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Nye
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Kg!. Danske Marine
Af Hans Konow
DEN FØRSTE
F0RSTE fortegnelse over
Flådens v!libener (se Heraldisk TidsFladens
skrift nr_ 4, side 138-46) var fregatten
.HoLger Danske«s våben
.Holger
vaben ikke medtaget, hvilket var så
sa meget mere beklagef~rste, der
ligt, som det var imellem de fØrste,
opnaede H. M. Kongens approbation.
opnåede
.1 det forlØbne
forl~bne år
ar har en del nye
vabener set dagens lys og er blevet apvåbener
proberede af H.M. Kongen. Ved elskv<erdig hj<elp
værdig
hjælp fra
Ira Orlogsværftets
Orlogsv<erftets side
bringes nedenfor tegning og beskrivel se af disse, ledsaget af en motivering
velse
for hvert enkelt våben.
vaben. Som tidligere
omtalt er skjoldet altid lagt på
pa Flådens
Fladens
kronede anker; af pladshensyn er denne del af blasoneringen udeladt, ligesom afbildningen kun viser selve skjoldet.
.Holger
.Hcilger Danske«s våben
vaben er tegnet
af tegnechef Edmund Peler.
Peter. Ar,k itekt
Botfeldt har tegnet våbenerne
vabenerne
N. E. Botteldt
til »Falster«, »Valdemar Sejr«, »Langeland«, .Lougen« og »Laaland«. VåbeVabenerne til .lngolf«
.Ingolf« samt fl ådestationeradestationerKors~r og KØbenK9>benne Frederikshavn, KorsØr
havn er tegnet af arkitekt A. ø.
0. John sen, medens arkitekt Claus Achton
Friis har æren
zeren af »HvidbjØrnen«,
»Hvidbj~rnen«,
.V<edderen« og .Fyen«. Endelig har
.Vædderen«
arkitekterne Achton Friis og Botfeldt
i fællesskab
fzellesskab udarbejdet våbenet
vabenet for
Gr~nnedal.
FJadestation GrØnnedal.
Flådestation
Fregatten »HolgeT Danske«: i SØlv
s~lv
en skråbjælke
skrabj<elke i FrihedskæmperarmbinFrihedsk<emperarmbindets farver: blåt,
blat, rØdt,
r~dt, hvidt, rØdt,
r9\dt, blåt
brat
i forholdet 10-3-2-3-10 (figur 1).
l). Holger Danske er symbol p åa modstandsvilje og kampånd,
kampand, når
nar Danmark er i
[are.
fare. Navnet Holger Danske blev givet
en fra England i 1945 overtaget fregat

I

for at hædre
h<edre og vedligeholde mindet
om modstandskampen under den tyske
bes<ettelse af Danmark 1940-45. Modbesættelse
mærke var Frihedsstandsbev<egelsens m<erke
standsbevægelsens
kæmperarmbindet,
k<emperarmbindet, hvis farver
£arver derfor
er optaget i skjoldets skråbjælke
skrabj<elke .• Holger Danske« blev benyttet som kadetskoleskib, og da en del af det fØrste
f~rste
hold kadetter under besættelsen
bes<ettelsen havde
v<eret tilsluttet modstandsgruppen
været
Holger Danske, var dette en yderligere
begTundelse for at optage frihedskæmfrihedsk<empernes symbol i skibets
ski bets våben.
vaben.
Fregatten • Valdemar Sejr«: i guld
str9\et med rØde
strøet
r9lde sØblade
s9>blade en oprejst blå
bra
lØve,
l~ve, guldbevæbnet
guldbevzebnet og med rØd
r9ld tunge,
og o·v er skulderen i en rØd
r~d rem bærenb<erende et rØdt
r9ldt skjold med hvidt kors (figur 2). Da Kong Valdemar Sejrs personlige våben
vaben (slægtsvåben)
(sl<egtsvaben) med tiden
blev Danmarks våben,
vaben, b~r
bØr dette være
v<ere
forbeholdt den danske stat. Til skibet
»Valdemar Sejr« har man derfor komponeret et andet våben,
vaben, baseret på
pa et
af denne konges segl; i dette ses han
til hest holdende et skjold med sit
sl<egtsvaben (de tre gående
slægtsvåben
gaende lØver)
l~ver) og
en lanse med et banner, hvori en oprejst lØve.
l~ve. Denne lØve
l~ve er som i sl<egtsslægtsvabnet blå
våbnet
bra i guldfelt
guld felt strøet
str9let med rØde
r~de
sØblade.
s~blade. Det skjold, lØven
I~ve n i skibsvabeskibsvåbenet b<erer,
bærer, hentyder til en udtalelse fra
Erik Plovpenning,
PJovpenning, en ål
if Valdemar
Sejrs sØnner,
s~nner, om a t paven havde givet
hans fader .det kristne kors udi våvaben«.
Minel<eggeren .Falster«:
Minelæggeren
.Fa/ster«: lodret delt
af sØlv
s9llv og blåt,
blat, deri en hjortevie og
e n svanevinge af modsatte farver,
begge dele fast p åa delingen (figur 3).
Hjortevien og svanevingen henviser til
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1-2-3-4. Våbener
Vdbener for fregatterne .Holger Danske« og .Valdemar Sejr«, minelmggeren
minelæggeren
minelmggerne .Langeland«, .Lougen« og .Laaland«.
.Falster«, og (figur 4) minelæggerne

