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Nye
N ye vibener
våbener til den Kg!.
Kgl. Danske Marine
Af Hans Konow

DEN fØrste
f~rste fortegnelse over FlåFIadens våbener
vabener (se Heraldisk Tidsskrift no. 4, 1961, pag. 143) anførtes,
anf~rtes,
at undervandsbådene
undervandsb1idene efter specielt
~nske fra disse enheders officerer
Ønske
f~re det samme våben:
vaben: i sØlv
s~Iv
skulle føre
en sort delfin.
del£in.
Da man ikke har fundet denne ordning tilfredsstillende, er dette ændret
a:ndret
derhen, at undervandsbådene
undervandsb1idene skal
skaI fØre
f~re
vabener af samme indhold, men at
våbener
tingeringen
tinger
ingen skal
skaI varieres for klassens
enkelte enheder. Blasoneringen er h erefter fastlagt saledes:
således:

I

Delfinen: i sØlv
s~Iv en sort delfin
Tumleren: i sØlv
s~Iv en grøn
gr~n delfin
del£in
Spcekhuggeren:
Spækhuggeren: i SØlv
s~lv en rØd
r~d delfin
Springeren: i sØlv
s~l v en blå
bI1i delfin
Narhvalen: i blåt
blat en sØlv
s~ l v delfin
del£in
Nordkape,·en: i rØdt
r~dt en SØlv
s~lv delfin
Siden den supplerende fortegnelse i
Heraldisk Tidsskrift no. 6, 1962, pag.
243 ff. er yderl igere et antal våbener
vabener
blevet færdigudformede
fa:rdigudformede og approbere de af H. M. Kongen. Ved elskværdig
rede
eIskva:rdig

assistance fra Orlogsværftets
Orlogsva:r£tets side bringes nedenfor tegning og beskrivelse af
de enkelte våbener.
vabener. Som tidligere omtalt er skjoldet altid lagt på
pa Flådens
FIadens
kronede anker; af p
pladshensyn
ladshensyn er denne del af tegningen og b lasoneringen
lasaneringen
udeladt.
Fregatten Peder Skram: i blåt
blat en
halv sØlv
s~lv enhjØrning
enhj~rning (figur 1).
l). Skibet,
der er flådens
£l1idens tredie af dette navn, er
opkaldt efter Peder Skram, der var
flådens
£ladens øverste
~vers te admiral 1535-55 og
vaben er
igen i 1563. Slægten
Sla:gten Skrams våben
ua:ndret brugt som skibets vaderfor uændret
våben.
Fregatten HeTluf Tralle:
Trolle: i guld en
rØd
r~d trold
trolel med sit afhuggede hoved på
pa
bugen og med venstre hånd
hand omfattende sin h ale (figur 2). Skibet, fllldens
flådens
andet af dette navn, har fået
Het navn
efter Herluf Trolle, flådens
fllldens øverste
~verste
admiral 1559-62 og igen i 1564. SlægSIa:gten Trolles våben
vaben er derfor uden æna:ndringer brugt som skibets våben.
v1iben.
Minela:ggeren MØen:
MrjJen: i blåt
bl1it mellem
Minelæggeren
to SØlv
s~Iv b~lger
bØlger en SØlv
s~ I v sild ledsaget forneden til
tiI hØjre
h~jre af en sexoddet guld

1.-2.-3. Våbener
VlIbener for fregatten .Peder
.Peeler Skram«,
Skrame, fregatten .Herl uf Trolle«,
Trolle e, og minelægmineb:ggeren .MØen«
.MjiSene .
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stjerne (figur 3). Dette våben
vaben er komponeret på
pa grundlag af MØens
M~ens landssegl fra 1326 og 1518. Silden i forbindelse med guld stjernen symboliserer
de af middelalderens sildefiskeri flydende rigdomme.
Minela:ggeren Sjælland:
Minelæggeren
Sjtl!lland: i blåt
bllit strøet
str~et
med guld ibskaller tre over hinanden
liggende sØlv
s~lv sæler
sa:ler (figur 4). Navnet
Sja:lland har måske
Sjælland
maske sin oprindelse i
»Sa:l-1and«. Sælerne
»Sæl-land«.
Sa:lerne er derfor benyttede som våbenets
vabenets hovedfigur, medens
ibskallerne (muslingeskallerne) symboliserer Øens
~ens kyster.
lnspektionsskibet
Inspektionsskibet Fylla: i blåt
blat en
af en sØlv
s~lv bovb~lge
bovbØlge opstigende guld
gudindeskikkelse, holdende i hØjre
gudindeskikkeIse,
h~jre
hand et diadem og bærende
hånd
ba:rende i venstre
hand et smykkeskrin (figur 5). Gudhånd
indcn Fylla var Friggas sendebud og
inden
terne, og vogtede som sådan
sadan dennes
smykker. Fremstillingen er baseret på
pa
fregatten Fyllas gallionsfigur fra 1816.
U-badsdepotskibet Henrik Gerner:
U-bådsdepotskibet
i rØdt
r~dt et guld middelspant af et af
Henrik Gerner konstrueret orlogsskib
med SØlv
s~lv kanoner og belagt med en
pa:lvis
pæl
vis stillet SØlv
s~lv officerssabel med
guld fæste
fa:ste (figur 6). Kompositionen af
dette våben
viben er baseret på
pi Holmens
fabrikmester, kommandØrkaptajn
kommand~rkaptajn Henrik Gerners fremragende virke som
skibskonstruktØr.
skibskonstrukt~r. Det i skjoldet
sk joldet viste

