yde moralsk støtte til Den
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Kongelige Danske Marine og ved at
fastholde et særligt kammeratskab til
Flådens faste stok. Selskabet rejste sig i
et minuts stilhed.
Professor Jørn Lund holder foredrag
med titlen “Der er et yndigt sprog”.
Han konkluderede, at dansk er et
velfungerende sprog, som har klaret
sig i 1000 år. Det efterfølgende samvær
forløb festligt som altid.
Selskabet indbød medlemmerne til
besøg på Frederiksborg Slot med museum og kirke søndag den 2. september.
Guide Dagmar Clementsen og ægtefælle dr.med. Hans Jørgen Clementsen gav
de 43 deltagere en engageret rundvisning med særlig vægt på Tordenskiold
og hans samtid. Bagefter forlagde
Selskabet til Slotskroen til en særlig
festlig frokost, hvor vores æresmedlem
Kgl. Skuespiller Palle Huld kastede
glans ved at deklamere et digt om Tordenskiold.
Tordenskiolds 310-års fødselsdag blev
indledt med en højtidelighed i Holmens
Kirke. Kvindelige Mariners Musikkorps spillede festlig musik. Deltagerne
forlagde herefter til Orlogsmuseet, hvor
museumsinspektør Frank Allan Rasmussen orienterede om særudstillingen
“Tordenskiold”. Afsluttende bød formanden deltagerne – i alt 80 personer
– velkommen i Orlogsmuseets cafeteria, hvor der var buffet. Sekretær Per
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Mikkelsen og Axel Ravn underholdt
med henholdsvis guitar og harmonika
med sømandssange, og festlige indslag
kom fra ambassadør Dagfinn Stenseth,
pastor emeritus dr. theol. Børge Ørsted,
kongelig skuespiller Palle Huld og
formanden.
Fru Inge Friisager udnævnes til 7.
æresmedlem af Selskabet.
Baggrunden for Selskabets beslutning: “Fru Friisager var med fra
stiftelsen af Selskabet Danske TORDENSKIOLD-VENNER i 1965. Fru
Friisager har med stor flid og utrættelighed virket som henholdsvis kasserer
og sekretær i Selskabet, arrangeret
udflugter, besøg, distribueret skrifter
og effekter med tilknytning til Tordenskiold.
Ved planlægningen af Tordenskiolds
fødselsdage er fru Friisager det uvurderlige bindeled mellem Holmens
Kirke og Selskabet.
Viceadmiral
Jørgen F. Bork,
fhv. formand og
Selskabets nye
formand Haraldur Joensen ved
dennes indsættelse efter afdøde
formand kontreadmiral Poul
Bjørn Sørensen.

82

2001

Kontreadmiral Poul Bjørn
Sørensen bliver valgt som ny
formand, men afgår desværre
ved døden 9. november
samme år

Søværnet, blev valgt som ny formand
efter viceadmiral Jørgen F. Bork.
Norges ambassadør i Danmark Dagfinn Stenseth foredrog om sin tid som
ambassadør i Moskva og Helsingfors.
Tordenskiolds 311-årsdag 28. oktober
blev højtideligholdt i Holmens Kirke
ved nu orlogsprovst Ejgil Bank Olesen
og efterfølgende kranselægning ved
Tordenskiolds sarkofag og mindeord.
Søværnets Tamburkorps deltog med to
dygtige musikanter, en trompeter og en
trommeslager. Herefter var der foredrag i Farvandsdirektoratets kantine af
direktør for forsvarsmuseet i Oslo Rolf
Scheen om en af Tordenskiolds officerer – en søhelt af den dansk-norske
Flåde – viceadmiral Michael Tønder.
Fødselsdagen afsluttedes med et hyggeligt arrangement i Orlogsmuseets
cafeteria. Viceadmiral Tønders ligplade blev lokaliseret dagen efter af Rolf
Scheen i Holmens Kirke.
To uger efter højtidligholdelsen af
Tordenskiolds fødselsdag fik Selskabet
den sørgelige meddelelse, at formanden
kontreadmiral Paul Bjørn Sørensen var
gået bort.

10. ordinære generalforsamling 20.
marts. Kontreadmiral Paul Bjørn
Sørensen, “Joe” som han blev kaldt i
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2002

Viceadmiral Tønders
ligplade afsløres
11. generalforsamling 26. marts: Fungerende formand orlogskaptajn Harald
Joensen indleder med mindeord over
afdøde formand kontreadmiral Paul
Bjørn Sørensen, der gik bort 9. november året før – 58 år gammel. Aftenens
foredrag havde titlen “Helikopterredningsaktion på Apostelens Tommelfinger” ved Selskabets næstformand orlogskaptajn Per Lorents Nielsen, der som
den 1. helt modtog Tordenskiold-Prisen
af direktør E. Friisager.
Sommerudflugt 1. juni til “Nyboders
Mindestuer” ved Tór Timler og arkitekt, dr. phil. Kirsten Lindberg som
holdt foredrag om Danmarks formodentlig første rækkehuse – Nyboder.
Arrangementet afsluttedes med socialt
samvær med frokost i Toldbod Bodega.
Tordenskiolds 312-års fødselsdag
højtideligholdes i Holmens Kirke og
blev indledt med musik af Den Kongelige Norske Marines Musikkorps. Som
en af Tordenskiolds mest fremragende
officerer bliver viceadmiral Tønders
Ligplade ophængt vis-a-vis Tordenskiolds sarkofag. Dagen afsluttedes
med selskabeligt samvær i Bræddehytten på Holmen.
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Michael Tønder
– en glemt søhelt genopstår
I forbindelse med, at viceadmiral
Christian Michael Ludwig Ferdinand
Tønders kiste blev taget ud af gravkapellet ved Holmens Kirke i 1874, blev
ligpladen taget af og lagt på kirkens
loft, indtil den senere blev hængt op
på en trappegang. Admiralens ligplade
blev ikke protokolført, men genfundet i
Holmens Kirke 29. oktober 2001 af direktør Rolf Scheen fra Forsvarsmuseet
på Akershus i Oslo og siden restaureret
af Nationalmuseets konserveringslaboratorium.
Og hvem er han så – den glemte
søhelt med træbenet. På ligpladen står
der, at han bliver født 25. oktober 1692 i
Bærum vest for Oslo.
På ligpladen står der også, at han blev
indskrevet som kadet i 1703, altså i en
alder af kun 11 år. Han kom i tjeneste
på Tordenskiolds fødselsdag 28. oktober 1709, året hvor krigen mod Sverige
igen bryder ud.
22. juli 1715 kom sekondløjtnant Michael Tønder for alvor i ilden. En større
eskadre under viceadmiral Sehesteds
kommando var ved Rügen i kamp mod
en større svensk flåde, og da Tønder fra
orlogsskibet “Ditmarschen” vil entre
et svensk bombarder-fartøj, får han det
højre ben skudt af. Men Tønder er ikke

Norges ambassadør i Danmark
Dagfinn Stenseth
forestod afsløringen af ligpladen

Viceadmiral
Michael Tønders
ligplade med et
stykke skibstømmer fra den
svenske fregat
“STEENBOCKEN”.
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ukampdygtig ret længe. Han får lavet
et træben og er i fuld tjeneste igen to
måneder senere.

Tønders vigtige rolle i slaget
ved Dynekilen
I juli 1716 er kaptajnløjtnant Michael
Tønder chef for galejen PRINTZ
CHRISTIAN, der indgår i Tordenskiolds eskadre i slaget ved Dynekilen.
Tønder får en vigtig rolle i kampen.
Tordenskiold udpeger Tønder til chef
for den styrke af galejer, der skal gøre
landgang og fordrive fjenden og sikre
krigsbyttet, når beskydningen med
kanonerne har gjort dette muligt.
Men først skal Tønders galejer slæbe
Tordenskiolds største skibe med de
tungeste kanoner så tæt på svenskerne som muligt, og holde dem fast der,
mens de beskyder fjendens landbatteri
og krigsskibe.
Planen lykkedes, og da Tordenskiold
får overtaget, går Tønder og hans
mandskab til angreb på den lille holm
med landbatteriet, hvor de nedkæmper og fordriver resten af de svenske
styrker.
Hårdt såret stryger den svenske admiral flaget, men giver forinden ordre til
at sprænge de svenske skibe i luften eller sætte dem i brand, så de ikke falder
i danskernes hænder.

84

Tønder i drama om
krigsbyttet
Både Tønder og Tordenskiold ville redde krigsbyttet, og i et dramatisk øjeblik
smider Tønder en brændende tjæretønde overbord fra en huggert lastet med
krudt. Røgen vælter op fra lugerne og
branden i karmene slukkes. Under lidt
stilstand løber han under dæk for at
se, om det brænder flere steder. Han
så en brændende lunte stikke ind i en
af krudttønderne. Lunten er kun to
tommer lang uden for tønden, men han
flygter ikke i panik. Han når at rive den
brændende lunte ud, og redder derved
både liv og krigsbytte.
Det viste sig, at der var 260 tønder
krudt ombord. To tønder var slået i
stykker, og krudtet strøet over de andre
tønder. Lige oven over dette stod den
brændende tjæretønde. Andre dramatiske højdepunkter følger slag i slag.
Søhelten Michael Tønder modtager
efterfølgende for sine bedrifter og heltegerninger i slaget ved Dynekilen en
medalje i guld med kongens portræt til
at bære om halsen i et blåt bånd.

Udnævnt til
viceadmiral i 1752
Han er også sammen med Tordenskiold
i triumfen i Marstrand, da fæstningen

Tordenskiolds Venner

Carlsten bliver erobret, og mange kommandoer senere har Tønder, nu med
rang af kommandør, æren af at have
Kong Frederik V ombord i flagskibet,
orlogsskibet OLDENBURG, på Kongetogtet til Norge i 1749. Det gjorde han
så godt, at han blev udnævnt til Schoutbynacht og i 1752 til viceadmiral.
(Schoutbynacht oprindelig nederlandsk
– schout-bij-nacht eller kontreadmiral,
egentlig “tilsynsførende om natten”).
Det er det sidste, vi med sikkerhed
ved om den glemte søhelt, men han
blev antageligt begravet på den lille
kirkegård ved Holmens Kirke.
Der findes ingen stor biografi om
Michael Tønder, men Tordenskiolds
biograf Casper Peter Rothe skriver, at
Tønder senere også fik skudt sit træben af, ramt af en svensk kanonkugle,
og fortsatte: “… det gjorde ham langt
større Pine, da hans Træben blev
ham fraskudt, end da han mistede
sit rigtige Ben.”

2003

MP´erne – for første gang
med en kvinde i spidsen
Æresmedlem Fru Friisager causerede
over Selskabets historie.
12. generalforsamling 25. februar –
“Glimt fra mine oplevelser som chef
for Inspektionsskibet VÆDDEREN til

Tordenskiolds Venner

Sydøstasien, Sydafrika og Grønland”
ved kommandør Niels Erik Sørensen.
Det var en spændende aften, hvor vi var
over ækvator flere gange.
Sommerudflugt 14. juni med rundvisning i Kastellet ved major Erik Jensen
fra Kastellets Historiske Samling.
Tordenskiolds 313-års fødselsdag højtideligholdes i Holmens Kirke. Sopran
Ditte Højgaard Andersen sang “Sweeter
than Roses” så rørende, at flere kneb
en tåre. Orlogsprovsten orienterede om
kirken, og organist Jakob Lorentzen
demonstrerede kirkens Marcussen
orgel, hvorunder Ditte Højgaard sang
“Til himlene rækker din miskundhed,
Gud”. MP´erne – for første gang med en
kvinde i spidsen – førte stiligt kransene gennem kirkeskibet. Afsluttende
afholdtes reception i Store Skriftestol
hvor vort æresmedlem fru Friisager
causerede om Selskabets historie.

