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Holmens Hæderstegn.
Af Løjtnant Bendix Th o strup.

Hæderstegnets Historie.
Det første kongelige aabne Brev om Indstiftelsen
af »Holmens Hæderstegn«, eller, som Navnet dengang
var mellem Nyboderfolkene, »Holmens Hæders Me
daille«, findes i Det Kongelige Bibliotek og er trykt
som et særligt Hefte i Lighed med de tre næstfølgende

Forsiden.

Holmens Hæderstegn 1801.

• Vi Størrelse.

Bagsiden.

kongelige aabne Brève om Sagen; men desuden findes
det »væsentligste«?! CöRegie^Tidende 1801, No. 11, og
er, noget modernisent i Retskrivningen, optrykt i Lau
rids Fogtmans Kongelige Rescripter, Resolutioner og
Collegialbreve for Danmark og Norge, VI Deel, II Bind,
1801—1802, Side 42, hvor Overskriften er: »Aabent
Brev angaaende et Hæderstegn for udmærkede Arbei
dere ved de Kongelige Verfter«.
Brevet :
» Da Vi, med Hensyn til Vor Orlogsflaades Tarv,
allernaadigst have besluttet ved et Hæderstegn at be-
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lønne og opmuntre de Arbeidere ved Vore Verfer, som
fortrinligst virke til Vor Flaades Vedligeholdelse; saa
er det Vi ved dette Vort aabne Brev ikke allene stifte
et saadant Hæderstegn, men og tillige fastsætte de
ufravigelige Regler, efter hvilke denne af Os allernaadigst tiltænkte Udmærkelse skal kunne finde Sted,
saaledes som følger:
§. 1.
Hæderstegnet skal i Sølv fremstille: paa den eene
Side Vort Kongelige Chiffer med Omskrivt: 29. Januarii
1801 (til Erindring om dets Stiftelsesdag); samt: For
god Tieneste og — paa den anden Side: en Egekrands
med Indskrivt: 25 Aar.
Dette Hæderstegn skal bæres aabenlyst paa Bry
stet, i et rødt og hvidt Baand, saavel under Arbeidet
paa Vore Verfer, som andensteds.

§. 2.
Hæderstegnet meddeeles aarlig den 29de Januarii,
paa en høitidélig Maade, efter Vort Admiralitets- og
Commissariats-Collegii nærmere Foranstaltning. Og
skulle de med Hæderstegnet saalede benaadede gode
Tienere, siden efter aarligen paa samme Dag nyde en
Gave af 10 Kroner.
§. 3.
Ingen maa tildeeles Hæderstegnet med mindre han
haver uafbrudt staaet i Vor Tieneste udi fulde 25 Aar,
som for Tømmermændene skal regnes fra den Tid, de
ere indtraadte i Haandværksstokkens 7de Klasse, og
for de andre Arbeidere, fra den Tid, de ere komne i
deres Haandværks nederste Klasse, eller som Svende
i Vor faste Tieneste antagne.

§. 4.
Ei heller maae Nogen erholde dette Vort Hæders
tegn, som i sin 25 aarige Tienestes Tid efter Dom
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haver udstaaet korporlig Straf, eller er bekiendt for
at være hengiven til saadanne Laster, der skade Vor
Tieneste, eller ødelægge ham selv, og forstyrre huuslig
Lyksalighed, saasom: Opsætsighed, betydelige Absenters Sætlelse, Drukkenskab, slet Forhold mod Kone og
Børn m. m.
§. 5.
Dog ville Vi tillige allernaadigst: at disse sidstmeldte
personlige Mangler, der udelukke fra Hæderstegnets
Erhvervelse, skulle kunne hæves, ikke allene ved at
beregne de fastsatte 25 Aars gode Tieneste fra den Tid,
Personen efter Dom har udstaaet korporlig Straf, eller
kiendeligen forbedret sig; men endog derved, at han
haver foretaget sig en eller anden ædel Handling, saa
som: ved, uden for Vor egentlige Tieneste, at have
med Livsfare gavnet — ved at have reddet et ellers
druknet Menneskes Liv — ved at have opfostret en
afdød Kammerats forladte Barn, m. m.
§. 6.
Da det af Skibstømmermændene allene ere de meest
duelige, som Vi allernaadigst forunde Adgang til Hæ
derstegnet; saa ville Vi desaarsag have denne Vor
Naade indskrænket til de Tømmermænd, som staae i
1ste eller 2den Klasse, hvilke, naar de, under ovenan
førte Betingelser, ere bievne meddeelte Vort Hæders
tegn, skulle bære Navn af Kongelige Skibbyggere.
Det samme -Skal og gieide for Knæsmeddene, som
ligeledes, efter erholdet Hæderstegn, skulde bære Navn
af Kongelige Skibssmedde.

§. 7.
Ligesom Vi ikke ville have de øvrige Haandværkere ved Vore Skibsverfer aldeles udelukkede fra
Vort Hæderstegns Erholdelse; saa fordre Vi dog af
disse, foruden de i foregaaende §§. fastsatte personlige
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Egenskaber, tillige: at de, paa en eller anden Maade,
i Vor Tieneste have udmærket dem.

§. 8.
Ogsaa skulle samtlige Mestere og Mestersvende,
Qvarteermænd og Formænd, være berettigede til dette
Vort Hæderstegn, dog at Mesterne og Mestersvendene,
i Betragtning af deres større Lønning, ikke tilkomme
den i 2. §. bestemte aarlige Gave af 10 Kroner.
De Mestere, som erholde Hæderstegnet, benaade
Vi med Søeofficers Rang og en udmærket Mundering,
bestaaende i en mørkeblaae Klædes Kiole med lvseblaat Underfoer, samt karmosinrøde Opslager og Krave
med en Guldtresse, hvid Vest og blaae Buxer, alt med
de i Søeetaten brugelige Ankerknapper.
§. 9.
Hæderstegnet forbrydes i de Tilfælde, hvor den
med samme hædrede Arbeider, falder i saadan Brøde,
som efter den 4. §. vilde giøre ham uskikket til at
erholde samme.
Derimod beholder den eengang hædrede Arbeider
Hæderstegnet til sin Død, om han endog formedelst
Alderdom, Svaghed, eller anden utilregnelig Brøst ned
sættes i Duelighed, eller gaaer paa Pension.
Men ved Dødsfald, og naar Nogen uden Pension
afskediges fra Vor Tieneste, skal Hæderstegnet uden
Undtagelse tilbageleveres.
§. 10.
Til at undersøge og bedømme: om en Arbeider
haver de fornødne Egenskaber til at benaades med
Vort Hæderstegn, nedsætte Vi herved en bestandig
Commission, bestaaende af Fabrikmesteren, Compagniechefen og Haandværksstokkens Chirurgus, hvilke skulde
sammentræde i Begyndelsen af ethvert Aars Januarii-
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maaned for, efter skedte Undersøgelse, at afgive deres
Betænkning, som med Overequipagemesterens Erklæ
ring indstilles til Vort Admiralitets- og CommissariatsCollegii nærmere Approbation.
Denne Commission skal og paa samme Maade
forholde sig, saa ofte den, enten selv erholder sikker
Kundskab om, eller af Overequipagemesteren vorder
tilmeldt: at en eller anden Person, skiønnes uværdig
til at bære Vort Hæderstegn.
§. 11.
Til denne Commission er det, at Enhver, som
formeener sig berettiget til Hæderstegnet, haver inden
hvert Aars 1. Januarii at henvende sig, og med be
hørige Attester beviise, at han har de udfordrende
Egenskaber.
12.
I Øvrigt overdrage Vi allernaadigst denne for Orlogsflaaden vigtige Sag, til Vort Admiralitets- og Com
missariats- Collegii vedvarende Omsorg; ligesom Vi
heller ikke paatvivle, at den af Os her nedsatte Com
missions Medlemmer jo ville i deres Undersøgelse og
Skiøn, handle som Mænd af Ære og Samvittighed.
§. 13.
Endelig haver Vort Admiralitets- og Commissa
riats- Collegium, aarligen i Februariimaaneds Begyn
delse, allerunderdanigst at indberette Os, denne Sags
forventende gode Fremgang; samt hvad videre med
samme maatte staae i nogen Forbindelse.
Givet udi Vor Kongelige Residence-Stad Kiøbenhavn den 29. Januarii 1801.

Christian R.
E. C. Kaas.

