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FORORD
Sønderborg Skipperlaug er Danmarks ældste, endnu eksisterende søfarts-Iaug. Det kan føre sin historie tilbage til 1571 og — selvom det
sandsynligvis er endnu ældre — fejre sin 400 års fødselsdag i 1971.
Historisk Samfund for Als og Sundeved, der også i 1969 og 1963
udsendte årbøger i anledning af historiske jubilæer, har derfor fundet
det rimeligt at lade årbogen 1970 behandle skipperlaugets historie.
Allerede tidligere har Historisk Samfund behandlet søfartsemner i
sine årbøger: I 1939 skrev Jens Raben som skriftseriens nr. 8 det
forlængst udsolgte »Sønderborg Skipperlaug og et brudstykke af
byens søfartshistorie«, og i 1961 udkom som hefte 40 »Sø og Havn«,
hvor en række forfattere skrev om egnens søfart. Desuden havde Jens
Raben i 1956 publiceret afsnittet »Sø og havn« i »Bogen om Als«.
Årbogen 1970 koncentrerer sig i højere grad end de ovenfor nævnte
om selve skipperlaugets historie og om en del af de skippere, der i
tidens løb har været medlem af lauget. Stoffet er hentet fra laugets
righoldige dokumenter og protokoller, der befinder sig i Museet på
Sønderborg slot. Samfundet takker fhv. havneformand Niels Knud
sen, der har påtaget sig det meget store arbejde at bearbejde kilde
materialet og skrive hele årbogen.
J. Slettebo.
Sønderborg Skipperlaugs historie er tidligere undersøgt af Paul Döhring (1896) og først og fremmest af Jens Raben, der var den første,
der fandt ud af, at lauget eksisterede allerede 1571. Dette arbejde
bygger i høj grad på deres arbejder og desuden på de bevarede doku
menter og protokoller i laugssamlingen på Museet på Sønderborg slot.
Jeg takker bestyrelsen for Historisk Samfund for Als og Sundeved,
fordi dette arbejde er optaget i samfundets skriftrække. Jeg takker
desuden befragter Erling Veie for hjælp ved renskrivning af manu
skriptet og museumsinspektør J. Slettebo for gode råd og hjælp under
arbejdet og for kritisk gennemgang og sammenstilling af teksten.
Niels Knudsen.

Dronning Dorothea (1511 —1571), enke efter Chr. III, der i sit enkesæde på
Sønderborg slot videresendte skippernes bønskrift til sin søn, Frederik II.
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INDLEDNING
Sønderborg Skipperlaug kan i 1971 fejre et 400-års jubilæum, idet
lauget første gang omtales i en skrivelse til enkedronning Dorothea i
1571. Dermed bliver Sønderborg Skipperlaug det ældste danske laug
med tilknytning til søfart. Sandsynligvis er lauget dog endnu ældre,
det er blot ikke nævnt tidligere.
Allerede tidligt i middelalderen opstod fagligt ordnede sammen
slutninger i de enkelte byer. Efterhånden udskiltes den velhavende
købmandsstand i særlige »gilder«, mens de mere fattige håndværker
grupper sluttedes sammen i laug. Denne udvikling startede i Syd
europa, hvor gilderne mange steder, bl. a. i de rige italienske handels
byer fik afgørende økonomisk indflydelse. I Nordeuropa gik udvik
lingen i samme retning, men gilderne blev knap så mægtige og mange
steder forblev også købmændene i laugene til langt op i tiden. Det
gjaldt især i hansestæderne og derfor også i de danske byer, der søgte
at efterligne hansestæderne. Også i Sønderborg stod købmændene og
skipperne i samme laug og først så sent som 1680 skete en deling
heraf.
De tyske havnebyer havde deres store blomstringstid allerede fra
før 1300 og op til slutningen af 1400-tallet. Centrum for deres dan
ske interesser var Skåne-markedet, men i alle danske søkøbstæder
handlede de tyske købmænd og i kraft af deres kapitalrigdomme
dominerede de fuldstændig den danske handel. Valdemar Atterdag
søgte i 1360’erne at bremse hansestædernes militære og politiske magt,
men først med Erik af Pommerns lovgivning i 1420’erne lagdes grun
den til en mere selvstændig dansk købmandsstand.
Også laugsdannelsen skete efter hanseatisk mønster. Det endnu
bestående »Lübecker Schiffergesellschaft« fra 1379 har været forbil
lede for de nye søfartslaug i de danske havnebyer. Dets vartegn var
en gylden, åben cirkel anbragt i en gylden ring, et symbol på treenig
heden. Også Sønderborg Skipperlaug indleder sin ældst kendte statut
med anråbelse af den hellige treenighed.
Når Sønderborg Skipperlaug nu fejrer sin 400-års dag i 1971, er
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det som nævnt fordi det første gang nævnes i et brev fra 1571. Da
havde Frederik II netop forhøjet toldafgifterne for sildefiskeri i de
norske farvande, og de sønderborgske søfarende sender da følgende
bønskrift til kongens mor, enkedronning Dorothea, der boede i sit
enkesæde på Sønderborg slot:
»Durchlaugstigste, stormægtige, naadige dronning og Frue, E.K.W.
(Deres kongelige Enke) ville vi underdanigst ikke fortie, at vi har
bragt i erfaring, at Kongl. Majestæt til Dannemarken etc. Deres
E.K.W.’s elskede Herre Søn skulle have forhøjet tolden for silde
fangster i Norge etc.
Naar vi, Deres kongelige Enkes fattige undersaatter, som ellers
ingen anden næring end alene og ud af søen haver, nu helt underda
nigst og forhaabningsfulde henvender os, hvad saadanne forhøjelser
af tolden angaar, saa ville vi helt underdanigst og med megen flid
bede:
Deres kongl. Enke ville vores andragende naadigst behandle og med
naadigste anbefaling sende det til kongl. Maj., at vi nu og i fremtiden
altid maatte blive ved den nuværende told.
Det vil Gud igen rigelig belønne, og vi vil med liv og Gud tjene
pligtig og beredvillig.
Deres kongl. Enkes lydige undersaatter, skippere og købmænd i
Sønderborg.«

Dronningen sendte samme dag brevet videre til sønnen, kong Fre
derik II med en anbefaling og bemærkningen, at skipperne og køb
mændene »sejn arme Leut, die ihre Narrung und Hantierung mehresteils und fast alleine aus dem Sehe haben müssen.«
Dronning Dorothea nåede næppe selv at få svar fra sin søn. Hun
døde d. 7. oktober samme år. Noget svar direkte til skipperlauget
kendes heller ikke, så man ved ikke, om Frederik II forbarmede sig
over de søfarende i Sønderborg.
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SØNDERBORG SØFART FØR 1600

Helt tilbage til Sønderborgs ældste tid, da den første by voksede op
i læ af borgen, har man drevet søfart fra den forholdsvis gode, natur
lige havn. Allerede i den ældste byplan har der været et fisker- og
sømandskvarter og de købmænd, der boede op ad bakken mod Hum
letorvet, har også været afhængige af de varer, de modtog med skib.
Oplysningerne om den middelalderlige skibsfart i Sønderborg er dog
meget sparsomme. Da byen fik sin første stadsret kort efter 1400 var
købmandsstanden en veletableret gruppe, hvis velstand i høj grad
beroede på søfarten, idet købmændene stod for en væsentlig del af
eksporten af de alsiske landbrugsvarer. I 1490 mistede Sønderborg
ganske vist monopolet på eksport af varer fra Als, idet regeringen
favoriserede Flensborg, men fra midten af 1500-tallet bedredes for
holdet igen og efter 1571 søgte hertug Hans den Yngre at ophjælpe
Sønderborgs næringsliv på enhver måde. De forskellige krige, både
før og efter 1500 gav gode muligheder for salg af levnedsmidler, da
Sønderborg-egnen ikke direkte berørtes af krigshandlingerne. Kun få
af købmændenes navne fra før 1600 er kendte.
Andreas Folkvardsen, der en tid var byens borgmester, var i 1537
byens største skatteyder, ansat til 30 mark i skat og han var foruden
købmand også selv skibsreder, der ejede skib, som gik med landbrugs
varer til bl. a. Lübeck. Også den lidt yngre borgmester Mads Kræm
mer var både storkøbmand og reder. Byens borgmestre og rådmænd
valgtes i det hele taget blandt de mere velhavende borgere, enkelte
håndværkere, men de fleste købmænd og skibsejere.
Allerede i middelalderens slutning rådede byen over to faste skibs
broer, hvor handelsskibene kunne lægge til. Den ældste lå i læ af slot
tet, vel ud for Søndergades sydlige udmunding. Den har i alle til
fælde eksisteret længe før 1500, måske helt tilbage i 1300-tallet. Den
anden lå omtrent ved Søndergades anden ende. Den måtte totalt for
nyes i 1565 og må da allerede have eksisteret længe.
Sønderborg-købmændene sendte ikke blot skibe til Lübeck og andre
hansestæder, hvorved de jo blot indtog en helt sekundær rolle i han9

delen. De søgte også længere væk. Der var sønderborgere, der havde
egne sildeboder ved Skanør. Det betød ikke blot, at de deltog i
sildefiskeriet og sildehandelen, men her mødtes man med de hanse
atiske købmænd, der udbød varer fra Orienten og Sydeuropa. Da
sildefiskeriet senere blev forskudt op mod Norge, fulgte de søfarende
fra Sønderborg med. Endvidere ved man, at skippere fra Sønderborg
allerede tidligt deltog i Gotlands-handelen, selvom denne handel for
Sønderborgs vedkommende først nåede sit højdepunkt i 1700-tallet.
Også i toldregnskaberne fra Øresund afspejler den sønderborgske
skibsfart sig. I 1568 nævnes for første gang to Sønderborg-skippere,
der med deres skibe passerer Øresund og siden træffes mindst 2—3
Sønderborg-skibe årligt i de fra dette tidlige tidspunkt noget mangel
fulde regnskaber. I 1608 nåede man helt op på 15 skibe gennem
Sundet. Hvis man ser bort fra manglende dele af toldregnskabet kan
man se, at der i årene 1568—1657 passerede ialt 112 Sønderborgskibe på vej fra Kattegat mod Østersøen og 149 skibe den modsatte
vej. Da kun de skibe, der sejlede på den østlige Østersø eller til Sverige-Norge eller som deltog i sejlads fra hansestæderne nordpå, gik
gennem Øresund, har Sønderborg skibsfart på dette tidspunkt dog
været af mærkbar betydning for byens økonomi. Skibstallet fra Søn
derborg ligger betydeligt højere end de tilsvarende tal for Haderslev,
Aabenraa og Eckernførde, men lavere end Flensborg.
Udover egnens egne produkter som korn, huder og frugt har Sønderborg-skibene i høj grad sejlet med varer for købmænd i andre byer.
Af og til har de også forsøgt sig med mindre lovlig handel. I 1593
opdagedes det således, at nogle skippere fra Sønderborg havde sejlet
heste og græsoksen (fedestude) fra kysten mellem Fåborg og Svend
borg, velsagtens til Lübeck. De unddrog sig derved udførselstolden.
Året efter indskærpedes pligten for byerne til at ansætte havnefoge
der, der kunne holde øje med, at kronens rettigheder ikke krænkedes.
Foruden de hjemlige skibe, der med lokale skippere og søfolk sej
lede ud fra byen, var der ikke helt få fremmede skibe, der af og til
anløb Sønderborg. Gennem hele middelalderen kom skibe fra de
nordtyske byer, først og fremmest fra Lübeck, men også fra Kiel,
Stettin, Rostock og Danzig. Skibe fra andre danske byer har selvføl
gelig også hyppigt vist sig i havnen, men det har jo nok mest været
fra de nærmeste som Flensborg, Aabenraa, Assens og Fåborg. I sidste
del af 1500-tallet dukker imidlertid af og til et hollandsk skib op med

10

Glasmaleri fra 1664 af skipper Jens Lydiksens skib, karavellen »Pluto«. Billedet,
der er fundet på en gård i Skovby, er det ældst kendte billede af et navngivet
Sønderborg-skib.

varer fra fjerne lande, og omkring 1600 tager denne trafik til for så
igen at dø hen i midten af 1600-tallet, da Sønderborg ligesom resten
af landet rammes af den almindelige europæiske depression. I 1624
fremhæver hertug Christian af Anhalt, der besøgte sin svoger hertug
Alexander, imidlertid Sønderborg havns fortræffelighed og understre
ger det liv, der er med skibe fra Nederlandene, Belgien, England og
Preussen.
Sønderborgs betydning som søfartsby kan også aflæses af det skibs
byggeri, der fandt sted her. Allerede før 1500 lå et skibsværft i læ af
slottet, nær den søndre havnebro. Det var da så stort, at kong Hans
benyttede det, da han kort efter 1500 begyndte at bygge en dansk
orlogsflåde. Også Chr. III benyttede skibsværftet i Sønderborg, idet
han i årene 1534—36 lod ikke mindre end 10 skibe udruste her. Den
ne virksomhed fortsatte århundredet ud, og man må gå ud fra, at de
fleste Sønderborg-købmænd lod deres skibe bygge lokalt. Fra hertug
Hans den Yngres tid kendes navne på både skibsbyggere, sejlmagere
og takkelmestre. På Reesens kort over byen fra 1670 ses hele to skibs
byggerier, et ved Sønderbro ved Slottet og et ved Nørrebro.
Der er alt i alt adskillige vidnesbyrd om, at Sønderborg har haft
en livlig søfart med skippere og redere, søfolk og skibsbyggere alle
rede før 1600. Sandsynligvis har disse også været sluttet sammen i et
gilde eller laug allerede i middelalderens slutning. Men først 1571
dukker skipperlauget op i kilderne og først efter 1600 kan må få et
klarere billede af byens søfartshistorie.

12

SKIPPERLAUGETS STATUTTER
Som nævnt kendes Sønderborg Skipperlaugs ældste vedtægter ikke.
Man kan kun formode, at de har været opbygget som de statutter,
man kendte fra Lübeck og andre hansestæder. Således oprettedes i
1492 et »Set. Annen-Brüderschaft» for skippere og søfarende i Ham
borg, og dets virksomhed svarede helt til laugets i Sønderborg. I
Flensborg dannede de søfarende tidligt et betydningsfuldt kompagni,
der i 1603 formåede at bygge det fornemme kompagnihus ved havnen
og indrette det til laugets hovedsæde.
Tilsyneladende har skipperlauget i Sønderborg sammen med byens
øvrige indbyggere lidt stærkt under nedgangstiden fra midten af
1600-tallet. Trediveårskrigen og ikke mindst svenskekrigen 1658—60,
hvor også det fornemme renaissanceslot blev stærkt ødelagt, betød en
kraftig økonomisk svækkelse af byen. Da hertug Christian Adolf i
1667 gik fallit og forlod byen, måtte mange forhold reorganiseres,
herunder også laugenes. Byens egne forhold ordnedes ved et kongeligt
privilegie-brev af 9. maj 1668, men det er også her tydeligt, at byens
fordums rigdom og aktivitet var afløst af fattigdom. Allerede i 1660
havde de fleste købmænd forladt »Skipper- og købmandslauget« og
skabt deres eget »Kræmmer-kompagni, lav og selskab« med egne ved
tægter. Det gamle laug måtte reorganiseres. I 1680 gik man i gang og
d. 17. februar kunne man forelægge de nye statutter for byens borg
mester og råd. Statutterne, der er affattet på tysk, havde i oversæt
telse flg. ordlyd:
I den hellige højtlovede treenigheds navn, som er alle constitutioners og ordningers skaber og begynder.
Efter at vort skipperlaug aftager på grund af mange unødvendige
udgifter, så det efter få år vil gå helt ind, så har vi anset det godt at
bringe skipperlauget igang igen ved en ny ordning.
Vi vil møde i oldermandens hus, når han inviterer os for at tale om
den måde vores laug igen kan bringes på fode. Og vi vil bede borg
mesteren, venligst at være bisidder og sammen med oldermanden at
13

være behjælpelig med, at tilstande bringe, hvad der vil være til lau
gets bedste. Dette vil vi underdanigst forelægge borgmesteren.
Efter at i alle byer en rigtig ordning, ærlige laug og selskaber, ikke
alene lovlig, men også Gud velbehagelig, til deres beståen og videre
førelse af kristelig og broderlig kærlighed, almen velstand og god
correspondenz, bestandig venskab og andre højnyttige værker, til
optagelse af vores søfart, dertil bestandig kristelig kærlighed og enig
hed bevaret, formeret, beplantet og bygget blive (helt frugtbringende,
nyttelig og tjenestelig).
Så har vi i kristelig betragtning, fordi denne stad og menighed gen
nem Guds velsignelse, er velsignet med søfart og næsten må have
hele sin næring fra søen, så have vi, samtlige laugsbrødre anset det
for godt, at vi forholder os efter følgende punkter:

Art. 1.
Vi håber, at alle skippere, der hidtil ikke har været i lauget, her
efter vil lade sig indskrive heri.
Art. 2.
At vi vil holde vores laug hos os selv, at når der opstår stridig
heder mellem skippere og købmænd, som også med besætningen, så
skal dette forelægges oldermanden og skjørmanden og fire dertil ind
satte skippere til bedømmelse.
Art. 3.
Det er vor vilje, at hvert år skal to af de fire udgå og to nye vælges.
Art. 4.
Det er vor vilje, at oldermanden og skjørmanden, som det hidtil har
været manerlig, ingen penge skal have for deres møje, som heller
ingen anden, selv om han har nydt noget hidtil.
Art. 5.
Der skal være fire skaffere i lauget, hvoraf de to ældste går ud, og
to nye bliver valgt. De skal, når hele lauget er samlet holde godt
opsyn.
Art. 6.
Skulle det ske (hvad Gud i nåde ville afværge), at en af laugsbrødrene ved døden skulle være uden formue, hvormed han kan
begraves, så skal han begraves fra lauget.
Art. 7.
Når degnen bekendtgjorde, at nogen af broderskabet eller en søster
14

eller et barn af den kære Gud er hjemkaldt fra denne møjsommelige
verden, skal enhver laugsbroder ledsage den afdøde til sit sidste hvile
sted. Den som har fået besked fra degnen, og som ikke giver møde
skal give 2 skilling lybsk til de fattige, det være da, at han ikke er
hjemme eller er sengeliggende.
Art. 8.
De af vores laug, som er fattige eller sengeliggende skal have hjælp
af lauget.
Art. 9.
Skulle der være nogle skippere, som ikke vil være i vores laug, skal
de, når de vil deltage i lauget, betale som fremmede.
Art. 10.
Der skal ordineres et hus, hvori vi kan holde vores sammenkomster.
Art. 11.
Alle skibe, store eller små, som er her hjemmehørende, betaler 1
skilling lybsk pr. last eller som lauget vedtaget, når de lægger deres
skib i vinterleje, det være her eller i det fremmede.
Art. 12.
Skulle nogle af laugets medlemmer lide skade til søs (hvorfra Gud i
sin nåde bevare enhver), skal den ene på menneskelig mulig måde give
hjælp og håndsrækning. I fald, at dette bevislig ikke er sket, kan lau
get idømme en bøde.
Art. 13.
Når nogen af laugets skippere skulle forulykke (forlise) (Hvorfra
den allerhøjeste i nåde vil bevare enhver), skal lauget hjælpe ham
med billige penge, så han igen kan søge sin næring.
Art. 14.
Fremmede skibe, som ligger i vinterleje her, skal betale, hvad lauget
retmæssig kan kræve.
Art. 15.
Angående ballastgrunden på den anden side, og teglværksgrunden,
anseer vi det for godt, at vi vil have hele grunden, eller også være fri
for den, så at enhver må se, hvor han kan hente sin ballast fra. Vi
håber, at Hans kongelige Majestæt vil benåde os med steder, hvor
vore skibe kan tage deres ballast.
Art. 16.
Enhver, som ønske at deltage i den årlige laugssammenkomst, det
være sig skibsfolk, købmænd og andre ærlige laugsbrødre, skal lade
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sig indskrive i registeret, betale laugsgebyr, som bliver dem pålignet,
hvorimod de har alle rettigheder, som er laugsbroderens, hvorefter
en hver have sig at rette. De, der endnu på dette tidspunkt, da man
skriver den 17. februar 1680, ikke har ladet sig indskrive af en bro
der og herefter begærer sig optaget, skal give til lauget uden und
skyldning en rigsdaler og til de fattige 2 ski.
Art. 17.
Hvem der forlader den plads, hvorpå han først har sat sig, for at
sætte sig på en anden plads, uden tilladelse af hans to laugsbrødre,
som sidder på hans højre og hans venstre side, det være da, at han vil
danse, eller han være befalingsmand i lauget, han skal betale 2 skil
ling i bøde.
Art. 18.
Vil en skåle med en anden laugsbroder, en som ikke sidder hverken
på hans højre eller hans venstre hånd, så skal han varskoe denne, der
efter tildrikke ham og så vise ham det tømte glas, hver en bod til de
fattige på 2 skilling lybsk.
Art. 19.
Ingen af laugets brødre må hemmeligt eller åbenlyst have langgevehr (sidevåben) eller økse med sig i lauget, ved en bod på 2 rthl. og
til de fattige 2 skilling.
Art. 20.
Hvem der trække en kniv eller andet våben i vrede imod en anden
skal til lauget give 1 rthl. og til de fattige 2 skilling. Men sårer han
hermed en anden, så skal den høje øvrighed dømme ham.
Art. 21.
Hvem der laver splid og strid i lauget eller repeterer gammel had
og ufred, hvad enten der sker skade derved eller ej, skal give til lau
get 1 rthl. og til de fattige 2 skilling.
Art. 22.
Når nogen i lauget sværger ved Guds navn, hans hellige sakramen
ter og sår, så skal han, så ofte dette sker, betale 2 skilling til de fat
tige. Nævner han den Onde for at forbande sin næste eller bruger han
uanstændige ukvemsord, han skal give det samme til fattigbøssen.
Skafferne skal være opmærksomme herpå, og når de fortier noget
skal de selv betale det samme.
Art. 23.
Hvem der i kådhed spilder mere øl end han kan dække med en
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»Nicoline«, bark (159,5 comm.lstr.), bygget 1861 på Hauschildts værft til skibs
reder Chr. Karberg. »Nicoline« førtes af kapt. Hans Ahlmann og solgtes 1877 til
Norge. — Maleri af Jens Kusk Jensen efter original i Handels- og Søfartsmuseet
på Kronborg.

hånd, giver 1 skilling til de fattige. Og hvem der gør skade på drikke
kar, skal erstatte det med sine egne ting og give 1 skilling til de
fattige.
Art. 24.
Ved aflægning af laugets regnskab skal enhver betale hvad han
skylder til lauget. Er han vrangvillig, så skal der udpantes hos ham.
Er dog en laugsbroder kommet i ulykke eller armod eller er i høj
alder, så han ikke kan betale, så skal han derfor fri være.
Art. 25.
Når lauget holdes, så skal oldermanden lade ligtøjet syne af fire
laugsbrødre, som skal se på dets beskaffenhed og tilstand, og aflevere
det til en anden som endnu ikke har haft det.
Art. 26.
En skipper, som ikke står i vores laug, kan ikke dømme i søretten.
Skulle en sådan komme dertil, så gælder hans ord for intet, det skulle
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da være, at der ikke er så mange laugsbrødre tilstede, som er for
nøden.
Art. 27.
En hver, som er broder i dette laug og selskab, skal såvel inden som
uden for landets grænser stå den anden bi med råd og dåd, og efter
bedste formående være ham behjælpelig og tjenstlig i handel og van
del, uden falskhed og argelist og bedrag, og mene ham fra hjerte godt,
gøre godt og sige sandheden. Men når han farer med falskhed og
utroskab og bliver derved befunden, så skal han bøde 2 rigsdaler til
lauget og til de fattige 4 skilling.
Art. 28.
Der skal heller ingen om aftenen efter kl. 8.00 lade øl tappe eller
begære i dette laug. Mod en bøde på 1 rdl. til lauget og 2 skilling til
de fattige.
Art. 29.
For at nu alle disse punkter og artikler må tages i agt af enhver
laugsbroder, så skal denne consistution og ordning oplæses kl. 12.00,
når lauget begynder, at ingen kan undskylde sig med, han intet har
vidst herom.
Om der skulle være andre sager, som her ikke er berørt, men
hvoraf der skal falde bøder, så skal oldermanden sammenkalde sine
fire eller seks laugsbrødre, som skal erkende, hvad ret er.
At om dette med flid må efterleves og fastholdes, har vi samtlige
skippere her i staden Sønderborg underskreven med egen hånd.
ACTUM ET SUPRA
Petrus Brandt
den 17. Februar 1680
P-1. consul
Herefter følger 60 navne på Sønderborg skippere.
Hele denne nye vedtægt blev forelagt gouvenøren over Als og Sun
deved, hertug Ernst Günther på Augustenborg til godkendelse. Lauget
anfører, at nye vedtægter var nødvendige, da det »fra urgamle år her
i staden Sønderborg holdte skipperlaug, ifølge megen uorden, er kom
men i condance (misrøgt)«. Hertugen godkender derefter de nye ved
tægter således (her oversat fra tysk):

»Fordi disse fordringer og punkter af Sønderborg Skipperlaug,
til befordring af skibsfarten og næringen og også til bibeholdelse af
god ordning og fortrolighed i deres laug, så bliver på underdanigste
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ansøgning af skipperlaugets interesser ovenstående forordninger af
Os, som kongl. Landsfyrste og Gouveneur, i alle punkter og klausuler
approberede.
Augustenborg, d. 13. january Anno 1681.
Ernst Günther
H. z. S. H.«

Til en copi af vedtægterne er yderligere føjet dette notat:

