
Sejleraften med foredrag af kongeskibets chef 

kommandør og jagtkaptajn Christian Nørgaard  -  

Kongeskibet Dannebrog som lystyacht og flydende bolig for 

regentparret ,  bl.a. under sommertogtet til Grønland 2015. Og 

kongeskibet som arbejdsplads for besætningen. 

 

Af Jan Hovald Petersen 

Memorandum fra en sejleraften i klubhuset 

13. jan. 2016 

 

Kommandør og Jagtkaptajn Christian Anders Nørgaard er en levende fortæller, der 

gerne giver gode betragtninger og anekdoter fra sig. Sammen med spændende 

’lysbilleder’ gav han et levende show om arbejdet på kongeskibet. Det var derfor et 

velbesøgt aftenmøde, da kaptajn Nørgaard talte om sit job og ’sit’ skib, Dannebrog, 

hvor han også fortalte om regentparrets sommertogt til Grønland i 2015, da en 

række af de grønlandske byer blev besøgt – og at der også på denne tur blev ’hilst’ 

på både hård sø og blæst og på mange isbjerge - vel at mærke i behørig afstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkomst: Formand Søren Christensen bød kaptajn Christian Nørgaard velkommen og 

kaptajnen indledte med at præsentere sig selv og så dernæst at præsentere skibet for at 

slutte af med at fortælle lidt om brug af skibet især i forbindelse med togterne.  

 

Kaptajnen fortalte også, at han er opvokset i 

Frederiksværk og han derfor har stor glæde 

ved at besøge byen. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om sig selv nævnte Chr. Nørgaard at han som dronningens rådgiver ombord har roller 

både som kommandør og jagtkaptajn i samme person, hvilket vil sige at han udover at 

være jagtkaptajn (yachtkaptajn) og bl.a. rådgiver om nautiske emner også er dronningens 

fortrolige rådgiver som kommandør ombord om hvad der bl.a. sker i Søværnet – to roller 

eller opgaver i en person betyder, at der følgelig er meget arbejde som leder ombord. Han 

fik overdraget kommandoen på Dannebrog i 2013 og indgår også i Dronningens hofstab. 

Kongeskibet ’Dannebrog’: 

Skibet, vi nok alle kender, dog mest på afstand, er et smukt ældre stålskib. Christian 

Nørgaard benyttede lejligheden til at gå mere i dybden med nogle af dette enestående  

skibs detaljer. Mange ved nok at kongeskibet er bygget i en stålskibsperiode (1931 - 1932, 

Orlogsværftet), hvor man sammennittede skibene og hvor regentskibe dengang blev 

bygget som lystyachter i en slags ’klipper-stil’ – tydeligst ses det i form af en udsmykket 

klipperstævn og en afrundet hæk med udsmykninger og navn- ofte malet i en guldlignede 

farve, der meget vel kan udstråle passende signaler om kongeligt ejerskab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skibet er med enketplade skrog, hvorfor der skal udvises særlig agtsomhed ved sejlads i 

farvande med isbjerge (selv små isskosser). Skibets skrogform har en vis lighed med 

 

Kongeskibets dimensioner:   

 Længde: 78,43 meter  

 Bredde: 10,40 meter  

 Dybgang: 3,95 meter  

 Mastehøjde: 23,00 meter  

 Deplacement, fuldt lastet: 1238 tons  

 Hovedmotorer: B&W Alpha Diesel Type:6T23L-

KVO som under normalbelastning yder 640 Kw / 

870Hp ved 800 o/min (og under 

maksimalbelastning yder 685/930 ved 825) 

 Hjælpemotorer: Scania Type:DI12 62M som yder 

240kw ved 1500 o/min 

 Aktionsradius: 3600 sømil  

  

 

 



skoleskibet ’Danmark’ der også er baseret på ’klipper-stilen’ og bygget i samme periode 

(Nakskov).  En stil mange også nu om dage finder er klassisk og smuk. 

Bemærkelsesværdig er skibets store skorsten, der var en del af stilen i byggeårene. Man 

bemærker også brugen af megen træaptering om bord. Med en del ældre møbler fra det 

gamle kongeskib (hjuldamperen ’Dannebrog’ af 1879) samt nogle udvalgte nyere møbler 

har kongeskibet en særlig atmosfære, der vil virke både hyggelig og afslappet på 

besøgende – og også på regentparret, der med nænsom hånd holder inventar og 

indretning i en slags traditionel stil i respekt for de forrige regentpar. Chr. Nørgaard nævnte 

flere gange kong Frederik d. 9. som en af de personer, der med sin nautiske baggrund  

havde sat et vigtigt præg på skibet. 

Chistian Nørgaard fortalte også om sit eget lukaf, der er med eget bad, som den eneste af 

besætningen om bord – og fortalte om mange andre detaljer om bord, der bedst kan 

opleves ved at være der eller hvis man er så heldig at høre Kommandør – og 

Jagtkaptajnens spændende foredrag. På hjemmesiden: www.kongehuset.dk står mere at 

læse om Dannebrog bl.a.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaptajnen nævnte, at man som ansvarlig leder ombord passer ekstra på at undgå farer og 

således holder sig på god afstand af isbjerge af flere grunde - og at man ved togtet til 

Grønland i 1975 før hans tid havde fået erfaring om faren ved netop kæntrende isbjerge, 

der pludselig kan vende rundt og lave en ’sunami’-bølge, der fik det passerende kongeskib 

til at krænge ’lidt meget’ (vistnok tæt på 45 gr) hvorefter skibet rettede sig op og alt atter 

igen blev normalt. Møbler og ’løst gods’ er som hovedregel fastgjort og surret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dannebrog blev bygget i 1931-1932 på Orlogsværftet i København, som 

afløser for det forrige kongeskib hjuldamperen Dannebrog fra 1879. 

