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Mit byggeri af skoleskibet København i tekst og billeder, samt lidt om institutionen
Halskov Kirke.

"Dette foto af Skoleskibet KØBENHAVN er taget i Korsør. Den høje bygning man ser bag skibet ligger der stadig som 
dengang. Dengang var det hotel i dag er det bl.a. havnekontor. Billedet er taget februar måned 1928. 
                                                                                                                                               Copyright M/S Museet for Søfart. 

Skoleskibet KØBENHAVN var kun i Korsør én gang. Det var i forbindelse med afslutningen
af skibets ottende rejse. Man havde i oktober 1927 lastet ca. 4.000 tons salpeter i Argentina.
Denne last skulle leveres til Langelands Korn, Foderstof og Gødningsforretning i 
Rudkøbing på Langeland.  
Skoleskibet stak imidlertid for dybt til at gå ind i havnen i Rudkøbing. I stedet sejlede man 
til Korsør, hvor lasten så skulle omlades til  mindre skibe.
Skoleskibet KØBENHAVN ankom til Korsør den 7. januar 1928 - hele tre uger før den 
aftalte termin. 
Langelands Korn, Foderstof og Gødningsforretning havde ikke mulighed for at modtage 
lasten til den aftalte termin, dvs. 1. februar 1928, lå KØBENHAVN hele januar måned som 
flydende pakhus i Korsør.
Omkring 1. februar 1928 begyndte man at omlade ”Københavns” last af salpeter til mindre 
skibe, som skulle fragte denne det sidste stykke vej til Rudkøbing. Det er nogle af disse 
småskibe man ser ligge langs siden af KØBENHAVN. Det er derfor nærliggende at tror, at 
fotoet først er taget i februar 1928.
KØBENHAVN sejlede fra Korsør den 21. februar 1928, da omlastningen var tilendebragt. 
Kursen blev sat til Nørresundby hvor ”København” skulle laste cement til Buenos Aires i 
Argentina.
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Rederiet ØK lod ”København” bygge til fragt og skoleskib. Skoleskibet København var en 
femmastet bark med en B&W dieselmotor på 508 HK som hjælpemaskine, søsat 1921 og var
verdens største sejlskib. Kaptajn på skibets første rejse 26. oktober 1921 – 7. november 
1922, var kommandørkaptajn og teknisk direktør i A/S Det Østasiatiske Kompagni (EAC) 

                 

                                   Niels Juel-Brockdorff.                                              Kaptajn   Ferdinan .Andersen.
                                                                                                         Kaptajn Hans Ferdinand Andersen. Han blev også 
                                                                                                         kaldt "Tyfon-Ferdinand", fordi han, når der kom lidt    
.                                                                                                       vind, skyndte sig at tage sejlene ned, fordi der nok var  
.                                                                                                       en tyfon på vej.                     Copyright M.S. Museet for søfart.

Skibet blev bestilt i 1913, og skroget stod færdigt i 1915, men grundet 1. verdenskrig blev 
skibet ikke færdigbygget. Skroget blev slæbt til Gibraltar, omdøbt til "Black Dragon" og blev
brugt som kuldepot. Efter 1. verdenskrig blev et nyt skrog bygget efter de oprindelige 
tegninger, og skibet blev endelig færdigbygget og søsat 24 marts 1921. 
Under kaptajn Hans Ferdinand Andersen forsvandt skibet sporløst i december 1928 eller i 
januar 1929 med 60 mand om bord efter at have forladt Buenos Aires med kurs mod 
Adelaide i Australien. Hvad der forårsagede Københavns forlis er aldrig blevet opklaret. 
 Fotoet af skibet i Korsør havn er med sikkerhed taget i tidsrummet 7. januar- 21. februar 
1928. Dog formentlig en gang i løbet af februar måned. København var kun i Korsør én 
gang. Det var i forbindelse med afslutningen af skibets ottende rejse. Man havde i oktober 
1927 lastet ca. 4.000 tons salpeter i Argentina. Denne last skulle leveres til Langelands 
Korn, Foderstof og Gødningsforretning i Rudkøbing på Langeland. Københavns stak 
imidlertid for dybt til at gå ind ind i Rudkøbing. I stedet sejlede man til Korsør, hvor lasten 
så skulle omlades til mindre skibe. København ankom til Korsør lørdag den. 7. januar 1928 
- hele tre uger før den aftalte termin. Da Langelands Korn, Foderstof og 
Gødningsforretning først havde mulighed for at modtage lasten til den aftalte termin, dvs. 1.
februar 1928, lå København hele januar måned som flydende pakhus i Korsør. Omkring 1. 
februar 1928 begyndte man at omlade Københavns last af salpeter til mindre skibe, som 
skulle fragte denne det sidste stykke vej til Rudkøbing. Det er nogle af disse småskibe som 
man på fotoet ser ligge langs siden af København. Det er derfor nærliggende at tror, at 
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fotoet først er taget i februar 1928. København sejlede fra Korsør den 21. februar 1928, da 
omlastningen var tilendebragt. Den ankom Nørresundby og udlossede den sidste salpeter og
indtog en last cement til Buenos Aires. 

     Et unikt fotografi af skoleskibet København ved Amerikakajen i Korsør, dengang var der travlt i havn og måske et af 
.    T.H. Rasmussens dampskibe ud for hans pakhus.                                                                  Copyright M/S Museet for Søfart.
 

10. og sidste rejse.
 Efter at havde fået udlosset lå man længe og ventede på ordre og endelig kom den. Gå tom 
til Adelaide og den 14. december var det afgang efter de havde lastet ballast. Jeg mener det 
var 12 1300 tons sten og da de ikke kunne få mere af sten tog de 900 tons sand og fyldte 
deres ballasttanke op.                                                                                                    
Senere fortalten S/S City af Auckland at de den 21. december også havde hørt 
”Københavns” radio fungere. Det finske skib S/S Ponape, der var sejlet fra Buenos Aires 
senere en”København”, var ankommet til Melbourne efter en rejse på 58 døgn. Ved 
passagen af Kap Horn havde skibet på 43 – 44 grader sydlig bredde mødt tæt tåge og 
isbjerge. Samtidig meddeles, at finsk sejlskib ”Grace Harwae”, der den 4, marts 1929 
ankom til Port Lincoln i Syd Australien fra Nordamerika, havde de mødt adskillige store 
isbjerge.

M/S Arizona rederiet DFDS, hørte skoleskibet Københavns radio. Norske s/s William Blumer var den sidste der hørte 
og morsede med ”København,” ønskede god jul og aftalte at kontakte hinanden efter jul, samtidig meldte ”København”
alt vel ombord.                                                                                                                             Copyright M/S Museet for Søfart.
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 Sydlige Atlanterhav.                           