»Hele lauget har besluttet, at enhver skipper skal aflevere sin nøgle
til den fattigbøsse, der skal findes på hvert skib, til oldermanden, og
at de penge, der bliver samlet i årets løb skal afleveres til olderman
den, når hele lauget er samlet, så at hele beløbet efter hele laugets
bestemmelse kan blive fordelt til de fattige.«
Disse vedtægter blev derpå ved hvert kongeskifte indsendt og
konfirmeret. 100 år senere mente man imidlertid, at de gamle love
nu var forældede og man besluttede sig til at få udarbejdet nogle nye.
Først henvendte laugets styrelse sig til Flensborg Skipperlaug for
at låne en afskrift af dets love. Oldermanden i Flensborg meddelte
imidlertid, at »han desværre ikke kan få medlemmernes sanktion
hertil.« I Sønderborg gav man dog ikke op. Skipperlaugets older
mand, Christian Hansen Ahlmann, henvendte sig så til hertugdøm
mets statholder, prins Carl af Hessen, med ansøgning om hjælp til
fremskaffelse af statutterne fra Flensborg. Ved hjælp fra både borg
mester og råd i Flensborg lykkedes det så endelig at få det ønskede
materiale frem.
Flensborg Skipperlaugs statutter blev, da det kom til stykket, ikke
benyttet ret meget i Sønderborg. Her vedtog man d. 30. september
1780 de nye love og indsendte dem til godkendelse. De nye love fik
følgende indhold, her oversat fra tysk:
Art. 1.
Der skal i skipperlauget i Sønderborg altid være en oldermand og en skjørmand,
som skal indrette alt hvad der tjener til laugets vel, ordentligt og godt.
Art. 2.
Når der forefalder sager, som fordrer laugets sammenkomst, så skal enhver der
tilsiges af oldermanden, uvægerligt give møde, når ikke særlige omstændigheder
forhindrer ham deri.
Art. 3.
Når der opstår strid angående sø-sager, som ikke indeholder bestemte penge
summer, så skal oldermanden og skjørmanden og fire af de ældste og mest erfarne
skippere, som af de førstnævnte to er udtaget hertil, efter at modparten er tilsagt,
afsige deres kendelse, som dog kan ankes til magistraten. Sker dette ikke straks
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efter kendelsens afsigelse eller dog senest den næstfølgende mandag, så forbliver det
ved den af lauget afsagte kendelse. Sker dog en provocation til magistraten af en
ikke her hjemmehørende skipper, så tages på foranledning af forannævnte mænd
når tilsvarende caution ikke kan stilles, skibets ror, som først udleveres når laugets
kendelse eller magistratens dom er fuldstændig efterkommet.
For sammenkomsten og kendelsen betales 1 rigsdaler, og til brofogeden, som
bud, 6 skilling. Derudover intet til udstedelse af kendelsen, udover det stemplede
papir.
Art. 4.
Ved disse søretssager skal den danske søret, som findes i Danske Lovs fjerde bog,
anvendes og derefter ellers efter søbrug, skal afgørelse falde.
Men i bodmeri-sager bliver de her sædvanlige protocollerede hypotelariske bodmericontracter efter skyld og panteprotokollen i Hertugdømmet Slesvig foretrukken. De forskrifter i dansk søret, som ikke er i overensstemmelse med lov og for
fatning for hertugdømmet Slesvig kommer ikke til anvendelse.
Art. 5.
Oldermanden og skjørmanden skal vælges ud af de ældste og mest erfarne skip
pere. Og når en af dem ved dødsfald eller svaghed eller af andre årsager går af,
så vælger lauget en anden i hans sted.
Art. 6.
Foruden oldermanden og skjørmanden vælges der fire laugsbrødre, som skal
give agt på god ordning og på alt, hvad der tjener til laugets bedste. Disse seks
udgør laugets styrelse. Af de sidste fire udgår hvert år to, og to andre vælges i
deres sted.
Art. 7.
Skjørmandens bestilling består foruden de i første og tredie artikel nævnte plig
ter, at sidde med i lauget og når hele lauget er samlet, sammen med to skaffere,
at give agt på alt, hvad der foregår, og sørge for god ordning og enighed.
Art. 8.
Skulle et medlem blive fattig og samtidig være sengeliggende, så skal han af
laugskassen eller af fattigbøssen understøttes efter formående.
Art. 9.
Skulle en laugsbroder uforskyldt lide skade til søs, så skal den ene yde den
anden al mulig hjælp og bistand. Gør han ikke det, og det kan eftervises, så skal
han af lauget idømmes en pengebod til nødlidende.
Art. 10.
Ved totalforlis udbetaler laugskassen 50 mark lybsk til den skadelidte. Hertil
betales for hvert skib årlig 2 mark lybsk.
Art. 11.
Lader en skipper, eller en anden, sig indskrive i lauget, så skal han betale et ind
skud til lauget og til fattigbøssen, som forstanderne finder ret og billigt. Ligeledes
skal han årlig betale 2 mark lybsk, som omtalt i art. 10. Herfor nyder han så alle
laugets rettigheder og friheder.
Art. 12.
Skulle der ved laugssammenkomster opstå stridighed, som udarter sig til skæn
deri, slagsmål eller endda sår, så skal de skyldige af forstanderne idømmes en
passende bod, som skal betales straks til fattigbøssen. Dog står det enhver frit at
anke kendelsen til magistraten. Er dette ikke sket senest den førstkommende man
dag, så står kendelsen ved magt.
^rt. 13.
Sluttes regnskabet ved den årlige sammenkomst, skal enhver betale til laugs
kassen, hvad han er skyldig. Vægrer han sig, så skal han idømmes en passende bod
og dog betale hvad han skylder.
Art. 14.
Laugsbrødrene fastsætter den regel, at når oldermand og skjørmand og de fire
forstandere og skafferne bestemmer noget til nytte eller fornøjelse for lauget, som
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Kaptajn Hans Hansen, fører af brigantinen »Cecilie Catharina«.
Oliemaleri fra ca. 1790.
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de finder for godt, men som er forbunden med koster, så skal laugsbrødrene
betale hertil.
/rL 15.
Ligtøjet, som lauget holder gratis til sine medlemmer og udlejes til andre folk,
skal årligt synes af oldermanden og fire dertil valgte medlemmer, før det over
gives til den, der det kommende år skal passe det og gøre regnskab for, hvormeget
det bringer ind til kassens bedste.
Art. 16.
Såvel inden som udenfor landets grænser skal laugsbrødrene på forlangende stå
hinanden bi med råd og dåd og gå hinanden til hånde. Hvem der undlader dette
og samtidig skader den anden i handel og vandel og med falskhed, argelist og
bedrag ødelægger hans kredit og næring, og dette er bevisligt, skal af skipperlauget
derfor belægges med en til sagens beskaffenhed passende pengebod til laugets
fattigbøsse.
y4rf. 17.
Skipperlauget har med store omkostninger slået en del pæle i havnen, og hidtil
vedligeholdt disse, så at skibe ved sydlig og sydvestlig vind kan varpe sig ud af
havnen. Da der til vedligeholdelse af disse stadig påløber koster, så skal der efter
gammel sædvane såvel af fremmede som også af de Sønderborg skibe, hvor skip
peren ikke er medlem af skipperlauget betales en skilling lybsk af hver læst af
skibets drægtighed til skipperlaugets kasse. Dog skal kgl. Majestæts skibe herfra
fuldstændig fri være og der skal derudover ydes dem al mulig hjælp.
Art. 18.
Da skipperlauget årlig betaler 50 mark og 4 skilling i pagt for de på Sundeved
liggende ballastgrunde til den kongelige kasse på herværende amtsstue og siden
urgammel tid har opkrævet ballastpenge, så betaler enhver, som er optaget i lauget
1 skilling lybsk af hver af skibets læsters drægtighed til laugskassen, ligegyldig
hvor de indtager eller kaster ballast indenfor en hel mil fra byen Sønderborg.
Kaster de ballast og tager den samme ombord igen, så betaler de kun det halve.
Sønderborg skippere, som ikke er optaget i lauget betaler dobbelt.
Fremmede skippere betaler dog 4 skilling lybsk for hver læst drægtighed. Kaster
de ballast og indtager den igen, dog kun 2 skilling. Læstedrægtighed skal gennem
målebrev bevises.
Art. 19.
For at enhver betaler de i art. 18 fastsatte ballastpenge, vil ingen skipper blive
klareret på toldstuen, som ikke foreviser kvittering derfor underskrevet af older
manden.
Æ7. 20.
Da det vil være højest nødvendigt og nyttigt at hele lauget samles en gang årligt,
for at enhver laugsbroder kan gøre rigtighed overfor lauget og disse sammenkom
ster hidtil er sket 8 eller 14 dage før fastelavn, eller alt efter omstændighederne
endnu før, inden skipperne endnu ikke er sejlet ud. Alle skippere og laugsbrødre
som er hjemme, og ingen gyldig undskyldning har, ere pligtige og forbundne at
møde på den dag og det klokkeslet, de af brofogeden er tilsagt. I modsat fald vil
de blive idømt en passende bod til laugets fattigbøsse.
Art. 21.
For at enhver laugsbroder kan holde de foranstående artikler i minde, og han
ikke kan påberåbe sig uvidenhed, så skal artiklerne ved laugssammenkomst, før
regnskabsaflæggelse og andre sagers behandling, højt forelæses og til efterlevelse
indskærpes.

De nye love indsendtes til kongelig konfirmation, men det tog sin
tid, før de kom tilbage. Tilsidst fik de dog følgende godkendelse:

»Så confirmeres og stadfæster Vi de foranstående artiklers indhold
i alle punkter og klausulerer hermed allernådigst, at alle nuværende
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og tilkommende medlemmer af skipperlauget i Sønderborg skal nyde
de friheder og rettigheder, som efter ovenstående artikler tilståes dem,
og som af Os vil blive kraftig beskyttet og håndhævet. Derimod vil
vi have Os foreholdt at forandre, at forbedre eller helt ophæve artik
lerne før eller senere, når Vi anseer det for tjenligt.
Hvorefter sig alle og enhver allerunderdanigst have at rette.
Gegeben auf unserem Königlichen
Rezidenz Christiansborg zu Copenhagen
den 12te Martz 1783
Christian R.«
Også disse vedtægter blev ved hvert tronskifte indsendt til konfir
mation. Der foreligger i arkivet følgende originale kongebreve:
1783, 20. maj, Christian VII, på Christiansborg.
1817, 2. sept., Frederik VI, i København.
1843, 2. sept., Christian VIII, i Wyck på Föhr.
1853, 5. april, Frederik VII, på Christiansborg.
Den sidste konfirmation er det første af laugets kongebreve, der er
affattet på dansk, alle de tidligere er på tysk. løvrigt var disse konge
breve ret dyre. Der skulle bruges stempelpapir, stemplet med 10 rigs
daler og hertil kom et ekspeditionsgebyr, for de ældste 23 rigsdaler,
40 skilling, og efter 1817 28V2 rigsbankdaler.
Ved Frederik VII’s død sendtes d. 29. december 1863 den normale
ansøgning om godkendelse til den nye konge:

Bestyrelsen for skipperlauget
ansøger underdanigst om allerhøjeste
Confirmation for laugets artikler.

Bilagt: Artiklerne og de den gang meddelte allerhøjeste Confirmationer i original og afskrift.

Til det høje kongelige ministerium for hertugdømmet Slesvig.
Ifølge til det høje kongelige ministeriums bekjændtgjørelse af 4.
dec. 1863 angående indlevering af bestallinger, privilegier og andre
expeditioner til confirmation, tillader bestyrelsen af skipperlauget i
Sønderborg sig desangående i original og gjenpart at indsende de
skipperlauget under 12. marts 1783 meddelte og senest under 5. april
23

1853 allerhøjest confirmerede artikler, med underdanigst begæring
om, at disse artikler må blive allernådigst confirmeret af vor nuregjerende konge.
Underdanigst
Jørgen Clausen, oldermand
Hans Andresen, skjørmand

Denne ansøgning nåede ikke at blive behandlet, før krigen havde
ændret forholdene totalt. Christian IX nåede at godkende adskillige
andre vedtægter og privilegier, således findes et kongebrev af 3. juni
1864 til Dy vig Brolaug, hvor Christian IX kort før preussernes over
gang til Als d. 29. juni fik konfirmeret brolaugets vedtægter.
Efter at lauget den 6. marts 1883 havde afstået sine rettigheder
til at opkræve ballast- og pælepenge til byen, var en statutændring
nødvendig. De nye laugsartikler blev vedtaget 1886 og bestod af 21
artikler og var affattet efter tidens krav. 1902 blev vedtægterne
tinglyst, men allerede i 1908 blev de forandret og bestod nu kun af
16 artikler. Disse vedtægter er stadig gældende.
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LAUGSGENSTANDE
Sønderborg Skipperlaug ejer foruden sit righoldige arkiv en stor bil
ledsamling og en række gamle, kostbare laugsgenstande.
Laugsb armerne
Ældst er det såkaldte »opstandelsesbanner« fra 1614. Det er et silke
broderi, syet på svært, hvidt atlask, der efterhånden er gulnet. Til
broderiet er benyttet flere farver silketråd samt sølv- og guldtråd og
kisten, kåben og fanen er udført som applikation med silkestof i rødt,
blåt og gult. Oprindelig har det været meget farvestrålende, nu er
kulørerne falmede. Broderiet forestiller Kristi opstandelse, og man ser
Kristus stående på kisten med korsfanen i venstre hånd og den højre
oprakt til velsignelse. Over Kristus står den ret utydelige indskrift:
JOH: II: SPRITH : ICK . BIN . DE . VP-STANDINGE . VNDE .

DAT . LEVENT . WOL . AN . MIGELOVET . DE . WERT . LEVEN, .
WENHE . OCK . REDE . STORVE.

Det vides ikke, hvem der har broderet banneret, men der kan meget
vel tænkes, at det er udført i Sønderborg. Motivet har i alt fald ikke
været ukendt, — det går tilbage til et meget udbredt billede af Al
brecht Dürer fra en serie om Kristi lidelseshistorie, Dürer udførte kort
efter 1500. Disse billeder spredtes over hele Nordeuropa i original
tryk eller kopier. I Sønderborg har Dürers billede været det direkte
forbillede både for et af de udskårne felter i prædikestolen i Dron
ning Dorotheas Kapel og for det malede topstykke på altertavlen
fra 1618 i Set. Marie kirke.
I sin bog om skipperlauget formoder P. Döring, at banneret har
været brugt som dække over laugsskrinet ved møderne. Dette er ikke
rimeligt, da man overalt i laugene taler om, at officielle laugsmøder
holdtes »bei offener Lade«. Langt senere har banneret været båret på
stang ved laugsprocessioner gennem byen, hvorefter det har prydet
salen ved den efterfølgende laugs-sammenkomst.
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Opstandelses-banneret, 1614. Kristus stående på kiste med sejrsfanen, efter stik af
A. Dürer. Broderet med silketråd og applikation på silkestof.
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Samtidig med Opstandelsesbanneret er sandsynligvis Jonasbanneret, selvom det er udateret. Det er broderet på samme svære atlask
og i helt samme teknik med silketråd samt tråde af sølv og guld. Ikke
mindst skibets agterkastel er meget fint udført.
Jonasbanneret viser bagbords side af en korrekt udført karavel,
et tremastet handelsfartøj forsynet med kanoner. Ud over siden hæn
ger, fastgjort ved bukselinningen, en lille tøjdukke, Jonas. I bølgerne
foran skibet svømmer en hval med opspilet gab, klar til at sluge ham.
Motivet med Jonas og hvalen var meget yndet i søfartskredse. Det
optræder i kalkmalerier i Thisted fra ca. 1400 og i Gudum kirke fra
ca. 1550 og kendes fra naive træsnit i middelalderens folkelige læg
mandsbibler, ligesom historien indgår i utallige sømandsfabler.
Jonasbannerets skib har flag i alle toppe, ialt 5 flag og en lang rød
vimpel. Af flagene er de tre forreste dannebrogsflag, men det store
hovedflag agterude er rødt med gyldne, vandrette striber. Som påvist
af stadsarkivar H. F. Schütt, Flensborg, gælder Dannebrog som hen
visning til det danske rige, mens det rød-gult-stribede hovedflag er
et specialflag for den kongelige part af hertugdømmet Slesvig, der
især benyttedes i slutningen af 1500-tallet og begyndelsen af 1600tallet. Først ved en kongelig forordning 1685 indførtes Dannebrog
som det officielle skibsflag i hertugdømmet. Da Sønderborg hørte
med til den kongelige del, kan der næppe være tvivl om at skibet har
den i 1614 korrekte flagføring for et Sønderborg-skib.
Karavellen blev moderne i sidste halvdel af 1500-tallet og holdt sig
længe til langfart, men under forskellige benævnelser. Skibet har høj
skanse og forekastel. På forkant af forekastellet ses et skægget mands
hoved. Galionsfiguren er en springende enhjørning. Under det lange
bovspryd hænger »blinderåen« med fastgjort sejl, og på sprydets nok
står gøsstangen med stag og barduner. Braserne er ført til mellem
stagene og bovlinen fra store mærssejl til store stængestag, og fra fok
ken til bovsprydet ved fokkestaget.
Det hele er lavet efter en meget fin og korrekt tegning, og viser os
her et skib, som det har set ud omkring 1600.

Det tredie banner blev skænket lauget af damerne i 1898.
Det er tegnet af dekorationsmaler A. Ohlsen i Hamburg, en bro
der til kapt. Jürgen Ohlsen, som var oldermand fra 1925—27 og
var fører af den tyske vagerdamper »Sperber«.
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På dette banner, som er broderet af fru kapt. M. Matzen, fru kapt.
Jørgen Ohlsen, frøknerne Anna og Elisabeth Nagel (døtre af older
manden, kapt. Nagel), frk. Anna Samuel (datter af lodsen) og frk.
Anna Nielsen (datter af maskinmester Nielsen).
På dette silkebanner er broderet et billede af verdens daværende
største sejlskib, den 5-mastede bark »Potosi« fra Hamburg. Den
havde en vis tilknytning til Sønderborg, idet den sidste storskibs
bygger i Sønderborg, Hans Heinrich Hauschildt, som konstruktør
på Tecklenburg-værftet i Geestemünde, udarbejdede tegningen til
skibet.
Ved en festlighed den 29. december 1898 overrakte laugets damer
det nye banner.
Følgende prolog, som var forfattet af kapt. Jørgen Ohlsen, blev
fremsagt af frk. Anna Samuel:
PROLOG
Du künet Seemann, Neptunus edler Sohn,
Du mutiger Streiter gegen Sturm und Elemente,
Nimm hin von uns, dem schwachen Weib, den Lohn.
Wir webten Dirs unsren fleissigen Händen.
Verwahr es treu nach altem Seemannsbrauch
Und lass es unbefleckt sich stets entfallen
Vier, edle, schöne Worte flochten wir hinein,
Glaube, Zufriedenheit, auch Treu und Muth
und lasst sie bleiben Euer höchstes schönstes Gut.
Ein Fels, Ein Riff, Gefahren weit und breit
Wild tosend kracht die Brandung and Dein Schiff.
Doch Glaube hielt Dich immer kampfbereit,
Und glaubend kamst Du immer frei von Riff
Nicht glänzend immer war Dein Seemanslos.
Ja, oftmals musstes Du gar viel entbehren:
Zufriedenheit jedoch hielt stets Dich hoch,
Gar schlicht und anspruchslos blieb immer Dein Begehren.
Auf Makstein »Treue« bautest Du Dein Glück.
Du fesselstes durch Treu den Freund, den lieben
und immer wieder kehrtest Du zurück
Zur lieben Heimat, der Du treu geblieben
Des Seemanns höchste Zierde aber ist der Mut,
Und nimmer — niemals darfst Du feige weichen.
Droht zu zerschallen auch Dein Schiff in hohes Meeresflut
Nie darfst Du mutlos unsere Banner streichen!
So nimmt den hin, Ihr Männer vom Gelag,
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Jonas-banneret. Skipperlaugets banner fra ca. 1614, broderet med silke, guld- og
sølvtråd på silkestof. Jonas hænger over skibets ræling, og hvalen afventer med
åbent gab nedenfor.

Der Sonderburger Schiffersgilde alten
Das Banner, welches Eure Frauen Euch dagebracht.
Und lasst es heut zum ersten Mal sich hier entfalten
Den Segen Gottes ruhe stets darauf
Und auch auf allen, die darum sich scharen
Jetzt und in hunderten von Jahreslauf
Mög’ Gott Euch, Eures Banner bewahren.

I 1940, da man havde dette banner med ved laugsfesten, viste det
sig, at det efterhånden var blevet meget mørt, og man besluttede at
sætte det i en ramme med glas. Arbejdet blev udført af snedkermester
Adolph Wolff.
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Laugets nyeste banner blev indviet ved en højtidelighed ved laugsfesten den 18. januar 1956.
Det består af et dannebrog, med laugets emblem indsat i korsets
midte. Tegningen er udført af laugets æresmedlem, museumsinspek
tør Jens Raben, en mand, der med stor taknemlighed og respekt
vil blive mindet i lauget. Han var en dygtig vejleder i mange ting,
og han gjorde et stort arbejde for udforskningen af laugets historie.
Banneret hænger under en rå, som af kapt. Christian Jordt er for
synet med toplenter, knobe og bundter. Det bruges kun ved laugsfester.
Ved laugsfesten i 1888 var kapt. Kirchstein fra Cheefon i Kina
tilstede. Han viste sin interesse for lauget ved at forære dette et kine
sisk flag til minde om kinafarten, hvori der havde deltaget så mange
Sønderborg-skippere med deres skibe.
Ved laugsfesten 1940 blev der af fru kapt. Wilkens til minde om
hendes afdøde mand skænket et stort siamesisk flag.
Ved laugets fester bliver alle disse flag og bannere brugt til ud
smykning af festsalen. Vel nok noget enestående at have de samme
laugsbannere i brug i over 350 år.
Laugspokaler
Lauget besidder to sølvpokaler, den ene dateret 1672, den anden fra
1914. Den ældste pokal, der stadig bruges ved optagelse af nye med
lemmer, er en 24 cm høj, svær sølvpokal af form som et højt bæger.
Guldsmeden kendes ikke, da pokalen er uden stempel. På låget står
en ridder med draget sværd og i venstre hånd holdende et skjold med
indskriften: »Jacob Jensen — 1672«. Jacob Jensen var byens borg
mester 1668—93 og som sådan bisidder ved laugets møder.
På pokalen er der indgraveret 3 skibe. Ind mellem disse står nav
nene på laugets styrelse og disses bomærker, nemlig:

Nels Roym
Matthias Povelsen
Thomas Thomsen
Jens Andersen Kaedt
Lorenz Jürgensen
Jens Lüdighsen
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Olderman
Schurman
Schipper

Laugsbæger, 1672. Sølvbæger m. låg, på siderne 3 skibsbilleder og 6 navnefelter
på nålepunslet bund. På låget en landsknægt med sværd og skjold med navn og
årstallet 1672. Højde 24 cm.
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Nels Roym var laugets oldermand 1661—80 og han afløstes af
Matthias Povelsen, der var oldermand til ca. 1682. Af de andre blev
Jens Andersen Kaedt oldermand 1686—90. De to sidstnævnte skip
pere gled ud af bestyrelsen senest ved laugets omordning i 1681.
De på pokalen afbildede skib er en »Pinasse«, der særlig anvendtes
som orlogsskib, men også som koffardiskib i det 17. århundrede. Som
koffardiskib var det særlig velegnet til lange rejser. Det var datidens
store skib og af hollandsk oprindelse. Det havde som regel et fuldt
batteri, her på billedet 12 kanoner og i agterkastellet 2 på hver side.
Det andet tremastede skib må nærmest betegnes som »Holk«. Det var
i 15. og 16. århundrede hansestædernes store fragtslæber. Om den
har eksisteret midt i det 17. århundrede er nok tvivlsomt, den har i
alt fald da været meget gammeldags. Rigningen er heller ikke stort
anderledes end den, vikingerne brugte, bortset fra masteantallet. Men
man har mastekasteller, som var velegnede til at beskyde modstan
dernes dæk fra. Og som noget nyt er der nu anbragt »Vævlinger« i
vanterne.
Det lille enmastede skib på pokalen er en »Staten-Jagt«, når den
er i offentlig tjeneste, eller en »Speeljagt«, når det er en velhavers
private jagt. Det for de fladbundede hollandske skibe så almindelige
sidesværd kom til Europa omkring 1600-tallet med de hollandske
skibe, der sejlede til Ostindien og på kinakysten. Der havde de set
dem. En anden, dengang ny ting, var gaffelsejlet. Indtil da brugte
man latinersejlet med det lange latinerrå, der ved krydsning skulle
fires ned ved vending og sættes igen på mastens læside. På store skibe
blev latiner-mesanen eller krydssejlet endnu brugt indtil midten af det
18. århundrede. Det er ikke muligt at sige, om de tre skibe forestiller
Sønderborg-skibe. Det kan ikke udelukkes, men måske har man blot
ønsket at vise tre skibstyper.

En 43 cm høj sølvpokal blev 1914 givet lauget af bystyret. Den er
forsynet med følgende indskrift:
ZUR FEIER DES 300 JÄHRIGEN BESTEHEN DES SONDERBORGER
SCHIFFERGELAGES.
14. januar 1914.

Det vil sige, at den er skænket dengang, man endnu troede, at
opstandelsesbannerets årstal 1614 også var laugets grundlæggelsesår.
32

Først langt senere fastslog Jens Raben, at det kunne føres tilbage i
alt fald til 1571.

Laugsskrinene
Som alle laug har skipperlauget en lade, d.v.s. et skrin, hvor laugets
dokumenter, først og fremmest de kongelige privilegiebekræftelser,
blev opbevarede. At det også har været tilfældet med skipperlaugets
lade fremgår af, at Paul Döring nævner, at han har udarbejdet sin
skildring af skipperlaugets historie på grundlag af »de dokumenter,
der befinder sig i den gamle laugslade.«
Denne gamle lade blev skænket lauget i 1684 af følgende skippere:
Christian Lichtappel, Henning Herrn, Christian Johannsen, Jørgen
Tygesen, Michel Ahlmann og Christian Lorenzen Lichtappel. Disse
seks udgjorde i 1684 laugets bestyrelse med Christian Johannsen som
oldermand.
Laden, der stadig er i brug, er et smukt træskrin med jernbeslag og
tre låse. Oldermanden, skjørmanden og en af skafferne havde hver en
nøgle til en af låsene. Der måtte således være tre tilstede for at åbne
laden. Laden har iøvrigt et hemmeligt rum. Når låget er åbent, kan
det højre endestykke trækkes op og mellem to bunde kommer da en
flad skuffe til syne. Heri lå de vigtigste og kostbareste papirer.
På lågets inderside findes et fint skibsbillede, forestillende et tre
mastet skib, desværre er farverne ikke mere helt klare, men næsten
300 års brug sætter sit præg. Her findes også givernes navne, som
også findes i det gamle laugsprotokol.
1832 blev laden af maler Henningsen malet udvendig, og han satte
naturligvis »Anno 1832« på låget.
Malerregningen lyder på 1 mk. 1 ski.
Ved siden af denne ældste og fineste lade ejer lauget et mindre
skrin, en tobakskasse, som lauget fik foræret i forbindelse med laugsfesten 1914. Siden har den stået åben ved hver laugsfest, fyldt med
shag-tobak. Her kan ethvert medlem stoppe sin pibe — egentlig en
lang, slank hollandsk kridtpibe, selvom mange foretrækker deres dag
lige pibe. (Jvf. nedenfor s. 41)
Fattigbøsse
1680 besluttedes der, at der om bord på ethvert skib skal findes en
fattigbøsse, hvor besætningen efter overstået fare eller efter en lykke33

lig rejse lagde et efter pengepungen og taknemmelighedsgraden pas
sende beløb. Denne bøsse skulle ved hjemkomsten ved juletid afleveres
til oldermanden, som så sammen med styrelsen fordelte de indkomne
beløb til værdigt trængende.
1691 havde bøsserne givet 64 mk. 12 ski.
I årene 1699—1703 blev der ingen bøsser afleveret til olderman
den, og for at få en bedre ordning i denne sag besluttede man, at et
hvert skib skulle, når det kom hjem til jul, aflevere sin bøsse, som
mindst skulle indeholde 2 mark.
Der måtte ikke gives ved dørene, men alt skulle gå over i kassen, og
lauget bestemmer, hvem der skal have understøttelse.
Havde nogen forset sig imod laugets vedtægter, så blev han idømt
en bøde til fattigkassen. Den mindste var på 1 skilling, for at spilde
mere øl på bordet, end man kunne dække med én hånd. Ellers var det
næsten altid 2 skilling til de fattige, når man havde forset sig og 1
rigsdaler til lauget.
Men bøder til fattigkassen kunne nå op til 3 rigsdaler. Det måtte
skipper Hans Henriksen betale i 1783, fordi han i værtshuse, både
her i byen og i København havde talt uanstændig og nedsættende om
skipperlauget. Dette blev bekræftet af fire vidner. Henriksen blev
kaldt for lauget og indrømmede sin brøde og betalte straks de 3 rigs
daler til fattigkassen og IV2 rigsdaler for laugets kendelse og lovede,
at han i fremtiden ville holde sig fra slige udtalelser.
Hvor længe fattigbøsserne har været i brug om bord på skibene,
kan ikke ses.
Lauget ejer endnu to bøsser, som ved laugsfesten bliver benyttet til
indsamling.
Hvert år kan lauget udbetale understøttelse til trængende, men af
meget varierende størrelse, til dels efter pengenes værdi, dels efter
skippernes indtjeningsmulighed. Omkring 1775 blev der bevilliget ca.
21 mark årlig, i 1788 var det 80 mark, 1807 127 mark. Fra 1814 til
1870 svingende udbetaling fra 52 mark i 1837 til 118 mark i 1870. I
1880 var det 170 tyske mark.
Efter genforeningen får lauget en valutaregulering af dens tyske
kapital på godt 500 kr. årlig, som sammen med det, der ved laugs
festen kommer i ovenfor omtalte bøsser, bliver fordelt til trængende.
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LAUGSFESTER
Hvert år afholdtes en storstilet laugsfest, i gamle dage en af byens
store begivenheder, hvor alle skibe i havnen ligesom alle skipperhjem
og byens officielle flagstænger var prydet med flag. Om morgenen
saluteredes ved flaghejsningen. Oldermanden afhentedes i en båd, der
var sat op på en vogn og blev trukket af to heste, alt prægtigt smyk
ket — de skulle »sejles« standsmæssigt til festlokalet. Her var pyntet
med blomster og grønt, men først og fremmest med laugets egne pragt
stykker: laden, bannere, pokaler og skibsbilleder foruden en mængde
flag. I ældre tid varede festen fra formiddag til sen nat med frokost
for skipperne og middag, hvori desuden deltog damerne og de særligt
indbudte gæster.
Også fra festerne er bevaret en del oplysninger, bl. a. nogle menu
kort og regninger. Sammen med laugsfesten var der regnskabs-gen
nemgang, man vil i dag vel sige generalforsamling, hvortil borg
mesteren var budt som bisidder. Der findes nogle regninger for ud
gifter ved laugsfesten. Regningen for året 1741 lyder:
»Anno 1741 den 17. Februari er dette aars regnskab rigtigt »/ Guds
navn« i Andreas Krabbes bolig bleven aflagt og i udgifter er fundet
som følger.
Denn herre borgmester Hoffmanns gebyr ....
9 mk.
Jacob slagter for kød........................................... 40 mk.
Hans Port, bager for brød................................... 12 mk. 14 ski.
Herr Paul Momsen for krydderi og brændevin 12 mk.
Til Hans Bugislau sendt fattigpenge.................
10 mk.
Andr. Krabbes jun. haves regning................... 26 mk. 13 ski.
Oldermandens regning ....................................... 14 mk. 12 ski.
Løn til kokken.....................................................
3 mk.
Jürgen Forsmanns løn som brofoged............... 10 mk.
Konen som har laant gryder og fade og gjort
dem rene................................................................
1 mk. 8 ski.
For musik..............................................................
6 mk.
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Oldermand for pro An. 1740 ............................ 140 mk. 14 ski.
Jens Ahlmann for lidt søskade.......................... 50 mk.
Lorenz Kleff for lidt søskade............................ 50 mk.
Salier Tohan Kryssing datter har laant.............
35 mk.
416 mk. 13 ski.
Til pigerne i huset for deres møje......................
1 mk. 8 ski.
Fortæring ved afslutning af regnskabet...........
1 mk. V2skl.
En altsum ved slutning af regnskabet............... 419 mk.5V2 ski.
Dette aars overskud til laugets bedste, og som
oldermanden har taget til sig............................ 15 mk.
434 mk.5V2 ski.
At denne regning nu befinder sig rigtig attesterer vi. Saadant sket
i Skipperlauget i Sønderborg d. 1. Februari Anno 1741.
Andreas Krabbe, Oldermand - Jens Sørensen - Christian Møller
Hans Krabbe - Andr. Michelsen - Peter Sørensen - Michael
Ahlmann - Peter Lassen.«
Dette traktement er nok blevet for dyrt, for 2 år efter, i 1743
bliver der vedtaget, at laugets traktement i stedet for kager og kring
ler skal bestå af skinke, røget kød, smør og fint rugbrød (sigtebrød).
Og sammenkomsten skal afholdes uden musik. De medlemmer, som
ikke har skib, skal hvert år betale 1 mark lybsk.
Senere bliver der ikke sparet. Regningen for festen i 1786 lyder på:
Stadsmusicus Raadsherre Gorisen for musik . . 30 mk.
Samme får som bisidder i lauget
(i stedet for borgmesteren) ................................
3 mk.
Stadskok Pedersens regning................................ 227 mk. 8 ski.
Adolph Thortzen for krudt................................
1 mk. 2 ski.
Opvarterinde Marie Catharina Berliners for
sig og sine medhjælpersker og for 2 bortkomne
knive ......................................................................
15 mk.
For et vin- og et ølglas til herr Staugaard ....
7 ski.
Ekstra til kokken for sin møje............................
6 mk.
Oldermandens pige...............................................
3 mk.
Stegeløn til bageren.............................................
3 mk.
289 mk. 1 ski.
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De tre ældste medlemmer ved festen 1952, hvor de udnævntes til æresmedlemmer,
bag nogle af laugets klenodier, t. v. pokalen fra 1671, t. h. pokalen og tobaksskrinet
fra 1914.