Wleugel.«
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En kongelig Resolution af 20. Februar 1801 be
stemmer, efter Admiralitetets Forestilling, at Mestrene
»paa en kiendelig Maade udmærkes fra de øvrige
Haandværkere, som erholde Medaillen«; — »hvilket Vi
tillade at maa tilføies ovenmeldte Vores aabne Brevs
§ 8«, hvilken Paragraf altsaa først saa sent fik sin
endelige Form. Samme Resolution bestemte, at »de
øvrige Mestere og Mestersvende ved Holmen, uden
videre Udmærkelse«, fik Tilladelse til at »gaa bestandig
i blaa Klæder med Ankerknapper«.
Dette kongelige aabne Brev var Rettesnoren for
Hæderstegnskommissionen, naar den skulde skille Klin
ten fra Hveden blandt de Personer, der mente sig be
rettigede til at komme i Betragtning ved Tildeling af
Medaillen.
Det er saa afvigende fra de nugældende »Bestemmel
ser«, og er tillige i Almindelighed saa ukendt, at det er
historisk baade ønskeligt og forsvarligt at gengive det;
vi hører det fornemt forbundet med Uniform, Rang
og Titler, disse sidste endda for Arbejderne, og det
leder os ind i en Atmosfære af patriarkalsk Hyggelig
hed, giver os et Kig ind i Nyboderlivet, hvor »Fatter«
kun kan forvente Autoriteternes fulde Omsorg og Hon
nør, hvis han er god mod »Mutter og Ungerne«, eller
imod Kammeraternes efterladte Børn, viser os et Stem
ningsbillede, der maaske ikke nemt förstaas i vor Tid,
men som er ægte nok for disse svundne Dage.
Der bør næppe herske Tvivl om, at Indstiftelsen
af dette Hæderstegn oprindelig vakte nogen Forbav
selse blandt Menigmand, Holmens Folk var, som det
ogsaa vil fremgaa af denne Beretning om Holmens
Hæderstegn, mere vant til en haardhændet Behandling,
end just til ualmindelige Begunstigelser, men det kan
formodes, at de har modtaget denne kongelige Naades-
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bevisning med samme stoiske Ro, som de, efter mundt
lige Beretninger, modtog en Portion Tamp.
Den officielle Aarsag til Medaillens Fremkomst ken
der vi gennem Forordet til det kongelige aabne Brev om
Hæderstegnets Indstiftelse, men den egentlige Grund laa
for den almindelige Borger skjult i Udenrigspolitikken.
Det var Napoleontidens Ufred, der lod sig mærke
ogsaa herhjemme. Vor Søhandel led haardt under
Stridighederne mellem England og Frankrig; 1797
tillod Englænderne nødtvungent, at nevtrale Skibe frag
tede Proviant til engelske Havne, men det franske Svar
herpaa var en ubarmhjertig Kaperfart, de franske Love
tilrettelagdes saaledes, at nevtrale Fartøjer, der førte
britisk Gods, skulde opbringes, og Ladningen konfi
skeres ; i Begyndelsen af 1798 skærpededes Lovene endda
til, at saadanne Skibe betragtedes som Priser; — derved
kom den dansk-norske Søfart i stor Fare, og Regeringen
besluttede da at indføre Konvojsystemet; (indtil Aug.
1800).
Desaarsag kom mange Orlogsmænd i Fart. Ved
Afrikas Kyst hentedes de hjemgaaende Ostindiefarere
med rige Ladninger, vore Koffardiskibe, som ønskede
det, ledsagedes til og fra de vestindiske Kolonier, Steen
Bille sendtes til Middelhavet med en Eskadre for at
ave de engelske, franske og barbareskiske Kapere, og
ligeledes blev Skibsfarten langs den europæiske Atlan
terhavskyst beskyttet.
Den megen Orlogsfart medførte baade Udrustnings-,
Reparations- og Nybygningsarbejder, — der blev Brug
for flere Skibstømmermænd, end Holmen raadede over,
og det gjaldt at holde paa dem, man havde, samt
»opmuntre« dem.
Den 9. Maj 1799 udsendtes Bud over Landet, at
der var Arbejde at faa paa de kongelige Holme for
brugelige Tømmermænd mellem .18 og 40 Aar (Coll.
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Tid. 1799, No. 21, 25. Maj ,Side 321), og Følgen var, at
flere ældre Mænd med Koner og Børn brød op fra Hjem
stavnen og rejste til København i Haab om at komme
i kongelig Holmetjeneste; desværre for dem blev de
fleste erklærede uduelige, de maatte foretage den ofte
besværlige Tilbagerejse, og Holmen vandt intet ved
dem. Den 23. Juli 1801 udsendte Admiralitets- og
Commissariats- Collegiet en ny Opfordring, idet dog
de gamle advaredes mod at møde frem. »Fra Stæder
udenfor Kjøbenhavn kunne herefter alene de Personer
vente at blive antagne til Tøm mer mænd eller Tømmermændslærlinge ved Holmene, som ere af den Alder
fra 16 til 25 Aar, ugifte, uden Børn, og af saadanne
Legemskræfter, at de kunne ventes at blive duelige
Skibs-Tømmermænd, samt have nogen Kundskab i
Læsning og Skrivning«. (Fogtmans Bescripter, VI Deel,
II Bind, 1801—1802).
Den 25. Juli s. A. udgik en »Cancellie-Circulation«
til samtlige Stiftsbefalingsmænd, Amtmænd, Grever og
Baroner i begge Biger angaaende at foranstalte Admi
ralitetets Bekendtgørelse »snarest muligt overalt bekjendtgjort«.
Man maa forstaa, at Situationen var alvorlig, der
skulde skaffes Tømmermænd, der var al mulig Grund
til at lokke, — og hvilken ung Tømrer vilde ikke
gerne være »kongelig Skibbygger«---------- .
Det var i Virkeligheden saaledes fat paa Holmen,
at Myndighederne maatte opbyde al mulig Anstren
gelse for at holde Produktionen i Gang. Der blev an
taget Tømmermænd fra Byen, de fik normal Haandværkerbetaling i Modsætning til vore egne, hvis
Pengeløn var lille, men som nød andre Goder bl. a.
i Form af Bolig, Kost, Klæder, Lægehjælp m. v., For
dele, de ikke altid var villige til at indrømme, og især
ikke naar de betragtede Byens Tømmermænds Uge-
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løn; — Holmens egne fra Fastestok »opmuntredes«
altsaa med Hæderstegnet, og alle Flaadens Arbejdere
fik stillet Pengepræmier i Udsigt, hvis de blot vilde
møde rettidigt om Morgenen til Arbejdstidens Begyn
delse (!).
Den 12. December 1800 resolverede Kongen, at
den Haandværker, der mødte ved Holmens Porte in
den Klokkelyds Ophør, vilde samme Dags Formiddag
faa udbetalt en Belønning paa 4 Skilling, og den, der
i 20 Dage af en Maaned havde vist en saadan Inter
esse for sit Arbejde, skulde desuden tilkomme 5 Lys,
naar hans Kostportion uddeltes.
Det gik endda saa vidt, at den, der kom forsent
i »første Kvarter«, fik en Præmie (!) paa 2 Skilling,
»i Formodning om, at han har villet møde betimeligen«, — man var øjensynligt langt ude i Desorgani
sationen.
»Det omtvivles ikke at jo Mestere og Mestersvende
ansee det for Pligt at møde ved Klokkeringningen«.
Haandværkerunderofficererne, Qvarteermænd og
Formænd, tilholdtes paa det alvorligste at møde i rette
Tid, de fik Adgang til 4 Skillings-Præmien og en
Ekstrabelønning paa 1 Pund Lys.
Den Dreng, Lærling, der var den første paa Ar
bejdspladsen om Morgenen, fik 2 Skilling.
»Haandværksstokken vil ikke kunne miskjende
det Velgjørende i Hensigten med denne Anordning«,
skrives der til Slut, »men det hænger af Haandværks
stokken selv, at denne gode Hensigt opnaaes«; der
advares mod Misbrug, Uorden og Tumult, — hvis
saadant indtræffer, maa Stokken »ansee det som sin
egen Skyld, hvad den herved taber«. (Coll. Tid. 1801,
Side 2—6)..
Dette lille Rids af Holmens Arbejdsforhold i Tids
rummet netop førend Hæderstegnets Indstiftelse erden
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rette Baggrund for Billedet af den »Kongelige Skib
bygger« med Medaillen »aabenlyst« paa Brystet under
Arbejdet paa Holmen.
At gennemgribende Foranstaltninger var paakræ
vede, og at den Form, Admiralitetet valgte, var virk
ningsfuld, om end ikke særlig anbefalelsesværdig, tyder
den ualmindelige hurtige Bygning af Fregatten »Rota«
paa umiddelbart efter; — den vil senere blive omtalt.
Autoriteternes Besvær med at skaffe kvalificerede
Folk til Holmen genspejles i Admiralitetets Forestilling
til Kongen, der førte til Indstiftelsen af Hæderstegnet;
afvigende Dateringer af det kongelige aabne Brev og
Kongens Resolution paa Admiralitetets Forestilling, —
i omvendt Orden, — peger tydeligt paa Hastværk og
Virvar; det aabne Brev er af 29. Januar 1801, men
Resolutionen er af den 30. Januar, hvilket sidste ogsaa
fremgaar af en Skrivelse af 3. Marts 1801, som Overekvipagemesteren har Kendskab til; herom senere.
Med Hensyn til denne omtalte Resolution af 30.
Januar 1801 forholder det sig altsaa saaledes, at Maje
stæten virkelig, skønt det aabne Brev er af Dagen før,
ikke underskrev Collegiets Forestilling førend denne
Dato; — Kontorvæsenet har øjensynligt ikke »klappet«.
Af Forestillingen skal uddrages følgende: Collegiet
redegør for, at skønt der er vedtaget en Forøgelse af
Antallet af Holmens Tømmermænd paa 230, vil Styr
ken kun komme op paa 1339 Mand, som er 50 Mand
mindre end Antallet før Reduktionen i 1792, og util
strækkelig; Skibbyggerne har faaet nye »Grene« at
varetage, Skovhugst, udenbys Besigtelse af Træ, at
»fourere« Ildmaskinen, Reberbanen, Bøssemageren
(Rapertarbejde) og Bradbænken paa Gammelholm med
Tømmermænd; der foreslaas yderligere Forøgelse af
Mandskabet, samt Belønninger for Folk, der antages
udefra, og som vil tjene 2 til 5 Aar og mere.
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»---------- Og at der for at give Arbeidsmanden
Agtelse for sig selv, og for at udmærke den Gode fra
den Maadelige og Slette, som Straffeloven ikkun bin
der, vilde gives Haab om, at Tallet for Fremtiden paa
de Maadelige og Slette, meget vilde formindskes, naar
det maatte behage Deres Maist allernaadigst at be
stemme:
At den Tømmermand, som uafbrudt havde tjent
25 Aar, fra den Tid, han indgik i 7de Klasse, som
Tømmermand eller Lærling, og havde naaet de 2 første
Klasser, samt i den Tid havde viist en god Opførsel,
og ikke været underkastet corporlig Straf efter Dom,
maatte benaades med et Hæderstegn i Sølv i Anled
ning af Deres Maists høie Fødselsdag, alt saaledes som
vedlagte Tegning nærmere udviiser, og hvortil i Al
mindelighed skulde hæfte en aarlig Indkomst af 10
Kroner.
Hertil maatte ogsaa Knæsmeddene, og Holmens
øvrige Haandværkere, under bemeldte Vilkaar, have
Adgang, naar de i samme Tjenestetid, som Svende
have viist en udmærket Duelighed og god Opførsel
m. m.«
Kongen resolverede paa Forestillingen, at »------ Vi
allernaadigst have underskrevet det Os forelagte aabne
Brev, der indeholder de Regler, som for bestandig
skulle iagttages i Henhold til det Hæderstegn, hvor
med Vi allernaadigst benaade Haandværkere ved Vore
Skibsværfer, og i øvrigt forsynet Tegningen til dette
Hæderstegn med Vor Approbation.
Givet udi Vores Kongl. Res. Stad Kiøbenhavn d.
30. Janv. 1801.« (Bilag til Adm. Coll. kgl. Resol. No. 16).
Resolutionen er altsaa af 30. Januar, men det er
jo aabenbart, at det aabne Brev bærer Dato fra alle
rede Dagen før. (Søe-Etatens kongelige Expeditioner
1801, 30. Januar, No. 20, Rigsarkivet).
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Kommissionens Protokoller er endnu bevarede,
den ældste »Protocol for Holmens Hæderstegn« be
gynder med en Afskrift af Skrivelse af 3. Marts 1801
fra Admiralitets- og Commissariats- Collegiet til Overekvipagemesteren (Holmens Chef), den henviser, ved
rørende Sagen, til de kongelige Resolutioner af »30
January og 20 February sidstleden«, og uddyber de
kongelige Ordrer, saasom, at de med Rang benaadede
i Forbindelse med Tildeling af Hæderstegnet fritages
for at betale Rangskat, hvorledes Guldtresserne paa
Opslagene og Kjolekraven skal være m. m.; endvidere
paalægges detOverekvipagemesteren at foranstalte Kom
missionen nedsat, samt bringe Resolutionens Ordlyd
til enhvers Kundskab, saa den, der formener at have
Adgang til Hæderstegnet, kan vide, at han herom skal
henvende sig til Kommissionen.
(Denne Skrivelse af 3. Marts 1801 til Overekvipagemesteren er forgæves eftersøgt i Admiralitetets
Kopibog.)
Første Gang Medaillen uddeltes var den 15. Juni
1801; vi gengiver Ordren herom:
»Til Overeqvipagemesteren Hrr Commandeur
Kierulff.
I Anledning af indkomne Forslag fra den anord
nede Commission angaaende det for Hans Mayestæts
Haandværkere under 29de Januar sidstleden stiftede
Hæders Tegn, har vi besluttet at følgende Mestere og
Mestersvende med dette Hæders Tegn, i Overensstem
melse med det Kongel, aabne Brev skal benaades, som
ved Fregattens Afløbning paa førstkommende Mandag
Eftermiddag til dennem bliver at uddele.
Skibbygmester Paaske,
Baadebygmester Mathiesen,
Smedemester Pouelsen,
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Under Skibbygmester Nexøe,
Under Skibbygmester Henrik Pedersen,
Pælebukkermester Halkier,
Smedemester Hammer,
Intrim: Mester ved Constructions Skolen Thorlacius,
Billedhuggermester Willerup,
Kleinsmedemester Mathiesen,
Blokedreyermester Ingman,
Mestersvend Skibbygger Erik Andersen,
D<> —
Johannes Nielsen.
Admiralitets- og Commissariats- Collegium 11 Juni 1801.
Frederik C: P. (betyder: Cron Prinds).
Kaas.
Wleugel.
Nørregaard.
/Thunboe.«

