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Fra suppeben  
til museumspryd
– et sjældent benskib  
på Orlogsmuseet
AF JAKOB SEERUP

Fig.1 
Det prægtige benskib, som præsten 
U.F. Rosing fik i 1811.  
  
The fine bone ship that Pastor  
U.F. Rosing received in 1811. 
 
Foto: John Lee
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Modellen er en ud af ganske få genstan-
de i Orlogsmuseets samling, der relate-
rer sig direkte til de danske og norske sø-
folk, der blev interneret af englænderne 
i årene 1807-14. Skibet er derfor en gen-
stand af stor betydning og sjældenhed 
ikke blot for Orlogsmuseets samlinger, 
men også af direkte national kulturhi-
storisk betydning, så der var ikke et øje-
bliks tvivl om, at vi måtte gøre alt, hvad 
vi kunne, for at få bragt ejerforholdet 
i orden. Med andre ord: Vi måtte finde 
midlerne til at købe modellen! Hurtig 
kontakt til Kulturstyrelsen og A.P. Møl-
ler og Hustru Chastine Mc-Kinney Møl-
lers Fond til almene Formaal og Augu-
stinus Fonden gjorde heldigvis, at købet 
kom i stand. Vi er fondene og styrelsen 
stor tak skyldige for den store velvilje og 
hurtige indsats.

”Et stort prægtigt benskib”
Det uventede køb gav anledning til en undersøgelse af skibsmodellen og dens 
særdeles interessante historie. Rundt om i verden findes der en række tilsva-
rende modeller fra Napoleonskrigenes tid, men så vidt vi kan se, så er denne 
model en blandt meget få bevarede, hvor vi kender dens nøjagtige historie. 
Først ved købet i 2014 skiftede modellen formelt ejer, så den har faktisk været 
i den samme families eje i over 200 år, hvilket også er helt unikt. Desuden er 
modellen i meget fin stand, idet den i 1980-81 gennemgik en omfattende, men 
nænsom restaurering (fig.2).

Modellen forestiller et uidentificeret krigsskib, et såkaldt linjeskib. Den 
samlede længde fra flagspil til spidsen af bovsprydet er 68 cm, største bredde er 
12 cm, højden 56 cm. Skibet har tre master og er kendetegnet ved dannebrogs-
flag for og agter og en dansk vimpel i stortoppen, dvs. toppen af den midter-
ste mast. Skroget består af dyreknogler monteret på en udhulet træklods med 
små nitter af kobbertråd. Rigningen er flettet af uldtråd, som er behandlet med 
tjære. Flagene består af røde og hvide stykker silke, der er syet sammen. Muse-
ets guider har fra tid til anden fortalt den børnevenlige historie, at rigningen 
bestod af fangernes eget hår, og at flaget var farvet rødt med deres blod! Men 
det har altså intet på sig. 

I hver side af modellen er der 42 kanoner, altså 84 kanoner i alt. De af 
kanonerne, der peger ud ad kanonportene på de to batteridæk, kan ved en 
sindrig anordning køres ind og ud af kanonportene. Modellen har en besæt-
ning bestående af bemalede figurer af seks mænd med blå jakker og sorte hatte. 
Galionsfiguren forestiller en mand iført blå kjol og chakot. Modellen fremstår 
bortset fra enkelte detaljer ubemalet. Størrelse og dekoration røber ikke nogen 
umiddelbar lighed med noget konkret dansk skib fra perioden, men tilhøret til 
den danske flåde fremgår tydeligt af de hejste flag. 

I foråret 2014, mens Orlogsmuseets per-

sonale var i gang med at forberede udstil-

lingen ”Under Fælles Flag” om de norske 

søfolk i orlogsflåden før 1814, fik museet 

en uventet henvendelse. Det var arvingen 

efter nu afdøde læge Edgar Rosing, som 

henvendte sig for at få sit benskib fra 1811 

tilbage. Den smukke og sjældne skibs-

model har siden 1976 været deponeret på 

museet og har indgået i skiftende udstil-

linger. Modellen blev heldigvis erhvervet 

af museet og indgår nu i Orlogsmuseets 

nyopstillede udstilling ”Sømagt!” i  

Christian den 4.s Tøjhus (fig.1).
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Vi ved, at der oprindelig var yderligere fire figurer om 
bord på modellen. Kaptajnen på det skib, der bragte model-
len til Danmark, skrev nemlig ned, at han medtog ”en kasse 
med et stort prægtigt benskib på 84 kanoner, dansk flag og 
gøs og vimpel, 10 mand på dækket. Dette skal sendes til hr. 
præsten Rosing i London og er en present af alle danske pri-
sonerer i Greenlaw.”