Fru Friisager
causerede fra
bænkene i Store
Skriftestol.

2005

Helikopterredder er
selv tæt på druknedøden
Redderen bliver flere gange selv trukket
3-4 meter ned i bølgerne af de forulykkede fordi de havde hægtet sig sammen.
Tordenskiolds fødselsdag højtideligholdes i Holmens Kirke, hvor marineoverkonstabel Jan Kragl tildeles Selskabets
10. Tordenskiold-Pris
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Kontreadmiral
Nils Wang, marineoverkonstabel
Jan Kragl med
diplom og Tordenskiold-statuetten samt fru
Marianne Kragl
som var stolt på
sønnens vegne.

Prismodtagerens bedrift: Under en
natlig redningsaktion uden autohover-system, ledet fra Inspektionsskibet
VÆDDEREN i forbindelse med forliset
af M/S JOKULFELL nordøst for
Færøerne den 7. februar 2005, udviser
Jan Kragl en usædvanlig heltemodig
indsats som redder på Lynx helikopteren S-134. De når frem til havaristens
position, men skibet er sunket. Det
eneste der ses, er lys fra et par tomme
redningsflåder, der flyder rundt mellem
vraggods. Pludselig ser de en mand
i vandet med hovedet nedad. Et øjeblik senere finder de fire personer, der
klamrer sig til en redningskrans. Under
redningsaktion – i stormende kuling
med 20 m/s fra sydsydvest, 5-6 m bølgehøjde, og hvor redderen flere gange
selv bliver trukket 3-4 m ned i bølgerne
af de forulykkede – udviser redderen stor dygtighed, professionalisme,
vedholdenhed samt beslutsomhed for at
redde de nødstedte. Det lykkes at redde
fem af i alt 11 besætningsmedlemmer.

2006

Tordenskiold
i Store Skriftestol
Formand orlogskaptajn Haraldur
Joensen underholdt med et indslag om
den 16 årige Tordenskiolds første store
langfart.
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Tordenskiolds 314-års fødselsdag
højtideligholdes i Holmens Kirke.
Efter andagt og kranselægning fejredes
fødselsdagen i Store Skriftestol, hvor
formanden underholdt med et indslag
om Tordenskiolds første store langfart:
“Netop i dag for 300 år siden fejrede
Peter Wessel sin 16 års fødselsdag i
København.
Tre uger efter begyndte Tordenskiolds første langfart med CHRISTIANUS QUINTUS til Den danske Guldkyst i Vestafrika (hvor GALATHEA
III netop har været) og til Det danske
Karibien (hvor GALATHEA III ankommer i 2007).
17. november 1706 stod Peter Wessel
Sundet ud. Kaptajnens sejlordre var
i guds navn ved første føjelige vind
– med våben, krudt og kugler samt
smykker og brændevin som last – at
sætte kursen nord om England mod
Færøerne for at holde sig langt til søs
for at undgå tyrkiske sørøvere og derefter at sætte kursen mod det danske fort
Christiansborg ved Accra på Guldkysten i Guinea. Besætningen var på 67
mand, og nr. 67 var yngste dæksgut
Peter Wessel, som modtog 3 rigsdaler i
forskud for 3 måneder. Da skibet kom
hjem igen knap 2 år senere var Peter nr.
26 om bord og stadig yngste dæksgut.
41 søfolk – heriblandt kaptajnen og
lægen – omkom undervejs.
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Skibet forlod fort Christiansborg den
12. april 1707.
Rejsen videre til Caribien tog lang tid
og orkaner hærgede De dansk vestindiske Øer. Tordenskiold beskrev selv
rejsen som “så besværlig”. En sygdom
som udviklede sig om bord spredte
sig som en epidemi. Samme aften ved
ankomst St. Thomas døde skipperen
og 6 matroser, men ellers gik det godt
oplyste et generalbrev.
23. marts 1708 gik man under sejl fra
St. Thomas, og 20. juni kunne man endelig gå til ankers på Københavns red.
Sognepræster og kapellaner i København og Helsingør fik hver henholdsvis
2 dukater og 1 dukat "for at have haft
umagen at bede for kompagniets skib
“Gud være lovet” lykkelige hjemkomne CHRISTIANUS QUINTUS. Peter
Wessel fik 5 mark og 1 skilling, Han
betænkte de fattige med 1 mark og efter ca. 21 måneder om bord stod han nu
atter i København. Hvilken sømand var
denne 18 årige knægt ikke blevet til?
Holger Drachmann digter således:
“Og her han lærte sømands-håndteringen fra grunden, og gik på lange
rejser,indtil han blev befunden, som
jungmand først, og siden som virkelig
matros,og endelig som søkadet, for
værdig til slig ros; Man finder Peder
Wessel som for etaten dannet, han er
til sømand skåren og ej til noget andet;
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i kuling og i uvejr, ved morgen og ved
nat, han klatrer rask i riggen og tager
muntert fat i alt hvad forefalder, om
det er nok så drøjt, og intet sejl ham
hænger og intet tov for højt. Hvis ej
han brækker halsen – som tit er udsigt
til – en pryd for hele standen han sikker
blive vil. Med sådan ros forsynet, han
sejlede just hjem i en Ostindiefarer og
kom for Bergen frem; dér spurgte de
den tidende, ved jævndøgn anno ti, at
krigen var erklæret og freden forbi “Et
trefoldigt hurra for Tordenskiold. Æret
være hans minde”.

2008

Arrangementet ved
Frømandskorpset var en
fantastisk oplevelse

Frømandskorpset er en enhed i Søværnet, der gennemfører sine operationer
helt i vor søhelts ånd.
Sommerudflugt 31. maj – “Besøg
hos Frømandskorpset i Kongsøre ved
Isefjorden” ved kontreadmiral Lars
Kragelund. Overraskelse, snilde og
snarrådighed er blot nogle af de kendetegn der er typiske for den enkelte
frømand og for korpsets måde at operere på. 51 medlemmer og enkelte gæster
benyttede sig af muligheden for denne
exceptionelle bustur fra København via
Hellerup, Rungsted, Frederikssund og
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Premierløjtnant
Anders Høj Andersen hyldes af
kontreadmiralerne Nils Christian
Wang, chef for
Søværnets Operative Kommando, og Lars Kragelund formand
for Selskabet
Danske Tordenskiold-Venner.

Viceadmiral
Jørgen F. Bork
i selskab med
Karen Berg –
enkefru Møghe
fra “Matador”.
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Munkholmbroen til Kongsøre. Undervejs blev der givet små-indlæg om ting
vi så undervejs, ligesom der blev gjort
holdt i Hornsherred, hvor der blev købt
nyrøget fisk.
Arrangementet ved Frømandskorpset
var en fantastisk oplevelse. Korpset viste grejet frem og fortalte om deres virke og operationerne med stor entusiasme. Frokosten var af høj karat, ligesom
de efterfølgende forfriskninger sammen med de tilstedeværende frømænd
også var en god oplevelse. Midt på
eftermiddagen vendte vi kursen tilbage
til København, på alle måder mætte
af dagens oplevelser. En kæmpesucces
som vi stadig husker.
Tordenskiolds fødselsdag højtideligholdes i Holmens Kirke. Premierløjtnant Anders Høj Andersen tildeles
Selskabets 11. Tordenskiold-Pris og
fortalte tydelig berørt om sin heltegerning ved den følgende skafning i
Forsvarskommandoens kantine.
Prismodtagerens bedrift: Inspektionsskibet TRITON kaldt til undsætning.
WILSON MUUGA er gået på et skær
vest for Reykjanes i Island. I mørke
og hårdt vejr bliver en gummibåd med
premierløjtnant Anders Høj Andersen
som indsatsleder, sendt af sted for at
yde lænse-assistance. I den voldsomme
brænding omkring havaristen, sætter begge gummibådens motorer ud,

og båden kæntrer. Under kæntringen
rammer den tunge lænsepumpe premierløjtnantens hjelm og slår ham et
kort øjeblik groggy. Derefter hjælper
han gummibådsføreren fri, de er begge
havnet under gummibåden. Herefter
organiserer han besætningen på otte
mand i en kæde, som dog senere splittes i to grupper á fire mand. De driver
fra hinanden. Syv af redningsvestene
er blevet revet itu, og fartøjsdragterne
begynder at tage vand ind. Kræfterne
ebber ud. Et medlem af Anders Højs
gruppe er ved at give op, men premierløjtnanten formår at holde sin kollega
oven vande og redder ham dermed. To
timer senere bliver de syv bjærget af en
islandsk redningshelikopter. Én mister
desværre livet.

2010

Flådens 500 års
jubilæum fejres
På 1. parket overværede 125 deltagere
Flådens honnør for H.M. Dronningen
om bord i Kongeskibet “DANNEBROG”.
Den 19. ordinære generalforsamling
blev afholdt torsdag den 25. marts 2010
på Søværnets Officersskole. En særlig
tak skal lyde til skolens chef kommandør Christian Nørgaard. Samtidig skal
nævnes, at vores mangeårige medlem
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og tidligere formand viceadmiral Jørgen F. Bork blev hædret med udnævnelse til Selskabets 8. Æresmedlem.
Over 90 medlemmer og ledsagere var
mødt op til generalforsamlingen.
Den 5. og 6. juni deltog medlemmer
af bestyrelsen i en lokal markering af
Flådens 500-års jubilæum i Dragør,
hvor vi fik mulighed for have en
DT-V stand på havnen i hverve- og
PR øjemed.
På det 66. bestyrelsesmøde den 9.
august drøftedes budgetopfølgning,
medlemstal, hvervekampagnen, status
i den nye hjemmeside, den forestående sommerudflugt den 10. august i
forbindelse med fejringen af Flådens
500-års jubilæum samt forberedelse af
markeringen af Tordenskiolds 320 års
fødselsdag.
Den 10. august 2010 gennemførtes
fejring af Flådens 500-års jubilæum
i strålende solskin. Selskabets fejring
startede i Holmens Kirke kl.10 med
en morgenandagt ved Holmens provst
og orlogsprovst Ejgil Bank Olesen og
under medvirken af Holmens organist
og kantor Jakob Lorentzen og Holmens
Kantori samt operasanger Jens-Chr.
Wandt.
Efter en pause afholdtes et let frokost-traktement, som blev skyllet ned
med Flådens 500 års Jubilæums-øl
doneret af bryggeriet Harboe.
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Efter frokost forlagde Selskabet til Korsurtegården hvor der ved Tordenskiolds
statue var kranselægning af Norges
Ambassadør Jørg Willy Bronebakk, for
Marineforeningen kommandørkaptajn
Jens Ole Løje Jensen og for Selskabet
kontreadmiral Lars Kragelund, akkompagneret af Jakob Lorentzen på harmonika og operasanger Jens-Chr. Wandt.
Derefter gik vi til Kronometertrappen
hvor der blev skudt kanonsalut og “klar
til afgang” i en stor kanalrundfartsbåd,
hvorfra vi på 1. parket kunne overvære
Flådens honnør for H.M. Dronningen
om bord i Kongeskibet DANNEBROG.
En rekordstor medlemsskare, nogle
med ledsagere – i alt ca. 125 – deltog i
det flotte og uforglemmelige arrangementet.
På forretningsudvalgsmødet den 23.
august kunne formanden orientere om
mange skriftlige og mundtlige tilfredse
tilbagemeldinger efter en yderst vel tilrettelagt og gennemført sommerudflugt
ved Flådens 500-års jubilæum samtidig
med, at kassereren kunne konstatere, at
arrangementet balancerede økonomisk.
Det kunne samtidig konstateres, at
Selskabets medlemstal netto nu var på
231. Herudover blev det foreløbige program for Tordenskiolds fødselsdag den
28. oktober gennemdrøftet, herunder
den efterfølgende skafning i Søofficers-Foreningen.