Jeg blev jo ufrivillig pensionist i 2008. Jeg var startet i rederiet Nielsen & Brisling og efter 
første tur kom jeg hjem og i flg. min aftale med rederiet skulle holde 2 måneders ferie og så 
afsted igen i 2 måneder. Sådan gik det desværre ikke. To dage efter hjemkomsten fik jeg en 
blodprop i ”hovedmaskinen”, der lammede hele min højre side. Ude af proppen på Holbæk 
sygehus og indlagt til genoptræning på Korsør Sygehus, hvor de lovede mig at få mig op at 
stå igen hvis jeg også selv ville give den en skalle og det ville jeg naturligvis. I dag vil jeg 
sige et stort TAK til de dygtige og tålmodige fysioterapeuter på Korsør Sygehus fantastiske 
genoptræning var jeg efter et ½ år på ”ret køl” igen og helt klar til at sejle ud igen. Jeg 
havde dog mine bange anelser og en dag mødte jeg i Føtex søfartslæge Jørgen Andersen og 
spurgte ham hvad han ville sige til jeg igen ville havde et stempel i den ”blå”. Han kiggede 
lidt længe før han svarede, lad være at spørge mig om det svarede han. Det var så slut med 
et dejligt liv som sømand. Alle søfolk skal havde en søfartslæge til at give et stempel ok i den
blå bog for uden den kan man ikke mønstre ud i nogen skib. 

                                           M/S Sine Bres i Dieppe Frankrig med 4000 tons hørfrø i lasten.                 Copyright. Privat.
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          Ombord på sine Bres en aften med i stille vejr i Biscayen. Måske fornemmes savnet til søen.           Copyright, privat.

Den ”blå” er ikke en bog men et hæfte hvor lægen giver et stempel som bevis på ens helbred
er godkendt. Søfarende skal godkendes til sejlads en gang hvert andet år, når søfartslægen 
har undersøgt den søfarende og givet grønt lys for udmønstring er den søfarende først klar 
til udmønstring. Der kan være undtagelser fx. ved diabetes som jeg har. Jeg får med en 
velreguleret diabetes lov til at sejle worldwide i et år før jeg skal til søfartslæge igen og det 
er der ingen problem i. Kun søfartslægen kan give en tilladelse eller afslå og desværre blev 
det for mig pensionisttiden der startede og det var jeg ikke afklaret med, men sådan blev det,
men er der noget jeg savner er det det frie liv til søs. Jeg kunne ikke forene mig med 
tingenes tilstand og så var det tanken opstod om at bygge et skib og det blev så skoleskibet 
København. Det var faktisk en gammel drøm der fik mig på ideen. 

Nå det var lidt om byggeriet jeg skulle i gang med. 
Jeg var godt klar over det var en kæmpe udfordring og jeg blev da også af flere 
”professionelle” småskibsbyggere advaret. Start med et mindre var det råd jeg fik, men når 
jeg har sagt A bliver det også B og så er der ingen vej tilbage. Sådan har jeg altid haft det 
med de ting jeg har gjort eller lavet. Jeg var startet med A. Det første stykke tid var det sjovt
meget sjovt, men som tiden gik blev det sjovere, ind til Kathe en dag sagde, det støver og 
sviner i stuen og det gad hun ikke mere. For at undgå hendes ”kvidren” meldte jeg mig ind i
en modelskibsklub. Hvad gør man ikke for husfreden skyld. 
Desværre viste det sig jeg havde brugt uoriginale tegninger,  men tilfældigt fik jeg besøg af 
Morten Tinning som er museumsinspektør på M/S Museet for Søfart i Helsingør. Han var 
med ude i klubben og så mit byggeri og efter at havde set det bemærkede han at de havde de
originale tegninger og lovede mig at sende dem og samtidig en 4-500 billeder af og fra 
skoleskibet København. Det bevirkede jeg måtte flytte placeringen af de 5 master og rette 
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flere andre ting, bl.a. styrehuset der skulle laves helt om. De mange billeder gav mig en unik
muligheden for at se hvor de mange små enkeltheder var, som ikke fremgår af de originale 
tegningerne. Det var en stor hjælp til at bygge skibet nøjagtig som det var dengang det blev 
bygget.

Kølen strækkes (ægges) i efteråret 2214.

Spanterne og bor monteres. Og så skal dækkene monteres med afmærkning til masterne. 

Spartle slibe, spartle slibe.  Når man selv er tilfreds er det male måske spartle og så male igen osv. osv.
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Her er det så ventilerne det er klar til montage. Jo mere man montere jo sværere bliver det mht. at komme til.

En 
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Tegning af ”København”.  Forstørret op kan man se hvor de forskellige ting var. 

            En af rigning tegningerne. Der var nok at ”hive i.                          
                                                                                                                                                             Copyright M/S Museet for Søfart.  

Tegninger med officielle stempler. Lidt svære at se men dog stemplet. De samme tegninger som værftet Ramage og 
Ferguson i Leith byggede ”København” efter. Den blev søsat den 24. marts 1921. Copyright M/S Museet for Søfart.            
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.”København” havde følgende mål. 5.200 Dw. Skrogets fulde længde 120 meter. Længden 
fra bom til bom. 131,67 meter. Skrogets største brede. 15,03 meter. 
Total højde på hver af de 4 forreste master var fra dækket 76,71 meter. Mesanmasten var 
små 8 meter kortere. En ændring i skibets rigning fra den oprindelige tegning var indførelse
af en dobbelt gaffel på mesanmasten for at fordele vægten af det store skonnertsejl på to 
duge. Det totale sejlareal var 49.992 kvadratfod = 4646,1 m2 Med sejl kaldtes masterne, 
fortop , stortop, middeltop, krydstop og mesantop. Ved levering fik skibet to sæt sejl. Hvert 
sæt bestod af ca. 45 stk. og vejede 8 tons. I forundermærssejlet var indvævet ØK i blåt. 
Sejlene blev hejset og braset af spil. Kun topsejlene, røjlerne, blev sat op ved håndkraft. Den
stående rig var af jern wire og havde en total længde af 8,5 km. Det løbende gos var af 
hamp og totallængden var 42,8 km. Der løb igennem ca. 1.200 blokke af forskellig størrelse.
På dækket var der 70 halende parter ( ender) ved hver mast og eleverne skulle lære navnet 
på hver enkelt og dets funktion.

Nå, tilbage til det sjove. 
For at bygge modelskibe er det nødvendigt med specialværktøj og her er et lille udsnit.

Hjemmelavet tang af et stykke fyrretræ og en maskinskrue med fløjmøtrik. Er perfekt til små loddeopgaver. 