Modellens første ejer
Benskibet blev i 1811 skænket til den norskfødte præst Ul-
rik Frederik Rosing (1776-1841) af danske og norske søfolk 
i engelsk krigsfangenskab under krigen med England 1807-
14. Rosing var i 1801 blevet udnævnt til dansk præst i London. Her blev han 
meget engageret i arbejdet med at lindre forholdene for de danske og norske 
landsmænd, der var kommet galt af sted i London og det øvrige Storbritannien. 
Han var kendt for at være generøs, selvom han selv sad i små kår og måtte for-
sørge en stor familie. Detaljerne i Rosings historie er godt dokumenteret i lit-
teraturen, og derfor kan der i det følgende gives et ret detaljeret indblik i, hvad 
han foretog sig, og hvordan det gik til, at han modtog benskibet i 1811 (fig.3).

Da krigen brød ud i 1807, havde Rosing ingen mulighed for at vende til-
bage fra London til Danmark, og snart opstod da også et stort behov for hans 
hjælp, da tusinder af danske søfolk fra både orlogsskibe og de civile skibe blev 
interneret i England. De almindelige diplomatiske forbindelser mellem Dan-
mark og England blev afbrudt, men præsten fik lov at fortsætte sit arbejde og 
kom på mange måder til at fungere som uofficiel repræsentant for de danske 
myndigheder. Hovedparten af de danske krigsfangne søfolk blev interneret 
om bord i ”prisonskibe” – udrangerede orlogsskibe, hvor der ofte herskede 
kummerlige forhold. En anden mulighed var at blive interneret i land i krigs-
fangelejre. De mere privilegerede officerer og kaperkaptajner kunne blive ”pa-
rolefanger” og sad under mere åbne forhold i engelske byer, hvor især byen 

Fig.2 
Tre mand af benskibets besætning ses 
her på dækket. I forgrunden en menig 
sømand, ved rælingen en søofficer med 
trekantet hat.  
  
Three members of the crew of the bone 
ship can be seen here on the deck. In 
the foreground an ordinary seaman, at 
the gunwale a naval officer with a three-
cornered hat.  
 
Foto: John Lee

FRA SUPPEBEN TIL MUSEUMSPRYD
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Reading øst for London blev et midlertidigt hjem for 
mange danske og norske søofficerer. I alt nåede ca. 7.000 
danske og norske søfolk at blive interneret i England i pe-
rioden 1807-14. Det er et højt tal i forhold til, at det samlede 
antal søfolk i hele Danmark-Norge i perioden var ca. 17.000. 
Alle 7.000 søfolk sad dog ikke interneret samtidig, idet der 
foregik en livlig trafik frem og tilbage med fanger, der blev 
udvekslet. I året 1809 sad der i alt 3.547 danske og norske 
søfolk interneret i britisk fangenskab. Det samlede antal sø-
folk, der var interneret i England under krigen var meget 
større, op til ca. 122.000 i alt. Langt den største del af disse 
var naturligvis fra den franske flåde, Englands hovedfjende 
under Napoleonskrigene. 

Præsten Rosing fungerede som sjælesørger for de in-
ternerede søfolk og besøgte dem om bord på prisonskibe-
ne, hvor han holdt gudstjeneste med dem. Det var primært 
ved flådebasen i Chatham, at Rosing personligt mødte op 
for at bistå de fangne danskere og nordmænd. Det var en 
spadseretur på otte mil – 60 kilometer. Oplysninger om, 
hvilke skibe han prædikede på, findes i kirkebogen for den 
danske kirke. Det var især prisonskibene ”Bahama”, ”Irresi-
stible” og ”Nassau” (fig.4).