Ordre af 15. Juni: »Skibbygmestersvend Jens Ma
thiesen Kildentoft maae i Dag ligesom de övrige med
det anbefalede Hæderstegn benaades«.
Den ovenomtalte Begivenhed, »Fregattens Alløb
ning«, der kædedes sammen med Uddelingen af de
første Ha'derstegn, var Søsætningen af Fregatten »Rota«,
men Højtideligheden fik et endnu videre Omfang, idet
der desuden, — maaske symbolsk, — lagdes Kølen
til 90 Kanon-Orlogsskibet, der skulde bære den kon
gelige Medaillestifters Navn: »Christian den Syvende«;
det gamle Orlogsskib af dette Navn blev til Blokskibet
»Prøvesteenen«, (kgl. Resol. af 27. Febr. 1801 ; Coll. Tid.
Side 158). Det kan i denne Forbindelse gentages, at
»Rola« netop var et talende Eksempel paa de danske
Skibbyggeres Dygtighed — naar de var villige og »op
muntrede«, idet dette Skib løb af nøjagtig 2 Maaneder
efter at Kølen var lagt. Begge Skibene blev røvede 1807.
Marinehistorikeren, Pastor H. D. Lind, udgiver den
5. Februar 1802 som Dagen, da Hæderstegnet uddeltes
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første Gang, men dette skyldes altsaa en Fejltagelse,
(Nyboder og dets Beboere, især i ældre Tid, Køben
havn 1882, Side 178, Fodnoten).
Ved Uddelingen den 29. Januar 1802, paa den
Dato, der endnu holdes som Holmens særlige Hæders
dag, dekoreredes 2 Mestre, 3 Mestersvende, 20 Kvartermænd, 7 Formænd, 48 Tømmermænd og Haandværkssvende i første Klasse, 12 i anden og 1 i tredie, samt
1 Skipper.
Naar Coll. Tid. 1801, No. 25, Side 394 og 1802,
No. 8, Side 122 nævner andre Tal, stemmer disse ikke
med Protokollens, men synes at være taget efter Ind
stillingerne.
De til Medaillen berettigede skulde, som anført i
det kongelige aabne Brev, »henvende« sig til Kommis
sionen, men der kom hurtigt faste Regler for »Hen
vendelsen«, den skulde være en skriftlig Ansøgning,
vedlagt Attester, fra Kancelliraad Niels Daniel Thunboe
»om de have tient saadan Tid, at de kan ansøge
Hæderstegnet; og at de ikke ved Absenter ere uberet
tigede dertil«, og fra Auditøren ved kombineret Ret
»at de ikke have i de sidste 25 Aar været idømte
corporlig Straf«.
Hr. Thunboe erklærede desangaaende, at han
kunde modtage en Snes Personer ad Gangen om Af
tenen Kl. 6 i 3. Departements (d. e. Haandværksstokkens) Kontor, men Auditør Peter Bangert besværede
sig over, at Udstedelsen af saadanne Attester vilde med
føre »megen Vidtløftighed« — og Justitsen naaede efter
fem Aars Forløb Hensigten, da der den 2. Oktober
1806 tillodes Auditøren at »lade sig betale 1 Rd. for
hver Attest, som han udsteder til dem af Haandværksstokkens Mandskab, der ville andrage om Hæderstegnet».

Der var Højtid paa Værftet, naar Uddelingen foregik.
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De første Aaringer, indtil 1814, var Mødepladsen
»det sædvanlige Sted paa Nyeholm«, men fra og med
1815 var det Sejlloftet paa Gammelholm; Forandringen
faldt sammen med, at Kontreadmiral Kierulff afløstes
1814 som Overekvipagemester af Kommandør J. C.
Krieger. Fra samme Tid falder Udtrykket »Holmens Hæ
derstegn« mere og mere i Pennen i officielle Skrivelser,
Kommissionen bruger Skrivemaaden »Hæderstegnet ved
Holmen«, og Overekvipagemesteren »Holmens Hæders
tegn«, (1805 skrives »Hæders Medaillen«).
Fra 29. Januar 1864, altsaa omkring Tiden for
Gammelholms Nedlæggelse, afholdes Højtideligheden
paa Sejlmagerværkstedet paa Frederiksholm (Orlogsværftet), og saaledes indtil 1876, da Stedet er »Kaser
nen ved Søqvæsthuset« (lige ved Chefen for Orlogsværftet, Kommandør E. F. Kriegers Bolig).
1880 skriver Admiralen, at Uddelingen finder Sted
»i mit Kontor paa Orlogsværftet«, og her mødes da
fremtidig, med Undtagelse af 1882 og 1884, da Ka
sernen ved Søkvæsthuset atter benyttedes.
Pengegaven udbetaltes fra 1880 ved Orlogsværftets
Lønningskontor.
Paa Sejlloftet opstilledes et Bord, paa hvilket Medaillerne samt et Eksemplar af det kongelige aabne
Brev til hver Mand anbragtes paa en Sølvbakke.
Pengegaven til dem, der tidligere var dekorerede, laa
aftalt i smaa Bunker, 10 nye Rbdl. eller 5 nye Sølvspecier
i hver, (fra 1874 en Guld-Tyvekrone). Naar Mandskabet
indfandt sig, blev det mønstret af Ekvipage- og Kom
mando-Skriveren (Kontorchefen), og selve Uddelingen
foretoges af Overekvipagemesteren, medens Kommis
sionen og Værftets Embedsmænd bivaanede Højtide
ligheden, der indlededes med en kort Tale og afslut
tedes med: »Gud bevare Kongen!«
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Dagen var Fridag for alle Medaillemændene, og
de nydekorerede fremstilledes fra 1857 for Majestæten;
det nævnte Aar den 6. April, men senere Dagen eller
kun faa Dage efter den 29. Januar; første Gang overgik
denne Ære 4 Underofficerer, 2 Haandvarkerunderofficerer og 16 Haandværkere. Grunden til denne kon
gelige Æresbevisning var maaske, at disse sidste var
begyndt at tage lidt for flot paa Situationen, efterhaanden regnede de det ikke for nogen Højtidelighed
at modtage Pengegaven, og derfor gav Fabrikmesteren
den 26. Januar 1857 Arbejderne Ordre til, at de, naar
de mødte for at modtage den aarlige Gave, skulde
komme i »complet Gala-Uniform«. Fra 1883 sker Frem
stillingen for Kongen den 29. Januar, selve xMedailledagen.

Det næste kongelige aabne Brev om Hæderstegnet
er af 4. September 1814, det foreligger for Marinen i
Særtryk løst henlagt i »Protocol for Holmens Hæders
tegn«; af de følgende lindes Tillæget af 10. Januar
1833 i Det Kongelige Bibliotek, Brevet fra 1843 i Ma
rinens Bibliotek, 1886 i Særtryk og i Love og Bestem
melser og Besten i Kundgørelser for Søværnet.
Fra 1814 har Kongen »villet, at samtlige til Vort
Søe - Fors va rs væsens Vedligeholdelse Frem virkende,
skal have Adgang til denne Udmærkelse«.
I § 1 bestemmes: »Hæderstegnet skal i Sølv frem
stille: paa den ene Side det Kongelige Chiffer med
Omskrivt: 29de Januarii 1801. (til Erindring om dets
Stiftelsesdag), samt: For god Tieneste; og paa den an
den Side: en Egekrands med Indskrivt: Fortient.«
Herved forandredes altsaa Reversens Indskrift fra:
»25 Aar« til: »Fortient«, som vi kender idag.
Den aarlige Hædersgave, »10 Croner, beregnet til
68 Sk. pr. Styk«, forandredes til »10 Rbdlr. Sølv Værdie«.
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Efter de nye Bestemmelser kunde Hæderstegnet tilslaas »saavel Underofficererne ved Artillerie- og MatrosCorpserne, naar de ere bievne i det mindste Canonerere eller Skibmænd, som alle Haandværkere, naar de
ere komne i 1ste eller 2den Classe, samt endelig Mo
dellererne ved Constructions-Kammeret og Opsynsmændene ved Ildmaskinen Qg Dokken«.
De Mestre, der var benaadede med Medaillen,
forundtes Rang under No. 3 i Rangforordningens 8de
Klasse, og de fik Tilladelse til at bære »Søe-Secondlieutenants Dislinctioner paa Ærmerne af den for dem
bestemte Uniform, dog med en Aabning i Rosetterne,
der udfyldes med Klæde af Opslagenes Couleur«.

En interessant Sortering af Holmens Folk giver
Brevets § 4: »For at kunne erholde dette Hæderstegn
skal Fyrværkerne, Skipperne, Overcanonererne, Høibaadsmændene, Canonererne og Skibmændene, saavelsom samtlige Mestere, Mestersvende og Underofficerer
ved Haandværkerne, samt Skibstømmermændene,Baadebyggerne, Mastemagerne og Knæsmeddene, Modellererne
samt Opsynsmændene ved Udmaskinen og Dokken,
uafbrudt have staaet i Vor Tieneste i fulde 25 Aar;
derimod skulle Billedhuggerne, Pælebukkerne, Rebsla
gerne, Seilmagerne, Dreierne, Snedkerne og Bødkerne,
saavelsom de øvrige Smedde have tient i 30 Aar«, —
for det første nævnes nu Militærpersonerne, (det er lige
efter Kanonbaadskrigen), førend Haandværkerne, for
hvem Medaillen dog var stiftet, og for det andet klassi
ficeres de forskellige Haandværk.
Til de »personlige Mangler«, der udelukker fra at
erholde Hæderstegnet, føjes nu »Uefterrettelighed«, som
altsaa sammen med de andre maa formodes at være
iblandt Nyboderfolkenes værste Lyder; men ogsaa dette
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aabne Brev stikker en Redningsplanke ud, idet dén
misliebige Person kan komme i Betragtning som Medaillemand, som kendelig har forbedret sig, eller som
»ved en eller anden god eller udmærket Handling
søger at udslette disse Mangler«, men der nævnes ikke
nu, hvilke gode Gerninger, der regnes med.

Hæderstegnsstatuternes Udvidelse 1814 vakte stor
Tilfredshed i Marinen. Dekorationen var meget efter
tragtet og anset, særlig fordi Adgangen til den krævede
absolut rene Papirer, ja, Mandskabet passede endog
selv paa, at ingen uværdig, uberettiget eller uvedkom
mende Person slap igennem Kommissionens Naaleøje.

At de militære Underklasser og Folk, der var udgaaet fra disse, nu begunstigedes paa lige Fod med
Haandværkerne, var der paa en vis Maade et For
tilfælde af, da Skipper Hans Johnsen allerede 1802 fik
tilstaaet Medaillen som den første udenfor Haandværksstokken.
Det var Fabrikmester Hohlenberg selv, der ind
stillede »den ved Haandværksstokken attacherede Skip
per«, og Begrundelsen var meget ærefuld for denne
forhenværende Matrosunderofficer: »hans Deeltagelse i
mange af Skibbyggeriets manoeuvers: deels Afløbninger,
Opsætninger af Speile, (d. e. Agterspejle), og Spanter,
Flaadens Kiølhalinger o. s. v. ved hvilke alle han saameget udmærker sig ved Duelighed«. Som Argument
er Bedømmelsen af Hans Johnsen virkningsfuld, men
naar Fabrikmesteren tilføjer: »en Anstrengelse, der ikke
skyer selv at lægge Haand paa Arbeidet«, da var en
saadan Tjenstivrighed vel nok god Latin i de Tider,
men vil ikke kunne indpasses i vore Dages Arbejds
forhold. Heldigvis slutter den rosende Omtale, der her
er hentet fra »Protocol for Holmens Hæderstegn«, saa-
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ledes: »en Føyelighed til at gaae frem saaledes som
det passer bedst for Skibbyggeriet efter de Midler, der
gives ham, og dertil en honetete ualmindelig for Folk
af hans Opdragelse«.
Man forstaar, at Skipper Johnsen har været sær
deles vel anskreven hos Fabrikmesteren.
Kommissionen sikrede sig dengang ved at foreslaa,
at Hans Johnsens Benaadning skulde være »uden Con
sequence^ for hans Eftermand, men — Brechen var
skudt!
Hæderstegnet uddeltes første Gang til de beretti
gede Militærpersoner den 29. Januar 1815.