Senere har man holdt laugsfest på en mere nu kendt måde.
1793 afholdtes festen i salig Adolph Thortzens hus (beværtning) og
enken får for traktementet........................................ 420 mk.
Stadsmusikusen efter accordt.................................... 27 mk.
Pigens dusør..................................................................
3 mk.
450 mk.

Disse fester fortsætter indtil 1807, da traktementet koster 560 mk.
Her må man tage pengenes stærkt nedsatte købekraft i betragtning.
Indtil 1813 afholdes ingen fester, men kun den årlige generalforsam
ling, som holdes ved fru postmester Sator (nu Netzlers Efterflg.) og
hos Jacob Carstens.
Man begyndte igen 1814 med lidt spisning og musikken koster
kun 15 mark.

Fra 1815 fester man igen på gammel vis.
For 1831 ser regningen sådan ud:
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Spisning til 52 personer à 5 mk................................... 260 mk.
Ekstra for kaal.............................................................. 16 mk.
41 flasker vin................................................................ 41 mk.
9 boller punch .............................................................. 31 mk.
Olie til lamperne.........................................................
2 mk.
For ituslaaede glas........................................................
3 mk.
Ekstra til værten for god opvartning.......................
9 mk.
For 3 vinduesruder........................................................
2 mk.
2 mand til at sætte og nedhale flag............................
3 mk.
Musik ............................................................................. 30 mk.
Oldermandens og værtens piger hver 3 mk..............
6 mk.
Vognmand Petersen for kusken (vognen)...............
3 mk.
2 mand ved kanonen....................................................
2 mk.
Vægteren.........................................................................
1 mk.
Ved regningsafslutning 2 boller punch......................
7 mk.
Summa 419 mk.

8ski.
4ski.
8ski.
12ski.
8ski.

12ski.

4 ski.

Til festen, som afholdtes den 17. Januari 1872, blev der vedtaget
at indbyde byens borgmester og råd, landråden (amtmanden), kom
mandanten for fæstningen Sønderborg, provsten, toldforvalteren,
toldkontrolløreren, kasserer Johannsen, dirigent Mussi Petersen, lodsoldermand Callsen og dansemester Weiland. Samtidig blev besluttet,
at når et medlem er forhindret i at møde, så skal lauget indbyde hans
kone. Vil et medlem tage sin datter med, så skal han betale for hende.
(For laugets medlemmer var festen gratis.)
I denne fest deltog 123 personer, og til 4 gamle eller syge medlem
mer blev middagen bragt ud. Gæsterne og damerne blev hentet i
karet. Til kuskene blev der skænket 8 flasker vin. For ituslåede sager
er der ført 9 mark og 6 skilling. Dagen før har der været vinprøve,
som foretages af styrelsen, men da der kun er en flaske på regningen,
må man regne med, at værten eller de enkelte deltagere har givet til.
Ved regnskabsopgørelsen ti dage efter blev der konsumeret 4 boller
punch.
I alt kom denne fest til at koste 686 mk. 1 ski.
Efter 1874 blev festen afholdt på »Stadt Hamburg« (nu Centrum
Frugt), på hotel Alssund, Central Halle (nu Teater-Hotellet), Co
losseum og Sønderborghus.
Ved laugsfesten 1818 har skipper Peter Andr. Holm »over bordet
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Udsigt mod Sønderborg fra det gamle færgested på Sundevedsiden. Overfor broen
ses »Hans Mesters Værft« med et skib på bedding. — Farvelagt litografi fra ca.
1830 efter tegning af F. W. Otte.

med grove ord såvel imod den højprislige Magistrat, Præsteskabet og
i det hele taget imod alle af lauget indbudte personer, forulempet
disse.«
Derfor ønsker oldermand og skjørmand på opfordring af laugets
medlemmer, at omtalte Holm skal slettes af medlemslisten.
»Vi finder dette nødvendigt, dels for at redde laugets ære, som også
for at imødegå anskuelsen, at andre i lauget kunne have del i Holms
opførsel. Holm kan intet anføre som undskyldning.«
Han var skaffer ved festen, og som sådan skulle han ikke alene
sørge for et fornøjeligt forløb af festen, men også sørge for god orden
og ro, samt sørge for at gode sæder og skikke blev overholdt.
Holm bliver ekskluderet og samtidig gives der nye regler for ind
bydelse til laugsfesten:

»Ingen, der ikke er ordentlig medlem af lauget, må deltage i laugsfestligheden. Det er naturlig en selvfølge at det herved ikke er tale
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om gæster som lauget byder, så som magistraten og andre embedsmænd, men om andre ubekendte p.p.
Fremmede skippere som opholder sig her uden deres skib, skal ikke
indbydes af lauget, men det står enhver laugsbroder frit, at indbyde
sådanne på egne koster, efter at have anmeldt dette til oldermanden.
Endelig skal det fastsættes, at ingen af laugets medlemmer må med
tage mere end en dame, og denne skal være konfirmeret.
Oldermand og Skjørmand og 31 medlemmer.«

1903 optoges gehejmeregeringsråd, Landråd von Tschirschnits, som
den 9. november havde 25-årig embedsjubilæum, som æresmedlem.
Han forærede lauget 40 mark, som de måtte anvende efter eget for
godtbefindende.
1908 bliver borgmester Dr. Petersen optaget som æresmedlem.
1910 blev det vedtaget at indbyde cheferne fra herværende marine
station, admiralen, kommandøren for skibsartilleriskolen, og den æld
ste kommandør af de her stationerede orlogsskibe.
Da man på grund af det på det ene banner stående årstal 1614
ville fejre laugets 300-årige beståen, valgtes hertil en komité, bestå
ende af: oldermanden, skjørmanden, dr. med. Krey, kapt. Christen
sen, kapt. Petersen og kapt. Jørgen Ohlsen, som kom med følgende
forslag:
1. Alle medlemmer med damer skal indbydes.
2. Alle gæster indbydes gennem kort.
3. Der indbydes 2 gæster fra det lübeckske og det flensborgske
skipperlaug og 2 fra Åbenrå.
4. Der udgives et festskrift.
5. På afregningsaftenen serveres der grønlangkål og skinke.
Denne fest blev afholdt d. 14. januar 1914. Som udtryk for de
mangeårige venskabelige forhold imellem byen og de søfarende og
skipperlauget i særdeleshed, overraktes en 43 cm høj sølvpokal med
inskription, som et varigt minde fra byen, af en deputation fra
bystyret.
Borgmester Dr. Petersen og Stadtrat Johannsen udtalte herved de
bedste ønsker for laugets fremtid og trivsel, og overrakte den med vin
fyldte pokal til oldermanden, som med velvalgte ord takkede for den
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fornemme gave, hvorefter man afsluttede denne ceremoni med at
lade pokalen kredse imellem de tilstedeværende.
Også i festens anledning overrakte amtsretsråd Günzel og Dr. med.
Krey en fin egetræstobakskasse, som til pynt har to krydslagte kridt
piber på forsiden og er forsynet med følgende udskæringer:
På lågets inderside står der på plattysk: »Aber so bald de Schippers
von Eden nu drinken genog hebbt, stoppt se de Pip mit Tobak, sett
sik dal ton gemütlichen Klönsnak, all om den rundlichen Disch wo de
Grog um de Bowl mit de Punsch dampt.«
På låget er der udskåret et vikingeskib, og under de to piber på
forsiden står: »Dem Löblichen Schiffergelag zum dreihundert Jahrs
fest. — Amtsgerichtsrat Günzel und Dr. Krey.«
På bagsiden: »Sonderburgh den 14. January.«
Kassen er af egetræ og måler 31X18X15 cm.
Skafferne overrakte en samlebøsse, en pendant til den gamle fattig
bøsse. Disse bøsser har en højde af 13 cm og en diameter på 10 cm og
er lavet af eg og forsynet med lås og jernbeslag. På den nye står på
lågets yderkant: »Kapt. Nielsen, oldermand - Andersen, skjørmand Chr. Thordsen, laugsbud.« Og fordelt på ydersiden: »Haag - Schaf
fer, Dr. Krey - Schaffer, Kapt. Rasmussen - Schaffer, og Jens Schif
fer - Schaffer.«
Under den første verdenskrig blev der ikke afholdt laugsfester.
Man begyndte først 1920 med spisning på Colosseum igen. 1936 blev
der holdt stor fest med særlig mange indbudte gæster på Sønderborghus.
Der deltog 165 personer og oldermanden, kapt. Jacob Moldt, skri
ver dertil i protokollen:
»Det blev en meget vellykket fest, og det vil nok ikke være for
meget sagt, at der findes ingen foreninger her i byen, der kan fejre
fester, som er bedre og kønnere som Sønderborg Skipperlaugs.«
Året efter blev der ingen udenforstående indbudt.
1940 blev der i stedet for den sædvanlige fest afholdt torskespisning på hotel Alssund. Hertil havde skjørmand Hans Lohse besørget
torskene. Spisningen foregik på den måde, at efter man havde sat til
livs, hvad man kunne, blev der indlagt en pause på en times tid,
hvorefter man begyndte på en frisk. Det viste sig at være en særlig
god måde at få bugt med en større portion fisk.
På grund af krigen blev den næste fest først afholdt 1948.
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Æresmedlemmer
Ved generalforsamlingen 1951 blev det vedtaget, at laugsbrødre,
som fyldte eller var 80 år og havde været medlem af lauget i mindst
20 år, skulle udnævnes til æresmedlem.
Ved laugsfesten den 26. januar 1952 blev følgende gamle medlem
mer udnævnt hertil:
Skjørmand Hans Lohse................................ indmeldt 1896
Skipper Carl Petersen Schlütter ............... indmeldt 1902
Dr. med. Krey............................................... Indmeldt 1905
De fik overrakt et af museumsinspektør Jens Raben tegnet æresdiplom.
Efter den tid er følgende blevet æresmedlem:
Maskinmester ChristianThygesen................. indmeldt 1934
Kaptajn Jørgen Jordt .................................... indmeldt 1942
Skipper Karl Welker...................................... indmeldt 1929
Maskinmester Sophus Hellweg..................... indmeldt 1922

Optagelsesgebyr
For at blive optaget i lauget, betales et gebyr. Var faderen laugsbroder, betalte man fra 1680—1783 1 mark 8 skilling lybsk, ellers det
dobbelte — 3 mark lybsk. Desuden til ligtøjet 2 mark.
Efter at laugets nye vedtægter i 1783 var stadfæstet og konfirmeret
af kongen, blev dette gebyr forhøjet til henholdsvis 9 mark og 18
mark. Dette blev bibeholdt indtil 1875, da tyske mark blev indført.
Fra nu af blev det til henholdsvis 10,80 mark og 21,60 mark og 1,20
mark, som tilfaldt skjørmanden.
Efter genforeningen blev optagelsesgebyret sat til 20,00 kr., deri
indbefattet det første års kontingent.
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FORSKELLIGE SIDER AF LAUGETS VIRKSOMHED
For Sønderborg Skipperlaug var der som for alle andre laug en lang
række opgaver at varetage. I laugets bevarede protokoller og i dets
regnskabsbøger kan man følge denne virksomhed ganske nøje. En
vigtig opgave var at sikre Sønderborg-skibene gode havneforhold,
herunder også rigelige muligheder for at få den fornødne ballast.
Sø-forsikringen til hjælp ved helt eller delvist forlis måtte lauget
også tage sig af gennem lange perioder. Som en mindre central opgave
havde skipperlauget endelig privilegium som liglaug, en æres-opgave,
der samtidig gav en god, lille indtægt hvert år. I det følgende berettes
om løsningen af disse opgaver.
Ballast og ballastgrund i Sønderborg
Det skete ofte, at handelsskibene måtte afsted på ture uden eller med
kun ganske ringe last for så efterhånden at tage last om bord i andre
havne. De måtte altså sejle i ballast. Denne ballast, der som regel
bestod af sten eller sand, var nødvendig for at give skibet den til
strækkelige tyngde. Havnebyerne måtte derfor have et sted, hvor det
var muligt for skibe at hente eller eventuelt losse ballast. I Sønder
borg lå ballastgrunden på Sundeved-siden ud for den nuværende
Sundgade. Den omtales første gang 1662.
1662 forpagtede skipperlauget af hertug Christian Adolph en
grund til ballastgravning. Afgiften var 50 mark lybsk årlig. En
efter den tid ret god betaling, som nok har været kærkommen i her
tugens slunkne kasse.
Tilladelsen til at grave ballast ved saltpælene blev givet på tysk og
lyder i oversættelse:

»Efter at den Durchlaugtigste Fyrste og Herre, Herr Christian
Adolph, Arving til Norge, Hertug til Slesvig-Holsten, Stormarn
og Dithmarsken, Greve til Oldenburg og Delmenhorst, igennem
tilsendt suplicantskrivelse fra borgmester og raad, fra Deres un
derdanigste stad Sønderborg, allerunderdanigst er bleven ansøgt
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om, at give vore søfarende borgere, som haver deres næring helt
ud af skibsfarten, allernaadigst ret til at tage deres ballast ved
saltpæle, paa egen bekostning maa anlægge et steg (smal bro)
ved saltpælene, som er den bekvemmeste plads hertil.«

Samtidig ansøger de om tilladelse til at sætte nogle pæle, for ved
kontrære vinde at kunne varpe skibene ud af havnen.
»Deres fyrstelige Durchlaucht kan forstaa, at der ved udgrav
ningen af ballast ikke vil ske noget, som kan være til skade for
omliggende agre eller andre.
Derfor haver Ihr Fürstelicher Durchlaucht til naadigste Contestirung intet at indvende, men er særlig velvillig, at de for
skibsfarten nødvendige forhold kan bibeholdes for vore lov
lydige borgeres retsmæssige næring, hvorfor den af borgmester og
raad derom indsendte bøn naadigst bliver bevilliget, saa at de
navigerende i fremtiden uhindret maa tage den ballast, som er
nødvendig til skibene og at de maa anlægge det til ombordbringning af ballasten nødvendige steg ved saltpælene, og at de ogsaa
maa sætte nogle pæle til udvarpning af skibe ud af havnen, paa
steder hvor de ikke er til skade for andre.
Hvorefter vore embedmænd og de søfarende haver sig at rette.
Givet under vor højbaarne: Ihr Fürstelicher Durchlaucht paa
trykte segl og egenhændige underskrift.
Paa vores Hus Sønderburgh
den 12. November 1662
Christian Adolph
H. z. S.-H.«
Ballastgrunden var beliggende over for slottet syd for færgen og
syd for den store rebslagerbane. Denne lå syd for Ankersgade. Skibs
bygger Michaelsens nuværende beboelseshus har været en gård, og
endnu efter 1900 kaldes den for »Per Rebslers« gård. I de gamle
skrifter står der, at grunden lå ved saltpælene og kaldtes Ziegelhofslænderej. Saltpælene stammer fra et af kong Hans’ her anlagte saltkogeri, og »teglgårdsland« var fra den teglgård, der lå vest for Sund
gades sydende, ind imod den høje skrænt. Her fandtes endnu ved
bygning af de nu liggende huse munkestensbrokker og grøfter med
aske fra teglbrændingen.
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Evighedskalender for søfarende. Medbragt af skippere på langfart.

En del af det til ballastgrunden hørende agerland var da forpagtet
til Dorothea Magdalena Claasen, enke efter Christian Eichenbraker,
nu gift med lieutenant Claasen. Da lauget en del år senere fik kend
skab om, at skellet mellem laugets grund og fruens ejendom var øde
lagt og overpløjet, opsagde det derfor lejekontrakten og sendte en
deputation på to mand med opsigelsen til fru Claasen.
Lauget tilbød nu denne jord til laugsbroderen, rebslager Peter Pe
tersen for en årlig pagt af 12 mark lybsk. Petersens reberbane stødte
jo op til grunden. Der blev i kontrakten givet nøje bestemmelser for
rebslager Petersens forpligtelser og rettigheder: Han måtte ikke hin
dre nogen i at tage ballast, når vedkommende mødte med en anvis
ning fra oldermanden eller lauget. Ej heller måtte han lave disput
derom. Ud over de 12 mark skal han for at få grænsen fastlagt og
afmærket betale 6 mark lybsk. Denne kontrakt gælder for fire år,
hvorefter den kan opsiges af en af parterne.
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Kaptajn Jepsen,
oldermand 1770—1835,
lod i 1771 en
brigantine
bygge hos Thomas Godt
i Sønderborg.
Silhuet, i privateje.

Den blev underskrevet af lauget den 31. Januaris 1704.
Nu anfægtede Lieutenant Claasen, støttet på nogle gamle købe
kontrakter, ballastgrundens grænser, og lauget ønskede da helt at
opsige lejekontrakten. Borgmester og råd sendte derfor en skrivelse
til regeringen og protesterede imod Claasens indstilling.
Denne begyndte med den omstændelige og svulstige indledning:

Hoch: und Wohl: auch Wohlgebohrenen Höchstgeneigte,
Hochgebietende Herren!
E. E. Excell: Excel: und unseren Hochgebietenden Herren,
maa vi herigennem underdanigst og lydig oplyse om, at den paa
den anden side af vandet beliggende grund af den af daværende
borgmester og raad regerende Herr. Hertug Christian Adolph
Anno 1662 er forhyret for 50 mark lybsk p.a.
Denne forhyring blev straks overtaget af herværende skipper
laug, som siden da aarlig betalte ham 50 mark til kgl. amtsstue.
Lieutenant Claasen, som ejer noget af det ved omtalte ballast
grund beliggende land, paastaar ved fremlæggelse af nogle gamle
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købekontrakter, at en del af ballastgrunden tilhører ham, og gør
krav herpaa. Da det vil gøre det umuligt at benytte den ved
saltpælene anlagte bro til ombordbringning af ballasten, naar
Claasens fordring opfyldes, saa vil lauget opsige den indgaaede
kontrakt. Og da byen ikke er i stand til at betale 50 mark i pagt
til amtsstuen saa maa den opsige hyrekontrakten med et halvt
aars varsel, som det er forudset i kontrakten.
Vi beder derfor, at amtsforvalter Samland, da det omtalte
land hører under hans jurisdiktien, beordres til at lade det om
stridte land syne af upartiske mænd, saa at de nuværende for
hold kan bibeholdes.
E: E: Excellentien und unseren Hochgebietenden Herren
Underdanigst og lydig
Borgmester og Raad
for staden Sønderborg.
Sønderborg den 25. august 1705.

1706 besluttede lauget imidlertid, at når Lieutenant Claasen stadig
betalte de 12 mark i hyre for det af ham benyttede stykke af ballast
grunden, så måtte han, når det ikke gik ud over laugets rettigheder,
beholde landet i pagt indtil retslig afgørelse forelå.
Senere solgte Claasen sin ejendom til den fyrstlige amtsforvalter
Peter Paulsen, og fra nu af blev der ikke ro om ballastgrundens
grænser.
Efter megen tovtrækkeri og gensidige beskyldninger blev landet i
1761 igen opmålt:
Actum Sundewith, ved færgen, nær ved den der beliggende
Reberbane.
Paa foranledning af Herr Peter Paulsen, Ballegaard, og efter
højprislige rentekammers forordning fra 10. April, er vi, kongl.
amtsforvalter og herredsfoged Prehn og den p.t. kongl. husfoged
og retsskriver Steingardt med to syns- og sandemænd, nemlig
Lars Steffensen fra Ulkebøl og Hans Frost fra Sundsmark, og ved
tilstedeværelse af skipperlaugets oldermand Jürgen Wrangel, for
saa vidt mulig at finde grænserne mellem Herr. Paulsen og skip
perlaugets grund.
Til opmaaling benyttes en maalestok paa 3 alen hamborger
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maal. Det omstridte land bliver maalt til 7.118 kvadratfavne
hamborger maal.1)
Hvor meget der nu heraf tilhører hver af parterne skal nær
mere undersøges.
I virkeligheden var man foreløbig lige vidt, og striden gik videre:
1784 klagede lauget til kongen angående ballastgrunden, som var
kongelig ejendom.
1785 — 15. 8. — afsendte lauget en modforestilling mod en af Paul
sens arvinger fremsat påstand. Der fulgte 12 bilag hermed.
1787 — 19. 5. — sendte lauget en skrivelse til baron v. Pechlin, amt
mand i Nordborg, angående den i 1785 afsendte modforestilling
og de 12 bilag, som de endnu ikke havde hørt noget om.
1780 — 30. 10. — skrev oldermanden Peter Hansen-Peershøj til hr.
Schlichting i København og klagede over den langsomme be
handling af sagen.
1789 indsender lauget igen klage, nu direkte til kongen.
1790 anbefalede amtmand N. Döring lauget at gå på forlig med
Paulsens arvinger angående ballastgrunden. Disse tilbyder lau
get 3/s af det omstridte areal og vil selv give sig tilfreds med
2/5. Samtidig gør v. Döring opmærksom på, at laugets lejekon
trakt fra Martini 1662 stadig er i kraft, og at den kan opsiges
fra en af parterne med V2 års varsel. Det høje rentekammer er
også for forliget.
1791 — den 22. december — svarer lauget herpå, at de har søgt en
samtale med velbyrdige hr. kammeråd Rambusch, som kender
denne sag meget nøje, og som ville foretage en undersøgelse i
denne sag, hvad han også har gjort. Meningen var at vente til
den som formynder for Paulsens arvinger indsatte hr. Joh.
Fredr. Momsen ville blive rask efter sin sygdom, — nu er han
desværre afgået ved døden.
Laugets skrivelse fortsatte:
I aaret 1662 til Martini fik lauget af den i gud hvilende herr.
Hertug Christian Adolph, fyrste Durchlaugt, en hyrekontrakt
!) 3 alen hambg. mål = 1 favn = 1,72 m.
1 kvadratfavn hambg. mål = 2,96 kvd.m. Ialt er jorden opmålt til ca. 23.00Q
kvd.m.
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over en grund på den anden side af vandet, som på vores hoved
kort benævnt med »dam«, og derudover endnu en anden plads,
hvorpå der førhen har ligget et svinehus. Alt iberegnet ned til det
salte vand, og som var velegnet baade til græsning som til ager
jord. Herfor har betalt 50 mark lybsk aarlig.
Herefter er det da soleklart, at lauget ikke er ejer, men blot
lejer af dette land. Det ville da være farlig for lauget at indgaa
forlig over kongelig ejendom, dertil er dog ene og alene det højtprislige kongelige Rentekammer berettiget, og ikke vi.
Den pagt vi betaler er ikke for et stykke landbrugsjord, og
ikke betaling for ballastgravning, som altid har været frit, og
hvorfor vi aldrig har betalt en klink (Heller). Og salig herr.
Hertug Christian Adolph har i godhed givet os tilladelse at slaa
bro ved saltpælene og til at slaa pæle i havnen til fremme af
skibsfarten.
Vi er stadig villig til, naar kongl. Majestæt vil lade os beholde
omtalte agerjord, at betale 50 mark lybsk i gode fuldgyldige
Rigsdaler i specier. I modsat fald vil vi allerunderdanigst og
lovlydig tage os den frihed at opsige den til Martini 1662 indgaaede kontrakt.
Vi tvivler ikke paa, at vor frihed til gravning af ballast, bro
bygning og ramning af pæle i havnen, som efter documentet af
12. nov. 1662 er os tilladt, fremtidig vil staa ved magt.
Høj og velbaarne Herr. Kammerherr og amtmand, hervæ
rende Skipperlaug beder Dem underdanigst kraftig at støtte
vores rettigheder, og anbefale dem overfor det højprislige rente
kammer. Vi haaber paa en snarlig afgørelse, om vi kan beholde
omtalte land, eller om vi skal betragte os som løst fra lejekon
trakten.
Lorenz Jacobsen
Oldermand

Endnu 1805 var sagen ikke afgjort. Kancelliråd Fursen på Tangs
holm er kurator for Paulsens arvinger, og i juli 1805 sender han en
klage til overretten på Gottorp angående grænsestriden.
Skriftstykket er på 14 sider.
Laugets svar på overrettens indstilling er på 15 sider, så man ser,
at kontorius alt var født dengang.
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1811 den 11. febr, opsiger lauget pagten af den gamle ballastgrund,
som den havde haft i ca. 150 år i forpagtning og haft grænsestridighed
om siden 1704.
En ny ballastgrund på nuværende godsbanegårds terræn blev an
lagt og 1835 blev der af lauget bygget en ballastbro ud for nuværende
godsbaneterræn.
Denne blev 72 alen (ca. 45 m) lang og 50 tommer bred, med et
brohoved på 9X9 alen.
Den 5. okt. 35 blev broen udliciteret. Dette foregik som på en auk
tion, men i omvendt orden, man underbød hinanden. Købmand K.
L. Christiansens første tilbud lød på 900 mark slesv.-holst, kurant,
og hans sidste på 600 mark. Det billigste blev på 490 mark. Der
skulle rammes 57 pæle til broen og 2 duc d’alber til fortøjning.
At lauget også holdt på sine ballastrettigheder ser man, da skipper
N. Poulsen fra Fanø i 1835 har kastet sin ballast i nærheden af hav
nen på ulovligt sted. Han måtte møde for lauget og idømtes 2 mk. til
de fattige foruden ballastafgiften på 32 skilling til lauget.
1848 foreslår regeringen i Slesvig, at Sønderborg by overtager lau
gets rettigheder til afkrævning af pælepenge. Dette går lauget stærkt
imod, idet de henviser til deres rettigheder. Samtidig afgiver lauget
en forklaring på, hvad pælepengene bliver brugt til. For det første
at holde pælene i en god og forsvarlig stand og til indsættelse i en
fond, som bruges til fornyelse af pælene, når de engang bliver ødelagt,
og til understøttelse af faderløse børn og enker. Ligeledes udlånes der
til folk, som har lidt søskade, mindre beløb til en billig rente (3°/o)
jvf. paragraf 10 i laugets statutter.
1856 anmoder magistraten om oplysning over laugets indtægter
for de sidste 6 år. Det samme sker i 1861, og her opgiver lauget en
gennemsnitsindtægt på 177 rigsdaler og 74V2 skilling, der svarer til
renten af 4444 rigsbanksdaler og 36V2 skilling.
Lauget tilskriver magistraten, at det til enhver tid er villig til at
afstå sine rettigheder mod en årlig ydelse af 177 rbd. eller 4445 rbd.
én gang for alle. Og i tilfælde at kommunen tilligemed overtager den
jordlod ved ballastbroen med den årlige afgift på 13 rbd. 76 skilling.
I denne afløsning er de skipperlauget tilhørende pæle og hele bal
lastbroen mediregnet. Dog forventer lauget, at vedkommende holder
det overtagne i en sådan orden, at det til enhver tid kan benyttes af
skibene. Anvendelsen af afløsningssummen forbeholdes lauget selv at
50

»Helena«, brig (39 comm.lstr.), bygget 1824 i Flensborg. Reder var A. Peter Peer
høj, der også selv førte den. Den forliste 4. jan. 1833 ved indsejlingen til Venedig.
Maleri af Jacob Petersen, Flensborg, i privateje.

bestemme, og endelig reserverer Sønderborg-skipperne sig, at bestå
ende rettigheder, hvad såvel pæle som ballast angår, bibeholdes.
Skulle magistraten mene ikke at kunne indgå på de fremsatte be
tingelser, så vil lauget holde fast ved de i de allerhøjest konfirmerede
artikler hjemlede rettigheder.
Således sket og vedtaget i mødet d. 30. deceber 1862.
Den 12. januar 1863 er lauget forsamlet angående afløsningen. Til
stede var på byrådets vegne justitsråd, borgmester Finsen, R. a. Db.
Han søgte at fremlægge et tilbud fra byen, gående ud på en årlig af
findelsessum på 125 rdb, som skulle anvendes til understøttelse af
trængende skippere og deres efterladte eller til oprettelse af en søassurance-kasse eller andre veldædige øjemed. Ved afstemningen
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stemte 8 for og 18 imod forslaget, 2 af de afgivne 28 stemmer var
ugyldige. Herefter erklærer lauget, at den fastholder sine priviligerede
rettigheder.
1870 vedtoges at udarbejde et forslag til vedkommende kollegium
angående en bedre ordning af laugets ballastterræn. Hertil valgtes 4
medlemmer foruden oldermand og skjørmand.
1872 har ballastbroen under stormfloden lidt megen skade. Reg
ningen på reparationen lyder på 178 rbd. 4 mark 8 skilling.
1879, efter at skibene har fået tyske målebreve, hvor de i stedet
for kommercelaster er målt efter Kbm., er pæle og ballastpenge sat
til IV2 pfennig for Kbm.
1872 forlanger den preussiske regering en erklæring om, med hvil
ken ret skipperlauget opkræver ballast- og pælepenge, da denne af
gift strider imod gældende lovs bestemmelser, og den derfor skal
ophæves.
Herpå svarer lauget, at disse rettigheder er fastlagt i laugets sta
tutter under paragrafferne 18 og 19, som siger, at fra urgammel tid
betaler hvert skib 1 skilling lybsk for hver læst af skibets drægtighed,
når skipperen er medlem af lauget.
Andre herboende skippere betaler 2 ski. og fremmede 4 ski. pr. last,
altsammen når og hvor de indtager ballast indenfor en mil fra
havnen.
Lauget gør opmærksom på, at dens rettigheder er anerkendt og
konfirmeret af de skiftende regeringer siden 1680 og at de for tiden
har indsendt en ansøgning om konfirmation til den preussiske re
gering.
Herefter bliver byen opfordret til at søge kontakt med lauget om
afløsning af pæle- og ballastordningen. Og efter lang skriftveksel
imellem lauget og landråden (amtmand) og magistraten overtager
byen laugets rettigheder i 1883 for 1100 mark og en årlig godtgørelse
til laugets oldermand på 150 mark.
Byen forpligter sig til at holde det overtagne, ballastbroen med
trillebøre og alle pæle i havnen, i forsvarlig stand, og betale den
årlige pagt for ballastbjerget på 28 mark 50 pfennig til gårdmand
H. P. Hansen, Dybbøl Langbro.
Ved at afstå fra pæle- og ballastrettigheder og pligter, som har
givet det et halvt officielt præg, blev skipperlauget en mere alminde
lig forening, men med en firehundredårig tradition.
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»Fortuna«, fregat (139,5 comm.lstr.), bygget 1836 i Sønderborg til skibsreder Chr.
Petersen. Kaptajn var 1836—1845 T. H. Biehl. Under en rejse til Østen, hvor hans
søn Fr. P. C. Biehl var styrmand om bord, døde han d. 6. 9. 1845 og blev tyve
dage senere begravet i Singapore. Efter hjemkomsten blev kapt. Hans Boysen
skibets fører indtil 1848, da skibet blev solgt. — Maleri af P. Sandkamm-Møller
efter original fra 1837.