Falster N~rre
NØrre og SØndre
S~ndre Herreders
segl, som indeholder henholdsvis en
hjort og en svane.
Minelxggerne »Langeland«, .Lou.Minelæggerne
gen« og »Laaland« har våbener
vabener af
samme indhold, et faldgitter, medens
tingeringen varieres. .Langeland«:
»Langeland«: i
rØdt
r~dt et sØlv
s~lv faldgitter. »Lougen«: i
sort et SØlv
s~lv faldgitter. .Laaland«: i
bUt et sØlv
blåt
s~lv faldgitter (figur 4). Faldgitteret symboliserer den spxrring,
spærring, som
, er disse skibes hovedopgave.
Inspektionsskibet »HvidbjØrnen«:
»HvidbjtjJrnen«: i
blåt
bUt en siddende SØlv
s~lv isbjØrn
isbj~rn (figur
5). Dette talende skibsvåben
skibsvaben er i virkeligheden GrØnlands
GrtjJnlands våben,
vaben, efter den
gamle skik at opkalde flådens
fladens skibe
efter Ik ongevåbenets
ongevabenets felter, jxvnf~r
jævnfØr at
»To LØver«
L~veT« fØrte
f~rte Slesvigs våben;
vaben; se
herom Heraldisk Tidsskrift nr. 4, side
138-39.
Inspektionsskibet » Vædderen«:
V mdderen«:
bUt en gående
blåt
gaende SØlv
s~lv vædder
vxdder (figur 6).

Dette talende skibsvåben
skibsvaben er tillige
FærØernes vaben,
våben, og danner altså
FmrtjJernes
altsa en
parallel til •»H
HvidbjØrnen
vidbj~rnen««jGrØnland.
/Gr~nland.
Inspektionsskibet .Ingolf«:
»Ingol!«: elleve
gange tværdelt
tvxrdelt af sØlv
s~lv og blåt,
blat, deri to
pælvis stillede, udadvendte, rØde
pxlvis
r~de hØjh~j
sædestØtter
sxdest~tter (figur 7). Ingolf var den
fØrste
f~rste »landnamsmand« på
pa Island. Inden landgangen havde han kastet sine
hØjsædestØtter
h~jsxdes t~tter over bord; hvor disse
drev i land (ved det nuværende
nuvxrende Reykjavik), bosatte han sig. Det sØlvfblå
s~lvfbIa
sk jold er afledt
skjold
alfledt a,£
aÆ det oprindelige islandske våben
vaben (se Heraldisk Tidsskrift
nr. 5, side 204).
Inspektionsskibet »Fyen«: i SØlv
s~lv to
mod hinanden vendte blå
bla ravne (fi(Hgur 8). Som våbenfigur
vabenfigur til dette skib
er valgt Odins to ravne, idet navnet
pa Fyns hovedstad, Odense, betyder
på
.Odins
»Odins helligdom«_ En ravn er også
ogsa
brugt som skjoldmxrke
skjoldmærke i Odense Herreds segl, der kendes fra 1556, og ken-