Ud over disse værktøjer skal man bruge specialværktøjer. Rigningsværktøj og alt i små tænger. 
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Granuleret bivoks, som smeltes og formes til en kugle, når kuglen er helt tør og hård er den 
klar til brug. 
Så bliver trådene meget nemmere at arbejde med og en smule stivere, det virker også som 
en slags imprægnering. Det er uundværligt og det vil man opdage når man vil tråde en nål 
og når man fx. skal ”skære” flere blokke på samme tid.
 Bivoks (cera alba) er en voks, der produceres af bier i kirtler på bagkroppen og ses som 
små skæl, der vokser ud mellem leddene i biens bagkrop. Voksen bruges af bierne til at 
bygge de vokstavler, som hele boet består af. Tavlerne består af omtrent vandret liggende, 
sekskantede celler til begge sider. Bivoks stammer fra bier, hovedsageligt fra honningbien, 
Apidae, den brødløse bi, Meliponinae, og humlebien,Bombinae. Bivoks fra honningbierne, 
Apis mellifica, er dog langt den mest almindelige og bedst kendte, også op gennem tiderne. 
Bivoks har været anvendt som brændstof og belysning i mange kulturer.
 Ud over det her nævnte bruger man meget andet småt værktøj, tape, flere typer lim, træ og 
metal, maling og en hel række andre ting. 

Min min arbejdsplads i flere år. Helt sikkert en dejlig, lærerig og interessant tid.
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Det var lidt byggeri jeg skulle i gang med. 
Jeg var godt klar over det var en kæmpe udfordring og jeg blev da også af flere prof. 
”småskibsbyggere” advaret. Start med et mindre var det råd jeg fik, men når jeg har sagt A 
bliver det også B og så er der ingen vej tilbage. Sådan har jeg altid haft det med de ting jeg 
har gjort. Jeg var startet med A. Det første stykke tid var det sjovt meget sjovt, men som 
tiden gik blev det sjovere, ind til Kathe en dag sagde, det støver og sviner i stuen og det gad 
hun ikke mere. For at undgå hendes ”kvidren” meldte jeg mig ind i en
 modelskibsklub. Hvad gør man ikke for husfreden skyld. 
Kølen lægges i 2013. Det er bydende nødvendigt at man fra begyndelsen er 100 % nøjagtig.
Er man ikke det, opdager man unøjagtigheden på et tidspunkt og i de fleste tilfælde kan man
skrotte det meste igen og så er det forfra igen og det får man lange nos………… hov, nå 
undskyld mit franske.
Det viste sig jeg havde brugt tegninger der desværre ikke var de originale, men tilfældigt fik
jeg besøg af Morten Tinning som er museumsinspektør på M/S Museet for Søfart. Han var 
med ude på Revet og så mit byggeri og lovede mig de originale tegninger af ”København” 
og 4-500 billeder af og ombord på København. Det bevirkede jeg måtte flytte placeringen af
de 5 master og rette flere andre ting. De mange billeder gav mig muligheden for at se hvor 
de mange små enkeltheder, som ikke fremgår af tegningerne var. Det var en stor hjælp til at 
bygge skibet nøjagtig som det var, dengang det blev bygget. 

 

Løvsaven, file sættet, sandpapir korn 120, males med grunder 2 gange og lak 2 gange. 
 Når det er udført til min tilfredshed, er 5 rær og 4 salinger færdige til montering.

Så er der 4 tilbage.
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Total højde på hver af de 4 forreste master var fra dækket 76,71 meter. Mesanmasten var 
små 8 meter kortere. En ændring i skibets rigning fra den oprindelige tegning var indførelse
af en dobbelt gaffel på mesanmasten for at fordele vægten af det store skonnertsejl på to 
duge. Det totale sejlareal var 49.992 kvadratfod = 4646,1 m2 Med sejl kaldtes masterne: 
fortop , stortop, middeltop, krydstop og mesantop. Ved levering fik skibet to sæt sejl. Hvert 
sæt bestod af ca. 45 stk. og vejede 8 tons. I forundermærssejlet var indvævet ØK i blåt. 
Sejlene blev hejset og braset af spil. Kun topsejlene, røjlerne, blev sat op ved håndkraft. Den
stående rig var af jern wire og havde en total længde af 8,5 km. Det løbende gos var af 
hamp og totallængden var 42,8 km. Der løb igennem ca. 1.200 blokke af forskellig størrelse.
På dækket var der 70 halende parter ( ender) ved hver mast og eleverne skulle lære navnet 
på hver enkelt og dets funktion.
Efter skroget var bygget op var det maling, spartling, slibning, maling spartling slibning 
osv. ind til den var glat som en barnenumse og så 2 gange mellemstrygning og 2 -3 gange 
oliebaseret alkydmaling som afslutning. Så kom det svære troede jeg. Der stod master, rær, 
brobygning, dækshuse og meget andet på programmet.

Efter jeg fik de originale tegninger var min placering af masterne forkerte, her er de rigtige målebare tegninger. 
Oplysning om navnene på masterne og visning til bumkinerne ”bommene”har jeg påført for at vise uvidende navn og 
placering.                                                                                                                            Copyright M/S Museet for Søfart. 

Skroget er færdig og der opmåles til koøjer og produktionen af koøjerne går i gang.
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Min gode ven Søren drejede ca. 135 koøjer ud af 8 m.m. tykke messingstænger til ”København”.

Da jeg modtog de originale tegninger og billederne kunne jeg se styrehuset var forkert, masterne var forkert placerede. 
Heldigvis kunne de 4 mastehuller skjules af overbygningerne. Midtermasten ”kostede” et nyt styrehus dæk . Styrehuset 
skulle laves helt om, ikke engang gelænderet kunne reddes og så var det om og det tager tid.
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 Styrehuset.

           

   
            

             Sådan så ”Københavns” styrehus ud. Styremaskinen var ikke opfundet. Direkte styring var tungt at dreje 
             og årsagen til der i dårligt vejr var op til 4 rorgængere ved roret til at holde skibet på kursen.

                                                                                                                    Copyright M/S Museet for Søfart.

            .
             
             
           

             Her mangles så bare 2 mand til rors. Læg mærke til den lille svarklokke over rattet.  Der er en lille  
             historie om hvornår og til hvad man brugte den til.
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”Slå glas”.
 
At slå glas er en ældre tidsangivelse til søs. Et glas svarer til en halv time. Døgnet om bord 
på et skib inddeles i 6 vagter på hver fire timer. Hver vagt deles i 8 glas, hvorved et glas 
betegnes som en halv time. På skibets klokke slås der et antal slag for at markere hvor lang 
tid af vagten der er gået. Hver hele time angives med et dobbeltslag og hver halve time med 
et enkelt slag.
  Fra  Til Periode
0000 0400 Hundevagten
0400 0800 Dagvagten
0800 1200 Formiddagsvagten
1200 1600 Eftermiddagsvagten
1600 1800 Tevagten
1800 2000 Aftenvagt
2000 2400 Første vagt
 I skibe hvor der gås udkig på bakken (forrest i skibet) skal udkiggen varsko alt hvad han ser
fx skibe. 1 slag på skibets klokke betyder skib om styrbord. 2 slag betyder skib om bagbord, 
3 slag skib ret forude. Vagthavende på broen (styrehuset) svare ved at slå de samme slag på 
svarklokken og det kan ikke misforstås. Hvis der ikke bliver svaret skal udkiggen igen 
gentage slaget ind til der svares. Dengang var der rorgænger,e og en navigatør på vagt på 
broen og en fløjtetørn som er fx i mandskabsmessen.