I Aarenes Løb er der sket flere Forandringer af
Bestemmelserne, baade gennemgribende og af ringere
Betydning.
Først i 1830erne var der nogen Uro om Hæders
tegnet, flere og flere Kategorier søgte at faa Adgang
til det.
Den 21. November 1830 resolverede Kongen, at
Sergeanter med 25 Aars Tjeneste var adgangsberetti
gede; den 23. Juni det følgende Aar løstes op for
Skrivere med 30 Aars Tjeneste, og ved Uddelingen
1832 fik Søkaarttegner Hans Chr. Klingsey Medaillen.
Autoriteterne mærkede godt nok Bevægelsen blandt
Mandskabet, og den 16. Juni 1832 anmodede Over
ekvipagemesteren, Kommandør Rothe, Kommissionen
om at fremkomme med et Forslag til Ændringer af
det kongelige aabne Brev af 1814. Den 23. Oktober
s. A. forelaa disse, som sendtes videre til Collegium.
Allerede Lillejuleaften fik Holmens Folk en kongelig
Julegave i Form af en Resolution, der bestemte Arse
nal- og Arbejdsunderofficerer samt ligestillede som
adgangsberettigede, og som stillede Smede i første
Klasse lige med Knæsmede; samtidigt fik Mestrene
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Tilladelse til at bære Sø-Sekondløjtnants Epauletter med
en smal Stribe af blaat Klæde i Midten, — i Stedet
for Ærmedistinktionerne.
Endvidere bestemtes: »de Mestere ved Holmen,
der have tjent i 50 Aar, og i 25 Aar havt Hædersteg
net, maae ved passende Leilighed indstilles til Hans Kon
gelige Majestæts allerhøieste Naade og Opmærksomhed«.
Kommissionens, Overekvipagemesterens og Collegiets Overvejelser resulterede i et Tillæg af 10. .Januar
1833 til det kongelige aabne Brev af 4. September 1814,
nærmest omhandlende de ovenomtalte Udvidelser.
Den 1. Juni 1843 fornyedes det kongelige aabne
Brev om Hæderstegnet. Det har sin særlige Interesse
ved, at det er en Slags Daabsattest for denne fine De
koration, idet § 1 begynder saaledes: »Hæderstegnet
skal kaldes Hæderstegn for god Tjeneste ued Søe-Etaten«.
Bestemmelsen om, at Medaillen skal bæres under
Arbejdet paa Holmen bortfalder, men den skal bæres
ved alle Lejligheder, hvor Indehaveren er iført Uni
form, og den maa bæres »ogsaa til civil Paaklædning«,
en Passus, der er foranlediget af de Militæres Adgang
til Dekorationen, ligesom den er en nærmere Udform
ning af 1801’s: »andensteds«.
Adgang til Hæderstegnet har (ogsaa i Henhold til
kongelig Resolution af 13. December 1842) alle faste
Folk, der i første Division (d. e. Artilleri- og Matros
korpsene) er avancerede til Underofficersgrad, eller i
2den Division er kommet i Haand værkernes 1ste Klasse
eller i en dermed anset Stilling. Haandværkere i 2den
Klasse beholder deres Adgangsret, men fremtidige
Haandværkere i 2den Klasse, saavelsom helbefarne
Konstabler og Matrosert maa være anbefalede for Dyg
tighed og rosværdigt Forhold for at blive indstillede
og komme i Betragtning.
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Hæderstegnet maa, som sædvanligt, ikke tildeles
den, der har udstaaet korporlig Straf, men ej heller
den, der har været sat under Tiltale, og ikke er blevet
»aldeles« frifundet, — som man ser, regnes »Mangel
paa Bevis« for særdeles graverende.
Den, der formener at have Adgang til Hæderstegnets
Erhvervelsex skal indgive Andragende herom til Kom
missionen.
Pengegaven sattes til »10 Rdlr. Sølvmynt«.

Holmens Hæderstegn 1843.
Bagsiden. Lukket Baandsløjfe.
Vi Størrelse.

Næste aabne Brev er af 12. November 1886.
Navneforandring til: »Hæderstegne/ for god Tje
neste ved Søetaten«.
Personer i Tjenesteuniform skal bære Hæders
tegnet ved alle Lejligheder, og de, der ikke har Uni
form, skal bære det ved alle højtidelige Lejligheder.
Adgang til at benaades har enhver, som henregnes
til Søværnets Underklasser blandt det faste Mandskab,
samt den, der har tjent sig op til en højere Stilling
derfra, (kongelig Resolution af 20. Maj 1885). Han
skal af sine Foresatte være erkendt som en brav Mand,
der med Troskab mod Konge og Fædreland, Duelig-

22

Holmens Hæderstegn.

hed, Flid, Subordination og iøvrigt god Opførsel i
Tjenesten, samt ved et godt Forhold i sit private Liv,
har gjort sig fortjent til at hædres offentlig.
Udelukket er den, der ved Dom er funden skyldig
i en i den offentlige Mening vanærende Handling;
endvidere den, der har udstaaet Straf af mørk Arrest
paa indskrænket Kost, streng Arrest i Bøjen, Fængsel
paa Vand og Brød eller strengere Straf. — Men Be
tingelserne lempes, hvis en »udelukket« Person ved at
udføre en udmærket Handling har gjort sig værdig til
at hædres.
Pengegaven er nu »20 Kroner«.

Resolutionen af 20. Maj 1885 berettigede en stor
Klasse Holmensfolk til Hæderstegnet, og disse fik det
udleveret udenfor Hædersdagen, nemlig den 18. Sep
tember 1885, da Højtideligheden holdtes for 1 Sømine
arbejder, 4 Fyrbødere og 45 Værftsarbejdsmænd (kon
gelig Resolution af 9. September) i Værftskommissionens
Lokale paa Orlogsværftet. — De fremstilledes alle for
Kongen.
Aabent Brev af 19. November 1924 fremkom som
en Nødvendighed, fremkaldt af Søværnsloven af 7. Au
gust 1922.
Hæderstegnet skal ikke bæres af Civile ved høj
tidelige Lejligheder, men bør bæres i saadanne Tilfælde;
for de uniformerede henvises til de til enhver Tid gæl
dende Uniformsreglementer.
Adgang til Medaillen har midlertidige Befalingsmænd og ligestillede, faste Menige og ligestillede, Tjenestemænd ved Flaadestationen og Orlogsværftet uden
kongelig Udnævnelse, samt Mænd, der fra en af disse
Stillinger har tjent sig op. Andre Personer, der tidligere
har haft Adgang til at benaades, beholder denne Ret.
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De berettigede skal indsende attesteret Anmeldelse
til Kommissionen, ikke Andragende.
Den aarlige Pengegave bortfalder for de kommende
Medaillemænds Vedkommende.
Den 1. April 1925 udstedtes nye » Bestemmelser «,
— ikke aabent Brev, — stadfæstede af Hans Majestæt
Kongen.
De bringer revolutionerende Ændringer.
Adgangsberettiget er enhver Mand, der forretter Tje
neste ved Søetaten eller i dennes Administration.
Udelukkede er kun de, der har begaaet en van
ærende Handling.
Man benaades ikke med Hæderstegnet, det tildeles;
det skal ikke søges; den, der mener sig berettiget, skal
ikke anmelde dette.
Der nævnes intet om, at Tildelingen skal foregaa
paa højtidelig Maade.

En anden betydelig Bestemmelse fulgte, som man
kunde forvente, og som al Rimelighed bød, hurtigt
efter, — den 9. December s. A. fik Kvinder samme Ret
som Mænd; endelig er: »forretter Tjeneste« rettet til:
»har forrettet Tjeneste«.

Et Optryk af »Bestemmelserne, stadfæstede den
5. December, udsendtes i rettet og udvidet Form 1934,
Det vigtigste i disse Bestemmelser var, at en uaf
brudt Tjenestetid af 25 Aar ikke altid krævedes for at faa
Medaillen, men flere Tjenestetidsperioder kunde i visse
Tilfælde sammenlægges.
Resolution af 16. November 1938: »Tjeneste
ved Københavns Søbefæstning vil kunne medregnes
for Personer, som er overgaaet til Tjeneste ved Sø
værnet«.
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Den hele Nyordning har naturligvis medført, at
»Kommissionen« praktisk talt er ophævet; de paagæl
dende Myndigheder varetager nu Tildelingen af Hæ
dersbevisningen.

Kommissionen og Mandskabet.
Kommissionens Sammensætning fremgaar af de
kongelige aabne Breve. I Aarenes Løb forandredes den
i Tidsrummene imellem Brevene ved kongelige Reso
lutioner, alt efter de Kategorier af Mandskab, der kom
ind under Bestemmelserne om Adgang til Hæders
tegnet, eftersom Folkenes nærmeste Overordnede altid
var med i Bedømmelsen, for at Indstillingerne kunde
blive saa retfærdige som muligt.

Dens første Opgave blev at »opgive« de Mestre og
Mestersvende, som »kunde benaades med det af Hans
Kongelige Mayestæt allernaadigst stiftede Hæderstegn
for Arbeiderne ved Flaaden«. Den opgiver da, hvilke
der har tjent i 25 Aar, »forføyet de Anmærkninger,
som vi med Ære og Samvittighed ansee os forbundne til«.
Man gennemgaar meget nøje hver enkelt Persons
Generalier, Holmens Folk var en homogen Styrke,
den var kendt af saavel militære som civile Befalingsmænd, Nyboder var Bopladsen for dem alle, og Haandværksstokkens helt militærartede Organisation og Re
gistrering bevirkede, at baade Mandskabets tjenstlige
og private Leben var velkendt af høje og lave, var en
aaben Bog.
Kommissionens Krav til Ansøgerne var dikteret af
Statuterne, men der maatte naturligvis tales frem og
tilbage forinden en udførlig Dom forelaa. Det frem
gaar af Forhandlingerne, at Kommissionen, ved Be
dømmelsen af Arbejdet paa Holmen, skelner mellem
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de Mestre, hvis Folk »fortrinligst virke til Flaadens
Vedligeholdelse, ved meere sammensadte, meere møy
sommelig erhvervede Færdigheder, hvilke Arbeider
falde, deels i Kulde og Regn, i Vand og paa slibrige
Stillager, deels ved Siden af en penibel Varme, under
udmattende Hammerslag paa svære ubøyelige IernMasser«, og de Mestre, som »bestyre de lune Værk
slæder, hvilke desuden i større eller mindre Grad
lettere kunne erstattes ved Byen«. Endvidere udtaler
Kommissionen, at hvis de sidstnævnte skal »ansees for
udmærkede«, saa maa der til dem stilles den billige
Fordring, at »et og andet Redskab, en og anden Arbeidsmaade, under dem var forbedret«.
Fabrikmester Hohlenberg udvikler videre, at da
det er Meningen med Hæderstegnet, at det skal »frem
elske enhver for Tienesten gavnlig Færdighed«, maa
man stille som Betingelse for Hæderstegnets Tildelelse,
at Haandværkerunderofficererne maa kunne rapportere
om Arbejdet, og at Tømmermændene maa »benytte
den dem tilbudne Underviisning for at føre deres Regn
skab«.

De forskellige Vurderinger af Holmens Haandværkerbefalingsmænd og Mandskab er særdeles oply
sende om dette Personels Kvalitet. Ros og Dadel veksler,
hvorved der tegnes gode Billeder af disse for Søetaten
saa meget betydende Mænd, ligesom man faar Indblik
i Kommissionens indre Arbejde.
Forhandlingernes Mundart er ofte besynderlig, men
Omtalen af den enkelte Mand er vist altid et Pletskud.
En Undermester opfylder saaledes ikke Kravene,
han er »i det littéraire« alt for uvidende, og til at
blive Mester er han »aldeeles incapabel«; til Held for
Manden erklærer Fabrikmesteren dog tilsidst: »i Ædrue
lighed, øvrig god Opførsel og Velvillighed, er han der-
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imod særdeeles roesværdig, jeg ønsker, at han benaades
med Hæderstegnet uden Mundering«.
En Mester anbefales for »den for vore Mestere
sieldne Evne til selv at udkaste Tegninger og forfatte
Overslag, en høyere Kultur og gode Sæder«; hos en
anden fremhæves »Talent og Arbeidsomhed«.
Det bemærkes om Billedhuggermester Willerup:
»Erhvervelsen af Kunst-Academiets store Guld-Medaille
og mange vel udførte Ornamenter paa de Kongelige Skibe,
saavelsom en høyst anstændig Opførsel, leeder os at
anbefale«.
Man sporer ofte en vis Nænsomhed i Kommis
sionens Udtalelser, den siger om en anden: »med
nogle gode Egenskaber ere dog saadanne andre hos
ham forbundne, at han ikke kan ansees som en upaaklagelig Mester«, — en Afvisning kan næppe formes
mere hensynsfuld.
Allerede det første Aar berørtes naturligvis Spørgsmaalet om Beregningen af de 25 Aar, eksempelvis hen
stilledes til Collegiets Afgørelse, om Smedemester Ham
mers »11 Aars Tieneste som extra Daglønner, maatte
naadigst befindes at kunne supplere henved 19 Aars
fast Tieneste«.
Kaptajn Rosen vinge slaar et Slag for Bødkermesteren,
som ganske vist ikke har forbedret nogen Indretning i
sit Værksted, men som har vist udmærket Flid og Om
hyggelighed for Kongens Arbejde; dette, om ingen For
bedringer, er »ugierne förnummet« af Kaptajnen, der
fortsætter: »kunde derfor det nysmeldte Øyemed, (nemlig
at skaffe Mesteren Medaillen), opnaaes ved at skille den
udmærkede Mundering, og den samme allernaadigst til
lagte Consideration, fra Hæderstegnet, for de Haandværks-Mestere, som ingen gavnlig Opfindelse havde frem
bragt, da skulde det glæde os, paa denne Maade at se
Bødkermesterens øvrige gode Egenskaber opmuntret«.

