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Amputationer på skibe i gamle dage

Direktør Benno Blæsild, Fregatten Jylland.         

FIG 1

Billede af 

Søren Thrane.

I kan hilse på Søren Thrane, en af mine personlige venner, selvom jeg aldrig fysisk har mødt ham. 

Udskrevet  fra et foredrag holdt på AKs medlemsmøde på Dansk Handicap Forbunds kursuscenter, Skt. Knuds-
borg.
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Jeg havde tænkt mig at tage vores skibslægeam-
putationssæt med, men så kom jeg i tanke om 
den danske knivlov! 

I gamle dage var en kirurgs amputationsred-
skaber disse: en ca. 40 cm. lang stålkniv slebet 
på begge ægge og så en ganske almindelig lille 
fuchsschvanz. Det var hvad man havde brug for, 
og det var, hvad man brugte. 

Min baggrund for at stå her som direktør for 
Fregatten Jylland er jo, at den eksisterer endnu. 
Fregatten Jylland er det eneste danske krigsskib, 
som eksisterer i dag, der har været med i et sø-
slag, og som har vundet det. Det er det seneste 
danske egentlige søslag, det danske søværn har 
været involveret i, nemlig Slaget ved Helgoland 
9. maj 1864. Dér mødte en dansk fl ådeeskadre, 
bestående af fregatterne Niels Juhl og Jylland 
samt korvetten Heimdal, en østrigsk/preussisk 
fl ådestyrke bestående af de to østrigske fregatter 
Radetsky og Schwarzenberg

Søslag mod Østrig    
Det kan måske undre i dag hvordan det kan 
være, at vi kan komme op at slås med østrigerne 
til søs. 

Historien er ganske kort fortalt, at det var en 
kamp om Sønderjylland i 1864, og vi i Danmark 
jo faktisk havde en plan. Vi havde vundet den 
udvidede borgerkrig fra 1840-1850, også om 
Sønderjylland, hvorefter vi øjeblikkelig sørgede 
for på kun 15 år at tabe freden. Det hjælper ikke 
meget, at man vinder krigen, hvis man taber fre-
den bagefter. Og det var jo det danskerne gjorde 
fra 1850-1864. 

Så i 1864 er den gal igen, fordi den danske rege-
ring gennemfører en ny lov for Sønderjylland, 
som deler det i strid med den internationale 
konvention, Danmark havde underskrevet 15 år 
tidligere, hvorefter en krig mod Det nordtyske 
Forbund er uundgåelig. Preussen var hovedmag-
ten i Det nordtyske Forbund, men de var selv-
følgelig ved den her lejlighed allierede med det 
østrigsk/ungarnske kejserrige. 

Vi ved jo godt, at Østrig er et land uden de 
store kyststrækninger. Det var det ikke dengang. 
I løbet af den midterste del af 1800-tallet var 
det lykkedes Østrig/Ungarn at trænge tyrkerne 
så langt sydpå på Balkan, at den nordlige del af 
Adriaterhavet var blevet en østrigsk/ungarnsk 
indfl ydelsessfære. Derfor udsendte man i 1850 
en international appel om der fandtes et land, 
som ville yde konsulentbistand til at Østrig/
Ungarn kunne oprette en fl åde. I København 
havde man en udmærket, velbegavet orlovskom-
mandørkaptajn Alfred Dahlerup. Han var meget 
dygtig, men han var meget vanskelig at arbejde 
sammen med. Derfor besluttede man at Alfred 
Dahlerup skulle melde sig frivilligt til at oprette 
den østrigske fl åde i Triest, hvilket han gjorde i 
årene fra 1850-1860. Denne fl åde udkæmpede 
sit første søslag nogensinde i 1864 mod netop 
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Danmark. Så kan man se, at man skal være for-
sigtig med, hvad man låner ud til andre. Dah-
lerup var selvfølgelig ikke med, han var blevet 
pensioneret på det her tidspunkt. Den østrigske 
kommandør hed von Tegethoff . I må forestille 
jer en høj, hvidhåret mand med meget kraftige 
bakkenbarter. 

Det er sådan, at disse fregatter var ca. 70 m. lan-
ge, både de danske og de østrigske. De havde 
omkring 50 kanoner ombord og en besætning 
på godt 400 mand på hver fregat. De fl este af 
kanonerne var på dette tidspunkt stadigvæk de 
gammeldags, glatløbede forladekanoner, hvor 
man hældte kuglerne ind, efter krudtladningen, 
igennem mundingen, og så fyrede man løs. De 
kunne stort set ikke ramme noget som helst på 
en afstand over 200 m., og derfor er slaget ved 
Helgoland også det sidste søslag i verdenshisto-
rien af den gode, gammeldags slags, hvor kano-
nerne peger ud af skibssiderne og hvor søslaget 
bliver udkæmpet på ca. 200-180 m. afstand.  