 Skoleskibet Københavns skibsklokke og en harmonika spildende elev. 
                                                                                                                                                

Copyright M/S Museet for Søfart.
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Min udgave af klokken. Jeg undersøgte om jeg kunne få en guldsmed eller urmager til at indgravere København i         . 
den 12x10 m.m. ”store” klokke, men det var der ingen der turde gi sig af med. 

  På denne måde holdt man skibets besætning orienteret om døgnets og vagtens gang. Det antages 
at ordet "glas" har haft sit udspring i at man i tidligere tider målte tiden med timeglas. De tidligste 
urværker var udelukkende pendul ure og et sådant ur er ubrugeligt om bord på et skib da søgangen 
vil forstyrre pendulets gang og gøre uret upræcist – et stabiliseret timeglas er derimod upåvirket af 
søgang. Lidt om skipperens fordele. Han var selvfølgelig øverst på skibets rangliste og er også 
øverste myndighed. En skipper skal jo også sove selv om han på ”København” sikkert ikke gik med 
i vagterne. Nede på hans kammer ved hans køje var der anbragt et lille kompas, dette kompas bliver
kaldt for sladrekompasset. Gæt hvad skipperen brugte det til :-) >> Ja han kunne se om kursen blev
holdt. 
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Søgelænderet.

Skabelonen til søgelænderet.

Færdige resultat. Fra dækket til underkant lønningsliste er der         Man kan lige se de 3 slibespor, deri lægges de 3, 
18 m.m.                                                                                                messing tråde og holdes fast og loddes. Jo stærkere 
                                                                                                             det går med lodningen jo længere holder          .       
.                                                                                                            skabelonen, for den brænder en smule hver gang
                                                                                                             der loddes og efter en tid skal der laves en ny. Osv.  
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De færdige længder af søgelænderet. Nu skal de formes og monteres når hullerne i dækkene er målt op og boret.            

Et godt foto af skoleskibet med iturevne sejl og rig. Søfolk skulle kunne noget dengang.  Originalt foto. Undertegnede 
har forsøgt at farvelægge det.                                                                                                           Copyright  M.S. Museet.    
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           Et foto med beskuerens oplysninger. Hverdag i søen, 2 navigatør på det dæk over styrehuset man til søs 
           kalder for monkey island., hvorfor mon. Man kan formode de er ved at pejle eller også  har man set noget 
           vigtigt eller ser efter land. Det kunne være skipper og en styremand. 

                                                                                        Copyright  M.S. Museet. 
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Bygning af jolle og redningsbåde. 
Rigget med davider og klamper.

Så er det fat i kniven, fræseren, filene og sandpapiret og måle måle måle.

Jollen skal lige havde den sidste overhaling. Så skal tofterne sættes på plads inden den skal males. Den er 6 cm. lang.
Forskellen på redningsbådene og jollen er bl.a. at jollen er spejlgattet hvor redningsbådene er spidsgattede. De 2 typer 
var klinkbygget.
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På billedet ser man redningsbåden midtskibs i bb. side. 

             Her får en af redningsbådene presenning på.                          Her ses skoleskibets jolle agter i bb. side. 
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Midtskibs redningsbådene og flere små finesser.

Naglebænk ved krydsmasten samt løbebro og capstandene på agterdækket. Løbebroen gik fra agterdækket til
bakken for. Den brugte man i dårligt vejr for ikke at få våde sokker eller blive skyllet overbord.
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Det er ikke hver dag skoleskibet Danmark og skoleskibet København er set sammen på hver deres bord.

Gangwayen  .

De aflange hvide på lønningen er vantskruer fabrikeret ved at bruge 2 tykkelser messingrør og stukket dem ind i 
hinanden og lodde. Ringene er lavet af ½ mm. Messingtråd omviklet 1. m.m. bor og klippet af og  loddet på 
vantskruerne, slebet, renset og malet 3 gange. 110 stk. 22 til hver mast. Det tog også sin tid.
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I følge tegninger og billederne var indenbords gelænder lavet med balustre.

                    Leo Egenby.            Praktisk Sømandskabs, Jens Kusk Jensen.      Min gamle. Min nyindbundne.
                 
Leo er en af medlemmerne i Modelskibsklubben. En dag så han min gamle slidte ”Bibel” 
Praktisk Sømandskab af Jens Kusk Jensen, udgivet for 96 år siden. Den trænger da til en 
indbinding sagde Leo og det gjorde den, den var ved at falde fra hinanden. Jeg købte den da
jeg sejlede som letmatros af en kollega der var ”landsyg” og manglede penge til øl. Jeg 
købte så en kasse øl hos vores høker og gav ham og blev så ejer af  ”Bibel”. Den var så 
også betalt for dengang var der 50 øl i kasserne.  Det var engang i 1965 så den har også 
sejlet i mange år og tjent mig godt. Den var ellers også gået på pension, men ved byggeriet 
kom den frem igen. Den er stadig uundværlig, der står alt om sejlskibe, motorskibe og knob 
og stik.
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Lidt om rigningen.

Bemærk ! Billedet viser en fire -mastet bark. Skoleskibet København havde 5 master så tæller man sejl skal der 
lægges 9 stk. til=43.

Sejlet med indvævet Ø.K. sad på forundermærssejlet på fokkemasten. De her gutter arbejdede i riggen morgen middag, 
aften, nat i sol regn storm og slud og sne. Faldsikring var ikke opfundet dengang. De havde lært, en hånd til manden 
og en hånd til skibet var en hånd til skibet ikke nok måtte man bide sig fast.                                                       
                                                                                                                                                             Copyright  M.S. Museet for Søfart.
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                                                            Forklarende rignings tegning.                                                     Copyright  M.S. Museet. 

De 5 master rettes op og sættes fast.
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Saling og mærs rigges.

I grunden et sjovt billede, begge foto er stormasten og en af eleverne sidder på fløjknappen 56 meter over dækket. Læg 
mærke til råen på mit billede er den firet ned. På original fotoet er den beslået med sejl og oppe. Under land firede man
de 3 råer på hver mast ned for derved at sænke vægten mest muligt. Det sidste stykke fra afslutningen på vantet op til 
fløjknappen på stormasten er en lejder som ses på begge foto.

                                                                  Foto th. Copyright  M.S. Museet. 
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Så sættes der vævlinger på. Der sættes godt 500 på i hver side. Størrelse 1½ x 1 m.m. i varierende længder.

Klemmerne holder liste mod stagene og det bagved liggende stykke stift pap pålimet millimeterpapir.         