Skipperlaugets søassurancekasse
1718, den 24. febr., oprettede lauget en slags søassurance for dets med
lemmer. I protokollen for samme år står der:
I Jesu Navn.
Den 24. Februari Anno 1718 har hele skipperlauget besluttet
at oprette en ny kasse, hvortil der i Februari maaned skal ind
betales 2 mark lybsk til hjælp for den, der efter Guds tilskikkelse
skulle lide søskade, hvad vi hermed alle bevilliger og med vores
navns underskrift bekræfter.
Sønderborg 1718.

— underskrevet af Jürgen Løw, oldermand og 30 skippere.
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Der er vedføjet en fodnote, som siger: »Men de laugsbrødre, som
ikke betaler de 2 mark lybsk, naar lauget holdes, kan heller ikke få
de 50 mark lybsk, når de skulle forulykke eller lide havari.«
1718 betalte 39 af 48 medlemmer til den nye kasse. Af dem, der
ikke betalte, var de medlemmer, som ikke for tiden havde skib på
grund af forlis og ellers skibsbyggere og sejlmagere.
1719 betaler 47 af de 56 medlemmer.
Allerede 1721 udbetaltes der 50 mark til tre skippere, der havde
tabt skibet. Det var David Royom, Hans Jürgensen, som forliste
1718, og Hinrich Jürgensen den yngre.
Et eventuelt overskud i kassen blev udlånt til medlemmer for en
beskeden rente.
At kassen har haft sin berettigelse, ser man af de mange udbetalte
erstatninger, både ved forlis eller større havarier.
Indtil 1810 var næsten alle skibe forsikret i denne kasse, men der
efter kun enkelte. Det blev mere og mere almindeligt at have skibene
fuldt forsikret i Det kongl. Assurance-Komp. Man begyndte hermed
i sidste halvdel af 1700-tallet, og under Napoleons-krigene måtte det
nærmest anses for en krigsforsikring for både skib som ladning. Dog
havde man til tider kun en del af skibet forsikret, så at resten var
selvforsikret, for eksempel halvparten.
De fleste havarisager, hvor indviklede de end kunne være, blev
ordnet mellem skipper og købmand gennem lauget. Yderst sjældent
lod parterne laugets afgørelse gå til offentlige domstole. Man ser gen
nem diverse kendelser, at der er sund fornuft og god kendskab til
handel i disse. I øvrigt støtter de sig altid på Chr. V’s Danske Lovs
4. bog.
Efter 1810 var der ikke ret mange skibe i laugets assurancekasse,
og så blev der naturligvis ikke så mange udbetalinger mere. I 1824
betaltes endnu 50 mk. til Hans Iversens enke for skibet »Aurora«,
i 1827 fik Chr. Ahlmann 50 mark for tab af »Ida Margaretha«, i
1829 mister Johan Anton Nielsen sluppen »Cecilie«, og den sidste
udbetaling sker i 1835, da Mayböll får 50 mk. for tab af jagten
»Luise«.
De sidste indbetalinger til denne kasse fandt sted i 1845. Da indbetaltes der kun 4 mark, det var fra Jacob Miang og Jørgen Detlevsen. Ialt blev der af denne kasse udbetalt understøttelse i 102 til
fælde.
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»Java«, bark (154 comm.lstr.), bygget 1860 i Aabenraa til skibsreder Chr. Karberg.
»Java« førtes 1860—65 af kapt. Jens P. Boysen, 1865—70 af kapt. J. Andersen og
i 1870—71 af kapt. Hans Maybøll. I 1871 blev »Java« kondemneret efter et havari
i Østen og solgtes derpå i Kina.

Fra 1721, da de første tre udbetalinger fandt sted, indtil 1808, blev
der udbetalt understøttelse i 98 tilfælde, og deraf langt de fleste ved
totalforlis.

Skipperlaugets liglaug
Som et særligt privilegium havde skipperlauget eget ligtøj med båre,
således at lauget stod for medlemmernes begravelse og derved sikrede,
at det gik tilstrækkelig fint til. I den laugsprotokol, der påbegyndtes
1680, indledes med at notere, at der anskaffes »ein neues Leichge
wandt« — et nyt ligtøj, båre og hvad dertil hører. Da der nævnes et
nyt, må man antage, at lauget har haft sådanne ting før. Det nye har
nok været særlig fint, da begge byens borgmestre, Jacob Jensen og
Petrus Brandt betalte hver 3 mark lybsk hertil, og salig borgmester
Alexander Jensens enke 1 mark 8 skilling. Det samme betalte 6 uden
for lauget stående borgere. De har vel derved sikret sig ret til samme
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begravelse som byens skippere. Af medlemmerne betalte oldermand
Matthias Paulsen 3 mark og de andre skippere IV2 og 2 mark, enker
ne 1 mark, enkelte 10 eller 12 skilling. I alt blev der indbetalt 147
mark 8V2 ski. lybsk.
I 1681 er laugets indtægt sammen med overskudet fra foregående
år 448 mk. 8V2 ski. Udgiften 423 mk. V2 ski. Det ene trukket fra det
andet bliver laugets bedste: 25 mk. 8 ski.
Anno 1682 besluttedes, at ligtøjet også måtte udlejes til folk uden
for lauget — for byens borgere for 4 mark 8 ski. og for udenbys bor
gere for 6 mark lybsk.
At det har været fine ting, lauget har anskaffet, ses ved sammen
ligning med Flensborg skipperlaug. Her betaler udenforstående for at
låne et dækken 1 mark, for fanen 10 skilling og for lys 12 skilling,
ialt 2 mark 6 skilling imod 4 mark 8 skilling i Sønderborg.
Alle liglaugets ejendele blev hvert år synet af fire af oldermanden
udpegede medlemmer og overgivet til et medlem, der skulle opbevare
og forvalte dem et år, hvorefter han skulle aflægge regnskab.
1731 bliver der af samtlige laugets inspektører anbefalet at bygge
et nyt ligbårehus i nærheden af kirkegården, da det gamle er meget
brøstfældig. Det nye koster 102 mark 1 skilling.
Hvor det gamle har ligget ved man ikke, men det nye er muligvis
det samme, som nu ligger lige øst for klokkerhuset ved Kirke Alle.
Også smedelauget opbevarede deres ligbåre i skipperlaugets hus og
betaler derfor 1 mark 4 skilling. I det hele taget var der flere laug, der
søgte at håndhæve deres begravelsesprivilegier. Det har åbenbart væ
ret en god forretning.
I 1780 klagede skrædderlauget i Sønderborg til kongen over skip
perlaugets begravelsesforretning og henviste til den af kongen bevil
ligede frihed for skrædderlauget at bære ligene, for betaling, til deres
sidste hvilested. I klagen anførtes, at »skyttelauget gennem forskellige
kneb og kunster prøver at trænge ind i vores forretning, og hertil vil
de benytte skipperlaugets båre, et laug, som ikke engang er privile
geret så langt tilbage, vi kan huske. Nok har de lokale skippere
haft en årlig sammenkomst og revideret nogle regnskaber, og de har
vel også afgjort nogle stridigheder i skibsfart-anliggender og hyre
m.m. Men hvorvidt de er ordentlig privilegeret hertil, kan de ikke
forelægge bevis for.«
Disse påstande var jo helt hen i vejret og falske. Laugets statutter
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kendtes i alt fald tilbage til 1681, og de var sidst konfirmeret af kon
gen 1777, 3 år før skræddernes klager. Skrædderlauget kunne godt
nok fremvise vedtægter fra 1615, men derved blev klagen ikke rig
tigere.
Selve grunden til klagen var nok også snarere skyttelaugets anstal
ter for at få eneret på at benytte skipperlaugets båre, som den for
nemste i byen. Det kunne skipperlauget imidlertid heller ikke gå med
til. Man ønskede fortsat at kunne udlåne udstyret til alle og enhver.
Skræddernes anstrengelser var forgæves.
Igen 1790 henvender skyttelaugets oldermænd Lorens Zebothsen
og Hans Christensen sig mundtlig til oldermanden om at leje lig
båren og ønsker, ingen andre end skyttebrødrene må bære den.
Lauget svarede: »Den kongl. allerhøjeste artikel fra 12. marts 1783
1 paragraf 15 siger meget tydeligt: Das Leichgewandt er for alle laugs
brødre gratis, men skal forhyres til andre folk, og lauget kan ikke
nægte nogen at leje det og endnu mindre bestemme, hvem der skal
bære den afdøde.«
Den 20. febr. 1812 besluttedes det, da der ikke var indkommet
penge for ligtøjet det sidste år, at udbyde båren og huset til salg på
offentlig auktion. Det blev så købt af skyttelauget for 207 mark
2 skilling.
Indtægterne ved udlejningen har været varierende. 1726 gav det
21 mk 12 ski., 1733 33 mk., 1739 47 mk. 14 ski., 1767 20 mk., 1800
30 mk., 1805 13 mk. 4 ski. og fra 1806 til 1812 var der ingen ind
tægter.

Sønderborg lodseri
Fra Sønderborg havde man tidligt kunnet hjælpe med fast lodstjene
ste, især med henblik på besejlingen af Alssund. I 1791 rejstes imid
lertid fra militær side spørgsmålet, om det var tilstrækkeligt. De
særlige problemer under de europæiske krige, der 1807 førte til Dan
marks deltagelse i Napoleonskrigen, har måske ængstet marinen.
Dette år skrev i alt fald kaptajn v. Gerner til lauget:
»På grund af Enroullerings Chefen, Herr. Commandør Kapt.
Thurahs, til mig ergangen Skrivelse betræffende min omstændige Be
tænkning, hvorvidt en Lodsbeskikkelse her i Sønderborg maatte fin
des nødvendig, er jeg som fremmed Officier om Tingen i sit ganske
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Omfang nok en ubekjændt, og finder mig bepligtet at henvende mig
til Dem, for paa det nøjagtigste at erholde den sande Oplysning i det
ganske som og hvorledes Lodseriet og med hvor mange det hidindtil
har været bestyret, som og hvormange der aarlig kan passere igennem,
som i disse Farvande er bekjændt. —
Tillige ønsker jeg at vide Deres Bedømmelse af, hvorvidt Skipper
Asmus Kellermanns Bekvemlighed kunne være, til at afvarte en
Lodses Pligter til det almindelige bedstes Befordring.
Sønderborg d. 22. September 1791.
v. Gerner.«

Den 23. sept, afsender skipperlauget følgende:
Efter at den høj- og velbårne hr. kapt. v. Gerner under den 22.
ds. fra Det kgl. priv. Skipperlaug ønsker oplysning over det her
værende lodseri og den forhenværende skipper Asmus Kellermann,
følger hermed en udførlig beretning og betænkning i overensstem
melse med sandheden:
1) Lodseriet her i Sønderborg er i mere end halvtreds år i en ret
fortræffelig, sikker og god tilstand. Alle fremmede indgående og gennemsejlende skibe bliver uden tidsspilde og akkuratesse for en meget
billig pris betjent. På Kegnæs bor der meget dygtige søfolk, som dri
ver fiskeri, og såsnart de ser et fra søen kommende skib med lodstegn,
går de om bord og assisterer. Der er aldrig blevet klaget over dem,
hvorimod enhver skipper er særlig tilfreds med lodsbehandlingen.
2) For tiden befinder sig i Sønderborg 5 forhenværende skippere
som lodser ud og ind og som ellers ernærer sig ved fiskeri. Det er Ni
colaj Barteisen, Jacob Nettier, Christian Carstensen, Matthias Mat
zen og Jørgen Spicken, alle lodser med prøvet troskab og ry. De
opholder sig skiftevis på havet, og bringer alle fremmede skibe for en
lille afgift i sikkerhed. Ved en forandring vil disse ædruelige og på
passelige mænd blive brødløse.
3) At nævne antallet af de gennemsejlende skibe er os ikke mulig,
men mange svenske skibe, som har været her før, sejler gennem Als
sund uden lods. Det er herigennem bevist, at der kun er ringe indtægt
gennem lodseriet.
4) Det er vel mere end almindelig kendt, at Asmus Kellermann
ikke er en ædruelig og pålidelig mand, hans opførsel er notorisk grov
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og hans karakter er yderst slet. Og de forannævnte fem lodser er ham
i lodskendskab og kunnen langt overlegne.
Vi har det etc. . .
L. Jacobsen - C. Berendsen - H. Schade
B. Pechmann - T. Thordsen - L. Lorenzen junior.
Lodseriet må dog være kommet under andre forhold. 1807 er der
en lodsoldermand i Sønderborg, for i dette år ansøger denne om ud
lægning af prikker på Snogbækhage og på Ageren (Sidstnævnte ligger
på Als-siden mellem Kærvig og Arnkil.). Skipperlauget blev af stat
holderen, landgrev Carl af Hessen, den 28. marts 1805 anmodet om
en udtalelse om berettigelse for prikkernes udlægning. Lauget går
imod udlægningen, da det ikke gavner skipperne her fra byen, som
er mindst lige så godt kendt her i farvandet som nogen af lodserne.
Ingen har endnu hørt, at noget skib, som er løbet på Snogbækhage,
har lidt den mindste skade herved, de er altid kommet fri af grunden
uden nævneværdige koster.
Men lauget er godt klar over, at lodsoldermanden er interesseret i
prikkernes udlægning, da alle skibe, der passerer dem, skal betale
% skilling lybsk pr. kommercelast, og dem kan lodsoldermanden
sidde hjemme og kassere, imens han passer beværtningen. Denne afgift
vil særlig ramme de mange småskibe herfra, som sejler med brænde,
tørv, sand og sten. Skulle det høje admiralitæts og Commisarats Col
legium dog lade de omtalte prikker udlægge, så må vi indstille, at
Sønderborg skippere for denne afgift må være fri.
Sønderborg Skipperlaug, d. 16. april 1807.

Hvem der var lodsoldermand 1807 vides ikke, men forholdet imel
lem ham og lauget synes at have været lidt spændt.
Prikkerne på Snogbækshage og Ageren blev vist først udlagt i 1822.
Fra den tid førte lodsoldermanden i Sønderborg en protokol, og
opkrævede af hjemmehørende skibe 2 skilling pr. skibets drægtighed
i commercelaster. Fremmede skibe betalte 4 skilling. Af de opkrævede
penge beholdt lodsoldermanden 10% for opkrævning. De andre
penge gik til Flensborg og blev indbetalt til Flensborger Lodsereiets
Delings Protocol.
Fra 1818 var Hans Jørgen Brondt lodsoldermand. Han var skjørmand i skipperlauget indtil 1831. Samme år anbefalede lauget skipper
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»Neptunus«, fregat, førtes af kaptajn Peter Neidig. Opbragtes 5. aug. 1807 af
englænderne, der erklærede den for en retmæssig prise. (Jvf. s. 87 f.)

Peter Cordt til lodsoldermand. Han blev dog ikke antaget, idet Nis
Jebsen snart efter nævnes som lodsoldermand.
1836 forpagtede lods Matthias Bronek for 38 mark courant pæle
penge for de på havnens vestside stående pæle. Han skulle sørge for,
at ballastbroen altid var fri til de skibe, der skulle tage ballast.
1841 blev lodsoldermanden Nis Jebsen valgt til oldermand i skip
perlauget.
1854 blev H. Callsen lodsoldermand i Sønderborg og fra 1861 var
H. C. Jensen og fra 1864 Jørgen Olsen faste lodser i Sønderborg.
Under krigen i 64 var disse to lodser på »Rolf Krake«.
Efter Callsen blev H. C. Jensen lodsoldermand i Sønderborg. Efter
ham blev Samuel ene lods, og ca. 1910 var det Chr. Thordsen, der
igen 1931 afløstes af Peter Jord, som døde 1936 og efterfulgtes af lods
Victor Madsen. Efter dennes død 1949 blev Hejnsvig lods. Han flyt
tede 1950 til Hals som lods.
Herefter blev lodsstationen i Sønderborg nedlagt, og lodseriet vare-
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tages af en reservelods. Først af den daværende brofoged Johannes
Petersen og i dag af havnemester Jørgen Skov.
Efter at der udlagdes et fyrskib på Kalkgrund var der imellem be
sætningen en lodsmatros, som havde de samme beføjelser som de
andre lodser, men han måtte kun lodse til Flensborg og Sønderborg.
Kegnæs fyr m.m.
1842, den 11. marts, sendte magistraten i Sønderborg og Flensborg et
forslag om oprettelse af et lampefyr på Kegnæs og udlægning af
prikker på Kalkgrund og Middelgrunden til udtalelse i skipperlauget.
I laugets udtalelse hedder det bl. a.:
»I årevist har de herboende ønsket, at forannævnte ting ville blive
udført.
Et fyr på Kegnæs ville være til stor nytte for skibsfarten. Vi vil
foruden en tønde på Kalkgrunden anbefale at udlægge en kostprikke
på Pølsrev og en nordlige og en sydlig kostprikke på Middelgrunden.
Derimod finder vi det mindre formålstjenlig at udlægge prikker på
Bredgrunden, da grunden er så stor og mindste dybde er 15—16 fod.
Samtidig anmodes der om udlægning af en kost på vestsiden af ind
sejlingen til Sønderborg (Vesterhagen).«
Kegnæs fyr blev oprettet 1845. Det blev anbragt på taget af fyr
mesterboligen. Det nuværende fyr blev bygget i 1896.
På Kegnæs var der 3 lodser: P. Majbøll fra 1852, P. C. Schmidt
fra 1861 og Spangen fra 1864. Ved Birk lodseri (Angel), som også
hørte under Sønderborg lodseri, var I. Matthiesen fra 1854, C. Jacob
sen fra 1856 og M. Hansen fra 1862 faste lodser.
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FRA SKIPPERLAUGETS FORHANDLINGSPROTOKOL
Laugets bestyrelse, eller i nogle tilfælde laugets øverste myndighed,
generalforsamlingen, måtte tage sig af mange forskellige ting, der
kunne vedrøre søfarten eller skippernes forhold i almindelighed.
Forhandlingsprotokollen giver et broget billede heraf. Nogle udpluk
er tidligere offentliggjort, især af J. Raben (1934 og 1956) og i »Fra
Sø og Havn«, 1961. Også i det følgende bringes en række udtog fra
protokollerne.
At bølgerne kunne gå højt ved møderne, kan man se af følgende:
Ved regnskabsaflæggelse i oldermanden Peter Hansens hus i 1789
er skjørmand og rådmand Boysen og rådmand Gorrisen tilstede. Den
sidste som bisidder for borgmesteren.
Ved dette møde nedlagde Boysen sit embede som skjørmand og
slettede samtidig egenhændigt og i vrede sit navn i den allerede under
skrevne protokol, som det står i en tilføjelse i denne. Det morsomme
er bare, at det ikke er sit eget navn, men rådmand Gorrisens, han
har streget.
1787 stævnes skipper Detlefsen for lauget. Han havde gjort to
rejser til København uden at betale pæle- og ballastpenge til lauget.
Han har ingen undskyldning herfor og indrømmer endda at have
gjort 7 rejser. Han dømmes til for 5 rejser at betale 3 mk. 7V2 ski.
til lauget og til fattigkassen 6 mk. og for sagsomkostninger til lauget
3 mk. 6 ski. Ialt 12 mark I3V2 ski. Detlefsen nægtede imidlertid at
betale; skipperlauget kunne gøre, hvad de ville. Herpå blev Matthias
Ohlsen med tre søfarere sendt ned til Detlefsens jagt for at tage roret
i land, indtil han havde betalt sin bøde. Det viste sig da, at roret
under vandet var forsynet med en lås, og det kunne derfor ikke løftes
af. Så tog man istedet for hans jolle. For dette arbejde blev der
beregnet 1 mk. 5V2 ski.
Samtidig blev to skippere sendt til herr. Kammerråd Rambusch
med anmodning om, at intet skib måtte udklareres, når det ikke fore
viste en seddel fra oldermanden. Dette lovede herr. Rambusch.
Mange uoverensstemmelser imellem købmanden som befragter og
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»Salamander«, bark (172 comm.lstr.), bygget 1857 på Hauschildts værft til skibs
reder Chr. Karberg. »Salamander« førtes 1857—65 af kapt. F. Løck, derefter af
kapt. Erik Danielsen. Den 31. marts 1871 afsejlede »Salamander« fra Newcastle
til Singapore, men undervejs forsvandt den sporløst. Maleri af kinesisk skibsmaler.

skipperen blev afgjort af skipperlauget. Her er et lille uddrag af en
sådan forhandling, som fylder 11 sider i laugets protokol:
»1807 var Asmus Iversen med galioten »Die Frau Catharina« på
2IV2 læster og Peter Sørensen Berg med en jagt på 1972 læster be
fragtet af købmand Chr. Karberg Peter-Sohn afsejlet med pro
viantvarer til Königsberg. Ved Pillau, en prøjsisk fæstning ved ind
sejlingen til Königsberg, blev de af den preussiske kommandant stop
pet og truet med at blive sænket, hvis de ikke gik i søen igen. Da det
var umuligt at få forbindelse med modtageren i Königsberg, hvad de
fik attest på af den danske vicekonsul i Pillau, sejlede de til Libau og
kom gennem den danske konsul Sorgenfrey i forbindelse med fa.
Lorck & Co. i Memel, som lovede gode priser for ladningen. Ankom
men til Memel ville dette firma pludselig intet have med dem at gøre.
Skipperne søgte nu at komme i forbindelse med modtageren i Königs63

berg, men al postgang var stoppet. Og da ladningen var begyndt at
blive varm, solgte de V3 deraf, men til en mindre gunstig pris. Resten
tog de med tilbage til Sønderborg, hvor de måtte søge laugets hjælp
for at få deres tilgodehavende hos afskiberen.«
Foruden afgørelse om fragt- og assurancespørgsmål ved forlis og
kapring, var der mange afgørelser om hyre, der blev truffet. På lang
fart, som på Middelhavet, Vestindien og lignende, var der som regel
ingen problemer, da hyren her var tidsbestemt, altså så og så meget
pr. måned. Men i Østersøen, Norges- og Englands-fart var hyren
gældende for en rejse. Og blev der nogen forandring, f. eks. ved at
skipperen fik last på bestemmelsesstedet til en anden havn, i stedet
for en returlast hjem, så blev hyren som regel ordnet ved laugets
medvirken.
Mange fremmede, både norske og svenske skippere, har søgt og
fået deres problemer løst gennem Sønderborg skipperlaugs kendelser.
Den 10. november 1786 afsagde lauget kendelse om bjærgelønnen.
»Skipper Ulrich Ohlsen har bjærget en brigantine og slæbt den til
Heiligenhafen, og lauget fordeler de 257 rdl. 27 ski., som udgør
bjærgelønnen, på følgende måde:
Skibet får halvdelen..............................
Skipperen Vs.............................................
Styrmanden Vs........................................
Matrosen Vio.............................................
Drengen Vis .............................................
Til de fattige.............................................

128 rdl. 37V2 ski.
50 rdl.
32 rdl.
26 rdl.
17 rdl.
3 rdl. 371 ski.
257 rdl. 27 ski.

Derefter giver skipper Ohlsen yderligere 2 rdl. til de fattige.
1815. Skipper Chr. Backmann har bjærget 2 master og bragt dem
ind til Grønsund. I bjærgeløn får han 1000 rigsbankmark, som han
beder lauget fordele.
Lodsoldermanden i Grønsund får
for at opbevare masterne........................................
Kapt. Bachmann ekstra udgifter............................
For protokol..............................................................
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16
10
3
29

rbdl.
rbdl.
rbdl.
rbdl.

»Triton« af Dybbøl. Førtes af kapt. Chr. Paulsen, der på en rejse til Middelhavet
1795 fik dette billede malet af Guiseppe Jedi, Livorno.

— eller lig med....................................
Til fordeling herefter............................
Skibet får halvdelen............................
Styrmanden 'V20 ....................................
Kaptajnen Vs........................................
Matrosen V10 ........................................
Drengen V20...........................................

174 rbm.
174 rbm.
413 rbm.
123 rbm.
165 rbm.
82 rbm.
41 rbm.
826 rbm.

142/sski.
31/»ski.
93/sski.
44Aski.