Vi kan godt alle sammen se, at krig til søs var 
en farlig aff ære for dem, der var med. Skibene 
var store, og kanonerne skød med kugler der 
i 1864 vejede imellem 50-25 kg. Disse kugler 
blev skudt ud med godt og vel lydens hastighed, 
dvs. at man kunne følge dem med øjnene, hvis 
man fi k øje på dem. De fl øj med en hastighed 
ligesom en moderne jetjager. Man kan godt se, 
at det var en farlig aff ære. 

Vi har alle sammen billedet af piraten, vores ar-
ketypeforestilling om en pirat, en sørøver. Det er 
én med klap for øjet, måske en klo, og i hvert 
fald helt sikkert et træben.

Lord Nelsons amputation  
Den kendteste af de her fi gurer var egentlig 
ikke pirat. Den allerkendteste af de her fi gurer 
er selvfølgelig historisk set Horatio Nelson, 
den engelske admiral og søkrigshelt fra 
Napoleonskrigenes tid. Ham kender vi jo alle 
sammen, og vi ved sikkert også, de fl este af 
os, at han døde under søslaget ved Trafalgar i 
1805. Det der foregik på Nelsons tid, altså 50 
år før slaget ved Helgoland, der var ikke sket 
de store ændringer hverken medicinsk eller 
krigsteknologisk på de 50 år. Så det var stort set 
det samme. 

I den her sammenhæng skulle det måske være 
interessant at vide, hvordan Nelson egentlig blev 
enarmet. Det blev han i 1797, den sommer Nel-
son havde fået til opgave at erobre en stor fl åde 
af spanske fragtskibe, som sejlede fra Amerika til 
Spanien. Englænderne mente, at de rummede 
en stor guldskat sendt fra vicekongen af Mexico, 
som Napoleon havde indsat, til Spanien. Men 
desværre for Nelson udbrød der storm i april 
måned, da han havde tænkt sig at fange dem så 
de slap væk, ind til Teneriff e. Dér lå de så inde i 
havnen og gemte sig for Nelson og den engelske 
fl åde. Så lavede han jo bare en anden plan. 24. 
juli, om natten, sejlede han simpelthen ind med 
en armada af store robåde fyldt med marinesol-
dater og søfolk, og planen var meget simpel. I ly 
af mørket skulle de bare gå i land, slå så mange 
spaniere ihjel som de magtede, stjæle skibene og 
sejle af sted med dem. 

Den plan lykkedes faktisk, men lige præcist 
dér lidt over et om natten, da Nelson selv skal 
springe fra jollen op på kajen, blev han på kort 
afstand ramt i den højre albue af et spansk skud 
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hagl. Hans bemærkning er ganske kort: ”jeg er 
blevet skudt gennem den højre arm, jeg er en 
død mand”. 

Hvorefter han tumler omkuld og bliver båret 
ned i jollen, hvor hans egen stedsøn og adju-
dant, som hed Nesbit, tog imod ham. Da han 
ser sin stedfar voldsomt blødende, tager han sit 
silkehalstørklæde af og binder en stram årepresse 
på overarmen, hvilket sandsynligvis, viste det 
sig senere, var dét, der reddede hans liv ved den 
her lejlighed. Så bliver Nelson roet tilbage til sit 
fl agskib, HMS Seahorse. Men da han er næsten 
fremme ved skibet, havde Nelson fået sundet sig 
lidt, så han meddelte roerne og sin stedsøn, at 
han ikke ville ombord på Seahorse, fordi hans 
næstkommanderendes gravide kone var om-
bord. Hvis hun så skibschefen blive ført ombord 
i den her tilstand, hvad ville hun så ikke komme 
til at frygte for, hvordan det gik med hendes 
egen mand, som man jo ikke havde nyheder om, 
og som kæmpede inde på kajen og kunne være 
endnu værre i forfatning. Så han ville ikke om-
bord, han ville derfor sejles over til det nærmeste 
skib, som var en fregat der hed HMS Theseus.

Han blev sejlet derover, man må forestille sig det 
har taget sådan ca. 10 minutter. Da han ende-
lig nåede derover og de skulle til at bære ham 
om bord, sagde han: ”det behøves ikke,  jeg er 
sømand, jeg har to ben og én arm, det kan jeg 
sagtens klare selv. Skynd jer i stedet for hen til 
kirurgen, for jeg ved godt, at jeg skal miste min 
højre arm og jo før den kommer af desto bedre. 
Se at få ham vækket!” Han kravlede ombord 
og gik hen i skippers kahyt, hvor lazarettet var 
indrettet. Dér stod skibslægen, som hed Thomas 
Esthelby, og en fransk royalist, som hed Louis 

Rumiere. De var henholdsvis 28 og 24 år gamle, 
altså temmelig unge skibslæger. I må igen fore-
stille jer rigtig svær søgang og at der kun var 
de to medicinkyndige ombord, så franskmanden 
måtte holde lampen mens Esthelby foretog selve 
amputationen. Nelson fortrak ikke en mine og 
sagde ikke en lyd under hele operationen, kun 
én gang. Det var da Esthelby første gang rør-
te hans overarm med den iskolde stålkniv. Det 
medførte, efter Nelson kom tilbage til England, 
at han fi k udfærdiget, at Royal Navy lavede en 
forholdsordre der hed, at når der blev komman-
deret ”klart skib” skulle alle skibskirurger straks 
begynde at varme deres redskaber. 