middelspant hidrØrer
hidr~rer fra Henrik Gerners sidste og berØmteste
ber~mteste konstruktion, orlogsskibet »Neptunus«, kØllagt
k~llagt
1787. Ihvorvel slægten
sla:gten Gerners våben
vaben
er bekendt, er dette således
sale des ikke"brugt
for skibet
ski bet Henrik Gerner.
Inspektionskutterne Mågen,
Magen, Mallemukken, Skarven og Teisten har våbevabener af samme indhold: i farvet felt en
guldbevæbnet
guldbeva:bnet SØlv
s~lv havfuglevingefod
ledsaget foroven til hØjre
h~jre af en femoddet guld stjerne (figur 7); feltets
tinktur varieres for de enkelte enheder
saledes:
således:

Mågen: bHh
Magen:
blåt
Mallemukken: grønt
gr~nt
Skarven: sort
Teisten: rØdt
r~dt
Som våbenfigur
vabenfigur for disse til inspektion i vore
yore nordligste farvande bestemte skibe,
ski be, der bærer
ba:rer havfuglenavne,
er komponeret en figur sammensat af
en havfugls vinge og fod, anbragt under Nordstjernen.
Som tidligere omtalt (Heraldisk
Tidsskrift no. 4, pag. 146) skal flådens
WIdens
institutioner, kommandoenheder etc.
ete.
fØre
f~re ovale våbenskjolde.
vabensk jolde.
Udover de tidligere (Heraldisk Tidsskrift no. 6, pag. 245) beskrevne våbevabener af denne type har nu også
ogsa Marine-

4.-5.-6. Vå
V5. bener for minela:ggeren
minelæggeren .Sja:lland«,
.Sjælland«, inspektionsskibet .Fylla« , og ubådsub5.dsdepotskibet .Henrik Gerner«.
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Skibsvabene1·
Skibsvåbene1·

7.-8.-9. Våbener
Vabener for inspektionskuttere - for tiden Mågen,
Magen, Mallemukken, Skarven
og Teisten - for Marinestation Thorshavn, og for Søværnets
S~v;ernets Officersskole.

station Thorshavn fået
£aet vaben,
våben, nemlig
fØlgende:
£~lgende: i et blåt
bUt ovalt skjold en
gaende sØlv
gående
s~lv vædder,
v;edder, derover
de rover et sØlv
s~lv
skjoldhoved, hvori en rØd
r~d kanon (figur
F;er~ernes våben,
vaben,
8). Hovedfeltet viser FærØernes
f;elmedens skjoldhovedets kanon er fælfladens landlesm;erke for visse af flådens
lesmærke
institutioner, herunder marinestationerne.
Srpvcernets Officersskole:
Søværnets
OfficeTsslwle: i rØdt
r~dt en
afrevet lØvepote
l~vepote holdende en pælvis
p;elvis
stillet kadetdolk i skede, alt guld (figur
9). Kong Frederik IV indstiftede ved
kgl. resolution af 26. februar 1701
»S~e-Cadet-Compagniet«, nu Søværnets
S~v;ernets
»SØe-Cadet-Compagniet«,
Officersskole. Initiativtageren til skolens oprettelse var General-AdmiralLieutenant Ulrik Christian Giilden-

lØwe,
l~we, der i sit våben
vaben blandt andet fØrf~r
te to guld lØver
l~ver i rØdt.
r~dt. Dolken har
v;eret båret
baret af flådens
fladens kadetter siden
været
1822 og er et symbol for Kadetkorpset.
Pa grundlag heraf er våbenet
På
vabenet udformet.
Arkitekt Claus Achton Friis har tegnet våbnerne
v!l.bnerne til Herluf Trolle, Peder
Skram, Sj;elland
Sjælland og de fire inspektionskuttere, medens arkitekt A. ø.
0. Johnsen har ansvaret for Henrik Gerners,
Søværnets
S~v;ernets Officersskoles og MØens
M91ens
vabner.
våbner.
Billedhuggeren Sv. Lindhardt har
tegnet Fyllas våben,
vaben, medens arkitekterne Achton Friis og J
Johnsen
ohnsen i fællesf;ellesv1ibnet til Marineskab har udarbejdet våbnet
station Thorshavn.
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