Selskabets
formand
kontreadmiral
Lars Kragelund
lægger krans
ved Tordenskiolds statue i
Korsurtegården,
Holmens Kirke.

Jubelrulle af orlogsprovst Ejgil
Bank Olesen
fra sit kontor i
Holmens kirke.
Foto skudt af
Grevinde Sussie
af Rosenborg.
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Regentparret
modtager Flådens
honnør ombord
på Kongeskibet
DANNEBROG.

Fru Inge Friisager modtager
Forsvarets
Medalje for
Fortjenstfuld
Indsats for
dansk Forsvar af
kontreadmiral
Lars Kragelund.
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På forretningsudvalgsmødet den 27.
september drøftedes budgetopfølgning,
medlemstal og status i hjemmesiden
samt program for markering af Tordenskiolds 320 års fødselsdag og indledende drøftelser vedr. forberedelse af den
20. ordinære generalforsamling.
Selskabet højtideligholdt Tordenskiolds 320-års fødselsdag i Holmens
Kirke med musik, fællessang og andagt
ved Holmens provst og orlogsprovst
Ejgil Bank Olesen, Holmens organist
Jakob Lorentzen, sopran Monica Nørgaard Stevns og baryton Emil Ritter
samt solotrompetist Rikke Øland, Holmens Kirkes Kantori, samt medlemmer
af Søværnets Tamburkorps og kadetter
fra Søværnets Officersskole.
Markeringen i kirken blev afsluttet
med kranselægning ved Tordenskiolds
sarkofag i kapelsalen af Norges Ambassadør, Jørg Willy Bronebakk, af
kommandør Christian Nørgaard,
Søværnet, af formanden for Marineforeningen kommandørkaptajn Jens Ole
Løje Jensen og af Selskabets formand
kontreadmiral Lars Kragelund.
Medlemmer af Søværnets Tamburkorps blæste hornsignal og formanden
udtalte mindeord, og markeringen i
Holmens Kirke afsluttedes med Kongernes Konge. Ca. 200 medlemmer,
inviterede gæster og øvrige deltog i
højtideligholdelsen i Holmens Kirke,

der endnu engang var en fantastisk
oplevelse.
Herefter forlagde ca. 100 af os til
Søofficers-Foreningen til et hyggeligt
traktement, hvor vi også kunne afsløre
vinderen af rekrutteringskampagnen
– Axel Ravn. Derudover var der taler
ved formanden og inviterede repræsentanter fra det norske Sjøforsvarets
Skolecenter og KNM Tordenskjold.
Aftenen sluttede med en orientering om
Søofficersforeningen og dens mangeårige virke ved foreningens formand
kommandørkaptajn Christian Nielsen.
I slutningen af 2010 besluttede Selskabets bestyrelse, at æresmedlem fru
Inge Friisager fortjente yderligere en
hædersbevisning.
Selskabet Danske Tordenskiold-Venner indstillede således i 2011 fru Friisager til Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats for dansk Forsvar efter
fruens ildsjælsagtige og fortjenstfulde
indsats. Fru Friisager modtog medaljen
den 28. oktober 2011 i Holmens Kirke
på søheltens fødselsdag.
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2011

Her boede Tordenskiold
i sit sidste leveår 1720
Sommerudflugt til Tordenskiolds Gård,
Strandgade 6, Christianshavn.
I strålende solskin mødtes 62 deltagere lørdag 28. maj på gårdspladsen til
Strandgade 6. På trappegangen bød
Tordenskiolds statue os velkommen
ind til et af Danmarks fineste borgerlige barokinteriører fra 1700- tallets
begyndelse. Når Tordenskiold festede,
udbragte han mangen en skål for Kong
Frederik IV. Hver skål blev efterfulgt
af et kanonskud. Festerne var våde og
varede til langt ud på natten til stor
gene for de brave Christianshavnere,
som klagede.
Helt så galt gik det ikke, på Selskabet sommerudflugt. Formanden Lars
Kragelund bød deltagerne velkommen
i et glas sherry. Dronningens skål blev
udbragt, fulgt af et kanonskud affyret
af kanonér Harry Schrøder Larsen
fra hans håndholdte, flotte miniature
kanon. Dermed fulgte Selskabet op på
Tordenskiolds tradition.
Efter den festlige velkomst fulgte et
indlæg af vort æresmedlem fru Friisager og Chris Dam om Selskabets
tilknytning til stedet. I 1959 var der
en kreds af fremtrædende nordmænd,
som fostrede den idé, at man skulle
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arbejde på at få indrettet nogle Tordenskiold-mindestuer i Strandgade 6.
Man kontaktede ejeren direktør Peter
Heering , der fandt ideen interessant,
men den kunne ikke realiseres, idet
der var tinglyst bopælsret for grosserer
Barfreds enke, fru Gerda, så længe hun
levede. Ideen optog Friisager meget,
og da de i 1965 fik besøg af den norske Tordenskiold-forsker, kommandør
Bergersen, fik de arrangeret et besøg
i lejligheden. De blev hjerteligt modtaget af fru Barfred samt direktør
Heering, og det var et stort øjeblik for
kommandøren dengang, såvel som for
os nu, at stå i Tordenskiolds lejlighed.
Fru Barfred døde i 1974, men på dette
tidspunkt havde Heering-koncernen
valgt at sælge ejendommen. Dermed
brast drømmen om mindestuerne for
Tordenskiold. Som supplement havde
fru Friisager medbragt nogle pragtfulde
fotos, så deltagerne kunne se, hvordan
stuerne var indrettet og møbleret på fru
Barfreds tid. Et flot tidsbillede.
Dagens hovedtaler, forfatter og
foredragsholder Arne Ipsen, som bl.a.
har skrevet en bog om Strandgade 6,
causerede derefter om Christianshavn,
Strandgade og Tordenskiold på en både
vidende og vindende måde, krydret
med charmerende tør humor. Storkøbmanden Abraham Lehn byggede
huset i 1703, og vi fik et flot indblik i

Barokinteriører
fra Tordenskiolds
Gård
Strandgade 6 på
Christianshavn.
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udsmykningen, som helt mirakuløst har
overlevet næsten intakt i 300 år. Loftmalerierne er udført af Frederik IV’s
hofmaler Hendrik Krock, og stuklofterne er antageligt udført af stukkatøren
Carlo Maria Pozzi, der i 1706 arbejdede
i Den Lange Sal på Rosenborg. Det
spændende og informative foredrag
blev afsluttet med en guidet rundtur
i de smukke fredede lokaliteter såvel
inde som ude.
Derefter fulgte et let frokost-traktement med adskillige skåler, skud og
skrøner samt hyggeligt samvær.

2013

Tordenskiolds 323 års
fødselsdag fejres med
orkanstyrke

Tordenskiolds portræt malet af Balthasar Denner er det eneste han med
sikkerhed har siddet model til.
Årets første efterårsstorm med vindstød af orkanstyrke, passerede Holmens
Kirke, netop som Selskabet Danske
Tordenskiold-Venner fejrede søheltens fødselsdag. Heldigvis var både
Tordenskiold og hans venner søstærke
og Søværnets Kirke ligeså. Højtideligholdelsen indledtes med andagt
ved orlogsprovst Ejgil Bank Olesen.
Graabrødre Kammerkor, som er blandt
Danmarks bedste og med adskillige
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internationale musikpriser, og Monica
Stevns (sopran) sang på norsk Norges
nationalmelodi: “Ja, vi elsker dette
landet”. Med på programmet var også
Edvard Griegs: “Ave Maris Stella” –
Vær hilset du havets stjerne – alle under kyndig ledelse og akkompagnement
af Holmens organist og kantor Jakob
Lorentzen. Derefter bar kadetter fra
Søværnets Officersskole kransene op i
Kapelsalen til tonerne af Prins Jørgens
March. Her blev der blev lagt kranse
ved Tordenskiolds sarkofag af Norges
Ambassadør Ingvard Havnen, samt for
Søværnet, Danmarks Marineforening,
Selskabet Danske Tordenskiold-Venner
og for “Hvite Ørn”, Stavern, Norge.
Derefter udtalte Selskabets formand
mindeord, og Søværnets tamburer
afgav hornsignal. Monica Stevns og
Jakob Lorentzen sang og spillede traditionen tro Kongernes Konge, hvorefter
Selskabets formand afsluttede den
kirkelige del af fødselsdagsfejringen.
Herefter vovede langt de fleste af de
106 tilmeldte sig over det orkanramte
Christianshavn til Norges Hus. Vel
i hus udbragte vi en fødselsdagsskål
for vor søhelt, og viceadmiral Jørgen
F. Bork fortalte en munter historie om
bureaukraternes hærgen også i Tordenskiolds tid. Kaare Svartveit, formand
for “Tordenskioldselskapet Hvite Ørn”,
Norge holdt en fin fødselsdagstale, flot
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fulgt op af sin næstformand Sverre
Støren som oplæste et selvkomponeret
Tordenskiold-digt. Efter at have spist,
hygget og snakket, fortalte den nyslåede cand. mag. Lene Wessel Falk om
sit speciale – Tordenskiolds portræt
malet af Balthasar Denner. Lene gav
os et spændende indblik i opbygning af
et portrætbillede, samt en fin tolkning
af detaljerne og familien Denner liv.
Portrættet kan ses på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot
i Hillerød.

2014

300 år efter sin død er
Tordenskiold stadig er
en del af vor bevidsthed

Tordenskiold som erindringssted, M/S
Museet for Søfart og Tordenskiolds
fødselsdag med norsk højsang, tankevækkende tale og dansk humor – tre
store successer.
23. generalforsikring 19. marts blev
efterfulgt af “Tordenskiold som dansk
erindringssted 1940 – 2000” ved bachelor i Historie og Medievidenskab Bue
Kindtler-Nielsen. Bue indledte med at
udnævne Tordenskiold til Danmarks
mest kendte søhelt.
Litteratur, tændstikker og Johs.
Ewalds kongesang (“Kong Christian
stod ved højen mast” fra 1778), Tor-
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denskiold-festival samt produktion af
kommende film om søhelten viser, at
Peter Wessel har en rolle som dansk
erindringssted. Bue fokuserede på tre
perioder, besættelsestiden 1940-1945,
efterkrigstiden 1946-1979 og nyere tid
1980-2000. Hver periode indeholdt en
case med Nordisk Films “Tordenskiold
går i land” fra 1942 med Hans Kurt
i hovedrollen, bogen “Tordenskiold Peter Wessel og hans samtid” af Per
Eilstrup fra 1967 samt musicalen fra
1993 “Tordenskiold” af James og Adam
Price med Stig Rossen i hovedrollen.
I øvrigt er Nimbus Film nu i gang
med historiske spillefilm om søhelten
med forventet premiere i foråret 2016.
Zentropa Film arbejder også på en film
om Tordenskiold, men premieretidspunktet er endnu ikke bekendtgjort. Et
yderst interessant foredrag om Tordenskiold som dansk erindringssted, og de
op- og nedture og senest optur igen, der
har været for den dansk-norske søhelt
i perioden fra 1940 og frem til i dag.
Formanden takkede for foredraget og
overrakte en lille vingave, og forsamlingen takkede med applaus.
Sommerudflugt 14. juni gik til “M/S
Museet for Søfart, Helsingør”. Museet, der er tegnet af den verdenskendte
tegnestue BIG, Bjarke Ingels Group,
er kåret som “Verdens flotteste kulturbyggeri 2014”, og dermed i sig selv et

Cand. mag. Lene
Wessel Falk om
sit speciale –
Tordenskiolds
portræt malet
af Balthasar
Denner.
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Dok 1 på det
gamle Helsingør
Værft er forvandlet til “Verdens
flotteste kulturbyggeri” som huser “M/S Museet
for Søfart”.