Operationen gik godt og gik selvfølgelig hur-
tigt, for de havde allerede på det tidspunkt seks 
andre kunder, der også ventede i butikken. I 
løbet af den nat nåede de to mand at foretage 
syv amputationer. Og de var kun de to uden 
anden hjælp. Dog i det dårlige lys og i søgan-
gen var Esthelby kommet til, da han underbandt 
hovedarterien i Nelsons overarm, at tage en af 
nerverne med, så den blev bundet sammen med 
arteriestumpen. Det var i øvrigt tre engelske 
tommer over albuen, han blev amputeret. Efter 
tre dage var armstumpen lægt temmelig godt. 
Og efter en uge var der kun et sår på størrelse 
med en shilling. Men Nelson havde voldsomme 
smerter i armstumpen. De varede faktisk helt til 
december måned. Den morgen, da hans kam-
mertjener skiftede forbindingen, lå den lille 
silketråd, der var blevet brugt til at underbinde 
arterien, i forbindingen. Smerterne var væk, og 
i løbet af en uge helede såret helt op, og han 
havde ikke siden hen voldsomme gener. Fra
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den dag af blev han en strålende meteorolog 
for den fl åde han nu var ude at sejle med, for 
han kunne altid forudsige vejrforandringer ud 
fra hvordan gigten føltes i hans armstump. Det 
var han faktisk internationalt berømt for, hans 
evne til at forudsige vejret, men først efter at han 
mistede armen.

Han blev også efterbehandlet, så helt så barsk, 
som jeg gør det til her, var det altså ikke. Han fi k 
to glas vand, et glas rom og en opiumspille efter 
operationen. På den her måde foregik amputa-
tioner stort set stadigvæk på fregatten Jyllands 
tid. 

Der var tre skibslæger ombord på fregatten Jyl-
land, under ledelse af skibslæge Melchior. De ud-
førte under slaget ved Helgoland og aftenen og 
natten efter mens eskadren sejlede mod Norge, 
29 operationer, heraf 10 amputationer. Det er 
sådan set meget godt klaret på 10-11 timer, efter 
vores målestok. Det skal siges, at dengang gik det 
anderledes kvikt. Man brugte ikke bedøvelse i 
1864, derfor skulle det gå hurtigt. Melchior var 
kendt for, at han kunne sætte en arm af på under 
tre minutter. 

I 1864 havde sygevægterne fået en tre ugers ud-
dannelse på Holmen. Det var noget man først 
havde indført i 1851. Ellers havde man bare taget 
de dårligste sømænd som sygevægtere, så de ikke 
gjorde skade oppe på dækket. De blev sendt ned 
at hjælpe til hos kirurgen. En amputation foregik 
i princippet på den måde, at man lagde et stort 
indre snit ind til knoglen og så skulle sygevæg-
teren stå og holde sårfl aden væk, mens kirurgen 
lavede et mindre, ydre snit ind til knoglen, skar 
sener og andet væv væk rundt om knoglen, og 
med sin sav hurtigst muligt savede knoglen over. 
Hvorefter man forbandt med forskellige former 
for kviksølvsplastre og andre ting.

Skibslægernes dyrtkøbte erfaringer  
Men de praktiske erfaringer som man byggede 
på i 1864, dem havde man vundet under 
treårskrigen 15 år tidligere, primært under slaget 
ved Ekernförde i 1849. Den 5. april 1849 sejlede 
to danske panserskibe som var nye dengang, 
Hekla og Geiser, sammen med linjeskibet 
Christian VIII og fregatten Gefi on ind i fjorden 
ved Ekernförde for at nedkæmpe de kraftige 
kystbefæstninger der var dér. Det er ikke en dag 
vi fejrer så meget nu om dage. Stor set alt hvad 
der kunne gå galt, gik galt. Fregatten Gefi on 
var nogenlunde sammenlignelig med fregatten 
Jylland. Den var lidt mindre, havde kun 360 
mands besætning og havde omkring 35 kanoner. 
Den gik på grund og kom derfor, i stedet for at 
nedkæmpe kystbatteriet, under en vedvarende 
og meget kraftig ild. Skibslægen ombord hed 
Horneman, han havde en underskibslæge, 
og fi k også hjælp fra underskibslæge Ibsen fra 
linjeskibet Christian VIII. Et linjeskib var et skib 
med fl ere rækker kanoner, Christian VIII havde 
70 kanoner, men ikke nogen maskinkraft. Det 
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ankrede op nedenfor det kraftige kystbatteri 
og tog det under beskydning. Den første del af 
slaget gik udmærket, fordi linjeskibet jo lå med 
sin skibsside mod batteriet og kunne beskyde 
det. Men så brast et af ankertovene, så fregatten 
stille og roligt drejede en halv omgang og vendte 
sit sårbare agterspejl mod kystbatteriet. Da man 
forsøgte at komme i en bedre position, så gik 
det hverken værre eller bedre end, at man også 
fi k kappet det sidste anker, så man i stedet for 
at få en bedre position gik på grund. Sidst på 
eftermiddagen måtte det simpelthen overgive 
sig. Det endte endnu værre endnu. Hen under  
aften eksploderede det, ganske simpelt. 