5-6-7-8. Våbener
Vdbener tor
for inspektionsskibene .Hvidbjprnen«,
.HvidbjØrnen«, .Vædderen«,
.Vtedderen«, .Ingolf«
.lngolf« og
.Fyen«.
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9-10-11-12. Vdbener tor
for tlddestationerne
flddestationerne Frederikshavn, KorsØr,
Kors(Jr, København
K(Jbenhavn og Grøn
Gr(Jn nedal. Ogsd fladestationernes
benel' er tørst
f(Jrst komplette, når
nar skjoldet lcegges
lægges pa
på et
flådestationernes Va
vå bene!'
kronet anker (se Heraldisk Tidsskrift n1'. 4, side 145).

pvrigt allerede i det danske ravdes i Øvrigt
nebanner o. år
ar 1000_
Som tidligere omtalt, er det meningen, at Flådens
FHldens institutioner, kommandoenheder etc. skal have ovale skjolde
sk jolde
i modsætning
mods<etning til skibes og forters
.strygejernsformede« skjolde.
Ftadestation Frederikshavn: i blåt
Flådestation
blat et
spIv f<estningstarn
sØlv
fæstningstårn af Martello-type
staende på
stående
pa en skjold
sk joldfod,
fod, tværdelt
tV<erdelt ved
bplgelinie af sØlv
spIv og blåt;
bHit; i et guld
en bØlgelinie
skjoldhoved et blåt
blat kanonrØr
kanonrpr (figur 9).
F<estningstarnet, det såkaldte
Fæstningstårnet,
sakaldte krudttarn, blev bygget i Christian 5.s tid til
tårn,
beskyttelse af flådebasen
fladebasen Fladstrand. I
arene 1712-1717 benyttede Tordenårene
skjold Fladstrand som base. Skjoldkanonrpr, et symbol for mihovedets kanonrØr,
lit<er
litær styrke, er valgt som fællesmærke
f<ellesm<erke
for visse land-institutioner, herunder
fllidestationerne.
flådestationerne.
Fllldestation KorsØr:
Flådestation
Korsr/lr: i guld strØet
strpet
med blå
bla alliker et rØdt
rpdt middelalderligt
middela1derligt

borgtårn stående
borgtarn
staende på
pa en skjoldfod,
skjo1dfod,
tV<erdelt ved en bØlgelinie
tværdelt
bplgelinie af rØdt
rpdt og
guld; i et blåt
b1at sk
skjoldhoved
joldhoved et guld
kanonrØr
kanonr~r (figur 10). KorsØr
Kors~r SØbatteris
S~batteris
tarn stammer ,fra
tårn
ha Valdemarernes tid.
Allikerne hentyder til, at tårnet
tarnet har
v<eret ·k aldt Alliketårnet.
været
Alliketarnet. Sk joldhoveanonrpr er fællesmærke
f<ellesm<erke for fladeflådedets ,k anonrØr
s ta tionerne.
Fllldestation Kr/lbenhavn:
Flådestation
KØbenhavn: i blåt
bUt en
guld maste
mastekran,
kran, stående
stliende på
pa en guld
holm over tre sØlv
s~lv strØmme;
strpmme; i et guld
r~dt kanonrØr
kanonrpr (figur
skjoldhoved et rØdt
11). Som våbenfigur
vabenfigur er valgt Nyholms
mastekran fra Frederik 5.s tid. Denne
kran har tidligere været
v<eret brugt som
mærke
m<erke i Holmens Over-Equipagemesters segl.
Fllldestation Grr/lnnedal:
Flådestation
GrØnnedal: i blåt
bUt en
siddende sØlv
spIv bjØrn
bjprn ; i et SØlv
spIv skjoldhoved et rØdt
r~t kanonrØr
kanonr~r (figur 12).
Vabnet er en brisering af GrØnlands
Våbnet
Grpnlands
våben.
vaben.
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