Kinafareren
Fregatten
“DISCO”, søsat
i 1778, besætning 152 mand
– bagved ses
Triple E MÆRSK
MC-KINNY
MØLLER, søsat
i 2013,besætning
19 mand.18.279
containere.
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besøg værd, men de udstillinger vi blev
præsenteret for, stod ikke tilbage for de
spændende rammer, Dok 1 lagde op til.
Efter formandens velkomst trådte
Selskabet ind i det underjordiske museum. Her blev vi modtaget af de både
vidende og veltalende guider, som førte
os ind i en farverig maritim verden,
der fortalte om Danmark som en af
verdens førende søfartsnationer i fortid
og nutid.
Udstillingen eller rettere de 7 udstillinger er ikke bygget op i kronologisk
rækkefølge. Udstillingerne lægger
mere vægt på at fortælle historier end
på at vise genstande. “Sømanden som
maskulin myte” med både drengebogen Peder Most og kultfilmen Martha, i montre udformede som koøjer.
“Havnen som porten til verden”,
“Sømandens liv ombord”, “Navigationens historie” samt “Skibsmodeller
og marinemalerier” er både alsidige, flotte og spændende. “I krigens
skygge” er klart den mest dramatiske,
og udstillingen “Te-selskabet” viser,
hvordan København i 1700-tallet var
den absolut centrale by i det mini-imperium, Danmark-Norge dengang stadig
var. Et imperium, hvor varer fra fjerne
markeder – heriblandt også te – spillede
en vigtig rolle, samt hvordan “Containerskibstransport i dag” er en globaliseringslivsnerve. Derfor kan man med

god ret hævde, at globalisering ikke er
et fænomen, vi har opdaget og udviklet
i vor tid, det var en kendsgerning allerede i 1700-tallet.
Vore gode guider fortalte både om de
store linjer samt om mange sømænds
personlige historier, hvilket gjorde
rundvisningen meget levende. Lokalerne er meget spændende, vekslende mellem brede og lyse, snævre og mørke,
med både film og lydeffekter samt en
let skrånende dørk, der gav os følelsen
af at være med “ombord”.
Begejstringen var stor hos de 39 deltagere både for det flotte, nye Søfartsmuseum og det lækre smørrebrød vi
nød i Café Krone B på Kronborg Slot
efter endt rundvisning. Alle blev en stor
dag og imponerende oplevelse rigere.
Holmens Vokalensemble indledte
højtideligholdelsen af vores Søhelts
324-års fødselsdag med Norsk folketone blændende smukt sunget af norske
Kristin Mulders (Mezzosopran) som
solist. Derefter fulgte en tankevækkende tale af orlogsprovst Ejgil Bank Olesen om det forunderlige i, at vi danskere fejrer vore nederlag. Først med tabet
af Norge i 1814, derefter mistede vi
Slesvig-Holsten, som er skildret i DR’sdramaserie “1864”. Dog giver nederlag
stof til eftertanke og innovation. Ulige
festligere er det at fejre Tordenskiolds
sejre, og hvis mange anekdoter stadig
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holdes i hævd godt 300 år efter hans
død. Derefter blev kransene båret op i
Kapelsalen. Kransene blev lagt af Norges ambassadør Ingvard Havnen, kommandørkaptajn Gustav Lang, Søværnet, kommandørkaptajn Jens O. Løje
Jensen, Danmarks Marineforening,
kontreadmiral Lars Kragelund for
Selskabet Danske Tordenskiold-Venner
og overlæge Kaare Svartveit for “Tordenskioldselskapet Hvite Ørn”, Norge.
Selskabets formand udtalte mindeord,
Søværnets Tamburkorps blæste tapto
og Holmens Vokalensemble afsluttede
med Kongernes Konge.
Herefter forlagde de 92 tilmeldte til
Norges Hus, hvor vi udbragte en skål
for Dronningen og endnu to for dagens fødselarer Tordenskiold og vores
formand Lars Kragelund. Efter et let
traktement holdt Selskabets næstformand kommandørkaptajn Gustav Lang,
i anledning af 200 året for Norges selvstændighed i 1814, et spændende foredrag krydret med et godt stænk dansk
humor over emnet “Dansk-norske
flådeforbindelser i nutiden”. Traditionen
tro lykkedes det formanden at overtale viceadmiral Jørgen F. Bork til at
fortælle et par festlige anekdoter samt
historien om sit nu 24 årige barnebarn
Sebastian, der lige akkurat missede at
blive født på Tordenskiolds fødselsdag.
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2015

H.K.H. Kronprins Frederik
overrakte Tordenskiold-Pris
til Søværnets Frømandskorps
Generalforsamling med orientering om
forberedelserne til årets store festligheder, sommerudflugt til fregatten IVER
HUITFELDT på Flådestation Korsør
og fejring af Tordenskiolds 325 års fødselsdag og Selskabets 50 års jubilæum
den 28. oktober i Holmens Kirke og på
Søværnets Officersskole.
24. generalforsamling blev afholdt
onsdag 18. marts, hvor bestyrelsen
orienterede om planerne for den kommende fejring af Tordenskiolds 325 års
fødselsdag og Selskabets 50 års jubilæum til de 80 fremmødte deltagere.
Projektets omfang, tidsforløb, økonomi
og status blev gennemgået, og en ny
hvervekonkurrence blev udskrevet.
Opslag samt den nye hvervefolder blev
omdelt, og disse blev senere på året
også distribueret til Søværnet og maritime institutioner.
Både “the people and the press”
skulle aktiveres. Selskabets hjemmeside havde imponerende 73.000 hits,
og i sidste halvår i år øger vi aktiviteterne frem mod jubilæet. TV, aviser
og maritime tidsskrifter får i månederne september og oktober tilsendt
tre pressemeddelelser, samtidig med

Selskabets nye
hvervefolder
2015.

95

Ombord på
Fregatten IVER
HUITFELDT.
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at redaktørerne modtager Tordenskjold
tændstik-æsker med USB-stik med
tekst og billeder samt mærkaten “Kom
til fest – Hva’ dælen nøler I efter” som
blikfang. Selskabets højdepunkter over
50 år bliver samlet i en jubilæumsbog,
og fejringen 28. oktober kommer med
i bogen, som bliver udsendt i december
2015. Orienteringen sluttede med en stor
tak til sponsorer og bidragydere.
Under skafningen fremvistes en ny
nål til damerne, som matchede mændenes meget populære manchetknapper
med Tordenskiolds adelsvåben med anker og krone som baggrund, og viceadmiral Jørgen F. Bork rundede en meget
informativ aften af med en ny fortælling
fra sit indholdsrige liv i Søværnet.
Sommerudflugt 13. juni til den første
af Søværnets 3 nye fregatter F361 IVER
HUITFELDT. De 52 deltagere mødtes
på Flådestation Korsør. Meget stor,
meget grå og meget imponerende lå den
dér med Dannebrog på flagspillet agter.
Efter mandtal gik vi ombord og bænket
i helikopterhangaren bød formanden
velkommen, hvorefter vagthavende officer premierløjtnant K. J. Pedersen gav
os en grundig orientering om fregattens
fakta og formåen. Orienteringen blev
fulgt op af en stribe spørgsmål, som
både afspejlede spørgernes forhåndskendskab til Søværnet og en meget stor
interesse for den nye fregat. Derefter

fulgte en rundvisning, hvor vi både så
broen, banjerne, messerne og maskinrummet, og efter et par timer ombord
samledes vi ude på helikopterdækket.
Her takkede formanden for en meget
interessant og spændende rundvisning,
og overrakte vore gæve guider hver et
par manchetknapper med Tordenskiolds
adelsvåben.
Årets største arrangement løb af stablen onsdag 28. oktober. Tordenskiolds
325 års fødselsdag og Selskabet 50 års
jubilæum blev fejret med deltagelse
af H.K.H. Kronprins Frederik som
overrakte Tordenskiold-Prisen, den 12.
i rækken, til frømændene i Frømandskorpset. Tamburkorpset, Holmens
Kantori, repræsentanter for det norske
Sjøforsvar og det danske Søværn,
“Tordenskioldselskapet Hvite Ørn”,
Norge, sponsorer, gæster og Selskabets
mange medlemmer var til stede og
havde en forrygende, flot og festlig dag.
Se den store omtale af festlighederne i
kapitel 2 “Breaking news” kavalkade
fra 28. oktober 2015.
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Chefen for
Frømandskorpset,
Stefan Neubauer
Andersen modtager på vegne
af frømændene
diplomet på Tordenskiold-Prisen
2015 samt Tordenskiold-statuetten “Hva' dælen
nøler I efter”.
Her flankeret af
tidligere prismodtagere.
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Selskabets formænd gennem 50 år
Direktør
Egon Friisager
1965-1992

Kontreadmiral
Paul Bjørn Sørensen
2001

Kontreadmiral
Arvid Sørensen
1992-1997

Orlogskaptajn
Haraldur R. Joensen
(fungerende)
2001

Viceadmiral
Jørgen F. Bork
(konstitueret)
1997

Orlogskaptajn
Haraldur R. Joensen
2002-2008

Viceadmiral
Jørgen F. Bork
1998-2001

Kontreadmiral
Lars Kragelund
2008-

8

Tordenskiolds
portræt malet af
Balthasar Denner i 1719 er det
eneste han med
sikkerhed har
siddet model til.
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Selskabets æresmedlemmer
Udnævnelsen til æresmedlem sker på
grund af medlemmets overordentlige

og prisværdige indsats for Selskabet
Danske Tordenskiold-Venner.

Kommandør
Olav Bergersen
1965

Kgl. Skuespiller
Palle Huld
1990

Fru Andrea Sanner
1977

Direktør
Egon Friisager
1992

Viceadmiral
Sven Støckel Thostrup
1979

Fru Inge Friisager
2000

Kontreadmiral
Frits Hammer Kjølsen
1983

Viceadmiral
Jørgen F. Bork
2010

9

Direktør E.
Friisagers diplom
som æresmedlem.
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10

Tordenskiold-Pris til Søværnets helte
De prisbelønnede søhelte er …
Kaptajnløjtnant
Per Lorents Nielsen

1972

Kaptajnløjtnant
Torben Ørting Jørgensen

1987

Kaptajnløjtnant
Niels-Vagn Sørensen

1974

Sergent
Hans Steenfeldt Hansen

1990

1975

Marineoverkonstabel
John Søberg Lerke

1997

Reservelæge
Kristian Stengaard-Pedersen 1976

Marineoverkonstabel
Jan Kragl

2005

Orlogskaptajn
Kjeld Preben Buhl

Premierløjtnant
Anders Høj Andersen

2008

Frømændene i
Frømandskorpset

2015

Orlogskaptajn
Kjeld Preben Buhl

1977

Premierløjtnant
Stanley Lundgaard Sørensen 1984
Chefen for
Frømandskorpset,
Stefan Neubauer
Andersen modtager
Tordenskiold-Prisen
samt en check på
kr. 50.000 af HKH
Kronprins Frederik
på Tordenskiolds
fødselsdag
28. oktober 2015.