Holmens Hæderstegn.

27

Der kendes dog intet Eksempel paa, at Collegiet
nogensinde gik med til en Adskillelse af Hæderstegn
og Mundering eller nogen anden med Medaillen for
bunden Fordel, men det er værd at lægge Mærke til, at
den udmærkede Mundering betragtedes som en saa stor
Del af Benaadningen, at dens Fradrag i denne forsøges
benyttet som Hjælp for tvivlsomme Aspiranter.-----Det lykkedes ikke at faa Bødkermesteren med ligestraks.
At Collegiet var meget forsigtig med Hensyn til
Godkendelse af Kommissionens Indstillinger fremgaar
af, at af de 6 Mestersvende, som denne i første Om
gang »vidste intet at erindre imod«, fik kun de to
Medaillen; men Collegiet handlede ikke i Blinde, det
adspurgte nærmere om flere af de afviste Personer.
Ved den større Uddeling 1802 møder vi enkelte
af de Navne, der, skønt kvalificerede, blev udskudt
første Gang. Bødkermesteren har nu til Kommissionen
indsendt en omfangsrig og detailleret »Extract over
forfærdiget og repareret Arbeide med 50 Mand udi
Eqviperings-Aarene 1780 og 1781, samt 1800 og 1801«,
og han faar da Medaillen; dette lykkes ogsaa for en
af de udskudte Mestersvende, en anden, ligeledes første
Gang indstillet, men udskudt Mestersvend, viser sig
at have været kun Kvartermand, og benaades nu som
saadan.
Ser man paa de Laster, der i de første Aaringer
forhindrede Indstillinger, falder det stærkt i Øjnene,
at Drikfældighed blandt Mandskabet er fremherskende;
af 28 Ansøgere i 1802 er 16 fordrukne, de øvrige
»Mangler« fordeler sig: slet Moral 2, Dømte 8, Absenter
1 og Opsætsighed 1.
Kommissionen er imidlertid godt nok klar over,
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at der nydes endel vaade Varer paa Holmen og hjemme,
men den udtaler herom, at den »drager en Linie mel
lem Drikfældighedsgraderne«, og den har ikke troet
at kunne udelukke fra den kongelige Naade de Per
soner, der nok drikker, men som ingen Tid har vist
sig udygtige til at forrette deres Tjeneste, eller udenfor
denne »saavidt vides prostitueret sig offentlig«.
Efter disse Uddrag af Kommissionens første Op
træden skal i Flæng nævnes Godt og Ondt, som er
kommet frem ved dens Arbejde, og som er oplysende
for Tilstanden paa Holmene og i Nyboder gennem
Tiderne vedrørende Hæderstegn-Sagen.
Det er fornøjeligt, at de gode Omtaler af Holmens
Folk er i Flertal, ikke alene angaaende den faglige
Bedømmelse, men ogsaa med Hensyn til »gode Ger
ninger«, selv om dette ikke kan fremgaa af nærvæ
rende begrænsede Beretning.
Baadebyggerformand Søren Hansen har reddet en
druknende Piges Liv, og han har opfostret et foneldreløst Pigebarn i 5 Aar »aldeeles for intet, og siden
efter, til hun blev confirmeret, med ikkun 12 Skill,
ugentlig Pleye-Penge«.
En dekoreret Tømmermand anklagedes af Kam
merater for at have overfaldet en anden, ridset hans
Haand med en Kniv, og i det hele taget ført et ufre
deligt Hus. Løberen og Sergeanten maatte træde til,
og Kompagnichefen lod den rebelske Fyr arrestere.
Det er første Gang Autoriteterne ser den Mulighed
i Øjnene at fradømme en Mand Hæderstegnet.
Som man kan forvente, viste det sig imidlertid,
at den egentlige Strid stod mellem Husets Kvinder, og
den Anklagede sagde da ogsaa, at da han den paagæl
dende Dag kom hjem fra Arbejde, havde der været
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»Klammerie imellem Konerne«, de to Klageres Koner
havde sagt til hans, at »de skulde nok hielpe mig af
med den mig naadigst forundte Medaille«, og han gav
Misundelse som den rette Aarsag til den mod ham
forsøgte Skandalisering.
Collegiet lod ham beholde Medaillen, men han
skulde indkaldes for Kommissionen og tildeles en al
vorlig Advarsel; hvis han igen fik Hang til Brændevin,
vilde han uden Skaansel »forbryde« Medaillen, og han
kunde endog forvente, »at saadant ved Placater paa
Holmen vil blive bekiendtgiort«.
Kommissionen indkaldte ham nu, advarede ham
og »raadede ham, selv at tilbagegive Det Kongelige
Hæders-Tegn, naar han ej var fuldkommen sikker paa sit
gode Forsæts ubrødelige Overholdelse — da han dog der
ved vilde undgaae den Skam at opslaaes paa Placater«.
Behandlingen af dette Tilfælde viser Kommissio
nen, med Collegiet i Ryggen, som en Slags dømmende
Myndighed, og denne Side af dens Virksomhed var
fuldt legitim, det var netop Meningen, at den baade
skulde bedømme Personalets Vandel, dømme derom,
og, indenfor de Rammer, det kongelige aabne Brev
om Hæderstegnet tillod, udmaale Belønning eller Straf;
det kan tilføjes, at Kommissionens Kompetence i saa
Henseende fuldt ud accepteredes af Mandskabet.

1804 indstilledes, — stadigvæk forud undersøgt at
de nødvendige Kvalifikationer var tilstede, — Mester
svend ved Sejlloftet, Kompasmager Nyested, fordi
han havde forbedret de nye »Azimuthal-Compasser«,
hvorfor Professor Lous havde meddelt ham Berøm
melse. Azimuthkompasserne, der hidtil havde været af
Træ, havde han nu lavet af Messing, og den »Træ
stoel«, som forhen brugtes til at »hæve Rosen af Pin
den«, havde han erstattet med en Messingstol.
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Hvor højt Mandskabet skattede at blive dekoreret,
hvor dybt beskæmmede de følte sig ved at forbigaaes,
er der adskillige Eksempler paa; men maaske dog
ogsaa den i de Tider ikke ringe Pengegave virkede i
disse Tilfælde.
Ved Haandværksstokkens Mønstring den 14. Ja
nuar 1805 »udi den nye Mondeur« indgav en Tøm
mermand direkte til Kronprinsen en Ansøgning om at faa
Medaillen, og det blev overdraget Overekvipagemesteren
at undersøge, hvorfor Tømmermanden ikke var ind
stillet, samt til sin Tid at afgive mundtlig Rapport
herom. Fyrens Bedrøvelse var vistnok forloren, han
havde været korporlig straffet og var kendt som Druk
kenbolt, saa han opfyldte slet ikke de Krav, der stilledes.

Mandskabet opdagede paa denne Tid Nytten af
Anbefalinger; en tidligere refuseret Mand mødte 1805
frem med en saadan fra selve Viceadmiral Wleugel,
hos hvem han havde været 2den Tømmermand 1770,
71 og 72. Den hjalp.
Af Forseelser, der medførte korporlig Straf og
Udelukkelse fra Medaillen, giver Kommissionens For
handlinger os Underretning om flere, for os at se, rene
Ubetydeligheder.
En Tømmermand gav 1789 en Kone Ørefigen, han
fik Tamp, og det forhindrede ham i at faa Medaillen
1805. En anden havde 1790 »lagt sig skulkesyg«, det
bødede han for ogsaa 1806. Var en Mand »ude af sit
Qvarteer efter Tapto«, var han sikker paa »Holmens
Ret«, de 27 Slag Tamp.
Tendensen til at give Statuterne en saa bred og
omfattende Fortolkning i Mandskabets Favør, som
kunde anses tilladelig, mærkes imidlertid, men visse
Straffe kunde der altsaa ikke ses bort fra.
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En Ansøgning direkte til Majestæten finder vi 1808.
Det var en 62aarig Tømmermand, der bønfaldt om at
maatte »nyde Medaillen«, men Kommissionen kunde
godtgøre, at den havde agtet paa Manden lige fra 1802;
han var netop nu nedsat fra 1ste til 2den Lønnings
klasse, saa for ham var der foreløbig ingen Mulighed,
skønt han, ifølge sin Ansøgning, er »henlevende i det
allerunderdanigste Haab«.

En Kvartermand blev udelukket 1806, fordi han
1803 var bleven dømt til at sidde 48 Timer »i Cachiottet«
for »ubillig Medhandling«, men da han fra 1804 havde
taget 2 forældreløse Drenge, »som begge var i Kon
gens Tieneste«, til sig og behandlet dem som sine
egne, uagtet han selv havde 5 Børn, fik han den
attraaede Medaille 1810. De 48 Timers »Cachiot-Straf«
mødes flere Gange, og ligeledes Aarsagen, »ubillig
Medhandling«; en anden Mand, der havde haft et
saadant Tilfælde, paastod, at han 1787 havde reddet
en Kone og hendes Søn fra at drukne, men han havde
kun Attest herom fra et Fruentimmer, der ikke en
gang selv havde været Øjenvidne, saa han blev ikke
indstillet.

1812 møder vi den første, der mister Medaillen.
Han havde taget noget Brænderos med hjem fra
Dokken for at bruge det som Brændsel, han dømtes
derfor til at have »det ham forundte Hæderstegn for
25 Aars god Tieneste, saavelsom de med samme for
bundne Prærogativer forbrudt, men iøvrigt være fri
tagen for videre Straf«, — der var ellers yderligere til
tænkt ham 27 Slag Kat.
En Formand ved Skibbyggeriet anbefaledes kraf
tigt af Kommissionsmedlemmet Kaptajn Johan Johan-
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sen. Formanden havde 1808 været med Kaptajnen i
Holsten, »hvor han under min Direction gav Anvis
ningen ved Bygningen af 3 Canon Chaloupper, af
hvilke 2de ble ve bygte i Sønderborg og en i Apenrade«, 1809 forestod han 4 Kanonjollers Bygning
paa Bornholm, men herforuden havde han en Gang
været betroet Flotillens Reparation ved Nakskov, og
var nu sendt dertil igen i samme Ærinde. Men »til
hans Uheld« blev han i 1794 idømt »27 Slag af Tamp«,
hvilke han dog paastod blev ham eftergivet. Dette
kunde han ikke fremlægge Bevis for, og Kommissionen
»beklager, at den ikke kan indstille denne skikkelige
Mand«.
Den første af Mandskabet, der indstilledes som
kvalificeret efter de nye Statuter af 1814, var Smedekvartermester Phillip Schultz; i samme Række finder
man gamle Navne som Smith, Davidsen, Mørk og
Krogh.
I det hele taget maa man ofte nikke genkendende
til de Personer, man træffer paa ved Gennemgangen
af Holmens Hæderstegns Historie, det er gode Kendinge:
Gross, Alstrup, Heller, Lous, Lillie, Wagner, Noach,
Biørn,
Bloch, Lund, Ravn, Gerner, Thostrup, Rose,
Grib, Birk, Holst, Pantmann, Strøm, Lynge, Degenkolv, Richter, Holm, — det er alle de gamle Nyboder
slægter, der passerer Revue.

Dette nye kongelige aabne Brev omtalte ikke Skri
verne som berettigede, men nogle af dem ansøgte dog
»i Haabet om, at Udvidelsen til 30 Aars Tjeneste
kunde forskaffe dem naadigst Bønhørelse«.