Blev et skib udbudt til salg, så blev det også ordnet af laugets be
styrelse.
Sælgeren stillede betingelser, som ved auktionens begyndelse blev
oplæst. Almindeligvis skulle betalingen ske til oldermanden 6 uger
efter tilslaget. Betalingen skete i klingende mønt eller i Banco-billetter, men ingen kobbermønt. Straks efter tilslaget ligger skibet for
købers regning og risiko. Der toges ikke imod bud på under 5 mark
lybsk. Køberen skal stille fyldestgørende kaution.
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Skibet blev sat til en bestemt sum minimum. Var sælgeren ikke
tilfreds med det sidste bud, kunne han selv byde over.
Man kan ikke gøre sig et fast billede om prisen på skibe, da de er
meget varierende efter kommercelæster. Men på gode skibe opnås i
1760—90 priser på 100—260 mark lybsk pr. kommercelæst.
Der er forskel på skibenes værdi efter hvor de er bygget og deres
alder. Naturligvis har skibets inventar og dets tilstand været med
bestemmende. Her er et par eksempler:
1765. Sælgeren sætter som regel skibet til en værdi. Sådan sættes
galeasen »Maria Sophia«, stor 39V2 kommercelæster, til 2.400 mark
lybsk. Den blev budt op til 3.000 mark lybsk.
Samme år sælges skibet »Jungfer Catharina«, stor 45 læster for
3.700 mark. Den var sat til 4.800 mark, men kunne altså ikke ind
bringe så meget.
Og Michael Christensens galease »Die Hoffnung«, som blev sat til
1200 mark, opnåede slet ingen bud.
Lebrecht Janzens jagt »Skt. Peter« på 7 læster var sat til 1900
mark, men opnåede kun 1300 mark.
1766 sælges Chr. Christensen Ahlmann’s tremastede galiot-skib
»St. Thomas« på 52 læster til G. W. Carstens for 1700 rigsdaler.
1767 solgte Hans Bugislaus Carstens sin huggert-galease på 54
læster for 830 rigsdaler. Den var sat til 800 rigsdaler. Samme år sæl
ges galeasen »Marie Sophie« på 39^2 læster for 1020 rigsdaler. Den
var to år før solgt for 1000 rigsdaler.
At alder og byggested har haft indflydelse på prisen ser man i
følgende tilfælde:
1781 sælges Albrecht Ohlens galease »Skt. Petrus« på 21 kom
mercelæster. Den var bygget i Stralsund 1768, altså 13 år gammel.
Den sættes med alt stående og løbende gods, sådan som det forefindes
liggende i havnen, på auktion på de almindelige betingelser. Chr.
Pedersen købte den for 1.110 rigsbankdaler = 3.330 mark, altså 158
mark pr. kommercelæst.
Samme dag solgtes Friedrich Petersens galease »Den reisende Ja
cob«, stor 16 læster, 5 år gammel og bygget i Sønderborg, under
samme betingelser, som var gældende for »Skt. Petrus«. Han fik 1.290
rdl. for skibet, altså 242 mk. pr. læst imod de 158, som opnåedes for
»Skt. Petrus«.
Hvad angår byggestedet, så var dansk eg et anerkendt, godt og

66

»Enigheden«, galiot. Førtes fra 1826 af kapt. Mathias Matzen. I baggrunden t. v.
ses Kronborg. — Maleri ca. 1840.

sundt bygningsmateriale, hvorimod preussisk eg var mindre mod
standsdygtig overfor svampeangreb (fyr og fyrsvamp). Man kaldte
alle skibe, der var bygget i Pommern, på Rügen og i Mecklenburg
for »preussere«.
Fragtmarkedet og indtjeningsmulighederne har selvfølgelig i de
skiftende tider haft stor indflydelse på skibspriserne.
Det var meget almindeligt, at en skipper, der skulle lægge ud i for
året, manglede startkapital og så udbød en part i skibet på auktion.
Denne part kunne være helt fra Vse til V4 af skibet. En køber af en
part kaldtes for bodmerist. Som sådan fik han efter partens størrelse
del i skibets nettooverskud, men hæftede solidarisk også for under
skud, ved havari og lignende. Efter at skibe i sidste halvdel af 1700tallet kunne forsikres i assurancekompagnier, var risikoen ikke mere
så stor. Det skulle da lige være, hvis skipperen havde forset sig på
lasten, eller gennem smugleri og lignende var kommet i klammeri
med lovgivningsmagten, og fik skibet beslaglagt. Opstod uenighed
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imellem skipperen og bodmeristen angående bodmeriregnskab, så blev
dette forelagt lauget til revision.
Ser man på laugets fremgangsmåde og erklæringer i protokollen,
så er dets afgørelser meget klare og velunderbyggede, altid i overens
stemmelse med gældende lov. Til trods for at parterne kunne lade
sagen gå videre til domstolene, så skete det aldrig. Det eneste var,
at en af parterne af og til udbad sig 8 dages betænkningstid.
Her er et par eksempler på priser på parter:
1767 sælges Vig part i Peter Karbergs skib »Emanuel« på 79 læster
for 420 mk.
1765 sætter Asmus Carstensen fra Ålborg Vs part i Lorenz Krabbes
galease på auktion for 100 mk. Der findes ingen liebhavere.
1768 sælger Jørgen Wrangels arvinger V4 part i Peter Momsens
skib »Maria« til herr. Witzke for 58 rigsdaler.
Vig part i Peter Pechmanns skib for 202 mark.
V3G part i Chr. Kriegsmanns skib bliver ikke solgt.
1807 bad Friedrich Gorrisen lauget om at bortauktionere følgende
skibsparter:
Vig part i Hans Johansen Miangs jagt »Der junge Tobias« på 16
kommercelæster.
Vig part i Wilhelm Barkmanns jagt »Emanuel« på 24 kommerce
læster.
Vs part i Chr. Larsens galease »Wagrien« på 18 kommercelæster.
Hans Johannsen Miang købte parten i sin jagt for 55 rigsdaler.
Købmand Hinrich Kaufmann parten i »Emanuel« for 50 rigsdaler.
Og Chr. Larsen Vs part i sin galease »Wagrien« for 200 rigsdaler.
1837 sender regeringen i Slesvig en opfordring til magistraten om
at medvirke til, at der bliver en ensartet havnetarif for alle havne i
hertugdømmet. Denne bliver tilsendt skipperlauget, som sammen med
kræmmerkompagniet og Commerzium udarbejder en varetarif, som
omfatter 100 varegrupper, bl. a. følgende:
1
1
1
1
1
1
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tønde korn, ærter, kartofler og frugt....................... V2 skilling
tønde mel og gryn .....................................................
1 skilling
tønde hør eller hampefrø........................................... 1 skilling
tønde smør .................................................................. 6 skilling
tønde sirup eller honning........................................... 4 skilling
tønde pælemuslinger.................................................... V2 skilling

»Dania«, fregat (140,5 comm.lstr.), bygget 1831 i Sønderborg til skibsreder Chr.
Petersen. Kaptajn var 1831—42 Mathias Matzen, derefter kapt. B. Bendixen, til
den i 1848 solgtes til en reder i USA. Maleri af J. Böttger, Altona.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

tønde østers .................................................................. 4 skilling
tønde sild ..................................................................... 2 skilling
tønde tjære eller beg.................................................... V2 skilling
tønde kul ...................................................................... V2 skilling
fustage Lüneburger salt ............................................. 2 skilling
oksehoved vin, brændevin eller lign......................... 4 skilling
kiste med vin o. 1., pr. 100 flasker............................ 4 skilling
skippund røget eller saltet flæsk.............................. 2 skilling
skippund smedet eller støbt jern.............................. 4 skilling
skippund hør, blår, hamp o. 1.................................... 2 skilling
skippund talg, voks, uld, fjer, kobber, messing o. 1. 4 skilling
stor kiste manufakturvarer ....................................... 4 skilling
stor kiste tomme flasker, 100 stk............................... 1 skilling
kasse kandis eller puddersukker................................ 2 skilling
fad rosiner eller andre krydderier............................ 2 skilling
fad tobak ..................................................................... 8 skilling
kasse kardustobak........................................................ 2 skilling
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1 kasse snustobak............................................................
1 kasse vinduesglas ........................................................
1 kasse piber ..................................................................
100 stk. svenske slibestene.............................................
100 stk. engelske slibestene ...........................................
1 møllesten ......................................................................
1 gravsten.........................................................................
12 stk. trappestene.........................................................
1000 stk. mursten eller tagsten....................................
1 favn brænde................................................................
1 læs tørv .........................................................................
1 vogn eller kærre med korn, humle, kønrøg, glas,
kobber o. 1......................................................................
1 svin, kalv eller får.....................................................
1 hest eller kvæg............................................................
1 læs flyttegods eller mobilier, når det indføres eller
udføres over søen........................................................
Enkelte kasser med kaffe eller lign, når de igen
udføres pr. skib............................................................
1 kasse lys ......................................................................
1 tønde tran (til belysning)...........................................
Pommerske bjælker........................................................
1 tylvt mindre bjælker....................................................
1 tylvt brædder ..............................................................
1 tylvt planker................................................................
1 tylvt egepæle................................................................
100 stk. lægter ................................................................
100 stk. træskovle .........................................................
Citroner, appelsiner og pommerancer, pr. ks..............
Kalksten, pr. favn højde 3fodX6X6 fod...................
Kurvevidjer, pr. bundt.................................................

4
4
1
4
4
8
4
2
2
1
V2

skilling
skilling
skilling
skilling
skilling
skilling
skilling
skilling
skilling
skilling
skilling

4 skilling
V2 skilling
1 skilling
2 skilling

1
2
2
4
4
V2
1
1
2
2
2
8
V2

skilling
skilling
skilling
skilling
skilling
skilling
skilling
skilling
skilling
skilling
skilling
skilling
skilling

Liggedage ved havnens broer ved losning og lastning fastsattes til:
For et skib på
For et skib på
For et skib på
For et skib på
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indtil 10 læster incl..................................... 6 dage
10 til 20 læster incl...................................... 9 dage
20 til 30 læster incl...................................... 12 dage
30 læster og derover................................. 20 dage

»China«, barkentinc (91,5 comm.lstr.), bygget 1862 på Hauschildts værft til skibs
reder Peter Karberg. Kaptajner var: 1862—65 kaptajn Bendix Ohlsen, 1866—72
kapt. Chr. Jessen og 1873—80 kapt. Chr. Rose. »China« forsvandt 1880 i en storm
ud for Kina. — Maleri af kinesisk skibsmaler.

Dette gælder kun for arbejdsdage og når vejret ikke er til hinder.
Skibe under reparation og de, som ophugges, betaler halve havne
penge.
I 1840 søgte enken Mette Maria Petersen laugets bistand for søn
nen, der havde sejlet med Austen Ohlsen som dreng. Skipperen havde
ved hjemkomsten sendt den syge dreng hjem til moderen for at blive
plejet. Nu bad hun lauget om hjælp til at få betaling herfor fra skip
per Ohlsen, der dog påstod sig fritaget derfor, da han på toldboden
har afmønstret drengen. Men da drengens afregningsbog ikke var
kvitteret, kunne lauget ikke anerkende afmønstringen som gyldig.
Skipperen dømtes derfor til at betale for plejen og derudover 3 mk.
6 skilling til lauget for denne kendelse.
Den sidste kendelse af lauget blev afsagt den 31. januar 1874, da
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skipper Gergorius klagede over Nie. Wraamann, der med sin evert
havde påsejlet jagten »Haabet«, som Gregorius havde liggende ved
broen. Parterne kom til forlig og Wraamann betalte 8 daler preussisk
courant til Gregorius. Oldermanden, kapt. A. Kaufmann, havde her
til indkaldt L. P. Asmussen, kapt. G. Nielsen, Peter Brag, C. Hansen
og skjørmanden J. Olsen.

SKIBSFORLIS
Gennem protokollen kan følges en lang række forlis. Det er tydeligt,
at Sønderborg-skibene ikke er gået ram forbi. Ved at gennemgå listen,
kan man samtidig få et indtryk af, hvorhen Sønderborg-skibene sej
lede. De lidt mindre holdt sig til Østersø-området og til Norgesfarten, men de lidt større var ofte på langfart, især til Middelhavet
og til Kina-kysten. Et uddrag af listen fortæller om følgende forlis:
1773 forliste Christian Michelsen med sin galiot»Zwei Schwestern«
ved Darmouth.
1775 strandede Christian Barthold Ewertsen med galioten »Ceci
lia« på den jyske vestkyst.
1798 bliver Hans Heinrich Neidig borte på rejsen HamburgLissabon.
1800 forsvinder kapt. Hans Nissen med skib og besætning på rejsen
Tronhjem-Vestindien.
1801 mister Alexander Christensen sit skib ved Fladstrand (Frede
rikshavn) på rejsen Sønderborg-Norge.
Samme år bliver kapt. Heimbygel borte med skib og besætning på
rejsen København-Grønland.
1805 strander Jørgen Thomsen med jagten »Die Einigkeit« ved
Fischerhafen ved Rostock. Jagten bliver vrag.
1805 forliser Jørgen Matzen med den 35 laster store galiot »Dü
naburg« på rejsen Kronstad-Sønderborg.
1806 d. 3. jan. strander briggen »Caroline« på Sicilien. Den var på
69 brt. og førtes af kapt. Hans Lorenzen. Skibets inventar og rigning
blev bjærget af mandskabet, som af lauget får tilkendt hyre til den
13. februar, da de forlader skibet.
1809, natten imellem 18. og 19. februar, strander Hans Johansen
Miang’s jagt »Den ringende Jacob« i storm og uvejr ved Rubeksmølle
nord for Middelfart. Den blev ført af Carl Ludvig Simonsen på en
rejse Sønderborg-Norge med proviantvarer bestående af korn, bræn
devin og saltet flæsk. En stor del af ladningen bliver bjærget, og skip-
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perlauget afgør, at da ca Vg af rejsen er udført, skal der betales
Vg af den akkorderede fragt.
Nøjagtig det samme skete for Chr. Detlefsens jagt »Der junge
Tobias« på 20 clstr. på samme tid og sted.
Storkøbmanden Chr. Petersen var hovedafskiber af de to laster, og
man får et indblik i, hvad de har bestået af, da han ikke kan blive
enig med skipper Lorenz Kock om fragten for de bjærgede varer fra
Middelfart til Sønderborg. Det drejer sig om 4 piber, 17 oxehoveder,
13 tønder korn og 14 ankre brændevin og 6 tønder saltet flæsk. Kor
net har nok taget skade og er blevet solgt på stedet.
1811 afsejler Nie. Nielsen. Man hører aldrig om skibet og de 4 be
sætningsmedlemmer.
1812 afsejlede Thomas Lange med skibet »Emanuel« på 71V2 clstr.
fra Leith (England) og blev borte.
1813 bliver Christian Schmoldt borte med skib og mandskab.
1813, den 13. april, afsejler Friedrich Chr. Lampfert med last fra
Flensborg til Bergen. Heller ikke han kom frem. Med ham om bord
var Andreas Naamani som superkargo.
1822 afsejlede Hans Iversen fra Bergen og blev borte.
1811 forliser Hinrich Jensen på rejsen Bergen-Hamburg. Hans
lig fandtes på Pelworm, hvor han begravedes.
1822. Skibet »Harmonie«, kapt. Chr. Lorenzen, måtte den 11.
febr. 1822, ca. 20 mil fra den norske kyst forlades af mandskabet. De
var på rejsen Calleri-København med salt. En af besætningen, Tho
mas Johannsen Thomsen, døde den næste dag i båden på grund af
kulde og væde. De blev optaget af et svensk skib, som landsatte dem
i Christianssand, hvor de kom på hospital med forfrysninger på hæn
der og fødder, og den døde blev begravet. Hjemkommen beder besæt
ningen lauget om en kendelse om deres hyre, hospitalsophold og hjem
sendelse.
Kapt. Lorenzen vil kun betale hyre til den 17. sept. 1822, den dag,
da de afsejlede fra Calleri, og han mente, at hospitalsophold og hjem
sendelse var ham uvedkommende.
Lauget afgjorde: Skibet skulle betale hyre til den dag, det forliste,
altså til den 11. febr., ligeledes skulle det betale hospitalsophold og
hjemsendelsen. Begravelsen af den døde skulle arvingerne selv betale.
Der henvistes til Danske Lovs 4. bog, 1. kap. § 31 og Det kongelige
Patent af 12. Marts 1783.
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Skibsforlis i storm. Billedet er et udsnit af et maleri på indersiden af låget fra en
skibskiste. Selve kisten er forsvundet. — Maleriet flankeres af tyske vers og års
tallet 1761.

Kapt. Lorenzen ankede denne afgørelse, men overretten stad
fæstede laugets afgørelse og pålagde kaptajnen 16 rigsbankdaler for
omkostninger.
1823. Skibet »Løven«, kapt. Sandersen, reder J. G. Otzen, stran
der den 11. august 1823 på den hollandske kyst. Besætningen bliver
indtil den 3. sept, ved vraget og påstår at have hjulpet ved bjærg
ningen, hvad skipperen benægter. Efter hans udsagn har de kun holdt
vagt ved vraget, og derfor havde han givet dem hver kosten og 3
gylden. Lauget kender for ret, at besætningen ingen yderligere for
dringer har. Rederen og skipperen er også uenige om dennes hyre og
rejsepenge, men accepterer begge laugets kendelse herom.
1822 bliver skibet »Adonius« på 21 læster, ført af kapt. Jørgen Lo
renzen borte på rejsen Kronstad-Sønderborg.
1828 forsvinder sluppen »Aurora«, kapt. Chr. Lassen, i maj måned
på rejsen Bergen-Sønderborg.
1833, d. 4. jan., totalforliser briggen »Helena« ved indsejlingen til
Venedig. Kapt. og reder var A. Peter Peerhøj, Skibet var på 39
kmc.laster og var bygget i Flensborg 1824. Der findes et billede af
»Helena« i »Old Danish Ships« af 1966, malet af flensborgeren Jacob
Petersen, som havde fået undervisning af Eckersberg (s. 51).
1842, den 19. okt., mistede skonnerten »Hvidtfeldt« på rejsen
Triest-Hamburg i Atlanten fokkemasten og storstangen i en storm.
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Den tilhørte J. G. Otzen og førtes af Hans Paulsen. Den bjærgede sig
selv ind til Portsmouth den 24. okt.
1860 om natten mellem 18. og 19. dec. blev den under en snestorm
sejlet ned af Skælskør-skonnerten »Metha«. »Hvidtfeldt«s besætning
kom om bord på »Metha«, der dog selv var synkefærdig, og som kort
efter mistede begge master. Ved uafbrudt pumpning holdtes den dog
flydende. På andendagen prajede de en tysk galease, som dog fort
satte sin rejse. På trediedagen blev de observeret af den norske brig
»Christiane«, som under meget vanskelige forhold fik de to besæt
ninger om bord og landsatte dem i Norge.
Fregatten »Mercur« var bygget i Sønderborg i 1843 til Chr. Peter
sen. Den var på 133V2 kcm.laster og førtes af Mathias Karberg. Den
21. dec. 1848 gik den på en rejse fra Cuxhaven til Singapore. Den
fandtes på Smuts Sand, fyldt med vand og forladt af besætningen,
af hvem man aldrig fik et livstegn.
1847. »Heckla«, 29x/2 brt., bygget i Sønderborg 1841 til Peter Kar
berg og ført af Erich Detlefsen, 6 mands besætning. Forliser 1847 i
november på rejsen St. Petersborg—Sønderborg.
1853 forliser Jacob Miang med jagten »Wagrien« med en kullast
fra Huil til Sønderborg. Den var bygget i 1778 i Heiligenhafen og
målte 23x/2 brt. Besætningen bestod af 4 mand.
1862 forliser »Gazelle« på 88V2 brt. med hele besætningen ud for
Batavia. Den var bygget i Hamburg 1859 til Chr. Karberg og førtes
af kapt. H. J. Johannsen.
Barken »Falcon«, bygget 1865 af Christiansen i Flensborg til Chr.
Karberg, var på 165 laster og førtes af J. Christiansen. Den 11. 11.
1868 brændte den i Swartau (Kina). Den blev solgt på auktion.
Fuldriggeren »Virginie«, bygget 1855 af H. H. Hauschildt i Søn
derborg til Chr. Karberg, førtes først af kapt. Matzen, efter 1866 af
kapt. Prehn. Den havde en besætning på 21 mand. 1869 forliste den
ved Kap det gode Haab med en ladning rug fra Kronstad til den
russiske garnison i Wladivostok. Besætningen blev taget om bord i
det engelske skib »Roi Edward«, som et stykke tid havde holdt sig
i nærheden. »Virginie« var det største skib, der var bygget i Sønder
borg, hvor det var hjemmehørende. Det var på 354^2 laster og blev
regnet for et af de største fragtskibe under Dannebrog. En model af
»Virginie« hænger i Set. Marie-kirken.
1872 forliser den 172 brt. store bark »Salamander«, som tilhørte
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»Hvidtfeldt«, skonnert (55 comm.lstr.), bygget 1840
J. G. Otzen. Den førtes først af kapt. Hans Poulsen,
I 1862 blev »Hvidtfeldt« sejlet i sænk i Nordsøen
Skælskør. Besætningen reddedes. — Maleri af

i Sønderborg til skibsreder
siden af kapt. P. Kornbeck.
af skonnerten »Metha« fra
M. Truelsen, Altona.

Chr. Karberg og førtes af E. Detlefsen. Den afsejlede den 31. 3. 1871
fra Newcastle til Singapore, men forsvandt undervejs.
»Oberon«, en bark på 169 brt., blev bygget i Sønderborg til Chr.
Karberg 1866, den blev solgt til Hamborg og forsvandt i en taifun
i Kinasøen 1884.
1877 forsvinder jernbarken »Baltic«, som var bygget af kapt. Mat
zen og Søn 1868 som eneste jernskib i Sønderborg. Den var på 170
brt. og tilhørte Chr. Karbergs rederi. Den blev ført af kapt. Andresen.
Briggen »Diana« på 8IV2 brt. blev bygget 1865 i Nyborg til Peter
Karberg og førtes af kapt. Chr. Jacobsen. Den afsejlede pinsedag
1865 under preussisk flag, men med Dannebrog i kahytten. Den stran
dede 1879 på Tansui (Formosa). Vraget blev solgt til Kina.
1880 forsvinder barkentinen »China« i en taifun i Kinasøen. Den
var bygget i Sønderborg 1862 til Peter Karberg og ført af Chr. Rose.
Den målte 91V2 brt.

77

»Peiho«, en bark på 122 brt., blev i 1864 bygget i Sønderborg til
Chr. Karberg, den forliste under kapt. Chr. Christiansen i 1880 i
Østen.
Skonnerten »Activ«, bygget 1872 i Ekenæs til H. H. Bladt. Skipper
W. Nielsen forliser 1885 ved Skagen. Besætningens fire mand bliver
reddet.
Jagten »Helene Cicilie«, bygget 1847 i Sønderborg, med Chr. Rei
mer som fører, forliser 1905 ved Brunsnæs (Flensborg fjord).
1908 bliver ewerten »Wilhelmine« af en marine-barkasse nedsejlet
i Slotsgabet i Sønderborg. »Wilhelmine« førte ingen lanterner.
1909 løb galeasen »Wilhelm« i en snestorm på Brudestenen, som
ligger mellem Store Borreshoved og Skeldeskov, og sank på stedet.
Skipperen, Asmus Greenaae og drengen bjærgede sig i jollen.
S/S »Thor« sank 1924 den 28. 6. på rejsen København-Sønderborg
med stykgods og passagerer. En del spejdere, der var med som passa
gerer, kapt. Lorenzen og maskinmester Clausen druknede.
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KAPER VÆSEN OG SØRØVERI

Hans den Yngre, der ved køb af næsten alle herregårde på Als og i
Sundeved søgte at organisere en rationel storgodsdrift, søgte også
selv at få afsat sine varer i udlandet. Af og til prøvede han endog at
sende skibe på langfart for at handle.
I 1608 sendte han således et stort skib fra Sønderborg til Venedig,
men endnu i 1612 var skibet ikke vendt tilbage. Man fattede da
mistanke om, at skibets udeblivelse ikke havde med havari at gøre.
Hans satte sig derfor i forbindelse med kongen, og derefter fik tol
derne i Helsingør gennem et kgl. missive (sendebrev) af 20. april 1612
at vide, at hertug Hans af Slesvig formodede, at der til sundet ville
komme et skib på 180 læster, kaldet »Fortuna«, som hertugen for 4 år
siden havde sendt fra Sønderborg til Venedig. Det var ikke kommet
tilbage, fordi skibsfolkene havde forødt ladningen og solgt skibet til
købmand i Hamburg. Et skib på 180 kommercelæster har efter den
tids forhold været et meget stort skib, når man sammenligner det med
de skibe, der i midten af det nittende århundrede sejlede på Kina,
hvor størrelsen lå mellem 100 og 180 læster.
Om »Fortuna« nogensinde blev fundet, melder historien intet om.
Det har måske ikke været så ualmindeligt i de tider, at et skib på
ulovlig måde har skiftet ejer. Særlig har sejladsen på Middelhavet
været et risikabelt foretagende, både for rederen og afskiberen. Efter
retninger om ankomst og afgang har været mangelfulde og tidskræ
vende. Fragter blev ikke hjemsendt, men skipperen eller supercargoen
tog sig af indtægterne, både for ladningen og fragten.
Det har som regel været store værdier, både skib og penge. Mulig
vis er skibet meldt tabt enten gennem forlis eller som opbragt af corsarer. Men virkeligheden har nok været, at en del af besætningen
gennem mytteri har sat sig i besiddelse af skibet efter at have likvi
deret officerer og andre modstandere, og så har solgt både skib og
ladning. Ikke alle de implicerede har holdt lige tæt, og under et
sviregilde har en enkelt nok pralet med bedriften, og så er efterret
ningen om det virkelige forhold kommet frem.
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De mange krige, der førtes i Østersø-området, betød ofte en svær
belastning for skipperne. Ikke mindst var det galt under de krige,
som den danske konge var indblandet i, fortrinsvis krigene med Sve
rige. Her var også den store søfartsnation Holland med, enten som
direkte deltager eller som interesseret tilskuer, da de måtte gøre alt
for at sikre deres Østersø-handel og hindre, at nogen af de nordiske
lande blev for stærke.
I 1657 blev Claus Erlandsens skib på rejse til Lübeck opbragt af
svenskere. Han fik bygget et nyt skib på 60 læster, som kostede ham
6000 mark. Han måtte hermed deltage i kongens tilbageerobring af
Fyn, hvorved hans skib blev stærkt beskadiget ved beskydning. Repa
rationen blev dyr.
Efter ordre fra dansk militær måtte han sænke skibet ved Frederiksodde (efter 1664 Fredericia) mod løfte om at blive holdt skades
løs. Han forsøgte senere at hæve skibet, men det lykkedes ikke. Er
statning fra den slunkne statskasse fik han ikke, og fem år senere
findes Erlandsen på annekset til fattiggården.

Et stort antal Sønderborg-skibe er gået tabt i Middelhavet og i den
del af Atlanterhavet, der ligger ud for Gibraltarstrædet.
I Nordborg kirkebog står således om indsamlinger til løskøbelse af
fanger fra sognet, som er taget i årene 1638, 1650 og 1664.
I året 1582 blev der solgt 10.000 kristne slaver i Algier. Man må gå
ud fra, at Sønderborgerne ikke er en undtagelse, og har udgjort en del
af disse ulykkelige.
I 1688 bevilgede skipperlauget 50 mark lybsk til løskøb af skipper
Michael Ahlmann, hvis skib, tremasteren »Bertha« blev opbragt af
barbareskerne, hvorved Ahlmann kom i fangenskab. Herom står i
protokollen: »Zur Ranzionirung des in der Barbarischen Sklaverey
sich leider Annitzo befindenen Schiffer Michael Ahlmann, Gelagsbruderen, ist von dem löblischen Gelage beliebet worden 50 mark.«
Ahlmann blev fri, og deltog den 17. februar 1690 i laugsfesten.
I en henvendelse til kongen i 1699 klagede borgmester Piper over
de triste forhold, der findes i byen. I årene 1696 til 1698 kunne man
ikke betale renterne af byens gæld, som derfor var forøget med 2000
mark, og nu beløb sig til 51.000 mark. Store søskader havde ramt
byen på det hårdeste. I de sidste 20—30 år var ikke mindre end
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»Wagrien«, ført af Christian Lassen og fra 1829—45 af skipper Jacob Miang sen.,
fra 1845 af Jacob Miang jun., Sønderborg. »Wagrien« var bygget 1778 og forliste
med mand og mus i Vesterhavet i 1853. — Maleri i privateje.

40—50 store skibe gået tabt. De mest velhavende skatteborgere var
døde. Mange skippere og søfolk var kommet i barbarisk slaveri.
I 1722 bad skipper Jørgen Carstensen byen om hjælp til at løskøbe
sin søn, som var taget til fange lidt udenfor Lissabon og bragt til
Algier. Man lod klingpungen gå rundt i kirken for at skaffe penge.
Det var ikke første gang, den unge skipper havde været i fangen
skab. Under svenskekrigen blev han opbragt under Møen og sad 30
uger i svensk fangenskab. 5 år senere mistede han atter sit skib ved
forlis. Denne gang bad han om tilladelse til at få opstillet et bækken
udenfor kirkedørene i hertugdømmet.
En anden, der mistede sit skib til svenskerne, var Christian Fischer,
som på hjemrejsen fra Bergen fik sit skib kapret.
Senere forliste han med sit skib, også på hjemrejse fra Norge.
Fischer mistede indenfor 6 år 3 skibe ved kaperi og forlis. Han havde
siddet i over et år i svensk fangenskab.
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Vesuv ved dag. Gouache, jvf. billedet overfor. Billederne er italienske, hjembragt
af en Sønderborg-skippcr, vistnok A. Greenaae.

I 1757 blev der givet et vigtigt supplement til flagordningen af
1748, idet det bestemtes, at alle danske koffardiskibe, som sejlede til
strædet og den middellandske sø (Gibraltarstrædet og Middelhavet)
skulle vise det kongelige monogram i en spuns over korsets midte i
stutflaget. Denne spuns skulle være på størrelse med et af flagets
inderste felter. Meningen hermed var, at man ville undgå forveksling
med malteserflaget.
Den danske stat havde desuden sluttet overenskomst med de mu
hamedanske stater i Nordafrika, hvis mange corsarer overfaldt de
fremmede skibe, de kunne magte, og slæbte dem i slaveri. Danmark
betalte som flere andre stater tribut til de såkaldte barbariske stater.
Skibene skulle være forsynet med et såkaldt tyrker- eller algier-pas
for at slippe for opbringelse. I 110 år har Danmark betalt denne
tribut, indtil Frankrig erobrede Tripolis og sammen med de andre
europæiske nationer satte en stopper for denne trafik. Foruden pas
sets pris skulle der betales 50 rigsdaler til slavekassen, som blev brugt
til at løskøbe danske søfolk, der var kommet i slaveri.
Trods denne tribut måtte der ofte sendes danske orlogsskibe til
Middelhavet og handelsskibe måtte sejle i konvoj. Det var den danske
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Vesuv ved nat. Gouache. Bugten med skibene ud for Vesuv er helt som på mod
stående billede, blot er belysningen ændret og flaget på det forreste skib er strøget.

udenrigsminister J. H. E. Bernsdorff, der ved disse forholdsregler
søgte at sikre de danske skibe i deres handel på Middelhavet.
1794 har landets Økonomi- og Commerce Collegium fået efterret
ninger fra Tanger om, at Muley Salimann har fået overhøjhed over
Marokko og har erklæret, at al samfærdsel mellem Europa og Dar el
Beidi (nu Casablanca) er fuldstændig ophørt, med mindre han selv
giver tilladelse til at anløbe havnen. En termin på tre måneder til
bekendtgørelse af denne forordning i Europa er fastsat. Skibe og
mandskab, der inden denne frist anløber havnen, vil blive frigivet,
men derefter vil de, der trodser forbudet blive erklæret for god prise.
Også her søgte udenrigsministeren, nu A. P. Bernsdorff, at hjælpe
ved forhandling med landene langs Afrikas nordkyst.
Forholdene mellem Frankrig og England i Revolutions- og Napoleonstiden gjorde det ikke lettere at drive skibsfart og handel. Dom
stolene i Frankrig gjorde anerkendelse af skibsdokumenter besværlig.
I særlige bekendtgørelser gøres de søfarende opmærksom på, at alle
papirer, såsom attester, autorisationer, købs- eller bilbreve og andre
documenter omgående skal forsynes med vedkommende embeds
mands underskrift. Dette angår ikke de latinske (Algier) pas.
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Bernsdorff havde søgt at hjælpe ved forhandlinger, bl. a. om krigs
kontrabande, men havde vægret sig ved at sætte orlogsskibe ind ved
konvojtjeneste. Da han var død 1797 gik regeringen bort fra den
kloge og forsigtige politik.
1799, den 13. februar, har hans majestæt kongen allernådigst resol
veret, »at med udgangen af næstkommende april måned, skal de to
kgl. brigger »Lougen« og »Sarpen« tage de fra Middelhavet til Lissa
bon kommende skibe under konvoj og ledsage dem til Elben, til Kat
tegat og til Østersøen, dog hovedsagelig til Hans Majestæts stater
forsåvidt de forskellige bestemmelser for handelsskibe tillader, at de
kan blive under konvojens beskyttelse.«
Ankommet til højde med Elben, vil den ene af briggerne bringe de
dertil bestemte skibe i sikkerhed. Herefter følger 4 punkter angående
de papirer m.m., der fordres:
1. Skibets pas og øvrige papirer skal være iorden.
2. At der ikke er tale om krigskontrabande, og at lasten ikke er
bestemt til en af de krigsførende magter.
3. At ladningen tilhører en af kongens undersåtter eller en borger
1 et neutralt land.
4. Og endelig skal ethvert skib have de af 20. aug. 1798 bestemte
sejl m.m., som består af følgende:
2 boven læsejl — 2 under læsejl
1 boven bramsejl og læsejl
2 danske handelsflag og 4 gode lanterner.