102

Indtil nu er Prisen som ovenfor nævnt
tildelt i alt 12 gange til 11 helte. Én helt
har modtaget prisen hele to gange. Helte der med risiko for eget liv og førlighed har udført imponerende bedrifter.
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I hæftet “Tordenskiold-Pris til Søværnets helte” af Chris Lippert Dam,
udgivet af Selskabet i 2010, er Søheltenes dramatiske bedrifter beskrevet
indgående.
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Flådefartøjer navngivet TORDENSKIOLD
Danske

Norske

Fregatten
TORDENSKJOLD
1852-1872

Panserskib
TORDENSKJOLD
1897-1946

11

Panserskibet
TORDENSKJOLD
1880-1909
Korvetten
PETER TORDENSKIOLD
1980- 2009

Korvetten PETER
TORDENSKIOLD.
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Tordenskiold-statuer og -mindesten
Tordenskiold-statuer
i Danmark
Mindestøtte for Tordenskiold af Wiedewelt rejst i Jægerspris-Parken 1777.
Bronzestatue af billedhugger H.W.
Bissen i Korsurtegården ved Holmens
Kirke, København, udført i 1860’erne.
Bronzestatue af billedkunstneren Poul
Erland, Fisketorvet, Frederikshavn.
Bronzestatue af Ole H. Fladager opstillet i indgangspartiet i Tordenskiolds
Gård, Strandgade 6, Christianshavn.

Tordenskiold-statuer i Norge
Bronzestatue af H.W. Bissen afsløret
1876 ved Vor Frue Kirke i Trondheim.
Bronzestatue af Axel Hjalmar Ender
afsløret 17. maj 1901 i Oslo.
Bronzestatue af Gustav Vigeland
afsløret 1936 i Stavren.
Bronzestatue af Anders Svor afsløret
7. juni 1977 ved KNM TORDENSKJOLD, Haakonsvern, Bergen.
Bronzerelief af Sigri Welhaven afsløret 23. april 1965 på KNM TORDENSKJOLD, hvor det hænger uden for
konferencerummet “Løvendahls Galej”.
Lille bronzefigur 60 cm høj på 20cm
sokkel af Johanne Kajanus afsløret

Formanden
for Selskabet
Danske Tordenskiold-Venner
(tv.) E. Friisager
og kommandør
Bergersen lagde
kranse ved Tordenskiold-statuen i Trondheim
8. juli 1966.
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i 1975 ved Ringve Musikmuseum,
Trondheim.
Bronzerelief af Marit Wicklund opsat udvendig på Wessel-bygningen
på Ringve, Trondheim.

12

Mindesten i Sverige
På Getholmen i den svenske fjord
Dynekilen ved Strømstad er der rejst en
mindesten – en natursten af Østfoldgranit. På monumentets forside står der:
“Tordenskiold. Slaget i Dynekilen 8.
juli 1716”. På bagsiden står der: “Rest
på 250-årsdagen 1966 genom nordiskt
samarbete”.

Mindesten i Tyskland
På engen “Sehlwiese” i byen Gleidingen beliggende mellem Hannover og
Hildesheim er der den 12. november
1958 afsløret en mindesten på stedet,
hvor Tordenskiold blev dræbt. Stenen,
der er af norsk granit fra Hankø,
bærer på forsiden indskriften “TORDENSKIOLD”, mens der på bagsiden
er indhugget “Trondheim 1690 –
Sehlwiese 1720”.
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Selskabets tidslinje i 50 år
Der kan forekomme huller
i tidslinjen pga. manglende
arkivmateriale.
1965
Direktør Egon Friisager stifter Selskabet Danske Tordenskiold-Venner på
Tordenskiolds fødselsdag 28. oktober
1965 i Nyholms Hovedvagt, også kaldet
“Under Kronen”. Samtidig udnævnes
Selskabets 1. æresmedlem den norske
Tordenskiold-forsker kommandør Olav
Bergersen.

1966
Søhelten Tordenskiold mindes i sin
fødeby Trondheim på 250 års dagen
for slaget i Dynekilen 8. juli 1716. Hr.
og fru Friisager deltager i fejringen
inviteret af den norske kommandør
Bergersen.

1970

Tordenskioldstatuetten er
skabt af
billedhuggeren
Svend Lindhart
til Selskabet.
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På 250-års dagen for Tordenskiolds død
den 12. november 1970 arrangerer
Selskabet en stor mindehøjtidelighed
i Holmens Kirke, hvori H.M. Kong
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Frederik IX og Wessel-slægtens overhoved, civilingeniør Andreas B. Wessel
deltager.

13

1972
Et norsk og et dansk egetræ plantes ved
Tordenskiolds mindesten i Gleidingen
ved Hannover, hvor Tordenskiold faldt
i duel. Tordenskiold-Garden i Frederikshavn deltager i ceremonien. Der
opsættes et vejskilt til mindestenen.
Tordenskiold-Prisen indstiftes på Tordenskiolds fødselsdag 28. oktober.
1. prismodtager er kaptajnløjtnant
Per Lorents Nielsen, som udfører en
helikopterredning af en fransk bjergbestignings-ekspedition i tyk tåge langs
en gletscher-spalte i Grønland.

1974
Kaptajnløjtnant Niels-Vagn Sørensen
modtager Tordenskiold-Prisen for
bjærgningen af en forlist amerikansk
to-mands bjærgningsundervandsbåd i
Grønland.
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1975
Selskabets formand E. Friisager med
frue modtages i privat audiens af H.M.
Kong Olav V. den 28. maj.
På Tordenskiolds fødselsdag 28. oktober fejrer Selskabets sit 10 års jubilæum. Søværnets Tamburkorps spiller.
Den 3. Tordenskiold-Pris overrækkes til
orlogskaptajn Kjeld Preben Jensen, som
bjærger en skibsbesætning i brænding,
kulde, mørke, stærk vind og frådende
sø i Grønland.
Hr. E. Friisager udnævnes til Æreskorporal. Det er kun sket én gang tidligere
i Flådens 465 årige historie.

1976
Kommandanten på fæstningen
Carlsten, Marstrand deltager i årets
fejring af Tordenskiolds fødselsdag.
Den 4. Tordenskiold-Pris overrækkes
til reservelæge Kristian Stengaard-Pedersen som nedfires fra helikopter til
nødstedt fiskekutter og redder menneskeliv i Grønland.

1977
Tordenskiold-Prisen tildeles den samme
person for 2. gang, men orlogskaptajn
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Kjeld Preben Jensens redningsdåd er
så spektakulær – “At han ikke er til at
komme udenom”: siger viceadmiral S.
Thostrup. Trods punkteret gummibåd
etableres redningsstolsforbindelse fra
klippeskær til strandet skotsk fiskekutter, og besætningen på 11 mand reddes.
Fru Andrea Sanner, der tilhører en
gren af Wessel-slægten, udnævnes til
Selskabets 2. æresmedlem.

1979
På Tordenskiolds fødselsdag udnævnes
chefen for Søværnet viceadmiral S.
Thostrup til 3. æresmedlem af Selskabet. Formanden motiverer udnævnelsen: “Med tak for levende interesse og
redebon hjælp i vort virke”.

1982

1985

2. april 1982 hejses kommando på
Korvetten PETER TORDENSKIOLD.
H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprins
Frederik overværer højtideligheden på
Holmen. Selskabets gave til korvetten
er en afstøbning af Tordenskiolds originale bordklokke med søheltens våben
indgraveret.

1983

Selskabet fejrer 20 års jubilæum. Kranse lægges ved Tordenskiolds statue.
På Søværnets Officersskole modtager
Søværnets Tamburkorps de over 200
medlemmer og gæster med friske
marcher. Overarkivar Hans Chr. Bjerg,
fortæller om Tordenskiolds adelsvåben.
Kgl. skuespiller Palle Huld reciterer og
Kgl. operasanger Minna Nyhus synger.
Begge belønnes med en norsk Tordenskiold-medalje.
Formanden overrækker Søofficersskolens chef kommandør J.D.
Brusendorff et gavebrev på Vilhelm
Rosenstands maleri “Tordenskiold i
Marstrand”.

Kontreadmiral Frits Hammer Kjølsen udnævnes til Selskabets 4. æresmedlem.

1987

På Tordenskiolds fødselsdag – foredrag om “Tordenskiold som brevskriver” ved overarkivar cand. mag. Hans
Chr. Bjerg.

1981

1984

Korvetten PETER TORDENSKIOLD
navngives af H.K.H. Kronprins Frederik i Aalborg. Selskabet er repræsenteret ved formanden E. Friisager og
kommandør Preben Holm.

Selskabets 6. Tordenskiold-Pris overrækkes til premierløjtnant S. L. Sørensen, som redder fem mand fra en synkende lystyacht i Grønland. Efter tre
timers helikopterflyvning, hovedparten
i 40 knobs modvind i flyvehøjden, foretages en natlig indflyvning på inspektionsskibets dæk med en brændstoftank
langt under minimum for landing, få
minutter før motoren går i stå.

På Tordenskiolds fødselsdag holder
museumsdir. dr. phil. Arne Hoff foredrag om: “Duellen, hvor Tordenskiold
mistede livet”.

Tordenskiolds Venner

Tordenskiolds Venner

Selskabets 7. Tordenskiold-Pris overrækkes til kaptajnløjtnant Torben
Ørting Jørgensen, som bjærger norsk
trawler tæt på forlis på skær i Grønland.

1990
Invitationen til Søheltens 300-års dag
udsendes i en 1.dags-kuvert frankeret
med årets frimærke med Tordenskiold.
Fødselsdagen bliver højtideligholdt i
Holmens Kirke under overværelse af
H.M. Dronning Margrethe II og H.K.H.
Prins Henrik. Sergent Hans Steenfeldt
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H.M. Dronning
Margrethe II
flankeret af prismodtager sergent
Hans Steenfeldt
Hansen og direktør E. Friisager.

Hansen modtager Selskabets 8. Tordenskiold-Pris, for en helikopterredning
af to fiskere fra styrehuset på en forlist
trawler på Færøerne.
Kgl. skuespiller Palle Huld udnævnes
til Selskabets 5. æresmedlem for sin
store indsats på det kunstneriske plan.
Hans Chr. Bjerg holder foredraget
“Tordenskiold – ikke blot en historisk
person, men et fænomen – en komet”.

1991
På den konstituerende generalforsamling 12. juni ændrer Selskabet struktur.
Fra at medlemmerne er udvalgte, og
stifteren “betalte hele gildet” – til et
selskab med vedtægter, generalforsamling, medlemsvalgt bestyrelse, samt et
årligt kontingent for at kunne videreføre Selskabets aktiviteter.
Det ny-kronede norske kongepar
H.M. Kong Harald og H.M. Dronning
Sonja deltager i Tordenskiolds fødselsdag, og Kongen lægger krans ved
Tordenskiolds sarkofag.

1992
På Selskabets 1.ordinære generalforsamling afgår E. Friisager som formand. Han afløses af kontreadmiral
Arvid Sørensen.
Den gamle formand udnævnes til
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Selskabets 6. æresmedlem. Baggrunden er Friisagers entusiastiske indsats
for at hædre og udbrede kendskabet til
sin drengehelt Tordenskiold samt til
Søværnets bedrifter.
Sommerudflugt 2. maj: “Ekskursion
på Holmen” ved kaptajnløjtnant Arne
“RUST” Nielsen.
Tordenskiolds fødselsdag højtideligholdes i Holmens Kirke. Herefter rundvisning på Kastellet ved kommandant
major Erik Ørnstedt.
Foredrag 17. november i Norges Hus.
“Lille Norge alene med den rådvilde
kæmpe Rusland i det høje nord” ved redaktør Arne Olav Brundtland fra Norsk
Udenrigspolitisk Institut.