En Mand var 1811 formedelst »tiltagende« Alder
dom og Svaghed sat fra 1ste til 2den Klasse og »ved
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den nye Organisation til 3die Classe. Han staaer saaledes nu i en Classe lavere end det før kongelige
aabne Brevs 3die § byder, Commissionen maae derfore indstille til høiere Omdømme, om denne Mand,
hvis meeste Brøde er Alderdom, kan komme i naadig
Betragtning«. — Han fik Medaillen.

En Mand blev 1804 nedsat fra 1ste til 2den Klasse
for at have forhugget en Planke ved Fregatten »Per
lernes Bygning; af denne Grund blev Hæderstegnet ham
nægtet 1811, men han fik det 1813.
Den store Udvidelse, Brevet af 1814 medførte, gav
tillige en Udvidelse af Kommissionen, den kom til at
bestaa af: Fabrikmesteren, begge Ekvipagemestrene,
vedkommende Kompagnichefer, vedkommende Divi
sionskirurger, Takkelmesteren og Søtøj mésteren; følgelig
finder vi 1815 »Commissionen for Hæderstegnet ved
Holmen« undertegnet med 19 Underskrifter.
Der træffes en Afgørelse om en mindre Brist i
samlet Tjenestetid; Overkanoner Johs. Birk havde tjent
i 29 Aar, men ikke uafbrudt, han søgte Afsked den
2. Februar 1792, men antoges igen den 22. August s. A.,
denne lille Fraværelse blev der set bort fra.

En anden Overkanoner, Chr. Tøllesen, var den
29. September 1807 bleven idømt Straf af 8 Dages
Cachiot for at have slaaet en amerikansk Matros, som
han troede var en Engelskmand. Kommissionen lagde
1816, da hans Tid var til at faa Medaillen, et godt
Ord ind for ham »paa Grund af, at han Brøde ei er
af det Slags, der har kunnet skade Tjenesten, og er
begaaet paa en Tid, da Uvillien mod Landets Fiender
var almindelig, og især tilgivelig hos den simple Mand«.
Den brave Underofficer fik selvfølgelig Hæderstegnet.
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En Savskærer havde oplært mange Lærlinge i
»Krumtømmerets Skjæring«, hvilket regnes for en An
befaling.

Den 4. Januar 1819 kritiserede Overekvipage
mesteren, Admiral Krieger, Kommissionen. Han fast
slog, at den ikke maatte være altfor lemfældig ved Ind
stillingerne, nævnede nogle Eksempler, hovedsagelig
vedrørende Artillerikorpsets Underofficerer, og udtalte
sluttelig, at de af disse, »som siden Freden have været
til Søes, have i det Hele taget ikke havt den ønskelige
Anbefaling fra Skibene«.
Det følgende Aar indstilledes ingen Underofficerer.
En Højbaadsmand kunde 1820 ikke ubetinget ind
stilles, fordi han havde Dom for »utilladelig Udlaan
paa Pant med Aagerrenter«.
Først 1821 høres igen om »ubetinget qvalificerede«
Underofficerer.

Med »uafbrudt« Tjenestetid kniber det nu ikke
sjældent.
Højbaadsmand Gullachsen søgte Medaillen 1826,
men han havde kun været 22 Aar i Tjenesten, siden
han blev antaget »som Karl«, han mente imidlertid,
at 3 Aar, han havde været »Opløber og Lærling i den
forrige Underofficersskole«, kunde regnes med, efter
som han da var udkommanderet til Søs med Gage,
først som Halv- og derpåa som Helbefaren. Kommis
sionen akkviescerede herved. Han var i Mellemtiden
bleven Skipper.

1829 foreslog Kommandør Rothe, at de Ansøgere
til Hæderstegnet, der fra en berettiget militær Stilling
overgik til en ligestillet Tjenestestilling under Søværnet,
skulde beholde deres Adgangsberettigelse.
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De Poster, Oversættelse kunde ske til, var for
mentlig: Sergeant, Brandmester, Underofficer paa Told
boden, Opsynsmand ved Skolerne, Graver, Kvartermesterposten paa Hans Majestæt Kongens og Collegiets Chalupper med flere.
Kommissionen syntes ikke om Forslaget, den be
mærkede, at Forflyttelserne til andre Poster som Regel
var frivillige, og de paagældende gik ind til Kaar,
der satte dem i lykkeligere og mageligere Stillinger,
man burde ikke reservere saadanne Folk Hæderstegnet,
da det »i saa Tilfælde ikke er fornødent at opmuntre«.
Dog kunde Kommissionen gaa med til at anbefale, at
de Personer, der kommanderedes til en anden Post,
fik Adgang til Hæderstegnet, forsaavidt de i den nye
Plads udmærkede sig, og forudsat, at de i Marinens
egentlige Tjeneste kun manglede 3 Aar i den befalede
Tid. Det ser ud til, at denne Afgørelse var meget be
hændig, thi den passede vist baade Overekvipagemester
Rothe, Ansøgeren in spe, og — Kommissionen.
Man finder, som det ses, de mærkeligste Forhold op
lyst gennem Behandlingen af de indkomne Ansøgninger.
1833 ansøgte en Tømmermand, men han var i
1811 idømt 150 Slag Tamp i 3 Dage, hver Dag 50
Slag, for »at have ladet sin Munderings-Kiole farve
mørkeblaae«, Straffen blev heldigvis nedsat til »i 2
Dage med 27 Slag at tampes«, han har nok været
forfængelig og har villet ligne Haandværkerofficererne
i Tøjet, og det gik altsaa ikke an, men han har ogsaa
vist sig som en rask Karl, han kunde nemlig frem
lægge Attest fra Københavns Raadstue for at have
reddet et Fruentimmer fra at drukne i Kastelsgraven.
Forseelsen med Kjolen var ikke ualmindelig, og
Betalingen var fast, thi ganske lignende oplyses samme
Aar om en anden Tømmermand.
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1833 fik Fyrværkere og Skippere Del i den aar
lige Pengegave, fordi de lønmæssigt ikke som forhen
kunde stilles lige med Mestersvende. Det oplystes, at
Mestre havde 50 Rbd. maanedlig, Mestersvende 20,
men Fyrværkere og Skippere kun 14. Naar Skipper
Hans Johnsen i 1802 udelukkedes fra Gaven, skyldtes
dette, at Mestersvendene dengang lønnedes med fra
300 til 230 Rdl., medens Skipperne havde fra 230 til
200 Rdl. aarlig, og de altsaa laa hinanden ret nær paa
Lønomraadet.

1836 fik Overlærer i Gymnastik og Svømning,
Peter M. Staal, Medaillen.
1839 fik baade Løbere og V;egterunderofficerer
Afslag, navnlig fordi de i deres daglige Tjeneste ingen
havde at kommandere over.
Admiralitetet bestemte den 29. Juni 1843, at For
tegnelsen over de Personer, der indstilledes til Hæders
tegnet, skulde vise de Paagældendes fulde Navn, Alder,
Fødested, Charge, Forfremmelse i Tjenesten, Permis
sion eller anden Afbrydelse af Tjenestetiden, Sygdom
og andre Bemærkninger. Disse Lister fik derved en
vis personalhistorisk Værdi, de viser, at Holmens Folk
rekruteredes fra København, efter Navnene at dømme,
endda fra selve Nyboder, det er yderst sjældent, der
opgives noget fremmed Fødested, et enkelt Svendborg,
Amager, Sjælland, men kun som Undtagelser. Oplys
ninger om Fødested ophører 1858.

Kommandanten i Nyboder, Kommandørkaptajn
Harboe, skrev den 31. December 1845 til Kommis
sionen, at han havde den Pligt at oplyse om Folkenes
private Levned, men, »da det næppe kan forlanges af
mig, at jeg skal kjende deres Navne eller Ansigter,
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kan denne Oplysning ikke gives førend efter at jeg
har havt deres Ansøgninger eller idetmindste en Navne
liste over dem til Gjennemsyn og Confrontation med
Comptoirets Bøger i 2 a 3 Dage«, og han fortsætter:
»da dette imidlertid ikke er skeet, uagtet det ved for
rige Aars Møde paataltes, saa vil Commissionen und
skylde, at jeg ikke kan have den Ære at møde paa
Fredag« (d. e. 2. Januar 1846).
Kommissionen havde, skønt der ingen Liste var
tilsendt Kommandanten, »dog ventet Deres Nærværelse
ved den allernaadigst befalede aarlige Samling«, —
men det blev nu bestemt, at der fremtidig udarbej
dedes en Navneliste over de Søgende, og denne vilde
blive tilstillet alle Kommissionens Medlemmer forinden
Samlingen.
Kanoner af Artillerikorpset, Carl Chr. Senderup,
havde fra 14. Juli 1843 til 22. Februar 1846 været i
kongelig preussisk Krigstjeneste og i dette Tidsrum
uafbrudt været til Krigs- og Søtjeneste, men han var
saa duelig og havde vist en saa god Opførsel, at man
saa bort fra Permissionen og gav ham Medaillen.
Saadan Tjeneste, Hyrer til Kina, Vestindien og
andre Langfarter betragtedes nu af Kommissionen som
værende til god Nytte for Staten under vedkommende
Personers videre Orlogstjeneste.

1850 findes en Mand »qvalificeret til at frakjendes
Hæders-Tegnet, eller i al Fald til at udelukkes fra at
nyde den dermed forbundne aarlige Gave«.
Sejlmagermester Peter Berg, Dannebrogsmand, søgte
1851 om Hæderstegnet. Han var født 1780, blev Me
ster 1825, og stod ved 2den Div. 3. Comp. (No. 197),
Kommissionen udtalte om ham: »har været Mester
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ved Holmen i 25 Aar, hvilken Tjenestetid som Mester
sjeldent opnaaes«. — Han kunde ikke ubetinget ind
stilles, fordi det »ikke vides hvorvidt han kan hen
regnes til Søetatens faste Mandskab«. Han fik ikke
Hæderstegnet, men som Plaster tillagde Hans Majestæt
Kongen denne ellers fortjente Mester, »der ifølge hans
Stilling udenfor Marinens Divisionsmandskab, (han
stod jo dog ved 2den Division, men maaske kun for
at placeres lønmæssigt), ikke kunde benaades med
bemeldte Hæderstegn«, i Følge Resolution af 13. Ja
nuar 1851, Rang i 8de Klasse No. 3, »med aldeles
gratis Bestalling«.
Først i Januar 1864 bestemte Finansministeriet,
at de med Hæderstegnet benaadede af Underklasserne,
der pensioneredes efter Lov af 9. April 1851, fremti
digt ikke vilde blive tilstaaet Pensionstillæg, der sva
rede til Størrelsen af Hæderstegnsgaven. — Der skulde
vist spares, der var efterhaanden blevet mange til
denne Gave, 1864 var der saaledes 254, der modtog den.

Naar Kommissionen havde behandlet de aarlige
Sager, indsendtes en udførlig Beretning til Holmens
Øverste, der nøje gentog Kommissionens ofte lange
Skrivelse, tilføjet enkelte Kommentarer, men fra 1868
praktiseredes: »Resolution paa Hæderstegns-Sagen: See
Commissionens Indstilling«.
Almindeligvis fandt Haandværkernes Forfremmel
ser fra Lærling til nederste Svende-Klasse Sted den
1ste Januar, men 1841 og 1852—55 var Datoen herfor
forrykket til den 1ste April, hvilket medførte, at de
Mænd, der ellers vilde have haft 25 Aars Tjenestetid
den 29. Januar 1866 og 1877—80, manglede godt 2
Maaneder i den fulde Tid; Kommissionen forhandlede
sig til at indstille disse Folk, og Ministeriet bifaldt.
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1882 skulde de, der var dekorerede, møde ved
Christiansborgs Slotsport og melde sig hos Chefen for
Orlogsværftets Adjudant, førend de fremstilledes for
Kongen, og der var udstedt Ordre om, at de dagløn
nede skulde have »fulde Dagpenge, idet Dagen derhos
skal være en Fridag«.
Kommissionen forespurgte 1884 om, »hvorvidt en
Æresoprejsning kan anses for tilstrækkelig til at fri
tage en af Søetatens faste Mandskab, der har været
straffet, fra at blive behandlet efter § 7 i det Kongelige
aabne Brev, naar han ansøger om at blive benaadet
med Hæderstegnet«, og Ministeriet svarede, at »en saadan Fritagelse vil være afhængig af hvert enkelt Til
fældes Natur«. Den her omhandlede Persons Sag drejede
sig om en uretmæssig Berigelse, — han fik Medaillen
efter et Aars Ventetid.