28



Længden af vævlingerne variere i længden og blev klippet i længde efter de var sat fast.
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Lidt blandet.

De høvlede og slebne rær.

Også ved lejder fremstilling bliver man nød til at lave en skabelon. Heldigvis skulle der kun bruges 10 stk.

Kontorflaget.
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        Her ser man lejderne med stigningen på lejdertrinene, derfor er en skabelon nødvendig. 
         Midtskibsbygningen med styrehuset ovenpå.    

 

      

Bruges til at toppe eller slække bommenes stilling. Når de står som ønsket sjækles kæden fast til dækket.

ØK Flaget. (Dansk ØK.)
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Boven med bovsprydet.

Skoleskibet København for anker et sted. Gøsflaget er sat.                                                         Original foto.
                                                                                                                    Copyright  M/S Museet for Søfart .

På dette billede ligger den for anker på min adresse på Halsskov.
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Skoleskibet København forsvundet i 1928 – 1929.

I et forsøg på at finde billede af de to Korsør drenge der forsvandt med skibet, kontaktede 
jeg bl.a. den danske kirken i Buenos Aires og et par dage efter modtog jeg denne mail, 
vedhæftet  2 billeder. Desværre kan jeg ikke se på billederne hvor de er, men de er der. 
Deres navne er.
Elev Hans Poulsen Jørgensen. f. 5. marts 1912. Mønstret i Korsør den 28. februar 1928.
Elev Hans Christian Prehn. f. 21. februar 1910. Mønstret i Korsør den 28. februar 1928.
Der var faktisk 3 fra Korsør. Telegrafist Valdemar Henriksen forældre boede i Korsør og 
Valdemar var næsten lige fløjet fra reden og  var flyttet til Jylland. Om ham senere.

Dear Bjarne, I am attaching the photo we have of the crew. In the big picture they expressed
their thanks for the days shared with the Danes of Buenos Aires and the Danish Church 
here, and you can see their signatures.
 
Warmest regards from Buenos Aires, 

Maggie Tolderlund. 

         

                      Glesia Dinamarquesa en Buenos Aires.                                         Maggie Tolderlund
                                                                                                                Copyright Danske Kirke i Buenos Aires.
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Skoleskibet København hænger i kirkesalen i den Danske Kirke i Buenos Aires.        Copyright Danske Kirke i Buenos Aires.

Nærbillede af skoleskibet København hængende i kirkesalen.                             Copyright Danske Kirke i Buenos Aires.
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Kaptajn Ferdinand H. Andersen,

                                                       f. 22 oktober 1893. Mønstret den 12. januar 1928. 

 

                       

                                                        

Telegrafist og 4. styremand Valdemar Henriksen.
                                                   f. 2. august 1903. Mønstret i Korsør den 28. januar 1928.

                                                                       

Hovmester A. E. Steffensen.
                                                          f.  31. august 1898. Mønstret den  28 september 1925.
                                                          Steffensen havde flere udmønstringer med skoleskibet. 
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Hans Chr. Kiil.                                                                                 
 f. 26. januar 1911. Mønstret den 28. februar 1928, i Korsør.

Erik Rothe Andersen, 
  f. 28. januar 1909. Mønstret 19 juli 1927.

De tre heldige var elev Harald Runekel og elev Jens Østergaard der sammen blev impliceret i et trafikuheld og indlagt 
på hospital. Elev Erik Barfoed rømte i Buenos Aires.              De ovenstående 6 billeder er Copyright M.S. Museet for Søfart.
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Den 22. maj afrejste H. K. Christensen sammen med telegrafist 
Aage Hansen via Hamborg for at gå med et dampskib 
til Sydamerika. Fa rejsende harfåetså mange tanker, 
forhåbninger og gode ønsker med på vejen. En mor skrev til 
H. K. Christensen den sang, hvis indledende strofer blev uløseligt 
knyttet til skib og dets skæbne:

Du, som drager ud at søge 
Skoleskibets stumme spor 
Hør, en mor, hvis bange tanker 
Stadig vender med om bord.

Der er drenge nok i verden 
Men for mig er der kun en 
Han er født, til hav og bølge 
Han er dansk med marv og ben.

Du kan altid kende drengen 
Hvor du træffer ham på jord 
Du kan læse i hans øjne 
At han holder af sin mor.

Se, hans hår er lyst og krøllet 
Og hans øjne de er blå 
Og hans smil er lyst og venligt 
Som en herlig dag i vår.

Vil du ikke finde drengen 
Bringe ham herhjem til mor 
Så er du den allerbedste 
Søkaptajn på verdens jord.

Kaptajn H. K. Christensen,

Copyright www.snesejler.dk
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Familien Henriksen i Korsør.
Familien fik den 2.august 1903 familieforøgelse med en dreng. På et tidspunkt blev han døbt
Valdemar. Hans far Henrik Henriksen var ansat ved DSB Storebæltsoverfarten om kaptajn. 

Valdemar voksede op og ville være sømand som sin far. 
Jeg var heldig da jeg søgte efter familier til de omkomne søfolk fra skoleskibet. Jeg kom i 
kontakt med Lisa Jensen, fra Rellingen i Tyskland. Hun var så sød at sende mig nogle fotos 
af familien Henriksen, som hun også er en del af. Lisa Jensen fortæller hendes farfar havde 
et billede af Valdemar, hvor der i et brev stod at Valdemar stod på ”Københavns” bovspryd 
holdende om gøs flaget.

Far og søn. 
Copyright Lisa Jensen

Valdemar. Copyright Lisa Jensen.
Telegrafist og 4-styremand Valdemar Henriksen. Født 2. august 1903. Mønstret i Korsør den 28. januar 1828. Hyre md. kr. 230. 
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Skoleskibet ved Amerikakajen i Korsør formentlig i januar måned 1928. Det indsatte foto er Havnekontor og ligger der 
stadig. Dengang var huset hotel hvor bl.a. H. C. Andersen havde boet.

                    Tårnborgvej under opførelse, ca. 1930.               Copyright. Lisa Jensen, Rellingen Tyskland. 
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Ifølge Lisa Jensen ligger hun i klapvognen på vej ind mod Korsør ad Tårnborgvej. Dato isvinteren1941.
              Valdemars Minde ses th. i billedet.

Huset blev bygget af Valdemars far og navngivet Valdemars Minde. Adressen i dag er Tårnborgvej 112, Korsør.

 Navneskiltet faldt ned for et par år siden men et nyt er produkseret men venter på at blive hængt op.

40



Lisa Jensen fortæller det er hendes farfar                                           Lisa Jensen.
kaptajn Henrik Henriksen der står her.                                           Copyright Lisa Jensen, Rellingen Tyskland.
                                                                                                       

En stor tak til Lisa Jensen.

Afslutning.