1993
2. generalforsamling 16. marts.
Sommerudflugt 1. maj til Flådestation
Korsør og med besøg ombord i Korvetten PETER TORDENSKIOLD.
Selskabet overværer musicalen “Tordenskiold” af brødrene James og Adam
Price 12. september i Gladsaxe Teater.
Tordenskiolds fødselsdag højtideligholdes i Holmens Kirke, Den Kgl.
Livgarde musicerer. Herefter samling
ved mindeankeret ved Kong Haakons
Kirke. Salut for Tordenskiold affyres.
Direktør Jan Voigt og hans efterfølger
Søren Hjorth fra Ringve Museum,
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Trondheim, causerer over “Ejendomsretten til Peter Jansen Wessel” og
slutter med ordene “Tordenskiold hviler
godt, hvor han ligger!”. Stor applaus.

1994
3. generalforsamling 9. marts. Selskabets vedtægter vedtages.
Forårsudflugt til Fregatten JYLLAND i
Ebeltoft 29. maj.
Tordenskiolds fødselsdag: Norske
gardere musicerer i Holmens Kirke.
Ved mindeankeret udenfor Den Norske
Sjømannskirke affyres “Det Dansk
Løsen” og norske Gardermusikeres
Forbunds Korps og Drilltrop spiller.
Fhv. direktør for Norsk Sjøfartsmuseum i Oslo hr. Svein Molaug causerede
over: “Sejlskibene på Tordenskiolds tid
og livet om bord”. Kgl. skuespiller Palle
Huld underholder.

1995
4. generalforsamling 17. marts.
Sommerudflugt 10. juni til Handels- og
Søfartsmuseet på Kronborg Slot.
Tordenskiolds fødselsdag højtideligholdes i Holmens Kirke.
12. november begravedes Tordenskiold på 275 årsdagen for sin død.
Orlogsprovst Claus Harms foretager
en kontroversiel og overrumplende
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jordpåkastelse. Ingen presse, ingen TV,
ingen dokumentation. En proteststorm
rejser sig i pressen både i Norge og
Danmark. Knapt 300 nordmænd tager
Danske-båten til København for at protestere mod hemmeligholdelsen. Der
indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde 27. november, hvor bølgerne
går højt. Flere medlemmer udmelder
sig i protest. Wessel-slægten protesterer
til Københavns biskop. Alle protesterne er ud fra ønsket om at kunne have
overværet begivenheden, samt at give
Søhelten en værdig, sømilitær begravelse med fuld honnør. På positivsiden kan
bestyrelsen konstatere, at det er glædeligt, at Tordenskiold den dag i dag giver
anledning til omfattende omtale.
Samme dag 12. november deltager
Selskabets næstformand orlogskaptajn
Haraldur Joensen samt bestyrelsesmedlem Kurt Flatau i en højtidelighed
med kranselægning ved duel-pladsen i
Gleidingen hvor Tordenskiold døde.

1996
På 280 årsdagen for Tordenskiolds adling i 1716 lørdag 24. februar, arrangeres “Høring om Tordenskiolds død
i 1720” for at belyse det 276 år gamle
mysterium. 2 fægtemestre demonstrerer
duellen, og overlæge Ole S. Siemssen
gennemgår obduktions-erklæringen.
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Konklusion: Tordenskiold gør udfald,
oberst Staël von Holstein parerer, og
Tordenskiold rammes dødeligt. Én del
mord ni dele uheld. Tordenskiolds adelspatent samt formodede søofficers-pallask med adelsvåben fremvises. Med en
længdeforskel på under 10 cm til von
Holsteins karoliner-kårde aflives myten
om galanterikården. Hvorfor duellen
ikke var på pistoler – som Tordenskiold
mestrede – er stadig et mysterium.

På Tordenskiolds fødselsdag modtager marineoverkonstabel John Søberg
Lerke fra Frømandskorpset Selskabets
9. Tordenskiold-Pris for bjærgning og
genoplivning af druknet kollega i Danmark. Middag i Den Norske Forening
med foredrag af museumsdir. Rolf
Scheen fra Forsvarsmuseet Akershus,
Oslo. Emne “Tordenskiolds benyttelse
af de nordiske fæstninger”.

5. generalforsamling 17. marts.
Sommerudflugt 3. august: Besøg om
bord i HITRA også kaldet “Shetlands-bussen”.
Tordenskiolds fødselsdag højtideligholdes i Holmens Kirke. I nordre
Magasin på Kastellet beretter Hans Chr.
Bjerg om resultatet af høringen om Tordenskiolds død. og Bendt Fogh fortæller
og viser billeder fra HITRAs besøg.

1998

1997

Hvervebrochure
fra Peder Skrams
Venner.
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6. generalforsamling 17. marts i Kastellet. Dagen efter meddeler Selskabets
formand, kontreadmiral Arvid Sørensen, at han med øjeblikkelig virkning
ønsker at fratræde. Bestyrelsen konstituerer viceadmiral Jørgen F. Bork.
Udflugt 14. august.“Ekskursion til
Fregatten PEDER SKRAM på Holmen
ved viceadmiral Jørgen F. Bork.

7. generalforsamling 23. marts i Kastellet. Viceadmiral Jørgen F. Bork
bliver valgt som formand. Foredrag
“Sommertogt 1997 med Kongeskibet
DANNEBROG” ved næstformand orlogskaptajn Haraldur Joensen.
Sommerudflugt 10. juni: “Besøg på
Holmen og Søværnets Officersskole”
ved Marinens Bibliotekar kommandørkaptajn Preben Groth og chefen for
Søofficersskolen kommandør Svend
Kirkegaard-Sørensen.
22. september besøg på Flådestation
Korsør. Rundvisning i den moderniserede korvet PETER TORDENSKIOLD.
Tordenskiolds fødselsdag højtideligholdes i Holmens Kirke hvor Kvindelige Marineres Musikkorps musicerede.
“Bliver der fred i det tidligere Jugoslavien” ved Thorvald Stoltenberg, Norges
tidligere udenrigs- og forsvarsminister,
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samt Norges ambassadør ved FN, og
FN's flygtningehøjkommissær nu Norges ambassadør i Danmark.

1999
8. generalforsamling 22. marts. “Forsvarskommissionens arbejde” ved chefen for Søværnets Materielkommando
kontreadmiral Paul Bjørn Sørensen.
Selskabets første hjemmeside bliver
oprettet 28. august af glashandler Claus
Fritzsche.
Den 21. oktober 1999 dør Selskabets
stifter dir. E. Friisager. Kisten med fanevagt står over for Tordenskiolds sarkofag. Friisager bliver bisat på Tordenskiolds fødselsdag af orlogspræst Ejgil
Bank Olesen, og hans aske spredes 1.
december i Øresund ved Kronborg fra
Minelæggeren MØEN.

2000
9. generalforsamling 15. marts. Formanden mindedes Selskabets stifter og
første formand, E. Friisager, som 21.
oktober 1999 forlod os og overgik til
Tordenskiolds Eskadre. Professor Jørn
Lund, Dansk Sprognævn, causerede
over “Der er et yndigt land”.
Sommerudflugt 2. september til Frederiksborg Slot ved Dagmar Clementsen
med særlig vægt på Tordenskiold og
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hans samtid. Frokost på Slotskroen hvor
Kgl. skuespiller Palle Huld deklamerer
digt om vor søhelt.
Tordenskiolds fødselsdag højtideligholdes i Holmens Kirke. Herefter
forlægges til Søværnets Officersskole.
“Flådens ran i 1807” ved museumsdirektør Rolf Scheen, Oslo. Fru Friisager
udnævnes til Selskabets 7. æresmedlem
for sin kæmpe indsats for Selskabet
både på de indre- og ydre linjer.

2001
10. generalforsamling 20. marts. Kontreadmiral Paul Bjørn Sørensen blev
valgt som ny formand efter viceadmiral
Jørgen F. Bork. Norges ambassadør
Dagfinn Stenseth talte om sin tid som
ambassadør i Moskva og Helsingfors.
Tordenskiolds 311 års fødselsdag højtideligholdes i Holmens Kirke. Kvindelige Marineres musikkorps musicerede.
Der forlægges til Orlogsmuseet, hvor
museumsinspektør Frank A. Rasmussen orienterer om særudstillingen –
“Tordenskiold”.
Kontreadmiral Paul Bjørn Sørens
afgår ved døden 9. november og orlogskaptajn Haraldur Joensen bliver fungerende formand.
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2002

2004

2007

11. generalforsamling 26. marts. Helikopterredningsaktion på Apostelens
Tommelfinger” ved næstformand orlogskaptajn Per Lorents Nielsen, der som
den 1. helt modtog Tordenskiold-Prisen.
Sommerudflugt 1. juni til “Nyboders
Mindestuer” ved Tór Timler og arkitekt, dr. phil. Kirsten Lindberg.
Tordenskiolds fødselsdag højtideligholdes i Holmens Kirke. Viceadmiral
Tønders Ligplade ophænges vis-a-vis
Tordenskiolds sarkofag. Kgl. Norske
Marines Musikkorps musicerer.

13. ordinære generalforsamling. “Mit
liv i Søværnet – fra andedam til åbent
hav” ved viceadmiral Jørgen F. Bork.
Sommerudflugt til “Tordenskiold-Dage” i Frederikshavn ved Klaus Thiesen.
Tordenskiolds fødselsdag i Holmens
Kirke – DR’s Radiopigekor synger.
Foredrag “Tordenskiolds breve” ved
dir. Rolf Scheen fra Forsvarsmuseet i
Oslo.

16. generalforsamling 28. marts.
“Orlogspræst på VÆDDEREN under
Galathea III – første halvdel” ved orlogspræst Eigil Andreasen.
Sommerudflugt til Københavns Marineforening, Holmen – “Foredrag vedr.
GALATHEA I, II, og III – 150 års
dansk ekspeditionshistorie” ved lektor,
Ph.d. Kristian Hvidtfeldt Nielsen.
Tordenskiolds fødselsdag højtideligholdes i Christiansborg Slotskirke.
Søværnets Tamburkorps spiller og
Graabrødre Kammerkor synger. Der
afsluttes med et glas vin i Kongelogens
forgemak på 1. pulpitur.

2003
12. generalforsamling 25. februar.
“Glimt fra mine oplevelser som chef
for Inspektionsskibet VÆDDEREN til
Sydøstasien, Sydafrika og Grønland”
ved kommandør Niels Erik Sørensen.
Sommerudflugt 14. juni med rundvisning i Kastellet ved major Erik Jensen
fra Kastellets Historiske Samling.
Tordenskiolds fødselsdag højtideligholdes i Holmens Kirke. Orlogsprovsten orienterer om kirken og organist
Jakob Lorentzen demonstrer kirkens
Marcussen orgel. Æresmedlem fru Friisager causerede om Selskabets historie
i Store Skriftestol.
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2005
14. generalforsamling. Formanden
orlogskaptajn Joensen opretter en
Jubilæumsfond med henblik på Selskabets 50 års jubilæum i 2015.
Tordenskiolds fødselsdag højtideligholdes i Holmens Kirke. Marineoverkonstabel Jan Kragl modtager Selskabets
10. Tordenskiold-Pris for bjærgning af
fem forliste personer ved Færøerne. På
Søværnets Officerskole fortæller prismodtageren om sin
heltedåd.

