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Fregatten
a,f Michael Teisen

Til undren og adspredelse for mange

badegaster var der i juni mined

1980 en helt usadvanlig aktivitet pa

ophalepladsen ved Lonstrup. En

stor, trabygget fladbdd var ved at

blive udrustet som et veritabelt dyk

kerfartoj.
Bag prc.rjektet stod et "konsortium",

bestiende af Banesbomuseet, Orloes

museet oq Nationalmuseets Skibshi

storiske Laboratorium, og formdlet

med pro jek te t  var  a t  ud fore  cn  , l1k -

kerundersogelse af vraget fra den en

eelske fiegat,The Crescent", der for

l iste ud for Mirup under meset ulvk-

kelige omstandigheder.
Crescent sejledc fra Yarrnouth i

England den 29. november 1808

mod Goteborg med forsvninger og

mandskab ti l  den eneelskc Osterso-

flade, som la i vinterhavn der. Om

bord var der foruden besatningen
nogle fi passagerer og desuden et par

engel.ke Oster.o lodsr-r t i l  at foretage

naviqationen.
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Ved daggry den 5. december fik

man landkending af Norge. Midt pri

dagen loddede man 25 favne og kl,

14 mAltes l8 lavne. Lodserne fik re

bet topsejlene og Iagde kursen sydli '

gerc i blast og slud. Kort elter sis

land ti l  la: om bagbord. Lodserne er

klarede, at de vidste nojaetie, hvor

skibct befandt sig, og at dct kunne

drive uden fare.
Pludselig blev der loddet 8, 7, 6, 9

og sA 10 favne. Den sidstnavnte dyb

de scjlede skibet pl t i l  kl. 20. Cap

ra in  Temple  spure tc  igen lodserne.

om alt var i orden. De svarede, at alt

var vel, t.rg at skibet kunne li)rts&tte

pa samme kurs ti l  nzeste morgen.

M e n , ' m  a f t e n c n .  o m k r i n g  k l . 2 2 ,  q i l

Clrescent all ieevel pd grund i slud og

hoj so. Forst provede man at fa skibet

af grunden ved hjalp af sejlene. Da

dette mislykkedes, satte man allc be-

de undtagen den mindstc i vandet for

at sejle ud med et anker og en trosse,

si skibet kunne varpe sig fr-i af grun

den. Men bAdene kunne ikke klare

sig mod soen og strommen og siis for-

svinde ibraendingen, Vinden var nu

sprunget  om i  NV 'd i rek te  p i lands
vind og bolgerne blev stadigt storre.

Crescent hamrede hArdt mod grun
den, det ene anker og nogle kanoner
blev kastet over bord for at lette ski-
bet, og man pumpede af al magt,

men uden resultat. Snart stod vandet
op ti l  lugekarmene. Pludselig sprang

den sidstc ankertrosse, og Crescent
drev ca. 100 meter laengere ind mod
kysten, hvor det igen gik pi erund.
Masterne blev kappet lbr at gr'rre ski
bet endnu lettere, rnen intet hjalp.

Skibet blev siddende pd grunden,
hvor det blev sldet lak.

Da alle hdb om at redde skibet nu
var bristede, provede mandskabet at
spise og hvile l idt, mens olficererne
brzendte de hemmelise papirer, der

var om bord.
Ved daggry eik mandskabet i gang

med at lave en tommerflAde af rund



holter og tonder. Alle, der skulle
med fldden, fik udleveret en line til at
surre sig fast med. Klokken 14 satte
fl6den af fra Crescent med nogle syge
og en del soldater fra Royal Mannes
(marine-infanteriet), men ingen so'
folk. Mange pi tzmmerfliiden om-
kom af kulde og udmattelse, men
omkring halvdelen, ca. 20 mand,
reddede sig i land i live.

PdL Crescent provede man at lave
endnu en flide, men det mislykkedes,
fordi skibet var ved at blive sld.et fra
hinanden af soerne, der allerede skyl
lede hen over skansedakket. Nogle
provede at redde sig ved at tage
skibsjollen, som hurtigt blev over-
fyldt. Flere provede at komme om
bord, men blev forhindret deri med
magt. Forunderligt nok niede jollen
velbeholdent ind til land.

Anh er.fra " T he Cre s c ent. o|s tille t o ed
Mdrup kirke. Foto: A. Bentsen, 1 943.



Fladbdden fra Skallerup Bjcnrgela ug
'pd slranden ued Lanitru'p ti-lriggit
som dykker-fartoj med mere end 2
tons udsttr.

Pd nederste billede beundrer Bjar
ne Simonsen .fra Skallerup Bicerge'
laup den mere uelsmagende del aJ
k oise rua to rs I ude re nde Mads C u I I oas
dykkerresultater.