Efterhånden som skoleskibet blev færdig opstod  tanken, hvad nu når den er færdig hvor 
skal den så stå. Jeg målte stuevinduet op og der kunne den lige stå hvis jeg gjorde 
vindueskarmen bredere og smed Kathes blomster og ting ud. Efter jeg havde lavet tegningen
i hovedet kunne jeg gå i gang. Jeg blev så enig med mig selv om jeg hellere måtte sætte 
Varanen (Kathe) ind i min plan.
Hold nu K. det skulle jeg aldrig havde sagt, nå vi blev dog enige om ikke at sætte den i 
vindueskarmen men hvor så.
Vi havde fået en skøn lille barnebarn der i dag lyder navnet Tristan farfars lille sømand. 

Dage kom hvor han skulle døbes og der fik jeg så ideen til at tilbyde 
Halskov Kirke skibet, de havde ikke et kirkeskib. Jeg kontaktede 
præsten, hun syntes det var en god ide og henviste mig til 
menighedsrådet. Jeg fortalte dem at flere af vores 4 børn var både døbt
og konfirmeret i kirken og nu også vores barnebarn og derfor ville jeg 
tilbyde dem skoleskibet København som kirkeskib.
Formandinden blev glad og hun havde næsten selv fundet pladsen til 
hvor det kunne hænge.
Jeg fortalte så at den ikke var bygget til at hænge, der var ikke 
indbygget forstærkning, så hænge kunne den ikke. På et møde med 
formandinden fandt vi plads i våbenhusets højre side op af muren.

   Mit barnebarn Tristan.
  3 år gl. Er han ikke kær. 

Jeg havde helst set den fik sin plads i kirkesalen men det eneste sted var i venstre side af 
salen, men så  skulle knæfaldet gøres mindre. Vi vedtog så den fik plads i våbenhusets højre 
side. Da jeg spurgte formandinden om vi havde en aftale svarede hun, hun blev nød til at få 
det ”konfirmeret” på et menighedsrådsmøde men det var blot en formssag sagde hun. Efter 
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de havde holdt det næste m-rådsmøde sagde formandinden de havde talt om der nu også var
plads nok i våbenhuset. Der var masser af plads. Vi aftalte så at inddrage deres hustømrer 
så han var med til at vurdere pladsen. Han blev tilkaldt og vi prøvede med kirkens tomme 
kistevogn for at se hvor meget plads der var og som tømmermanden sagde, der er masser af 
plads. Formandinden spurgte så om det var muligt at få den færdig til Halsskov kirkes 50 
års jubilæum. Det kunne jeg ikke love, men jeg ville forsøge.
I de næste 1½ år holdt familien Poulsen derfor ingen ferie, alt blev lagt til side for model 
byggeriet. Jeg tillod mig dog at holde ”fri” da jeg med posten modtog invitation til Halskov 
kirkes 50 års jubilæums arrangement med andagt i kirken og middag på  restaurant Madam
Bagger i Korsør. Middagen var inkl. vin, øl og div. cognacer til den efterfølgende kaffe, der 
manglede ikke noget til de ca. 50 til 75 gæster. Under middagen måtte jeg fortælle om 
kirkens nye kirkeskib, med som jeg desværre ikke fik færdig til jubilæet.
Efterfølgende middagen kom jeg tilfældigt til at overhøre en samtale blandt nogle gæster og 
formandinden som diskret udtalte at ”kirkeskibet” ikke skulle stå det med mig aftalte sted. 
Jeg troede det var løgn, kunne man havde en aftale med en formandinde for et 
menighedsråd der ikke kunne/ville holde ord. Jeg lod som om jeg ikke hørte samtalen, men 
nu gik det op for mig hvorfor kun 2 fra menighedsrådet havde ulejliget sig ud og se skibet.
Jeg fandt på nettet  menighedsrådets møder, de var frit tilgængelige. I perioden fra mit 
tilbud til kirken kunne jeg se der var meget lidt med samtale om skibet, ja faktisk kun nogle 
få ord. Flere gange var det sat på pogrammet og lige så mange gange var det blevet henlagt
til næste møde. Flere gange havde jeg inviteret menighedsrådets medlemmer på kaffe og se 
skibet under bygning, men jeg så aldrig nogen, selv om jeg så de havde været forbi på en 
travetur. Jeg kunne følge den på Facebook og så endda billeder fra deres tur ud forbi 
Revhuset hvor jeg sad og forsøgte at få ”deres” kirkeskib færdig til jubilæet. Alt i  alt havde 
3 fra menighedsrådet besøgt mig og nu var skoleskibet ved at være færdig

Sådan blev et kirkeskib til et museumsskib.

Copyright ?

   Kællingeknude., ja det hedder det sgu.
Er et forkert udført råbåndsknob og det knob kan man kan ikke stole på, det er intet bevendt.
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Referat fra et 
menighedsrådsmødet den 21. 
marts 2018 kl. 18.00. Punkt 127
udskudt ind til videre. Alle de 
andre møder  har jeg også kopi 
af så jeg om nødvendig kan 
dokumentere det. De andre 
referater var beslutningen 
udskudt til næste møde, her er 
det ind til videre.

Jeg har fulgt referaterne siden jeg fik mistanke
om noget var galt  med de aftaler jeg havde
indgået med menighedsrådet om min donation
af skoleskibet København til Halsskov kirke.
Jeg vil godt indrømme jeg blev skuffet men også
noget forundret over  man ikke kan stole på
Halsskov kirkes menighedsråd og dets
formandinde. Når man ikke kan det hvem kan
man så stole på er vi sgu langt ude.
Det bliver faktisk værre endnu for fra yderst
pålidelig kilde fik jeg at vide at en af
medlemmerne på et møde i menighedsråder
havde udtalt at Halsskov kirke heller ikke var et
maritimt museum og en anden var bange for at
skoleskibets tilstedeværelse ville forhindre
kirkegængerne i at få ro til at tænke på deres
Gud. Man må da trække lidt på smilebåndet, for
i danske kirker findes der ca., 1000, kirkeskibe.

På grund af ovenstående kan skoleskibet København nu beskues på 
Nakskov Skibs- og Søfartsmuseum. Havnegade 2, 4900 Nakskov.  Kontor: +45 54 95 39 09. 
Turistbureauet: +45 54 92 21 72. 

Arrival Nakskov Shipping and Maritime Museum.
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Forskel på et råbåndsknob og et kællingeknob.
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Man er tilsyneladende ved et rebe sejl.

Staven logo.
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Fotografiet er taget fra toppen af Skoleskibets fokkemast og ned over jager, yderklyver, inderklyver og
forstængestagsejlet fra toppen af fokkemasten.                                                 Copyright   M.S. Museet for søfart.