2006
15. generalforsamling 29. marts.
“Galathea III-ekspeditionen” ved kommandørkaptajn Jens Claus Hansen.
Tordenskiolds fødselsdag højtideligholdes i Holmens Kirke.
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2008
17. generalforsamling 26. marts. Orlogskaptajn Haraldur Joensen afgik som
formand og blev afløst af kontreadmiral Lars Kragelund, der valgtes som ny
formand for Selskabet.
“Kongeskibet DANNEBROG
– 75 år” ved orlogskaptajn Haraldur
Joensen.
Sommerudflugt 31. maj. “Besøg
hos Frømandskorpset i Kongsøre ved
Isefjorden” ved kontreadmiral Lars
Kragelund. Kæmpesucces.
Tordenskiolds fødselsdag højtideligholdes i Holmens Kirke. Premierløjtnant Anders Høj Andersen modtager
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Selskabets 11. Tordenskiold-Pris, for
redning af syv besætningsmedlemmer
fra kæntringsulykke ved Island. Derefter forlægges til Forsvarskommandoen,
hvor “Prismodtageren fortæller om sin
heltedåd”.

2009
18. generalforsamling 25. marts. “På
togt med ABSALON ved Afrikas Horn”
ved kommandør Frank Trojahn.
Sommerudflugt 8. juni. “Sommersejlads i Københavns nye og gamle
Havn”. Derefter foredrag om fregatten
PEDER SKRAM ved viceadmiral
Jørgen F. Bork, samt “Information om
Forsvarskommissionens rapport” ved
kontreadmiral Lars Kragelund.
Tordenskiolds fødselsdag højtideligholdes i Holmens Kirke. I Forsvarskommandoen holder dir. Jan
Michael Madsen, formand for Tordenskiold-Fonden, Frederikshavn foredraget: “Hold fast – for Englen og Maria”.

Inspektionsskibet
VÆDDEREN
lægger skrog til
Galathea IIIekspeditionen.

2010
19. generalforsamling 25. marts. Planerne om ”Flådens 500 års jubilæum”
ved kontreadmiral Niels Mejdal.
Bestyrelsen udsender spørgeskema til
medlemmerne og introducerer en hvervekampagne bestående af en plakat, en
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hvervebrochure samt hæftet “Tordenskiold-Pris til Søværnets helte”.
Fhv. formand for Selskabet viceadmiral Jørgen F. Bork udnævnes til Selskabets 8. æresmedlem.
Udflugt 10. august. “Fejring af Flådens 500 års jubilæum i Holmens Kirke
og Flådens honnør for Regenten forbi
kongeskibet “DANNEBROG” i bøje 1”
ved kontreadmiral Lars Kragelund. 125
deltagere.
Endnu en kæmpesucces.
Tordenskiolds fødselsdag højtideligholdes i Holmens Kirke. I anledning af
Flådens 500 års jubilæum forlægges til
Søkvæsthusets historiske bygninger fra
1755. Taler ved Selskabets formand og
inviterede repræsentanter fra Sjøforsvarets Skolesenter KNM Tordenskjold.
Hvervekampagnen giver 35 nye medlemmer.

Flådens 500-års
jubilæum.
Støtteskibet
“ABSALON”
er flagskib i
flådeparaden
forbi kongeskibet
“DANNEBROG”.
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2011
20. generalforsamling 23. marts.
“Søværnets Tamburkorps musicerer
og fortæller” ved seniorsergent Anders
Rasmussen.
Sommerudflugt 28. maj. “Søheltenes
Selskab i Tordenskiolds Gård, Strandgade 6 på Christianshavn” ved forfatter
Arne Ipsen.
Tordenskiolds fødselsdag højtideligholdes i Holmens Kirke – Selskabets

æresmedlem fru Inge Friisager får
overrakt ”Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats for dansk Forsvar”.
I Forsvarskommandoen fortæller orlogspræst Anna Mejlhede om sine “90
dage ombord på støtteskibet ESBERN
SNARE i piratfyldt farvand ud for
Somalias kyst”.
Hjemmesiden får nyt layout, optimeres og tilmeldte medlemmer informeres
fremover pr. mail bortset fra Selskabets
julehilsen.
Ny mailadresse:
mail@tordenskioldselskabet.dk

2012
21. generalforsamling 27. marts. “Søværnet – her og nu” ved chefen for Søofficersskolen, kommandør Peter Stehr.
Selskabet indvier en ny orlogsrød fane
najet på en bådshage med messingbeslag. Den nye fane er skænket af et
anonymt medlem.
Sommerudflugt 16. juni. “Frederiksberg Slot – fra Kongeslot til Officersskole” ved kaptajn Axel Vermehren.
Den nye webmaster Vibeke Møller
har tilført hjemmesiden mere liv og
flere billeder.
Tordenskiolds fødselsdag højtideligholdes i Holmens Kirke. I Norges Hus
spiller de to unge dansk-norske violi-
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nistsøstre Johanna og Sofie Qvamme et
potpourri af klassisk norsk musik.
Stort bifald.

2013
22. generalforsamling 13. marts. “Arktisk sikkerhed – en ligning med mange
ubekendte” ved chefen for Forsvarsakademiet kontreadmiral Nils Wang.
Sommerudflugt 31. august. Tøjhusmuseet “Danmarks krige gennem 500
år” ved guide Andreas Tage Aagaard.
Festlig frokost i Kanal Cafeen, Frederiksholms Kanal.
Tordenskiolds fødselsdag højtideligholdes i Holmens Kirke. Derefter
forlægges i fuld orkan til Norges Hus,
hvor cand.mag. Lene Wessel Falck
fortæller om “Tordenskiolds portræt”
malet af Balthasar Denner, som også er
på tændstikæskerne.

2014
23. generalforsamling 19. marts.
“Tordenskiold som dansk erindringssted 1940 – 2000” ved Bue Kindtler-Nielsen.
Sommerudflugt 14. juni – “M/S Museet
for Søfart, Helsingør” ved
kontreadmiral Lars Kragelund. Efterfølgende skafning på Krone B, Kronborg Slot.

Tordenskiolds Venner

Tordenskiolds fødselsdag højtideligholdes i Holmens Kirke. I Norges Hus.
“Dansk – norske flådeforbindelser i
nutiden” ved Selskabets næstformand
kommandørkaptajn Gustav Lang.

2015
24. generalforsamling 18. marts. Sommerudflugt til den nye Fregat IVER
HUITFELDT. Fejring af Tordenskiolds
325 års fødselsdag og Selskabets 50 års
jubilæum den 28. oktober i Holmens
Kirke og på Søværnets Officersskole.
H.K.H. Kronprins Frederik overrækker Selskabets Tordenskiold-Pris til
frømændene i Frømandskorpset.
Generalforsamlingen orienteres om
planerne for fejring af Tordenskiolds
fødselsdag og Selskabets jubilæum.
Projektets omfang, tidsforløb, økonomi, hvervefolder- og -konkurrence,
plakat-opslag til maritime institutioner,
hjemmeside samt presse, PR-plan og
jubilæumsbog gennemgås.
Sommerudflugt 13. juni til den nye
Fregat IVER HUITFELDT på Flådestation Korsør.
De 52 deltagere får en meget interessant og spændende rundvisning, efterfulgt af skafning på Restaurant Lystbådehavnen lige syd for Flådestationen.
Årets største arrangement Tordenskiolds 325 års fødselsdag og Selskabet

Selskabets nye
orlogsrøde
splitflag indvies
på Søværnets
Officersskole.
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50 års jubilæum fejres med deltagelse
af H.K.H. Kronprins Frederik som
overrækker Tordenskiold-Prisen,
den 12. i rækken, til frømændene i
Frømandskorpset.

Tordenskiold:
“Det går
glædeligt”.

Se den store omtale af festlighederne i
kapitel 2 “Breaking news” kavalkade
fra 28. oktober 2015.

Selskabets vedtægter
§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Selskabets navn er “Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER”
(DT-V).
Selskabets hjemsted er København.

Selskabets 50-års jubilæumsfest på
Søværnets Officersskole indledtes med
“Kronprins Frederiks Honnørmarch”.

§ 2 FORMÅL
Stk. 1. Selskabets formål er at ære
Tordenskiolds minde, herunder årligt
at samle medlemmerne til højtideligholdelse af Søheltens fødselsdag den
28.oktober. Endvidere at udbrede,
fremme og vedligeholde kendskabet til
Tordenskiolds liv og bedrifter gennem
studier og kulturelle arrangementer om
Tordenskiold og hans samtid. Selskabet
hædrer militært personel i Søværnet,
der handler i Tordenskiolds ånd ved
tildeling af en Tordenskiold-pris efter
indstilling fra Søværnet.
Stk. 2. Selskabet er medvirkende til at
udbrede kendskabet til Søværnets aktiviteter, der på værdifuld og afgørende
måde berører det civile liv.

§ 3 MEDLEMMER
Stk. 1. Som stemmeberettiget medlem
af Selskabet kan optages enhver, der
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interesserer sig for Tordenskiold. Personer, der ønsker optagelse, skal foreslås
af et medlem af Selskabet. Indmeldelse
skal ske skriftligt til Selskabets bestyrelse.
Stk. 2. Medlemmerne betaler ved indmeldelse et indskud. Endvidere betales
medlemskontingent til Selskabet samt
udgifter i forbindelse med Selskabets
arrangementer. Indskuddets og kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen og vedtages på generalforsamlingen. Medlemskab vedvarer, indtil
det – med mindst 1 måneds varsel – til
udløbet af et kalenderår opsiges skriftligt til formanden. Alle restancer til
Selskabet skal på udmeldelsestidspunktet være betalt.
Stk. 3. Medlemskontingentet, der
fastsættes på generalforsamlingen, for
et kalenderår skal være indbetalt inden
generalforsamlingen det pågældende år.
Stk. 4. Medlemmer af Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER
kan som kendetegn bære “Tordenskiold-emblemet”. Emblemet udleveres
ved indtræden i Selskabet.
Emblemet er udformet som våbenskjoldet fra Peter Tordenskiolds adelspatent af 24. februar 1716. Skjoldet er
firdelt:

14
Fundats for tildeling af den af Selskabet
Danske Tordenskiold-Venner indstiftede
TORDENSKIOLD-PRIS:
Selskabet forestår tildeling af Tordenskiold-prisen bestående af en Tordenskiold-statuette samt et kontant beløb på
5.000 kr.
Prisen tildeles hvert år på Tordenskiolds fødselsdag 28. oktober, såfremt der er egnede
modtagere hertil.
Modtagere af prisen skal være tjenestegørende officer, befalingsmand eller menig i
Søværnet og ikke fyldt 30 år. Den pågældende skal ved mod, snarrådighed, dygtighed i tjenesten eller på anden fremragende
måde have vist, at pågældende er værdig
til at modtage en pris, som bærer Tordenskiolds navn.
Selskabets bestyrelse tildeler prisen efter
indstilling fra Chefen for Søværnets Operative Kommando, og Selskabets formand
overrækker prisen med et diplom.
Prismodtageren optages samtidig som
kontingentfri medlem af Selskabet DANSKE
TORDENSKIOLD-VENNER.
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felt er i blåt (Sveriges farve) med en
guld lynild og tordenkile.
felt er i rødt med en sølvørn med oprejste vinger (erobringen af den svenske
fregat HVIDE ØRN i dansk farvand).
felt er i rødt med to krydslagte kanoner ledsaget på siden og forneden af i
alt tre kanonkugler (det dansk-norske
løsen) alt i guld.
felt er i guld med en oprejst blå
(norsk) løve med en rød tunge, holdende en skibshuggert i sølv.
Peter Tordenskiolds
våbenskjold.
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§ 4 GENERALFORSAMLING
Stk. 1. Generalforsamlingen er – under
iagttagelse af Selskabets vedtægter –
Selskabets højeste myndighed.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar eller
marts måned. Indkaldelse foretages
af bestyrelsen med mindst 1 måneds
varsel ved skriftlig meddelelse til hvert
medlem. Der gives samtidig meddelelse om samtlige forhandlingsemner.
Ændringsforslag til disse forhandlingsemner fremsat på generalforsamlingen
skal behandles og kan vedtages.
Stk. 3. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning om
Selskabets virksomhed i det forløb-