Den 30. December 1885 bestemte Ministeriet, at
Personer, der havde erholdt 8 eller 16 Aars Hæders
tegn ved Hæren, kunde bære dette sammen med Hol
mens Hæderstegn, (det gjaldt Sømineunderofficerer,
der havde tjent i Hærens Ingeniørkorps).

Chefen for Orlogsværftet, Kontreadmiral Braag,
tilskrev den 26. November 1886, samme Aar som han
tiltraadte Embedet, Kommissionen: »Tildeling af Hæ
derstegnet er en Naadesbevisning af Hans Majestæt
Kongen; Ingen kan paaberaabe sig nogen Bet til at
erholde det, — i saa Fald vilde det intet Hæderstegn
være«.
Formanden for Kommissionen meddelte den 3.
Januar 1888 til Chefen for Orlogsværftet, at »visse
feilagtige Meninger havde faaet Adgang mellem Mand-
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skabet om det aabne Brevs Bestemmelse«, og han,
(Direktøren for Skibbygning og Maskinvæsen), foreslog
derfor, at Brevet tryktes paa et Ark og derpaa opsloges i Værftets Værksteder og andre Samlingspladser,
hvortil Mandskabet havde Adgang, men Chefen for
Orlogsværftet svarede s. D., at »en almindelig Kundgjørelse af det kongelige aabne Brev af 12. November
1886 ikke kan ventes at finde Ministeriets Billigelse«,
Forslaget vilde derfor ikke blive gjort til Genstand for
Indstilling, og »ej heller blive iværksat af Orlogs
værftet«. Direktøren anmodedes som Følge heraf om,
»paa anden Maade at søge at modvirke de feilagtige
Meninger«.

Den 12. Oktober 1889 bestemte Ministeriet, at der
skulde tilstilles det Mandskab, der var, eller som frem
tidig blev benaadet med Hæderstegnet, et Diplom, og
at dette fremtidig skulde følge løst med Medaillen og
det aabne Brev. Der udarbejdedes 2 Udkast, af hvilke
man antog Bestyreren for Bygningsvæsenets den 19.
November.

1891 ansøgte kun 5, (alle Militære), om Hæders
tegnet, og af disse slap 3 igennem. 1893 var der kun
een Ansøger, en Smed, der 1870 var straffet med 5
Dages simpel Arrest for Slagsmaal paa offentlig Gade,
men, som single, indstilledes han og fik Medaillen
overrakt i Admiral Bruuns Kontor paa Søkvæsthuset,
hvilket overværedes af Direktøren for Skibbygning og
Maskinvæsen og Smedemesteren.
Den tilsyneladende svækkede Interesse for Hæ
derstegnet alarmerede Ministeriet, og det forespurgte
Chefen for Orlogsværftet om Grunden, »der vel neppe
kan antages at skyldes tilfældige Aarsager«.
Spørgsmaalet gik videre. Direktøren svarede, at
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Standsningen for hans Folks Vedkommende skyldtes
Ministeriets Resolution af 24. September 1861 vedrø
rende Antagelser til Haandværkerkorpset og de Re
duktioner af Styrkerne, som var en Følge af Loven
om Søværnets Ordning af 24. April 1868.
Ekvipagemesteren svarede, at Standsningen for Ma
troskorpsets Vedkommende skyldtes samme Lov, idet
de, fra den i Henhold til denne Lov oprettede Under
officersskole, først havde tjent 25 Aar i 1898; endvidere
fik saa mange Værftsarbejdsmænd, som ogsaa hørte
til Korpset, Medaillen i September 1885, at der nu
ikke var ret mange tilbage, og de vilde successive
ansøge.
Søtøjmesteren svarede, at fra den 1. April 1866,
da den sidste Underkonstabel udnævntes, til den 1.
Oktober 1872, da den første Overkonstabel efter Loven
af 1868 udnævntes, fandt der ingen Tilgang Sted til
Artillerikorpset.
Kommissionens samlede Svar gik ud paa, at Grun
den maatte søges i den fra Ministeriet urider 24. Sep
tember 1861 udgaaede Resolution, hvilken var en Følge
af Betænkningen fra den Kommission, som blev ned
sat den 21. April 1859 til Undersøgelse af Orlogsværftets Drift. Resolutionen bestemte bl. a., at Vakan
cer mellem Haandværkerne indtil videre ikke skulde
besættes. Som Følge heraf standsedes de faste Ansæt
telser af Haandværkere indtil 1870, da Ministeriet be
stemte, at saadanne atter kunde foretages. For de mi
litære Afdelingers Vedkommende henvistes til Opret
telsen af Underofficersskolen og den deraf flydende
Standsning.
Pengegaven bortfaldt for Underofficerer og Officianter i Henhold til § 15 i Lov om Lønninger m.v.
ved Søværnet af 15. Maj 1868, men ifølge § 2 i Lov
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af 29. Marts 1893 om Tillæg til Lønningslov af 1868
fik disse Klasser atter Adgang til Gaven.
Til Dekoration indstilledes 1896 de første 6 Un
derofficerer, der var udgaaede fra Underofficersskolen,
idet Kommissionen henstillede, at deres Tjenestetid
til Holmens Hæderstegn regnedes fra 1870, da de op
rykkedes i ældste Klasse. Ministeriet holdt imidlertid
paa, at Tjenesten hele Elevtiden var Lærlingetjeneste,
og de kom altsaa ikke i Betragtning.

I 1899 blev et Hæderstegn for første Gang holdt
tilbage, efter at Hans Majestæt Kongen havde godkendt
Indstillingen, — dette er kun sket ganske faa Gange.
1904 afgjorde Ministeriet et Spørgsmaal, der aldrig
før havde været fremme. En Mand blev sindssyg,
»vistnok uheldbredelig«, nogen Tid førend han skulde
have Medaillen, og Kommissionen mente derfor ikke
at kunne indstille ham, han havde heller ikke selv
skrevet Ansøgningen. — Han fik Medaillen. — Han
var ikke afskedigedet før efter de tjente 25 Aar, hans
Sygdom gjorde ham ikke uberettiget, han havde selv
været ude af Stand til at skrive Ansøgningen, »der
overhovedet kun kan henregnes til de formelle Be
stemmelser vedrørende Forretningsgangen for Sagen
om Hæderstegnets Uddeling«. I Admiral Zachariaes
Paategning, Spørgsmaalet vedrørende, staar der bl. a.,
»man maa jo dog huske paa, at Tegnet er et Bevis
paa 25 Aars god og hæderlig Tjeneste------ og at den,
som------ ikke erholder Hæderstegnet, derved faar
noget af en Plet paa sig«.

1914 tilstilles Kommissionen Marineministeriets
Ønske om fremtidig at »anlægge en noget strengere
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Maalestok« ved Bedømmelse af Ansøgernes Kvalifika
tioner. Denne lille »Næse« skyldtes Chefen for Orlogsværftets Paategning paa Indstillingslisten: »det fore
kommer mig, at Kommissionen har stillet sig noget
for lemfældigt«.

1922 optoges paa Tillægsbevillingsloven en Bevil
ling, saa de Pensionister, der var afskedigede eller vilde
blive afskedigede efter Statstjenestemandslovens Ikraft
træden, kunde erholde den aarlige Hædersgave.
Ministeriet udstedte den 17. Februar 1923 en Skri
velse om, at »Hæderstegnet for god Tjeneste ved Sø
etaten bortfalder fremtidig for de Dæksofficerer, Dæksofficersassistenter og dermed ligestillede, der ikke for
hen har været Underofficerer eller dermed ligestillede«.

Admiral Scheel gjorde i sin Behandling af Kom
missionens Forslag til et nyt, det sidste, kongeligt
aabne Brev opmærksom paa, at Københavns Brand
væsen ogsaa har et 25 Aars Hæderstegn, »der nu er
tildelt de af Brandvæsenets Officerer, som har gjort
Tjeneste i Brandkorpset i 25 Aar«.
Forhandlingerne om Affattelsen af Paragrafferne
gav Direktør Adolph Anledning til at korrigere Gene
ralauditøren: »Betegnelsen Underklasser eksisterer vist
nok ikke efter Ikrafttræden af Søværnsloven af 1922«.
Med denne demokratiske Opfattelse, der er et
sandt Barn af sin Tid, skal denne Beretning om det
nu helt demokratiske Hæderstegn afsluttes.
Oversigt og Data.
Statuter:

29. Januar 1801, Chr. VII, kgl. aabent Brev.
4. September 1814. Fr. VI, kgl. aabent Brev.
10. Januar 1833, Fr. VI, kgl. Anordning om Udvidelse
af Bestemmelserne i det kgl. aabne Brev af 1814.
1. Juni 1843, Chr. VIII, kgl. aabent Brev.
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12. November 1886, Chr. IX, kgl. aabent Brev.
19. November 1924, Chr. X, kgl. aabent Brev.
1. April 1925, ministerielle Bestemmelser, stadfæstede
af Kong Chr. X. (Tillæg 9. December).
5. December 1934, ministerielle Bestemmelser, stadfæ
stede af Kong Chr. X.
Navn:
29. Januar 1801: (uofficielt) Hæderstegn for udmærkede
Arbeidere ved de Kongelige Verfter.
1. Juni 1843 : Hæderstegn for god Tjeneste ved SøeEtaten.
12. November 1886: Hæderstegnet for god Tjeneste ved
Søetaten.
Medaillen: Sølv. 31 mm i Diameter. Vægt 16 gr. Øsken og Led
til Baandet, for ældste Type dog kun Øsken.
Medaillør: 1801: P. L. Gianelli; (Söe-Etatens Casse-Bog, 1801, 267,
12. Febr.)
1814: J. Conradsen; (Fin. Coll. Protk. A. 1. 10. Apr. 1815,
Side 265).
1843: F. Krohn; (se næste Side).
Indskrift: 1801: Forsiden: Det kongelige Chiffer med Omskrift:
»29. Januarii 1801«, samt: »For god
Tieneste«.
Bagsiden: »25 Aar«.
1814: Forsiden: Det kongelige Chiffer med Omskrift:
»29de Januarii 1801.« samt: »For god
Tieneste«.
Bagsiden: »Fortjent.«
1843: Forsiden: Den kongelige Stifters Navnetræk med
Omskrift: »29 Januar 1801«, samt: »god
Tjeneste,« Indskrifterne gengives efter
det kgl. aabne Brev, men der har altid
staaet: FOR god Tieneste«.
Bagsiden: »Fortjent.«, (ligeledes efter det kgl.
aabne Brev, men der har altid siden
1814 staaet: »Fortlent«.
1886: Forsiden: Den kongelige Stifters Navnetræk med
Omskrift: »29 Januar 1801«, samt: »for
god Tjeneste«.
Bagsiden: »Fortjent«, (jvnf. ovenst. Anmrkn).
1924, 1925 og 1934: Forsiden: Den kongelige Stifters
Navnetræk med Omskrift: »29de Januar
1801«, samt: »for god Tjeneste«.
Bagsiden: »Fortjent«.
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Det er her paa sin Plads at bemærke, at Indskriften
paa den Medaille, der nu anvendes, og som har været
anvendt siden Chr. VIll’s Tid, er:
Forsiden: kronet »CR VII«, med Omskrift i Bue for
oven: »29 JAN: 1801«, og i Bue forneden:
»FOR GOD TIENESTE«.
Bagsiden: »FORTIENT«. (Indskriften paa de forskellige
Medaillers Bagside er anbragt i en Egekrans,
noget forskellig paa de uens Medailletyper).
Medailleindskrifterne gengives rigtigt (undtagen Bagsiden af
No. 22) i »Vilhelm Bergsøe: Danske Medailler og Jetons samt militære
Hæderstegn fra 1789—1892«, Kjøbenhavn 1893:
No. 20. (Medaillen fra 1801).
Forsiden: foroven »29 IAN. 1801.«,
derunder: Kongens kronede Navnechiffer,
hvorunder: »FOR GOD TIENESTE.«
Bagsiden: lige, »25 AAR.«
midt i en Egekrans med to frie Baandender.
No. 21. (Medaillen fra 1814).
Forsiden: som No. 20.
Bagsiden: som No. 20, med Undtagelse af Indskriften, der
er forandret til »FORTIENT.«
No. 22. (Medaillen fra Kong Chr. VIll’s Tid, formodentlig fra 1843).
Forsiden: foroven: »29 JAN: 1801«,
derunder: som Nr. 20 og 21,
nederst: »FOR GOD TIENESTE«.
Bagsiden: lige, »FORTIENT«. (Hos Bergsøe: »fortient.«).
midt i en Egekrans, forneden med lukket Baandsløjfe,
og herunder: et lille: »F—K«, der viser, at Medailløren er F. Krohn.