Bedøm skoleskibet København her med det fundne sejlskib i det Sydlige Atlanterhav eller Indiske Ocean. Personligt mener jeg det må
være i sydlige Atlanterhav.. Den kunne ikke sejle så hurtigt at den kunne nå ind i Indiske Ocean.    Copyright   M.S. Museet for søfart.
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AF BENT MIKKELSEN

er stump der kunne jmkmdn hi Køben ham 

Intet Hevet fundet ha skibet

Ørtaiaansk Kompagrr måne k tepterrl» 1 92S 

ofit rh meddele. H etterujgring rtlrr skoknlr 

bel mitte opgrav« og stabrt blev anwt for farts 

næd tabe« af de 19 > beMetraluJen |14vsuiune 

og 4 5 kadetten DmoltKMib wforidætng bie« 
ifhokfl > København 15. oKTober 1979udenM 

der blev kittel ny* lys og ilubet« forwinden

I årene «her hai de« v«et talrige leoiter om, 
hvad der kunne væve gået gaff om bord på 
robenrorm og det likrutn »t der staebg øde 

æ fundet duir efter bgnende efter dut ilore 

seyhklb. men db sammen uden det har fort ti 
rsoqet resultat. Ikke for det cent ilte skibiwraq 

blev knirt på havbunden *d hyatpMirodwnrt 
ofhhore teknotog«

SEJLSKIB
København blev bygget i 1921 af Ramage 4 

I ergo Min I lelth i Skotland vom nybygning 

nr. 2S4 Det mitte 112 40 meter i længden 

I34 meter, hrh bovtprydel blev regnet med 
Skilwt faMte m brrdMe på I S JO mettv og rr{ 

dybgang p48,20 meter. Skibet var en fem ma 

slet bark. Det vi Uge fire master med hildseil. 
der hænger pi ræer mans den agterme 

havde brmexfovrjl ug med «4 totalt smiler 
pMfMhvm Driv-*fo«4Mdlu4Mfotdæ| 

skibet var udstyrt« med en d*_H.imutur på 

hk, dæitilMrfrafvmcMfo tam-drive d 

frem med seks knobs senlcefart Kabcnha' 
høide en tonnage på 3440 brt og en 
wnn*g?p4 5125DWI PJ sm naeatadsten 

fossede Koben havn en l»t ci-twtM ira ØKs 

crvrwntfobnk i Norrrumdby I Buroo« Arm.

gjort af Auctralian Transport Safoty Bureau 

Længden på skroget og bredden - det er et 
forholdsvis slankt skrog kurvie tyde pi, al 

det var København

Del er ikke offentliggjort noget specifik 

fundsted, men eftetseqmngen et i lang Id 

skrt ■ et område ■ dm sydlige det al nrc-anet 
baseret pi beregninger af. hvornår MH 370 

ville løbe tsar fol brændstof og derfor vifte 

styrt* I haver Den tror fik ny næring 1201 i, 

da der Wrs hinde m vragrest fra et fly, som 

ikytkdu ■ Und på am Reunion torn ligget 

ast for Madugasca'. Vragresten er senere 
btevtt idcnldkertt somenddfra Aubvs fly 

af samme type son' MH 370

Der er p t ingen oplysninger om, fnoi vidt 

vraget vil Hive undersøgt nærrnere da efter- 
wgrvngen lortsal gælder det forsvundne fly 

ng dets sort« bokse for, at o sw kan kaste et 
nærmen' tys ovn flyets fort vin rir n Der har 

været mange teorier oan, hvorfor ftyet æn 

diede kursen 18O*nrtdt og Høj sydpå r stedet 

for den planlagte rute nordpå fra Malaysia.

Mysteriet omkring Øsfasiadsk Konipjgnis skoleskib Koben havns forlis er ni<Ukc kommet et 
skridt nærmere cn opklaring. 88 år efter, at skoleskibet forsvandt med tab af hele besætningen 
er det måske blevet lokaliseret på bunden af havet i den sydlige del af Det Indiske Ocean. Det 
er sket i forbindelse med omfattende eftersøgning af det malaysiske fly MH 370, der måske 
ffai ’ cn bane sydpå fra Malaysia i stedet for nordpå mod Kina.

SKOLESKIBET
Shckikibrt København forsvandt c« efor andet 
Med på mreyva fra Buenos Alm lAugroavu ti 
Ade forte i Australien i ballast Iwfoet vt lage 

med sand i lasten. Det skete < dagene efter 14. 

dueumber 1929 da skibat afwffodv fra den 

arijcrøiinke havn med kcvi vwjd Auct.ul«r 

tyd om AfrAaog pMirwtn dt'twateruS-«Nv? 

idet var dog i sorrwxvhalvårrt) Scfodsen var 
beregne« til at tage lo måneder, men da ikibet 
idu nåede frem i sfotnngeri af februar 1929. 
blev dvt efterlyU. og der bredte Mg an UK> blandt 
dr pårørende i Danmark Slnlc-iUirt fcrrvanct 
med en batartnng på W personer hvorat de 
4S var Ladretr« smder udfonrwirt II »øarendr 

i Kåde K hagrskSm aforud,te kontafe 

med Ifobenhavn ikete 22. december 1928. da 

dbcJorhrb«« var i trtegraAsk kontakt meri den 

nonhe damper Wlftlam Slumer på posKun 33* 
445 W23V sådan <jaU hahvtjy meMm 

Sydanreoka og Mnka« sysHptds Lap det Gode 

håb. Der mridfe risotaikfoet Kabenfonm alt wi 

om bord og fortsætte «ejren mod Aurtraben far 
at laste korn.

De skfart «tartg 41» ver nået frem M Ad efoidr < 

begyrrddsoiaf marts 1929 bfev des aat gong i 
en eftrrhnnmg på den måde, al der blev rendt 
telegrammer til havne og agenter på den ryd 

fcgr luMuglr fur et »Luiffr rryv inltrmalonr« 

rtrrrunai tfeMurk kjmikmdelhaauai nk Kom 

PKjrx der mrfou hndc st Itom IL H Andmen 
i spidsen alk dr påsørrndr om, al der Ikkr 

løraddefaart var gnæidtil at me uroAg. Der blev 

forifoaeCM sAcAmåæct kunne nwMtlrtUi d 

vvv Kr ile områder, hgesom det kunne v»«e det 
modwHr. hvor skfoet hårde liqqet undeforeiet 

på grwd af storm efter på grund af tågebaetav 

egjefor sejlads mcScm at^ergc

Den mogst totenove etreecagmng etter 
vtagrt edrr vragJsk thær ftghtorcordrrvl 

fra Malaysia Airtewrfty MH 320. der farrvædl I 
marts 2014 på en ftyvrvng fra Kuofr Lumput U 

foryng i Kina med 239 personer om txrcL har 
.sMørvt et vrag på havbunden i dm rysSor dri 
af Det kxtafo Ocean. I tente omgang blev der

iM>tø<w»rer v«hacte bfov sendt ned sammen 

med rt kamera fn drt norske offatoreskib 

Høn la Haimony ftiffodrrrw og mdrrwjrl 
Mime I evTK)t vivle et langt vlatAl seilskib. 
der tydeligvis står med flere marter med 

tæerne intakt hkr umiddelbart noget navn 

at se på biBederne, der er blevet offentlig

loluAsefyt noget tnennKteska trt og af metal på 
havbunden 3.7Wmeter mfer vandoverfladen 

Længdun og dun mmge (vvil klamr til fcvwfofog 

ligne naget af et Sy. hw« vrngerræ var slået at.

