
Fregatten Jylland - isdriften og ankrene.                                                                                                                                        
Fregatten var 1912-25 ejet af Godsejer Schou Palsgaard. 
 
Gruppen bag efterøgningen af det manglende hovedanker til Fregatten Jylland, har 
lavet følgende indlæg 
 
Vinteren 1921/22 var en meget hård isvinter, i februar var isen ca. 1½ alen tyk (ca. 1 
meter), så de sidste uger inden tøbruddet gik folk søndagstur rundt om fregatten og 
iagttog den smukke orlogsmand på klods hold, men ”HVORFOR GÅ – når man kan 
køre?”, så med den tykke is tog Smeden (Ankjær Petersen) sin nyerhvervede bil en 
”Martini” med reg. nr. Y218, og kørte en tur rundt om fregatten, det gik godt og 
vakte stor opsigt. 
 
Den 27. februar 2021 er det 99 år siden Fregatten kom i drift - da isen brød op og 
ankerkæderne sprængtes. Blandt andre dækkede Horsens Folkeblad begivenheden 
dagen efter, med blandt andet en øjenvidneberetning – Se PDF Filen.  
 
Det ene af de to hovedankre: Juelsmindeankeret blev bjærget allerede i foråret 

1922 af en Horsens stenfisker, hvis navn vi desværre ikke kender – gør du?  

Det andet hovedanker – ja det er der blevet ledt efter utallige gange af ildsjæle, men 

hidtil forgæves. 

Havnemuseet var på opgaven i august 2020 assisteret af Gert Norman, som er 

specialist på området, og vi fortsætter med at finkæmme Juelsmindebugten til 

foråret.  

Vores ambition er klar, find det og få det bjærget inden 100 året for begivenheden, 

den 27.februar 2022 

Vi ses til foråret! 

Juelsminde Havnemuseum 

 

 

 

 

 



 

Helt så heldigt som redaktionen håbede - gik det ikke.  



 Vi beretter her om, hvad der skete.   

DRAMAET OM ”ISDRIFTEN” 1922 - fortalt af Kaptajn Christensen 

Mandag 27. feb. 1922 Sandbjergvig/Juelsmindebugten/As hoved/Middelflak 

Kl.1200 Fregatten Jylland går i drift med isen på Juelsmindebugten/ Sandbjergvig.                                                                                                                   

”Ankerkæderne springer som sytråde” i flg. Kaptajn Christensen. Han og hans konen 

er de eneste ombord. De to gør reserveankeret klar, Fregatten Jylland driver med 

isen ud af Sandbjergvig og ligger allerede ved 13 tiden ved As hoved. Ved 17tiden 

kastes reserveankeret på Middelflak. Det tager bund og får hold. Isen slipper sit greb 

om Fregatten Jylland. 

Tirsdag 28. feb. 1922 Middelflakken/Møllegrunden 

Om morgenen ses Fregatten Jylland stadig fra Juelsminde.                                                                                                                                                                                                    

Nye ismasser kommer op fra Lillebælt og omslutter Fregatten Jylland. Ved 13 tiden 

sprænges reserveankerkæden. Fregatten Jylland er atter i drift, uden anker og lidt 

læk. El-lænsepumperne kører hele dagen. Fregatten Jylland driver mod NØ og skrues 

ved 18tiden op på Møllegrunden. Vinddrejning driver senere isen sydpå.  

Onsdag 1. mar. 1922 Møllegrunden/Knøsen/Møllevinge 

Isen presser Fregatten Jylland fri af Møllegrunden onsdag morgen ved 3-4tiden. 

Fregatten Jylland driver igen mod NØ og ”kører ved 14tiden fast på Møllevinge” en 

arm af Møllegrunden.  Isen skruer Fregatten Jylland hårdt op på grunden.  Der sættes 

Nødflag og udsendes SOS!  Tvivlsomt om Fregatten Jylland kan reddes. Ved 14-

15tiden undsætter dampskibet ”Horsens” Christensen og fruen. De sættes i land på 

Endelave, hvor de tilbringer natten. Svitzers bugserbåd ”Ymer” rekvireres af godsejer 

Schou. Den kommer til As hoved, men er ikke i stand til at forcere de kraftige 

isskruninger syd for As hoved og returnerer derfor til Kalundborg/Storebælt, hvor 

andre venter på assistance. 

Torsdag 2. mar. 1922 

Møllevinge – situationen uændret. Christensen forsøger at forcerer ismasserne og 

komme ombord - men forgæves. 

Fredag 3. mar. 1922 Møllevinge 

Christensen og fruen kommer tilbage på Fregatten Jylland fra Endelave, farvandet er 

nu isfrit. Fregatten Jylland skal måske til Horsens, Vejle eller Århus Havn – men ingen 

ankre! Styrmand Hans Jensen, dampskibet ”Horsens” udtaler: Det var ikke ufarligt at 

undsætte Christensen og fruen. Isen skruede kraftigt – var ved at gå ind over 

damperen (Horsens). H.J. fortæller videre at Fregatten Jylland har mistet 5 ankre !? 

(kun tre iflg. Christensen)  citat slut! 

3.-17. mar. 1922 Møllevinge 



FREGATTEN JYLLAND ligger nu ”Grundstødt” på Møllevinge. Står hårdt på grunden, 

stikker 17 fod - kun 14 fod dybde! Juelsmindefiskere m.fl. kommer ombord og gør 

klar til bugsering, kæder ind/lænsning m.v. Det var de gamle fiskerfamilier, der blev 

hyret af Palsgaard: Stenkjær, Märtens, Sørensen, Dvinge, Søren og Carl Pedersen m. 

fl. Men også smedens Karen og datteren Lisbeth på 9 år var med på lønningslisten. 

De assisterede fregatmutter med rengøring og madlavning, i de dage  

forberedelserne til den forhåbentlig ”flotbringning” og bugsering stod på.   

Fredag 17. mar. 1922 Møllevinge                                                                                                         

Fregatten Jylland bringes flot af Svitzers SVAVA ved højvande og bugseres 

efterfølgende til Orlogsværftet assisteret af ”Bien” til agter/styring. Frisk vejr: 

Fregatten Jylland havde mistet roret! 

Den 23. april 1923 

Allerede det følgende år er Fregatten Jylland tilbage på sin vante plads i Juelsminde. 

Hele ”fiskerflotillen” dvs., Juelsmindefiskerbådene, var sejlet fregatten i møde. 

Glæden var stor, der blev festet ombord og ved havnen. Et stort festfyrværkeri satte 

punktum for begivenheden.  

Schou havde ud over reparationen også købt nyt ankergrej på Orlogsværftet.  

// HAP & FJ 

 