Skipperen skal til konvojchefen aflægge ed efter følgende formular:
»Jeg NN førende skib NN tilhørende NN i NN og kommende fra
NN og bestemt til NN erklærer og forsikrer herved, at i bemeldte
skib, så meget mig er vitterligt, ikke er indladet eller med mit vidende
på den forehavende rejse skal blive indladet noget til en af de krigs
førende staters havne bestemte varer eller artikler, som efter traktater
eller senere overenskomster kunne henregnes til krigskontrabande.
At denne erklæring er grundet på den strengeste sandhed, derom
meddeler jeg chefen for den kgl. fregat.
Hermed min skriftlige forsikring og bekræften denne erklærings
fuldkomne rigtighed, desforuden med den mest forpligtende ed. Så
sandt hjælpe mig Gud og hans hellige ord.
I NN havn den
dato
1798.«
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»Ebenezer«, galiot (32 comm.lstr.), bygget 1785 i Grauenfeld, ejet af skibsreder
Chr. Petersen, ført af skipper Carl Møller. Udgik af laugslisten 1842.

Som krigskontrabande regnedes bl. a. følgende varer:
»Ildvåben og andre våben, tilbehør som kanoner, musketter, mor
terer, pikarder, bomber, granater, begkranse, lavetter, geværgabler,
banderoler, krudt, lunter, salpeter, kugler, hjelme, kyradser, helle
barder, hele eller halve lanser, hestesadler, pistolhæfter, gehænge og i
det hele taget alt værktøj til krigsbrug, samt også træ til skibsbyg
ning, tjære eller beg, smedede eller valsede kobberplader til beklæd
ning af skibe, sejl og sejldug, hamp og tougværk, og hvad der umid
delbart hører til skibsudrustning.
Dog er uforarbejdet jern, som ikke er egnet til skibsbygning og
krigsbrug ligesom bjælker og brædder og planker af fyr eller gran
ikke at regne under kontrabande.
Heller ikke: Friske eller tørrede fisk, fersk eller saltet kød, hvede,
mel, rug eller andre kornvarer, bælgfrugter, olie, vin og alt, hvad der
hører under næringsmidler og som til opretholdelse af livet er nød
vendigt. Disse varer må til enhver tid fragtes og forefindes, endda
på pladser, som tilhører en krigsførende magt. Men ikke når sådan
plads er belejret eller erklæret blokeret.
Foruden skipperens borgerbrev, skal der ombord findes: Skibets
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bilbrev, en behørig attesteret ekvipagerulle over ladningen, certe
parti og konnossementer over ladningen, skibets målebrev og told
papirer fra afskibningshavnen.«

1803 ændres der noget i begrebet kontrabande:
1. Jern- og trævarer til skibsbrug kan betingelsesløst indføres, også
når det foreskrevne certifikat ikke følger med.
2. Søger et skib nødhavn i England uden at losse eller laste der, bliver
det ikke udelukket fra franske havne, det være da, hvis der er tvivl
om ladningens oprindelse.
3. Den ifølge overenskomst foreskrevne udførsel af franske varer til
samme værdi som indførte, kan ske over land, dog under iagtta
gelse af den sikkerhedsregel, at ikke den fremmede skipper, men
kun den franske ejer eller afskiber er ansvarlig.
4. I franske havne modtages alle slags varer, som ikke anses for at
være købt eller fremstillet i England eller engelske kolonier. Her
efter kan alle varer fra de nordiske lande og fra Levanten ind
føres i Frankrig.
5. Tolderne er under ed forpligtet at anerkende de af de ansvarlige
øvrigheder udstedte certifikater, når der i afskibningshavnen ikke
findes en fransk handelskommissarius eller der er ansat en handels
agent.

I 1800 er forholdene i Middelhavet blevet endnu mere usikre og til
sikkerhed for danske skibe beordres et linieskib på 64 kanoner og en
fregat dertil for at ledsage danske skibe fra højden Lissabon-Malaga
til Livorno og tilbage igen.
1801 blev havnen i Livorno betragtet som blokeret af englænderne.
1803 truede regeringen i Algier med brud på freden. Der var ind
løbet meddelelse om, at barbariske corsarer var set vest for Gibraltar,
og det måtte anses for muligt at skibe nord for Cap de Finisterre
kan blive foruroliget af disse. Det er muligt, at man kan møde dem
i Bisquayabugten. »Da ovennævnte Cap ikke mere kan anses for at
være grænsen for deres operationsområde, har man beordret alle consuler i Holland, Storbritannien, på den spanske nordkyst og den fran
ske vestkyst, at være behjælpelige med at fremskaffe de fornødne
algierpas, som forpligter de barbariske corsarer at anerkende skib og
ladning som dansk ejendom. Alle redere er indtil videre forpligtet til
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at sørge for, at deres skibe er forsynet med dette pas, når de sejler
syd for Dover-Calais og De Arkadiske Øer.«
2. april 1800 beordres fregatten »Triton« og efter denne fregatten
»Hvidbjørn« til konvojering til Middelhavet.
I januar 1801 meddelte den danske gesandt i London, at Stor
britanniens regering provisorisk havde lagt embargo på (beslaglagt)
alle danske skibe, der befandt sig i deres havne.
Denne foranstaltning blev ophævet samme år i juni måned, efter
at Danmark havde efterkommet Englands opfordring til at melde sig
ud af det væbnede neutralitetsforbund med Sverige og Rusland.
Efter at Danmark i 1807 nægtede at udlevere sin flåde til England,
erklærede dette land den 7. nov. 1807 krig. Alle i engelske havne
liggende danske og slesvig-holstenske skibe blev beslaglagt. Der fand
tes da 300—400 danske skibe, som blev belagt med embargo.
Ialt blev der fra 1807 til 1814 taget 1600 danske skibe, og heraf
blev 1381 prisedømt. Vel nok ingen havn, der drev skibsfart, gik fri.
Men før den tid var kaperi påbegyndt. Sønderborg-skibe fik kri
gens følger at mærke:
1799 fik Sønderborg-skipperen Hans Lorenzen sit skib taget af
franske kapere.
Skibet »Graf Bernstorff«, kapt. Carsten Carstensen, blev af det
kgl. højtpriselige General Commerce-Collegium i 1808 tilbageholdt i
Livorno. Mandskabet afmønstrede og fik af skipperlauget to måne
ders hyre tilkendt som rejsepenge.
1807 blev fregatskibet »Neptunus«, kapt. Neidig, opbragt af eng
lænderne, da det var på hjemrejse fra St. Thomas i Vestindien. Den
18. sept. 1807 blev skibet taget under embargo, og besætningen kom
mer i engelsk fangenskab og blev først frigivet i 1812. Styrmand
Hans Vogt og bådsmand Hans Chr. Leimann søgte laugets afgørelse
om, hvor længe kapt. Neidig skulle betale dem hyre.
Kaptajnen ville kun betale dem til den dag, skibet er på lasteplad
sen i St. Thomas, den 31. marts 1807. Han mente, at han havde lidt
tab nok, ved at både skib og ladning var condemneret i England,
noget som også var håndhævet på andre danske skibe under samme
omstændigheder.
Laugets kendelse lyder:
»Da det ikke er kommet til forlig mellem parterne, så mener vi, at
da skibet er indbragt i engelsk havn den 15. august 1807 og den 18.
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sept, samme år er erklæret for god prise, så skal besætningen have
hyre til den 18. september.«
Denne kendelse afsiges i henhold til Det kgl. danske Kanzelli pa
tent fra 16. januar 1802 og af kgl. Kanzelli patent fra 2. april 1810.
I november 1808 var Jørgen Matzen fra Høruphav med jagten
»Anna Maria« af købmændene C. F. Fridericia i Flensborg og Chr.
Petersen i Sønderborg fragtet for en rejse til Norge og retur.
På hjemrejsen blev skibet taget af en engelsk kaper og indbragt til
Göteborg. Besætningen blev bragt til Helsingborg af et engelsk skib og
kom derfra med en båd til København. Skipperen søgte laugets hjælp
for at få sit tilgodehavende. Laugets kendelse bestemte, at skipperen
skulle have den halve fragt, 250 rigsdaler. Derudover skal han have
hele forsikringen, som var betalt af befragterne og som beløb sig til
2.300 rigsdaler slesvig-holstensk kurant = 3.200 rigsdaler dansk ku
rant. Kendelsen støtter sig til Danske Lovs 4. bog, 4. kapitel, paragraf
8. Derudover skal skipperen have 500 rigsdaler slesvig-holstensk ku
rant til kaplak, som det var ham lovet af befragterne.
Det trak i langdrag med betalingen. Den 22. maj 1810 søgte Mat
zen igen skipperlaugets medvirken imod sine befragtere, der ikke ville
betalte 2.300 rigsdaler i slesvig-holstensk kurant, når skibet var blevet
opbragt af fjenden, mod eventuelt at lade skibet forsikre i det kgl.
Assurance Compagnie. Befragterne havde nok regnet med ekstra pro
fit ved at betale i slesvig-holstensk mønt. Skibets besætning fik til
kendt hjemrejsepenge.
Næsten det samme overgik skipper Hans Thomsen fra Sønderborg,
som også blev opbragt og bragt til svensk havn.
I 1810 blev Sønderborg-jagten »Anna Ida Catharina«, skipper
Asmus Jacobsen Gottlænder, på hjemrejsen fra Riga i Østersøen, taget
af den engelske kaperslup »Ariel«, og blev indbragt til Hangø. Men
forinden havde kaperskipperen taget styrmanden og to mand af be
sætningen om bord og efter 3 ugers forløb landsat dem i Rügenwalde.
Gottlænder fik jagten frigivet. Styrmanden og de to, som var landsat
i Rügenwalde, fik tilkendt 3A hyre og tilsammen 18 rdl. sl.-h. kurant.
1810 blev jagten »Die Einigkeit«, skipper Christian Jepsen, på
hjemrejse fra Christiania (Oslo) taget af englænderne.
1807 blev kapt. Thomsen Langes skib »Fortuna« på 71V2 kommercelæster i Set. Abey belagt med embargo.
I 1810 må skipper Christoffer Johannsen med jagten »Fortuna«,
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på hjemrejse fra Norge, da han blev jaget af fjenden, søge ind til Sta
vern (Larvik), hvor den blev tilbageholdt af øvrigheden.
I 1809 skete det samme for skipper Chr. Schmidt med »Emanuel«,
der var på rejse fra Drammen.
Brigantinen »Amicitia«, kapt. Lorenz Matzen, reder Chr. Karberg,
blev tilbageholdt i Drammen.

I 1864 gik det også ud over Sønderborg-skibe, men mærkværdigvis
mest på Kina-kysten.
Skonnert »Chin Chin« på 66 læster blev bygget 1862 til reder Chr.
Karberg og førtes af kapt. P. P. Schmidt.
I 1864 blev den opbragt af den preussiske korvet »Gazelle« og
indbragt til Hong-Kong. Men her blev den frigivet.
Den 10.—11. december samme år forliste skibet på Pescadorerne
på Kina-Kysten. Man forsøgte at bjærge skibet ved at kappe rig
ningen og give den begge ankre på tamp. Et stykke af bramråen
faldt ned og dræbte en mand af besætningen. Den øvrige besætning
bjærgede sig selv i land, men blev her udplyndret af den kinesiske
befolkning, men slap da med livet i behold. Hændelsen blev ind
berettet af den danske konsul i Amoy.
Skonnertbriggen »Falk« på 66 kommercelæster tilhørte Chr. Kar
berg og førtes 1864 af H. Lemmermann. Den afgik 23.4. 1964 fra
Chefu i charter for kineserkøbmand Giek Sing i Fuschow med en
ladning bønner til Tientzin. Den 25. 4. blev »Falk« opbragt af den
preussiske korvet »Gazelle«, som lå til ankers uden for barren ud for
floden Peiho.
»Gazelle« affyrede et løst skud og satte det preussiske orlogsflag.
Samtidig gik to både fra »Gazelle« ud til »Falk«, som havde sat Dan
nebrog på stortoppen. En officer og flere bevæbnede orlogsgaster
kom om bord. Officeren spurgte kapt. Lemmermann, om han ville
stryge det danske flag, og sætte det preussiske i stedet for. Videre
spurgte han, om Lemmermann ville beholde kommandoen over skibet
under den preussiske skibschefs befaling. Lemmermann svarede hver
ken på det ene eller andet spørgsmål. Så blev på officerens ordre det
danske flag halet ned og det preussiske sat (af preusserne). De om
bordkomne sejlede så »Falk« op på siden af »Gazelle«, og kapt.
Lemmermann blev bragt om bord på denne sammen med skibspapi
rerne. Kommandøren på »Gazelle« sagde til kapt. Lemmermann:
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»Hvad er herved at gøre? Det er et slesvigsk skib. Jeg vil ønske,
at jeg aldrig havde set det, men jeg beholder det som prise, til jeg
hører, hvad den preussiske minister i Peking siger.«
»Falk« blev opbragt 118° 3’ østlig længde og 38° 35’ nordlig bred
de, omtrent IV2 dansk mil fra barren udenfor Peihos munding og
indenfor 3 mile fra kysten, altså på neutralt kinesisk område. En
officer og 6 mand fra korvetten blev sat om bord på »Falk« som
prisemandskab og sejlede den til Tientzin. Ved Taku ville kapt. Lem
merman gå fra borde for at spørge til råds om, hvad han skulle gøre
i så vanskelig en stilling, men det blev ham nægtet.
I Tientzin blev lasten losset op i pakhuse, som tilhørte den preus
siske vicekonsul Alexander Alisch. Denne forlangte af den kinesiske
supercargo, som var med, et beløb på 416 dollars og 16 cent samt den
allerede fortjente fragt, så først blev ladningen udleveret til ejeren.
Efter lodsningen blev »Falk« aftaklet af preussiske søfolk, og alle
sejl, alt stående og løbende gods, ankre og kæder, samt alt forråd,
som fandtes om bord, blev bragt i land i Alisch’s pakhus. Den 13.
maj fik kapt. og besætning deres hyre udbetalt og ordre til at forlade
skibet.
I juni slog A. Alisch en bekendtgørelse op på porten af konsulats
bygningen, hvori han averterede »Falk« til salg på en bestemt dag.
Men dagen efter udstedte den britiske konsul en bekendtgørelse, hvori
han advarede imod købet, da skibet ikke var kondemneret af nogen
priseret. Derefter indfandt sig ingen købere.
Kapt. Lemmermann sendte en skrivelse til den preussiske minister
i Peking, men fik aldrig noget svar. »Falk« blev den 7. juni under
hånden solgt til Alexander Alisch for 1500 mexikanske dollars. 4
måneder før var den takseret til 9600 mex. dollars. Den blev sat i
stand og en kapt. Bobzin blev fører, og efter navneforandring til
»Bachantine« gik det med en last bønner til Hong-Kong.
Kapt. Lemmermann forsøgte at komme med en damper til Shang
hai, hvor rederens søn opholdt sig. Men det blev af den preussiske
konsul Alisch forpurret. Først 14 dage efter »Falk«s, nu »Bachantine«s afsejling lykkedes det ham at komme med Sønderborg-skonnerten »Activ«, kapt. Livoni, til Hong-Kong, som de nåede den 24. 8.,
dagen efter »Falk«s ankomst dertil.
Dagen efter blev »Falk« beslaglagt af den britiske admiralitetsret
i Hong-Kong. Først den 28. maj faldt dom i sagen, og Chr. Karberg
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Den kinesiske havneby Chemin nær Canton med handelsstationer for en række
europæiske lande. — Farvelagt kinesisk tegning.

blev erklæret som skibets retmæssige ejer. 1866 gik Karberg til mini
steriet i Berlin og forlangte erstatning. Den preussiske regering sva
rede, at det overlodes til ham at søge sin ret ad rettens vej. På en
klage, som Karberg sendte til grev Otto v. Bismarck, der var forbundskanzler for det nordtyske forbund, havde han endnu den 30. 4
1870 ikke fået noget svar.
Under den tysk-franske krig 1870—71 var der i Hong-Kong oplagt
70 skibe for at undgå at blive kapret. Deriblandt var 6 Sønderborgskibe, hvoraf navnene på 5 er kendt:

Briggen »Diana«, 8IV2 læster, fører Chr. H. Jacobsen,
barken »Oberon«, 169V2 læster, fører P. P. Schmidt,
barken »Juno«, 131V2 læster, fører Chr. Iversen,
barken »Lizzi«, 169V2 læster, fører Asmus Otzen,
barken »lava«, 154 læster, fører Hans Majbøll.
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SKIBSBYGGERE OG SKIBSBYGNING I SØNDERBORG

Der har fra gammel tid været gode forudsætninger for skibsbygning
her. De store skove på øen har leveret godt træ, både eg og bøg.
Slottet har beskyttet havnen og værfterne mod fjendtlige indgreb.
Under krigen om højhedsretten i Øresund, som stod mellem kong
Hans og lübeckerne i 1510—12 lod kongen bygge orlogsskibe i Søn
derborg, ligesom i København og Kalundborg. Dette værft lå neden
for slotsbakken på det nuværende Sønderbro. Det var nødvendigt, at
værfterne, særligt orlogsværfterne, lå i beskyttelse af en borg. Kong
Hans lod derfor borgen forstærke med et tårn i nordvesthjørnet,
hvorved værftet blev bedre beskyttet.
Under denne krig var hertugdømmet neutralt, og Sønderborgerne
handlede både i København, Gotland og Lübeck. Fragterne har nok,
ligesom under senere krige, været høje. Blandt Sønderborgs davæ
rende redere var byens borgmester, Andreas Folkvardsen, kendt som
driftig købmand og reder.
Under grevefejden 1534—36 lod Christian III 10 skibe udruste i
Sønderborg. Så der har da været både kyndige skibsbyggere, rebsla
gere og sejlmagere i byen. Også under den krig handlede man i Søn
derborg med begge parter og sejlede på deres havne.
Under trediveårskrigen har det nok været som nu, de, der har
kunnet sejle, har tjent store penge. Men efter denne krig, da dan
skerne og svenskerne gang på gang røg i totterne, har både risiko og
tab været store.
Men 1500-tallet, der var en økonomisk opgangstid for hele landet
med gode afsætningsmuligheder på landbrugsprodukter, især korn og
stude, og begyndelsen af 1600-tallet har også været gode for Sønder
borg, både hvad sejlads og skibsbygning angår.
I året 1669 blev der i Sønderborg bygget 7 skibe med en drægtighed
på ialt 174 kommercelæster. Begge byens borgmestre — Jacob Jensen
og Nicolaj Brandt — var redere, og havde store parter i disse skibe.
En del af de gamle skibsbyggere kendes nu kun som navne:
I 1614 blev der ringet for Matz Schipbuen.
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Skibe i Sønderborg havn udfor Havbogade. Tegnet 1849 af elev på kunstakademiet
(hos C. W. Eckersberg) Gustav Møller, der deltog som frivillig i Treårskrigen.

1621 døde Paul Schipbuen.
1631 nævnes Mester Johan Isebrandt Schipbuen.
1642 døde Hans Segelmachers datter.
1644 blev der ringet for Lorentz Tachelmesters børn.
1683 nævnes skibsbygger Jørgen Klinting i Set. Jørgens hospitalets
jordebog.
1718 bygger Chr. Iversen en galioth til Paul Jebsen.
1723 døde salig Jørgen Hansens Skibsbygmesters enke.
1750 bliver skibsbygmestrene Chr. Jeppesen og Rasmus Jensen op
taget i skipperlauget.
Først ind i 1700-tallet ved man imidlertid mere om byens skibs
værfter:
1757 anlægger Mathias Chr. Pechmann et skibsværft ved Havbo
gade og sælger det 1766 til skibstømrermester Asmus Jensen Høj.
Denne solgte igen værftet til Jacob J. Jessen for 1600 rigsdaler med
3 huse og en stol i Set. Marie kirken.
1770 solgte Jacob Jessen værftet til Jørgen Lorenzen.
1786 købte Thomas Petersen Godt værftet. Under dennes ledelse
var der god beskæftigelse på værftet. Han sluttede den 15. nov. kon93

Hauschildts værft med to skibe på bedding. Midtfor ses Hauschildts hus (jvf. s.
98) og i baggrunden t. h. Set. Marie kirke. — Tegnet af Gustav Møller 1854.

trakt om levering af et på stabel stående hækbord-brigantineskib til
købmand Jes Thomsen Karberg, og dagen efter, den 16. nov., om en
brigantine til Peter Jebsen, og endelig endnu samme dag om en på
stabel stående slup (chalupskib) med Jørgen Matzen og samtidig med
Peter Hansen om levering af en brigantine.
Thomas Godt døde i 1805. 1806 købte Jørgen Matzen værftet på
auktion for 2100 rigsdaler og solgte det senere til Otto Friedrich
Ahlmann, Gråsten.
Denne bortforpagtede værftet til islænderen, skibsbygger PalmerHalgrimsen. Hos ham lærte Hans Heinrich Hauschildt skibsbygning.
Efter læretiden sejlede Hauschildt på langfart, blandt andet med
briggen »Amicitia« på Vestindien.
Der findes på Sønderborg museum 2 billeder, som Hauschildt har
malet. Det ene viser briggen »Amicitia« og er malet 1834. Det andet
er fra 1837 og viser den efter en orkan den 3. august 1837 ødelagte
havn på St. Thomas. 1840 var Hauschildt hjemme og fik den 27.
marts borgerbrev som skibsbygmester. 1843, d. 16. februar, købte
han værftet, som Palmer havde drevet, af købmand Otto Friedrich
Ahlmann, Gråsten.
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Indtil sin død 1876 nåede han at bygge 63 skibe. Sønnen, Heinrich
Hauschild, fortsatte faderens virksomhed. Men 1878 løb det sidste
skib, barken »Tai Wan« af stabel, — de store træskibes tid var ved
at være forbi.
Heinrich Hauschild blev konstruktør på Tecklenborg-værftet i
Gestemüde. Her udarbejdede han bl. a. tegningen til den berømte
femmast-bark »Potosi«, som blev bygget til den flyvende »P-linie«
(Laeisz, Hamburg). Senere kom han på Germania Werft i Kiel, og
her konstruerede han skonnertjagten »Iduna« til den tyske kejserinde.
De største skibe, H. H. Hauschild byggede, var fregatterne »Vir
ginie« på 354V2 kommercelaster og »Triton« på 252 laster.
Ud for Søndergade nr. 22 og 24 lå Johannes Schmidts værft. Han
byggede en del store skibe, det mindste var »Frederik III«, som løb af
stabelen 1851, og var på 179V2 lstr.
På hjørnet Sønder Havnegade-Nørrebro, nu Solofabriken, lå Hans
Jensens-Hans Mesters-Plads. Han var kendt for sine smukke og vel-

Hans Heinrich Hauschildt,
1813—1876.
Uddannet hos skibsbygger
Palmer-Halgrimsen, Sønderborg.
På langfart 1834—40.
Borgerbrev i Sønderborg 1840.
Værftsejer 1843—76.
Foto 1864.
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»Amicitia«, brig (95 comm.lstr.), bygget 1816 i Sønderborg til skibsreder Chr.
Petersen. Førtes af kapt. M. L. Schmidt, senere kapt. J. H. Jacobsen. Det var det
første Sønderborg-skib, der sejlede på Brasilien. I 1844 sank det i Sønderborg
havn, hvor det blev liggende til 1848. Billedet er malet af skibsbygger H. H.
Hauschildt, der som ung havde sejlet med »Amicitia« som tømmermand.

sejlende skibe. Han byggede her bl. a. barken »luno« til skibsreder
Peter Karberg i 1864, men skibet blev ikke færdig her før under vå
benhvilen. Før fredsslutningen flyttede han værftet over til Sundeved-siden af havnen, der hvor Christian X bro nu er landfast. Her
blev »luno« gjort færdig. Den havde lidt meget under krigen.
Ud for svineslagteriet anlagde kapt. Matzen og Søn et jernskibs
værft. Sønnen var ingeniør og havde lært jernskibsbygning i bl. a.
England. Her blev bygget den smukke jernbark »Baltic« på 170
kommercelaster til skibsreder Chr. Karberg.
Desværre blev det kun til dette ene skib. På grund af pengevanske
lighed måtte værftet nedlægges og maskiner og materialer blev solgt
til Flensborg, hvor de dannede begyndelsen til det store Flensburger
Schiffbaugesellschaft (F.S.G.).
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»Baltic« gik på sin første rejste til Kronstad efter proviant til den
russiske garnison i Vladivostok. 1877 meldes skibet forlist. Her må
der foreligge en fejltagelse, for efter Lloyds register blev den hjemme
hørende i Sourabaja under navnet »Indesserin« og ejedes af Saib
Hassan Bin Abdul Mola Hailla. Den sejlede da under hollandsk flag.
Fra 1850—1870 byggede August Bertrum Sejffert nogle mindre
skibe. Hans plads lå ved Havbogade.
I Procincialbericht fra 1806 står:
»I Sønderborg er der 3 skibsværfter, som bygger nye skibe og repa
rerer gamle.«
Fra 1798—1833 blev der bygget 34, for det meste større skibe,
brigantiner og brigger på 80 læster og større, mest for udenbys
regning.
Efter krigen i 1864 gik skibsbygningen helt i stå, og der herskede
stor arbejdsløshed i byen, som medførte megen elendighed.
Foruden skibsværfterne fandtes flere bådebyggerier:
I det nuværende Nørre Havnegade 32 drev Miang et bådebyggeri.
Han var kendt for sin dygtighed og sine fine både. Iblandt hans
aftagere var skibsværftet i Flensborg, hvortil han byggede rednings
både til deres nye skibe.
Ved Havbogade nr. 66—68 lå Jørgensens bådebyggeri. Han havde
en ophalebedding til mindre skibe og en kølhaleplads. Han byggede
et par handelskvaser: »Wilhelmine« til Marstal og »Auna« til Søn
derborg. Denne blev det sidste træhandelsskib, der blev bygget i byen.
Den blev færdig 1891. Ellers byggede Jørgensen joller og fiskerbåde
på op til 18—19 fod. Pladsen blev nedlagt 1911—12, da Nørre Hav
negade blev anlagt.
På Sundeved-siden, nu Michaelsens skibsværft, begyndte 1907
Baasch og Abraham et bådebyggeri. De anlagde her en ophalebed
ding for skibe indtil 30 bruttotons. De var hovedsagelig interesseret
i reparation af pontoner fra Frederik d. VII bro. Disse var bygget i
1856, altså over halvtreds år gamle, og trængte til større reparation.
Ligeledes gav de mange gamle småskibe, der blev købt til sejlads af
sand og grus fra Kragesand til bygning af den nye marinestation, god
beskæftigelse, men få penge. Det var ikke få skippere og søfolk, der
for få hundrede mark købte en gammel jagt eller evert til denne
trafik.
På den plads, hvor nu svineslagteriet er beliggende, og hvor kapt.
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H. H. Hauschildts ejendom, Havbogade 98. Foran huset står købmand P. G. Wind
(t. v.) og kapt. Krogh. — Foto ca. 1920.