Mer drt vntr tåg doo at væn* rt skibsvrag 

Det blev krsnkhisonen efter al et amtonomous
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 De viste, og ADCD mærkede, er Skrevet af  Bent Mikkelsen. Copyright  Maritime danmark.

                                                                          Det fundne vrag.                       Copyright Maritime danmark.

"En unormal sonar kontakt blev identificeret i løbet af undervandssøgningen, og analyser tyder på, 
at genstanden sandsynligvis var menneskeskabt, sandsynligvis et skibsvrag," sagde Joint Agency 
Koordination Centre, det australske agentur, der leder eftersøgningen efter MH370 . Boeing 777, 
der på mystisk vis forsvandt i marts 2014 på vej fra Kuala Lumpur, Malaysia, til Beijing. Vraget er 
tilsyneladende i forholdsvis god stand efter ca. 90-til 95 år på havets bund og i en dybde på 3700 
meter. Men er det Skoleskibet København Det får vi sandsynligvis aldrig at vide, den ligger for dybt 
og vil koste spidsen af en jetjager at få beviser op og der er ikke mere et pres fra pårørende.
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Skolc-i tb« ved Amnurikak^icu i
Mysteriet oa ØK> »kokukib Kubenhavnv fortis er aldrig blevet opklaret. Den forsvandt og er aldrig blevet 
lundet. Mange teorier og gisninger har været i omlob, men uden at komme Københavns fortis nærmere en 
opklaring- Blandt andel derfor valgte jeg tt bygge Skoleskibet kobenhavn som modclskib. Efter en byggetid på 
ra. 1500 limer stod det færdig i 2018.
Skoleskibel København var en femmaster badt der blev bygget til Det Østasiatiske Kompagni > København 
pa Ramage & Johnson vwdt i leed* Skotland oq blev >ØM1 dan 24 mart* 1834, Skibet fungerede som 
bade fragi- og skoleskib 'Kabentiavn' nåede kun at have 9 tejser bl a en rejse jorden rundt og skubet 
tilbagelagde i ak godt 235.000 sømil

Skibet var 132 melet ktugl. 15 meler birdt. måile 52OO tun dødvægt. mastehujd.cn var 5 meter or forte 44 
sejl på tilsammen 5200 kvadratmeter. Dieselmotoren var på 640 hk or var fra B & W i København 
København sejlede 7-8 knob for motor or 11-12 knob for sejl.
Skedeskibet København ankom lil Korsør Lurdag den 7 Jan 1928. tre uger tor planlagt og det store skib bles nærmest 
lubcl over code al ny »gerrige Kiwwi-k u>m indtil da kun havde læst «Uci iwn unt verdMii Muntr SeiM Ib 
tM meste at skibets lu il af Salpeter blev to.^i t Korsør, hvorefter det xjlcdc ni Nørresundby øg blev udlosset øv 
lactedc fuld lavt cement til Buenøl Aim. AakOMMcn til Hm Hl Aires kender peg ikke, men den lit længe der og ventede 
på lusi
Efter indragelse af 1900 tons ballast, hvoraf de ^00 tons var sand, forlod København Buenos Aires den 14.12.1928 med 
kurs mød Adelaide i Australien.
Den 22.12 1928 havde norske S/S William Slumer, der befandt sig på position 33-4 l S ,W23\ radioforbindelse med 
København ler meldte alt vel ombord Og de ønskede hinanden d ul De v ft der kontakt igen efter ;■!
Det vai det vidste man så og hutle til »k kihci København
København blev tort at kaptajn Hans I crdtnand Andenten, Besætningen var på 60 innml. hvoraf de 45 var 
ehver.
To af eleverne var fra Korsot. Hans Pouhen Jorgi'nsnn, fadt n5.n3.191p. ng Hans Kristian Prehn fodr 
2i,ni.]<nn

Korsorden. 1.9.2018.

Bjarne K. Skov Poulsen
Halsskov Tva-nej 2. h. rt. 4880 Kunar.

København fnr hilde sejl.Kaptajn Hans Rrdinand 
.Andersen.

Rederiflag or OK,s Ijoro
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Ovenstående skrivelse har jeg lagt i min model af skoleskibet København på et hemmeligt 
sted. Det er en gammel tradition blandt 
skibsmodelbyggere at lægge oplysninger om 
skib, hvem der byggede modellen, datoer for
byggeriet m.m. og det er hermed gjort.
Jeg har skrevet lidt om historien bag 
skoleskibet København efter bedste evne, 
men opdages fejl vil jeg blive glad for at 
høre det, for derved kan jeg rette op på
 evt. fejltagelsen.

Så et lille kuriosum. Formentlig Skandinaviens ældste kirkeskib hænger i Ho Kirke, 
Blåvandshuk Sogn. Kirkeskib er fra 1660’ernes begyndelse, og derved et af Danmarks 
ældste. Det er uden navn, og er et orlogsskib med 24 kanoner og 78 cm langt. Skibet har 
original farvesætning, som er domineret af brunt med guld over den bølgende vandlinje. 
Skibet blev omkring 1710 skænket til kirken af degnen Laurids Hoe. Desværre er der 
tilsyneladende ingen tilgængelige billeder af Orlogsmanden.
Siden dengang har Ho Kirke ikke som Halskov kirke, følt at et kirkeskib ville forstyre 
kirkefreden og ikke er et indgreb i div. Maritime museers ønske om at være maritim. Tja jeg 
trækker sgu igen lidt på mit maritime smilebånd og tænker lidt på hvad mange andre Kirker 
har gjort for at ære deres døde eller forsvundne bysbørn. Mit håb er at Halskov kirke lære 
en anelse af hvad kutymer og ikke mindst hvad historie er. Desværre har menighedsrådet i 
Halskov kirke selv på længere sigt formået at holde afstand til ”dørsælgere” i form af 
skibsmodelbyggere for selvfølgelig er det rygtedes til andre maritime ”udstillingsvinduer”. 
Jeg er dog hele sikker på, hvis Halskov kirke på et tidspunkt ønskede et nyt Kirkeskib ville 
de nok kunne finde en der kunne/ville bygge et og ville sælge model til menighedsrådet, 
Halskov kirke.

                                              

  Klabautermanden

Korsør den 1. april 2023.                                                                                        Copyright.
Bjarne Skov Poulsen.    

50



51



52



53


