Norske Løve

Norske Løve

Modell av Norske Løve (1654), utskåret i elfenben av Jacob Jensen Nordmand i 1654. Modellen er
utstilt på Rosenborg slott i København, Danmark. Foto: Wikipedia-bruker Orf3us.

Utsnitt av Rasmus Juells kart fra 1708 som viser området rundt Skarvøya. Ved Drevsund er det påført
teksten: Blef Nordske Løwv:A Helt
Orlogsfregatt som forliste utenfor Egersund i 1666. «Norske Løve» var et ganske vanlig skipsnavn, og
det henspeiler på løven i Norges riksvåpen. Det bl.a. brukt på minst seks større orlogsskip (krigsskip),
der det som forliste utenfor Egersund var nummer to i rekken.
I 1666 hadde en ﬂåte blitt sendt til Norge for å beskytte kysten mot engelskmennenes herjinger.1)
Flaggskipet for ﬂåten var «vår» Norske Løve. Under et kraftig uvær i Nordsjøen måtte ﬂåten søke
innenskjærs, og den la seg i ly av Skarvøya. Da uværet var på sitt verste, løsnet ankrene, eller
ankertrossene røk, på Norske Løve og skipet drev på land. Når været løyet ﬁkk man forhalt det til ei
bukt der det kunne ligge mens utstyr, inventar og deler av skroget ble berget. Bergingsarbeidet
pågikk vinteren 1666/67. Bukta der skipet endte sine dager kalles den dag i dag for Løvebukta.2)
Om Norske Løve:
Byggested

Lübeck, Tyskland
Egersund byhistoriske leksikon

1

Norske Løve

Konstruktør Heinrich Wurger/J. Robbins
Lengde
116 fot, 6 tommer
Bredde
26 for, 6 tommer
Dybde akter 10 fot
Dybde forut 9 for
Tonnasje
900 tonn
Besetning 230 mann
Armering
24 kanoner på siden, 6 akter, 10 på skansen og 2 på hytten (litt usikkert antall)
Sjøsatt
1654
Strandet
1666
1)

I september 1666 hadde England erklært krig mot Danmark/Norge
2)

Kilder: Egil Harald Grude: Skip og havn. Marinarkeologi i Rogaland. Stavanger Museums årbok 1981, s.
100 ﬀ.; Anders Haver: Norske Løve. Småskrift 2006
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