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Katastrofen -  
verdens største sejlskib, skoleskibet "København" forsvinder efter den 22. dec. 1928 
med 60 sømænd ombord 
 
Skibet forliser i slutningen af december 1928:  
 
Den kun 17-årige Aage Johann Hermann von Schwanenflügel er sandsynligvis forulykket omkring 
den 22. december 1928. Det var nemlig den dato, man sidste gang var i telegrafisk kontakt med 
skoleskibet "København", hvor der blev meldt "Alt vel om bord". 
 
Skibet, som var verdens største sejlskib, var på vej fra Buenos Aires til Adelaide i Australien med 
60 mænd ombord, da det forliste et ukendt sted i det sydlige Atlanterhav. 
 
Bagerst i følgende bog finder du en liste over de omkomne:  
Palle Bruus Jensen: Skoleskibet København. Historie, forlis, tragedie, udkommet 2005, s.135-137. 
 
Der står at elev Aage J.H. von Schwanenflügel, f. 26-08-1911 i København, var en af de 
næstældste elever om bord, da den femmastede bark skoleskibet "København" sejlede fra Buenos 
Aires den 14. dec. 1928.  
 
Forfatteren har i bogen, side 78, gengivet et brev skrevet den 2. december 1928 af Aage Johann 
Hermann von Schwanenflügel til forældrene Vilhelm og Eva Carla Schwanenflügel, boende på 
Classensgade, Østerbro i København. Aage Schwanenflügel når også at sende en fødselsdagshilsen 
på et postkort til sin mor den 11. december 1928, hvilket også er gengivet i bogen. 
 
Bogen er spændende læsning og rigt illustreret. Forfatteren har beskrevet forældrenes sorg og 
trængsler i forbindelse med forliset og tabet af deres sønner.  
 
Malermester Vilhelm Schwanenflügel står i spidsen for en større gruppe forældre der ikke kan 
forlige sig med tanken om at deres sønner er sporløst forsvundet og derfor kræver en ny 
eftersøgning iværksat. 
 
Der er mange omtaler i bogen af malermester Vilhelm Schwanenflügel og andre ulykkelige forældre 
der ønskede at få klarhed over hvad der var sket med det forsvundne skoleskib og ikke mindst 
med de forsvundne 60 sømænd ombord. 
 
 
 
 
 
 
 
Familierelationer: 
 
Aage Johann Hermann von Schwanenflügel er barnebarn af Niels Johannes Emil von 
Schwanenflügel og Marie Sophie Schwanenflügel født Dohlmann.  
 
Vilhelm Schwanenflügel er deres ældste søn. 
 
Marie Sophie Dohlmann er søster til Ernst Victor Dohlmann, der er oldefar til Lise-Lone.



www.familiesporet.dk 
 

 

Lise-Lone Correll Dohlmann Friismose 2 af 2 November 2010 

 