Ialt var der 62 som reddede livet,

men 226 mennesker dode ved det tra

giske og meningslose forl is.r)
De overlevende blev forst interne

ret i sognefogedens gdLrd og senere
fort til Kobenhavn, hvorfra de blev

udvekslet med danske krigsfanger i

England. De mange dode blev begra-

vet ved Mdrup kirke i en stor frlles-

grav i det nordvestlige hjorne af kir-

kegirden.
Crescent blev hurtigt sliet fuld-

stzendigt til vrag og sandede til. Men

det gamle engelske krigsskib har ikke

fd.et lov til at ligge i fred. Tid efter

anden har vragfiskere hentet sig en

god bjargelon i skibets last, og selv

efter vragloven af 1963, der beskytter
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Arliklens forfatter pd udgraaning i
Crescent. Til Jormdlel anaendes en
sdkaldt matnmutPumPe, der uirker
ted tryklult fra en gadekomprestor
om bord i .fladbdden.

alle skibsvrag, som er mere end 150
ir gamle, har skattejagere v€erct Pe
plyndringstogt i resterne af Crescent.

Den I I . august 1978 nedlagde Rigs-
antikvaren et midlertidigt dykkefor'
bud i omriidet nord for Mdrup kirke,
og samtidig rejstes politisag mod
nogle dykkere, som havde varet pe
plyndringstogt.

Det var pe baggmnd af disse om-
staendigheder, at 'konsortiet" gik i
gang for pd Rigsantikvarens vegne at
undersoge, hvor meget der egentlig
var bevaret af den gamle fregat.

FladbAden, som blev udset til dyk
kerfartoj, var lejet til formilet af
Skallerup Bjargelaug. Bjargerne fra
Skallerup fik ogsi del i bjargningen

fra Crescent, da den forliste. Det ved
vi ad omveje fra regnskabeme fra
strandingsauktionerne, Desvarre er
bjargelaugets egne protokoller kun
bevaret fra 1908.

Fladbdden er i sig selv en interes'
sant badtype, miiske med aner helt
tilbage til Hansekoggerne2). Skalle'
rup Bjargelaugs fladbdd er bygget sd
sent som 1931. FladbAdene brugtes
oprindelig som laste- og losselagtere
ved den skudehandel, der foregik pri
Vestkysten, fordi skuderne ikke kun-
ne lobe pd land og mdtte ligge uden-
for brandingen. Fladbiden, der er
ca. 10 meter lang og 3 meter bred, er
klinkbygget over en forholdsvis smal,
helt flad bund. Det bevirker, at selv

om baden bliver lastet med over 2
tons dykkerudstyr, kan den flyde helt
ind i strandkanten. Trods den flade
bund har fladbiden et ret fyldigt
tvarsnit og ret skarpe stavne, sa den
bjarger sig godt i soen ,og banker
ejheller, nAr den gir gennem bolger-
ne.

Denne sodygtighed har bjargerne
benyttet sig af i gamle dage. Nir en
stranding var sket og besamingen
reddet, sluttedes der kontrakt med
bjargelauget, der sA lettede havari-
sten for dens ladning ved hjalp af
fladbdden. Havaristen kunne sd.
eventuelt komme flot ved egen hjalp,
blive varpet ud eller i nyere tid blive
trukket ud af en bugserbdd. Bjarg-
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ningselskabet Switzer havde i lang

tid kontrakter med n?esten alle bjar

gelaug i Danmark som en slags un-

derentreprenorer.
For at beskytte den gamle fladbdd

var det besluttet at forstaerke den i

bunden ved at lave et bjalkefunda

ment ti l  de maskiner, som skulle va-

re om bord til dykkerarbejdet. Der

gik et par dage med at lave disse fun-

damenter samt et la af rorbojler med

presenning over til beskyttelse mod

vind og vejr.
Det lykkedes at lave disse foran-

dringer piL briden uden at somme el-

le r  rk rue  i  den.  A l t  var  sur re l  og

bandslet sammen, og det holdt

maerkvardigvis til en hel mdneds

7 0



Til oenstre: Udmit a.[ den originale
bygningstegning med opstalt af Cres-
cent. Den kraftigt optrukne linie hen
oaer tegningen markerer, haor stor
en del of skibels bund, som stadig er
beoaret.

Nederst til aenstre: Grundplan oaer
magasinrum i forstaanen af den sam-
tidige og tilsaarende .fregat "Flora..

Til hajre: Parti fra styrbords side
agter.

strabadser! Arbejdsholdet var derfor
svart stolt af sit skibsmandsarbeide.
Til brug ved dykkerarbejd., uui ba-
den lastet med en stor, gul gadekom-
pressor, der helt dominerede briden,
en spulepumpe og en hojtrykskom-
pressor til andeluft med 3 store tryk-
luftflasker tilkoblet. Dertil kom for-
skellige ror og slanger, sa der var ik-
ke megen plads at rore sig p6, nir
fladbiiLden var stuvet. Vrgten af dette
grej var noget over 2 tons.