Rosing var med til at holde modet oppe hos de inter-
nerede og var blandt andet en ivrig modstander af, at dan-
ske søfolk trådte i engelsk tjeneste, som de ellers blev opmuntret til af deres 
vogtere. Han medbragte også gaver, der var bekostet af frivillige indsamlinger. 
Sko, skjorter, kamme og sæbe og andre fornødenheder blev uddelt. Også Det 
Nye Testamente blev uddelt. Det var på foranledning af bl.a. selskabet British 
and Foreign Bible Society blevet trykt i en dansk udgave i 5.000 eksemplarer. En 
anden opgave bestod i at hjælpe med at skrive og sende breve hjem til famili-
erne og næsten allervigtigst: at bistå med udvekslinger med engelske fanger fra 
Danmark. Man skal huske, at en stor del af de fangne søfolk blev udvekslet. Det 

Fig.3 
Fotogravure af U.F. Rosing. På bag-
klædningen er anført: ”Min oldefar Ulrik 
Frederik Rosing, præst for den dansk-
norske menighed i London 1801-1811. 
Han var født i Frederiksstad 17.12.1776, 
død som præst i Horsens 2.4.1841.”  
  
Photogravure by U.F. Rosing. Written 
on the backing: “My great grandfa-
ther Ulrik Frederik Rosing, pastor of 
the Danish-Norwegian congregation 
in London 1801-1811. He was born in 
Frederiksstad on 17.12.1776, and died 
as a minister of the church in Horsens 
on 2.4.1841.” 
 
Foto: John Lee 
 
 

Fig.4 
”Krigs Fange Skibet Bahama”, samtidig 
tegning af interneret dansk sømand.  
  
“The prisoner-of-war ship Bahama”. 
Contemporary drawing by an interned 
Danish seaman.  
 
Orlogsmuseet
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var ikke blot hævntørst og fædrelandskærlighed, der besjæ-
lede de danske kapere og kanonbådsbesætninger, når de 
angreb den engelske skibsfart i danske og norske farvande 
i perioden 1807-14. Det var også håbet om, at de kunne få 
deres kære hjem fra England, hvis de kunne tage fanger og 
udveksle dem. Den danske søofficer Hans Birch Dahlerup 
nåede således at blive fanget og udvekslet ikke mindre end 
tre gange under krigen. Dahlerup var parolefange i Reading, 
når han sad i krigsfangenskab. Men i sine erindringer har 
han alligevel givet en god skildring af de frygtede prison-
skibe, som han oplevede på tæt hold, da han ankom til Eng-
land som fange i 1808:

”Da vi i både nærmede os det skib, vi skulle overtræde 
på, overkom der os en gysen. Alle kanonporte i disse 
gamle linieskibe var forsynede med stærke gittere af 
jernstænger, dobbelte endog, og til disse trængte der 
sig en mængde som galejslaver klædte mennesker, 
med lange skæg, blege og udhungrede ansigter, de 
strakte os hænderne imøde igennem hullerne, hujede og skreg til os på 
fransk; deres udseende var forvildet, nogle var endog nøgne til bælteste-
det. Det var franske krigsfanger, der allerede havde været her flere år. Da vi 
kom op på dækket, blev scenen om muligt endnu vildere. Hele kulen [den 
midterste del af øverste dæk på skibet], der var omgiven med en massiv, 
brysthøj indhegning af planker, var tætpakket med mennesker af samme 
forvildede udseende, som råbte til os og pludrede i munden på hverandre.”

Fig.5 
Gengivelse af byen Reading lavet af en 
interneret dansk sømand. Tekst: ”Det er 
fortoning af staden Reading, som nogle 
af de danske prisoner var på parole, 
som min fader og jeg var fra 14. no-
vember 1807 til d. 20. december 1808. 
Ladet tegne til et minde af Mathis Petter 
Clausen. Tegnet af Christian Wigandt 
Jensen af Fyen, 1807.”  
  
View of Reading made by an interned 
Danish seaman. Text: “View of the town 
of Reading, where some of the Danish 
prisoners were on parole, as my father 
and I were from 14 November 1807 
until 20 December 1808. Had it drawn 
in memory of Mathis Petter Clausen. 
Drawn by Christian Wigandt Jensen of 
Funen, 1807.”  
 
Orlogsmuseet
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Dahlerup var glad for at slippe for det hårde 
liv på prisonskibene og nød en forholdsvis be-
hagelig tilværelse i Reading. Her var han dog 
med til at påvirke begivenhedernes gang ved 
at korrespondere med prisonskibene og være 
mellemmand mellem fangerne og Transport 
Board i London, som stod for udvekslingen 
af fanger. I den forbindelse korresponderede 
han også med Rosing, der arbejdede med de 
samme sager. Om Rosing skriver Dahlerup, at 

”Præsten Rosing var en dannet mand, med et 
blidt og ærligt væsen samt et fint og behageligt 
ydre, i det hele en smuk repræsentant for nati-
onens gejstlighed i et land som England” (fig.6).