Matzen og Søn i 1869 havde det føromtalte jernskibsværft, anlagde
skibsbygmester Johannsen 1906 et jernskibsværft. Her byggede han
to lægtere til firma Gerhard Hansen, som havde kulleverancer til den
tyske marinestation. Aabenraa-damperen »Beta« fik en større repara
tion, og omkring 1908 blev der bygget en »Alsterschut« til Hamburg.
Johannsen var københavner og havde været skibsbygmester på værf
tet i Flensborg. Han fik en kompagnon, da han var igang med værf
tet og byggede en patentbedding til ophaling af skibe. Den var des
værre ikke underrammet, og det lykkedes aldrig at få et skib på land.
En dag forsvandt Johannsen med hele sit indbo, og kompagnonen,
som boede i Hamburg, sad alene tilbage med smerten.
På det nuværende skibsværfts grund anlagde fa. Storks og Koile
fra Kiel omkring 1904 Düppelværft. Det var hovedsagelig baseret
på bygnnig og reparation af de store slæbeskiver, der blev brugt som
skydemål for de i Sønderborg stationerede orlogsskibe. I Sønderborg
var den tyske skibsartilleriskole stationeret, og de store skiver, lige så
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Store som de krigsskibe, de skulle markere, led naturligvis meget unbeskydningen med artilleri af alle kalibre. Her på værftet herskede
altid travlhed. Et par svære, men ret primitive ophalebeddinge blev
også anlagt.
Få år efter genforeningen døde ejeren Chr. Kolbe, og værftet blev
nedlagt. Under anden verdenskrig overtog Schumann-værftet denne
plads, udelukkende beskæftiget med værnemagtarbejde. Efter den
tyske kapitulation gik dette værft i stå. Nogle forsøg på at få det
igang igen faldt mindre heldig ud. Et par dygtige mænd, Karl og Wil
helm Weiss, kom dog endelig godt igang, men mistede så livet ved en
trafikulykke. Nu er værftet under ledelse af skibsbygger Søren An
dersen godt igang med både nybygninger og reparationer under nav
net »Sønderborg Skibsværft«.
Det bådebyggeri, som 1907 blev anlagt ved Sundgade af Baasch
og Abraham, gik i stå 1914, da ejeren, Fr. Baasch døde. 1919 begyndte
skibsbygmester Chr. Michaelsen på denne plads og overtog nogle år
senere nabogrunden og anlagde en god ophalebedding og gode værk
steder her. Her er bygget en del fiskekuttere og et utal af joller, fiske
både og lystbåde. Mange, både store som små, reparationer er her i
årenes løb udført på træskibe og fiskefartøjer. Efter Christian Micha
elsens død 1946, har to af hans sønner, Hans og Christian, overtaget
pladsen, som de med stor dygtighed fører videre.
Det var ikke altid, det gik lige glat med skibsbyggeriet. Fra 1718
findes i laugets papirer akterne fra en større sag om bygning af et
skib:
Anno 1718, den 17. juli, kommer hr. Paul Jebsen til oldermanden
Jürgen Løw og forlanger, at 6 kompetente mænd må afgøre en sag
mellem ham og Christian Iversen angående et nyt skib, som Chr.
Iversen ifølge kontrakt har bygget til ham. Efter kontrakten er byg
gesummen 1430 mark lybsk. Men skibet er blevet større, end det op
rindelig er blevet aftalt. For det første har de mundtlig aftalt, at
skibet skal være 2 alen længere i kølen og at det skal bygges som
galioth i stedet for, som først bestemt, som jagt. Det skal have to
barkholter og et råholt. Efter aftale skal Chr. Iversen herfor betale
30 mark lybsk, bespise tømmerfolkene og sørge for natlogi for dem.
For det andet blev de under bygningen enige om at forlænge skibet
med IV2 kvarter i kølen og derfor ville han give mesteren 1 tønde
rug, 1 tønde byg og 1 tønde malt.
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Nr. Havnegade ca. 1910 med Valsemøllen midtfor. Huset til højre i forgrunden er
det nuværende havnekontor. En jagt ligger under kølhaling ved bådebygger J.
Jørgensens plads.

Skibet blev bygget i fred og fordragelighed og søsat. Men nu bekla
ger Iversen sig: Han kan ikke klare sig med den aftalte sum. Det kan
Paul Jebsen i og for sig godt forstå, og han ansøger derfor skipperlauget om at taksere skibets værdi. Det resulterer i følgende kendelse:

Efter kontrakten................................................... 1460 mark
For kost m. m. til tømmerfolkene.......................
180 mark
Da både anker, taugværk, sejl og andet grej skal
være større og sværere finder vi, at Jebsen her
for skal betale til Iversen.................................... 250 mark
Summen.................................................................. 1920 mark

Begge parter er tilfredse med kendelsen og medunderskriver.
Jørgen Løw, Schiffsaltermann
Andr. Krabbe - Nis Ibsen
Thomas Klausen - Lorenz Petersen - N. Harboe
Paul Jebsen - Chr Iversen

100

Det kunne lade sig gøre at ændre et skib efter daværende bygge
metoder. Der blev ikke bygget efter tegning. Skibene blev bygget på
klamp. Man anbragte nogle bundstokke over kølen og gjorde så
mange planker som mulig fast herpå. Så satte man tømmer i, som
sad højere oppe for så at fortsætte med anbringelse af planker. På
denne måde kunne man efterhånden bestemme skibets bredde, og, når
stævnene var høje nok, dens højde, blot ved at føre tømmeret, der jo
ikke blev samlet til spanter, op i den ønskede højde.
At bygge på spant efter tegning blev først langt senere brugt, og
endnu i 1800-tallet er der på mange steder blevet bygget på klamp.
1755 ansøgte skipperlauget om tilladelse til at bygge en bro til
kalfatring og kølhaling af skibe, delvis på slottets grund, på det gamle
færgelejes plads. Andragendet blev ikke bevilliget, da slottet kunne
blive generet af røgen ved arbejdet. (Skibene blev under kølhaling
svedet med spåner, for at dræbe eventuelle orme, og for at tørre bun
den, før den blev tjæret.)
Der blev derimod givet tilladelse til at bygge en bro, men den måtte
ikke gøre den kgl. priv. færge passagen besværlig.
Broen, en mindre anlægsbro, blev bygget.
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SKIBSREDERE I SØNDERBORG

I ældre tid var mange købmænd deres egen skibsreder, idet de enten
selv ejede et skib eller ejede et skib i fællesskab med en eller flere kol
leger. Købmændene opkøbte egnens produkter hos bønderne, og selv
om en del solgtes til byens borgere, blev der af og til samlet så meget,
at der blev varer til udførsel, først og fremmest til østdanske, tyske
og norske havne. Ofte var købmanden selv skipper, men som regel
ansattes en sætteskipper, der stod til ansvar overfor de deltagende
købmænd.
Efter opdagelserne sejledes stadigt hyppigere længere væk fra Søn
derborg, allerede i 1500-tallets slutning til Middelhavet og senere
endda til fremmede verdensdele. Først efter midten af 1700-tallet har
Sønderborgs handelsstand imidlertid fået kapital og afsætningsmulig
heder nok til, at der kan opstå egentlig rederi-virksomhed med flere
skibe, hørende til samme ejer eller ejergruppe. Meget ofte hørte skip
peren selv til ejergruppen, idet han ejede en ikke uvæsentlig part i
skib og ladning. En af byens ældste store købmands- og skibsreder
familier var slægten Karberg. Sådan var Lorenz Karberg Peter-Sohn
korrespondentreder for kapt. Thomas Langes skib »Fortuna«, og en
af de første redere her i byen.
Lorenz Karberg Peter-Sohn var desuden ejer af en del skibe, som
efter hans død omkring 1821 overgik til hans enke, Madam Karberg,
som førte rederiet videre indtil 1834, da hun solgte de sidste fem
skibe. Det var:
Jagten »Margaretha Maria«, der blev solgt til Island. Den var
på 14 læster og bygget 1813 i Svendborg.
Slup »Providentia« på 24 læster og bygget 1819 i Sverige. Den
blev købt af Peter Brag, som solgte den igen 1884.
Jagten »Die 4 Geschwester« på 17V2 læster og bygget i Svend
borg 1824.
Jagten »Marianne« på 6 læster blev solgt til Island. Den var
bygget 1820 på Fanø.
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Jagten »Henriette Cathrine« på 8V2 læster. Den var bygget 1832
i Kappel.
Samtidig var der andre i Sønderborg, der ejede flere skibe. Det
gjaldt således Lorenz Ohlsen, J. G. Otzen og H. Schmidt.
Skipper Lorens Ohlsen havde en del mindre skibe, deriblandt:
Jagtgaliothen »Hoffnung« på 9V2 lstr. Den var bygget 1790 på
Fanø og var i arvingernes eje indtil 1881, da den blev solgt.
Jagten »Ferdinand« på 7V2 lstr. solgtes i 1852.
Elbjollen »Die Hoffnung«, 3 læster, havde han fra 1842—71.
Jagten »Caroline«, 3 læster, solgtes 1847 til Slesvig.
»Frau Anna«, 63/4”, bygget 1845 i Sønderborg og solgt 1862.

J. G. Otzen, købmand, havde følgende skibe:
Skibet »Løven« strander d. 10. 8. 1823 på den hollandske kyst
og bliver vrag.
Jagt »Catharina«, I3V2 læster, fra 1842—53.
Skonnert »Hvitfeld«, 55 læster, var bygget i Sønderborg 1840
og blev oversejlet af skonnerten »Metha«, Skælskør, 1862.
Brig »Niord«, 98 læster, var bygget 1843 i Sønderborg og 1854
solgt til Hamburg.
Jagt »Diederik«, 63/4 læster, bygget Sønderborg 1856 og solgt
1857.
Købmand H. Schmidt var reder for følgende mindre skibe:
Jagt »Probitas«, 16 læster, bygget 1808 i Steinberghaff og solgt
1834.
Jagt »Paradies«, I3V2 læster, bygget i Sønderborg 1804. Blev
ophugget 1844.
Jagt »Sophia Catharina«, I8V2 læster, bygget 1789 i Ærøskø
bing, blev solgt til Middelfart 1834.
Jagt »Lafayette«, 71/* læster, bygget i Sønderborg 1831, solgt
1857.
Galiothen »De tre Søskende«, 29 læster, bygget på Angel 1838.
Forlist 1862.
Jagt »Regina«, IV2 læster, bygget på Angel og solgt 1842 til
Fynshav.
Jagt »Caroline«, 3 læster, solgt til Slesvig 1847.
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Jagt »Paradies«, 15 læster, bygget i Sønderborg 1844, blev solgt
i 1856.
Familien Karbergs rederivirksomhed oplevede en blomstringstid
under ledelse af Christian Petersen, der var svigersøn til Christian
Karberg. Reder og storkøbmand Christian Petersen var født 1768
og døde 1858. Han var gift med Anna Karberg. Hans gravsten findes
på kirkegården.
Jagten »Der junge Tobias«, 7V2 lstr., bygget i Steinberghaff
1808, blev ophugget 1851.
Jagten »Bonne Esperance«, 16 lstr., var bygget i Kiel 1812, og
var ikke i laugets lister efter 1834.
Galiothen »Ebenezer«, 32 lstr., bygget i Grauenfeldt 1785. Den
førtes ikke på listerne efter 1842.
Jagten »Die Freundschaft« på 16 lstr., bygget i Aabenraa 1825,
blev solgt til Horsens 1846.
Briggen »Amicitia«, 95 lstr., bygget i Sønderborg 1816. Fra
1844 til 49, da den blev ophugget, lå den sunken i Sønderborg
havn. Skibsjournal fra dens sidste rejse 1841—42 fra Hamburg Pernambuco - Triest - Hamburg - Sønderborg findes i laugets
samling på Sønderborg slot. Det var det første Sønderborg-skib,
der gik på Brasil-fart.
Briggen »Anna Dorothea«, 86 lstr., bygget 1824 i Sønderborg
og forlist i nov. 1846.
Fregatten »Dania«, I4OV2 lstr., bygget i Sønderborg 1831, blev
solgt til Amerika 1846. 1844 opdagede den på rejsen CuxhafenPeru på 58° 21’ 30” syd og 80° 22’ vest Christians Øen, der
blev opkaldt efter rederen.
Fregatten »Helena«, I5OV2 lstr., bygget 1833 i Sønderborg. For
list på vestkysten af Sydamerika 1849. Passagerer og besætning
blev reddet.
Jagten »Anna Maria, 9V2 lstr., bygget i Kappel 1780, ophug
get 1849.
Jagten »Anna Maria Catharina«, 6 lstr., bygget i Aabenraa
1792. Sidste gang ført 1862.
Fregatten »Fortuna«, 139 lstr., bygget i Sønderborg 1836. Blev
solgt 1848.
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Barken »Waldemar«, 122 lstr., bygget i Sønderborg 1841. Sidste
gang ført 1865.
Fregatten »Skjold«, 184 lstr., bygget 1840 i Sønderborg. Sidste
gang ført i laugets lister 1857.
Fregatten »Mercur«, 133V2 lstr., bygget i Sønderborg 1843. Den
fandtes på Smuts Sand fyldt med vand og forladt af besætnin
gen, som man aldrig hørte fra.
Barken »Australia II«, 129 lstr., bygget 1844 af H. H. Hauschild. Solgt til Harburg 1849.
En bark »Australia«, som førtes af kapt. M. C. Schmidt fra
1827—29, har også tilhørt Chr. Petersen. Der findes en journal
fra den på slottet.
Fuldriggeren »Frederik VII« på 179V2 lstr. blev bygget i Søn
derborg 1850 af mester Johannes Schmidt.
Jagten »Anna Christina«, 2OV2 lstr., blev bygget 1852 i Sønder
borg og solgtes 1856.
Jagten »Lucia«, 9V2 lstr., bygget 1856 i Sønderborg, og førtes
for sidste gang 1857.
Der findes et billede fra 1844 på museet, hvorpå der er vist 9 af
Christian Petersens skibe på reden i Cuxhafen:
1. Brig »Amicitia«, kapt. J. H. Jacobsen. Første Sønderborg-skib på
Brasilien-fart.
2. Fregat »Mercur«, kapt. Matth. Karberg, på udrejse til Batavia.
3. Fregat »Skjold«, kapt. H. C. Clausen, på udrejse til New Zeeland
med udvandrere.
4. Fregat »Dania«, kapt. M. Matzen på udrejse til Peru.
5. Bark »Australia«, kapt. Chr. Jacobsen, på udrejse til St. Thomas.
6. Fregat »Fortuna«, kapt. Thomas Biehl, på udrejse til Singapore.
7. Brig »Anna Dorothea«, kapt. C. J. Møller, på udrejse til Vest
indien.
8. Fregat »Helena«, kapt. Ferd. Løck, på udrejse til Valparioso.
9. Bark »Waldemar«, kapt. M. Schmidt, indgående fra Ostindien.

Peter Karberg (1805—82), søn af Lorenz Karberg, overtog efter
Chr. Petersens død 1858 dennes skibe, men han drev rederivirksom
hed før den tid. Hans første skibe var:
Brig »Laurine Maria«, 46Ÿ2 lstr. Den var bygget i Svendborg
1814 og blev solgt 1845 til København.
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Ni skibe fra Chr. Petersens flåde samlet på reden i Cuxhafen. — Malet 1844 (jvf.
teksten s. 105).

Galioth »Mathilde«, 31 lstr., bygget i Sønderborg 1838. Sidste
gang i laugets lister 1862.
Galeoth »Heckla«, 29V2 lstr., bygget i Sønderborg 1841, forlist
nov. 1847.
Skonnert »Cicilia«, 42^2 lstr., bygget 1850 i Steinberghoff. For
list 1862.
Skonnert »Elise Marie«, 42 lstr., bygget i Steinberghoff 1853.
Ikke ført efter 1862.
Brig »Diana«, 81 lstr., bygget af Petersen i Nyborg. Strandet på
Formosa 1879.
Bark »Imo«, I3IV2 lstr., bygget i Sønderborg 1864/65. Blev
1880 solgt til Japan.
Bark »Taiwan«, 373 lstr. Sidste store skib. Den blev bygget i
Sønderborg 1875. Solgt 1884 til Italien.
Christian Karberg (1804—96), der var søn af Andreas Valentin
Karberg og halvfætter til Peter Karberg, blev byens største reder.
Hans skibe gik, ligesom Peter Karbergs store skibe, mest på Østen,
særlig Kina. Følgende førte hans rederiflag:
Brig »Juno«, 80 lstr. Var bygget i Sønderborg 1816 og blev solgt
til København 1845.
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Bark »Canton«, 154 læster, bygget i Stockholm 1844. Han købte
den som havarist 1854 i Frederikshavn. Sidste gang i listen 1866.
Evert »Minerva«, 7 læster, bygget Wenelsfdeth 1839. Sidste gang
ført i 1855.
Evert »Die Frau Catharina«, 73/4 lstr., bygget i Elmshorn 1849.
Sidste gang ført 1862.
Fuldskib »Virginie«, 354 lstr à 5200 p. Et af Danmarks største
koffardiskibe. Blev bygget 1855 af H. H. Hauschild. Forlist
1869.
Bark »Salamander«, 172 læster. Bygget i Sønderborg 1857. For
list 1871.
Fuldskib »Triton«, 252^2 lstr., bygget i Sønderborg 1858. Solgt
til Norge 1880.
Brig »Gazelle«, 89^2 lstr., bygget Hamburg 1858. Forlist ud for
Batavia 1862.
Skonnertbrig »Falk«, 66 lstr., bygget i Aabenraa 1859. Solgt
1873.
Bark »Java«, 154 læster, bygget i Aabenraa 1860. 1871 kon
demneret og solgt i Kina.
Bark »Nicoline«, 159V2 læster. Bygget i Sønderborg 1861. Blev
solgt til Norge 1877.
Skonnert »Activ«, 78 lstr., bygget i Aabenraa 1861. Blev solgt
1873.
Skonnert »Chin-Chin«, 66 lstr., bygget i Sønderborg 1862. For
list på Kina-kysten 1864.
Skonnert »Ida«, 77 lstr., bygget i Sønderborg 1862. Føres ikke
efter 1867.
Bark »Japan«, 108 lstr., bygget i Sønderborg 1862. Kondemneret
i Australien 1876.
Barkentin »China«, 91V2 lstr., bygget i Sønderborg 1862. For
svandt i en taifun 1880.
Bark »Peiho«, 122 lstr., bygget i Sønderborg 1864. Forlist 1880.
Evert »Minerva«, 9V2 lstr., bygget i Arnis 1865. Solgt 1896.
Bark »Falcon«, 165 lstr., bygget i Flensborg 1865. Brændt i
Swartau 1868. Vraget solgt.
Bark »Cloris«, 167^2 lstr., bygget i Kiel 1865. Blev solgt 1884.
Bark »Oberon«, 169V2 lstr., bygget i Sønderborg 1866. 1884
solgt til Hamburg og forsvandt samme år i en taifun i Kina-søen.
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Brig »Carl«, II5V2 lstr., bygget i Aabenraa 1863, blev solgt
1884.
Bark »Lizzi«, 169V2 lstr., bygget i Aabenraa 1863. Blev 1873
kondemneret.
Brig »Thorkild«, IO3V2 lstr. à 4000 p, bygget i Aabenraa 1870.
Blev solgt 1880.
Jernbark »Baltic«, 170 lstr., bygget i Sønderborg 1868. Blev
borte 1877.
Bark »Velos«, 164 lstr., bygget i Aabenraa 1869. Den blev solgt
1884.
Skonnert »Xaca«, 67V2 lstr., bygget i Sønderborg 1869. Blev
solgt 1875.
Bark »Titania« på 131 hamburger-læster à 6000 p, bygget i
Hamburg 1870 og solgt igen 1876.
Disse 28 skibe på næsten 2500 kommercelæster à ca. 5200 pund
med hjemsted i Sønderborg sejlede under Christian Karbergs flag.
Næsten alle hans og Peter Karbergs skibe sejlede på Østen. De mindre
af dem, skonnerter og brigger, blev ofte i årevis dernede, hvor de drev
kystfart på Kina og Ostindien. Mange af dem kom aldrig hjem, men
blev solgt derude eller forliste. På udrejsen gik de ofte til Kronstad
og lastede proviant til de russiske garnisoner i Vladivostok og ved
Namur-floden. De sejlede gerne på eftersommeren fra Østersøen for
at nå derud, når isen brød op. Man har eksempler på, at de har ligget
længe derude og ventet på åbent vand.
Det var dampskibene, der — særlig efter Suezkanalens åbning i
1869 — udkonkurrerede sejlskibene i denne fart.

Handelsflådens størrelse i:
Sønderborg
1863:
1870:
Aabenraa
1863:
1870:
Flensborg
1863:
1870:

93
52
81
39
114
60

skibe
skibe
skibe
skibe
skibe
skibe

2.601C.L.
4.348C.L.
5.601C.L.
6.103C.L.
4.902C.L.
4.449C.L.

Sønderborg Dampskib A/S
blev oprettet 1873, for at drive passager- og stykgodsfart på omegnen.
Der blev etableret faste forbindelser i samarbejde med det Flens108

borg-Egernsundselskab, med hvilket det senere blev sammensluttet.
Der var om sommeren 4 faste ture til Flensborg og retur, ligeledes til
Aabenraa. På Flensborg-ruten blev Brunsnæs, Sandager og Glücks
borg anløbet. På Aabenraa-ruten Sandbjerg (Bøgely), Sottrupskov,
Stevning Nor, Hardeshøj, Ballebro og Eliselund. Nogle få år i halv
femserne anløb man også Dyvig. Efter genforeningen blev der eta
bleret en anløbsbro ved Lønsemaj. 3 gange ugentlig var der forbin
delse Skelde-Kegnæs-Høruphav. I sommerhalvåret en daglig tur til
Kiel, om vinteren hver anden dag. En tid var der også en daglig tur
Sønderborg-Svendborg-Lohals-Korsør. Da den sydfynske jernbane
blev anlagt, sejledes kun til Fåborg. Selskabet havde desuden fast
stykgodsrute på Lübeck og Hamburg.
Selskabets første skibe var:
S/S »Skjold«, som var bygget 1864 i København. Den blev solgt
1946.
S/S »Hertha« på 129 brt. Den var bygget i Göteborg 1877 og
blev solgt til Læssø 1947 og fik navneforandring til »Vestersø«.
S/S »Freja«, bygget i Göteborg 1878. Den blev solgt til ophug
ning 1931.
S/S «Fylla«, også bygget i Göteborg 1882. Den blev indsat på
turen Fåborg-Svendborg-Korsør, og den blev solgt 1935.
S/S »Rota« blev bygget i Flensborg 1882 og solgt til Aalborg
1935. Den minesprængtes siden ud for Falsterbo.
S/S »Thor«, bygget i Flensborg 1891 og indsat på ruten Sønderborg-Kiel. Sank 1924 d. 28. 6. i Køge Bugt, hvorved en del spej
dere, som var med fra København til Sønderborg, druknede
sammen med kaptajnen og maskinmesteren. Senere blev den
hævet og solgt til Lübeck.
S/S »Balder«, bygget i Hamburg 1898 og solgtes til Dragør 1948.
S/S »Kanal II«, bygget i Lübeck 1898. Solgtes til Flensborg
1920. Var bygget til stykgods- og kreatureksport.
S/S »Odin«, bygget 1899 i Danzig. Solgt 1925 til Stettin.
S/S »Skirner«, bygget i Skotland 1899 og købt 1901. Solgt igen
1926. Stykgodsbåd.
S/S »Ægir«, bygget 1906 i Stettin og solgt 1924 til Travemünde.
S/S »Kanal IV«, bygget 1907. Var bygget til stykgods- og krea
turtransport.
S/S »Heimdal«, bygget i Lübeck 1898 under navnet »Mönshgut«.
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Købt til Sønderborg 1910 og solgt efter havari til Århus 1947.
Blev ombygget til sandpumper.
Alle passagerskibene i selskabet, som var hjemmehørende i Sønder
borg, havde navne fra den nordiske mytologi. De i Flensborg hjem
mehørende havde derimod fuglenavne eller var opkaldt efter hertug
slægternes medlemmer.
De smukke skibe var meget velholdte og efter den tids forhold
godt indrettede til passagerfart. Trafikken blev imidlertid urentabel
efter bilernes stadig større udbredelse.
Privateksportørernes Skibstransport AIS
Privateksportørernes Skibstransport A/S’s oprindelse skyldes en del
kreatureksportørers ønske i 1950’erne om selv at afvikle deres trans
porter af levende dyr til Vesttyskland.
Den 15. august 1954 begyndte eksportørernes organisation selv at
sejle med de ombyggede skibe »Peder Most«, »Cremona«, »Mogens
S« og senere »Siri II« i samarbejde med rederiet A. E. Sørensen,
Svendborg. Transporterne afvikledes i første omgang over eksport
staldene i Kolding og Aabenraa. Senere afskibedes også et større
kvantum over Sønderborg til Østtyskland.
I 1955 ophørte forskellige af skibene igen med kreatursejladsen,
og der var i 1955 til rådighed »Cremona«, »Peder Most« og en tysk
m.s. »Germane«. Hidtil havde A. E. Sørensen sejlet for egen regning.
Men da han ønskede at gå ud af denne fart, slog eksportørerne sig
sammen og dannede et aktieselskab den 15. august 1956, som tog
»Cremona«, »Peder Most« og »Germane« på time-charter. Dette
samarbejde ophørte i 1958, idet A. E. Sørensen solgte »Cremona« og
»Peder Most« til et nystiftet rederi, »Sønderborg Rederiaktieselskab«,
med hvem eksportørerne samarbejdede indtil august 1959.
I 1959 købte selskabets bestyrelsesmedlem Marinus Smits, Køben
havn, m.s. »Bestevaer« i Holland og lod skibet ombygge til kreatur
fart. Samtidig blev skibet omdøbt til »Else Priva«. Skibet sejlede
nogle enkelte rejser med svin fra Polen til Vesttyskland, indtil det
indgik i eget rutenet mellem Sønderborg og Vesttyskland den 1. au
gust. I maj/juni 1959 købtes tillige m.s. »Deo Favente« fra Holland.
Dette skib blev ligeledes ombygget til kreaturfart i Holland og blev
omdøbt til »Charlotte Priva«. Med disse skibe og »Germane« sejlede
selskabet så kreaturer og søer til Vesttyskland. »Germane« ophørte
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i kreaturfarten i april 1960, da sejladsen blev indskrænket betydeligt.
Senere i 1967 blev »Else Priva« foreløbigt oplagt, også på grund af
mindre eksport af dyr til Tyskland.
I 1966 gik selskabet også i gang med almindelig fragtfart, idet man
i Holland sammen med andre kontraherede 6 mindre fragtskibe, hver
på 950 tons dw. (500 brt.). Af disse seks skibe sejler de 3 endnu
under privateksportørernes rederiflag. Derudover er hjemskrevet m.s.
»Pedro Smits« og »Stacia Smits«, der tilhører E. Heymann. Ud over
disse skibe disponerer selskabet over et par skibe yderligere for andre
ejere, bl. a. m.s. »Evorian« og m.s. »Karin Lindhus«. Begge disse skibe
er fast beskæftiget i stykgodsfart mellem England og forskellige Mid
delhavshavne.

Lindhus K.G.
Dette rederi oprettedes i 1966 ved køb af en nybygning fra Schlichting Werft, Lübeck. Skibets navn er »Karin Lindhus« og tilhører
familien Lindhus Larsen, Sønderborg. Lindhus Larsens interesse for
søen stammer fra barndomsårene, idet han er født og opvokset på
Thurø
»Karin Lindhus« sejler fragtfart i samarbejde med Privatekspor
tørernes Skibstransport, især med stykgods mellem England og Mid
delhavet.
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NOGLE SKIPPERDYNASTIER

Ved gennemgang af laugets protokoller og regnskabsbøger støder man
på mange slægter, hvoraf en lang række skippere og redere er udgået.
Nu er det næsten kun muligt at følge dem, der har slægtsnavne,
for de fleste andre med de mere almindelige »-sen«-navne skiftede jo
altid fra far til søn, hvor sønnen fik faderens fornavn med et påhængt
»-sen« til efternavn.
Det oftest forekommende navn er Ahlmann, som så tidlig som 1540
var kendt her i byen. Men her er kun dem, der har været i lauget som
skippere og redere.
Ahlmann:
1. 1680 var Christian Ahlmann medlem af lauget. Gift med Anna
Maria, som døde 1711.
2. 1650 var kapt. Michel Ahlmann medlem af lauget. Han var født
1649 og døde 1711. Var søn af Jacob Iversen Ahlmann. Gift
med Birthe Jebsen. Skørmand i lauget 1706 til sin død.
3. 1682 optages Thomas Ahlmann i lauget.
4. 1692 optages Jacob Ahlmann. Han blev gift 1693 med Elsche,
datter af barber Uthermöhlen. Jacob må være død, for enken
gifter sig igen 18. okt. 1696. En søn, Jacob Ahlmann, var født
1694, druknede 1717 i slotsgraven.
5. 1718 optages Jens Ahlmann, skipper og dep. borger. Født 1683,
død 1761. Gift med Brigitte Cattarina Brandt, datter af provst
Brandt i Egen.
6. 1725 optages Hans Michelsen Ahlmann, søn af Michel Ahlmann
(nr. 2). Født 1692, død 1768. Gift med Cecilie Steenløs. Var
skipper og rådmand. Fra 1755—67 skjørmand.
7. 1726 optages Hans Christian Ahlmann, skipper, gift 1725 med
Marie, datter af Franz Hansen. Død 1767.
8. 1731 optages Michael Ahlmann, skipper. Født 1694 og død 1761.
Gift med Charlotte Amalie Steenløs. Søn af Michael Ahlmann
(nr. 2) og bror til Hans Michelsen Ahlmann (nr. 6).
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9. 1738 optages Christian Hansen Ahlmann (1713—87), skipper,
dep. borger. Søn af skipper Hans Hansen Ahlmann. Gift med
Brigitte Karberg. Oldermand i lauget 1777—83.
10. 1740 optages Hans Hansen Ahlmann (1715—79), skipper. Søn
af Hans Hansen Ahlmann. Gift med Margrethe Christiana, dat
ter af skipper Jens Barthelsen.
11. 1740 Optages Christian Ahlmann 1698—1784. Søn af Christian
Ahlmann og Anne Marie Jørgensen (nr. 1). Gift med Marie Gre
gersen.
12. 1756 optages Valentin Ahlmann.
13. 1760 optages Michael Ahlmann (1738—1820), kaptajn og reder.
Søn af Hans Michelsen Ahlmann (nr. 6). Gift 2 gange: 1) Mar
grethe Marie Jebsen (byfoged), 2) Anna Gorrissen. Skjørmand
1803—04 og oldermand 1804—20.
14. 1767 optages Christian Hansen Ahlmann jun. (1727—29), skip
per. Søn af Christian Hansen Ahlmann (nr. 7). Gift med skipper
Christian Nissens datter, Anna.
15. 1773 optages Otto Friedrich Ahlmann (1748—1832), skipper,
senere købmand i Nordborg. Søn af Hans Michelsen Ahlmann
(nr. 6).
16. 1773 optages Michael Ahlmann jun. (1743—1818), skipper. Søn
af Michel Ahlmann (nr. 8). Gift 1771 med Mette Margrethe
Kriegsmand. 1803—04 skjørmand og fra 1804—1818 oldermand
i lauget.
17. 1777 optages Hans Hansen Ahlmann jun. (1743—1818), kapt.
Søn af Hans Hansen Ahlmann (nr. 10). Gift med Christina
Thuleen fra Flensborg. Sønnen: Hans, født 1770, blev præst i
Egen. Sønnen: Johann Conrad, født 1777, var borgmester i Søn
derborg.
18. 1798 optages Nicolai Ahlmann (1767—1840). kapt. Søn af Chri
stian Hansen Ahlmann (nr. 14). Gift 2 gange: 1) kapt. Hans.
Clausens datter, Anna Christina, 2) skipper Nicolai Nielsens
datter, Johanna Dorothea. Fra 1832—36 skjørmand i lauget og
fra 1836—40 oldermand.
19. 1807 optages Christian Ahlmann (1772—1843), kapt. Søn af
skipper Chr. Hansen Ahlmann (nr. 14) og gift med Anna F.
Nielsen.
20. 1870 optages Hans Ahlmann, kapt., fører af barken »Nicoline«
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Hans Hansen Ahlmann
(1743—1818;
ivf. s. 114, nr. 17).
Medlem af skipperlauget
1777—1818.
Miniature, i privateje.

af Sønderborg fra 1861 til den blev solgt 1877. Hans søn, Carl
Hermann Michael Ahlmann fødtes om bord på Atlanterhavet
1868 og døde 1926 som gårdejer i Sottrupskov.
21. Thomas Jensen Ahlmann (1828—1904), sejlmager og gæstgiver.
Havde hus i Havbogade ved nordsiden af Brok & Co.’s tidligere
lagerbygning. Sønnen, Georg Henrik Barthold Ahlmann, var
speditør ved Sønderborg Dampskibsselskab (født 1860, død
1934).

