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Efter en omskiftelig tilværelse, der bød på mange dødsdomme og mirakuløse redninger, kom Fregatten Jylland i 1960 til Ebeltoft. 74 år efter den på et af sine sidste togter havde besøgt byen, kunne
den gamle krigsveteran atter ses i vigen.
Det var dog en noget bedaget dame, der fandt plads ved molen i Ebeltoft. Rigningen manglede og hele
skibet var i meget dårlig stand. Alligevel skulle der gå godt 25 år inden planlægning og de første tiltag
til restaurering for alvor kom i gang.
Med stor hjælp fra Mærsk Mc-Kinney Møller og en landsindsamling sættes der fart på i 1989. 700
store danske egetræer kom til at udgøre de godt 60% af trækonstruktionen, der ikke kunne genbruges, og meget nytænkning og flere specialprocesser måtte udvikles for at gendanne fordoms storhed.
I 1994 er man så så langt, at den nyrestaurerede Fregatten Jylland officielt kan indvies.
Over 270 millioner kroner er siden starten af 1980'erne brugt på at få nationalklenodiet sat i stand,
og hvert år kræves op til fem millioner for løbende at holde skibet i forsvarlig stand.

I dag ligger Dampskruefregatten Jylland tørt
og godt i sin dok i Ebeltoft.

Når der blev sejlet for vind, kunne skruen
trækkes op i skroget, så den ikke ydede unødvendig modstand. Det var en af årsagerne til
at fregatten kunne skyde en fart på 15 knob.
Skruen blev trukket op ved hjælp af to tovtræk på øverste dæk. Det krævede 100 mand
på hvert tov.

Fregatten Jylland er, set med globale briller, et enestående historisk vidnesbyrd om en forgangen
maritim epoke. Fregatten er bygget i en brydningstid, hvor teknologien gjorde fremskridt, og det er
derfor unikt ved at repræsentere den korte periode, hvor man både havde fuld sejlrigning og dampkraft ombord.
Fregatten Jylland var et, på sin tid, højteknologisk slagkraftigt vidunder, der bare få årtier senere
var udmanøvreret af de moderne panserskibe i stål, der startede en hel ny type krigsførelse på verdenshavene.
Læg mærke til at skibet ikke er kravelbygget op på spanter, som man normalt ser. Opbygningen er i
stedet en form for ’bindingsværk’. Dette er med til at spare vægt og dermed hører fart.
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Bakker
Mandskabet var inddelt i bakker (grupper) på 8
mand. De spiste, arbejdede og sov sammen.
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Stuvet sammen
Side om side, mens de svingede i takt med skibets bevægelser, lå besætningen i deres køjer.
Nogle drømte om fjerne kyster,
andre længtes hjem.
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Barskt og beskidt
I maskinrummet fodrede fyrbøderne kedlerne med kul. Varmen var ulidelig. Sæbe og lunkent vand
fjernede snavset fra kroppen, men ikke støvet i lungerne.
På billedet ses vores guide ved en af pumperne. Betjeningen af pumperne krævede 8 mand.
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Fra officersmesse til operationsstue
De menige havde ikke adgang til officersmessen. Under kamp og ved sygdom indrettede
skibslægerne dog messen til operationsstue for
alle.
Der var ikke adgang til bedøvelse, så operationer var en pinefuld affære.
Denne uheldige sømand får amputeret benet
lige under knæet. Ben-stumpen blev dyppet i
tjære. Det stoppede blødningen og forhindrede
infektion.
Hvis sømanden overlevede, fik han træben, når
skibet engang kom i havn.