Skibets skrog er bygget af stål i nittet konstruktion på et tværskibs 

spantesystem, skibet har klipperstævn og elliptisk hæk.  

Set udefra kan Kongeskibet deles i to sektioner; Foran skorstenen er der 

plads  til besætningens underbringelse, laster og maskine. Agten herfor er 

den kongelige afdeling, som i hospitalskibsrollen kan anvendes 

til underbringelse af patienter. Ved anløb af danske og udenlandske havne 

benyttes det overdækkede agterdæk til receptioner. 

 

  

http://www.kongehuset.dk/


Opholdsrum m.m. Foran skorstenen er mandskabets opholdsrum og soverum. Der er 

plads til den faste besætning (17 personer: 8 officerer, 7 sergenter, 2 konstabler) og 

derudover ca. 40 værnepligtige, som alle er udvalgt specielt til opgaven af Søværnet. 

Her findes også vigtige servicerum såsom navigationsrum og bestiklukaf – nye IT-skærme 

og computere (plottere) og der er lidt udsigt til havet i form af 4 koøjer i skottet – ellers helt 

baseret på at mandskabet klarer opgaven alene via instrumenter og skærme. 

Broen med styrepulte og udsyn. Den tidligere bro var en klassisk vagtbro fra stb. til bb. – 

nu ændret til at være mere moderne med skærm-navigation og styrepult. 

Regentparrets afdelinger består bl.a. af Hall-gangen med det markante gulvtæppe og 

udsmykning (som kysten langs Øresund), Prins Henriks arbejdsværelse og Dronningens 

loger og arbejdsværelse. Der er også en fællessalon, der bl.a. også benyttes til 

receptioner og audiens, når kongeskibet anvendes til ture ud i Danmark på besøg af 

købstæder m.m. De typiske receptioner af lokale honoratiores gennemføres oftest ved 

også at benytte agterdækket og spisesalonen.  

 

 

 

 

 

 

 

Når der ikke er kongelig tilstedeværelse på kongeskibet kan mandskabet godt benytte en 

trim-romaskine, der står i bagbord side forrest på agterdækket og Christian Nørgaard 

fortalte at romaskinen sågar var anvendelig i søgang med røgvand fra havet. 

Skibets sødygtighed. Kaptajnen fandt at skibet er ganske sødygtigt og at det for skibet har 

været en god forbedring at skibet har fået bovpropel og fra 1981 har fået nyt maskinrum, 

nye motorer og propeller (vendbare) og i de følgende år har fået tilføjet moderne 

navigationsudstyr, der løbende opdateres.   

Værd at bemærke: Skibet er hele tiden udsat for vejret, for hav og sø – og tidens tand. For 

nylig blev skorstenen fundet udsat for ælde i form af korrosion, der kunne få skorstenen til 

at ’knække’ i høj sø, hvorfor den i hast blev repareret – især med tanke på den høje 

søgang bl.a. i Atlanten.  

 

Sommertogtet 2015 til Grønland. 

Jagtkaptajn Christian Nørgaard gav en levende beskrivelse af Kongeskibets rute og færd 

langs den grønlandske kyst. Det blev også til et kort besøg på Færøerne på udturen  og 

 

 

 



Island på hjemsturen, der som Christian Nørgaard beskriver det lige er ’et smut på vejen’, 

når man passerer forbi på vej enten til eller fra Grønland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongeskibet blev på sommertogtet ledsaget af et af Søværnets inspektionsskibe, hvor 

bl.a. pressefolk boede for at beskrive og dokumentere togtet. Det er bl.a herfra at mange 

gode fotos af Dannebrog imellem klipper og isbjerge er taget jf. billedet herunder, hvor 

Dannebrog passerer Davisstrædet mellem Grønland og kysten ved bl.a Labrador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.M. Dronningen indledte besøget i Nordgrønland dog uden kongeskibet og derefter i 

Vestgrønland hvor Regentparret med Kongeskibet Dannebrog aflagde besøg i Upernavik, 

Ukkusissat, Qullissat, Saqqaq, Ilulissat, Qasigiannguit, Kitsissuarsuit, Sisimiut, 

Kangaamiut, Maniitsoq og Nuuk .  

Man kan her med remsen af bynavnene øve sig i at udtale de grønlandske byer. 

 

 

 

 

 

 

Hård blæst og sø (20 m/sek) syd for 

Island 



Her et lille udvalg af fotos fra nogle af byerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Nørgaard afsluttede foredraget med at fremhæve Kongehusets hjemmeside 

www.kongehuset.dk og nævnte at her kunne man finde mange informationer bl.a. om 

Kongeskibet Dannebrog og sommertogter med skibet – og bl.a. togtet til Grønland. 

Formanden for sejlklubben kvitterede fra klubbens side med en fin vingave, der blev 

overrakt med stor tak fra alle for det spændende foredrag. 

 

 

 

 

 

 

JHP 

 

 

 

 

 

http://www.kongehuset.dk/