Intet er jo skidt, at det ikke er godt for noget. De 
danske skibslæger høstede virkelig meget, meget 
vigtige erfaringer under slaget ved Ekernförde. 
Hornemann berettede overrasket i sin journal, 
at han, da plastrene slap op var nødsaget til at sy 
sårfl aderne på de amputerede lemmer sammen 
umiddelbart efter indgrebet. Han kunne til sin 
overraskelse konstatere, at der var mindre sårfe-
ber, mindre betændelse og hurtigere heling hos 
de patienter, der var blevet syet, end hos dem 
der fi k plastre på. Alle de sårede, både på dansk 
og tysk side, blev overført til hospitalet i Kiel. 
De fi re største kapaciteter på Kiels Universitet 
havde alle sammen været skibslæger under slaget 
ved Ekernförde. Man fi k et stort materiale at ar-
bejde med, og man arbejdede fornuftigt, så man 
fi k gode erfaringer ud af det.

Krudtaberne løb op og ned  
På Gefi on, som havde det hårdest, havde man 
praktiske problemer. Gefi on var et skib bygget 
i 1700-tallet, en ældre dame, men havde stadig-
væk kampkraft. Dér skulle man indrette batalje-

lazarettet, som man kaldte det, i offi  cersmessen. 
Sådan har det været i danske skibe lige indtil 
1969, at offi  cerernes spisebord i offi  cersmessen, 
når der blev kommanderet ”klart skib”, blev la-
vet om til operationsbord. På Gefi on var det også 
meningen, at det hollandske udtræk skulle læg-
ges i, pladerne skulle lægges i mahognibordet, 
så var det klart som operationsbord. Problemet 
var, at nedgangen til agterske krudtmagasin lå 
lige ved siden af spisebordet, hvor lægerne ope-
rerede, samtidig med at der var en ubrudt trafi k 
af ”krudtaber”, der løb op og ned med krudt-
karduser, som vejede 3 kg. Krudtaberne i øvrigt, 
var drenge på 12-14 år. Det skulle gå hurtigt, der 
var ikke ret meget plads ned gennem skibet, og 
de skulle løbe krudtladningerne op til batteri-
dækket. Derfor brugte man drenge. På fregatten 
Jylland i 1864 var der 28 ukonfi rmerede drenge 
ombord, som krudtaber og frivillige lærlinge.

Det allerførste skud Schwarzenberg aff yrede, 
den 9. maj klokken to om eftermiddagen, af-
fyrede de på 2 km.s afstand. De havde to dreje-
lige, rifl ede kanoner for og agter på skibet. Dem 
skød de med først. Det første skud hvislede gen-
nem en kanonport på fregatten Niels Juel, hen 
over dækket og slog en af de frivillige 13-årige 
grev Trap omkuld. Han blev simpelthen væltet 
af skuddet, men han blev ikke ramt direkte. Han 
rejste sig fortumlet op, og netop da han kom på 
benene kom andet skud gennem den samme ka-
nonport og kapper hans venstre skinneben lige 
under knæet. Hvilket selvfølgelig ikke afholdt 
ham fra at få en karriere som søoffi  cer.

Tilbage til Gefi on i 1849, den 5. april. Ud af 
den ca. 400 mands besætning døde 23, og 62 var 
sårede som produkt af to timers eff ektiv kamp. 
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Af de 23 døde var tre, som var amputerede, som 
døde inden 12 timer efter amputationen. Det 
var sådan, at når man opregnede tabet af dræbte 
og sårede, så opregnede man dem 12 timer efter. 
Hvad der skete derefter havde ingen betydning 
for statistikken.

Skibslæge Hornenan havde voldsomt travlt, som 
I nok kan regne ud. Der gik en halv time før 
den første sårede kom ned, en underoffi  cer, som 
havde fået hele låret skudt ret over, midt på låret. 
Ham kloroformbedøvede de først. Men inden 
han overhovedet var kommet på operations-
bordet, kom den næste sårede ned. Man nåede 
at kloroformbedøve de tre første af de 23, men 
så var tilstrømningen af patienter for stor, plus 
at nummer to simpelthen døde på grund af, at 
kloroform er rasende giftig. Hvis man ikke er 
fuldstændig nøjagtig, slår man både patienten og 
i værste fald også sig selv som læge ihjel, hvis 
man ikke passer på. Man nåede kun at bedøve 
tre og den ene døde af kloroformen. Det gjorde, 
at man i 1864 helt havde opgivet at bruge nogen 
form for anæstesi ved operationerne. Det var 
simpelthen ikke til at håndtere, når først musik-
ken spillede, for at sige det på den måde. I øvrigt 
var man meget tilfreds med, at man foretog 11 
amputationer og kun 3 døde inden 12 timer. 