De internerede i Chatham kunne person-
ligt takke Rosing for hjælpen, men også fanger 
i andre dele af Storbritannien var taknemmeli-
ge for hans bistand. Således modtog han i 1811 
den smukke benmodel, der i dag hører til Or-
logsmuseets samlinger, som gave fra de søfolk, 
der var interneret i en fjernere beliggende by 
Greenlaw, i dag Glencorse nær Edinburgh i det 
sydøstligste Skotland. Greenlaw-lejren var op-
ført som krigsfangelejr i 1803 og er siden ble-
vet omdannet til kaserne. Vi ved, at der alene i 
1809 sad 37 skippere og styrmænd og 311 ma-
troser fra Danmark-Norge i denne lejr.

Benmodeller fra ”prisonen”
Rosings benskib er et typisk eksempel på de så-
kaldte prisonmodeller. Der blev fremstillet en 
mængde sådanne af internerede søfolk under 
Englandskrigene. Der eksisterede i forvejen 
en stærk tradition for sømandsflid blandt de 
store sejlskibsnationers søfolk. De anvendte 
de materialer, som var for hånden, eksempel-
vis flettet og knobet tovværk. Men nu var det 
især rester fra måltiderne i form af dyreknog-
ler, som var til rådighed. Hver mand var tildelt en daglig ration på et halvt pund 
kød, der oftest kogtes på knoglen. Dette materiale kunne let udsaves, skæres og 
formes til skibsbord og planker, master og rær og en mængde andre detaljer. 

Det delikate arbejde med at kopiere en helt korrekt rigning i miniature 
har givet mange timers arbejde og betød samtidig en afveksling fra uvelkomne 
tanker om den uforsørgede familie derhjemme. Den ufrivillige lediggang gav 
søfolkene ekstra meget tid til at nørkle med eksempelvis modelhåndværk. Det 
fremgår bl.a. af, at mange af skibsmodellerne er overdrevent detaljerede med 
udsmykning og finesser, som man ikke normalt finder på mere konventionelle 
skibsmodeller fra de store sejlskibes epoke. Et andet væsentligt kendetegn ved 
disse modeller er, at de ikke er bygget efter målfaste tegninger. Tegninger i kor-
rekt skalaforhold var ikke til at skaffe, og derfor måtte man bygge efter hukom-
melsen eller ud fra den rene fantasi. Det bærer modellerne præg af med deres 

Fig.6 
”En dansk sømand i engelsk fangen-
skab afslår fjendens guld, der tilbydes 
ham, for at gå i hans tjeneste. Han pe-
ger på det danske flag (det eneste han 
har søgt at redde fra skibet) som om 
han ville sige ”før lide alt end vanære 
dette.”  
  
“A Danish seaman in English captivity 
refuses to take the enemy’s gold to en-
ter his service. He points to the Danish 
flag (the only thing he has tried to save 
from the ship) as if to say: “Rather suffer 
all than dishonour this.”  
 
Kobberstik af Truslew efter forlæg af Eckersberg
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ikke altid lige elegante skrogformer. Orlogsmuseets model er eksempelvis lidt 
vel buttet i skroget under vandlinjen. Men det tænker man nok mest over, hvis 
man er vant til at se på de modeller, som også rummes i Orlogsmuseets samlin-
ger, som er bygget nøjagtigt efter skibenes konstruktionstegninger.

De internerede søfolk fik en meget mere lempelig behandling end krimi-
nelle fanger. De havde blandt andet lov til at tjene penge på forskellige småjob, 
og samtidige dagbogskilder nævner, at mange af dem tjente gode penge på at 
fremstille legetøj af suppeben, som de solgte. Helt basalt kunne modellerne 
ikke blive til uden brug af knive, file og bor og en række materialer, som man 
måtte købe uden for lejrene, eksempelvis kobbertråd til at fæstne benstyk-
kerne med. Der var en ret livlig handel mellem de lokale samfund og de inter-
nerede. Kriminelle fanger kunne ikke forvente at få lov til at bruge den slags 
redskaber, der potentielt kunne anvendes som våben eller til at bryde ud af 
fængslet med. 