Arbejdet under vandet foregik ved,
at vraget, der er ca. 40 meter langt og
9 meter bredt, fsrst inddeltes i tvar-
skibs felter, der var 5 meter brede -

altse I felter. Inddelingen skete ved
at felterne udmiltes med et alminde-

ligt maleband. Derefter udspandtes
liner tvars over skibet fra spanter i
bagbord til spanter i styrbord. Der-
nast bortspuledes det overste sand-
lag, indtil man kom ned til, hvad der
i en land-arkaologisk udgravning
kaldes kulturlaget. I kulturlaget be-
nyttedes en sikaldt mammutpumpe,
der virker ved at trykluft fra en gade'
kompressor ledes ind fomeden i et
rarmundstykke for sd at boble op
gennem roret. Dette giver en kraftig
opadg6ende strom i roret og dermed
en stor sugeeffekt.

En sddan mammutpumpe kan bru'
ges til groft arbejde ved blot at jage
den ned i havbunden. Til finsugning
tat ved eenstandsfund holder man

sugespidsen et stykke over havbun-
den og vifter sand og mudder op i ro-
ret med den anden hand. Endelig mi
man ofte udgrave med hindkraft ved
at vifte eller direkte bruge fingrene,
ligesom der bruges graveskeer og
pensler pi land.

Men det er sjaeldent, at alt gar som
planlagt ved dykkerarbejde, for det
foregdr ofte i strom, dirlig sigt (pd
Crescent ned til ca. I meter) og med
tungt udstyr, der drives af maskiner,
hvis driftsikkerhed man er helt af
hangig af. Som man kunne forvente
indtraf der blaesevejr flere gange i ar-
bejdsperioden. og Vesterhavet er jo
ikke til at spoge med, si de dage blev
der ikke arbeidet til havs. Desvicrrc
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var resultatet, at de blotlagte omri-

der sii straks begyndte at sande til.

Yderligere l igger Crescenr nu Pd
yderkanten af 3. revle, og det var

umuligt at flytte 3. revle med det su-

geudstyr vi havde til ridighed. Det

vil le krave en hel sandsuger.

Resultatet af arbejdet blev en blot-

lzeggelse af hele forstavnen og fbrski

bet ind i, hvad der har vrret det for-

reste krudtkammer. Dette og lygte

huset ind ti l  krudtkammeret var bly-

bek la 'd re  fo r  a t  gore  dem gn is t f r i  og

brandsikre. Ruminddelingen i vraget

kan erkendes nogen lunde ryde l ig r .  da

de f les te  a f  rko t tenc  endnu f indes  ndr

sandet suges bort.

En de l  smdgenstande oq  Prover  Pd
tovvark blev oPtaget fra forskibet,

hvor tommermandens og bidsman

dens hellesat (lager) normalt har be

fundet sig pi orlogsskibe. Fra krudt'

kammeret optoges naturligt nok flere

krudttonder, hvoraf nogle var i hel

stand med bide bund, l ig og krudt

indhold intakt. Tonderne var pa stor

relse med smordritler og har bAde

v id jebdnd oq  kobberband omkr inq .

Ladningskoggers er der ogsA oPtaeet

flere af i mere ellcr mindre hel stand

Et Iadr.ringskogger er en drejet tracy-

linder, der brugtes til at lange krud

tet op fra krudtkammeret til l<ano

nerne med. Et ladningskogger rum-

mer ladningen til I kanon. Det var

en hird opgave for skibsdrengene,

der pi engelske orlogsskibe kaldtes

; : ' , '
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Til penstre: Krudttonder i krudtkam'
meret. Oterst en plastikkura anoendt
aed udgraaningen.

Til hojre: Topocerk fra tzrnrner'
mandens og bddsmandens lagerrum
(hellegat).

"Powder-monkeys", at pile fra krudt
kammeret dybest nede i skibet op til
kanondzekket og tilbage igen.

Alle genstande, som man kunne
forestille sig at mandskabet kunne

stjale og videresalge, er karakteri-
stisk nok market med den engelske
marines ejermarke: "The Broad Ar-
r6r,y., pii dansk ofte kaldt en hanefod.
Selv motrikker og nagleringe er mar
kede.

Der blev foretaget en opmdling af
vraget, sa det er muligt at tegne en
plan over det og sammenholde denne
plan med eksisrerende konst rukr ions-
tegninger. Endelig blev der lavet et

kort over det omrdde ca. 100 meter
fra vraget, hvor Crescent forst gik pd
grund, og hvor der ligger et anker -

magen til ankeret ved Mirup kirke
og en halv snes kanoner og carrona
der samt et par kanonraperter.

Siden 1808 har Vesterhavet gravet
s ig  r ta rk t  ind  i  kys ten  ved Mi i rup .  s i
det sted ved 2. revle, hvor Crescent
strandede, nu er helt ude ved 3. rev
le. Men selv om kysten har andret
sig, og strandingen er foregiet bety-
deligt narmere land, fik man i dage
med hardt vejr en strrk fornemmelse
af vilk6rene under det dramatiske
forlis i 1808.

Foto: Morten Rasmussen og Michael
Teisen.

NOTER
l .  Nava l  Ch ron i c l e  lB09  XX I I ,  p .54 -56 .
Den mest autoritative kilde. Det er den offi
cielle rapport signerec af en af de overleven-
de officerer: John Weaver, lst Lieutenan!,
Royal Marines.
2. Handels og Sofartsmuseets Arbog 1965,
p. Bt f f .
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