Hvis man kigger på de andre skibe, var 
situationen ikke voldsomt meget bedre. De to 
panserskibe blev på et tidspunkt trukket væk, 
fordi man troede at slesvig/holstenerne havde 
overgivet sig. Det gjorde jo så at de to, Gefi on 
og Christian den XIII, blev ladt fuldstændig 
alene uden motorkraft og lå som skydeskiver 
lige nedenfor kystbatterierne. Da man prøvede 
at komme dem til hjælp, lykkedes det i sagens 

natur ikke. På Geiser nåede man, trods det at 
man dårligt nok var med i kampen, at få 8 sårede 
og 2 døde ud af 111 mands besætning. Og Hekla 
havde også 8 sårede og 2 døde ud af 128 mands 
besætning.

Flere dyrtkøbte erfaringer  
Man gjorde sig en række højst overraskende 
observationer. Panum, som siden blev interna-
tionalt berømt og har fået et helt institut i Kø-
benhavn opkaldt efter sig, hans rapporter var 
klart de mest tankevækkende. En af de ting han 
gjorde meget ud af var en kraniefraktur, et om-
råde på størrelse med en barnehånd i venstre 
nakke på en af søfolkene, som var blevet skudt 
bort. Der var åbent til hjernen og en del, både 
træsplinter og kraniedele, som sad ind i hjernen. 
Panum forklarede hvordan han med fi ngrene 
fjernede ca. 95% af sprængstykker og kraniedele, 
men da han fjernede en af disse blev der en util-
sigtet blødning. Så stoppede han med at fjerne 
mere. Men under hele operationen, og det er en 
pudsig måde han skriver det på, havde patienten 
den samme svage og uregelmæssige puls på ca. 
100. Alle ekstremiteter kunne bøjes og strækkes, 
og man kunne i øvrigt også føre en samtale med 
patienten under hele operationen Det bliver sagt 
i den rækkefølge. Jeg behøver vel ikke at sige at 
patienten kom sig selvfølgelig også fi nt bagefter. 

En anden patient havde fået et sår i panden og 
kraniebrud, men hans sidemand var blevet ramt 
lige under halsen af en kanonkugle som fuld-
stændigt havde fjernet hans hoved og desværre 
efterladt den stakkels mands hjerne ned af ma-
ven på vores sårede patient. Da han efter halv-
anden time kom til sig selv, og så ned af sig selv, 
så brugte de hele aftenen på at forklare ham, at 

her
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det ikke var hans hjerne. Det var meget svært 
at overbevise ham om, men de gjorde én væ-
sentlig observation: det var først, da de fi k ham 
på post næste dag, at han blev til at snakke med. 
Han var fuldstændig i chok og fuldstændig, som 
man dengang kaldte det angrebet af hysteri, ind-
til han blev kommanderet på post og fi k noget 
at tage sig til. Så faldt han til ro, og han kom sig 
selvfølgelig også. 

Det var altså de erfaringer, med de ca. 100 sårede 
fra treårskrigen, primært fra aff æren ved Ekon-
förde, der dannede grundlag for hvordan man 
forholdt sig, da man i 1864 igen skulle i krig. Man 
fi k virkelig, virkelig god brug for alle de erfarin-
ger man havde,  fordi der den 9. maj 1864 er ca. 
1100 danske søfolk i kamp med ca. 1200 preus-
sere og østrigere. Alene på fregatten Jylland var 
der 11 dræbte og 29 sårede. Hårdt sårede, selv-
følgelig. En af dem, der ikke var så hårdt såret, 
og en af vores gode kilder, var Hans Christian 
Holm Bährentsen, som var reserveløjtnant, altså 
månedsløjtnant. Han havde kommandoen over 
6 marinesoldater og så skulle han passe på det 
reb, der gik fra rattet hen til roret, sådan at skibet 
kunne manøvreres. Det var nemt, det passede sig 
selv, så han lod 3 af sine 6 soldater melde sig 
ved 3 forskellige kanoner nede på batteridækket, 
hvor også linen løb. Så gik han selv hen til ka-
non nr. 15, den agterske kanon på batteridækket 
og hjalp til dér. Der var 9 besætningsmedlemmer 
på hver kanon, men man kunne nemt bruge 10-
12 mand når man skulle håndtere den. Sådan en 
kanon vejer 2½ tons, og når man havde skudt 
et skud røg den tilbage i rebene ved rekylen. Så 
skulle den svabres med en våd kost så alle gløder 
var væk, og man puttede krudtkardusen, altså 3 
kg. sort krudt i en stofpose og stampede den ned 