Skibsmodeller var blot en type kunsthåndværk blandt 
mange, der fremstilledes i prisonen. Den kunstneriske ud-
foldelse afspejlede den generelle smag på det britiske mar-
ked, hvor en stadig mere velhavende middelklasse havde 
fået smag for souvenirs og små stykker kunst til kaminhyl-
den. En meget populær vare var små kunstværker af flettet 
strå (straw marquetry), som tilsyneladende fandt meget let 
afsætning i Storbritannien. Materialevalget var ganske va-
rieret. Skibsmodeller og andre små stykker kunsthåndværk 
blev ikke kun fremstillet af ben, men også andre materialer, 
der var for hånden, såsom horn, træ og tråd. Der gives også 
eksempler på, at den kunstneriske skabertrang tog en kri-
minel drejning og udmøntede sig i decideret falskmøntneri 
af både pengesedler og mønter. Fra kilderne vides det også, 
at de internerede sågar fremstillede ”indecent toys”. Der findes dog ikke beva-
rede genstande, der kan dokumentere, hvilken slags sexlegetøj eller hvad det 
nu var, de fingernemme søfolk kunne fremstille (fig.7).

Fig.7 
Syskrin i ben i gennembrudt arbejde. I 
det ligger seks tilhørende ting, også i 
ben. Ifølge familiens tradition fremstil-
let af Tyge Jesper Lund, der var krigsfan-
ge i England. Tøjhusmuseet.  
  
Needlework casket in openwork, also 
of bone, containing six related ob-
jects, also of bone. According to family 
tradition made by Tyge Jesper Lund, 
who was a prisoner-of-war in England. 
Museum of Arms and Uniforms. 
 
Foto: Pia Hansen
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Andre bevarede modeller og genstande  
fra prisonen
I Danmark er der kun bevaret få skibsmodeller fra priso-
nen. Ud over Orlogsmuseets findes tre stykker, som alle er 
af ben. De er i dag på henholdsvis Rosenborg, Museet M/S 
Søfart og Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. 
Særligt den på Rosenborg skal fremhæves, da den også er 
fremstillet i Greenlaw og blev sendt som gave til den dan-
ske konge fra de danske og norske internerede i 1810. Den 
blev blandt andet fremvist ved patriotiske forestillinger, 
hvor der samledes penge ind til fordel for de internerede 
søfolk. Denne model er en nær parallel til Orlogsmuseets. 
Den er lidt mindre (38 x 45,5 cm), men har til gengæld flere 
kanoner, 106 stykker i alt, og er altså bygget i et lidt større 
skalaforhold. De to modeller er i skrogform og rigning me-
get lig hinanden, mens detaljeringsgraden på Rosenborg-modellen ikke er så 
stor på grund af det større skalaforhold. Det er ikke utænkeligt, at det er den 
eller de samme modelbyggere, der har forfærdiget de to modeller (fig.8).

De to modeller på henholdsvis Rosenborg og i Orlogsmuseets samling 
repræsenterer to forskellige niveauer i de internerede søfolks strategi for at 
klare sig igennem det engelske fangenskab. Med gaven til præsten Rosing vi-
ste de deres taknemmelighed mod den præst, der bistod dem med kontakt til 
hjemmet og deres kære, og som hjalp dem med at kommunikere med myndig-
hederne både hjemme og i England. Med gaven til kongen rettede de en appel 
til den allerøverste autoritet og dermed til hele kongeriget om ikke at glemme 
dem og deres skæbne. 

Fig.8 
Prisonmodellen på Rosenborg blev 
skænket til kongen og fremvist  
ved velgørenhedsforestillinger, hvor 
der samledes ind til fordel for de 
internerede søfolk.  
  
The prison model at Rosenborg was 
donated to the King and displayed at 
a benefit event where collections were 
taken up for the interned seamen.  
 
Foto: De Danske Kongers Kronologiske  
Samlinger
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På museet M/S Søfart i Helsingør findes en benmodel 
af en fransk fregat. Den er erhvervet fra en privat samler 
og lader ikke til at have særlig forbindelse til danske eller 
norske krigsfanger. Heller ikke modellen på Frederiksborg 
har nogen sikker proveniens. Det er en meget enkel model 
forestillende en enmastet jagt med et dannebrogsflag under 
gaflen.

Hvis man søger et bedre overblik over forskellige ty-
per af prisonmodeller, så kan det anbefales at besøge Det 
Maritime Museum i Hamburg, som har en fornem samling 
af 31 prisonmodeller. Dette museum har i samarbejde med 
en modelentusiast udgivet en bog om samlingen. Forfatte-
ren har identificeret ikke færre end 438 forskellige model-
ler i både offentlige og private samlinger og museer (fig.9).