No. 23-25. Uofficielle Miniaturemedailler.

Baand:

1801: Medaillen skal bæres i et rødt og hvidt Baand.
1843: Medaillen skal bæret i et rødt Baand med hvid Stribe.

Bæring: 1801: Medaillen skal bæres aabenlyst paa Brystet under
Arbejdet paa Værftet og andetsteds.
1843: Medaillen skal altid bæres til Uniform og maa
bæres til civil Paaklædning.
1886: Medaillen skal altid bæres til Tjenesteuniform og
maa bæres til civil Paaklædning; Civile skal bære
Medaillen ved alle højtidelige Lejligheder.
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1824: Militære skal bære Medaillen i Henhold til Uni
formsreglementet og maa bære den til civil Paaklædning; Civile bør bære den ved højtidelige Lej
ligheder.
Diplom: 29. Januar 1890:
Format: Folio. Tovværksramme med Anker i hvert af de
øverste Hjørner paa Papirets lange Led, og i de underste
en Flagdekoration med kronede Emblemer, tilvenstre Skib
bygger og tilhøjre Artilleri, Matros og Sømine. I Midten
øverst: en Dannebrogssløjfe med Afbildning af Medaillens
Forside, (dog med Paaskrift i øverste Bue: »29. Jan. 1801.«),
og herunder to korslagte Grene. Diplomets Tekst i udfyldt
Stand (her er som Eksempel valgt Forfatterens Diplom):
(Teksten er typografisk opstillet):
»Undertegnede Chef for Orlogsværftet
»gjør herved vitterligt
»at det ved allerhøieste Resolution af 4’ Januar 1922 har
behaget
»Hans Majestæt Kongen (i særligt fremhævet Tryk)
»at benaade
»Løjtnant i Søofficerskorpset Christian Bendix Thostrup
Fortjenstmedaillen
»med
»Hæderstegnet for god Tjeneste ved Søetaten.
Henri Konow
/e. Olrik.«

1926: Øverst: Det danske Vaaben,
derefter, (almindeligt dobbelt Folioark):
»Det af
»Hans Majestæt Kongen (i særligt fremhævet Tryk)
»indstiftede Hæderstegn for god Tjeneste ved
»Søetaten er ved allerhøjeste Resolution tildelt
»(Stilling)
»(Navn)
»fra den (Dato) at regne
»Et Eksemplar af de allerhøjst stadfæstede
»Bestemmelser vedrørende Hæderstegnet vedlægges.
»Marineministeriet, den (Dato og Aar).
»(Ministerens Underskrift).
»(Marineministeriets Stempel).
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Patent 1926.
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»(Kontorchefens Underskrift).
»Patent
»for
(Den dekoreredes Stilling og Navn).«
1936: Samme Dokument med den Forandring, at den oven
for anførte 10. Linie fra neden er affattes saaledes:
»fra den 29de denne Maaned at regne.«
og den 7. Linie fra neden:
»Marineministeriet, den (Dato) Januar 19 (Resten
af Aarstal).«
Berettigede: 1801: Haandværkerbefalingsmænd,Skibstømmermænd
ved »Flaadens Vedligeholdelse« og Knæsmede af
1ste og 2den Lønningsklasse, samt andre sær
ligt udmærkede Arbejdere.
1814 : De forannævnte; højerestaaende Underofficerer af
Artilleri- og Matroskorpsene, samt Personer, der
har tjent sig op fra disse Stillinger; endvidere
alle Haandværkere i 1ste og 2den Lønnings
klasse m. fl.
1830: De forannævnte; Sergeanter ved Divisionerne.
1831: De forannævnte; Skrivere.
1832: De forannævnte; Arsenal- og Arbejdsunderofficerer m. fl., Smede i 1ste Klasse ligestilledes
med Knæsmede.
1843: Enhver fast Mand, der i 1ste Division (Artilleriog Matroskorpsene) er avanceret til Underoffi
cersgrad og i 2den Division (Haandværkerne)
er kommen i 1ste Klasse, samt de Haandværkere,
der i 1843 stod i 2den Klasse. Endelig de Per
soner, der er avanceret op fra disse Underklasser.
1886: Enhver, som enten henregnes til Søværnets faste
Underklasser eller fra disse har tjent sig op til
højere Stillinger.
1924: Midlertidige Befalingsmænd og faste Menige
samt ligestillede; Tjenestemænd uden kongelig
Udnævnelse ved Flaadestationen og Orlogsværftet,
samt Personer, der har tjent sig op fra saadanne Stillinger.
1925: Enhver Mand, der forretter Tjeneste ved Sø
værnet eller i dettes Administration.
1925 (9/12): De forannævnte, samt Kvinder i samme
Tjeneste; samt som 1934.
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1934: Enhver Mand eller Kvinde, der har forrettet
Tjeneste ved Søetaten eller i dennes Adminstration.
1938: De forannævnte; Personer ved Københavns Sø
befæstning.
Udelukkede: 1801: Personer, der efter Dom har udstaaet korporlig
Straf, eller er behæftet med visse Laster.
1843: De forannævnte, samt Personer, der har været
sat under Tiltale, og ikke er aldeles frifundue.
1886: Personer, der ved Dom er fundne skyldige i en
i den offentlige Mening vanærende Handling,
har udstaaet Straf af mørk Arrest paa ind
skrænket Kost, streng Arrest i Bøjen, Fængsel
paa Vand og Brød, eller strengere Straf.
1925: Personer, der har begaaet en vanærende Handling.
Erhvervelse : 1801: De adgangsberettigede skal henvende sig til en
Kommission; Hæderstegnet tildeles, (event, »for
brydes«); de dekorerede er benaadede; Tilde
lingen skal foregaa paa en højtidelig Maade;
(administrativt bestemtes, at der skulde ansøges
om Tildeling af Hæderstegnet).
1843: Der skal andrages om Hæderstegnet.
1924: De berettigede skal anmelde deres Adgang til
Hæderstegnet.
1925: Der skal ikke anmeldes; Hæderstegnet tildeles,
men der nævnes intet om, at Tildelingen skal
foregaa paa højtidelig Maade; man benaades ikke.
1801 : Mestre benaades med en udmærket Mundering.
Uniform:
1814: Mestre maa bære Sø-Sekondløjtnants Distink
tioner paa Ærmerne.
1832: Mestre maa bære Sø-Sekondløjtnants Epauletter
i Stedet for Ærmedistinktionerne.
1843: Der nævnes intet om nogen særlig Uniform.
1801: Mestre benaades med Søofficers Rang.
Rang:
1814: Mestre benaades med Rang No. 3 i 8de Klasse.
1886: Der nævnes intet om Rang.
1801 : Tømmermænd og Knæsmede, der benaades med
Titel:
Hæderstegnet, skal bære Navn af henholdsvis
»Kongelige Skibbyggere« og »Kongelige Skibssmedde«.
1814: Der nævnes intet om Titler.
Pengegave : 1801: 10 Kroner, (se: »Slutning«).
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10 Rbdlr. Sølv Værdie.
10 Rdlr. Sølvmynt.
20 Kroner, (i Guld fra 1874 til 1914).
Der nævnes intet om Pengegave.
Den virkelige Omskiftningstid falder sam
men med Møntsorternes Forandring.
Uddeling:
1801: 15 Juni: Hæderstegnet uddeltes første Gang.
1802: 29. Januar: Uddeltes første Gang paa Holmens
Hædersdag.
1815: 29. Januar: Uddeltes første Gang almindeligvis
til højere Militærpersoner.
1833: 29. Januar: Uddeltes første Gang til Arsenalog Arbejdsunderofficerer.
1844: 29. Januar: Uddeltes første Gang til alle Under
officersgrader.
1885: 18. September: Uddeltes første Gang til Værftsarbejdsmænd m. fl.
1886: 29. Januar: Uddeltes første Gang paa selve Høj
tidsdagen til alle faste Folk.
1925: 29. Januar: Uddeltes første Gang til midler
tidige Refalingsmænd og faste Menige, samt
Tjenestemænd uden kongelig Udnævnelse.
1925: 4. November: Uddeltes første Gang til alle Mænd
der tjente ved Søværnet.
1926: 29. Januar: Uddeltes første Gang almindeligvis
til afskediget Personel.
1926: 24. Marts: To Kvinder fik som de første Me
daillen, (kgl. Resolution af 17. Marts).
Se videre: Kundgørelser for Søværnet A.
Audiens:
1857: 6. April: Første Fremstilling for Hs. Maj. Kongen.
1883 og senere: Fremstilling paa selve Hædersdagen.
1926 og senere: Ingen samlet Fremstilling.
Collegium: 1801: Admiralitets- og Commissariats-Collegiet under
skriver :
Frederik C.(ron) P.(rinds).
F(riderich) C(hristian) Kaas.
J(ohan) P(eter) Wleugel.
(Kammerherre Friderich Baron) Knuth.
(Professor, Generalauditør) L(auritz) Nørregaard.
/Thunboe.
Holmeris Chef: 1801 : Overequipagemester, Commandeur Ole An
dreas Kierulff.
1814:
1843:
1886:
1924:
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Kommissionen: 1801 : Hæderstegnskommissionen var:
Chefen for Haandværksstokkens 1ste Com
pagnie, Commandeur Christian Frederik
Pontoppidan.
Chefen for 2det Compagnie, Capitain Sigvard
Urne Rosenvinge.
Fabrikmester Frantz Christopher Henrich
Hohlenberg.
Haandværksstokkens Chirurgus, Hans Chri
stian Müller.

Slutning.
Naar det i Statuterne bestemtes, at den aarlige Pengegave, der
knyttedes til Hæderstegnet, skulde udbetales med: »10 Kroner«,
ligger det nær at undersøge, hvorfor netop denne Mønt, der 1801
ikke var almindelig gængse iblandt Publikum, men nærmest maatte
anses som sjælden, blev valgt, og vi finder da, at dette selvfølgelig
ikke var tilfældigt, men derimod tilsigtet.
Det er jo ikke ubekendt, at det var Kronprinsen, der bestemte
de Resolutioner, som udsendtes i Kongens Navn, men altid med
Iagttagelse af den Etikette og det Hensyn, han skyldte Majestæten,
— herpaa tyder ikke mindst Valget af Hæderstegnets Stiftelsesdag,
det kongelige Monogram paa Medaillens Forside og Køllægningen til
Orlogsskibet »Christian den Syvende« paa den første højtidelige
Uddelingsdag, og man kan herudover tillige regne Valget af »Kronen«
baade som et Udtryk for Kronprinsens sønlige Ærbødighed for
Faderen og som et Udslag af hans Hensigt: at gøre Hæderstegns
gaven saa ualmindelig, saa festlig og paaskønnelsesværdig for Mand
skabet, som muligt.
Denne Krone var en prægtig Mønt, udsendt 1771 paa Struensee’s
Foranledning som Kong Chr. VII’s Fødselsdagskrone, — den bar
paa Latin det kongelige Valgsprog: »Fædrelandets Kærlighed, min
Ære«. Den var den sidste Kronemønt, der udmøntedes i Dan
mark før 1873. Stemplerne var skaaret af Medaillør J. E. Bauert,
de opbevaredes paa Rosenborg for at der kunde tages Eftertryk af dem.
Det var altsaa med 10 af disse særlig smukke Sølvmønter, at
Pengegaven oprindelig udbetaltes.

Pengegavens Mønt 1801.
Vi Størrelse.
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