ne år. Godkendelse af formandens
beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det
reviderede årsregnskab og meddelelse
af décharge.
4. Behandling af indkomne forslag fra
bestyrelse eller medlemmer.
5. Godkendelse af bestyrelsens forslag
til medlemskontingent og indskud.
6. Evt. valg af formand og næstformand.
7. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Stk. 4. Spørgsmål eller forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal anmeldes skriftligt til formanden
og være sekretæren i hænde senest
1.december.
Stk. 5. Kun medlemmer, der ikke er i
restance med kontingent o. lign., har
adgang til generalforsamlingen og dermed stemmeret.
Stk. 6. Enhver ordinær generalforsamling indvarslet i henhold til Selskabets
vedtægter er beslutningsdygtig, og alle
sager afgøres ved simpelt flertal, med
mindre andet særskilt er fastsat i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne
stemmer. Skriftlig afstemning kan for-
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langes, såfremt mindst 10 medlemmer
fremsætter ønske herom.
Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen
finder det påkrævet, eller når mindst 20
stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til formanden. Et sådant krav skal indeholde
motiveret dagsorden. De anmodende
medlemmer må selv afholde alle udgifter i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling
skal indkaldes med 1 måneds skriftligt
varsel og skal afholdes inden 2 måneder
efter kravets fremsættelse. Dagsorden
for en ekstraordinær generalforsamling
skal meddeles i indkaldelsen.
Stk. 9. Sekretæren fører et referat over
generalforsamlingens forløb, og alle
vedtagne beslutninger skal fremgå
af dette referat. Beslutninger har kun
gyldighed, når de fremgår af referatet.
Disse beslutninger skal derfor oplæses
af sekretæren til endelig godkendelse
på generalforsamlingen.

m.h.t. nye bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Formanden og næstformanden
vælges direkte af generalforsamlingen
for 3 år ad gangen; dog er valgperioden for formand og næstformand
forskudt 1 år.
Stk. 3. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan
finde sted.
Stk.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv
med en sekretær, en forretningsfører og
en kasserer. Disse 3 bestyrelsesmedlemmer udgør sammen med formand
og næstformand Selskabets forretningsudvalg. Alle hverv er ulønnede.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv
sin forretningsorden og kan nedsætte
udvalg.
Stk. 6. Udover de 7 til 11 medlemmer
til bestyrelsen vælges 2 suppleanter. En
suppleant indtræder i bestyrelsen, såfremt et bestyrelsesmedlem varigt eller
for en længere periode er forhindret i at
varetage sit hverv i bestyrelsen.
Stk. 7. Selskabet tegnes af formanden
eller af to andre bestyrelsesmedlemmer.

§ 5 BESTYRELSE

§ 6 FORRETNINGSUDVALG

Stk. 1 Selskabet ledes af en bestyrelse
på mindst 7 og højst 11 medlemmer,
der vælges eller genvælges på en ordinær generalforsamling. På den ordinære generalforsamling er valget frit

Stk. 1. Forretningsudvalget varetager
de daglige opgaver.
Stk. 2. Forretningsudvalget kan efter
behov supplere sig selv med øvrige
bestyrelsesmedlemmer. Forretnings-
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udvalget aflægger beretning på det
førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 7 ØKONOMI
Stk. 1. Selskabets regnskabsår er
kalenderåret.
Stk. 2. Fuldmagt til at hæve på Selskabets konti har kassereren i forening
med formanden eller næstformanden.
Stk. 3. Regnskabet skal revideres af
en revisor valgt af generalforsamlingen. Som revisor og revisorsuppleant
kan vælges enhver person, der ikke er
bestyrelsesmedlem eller suppleant.
Stk. 4. Det reviderede regnskab skal
fremlægges og godkendes på den årlige
generalforsamling.

§ 8 ÆRESMEDLEM
Stk. 1. En enstemmig bestyrelse kan
til generalforsamlingen indstille valg
af et æresmedlem, der har gjort en
særlig indsats enten for Selskabet eller i
Søværnet.
Stk. 2. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§ 9 VEDTÆGTSÆNDRING
Stk. 1. Selskabets vedtægter kan
kun ændres på en ordinær generalforsamling.
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Stk. 2. Vedtægtsændringer kræver, at
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
ændringen.

§ 10 SELSKABETS

OPLØSNING
Stk. 1. Selskabet kan kun opløses ved
beslutning af en generalforsamling,
hvor mindst 1/3 af medlemmerne er
tilstede. Ved indkaldelsen af generalforsamlingen skal det udtrykkeligt
tilkendegives, at Selskabets opløsning
står på dagsorden. Såfremt 1/3 af de
stemmeberettigede medlemmer ikke
er til stede, indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling med 1 måneds varsel
senest 2 måneder efter den første.
På denne generalforsamling kan der
træffes afgørelse om Selskabets opløsning uanset antal tilstedeværende
medlemmer.
Stk. 2. Dersom Selskabet ved opløsning ejer formue, det være sig penge,
løsøre eller fast ejendom, vil sådanne
midler – efter at alle forpligtigelser er
afviklet – være at overdrage ligeligt til
Søofficers-Foreningen og Danmarks
Marineforening. Selskabets arkiv overdrages til Danmarks Marineforening.
Vedtaget på den 18. generalforsamling
25. marts 2009.
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I slaget i
Dynekilen
nedkæmper
Tordenskiold
hele den svenske
forsyningsflåde
på 25 skibe.
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Hilsen fra
“Tordenskioldselskapet Hvite Ørn”, Norge
Norge ble skilt fra Danmark i 1814
og gitt til Sverige som krigsbytte. Og
interessen for Tordenskiold i Norge
ble dalende. Etter hvert kom gryende
nasjonale strømninger. Vår store dikter
Bjørnstjerne Bjørnson forfattet vår
nasjonalsang i 1858 og i tredje vers står
det: Tordenskiold langs kysten lynte så
den lystes hjem. ( En “hær” som blir
slått tilbake og sendt hjem – slaget i
Dynekilen) I de store byer fikk gater
og plasser navnet “Tordenskiold” og
statuer av ham ble reist. Et panserskip
ble bygget på slutten av 1800-tallet og
underlig nok tillot svenskene at skipet
fikk navnet TORDENSKJOLD.
Etter unionsoppløsningen fra Sverige
1905 var Norge et fritt og selvstendig
land. Selv om Tordenskioldsangen ble
sunget i skolene og nasjonalsangen
sunget 17. mai, var interessen for ham
laber. I 1925 utkom boken “Viceadmiral Tordenskiold” skrevet av kaptein Olav Bergersen. Denne bidro til
økende interesse. Senere kom noen
få publikasjoner, men det generelle
kunnskapsnivået om Tordenskiold har
vært lavt.
I 1962 ble ny hovedbase for det

Selskabets
formand Lars
Kragelund,
der selv har
fødselsdag 28.
oktober, skåler
i Tordenskiolds
originale bæger
ejet af Sverre
Støren (th.), der
er efterkommer
af Tordenskiolds
bror – Christoffer
Wessel.
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norske sjøforsvaret åpnet i Bergen,
Haakonsvern Orlogsstasjon. Utdanningssenteret for maritim krigføring
fikk navnet “KNM Tordenskjold”. Det
har også vært etablert Tordenskiold-interessegruppe med kort livslengde. I
1991 ble foreningen “Tordenskiolds
Soldater” etablert med det formål å
arrangere et årlig rekonstruert Dynekilslag på Fredriksvern i Stavern. Vårt
selskap har kontakt med dem. De er
fortsatt aktive og har samarbeid med
“Tordenskiolds Soldater Fladstrand” i
Fredrikshavn.
Min interesse for Tordenskiold ble
vakt på Forsvarets Stabsskole i Oslo.
Samtidig visste jeg at min lege-kollega
Sverre Støren var opptatt av den samme, naturlig nok, som direkte etterkommer av Tordenskiolds bror.
Etter et sommerbesøk på Carlsten
Festning i Marstrand bestemte vi å stifte en interesseforening som fikk navnet
“Tordenskioldselskapet Hvite Ørn”.
Selskapets navn er hentet fra hans
adelsvåpen og symboliserer den største
prise han tok fra svenskene: fregatten
VITA ØRN.
Selskapet ble stiftet på Fredriksvern i
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Stavern i februar 2011. Stiftelsesstedet
var ikke tilfeldig: Stavern Fort var det
stedet Tordenskiold anløp oftest av alle
havner, første gang i 1711 som løytnant
på fregatten POSTILLON.
Selskapet har følgende målsetting:
arbeide for å øke kunnskapen om Tordenskiolds eventyrlige liv og bidra til at
minnet om ham holdes levende. Leder
er Kaare Svartveit, OKsan (p), overlege
(p). Nestleder er Sverre Støren, lege
og sekretær er Magrethe Mowinckel
Keyser, kunsthistoriker.
Selskapet har 24 medlemmer. I henhold til målsettingen sender ledelsen
regelmessig informasjon til medlemmene om Tordenskiolds virke i henhold til
historiens 300-års linje. I 2015 konsen-

trerer vi oss derfor om Karl X11, Slaget
ved Femern (erobringen av VITA
ØRN) og slagene rundt Rugen.
Selskapet har besøkt steder med
tilknytning til Tordenskiold-historien:
Trondheim, Horten, Tjøme, Rugen og
Stavern Fort. Vi setter stor pris på den
gode kontakt vi har med “Selskabet
Danske Tordenskiold-Venner” og at vi
årlig får anledning til å feire vår felles
helts fødselsdag sammen.
“Tordenskioldselskapet Hvite Ørn”
gratulerer “Selskabet Danske Tordenskiold-Venner” med 50-års jubileet.

Efterskrift
Formålet med stiftelsen af Selskabet
Danske Tordenskiold-Venner i 1965
var at nå frem til forståelse, samarbejde og venskab med familien Wessel i
Norge samt lederne af Norsk Tordenskiold-Forbund. Vi mødte de prægtigste
mennesker, og det lykkedes til fulde.
Samarbejdet har været meget værdifuldt samt inspirerende, og resultatet er,
at vi nu i fællesskab fejrer Tordenskiold
og værner om hans minde.

Kaare Svartveit,
Leder

Selskabet Danske Tordenskiold-Venner
står godt rustet til fremtiden med en
engageret medlemsskare og en handlekraftig bestyrelse. Sammen med vort
norske broderselskab “Tordenskioldselskapet Hvite Ørn” vil vi forske videre i
Tordenskiolds talrige bedrifter, og der
venter yderligere store fejringer forude.
Interessen for Tordenskiold er uformindsket her 325 år efter hans fødsel
og i 295 året for hans død.

16

“Mindet om Tordenskiold vil aldrig dø”

Tak til
Selskabet Danske Tordenskiold-Venner
takker for bidrag til fejringen af Tordenskiolds 325 års fødselsdag og Selskabets
50 års jubilæum den 28. oktober 2015:
Houmann Nielsens Fond – Hempel
Fonden – Paula og Axel Nissens Legat
– Toyota-Fonden – Dampskibsselskabet
Orients Fond – Hans-Jørgen Langhoff
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og Hustru Grethe Langhoffs Fond –
Krista og Viggo Petersens Fond – Preben Johan Michelsens Fond – Kong
Christian den Tiendes Fond – Valora
Trade – Canal Tours Strömma – Danske
Tordenskiold-Venners Jubilæumsfond
– samt alle givere af medlemsbidrag og
-gaver.
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