I Orlogsmuseets samlinger findes der også en række 
andre genstande, der kan kaste lidt lys over den kunstne-
riske udfoldelse blandt de internerede danske og norske 

Fig.9 

Dominospil, som også har været i Ro-
sings eje. En næsten identisk æske med 
dominobrikker findes på Perth Museum 
& Art Gallery i Skotland.  
  
A set of dominoes that once also belon-
ged to Rosing. An almost identical box 
of dominoes is in the Perth Museum & 
Art Gallery in Scotland.  
 
Orlogsmuseet

Fig.10 
Skriveøvelse fra prisonen.  
  
Writing exercise from the prison 
 
Foto: Jakob Seerup

FRA SUPPEBEN TIL MUSEUMSPRYD



NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2016232

søfolk under Englandskrigene. Her skal særlig nævnes et skrin med et domino-
spil, der også har tilhørt Rosing. Det blev skænket som gave til museet i 1983 af 
præstens tipoldebarn, advokat Bjørn Moltke-Leth. Også dette er et typisk pri-
sonarbejde udført i dyreben i gennembrudt arbejde. Det rektangulære skrin 
på fødder er samlet med små kobbersøm. Det har buet låg med gennembrudte 
rosetter, som på indersiden er foret med blåt papir. Dominobrikkerne er også 
af ben og har sorte prikker og rødmalede kanter. 

Fra parolefangerne i Reading har vi bevaret et par kunstnerisk meget ube-
hjælpsomme akvareller af byen Reading. Da de blev efterset i forbindelse med 
udstilling i 2007, faldt et stykke papir ud, der havde siddet som baggrund bag 
den ene. Det var en skriveøvelse udført af Matthis Peder Clausen i 1808. Han 
har med omhyggelige bogstaver skrevet nogle opbyggelige sætninger: ”Gaming 
is dishonest”, ”Keep your promise”, ”Promote education” og ”Return not inju-
ries” (fig.5 og 10). 

Modellen på Orlogsmuseet er af enestående værdi både i kraft af sin 
veldokumenterede oprindelse og historie og sin stærke udsagnskraft om en 
afgørende og fuldstændig omdefinerende periode i Danmark-Norges historie. 
Den er med til at tegne et billede af de strenge og uvante forhold, som de tusin-
der af internerede danske og norske søfolk var underkastet i krigsårene 1807-
14. På Orlogsmuseet er vi glade for, at benskibet blev sikret for eftertiden som 
en fast del af vores samlinger, hvor det nu indgår i de nye rammer på Tøjhuset 
(fig.11).

Fig.11 
Agterspejlet af Rosings benskib. Ved 
at trække i snorene med en kugle på, 
kan man trække kanonerne ind og ud af 
kanonportene. I bagbords (venstre) side 
er de trukket ind, i styrbords (højre) side 
er de trukket helt ud.  
  
The stern of Rosing’s bone ship. By 
pulling a cord with a ball on it one can 
pull the guns in and out of the gun port. 
On the port side they are pulled some 
way out, on the starboard side they are 
pulled all the way out.  
 
Foto: John Lee
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ENGLISH SUMMARY

From soup bone to treasured museum artefact
A rare bone model in the collections of the Royal Danish Naval 
Museum

Since 1976 The Royal Danish Naval Museum in Copenhagen has had a rare 
model warship made of soup bones on permanent loan (figs.1, 2, 11 and 12). 
The family who owned the model has now sold it to the museum. We take this 
opportunity to revisit the fascinating history of this particular type of model. 
The model was originally made by prisoners-of-war in a British prison camp 
during the Napoleonic Wars. Many Danish and Norwegian sailors were impris-
oned in camps and on prison hulks in British harbours in the years 1807-1814, 
when Denmark-Norway was at war with Britain (fig.4). Those of the prisoners-
of-war who came from Denmark and Norway received help from the Danish 
parson in London, Ulrik Frederik Rosing (fig.3), who worked as their chaplain 
but also helped them communicate with Danish authorities. As a sign of their 
gratitude they gave him the ship model made of bone in 1811. The collections 
of the Royal Danish Naval Museum also contain other objects that were kept as 
souvenirs by sailors in captivity (figs. 5-7, 9 and 10). Other museums have com-
parable models in their collections (fig. 8), but this ship model has a unique and 
well-documented provenance and remains a poignant reminder of the plight 
of Danish and Norwegian sailors in British captivity during the Napoleonic 
Wars.
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