i bunden af løbet. Derefter puttede man forlad-
ningen, som var lavet af reb eller blår, ned ovenpå 
krudtkardusen og trillede kanonkuglerne ind. 
De var meget upræcise, så i krigstilfælde hældte 
man mellem 2-5 kanonkugler ind hver gang. Så 
var chancen for at en af dem kom i den rigtige 
retning lidt større. Derefter trak man de 2½ tons 
ud af skibssiden igen, og først på det tidspunkt 
fi k yngstemanden ordre til at tage fi ngeren ud 
af fænghullet. Han havde stået med fi ngeren i 
fænghullet hele tiden, for hvis der var en enkelt 
gnist og der kom luft til, så virkede det jo som 
en skorsten, og så kunne laderen, der sad ved 
fænghullet, få det hele i hovedet. Det var no-
get englænderne havde opfundet på Nelsons tid. 
Der var altid én mand, der stod med fi ngeren i 
fænghullet indtil han fi k kommanderet fi ngeren 
ud af fænghullet. Så sætter man fænghætte eller 
sprængrøret i, og så skulle overkanoneren skyde. 
Forestil jer, han har to mand med træspader. De 
kan rokke med kanonen i forhold til skibssiden, 
på den måde kunne man skyde lidt fremad el-
ler lidt bagud, og man kunne også sætte træki-
ler ind under kanonløbet for at pege mere eller 
mindre opad. Fjendens skib ligger 200-250 m. 
væk og bevæger sig også i søen, og så ved man, 
at der går imellem et halvt og godt et sekund fra 
man trækker, til skuddet går. Så gælder det om at 
bruge sin gefühl for at ramme målet.

I røg of damp    
Fregatten Jyllands 24 styrbords kanoner skød 
611 skud på en time og 45 minutter. Det var ca. 
hver 3-4. minut de fi k brændt sådan et skud af. I 
kan forestille jer, hvordan der har været på bat-
teridækket, 180 mand stod dér og havde på det 
tidspunkt arbejdet i fem kvarter. Temperaturen 
var nær 40 grader og der lå en tung dis af sort-
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krudsrøg. I ved godt fra nytårsaften hvordan det 
lugter. Alle kanonportene var selvfølgelig åbne, 
men der var næsten ingen vind. Men en gang 
imellem blev noget af krudtrøgen dog blæst ud, 
så man i det mindste kunne orientere sig. Jeg har 
spurgt på Teknologisk Institut, hvor højt lydni-
veaet har været. De siger mellem 180-200 deci-
bel har det gennemsnitlige lydtryk været. Man 
har altså 180 mænd der arbejder hårdt. På et tids-
punkt, kl. ca. halv tre om eftermiddagen, bryder 
en østrigsk granat gennem skibssiden. Man hav-
de runde granater, sortkrudtsgranater, som var 
hule, og så stoppede man sortkrudt i og bandt en 
træfængsats i. Det var en træprop, der var forsy-
net med fi re almindelige væger boret ned igen-
nem træproppen. Man havde en tabel, der angav 
brændtiden. Artelleriløjtnanten stod helt oppe 
på rælingen, fri for skud fra fjenden i øvrigt, med 
en stor, optisk afstandsmåler og målte afstanden 
til fjenden. Han råbte ned til kanoneren, som så 
gik i gang med at skære tændrør i den rigtige 
længde. Når man kendte afstanden. kunne man 
beregne brændtiden. Så blev de skruet i og så var 
man klar til at fyre. I teorien kunne det lykkes, 
og det lykkedes også. Det var rent faktisk sådan 
et skud, der satte Schwarzenbergs forreste mast i 
brand. 

Kl. halv tre om eftermiddagen brød en af østri-
gernes sortkrudtsgranater gennem skibssiden og 
eksploderede lige præcist idet den rammer et 
stort jernknæ lige mellem kanon nr. 9 og kanon 
nr. 10. Samtlige 9 mand ved kanon nr. 9 blev 
sat ud af spillet. De 6 døde og de 3 sidste kunne 
man bære ned til kirurgerne i lazarettet. Ved ka-
non nr. 10 var 3 mand sat ud af spillet og 2 var 
let sårede, så det var halvdelen af besætningen. 
Overkanoner Sørensen ved kanon nr. 10 var en 

af de 3, der overlevede, men et stort stykke af 
den østrigske granat, ca. 2 tommer, stak ud af 
hovedet på ham, så han kunne ikke tage sin ka-
sket på igen. Men han insisterede, ganske ind-
ædt, som hans overordnede skriver, på at kæmpe 
kampen til ende. Hvilket han fi k lov til, der var 
jo ikke andre der kunne kommandere en kanon, 
så han fi k lov til at kæmpe med sprængstykket 
siddende ovenud af hovedet de sidste fem kvar-
ter af kampen. 

Næste dag, da hele eskadren var ankommet til 
Kristiansand, blev de 11 hårdt sårede bragt i land 
og indlagt på sygehuset i Kristiansand. En af dem 
var overkanoner Sørensen, han blev ikke bragt, 
han gik selv. Han sagde farvel til hele besæt-
ningen og gav hånd, inden han gik i land. Han 
vidste jo ligeså godt som dem, at det var sidste 
gang de hilste på hinanden. Og ganske rigtigt. 
Da kirurgerne fjernede sprængstykket i kraniet, 
døde han øjeblikkeligt. Det var andre tider, selv 
om det kun er 150 år siden. 

Vores ven Hans Christian fortæller også om, 
hvordan han står nede ved kanonen og prøver på 
at ramme de østrigske skibe. Så lyder der et gi-
gantisk drøn.  Alle tror, at fregatten er eksplode-
ret, også østrigerne, som også hørte braget, men 
det var bare fregatten Jyllands skibsklokke, der 
var blevet ramt af en kanonkugle. Lige ved siden 
af skibsklokken havde vejrdækkets to sygevæg-
tere kampstation. De stod på hver side, lige midt 
på skibet, dér kunne de overskue, hvad der skete. 
De to sygevægtere skulle bære de sårede ned til 
kirurgerne, som opererede nede på banjedæk-
ket, to dæk ned, ude i agterskibet, nede i offi  -
cersmessen. Det kan man se på fregatten Jylland, 
hvis man besøger den. 
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Og der er elevator, så selvom man har hjul, kan 
man sagtens komme rundt. 

De to sygevægtere blev slået omkuld og slynget 
et langt stykke hen ad dækket, da granaten ram-
te skibsklokken. Den originale klokke hænger 
endnu på fregatten Jylland. Der var røg i alle ret-
ninger, de 2 vægtere blev kastet hen af dækket. 
Den ene rejste sig op, kiggede forvirret omkring 
sig. ”hold da op”, sagde han, ”jeg troede, jeg var 
såret”. Så gik han tre skridt agterud og faldt død 
om.

Søren Thranes undermund   
Den anden var Søren Thrane, som I hilste på før. 
Søren Thrane var Skagbo og var sømand på det 
her tidspunkt. Han kæmpede sig op på benene 
igen ved klokkestativet. Da han kom op, kom 
han til at se ned af sin trøje. Det var det, der be-
kymrede ham mest. Trøjen var fuldstændig gen-
nemvædet af blod. Og det var ikke så godt for 
han havde kun ét sæt tøj med. Han blev vældigt 
bekymret over det, tog sit lommetørklæde og 
fandt ud af, at det måtte være noget med no-
gen tænder. Når han holdt lommetørklædet op 
for munden holdt blodet op, og han kunne slet 
ikke mærke undertænderne, de måtte være slået 
ud, mente han. Med lommetørklædet for mun-
den gik han den kendte vej ned på banjedækket, 
henvendte sig hos tredjekirurgen, som stod ved 
indgangen til offi  cersmessen og visiterede, hvem 
der skulle behandles. Underkirurgen tog lom-
metørklædet væk fra Søren Thranes ansigt, kig-
gede ham ind i øjnene og sagde: ”ved du hvad 
Søren, du kan godt gå hen i Lille Banje med det 
samme”. Lille Banje var allerforreste del af ban-
jedækket. Her anbragte man de døde og de, der 
var så hårdt sårede, at de ikke kunne behandles. 

Søren Thrane tog sit lommetørklæde, gik hen 
i Lille Banje, kiggede på de 3 døde søfolk som 
allerede lå på dørken og spekulerede over, hvad 
han dog skulle dér? Han kom i tanke om, at han 
jo nok skulle skamme sig, fordi han, imellem de 
døde og sårede, kom rendende med et par løse 
tænder. Han skulle nok se, hvor galt det kunne 
gå. Det kunne han godt se. Han måtte jo op at 
slås igen. Men han følte sig ikke, det har vi fra 
ham selv, jeg har bare oversat til nudansk, helt 
på toppen. Han fandt sin muff e, et tinkrus han 
havde i bæltet, gik hen til ølankret og fyldte det 
op med øl. Han skulle lige have lidt at styrke 
sig på, inden han skulle op på vejrdækket igen. 
Da han så prøvede at drikke, løb det bare ned, 
og pletten blev lidt mindre rød på maven. Han 
kunne ikke få drukket, men så fandt han i stedet 
en fl aske, skriver han, hældte resten af øllet over 
i fl asken, stak fl asken godt langt tilbage i halsen: 
”så kunne jeg drikke, så fi k jeg slukket tørsten”. 
Men han blev så svimmel, at han ikke kom op at 
slås mere. Det kan vi andre sådan set godt forstå, 
fordi sprængstykket havde kappet mellem hans 
store og små kindtænder i højre side og mellem 
de to store kindtænder i venstre side. Det stykke 
af underkæben havde sprængstykket kappet af 
og fjernet gennem et stort hul.

Da underkirurgen fjernede lommetørklædet og 
så det store hul, tænkte han: det dér, det dør han 
af. Han kan ligeså godt gå derhen med det sam-
me i stedet for at gå i vejen her, hvor vi arbejder. 
Man kan beskylde Søren Thrane for mange ting, 
men hurtigt opfattende var han ikke. Så han fat-
tede ikke, at det var det han skulle, og derfor 
døde han heller ikke. Han var en af dem, der 
fulgte overkanoner Sørensen op på sygehuset i 
Kristiansand. Der lå han så de næste par måneder. 
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I juni måned har vi et brev fra lægerne i Kristi-
ansand til lægerne på Frederiks Hospital i Bred-
gade, København, som fortæller, at nu er Søren 
Thrane så rask, som han kan blive i Kristiansand. 
”Alle sårrande er smukt helede, patienten har 
godt nok haft rosen tre gange over sommeren, 
men det er helt væk nu. Patienten er ved lidt for 
godt huld, for han er meget glad for fl ydende 
føde og sukker, men det er også den eneste form 
for mad han kan indtage. Det er fuldstændigt 
umuligt at forstå, hvad patienten siger, men han 
har en smuk og sirlig håndskrift, så han er ikke 
særlig vanskelig at kommunikere med”. 

Således blev Søren Thrane sendt til København, 
og der lå han så de næste 22 måneder. Man prø-
vede om man kunne lave en gummiprotese, som 
man kunne sætte på de to kæbestykker, men 
da de bevægede sig sådan lidt individuelt, og 
mundvand og slim også løb ud, så han savlede 
frygteligt meget, duede det ikke rigtigt. Derfor 
fi k man den idé, det var første gang i medicinsk 
historie at det lykkedes, at man tog et stykke af 
hans nederste ribben, der passede i bredden, tog 
et stykke ud, bøjede det og boltede det fast til de 
to kæbestykker der stadigvæk var på plads. Så lå 
han et par måneder med den ene arm over ho-
vedet, mens bindevævet fra undersiden af hans 
overarm voksede fast i stedet for det stykke hud, 
han manglede. Man måtte altså gøre det tre gan-
ge for at det hele lykkedes, men i princippet var 
det dét man gjorde, og man fi k det til at vokse 
fast. Og så skal det da også lige siges, at man gav 
ham morfi n, inden man begyndte at rode med 
ham.

Pigen fra Skagen ventede    
Efter knap to år på Frederiks Hospital, i august 
måned 1866, var Søren Thrane klar til at blive 
udskrevet. Allerede da han kom til København, 
skrev han til kæresten hjemme i Skagen, at hun 
godt nu måtte betragte forlovelsen som hævet. 
”Mit gode udseende er helt væk og jeg vil ikke 
engang kunne fi nde ud af at kysse dig længere” 
skrev han til kæresten. Vi har hendes svar tilbage. 
Det kom ret hurtigt. Oversat til nudansk lød det: 
”du har altid været et stort drog, Søren Thrane, 
men jeg skal nok fi nde et sted at kysse dig. Kom 
du bare”! 

Søren Thrane blev udskrevet i 1866 forsynet 
med den højeste invalidepension for underklas-
sen og den laveste krigsskadeerstatning. Og et 
stort, kunstigt sort fuldskæg med jernbøjler til 
at hænge på ørerne. Således udstyret rejste han 
hjem til Skagen, købte sig en lille fi skekutter for 
krigsskadeerstatningen og blev fi sker igen. Det 
viste sig, at det var for hårdt for ham alligevel. I 
stedet blev han ansat som fyrpasser ved Skagens 
Fyr.
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Jeg synes, det er interessant at tænke sig, at da 
Michael Anker første gang med ageposten stav-
rede op til Skagen og blev betragtet af den pur-
unge Anna Anker, så ved vi, hvem der har stået 
oppe i fyret og betragtet det hele. Det var Søren 
Thrane. Han var fyrpasser i 15 år, indtil 1879, 
hvor han døde. Men forinden nåede han da at få 
2 børn med konen.

Udover at det er en fuldstændig troværdig og 
sand historie, så er det også en god én, med 
rigtige moraler. 

For det første: de dér piger fra Skagen, kan man 
få fat i en af dem, så gælder det virkelig om at 
holde fast i dem. Og så det med børnene: det var 
åbenbart kun i ansigtet, han var såret!

Udskrevet af Elisabet Sinding, sekretær i Amputationskred-
sen (AK), fra et foredrag holdt på AKs medlemsmøde på 
Dansk Handicap Forbunds kursuscenter, Skt. Knudsborg, 
søndag den 7.11.2010. Foredraget varede en time, og ud-
skriften er forkortet i samarbejde med Benno Blæsild. 

Noter:

Fig 1: Billede af Søren Thrane. Billedet tilhører Benno 
Blæsild.

Illustrationer af Julie Vedsted Sinding. 
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