Karberg
er navnet på en gammel skipperslægt, hvoraf byens største købmænd
og redere er fremgået.
1. 1680 var Paul Karberg medlem af skipperlauget. Var født 1648.
Søn af Lorenz Karberg. Blev gift 1684 med Cecilie Jørgensdatter.
Han er død før 1692, da hustruen gifter sig anden gang den 30.
nov. dette år.
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2. 1718 optages Paul Karberg i lauget. Vistnok en søn af først
nævnte.
3. 1719 optages Valentin Karberg (1688—1738), skipper. Søn af
Paul Karberg og Cicilie Jørgensdatter (nr. 1). Var gift 2 gange:
1) med skipper Henning Himkens datter, Anna, 2) med Jost
Jebsens datter, Magdalena.
4. 1636 optages Paul Karberg (1716—1753), skipper. Søn af køb
mand Lorenz Karberg. Gift med salig Thomas Clausens datter,
Sophie Paul Karberg. Er sandsynligvis forlist.
5. 1740 optages Thomas Karberg (1720—94), skipper. Blev begra
vet i kirken. Var gift 4 gange: 1) 1740 med Anne Marie Knutzen,
2) 1747 med rådmand Davis Boy’s datter, Helena, 3) 1755 med
Anne Marie Petersen, 4) 1768 med grovsmed Frederik Schmidts
datter, Margrethe Dorothea.
6. 1755 optages Peter Karberg (1732—1807), skipper. Søn af Lo
renz Karberg. Gift med Elisabeth Charlotte Ahlmann, datter af
rådmand Hans M. Ahlmann (se under nr. 6 i Ahlmann-listen).
7. 1756 optages Valentin Karberg (1723—1759), skipper. Søn af
nr. 3. Gift med borgmester Alexander Zoffmanns datter, Doro
thea Luise, 1754.
8. 1775 optages Christian Karberg, skipper.
9. 1905 optages Lorenz Karberg Peter-Sohn, skipper og købmand.
10. 1844 optages Matthias Karberg (1810—48), kapt. Førte Chri
stian Petersens fuldrigger, »Mercur«, som blev fundet på »Smuts
Sand« fyldt med vand. Man fandt aldrig nogen af besætningen.
Gift med Helene, datter af skomager Matthias Matzen. Hun døde
1841. Han giftede sig anden gang med købmand Hans Ohlsens
datter, Helene.
11. Peter Karberg (1805—1882) var reder. Han overtog efter køb
mand Chr. Petersens død dennes skibe.
12. Chr. Karberg (1847—1884) havde byens største rederi.

Krabbe
1. 1680 var Christian Krabbes enke medlem af lauget.
2. 1718 optages Andreas Krabbe (1671 —1742), skipper, købmand,
rådmand. Skjørmand i lauget 1739—40 og oldermand 1740—43.
Gift med Anne Marie Hausvoigt, skipper Jürgen Løw’s sted
datter.
115

Fru Emilie Helene Mathilde Karberg (1813—1882). Malet i Kina sammen med
billedet af Peter Karberg.
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Skibsreder og købmand Peter Karberg (1805—1882). Malet i Kina efter et foto
grafi, medbragt til formålet af en kaptajn på et af Karbergs skibe og indrammet
i en karakteristisk kineserramme.
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3. 1731 optages Christian Krabbe (1708—?), skipper. Søn af Hans
Christian Krabbe. Gift med Eline eller Helene, datter af skipper
Jacob Christensen.
4. 1732 optages Hans Krabbe (1708—1776), skipper, købmand og
rådmand. Fra 1767—72 skjørmand og fra 1772—76 oldermand
i lauget. Søn af Andreas Krabbe (nr. 2). Gift 2 gange: 1) med
Lorens Karbergs datter, Cecilie, 2) med Katharine Petersen fra
Tinglev.
5. 1736 optages Andreas Krabbe (1710—92), skipper, købmand og
rådmand. Søn af Andreas Krabbe (nr. 2). Gift med salig Valentin
Karbergs enke, Helena, datter af skipper Chr. Jørgensen.
6. 1763 optages Lorenz Krabbe (1733 til ca. 1766), skipper. Søn af
rådmand Hans Krabbe (nr. 4). Formodet forlist. Gift i Ulkebøl
med Helena Brandt, datter af forvalter Brandt på Ladegården.
7. 1784 optages Jacob Krabbe (1740—1802), skipper. Gift med
Margrethe Marie Matzen. Deres søn, styrmand Chr. Krabbe,
døde 1821 32 år gammel i Cette ved den franske middelhavskyst.

Kriegsmann
1. 1718 optages Nicolai Kriegsmann (1669—1752), skipper. Gift
1710 med Christine Meyer.
2. 1734 optages Jens Kriegsmann (1710—?), skipper. Søn af Nocolai Kriegsmann (nr. 1), gift 1734 med Helene Marie, datter af
skipper Nicolai Bugislau Carstens datter.
3. 1737 optages Hinrich Kriegsmann (1713—97), skipper og dep.
borger og købmand. Gift med Marie Karberg, datter af Lorenz
Karberg. Hinrich Kriegsmann er søn af Nicolai Kriegsmann
(nr. 1).
4. 1739 optages Nicolai Kriegsmann jun., skipper.
5. 1760 optages Christian Kriegsmann (1725—92), skipper og dep.
borger. Søn af skipper Peter Kriegsmann. Gift med Marie Chri
stine, datter af Peter Hau.
6. 1784 optages Peter Kriegsmann (1752—1831), skipper, søn af
Christian Kriegsmann (nr. 5). Gift med Anna Maria Carstensen,
datter af skipper Matthias Carstensen.
7. 1797 optages Jens Kriegsmann (1758—99), skipper. Søn af Chri
stian Kriegsmann. Han døde ugift.
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Miang
1. 1718 optages Carsten Miang (1685—1729), skipper. Gift med
salig Johann Matthiesens datter, Ingeborg, 1718.
2. 1733 optages Hans Johannsen Miang (1697—1737), skipper.
Gift med Detlef Detlefsens datter, Sophie Margrethe.
3. 1785 optages Hans Johannsen Miang (1755—1819). Gift med
Anne Marie Ohlsen, datter af skipper Olrick Ohlsen. Søn af
Hans Johannsen Miang (nr. 3). Skipper og dep. borger, senere
brofoged.
4. 1802 optages Jacob Miang, skipper (1774—1845). Gift med Mar
grethe Cathrine, datter af skipper Detlef Detlefsen. Søn af Hans
Miang og Maria Dorothea Cordsen. — Fører af »Wagrien«
1829—1842.
5. Nicolai Miang, skipper (1780—1838). Broder til Jacob Miang
(nr. 4). Døde ugift 1838 ved Vordingborg om bord på sit skib.
Var ikke medlem af lauget.
6. Hans Jürgen Miang havde 1805 et skib i Sønderborg, men var
ikke medlem af lauget.
7. 1842 optages Jacob Miang, skipper (1814—53). Søn af Jacob
Miang (nr. 4). Gift med Brigitte Matzen. Blev borte med jagten
»Wagrien« på rejsen Huli—Sønderborg 1853.
8. 1842 optages Hans Miang, skipper (1803—1873). Gift med
Margrethe Callsen. Broder til Jacob Miang (nr. 7.).
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LAUGETS OLDERMÆND OG SKJØRMÆND

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
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Oldermænd
1672—80: Nels Roym.
1680—86: Matthias Povelsen (se under første skjørmand).
1686—91: Jens Kaedt, død 1698 (se under skjørmænd).
1691—1704: Jürgen Lichtappel (1640—1704). Gift med slagter
mester Carsten Gottschalks datter.
1704—18: Jørgen Tygesen. Født 1652. Han er medlem af lauget
1681 og har sammen med 5 andre givet den store laugslade. Søn
af Tyge Jørgensen. Gift 1692 med Margrethe, datter af rådmand
Jens Jebsen.
1718—40: Jürgen Løw. Født 1668, død 1739. Gift med Hans
Hausvoigts enke, Silie, datter af rådmand Jens Jelsen (søster til
Jørgen Tygesens kone (se under nr. 5).
1740—43: Andreas Krabbe. Født 1671. Optages i lauget 1718.
Skipper, købmand og rådmand. Søn af Andreas Krabbe. Gift
1698 med Anne Marie Hausvoigt, Jürgen Løws steddatter (nr. 6).
1743—62: Jürgen Christensen Wrangel. Optages i lauget 1723.
Død 1767. Gift med Anna, datter af salig Chr. Matthiesen
Becken og Eufrosyne Laugfeld.
1762—72: Peter Larsen (1698—1777). Optages i lauget 1724.
Gift med Maria Nielsen. Søn af skipper Hans Lassen.
1772—77: Hans Krabbe. Død 1776. Optages i lauget 1732. Søn
af oldermand Andr. Krabbe. Skipper, købmand, rådmand. Skjør
mand 1767—72 (nr. 10). Gift 2 gange: 1) med Lorenz Karbergs
datter Cecilie, 2) med Katharina Petersen.
1777—83: Christian Hansen Ahlmann (1713—87). Optages i
lauget 1738. Søn af Hans Chr. Ahlmann. Gift med Brigitte Kar
berg.
1783—90: Peter Hansen Peerhøj. Født i Egen ca. 1737. Søn af
Hans Andresen. Optages i lauget 1767. Gift med Euphrosyne
Wrangel 1765, oldermand Jürgen Christensen Wrangels datter.
1790—1800: Lorenz Jacobsen (1725—1800). Optages i Lauget

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.

1750. Søn af slagter Jacob Hansen. Førte Galioten »Providentia«.
1750 gift med Marie Christine, enke efter skipper Carsten Kock.
1801—03: Hinrich Schade. Optages i lauget 1760. Søn af Hin
rich Jürgensen Schade, laugsmedlem. Gift med Anne Marie, køb
mand Hinrich Clausens datter.
1804—21 : Michael Ahlmann (se under skjørmand nr. 17).
1821—36: Peter Jebsen (1755—1841). Optages i lauget 1785.
Fader: kapt. Christian Jebsen, moder: Anna, født Schade, datter
af oldermand Hinrich Schade.
1836—42: Nicolay Ahlmann (1767—1842). Optages i lauget
1798. Søn af Christian Ahlmann, som havde skibet »Ida Margretha« på 87 c.l. Gift 2 gange: 1) Anna Christina, kapt. H.
Clausens datter, 2) Johanna Dorothea, kapt. N. Nielsens datter.
1842—55: Nis Jebsen (1792—1855). Optages i lauget 1819. Søn
af skipper Peter Nicolaysen Jebsen. Han havde jagten »Ebenzer«
og bliver lodsoldermand 1831.
1855—56: Peter Petersen (1792—1874). Optages 1844. Søn af
skipper Lorenz Petersen. Førte briggen »Carl« indtil 1873. Havde
hus på St. Jørgens Bjerg.
1856—64: Kapt. Christian Iversen. Optages i lauget 1832. Var
fører af briggen »Sophie«, der 1854 blev solgt til København.
1864—67: Jürgen Fr. Clausen (1804—74). Født i Augustenborg.
Optages i lauget 1834. Førte jagten »Activ«. Senere havnefoged.
Gift 1892 med Frederikke Charlotte Christiansen.
1867—70: Hans Staugaard (1798—70). Optages i lauget 1832.
Førte jagten »Lafayette«, så havnefoged.
1870—82: Kapt. Asmus Kaufmann (1810—82). Optages i lauget
1843. Søn af møller Asmus Kaufmann i Sønderborg (Mølby).
Gift med Charlotte Sophie Biehl, datter af købmand Friedr.
Peter Karl Biehl. Asmus Kaufmann var bro- og havnefoged.
Førte briggen »Niord«.
1892—95: Kapt. Georg Nielsen (1827—95). Optages i lauget
1858. Søn af købmand og gæstgiver Hans Nielsen. Førte fra
1855—58 barken »Canton« og fra 1858—65 fuldskibet »Triton«.
Af sidstnævnte forærede han en model, som hænger i Set. Marie
kirken. Han var medejer af Sønderborg Dampmølle. Et brev til
ham fra landråden (amtmanden) er adresseret til »Herr. Dampf
müller Nielsen«.
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Dampskibspavillonen ved Sønderbro før ombygningen 1912. I baggrunden Sdr.
Havnegade og Set. Marie kirke.

25. 1895—97: Kapt. Bendiks Ohlsen (1825—97). Optages i lauget
1862. Søn af købmand Hans Ohlsen. Førte fra 1862—73 barken
»China«.
26. 1897—1909: Kapt. Franz Nagel (1840—09). Søn af læge, dr.
C. N. Nagel. Optages i lauget 1882.
27. 1909—25: Hans Nielsen (1858—1927), kapt. Optages i lauget?
Søn af skibstømrer Peter Chr. Nielsen. Var sammen med kapt.
Chr. Christensen fra 1902—07 kasserer på pontonbroen.
28. 1925—27: Kapt. Jürgen Ohlsen (1858—1927). Søn af lods Jür
gen Ohlsen (se under skjørmand nr. 31). Gift med lods Jensens
datter. Fører af en Hamborg-brig på Brasil-fart. Fra 1892 fører
af den tyske vagerdamper »Sperber« indtil 1919.
29. 1927—37: Kapt. Jacob Moldt (1858—37). Søn af skibstømrer
Jacob Moldt. Førte en Flensborg-damper. Drev senere kolonialog skibshandel i Havbogade. Han var en god fortæller.
30. 1939—48: Kapt. Christian Christensen (1859—48). Optages i
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31.

32.
33.

34.

lauget 1893. Søn af skibstømrer Chr. Fr. Christensen. Var damp
skibskaptajn indtil omkring 1902, da han blev brokasserer. Efter
genforeningen synsmand ved Statens Skibstilsyn.
1948—53: Carl Dürkop Lorenzen (1888—1957). Optages i lau
get 1923. Havde fra 1922—42 gaffelskonnerten »Elisabeth«. Fra
1942—53 havnemester.
1954—66: Olaf J. Lassen. Født 1891. Optages i lauget 1921. Fø
rer af toldvæsenets patruljefartøj.
1966—68: Kapt. Friedrich Matzen (1898—1968). Skibsfører ved
red. J. Lauritzen. Inspektør ved Olav Line A/S. Han har givet
en stor samling til museets skipperlaugssamling på Sønderborg
slot.
Kapt. Jørgen Skov optages i lauget 1957. Oldermand siden 1968.
Skibsfører ved A. P. Møller. Siden 1957 havnemester og lods.
Søn af afdøde havnefoged Chr. Skov, Gråsten.

Skjørmænd
1. 1672—80: Matthias Povelsen. Søn af købmand og rådmand Pe
ter Paulsen. Bliver 1680 oldermand. Han er den ældst kendte
skjørmand.
2. 1680—86: Jens Kaedt var skaffer i lauget 1672. Blev oldermand
i 1686.
3. 1686—91: Christian Lichtappel har givet til laugets store lade.
4. 1691—1706: Christian Johannsen har givet til laugets store lade.
5. 1706—1711: Michael Ahlmann (1649—1711). Søn af Jacob Iver
sen Ahlmann. Gift med Birthe Jelsen.
6. 1720—38: Hans Jaspersen (1668—38). Gift med Brigitte, født
Krabbe.
7. 1739—40: Andreas Krabbe (se under oldermand nr. 7).
8. 1740—45: Jens Sørensen (1672—1744), skipper. Søn af Peter
Sørensen. Gift med salig Laue Sørensens enke, anden gang med
Catharina Magdalene.
9. 1746—51: Jens Detlefsen. Død 7OV2 år gammel 5. maj 1751.
10. 1752—55: Christian Møller.
11. 1755—67: Hans Michelsen Ahlmann. Søn af Michel Ahlmann.
Født 1692, død 1767. Gift med Cecilie Steenløs.
12. 1767—72: Hans Krabbe (se under oldermand nr. 10).
13. 1772—82: Claus Matthiesen.
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Chr. X’s bro (bagest) og pontonbroen, fotograferet 1930, mens de begge dannede
forbindelse over Alssund. Pontonbroen, der først var anlagt 1856, fjernedes kort
efter indvielsen af den nye klapbro.

14. 1782—90: Peter Boysen (1732—1800), rådmand. Optages i lau
get 1760. Sejlmager. Nedlægger sit embede som skjørmand i
vrede, og sletter sit navn i protokollen. Det morsomme er, at han
har slettet bisidderens, rådmand Gorrissens navn, i stedet for sit
eget. Han var gift med Anna Marie, skipper Thomsens datter.
15. 1790: Lorenz Jacobsen. Han bliver samme år oldermand (se un
der oldermand nr. 13).
16. 1790—1801: Hinrich Schade (se under oldermand nr. 14).
17. 1803—04: Michael Ahlmann (1738—1820) se under oldermand
nr. 15). Søn af Hans Ahlmann. Var reder for skibet »Anna Chri
stina« på 79 c.l. Optages i lauget 1773. Gift 2 gange: 1) Mar
grethe Marie Jelsen, 2) Anna Gorrissen.
18. 1804—11: Henning Clausen (1741—1811). Optages i lauget
1773. Søn af skipper Chr. Clausen. Død 1803 i Mølby, Ulkebøl
sogn. Hustruen var af slægten Jessen fra Majbølgaard.
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19. 1812—13: Jens Petersen Staugaard. Optages i lauget 1779.
20. 1813—21: Peter Jebsen (se under oldermand nr. 16).
21. 1821—32: Hans J. Bromark. Optages i lauget år 1800. Havde
jagten »Friede«. Blev lodsoldermand. Gift 3 gange: 1) Clara Eli
sabeth Jørgensen, 2) Anna Marie Clausen, 3) Frederikke Sophie
Anelise Christiansen.
22. 1832—36: Nie. Ahlmann (se under oldermand nr. 17).
23. 1836—43: Peter Wolff. Optages i lauget 1805.
24. 1844—48: Kapt. Carsten Carstensen (1768—1848). Optages i
lauget 1806. Førte skibet »Graf Bernstorf« på 79 c.l., som 1808
blev tilbageholdt i Livorno af de danske myndigheder. Gift 1804
med Magrethe Christine Ohlsen.
25. 1849—55: Peter Petersen (se under oldermand nr. 14).
26. 1855: Chr Iversen (se under oldermand nr. 20).
27. 1856—60: Ole Sorgenfrej. Optaget i lauget 1844. Fører af jagten
»Catharina« for J. G. Otzen.
28. 1860—64: Jürgen Clausen (se under oldermand nr. 21).
29. 1864—66: Hans Andresen. Optages i lauget 1826. Fører 1834
jagten »Probitas«. Fører 1842 galeoten »De tre Søskende«, som
forliser 1862. Han er født i Flensborg 1792. Gift 1826 med Ni
coline Hansen.
30. 1866—89: Jürgen Ohlsen. Optages 1855 i lauget. Lods i Sønder
borg. Var i krigen 1864 lods på »Rolf Krake«, af hvis kapt. han
bliver rost for sin dygtighed. Er far til kapt. Jürgen Ohlsen, som
fra 1919—25 var skjørmand og fra 1925—27 oldermand.
31. 1889—1901: H. Hinrichsen. Optages i lauget 1867. Død 1901.
Fører af jagten »Ebenzer«.
32. 1901—09: Kapt. Hans Nielsen (se under oldermand nr. 27).
33. 1909—19: A. Andersen (1841—1919), gæstgiver. Født i Lysabild.
Søn af kådner Jens Andersen.
34. 1919—25: Kapt. Jörgen Ohlsen (se under oldermand nr. 28).
35. 1925—40: Christian Nielsen. Optaget 1895. Sejlede med jagten
»Anna Margarethe« stykgods Sønderborg—Kiel. Købte 1897
gaffelskonnerten »Frederikke«. Blev 1907 brofoged på ponton
broen.
36. 1940—54: Hans Lohse. Optages i lauget 1896. Død 1954. Havde
1889 jagten »Mimi«, som han solgte 1892, hvorefter han begyndte
en stevedoreforretning, som han drev med stor dygtighed. Han
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Havbogade, set fra Sundeved. I forgrunden et skib på bedding på Hans Mesters
værft. — Foto 1869.

holdt strengt på, at laugets gamle traditioner og skikke blev
overholdt, og her gik han aldrig på akkord.
37. 1954—66: Kapt. Christian Jordt. Optages i lauget 1931. Født
1891 som søn af skipper Jordt fra Helved. Han førte forskellige
skibe fra rederiet C. K. Hansen. Efter han gik i land, har han
været lærer på Statens Sømandsskole i Sønderborg.
38. 1966: Niels Knudsen. Optages i lauget 1950. Skibstømrer, siden
havneformand. Søn af skipper Chr. Knudsen.
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ORDFORKLARING
I det følgende er langtfra alle de specielle søfartsudtryk i bogen forklarede, men
kun de, der skønnes at have betydning for forståelsen af teksten, og især af billed
teksterne:
1. RIGNINGEN (mast og sejlføring):
]agt-rigget: Masten eller masterne er i ét stykke. Storsejlet fastholdes forneden
af en vandret bom og foroven af skråtstillct bom, begge med den ene ende
fastgjort til masten.

Skonnert-rigget: Masten eller masterne består af to stykker, undermast og stang.
Sejlene er anbragt omtrent som ved de jagt-riggede, dog kan den forreste mast
bære en rå, d.v.s. en vandret stang på tværs af skibet, der går lige langt ud på
hver side af masten.

Fuld-rigget: Masterne er sammensat af tre stykker: undermast, mærsestang og
bramstang. De er alle forsynede med ræer.
2. SKIBSTYPER:
Jagt: Sejskib med én mast, afrundet forstævn og lige agterende. Den kan føre
op til 5 sejl.

Galease: Sejlskib med to master (forrest den høje stormast, bagest den lavere
mesanmast). Den kan føre op til 7 sejl, anbragt som på en jagt.

Skonnert: Sejlskib med to, tre eller fire skonnert-riggede master. Enkelte skon
nerter med tre eller flere master kan have råer på forreste mast.
Brig: Sejlskib med to fuldriggede master, fokkemast og stormast.
Bark: Sejlskib med tre master, de to forreste (fokkemast og stormast) fuldrig
gede, den bageste (mesanmast) skonnertrigget. Barken kan dog have fire eller
fem master, hvor kun den bageste er skonnertrigget.
Barkentine: Sejlskib med tre, eventuelt flere master, hvoraf kun den forreste er
fuldrigget, de øvrige, lavere, er skonnertriggede.
3. SKIBSMÄL:
Kommerce-læster: Mål for skibets laste-evne (rumfang), benyttet indtil 1867.
Der var forskel på størrelsen, idet man i det meste af kongeriget brugte 1 kom
mercelæst lig 5,200 pund, mens man visse steder i landet brugte kommercelæster
på 4,200 pund og i Hamborg på 6,000 pund.
Bruttoregistertons : Rummål, hvori hele skibets rum er indregnet, fastlagt i en
gelsk kubikfod (1 reg.tons lig 100 eng. kubikfod). 1 kommercelæst svarede om
trent til 2 reg.tons, da man 1867 indførte sidstnævnte mål i Danmark.
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Beretninger

HISTORISK SAMFUND FOR ALS OG SUNDEVED 1969—70

Den årlige generalforsamling d. 23. marts 1970 havde samlet 135
medlemmer. Til dirigent valgtes lektor Viggo Petersen, der efter at
have konstateret generalforsamlingens lovlighed gav ordet til for
manden, 1rs. Bent Miang.
Formanden indledte med mindeord over de i året løb afdøde med
lemmer. Særlig omtaltes borgmester Anders Andersen for hans leven
de interesse for byen og egnen og for dens historiske baggrund. End
videre mindedes regnskabskonsulent Hans Frederiksen, Nordborg,
på grund af hans omfattende lokalhistoriske indsamlingsarbejde og
hans store kendskab til hjemstavnen.
Formanden aflagde derefter flg. beretning:
»Historisk Samfund for Als og Sundeved havde ved årets begyn
delse 986 medlemmer og siden er enkelte kommet til. Nogle medlem
mer har vi måttet lade udgå af medlemslisten, idet vi ikke fortsat
kunne bebyrde den i forvejen hårdt arbejdende kasserer og vor øko
nomi med gentagne, forgæves henvendelser. Vort medlemstal er helt
reelt, og vi kan derfor også ved denne generalforsamling glæde os
over den store tilslutning til og interesse for vort samfunds arbejde.
Vi er den største lokalhistoriske sammenslutning indenfor vort om
råde og håber, at det må forblive således.
I årets løb har vi ydet vore medlemmer følgende:
1) Ved generalforsamlingen i marts 1969 et interessant lysbilledforedrag af mag. art. fru Hanne Poulsen om malede sønderjyske
møbler. Foredragsholderen beskæftigede sig særligt med møbler fra
vor egn.
Til generalforsamlingen sørger vi som bekendt for at få kendte
fagfolk fra andre egne af landet for at kaste særlig glans over disse
foredrag, men vi må fremover være indstillet på, at disse foredrags
holdere ikke altid kan befatte sig med emner specielt fra vor egn.
Vi ved, at medlemmerne vil have interesse også for foredrag, der ved
rører andre egne, idet dette udvider horisonten udover det nære.
2) Vor sommerekskursion d. 8. 6. 69 med 176 deltagere gik til
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Tåsinge, Langeland og Thurø. Den blev en stor succes, og vejret var
vidunderligt. Det kunne vi også glæde os over på sejlturene til og
fra Fyn.
Programmet var stramt, men veltilrettelagt af turudvalget, som
påny ved denne lejlighed skal modtage en hjertelig tak for tilrette
læggelsen.
3) Den 25. oktober 1969 havde vi arrangeret en lørdags-eftermid
dagsekskursion til Nørreskoven med statsskovrider Poul Holbek som
vor fortræffelige cicerone. Hvis ikke skovrideren havde skullet til
selskab og deltagerne hjem, vandrede vi sikkert endnu idag omkring
deroppe. Det blev en særdeles udbytterig tur, hvor mange forstlige
og historiske emner blev behandlet.
Ved kaffebordet på Frydendal kro holdtes nogle korte foredrag,
og der var lejlighed til at stille spørgsmål. Der var 104 deltagere.
4) Årbogen for 1969 skulle være fremkommet i december 1969,
men på grund af forskellige redaktionelle vanskeligheder har den
først kunnet tilgå medlemmerne i marts 1970. Vi beder forsinkelsen
undskyldt, men medlemmerne har forhåbentlig ladet nåde gå for ret,
da de så, at bogen var væsentlig fyldigere end ellers.
Vi håber, at bogen har interesseret Dem. Den omhandler begiven
hederne i 1919—20 i vor hjemstavn, idet dette emne var oplagt i
50-året for genforeningen. Jeg takker bidragyderne for deres artikler
og særdeles Slettebo for hans redaktionelle arbejde, som han har ud
ført i en tid, hvor han i forvejen er stærkt bebyrdet bl. a. med om
organiseringen af museet.
Vi håber, at årbogen ikke må drukne i det store antal 50-års pub
likationer, der forventes at fremkomme.
Påny vil bestyrelsen ved denne lejlighed appellere til medlems
kredsen og andre om at levere artikler til vor årbog. Ingen skal være
bange for at indlevere et manuskript, idet vi er behjælpelige i enhver
henseende, også med billedmateriale o. a. Også vil vi bede medlems
kredsen foreslå emner til årbogen. Vi løber på vor egn ikke så let tør
for emner, men vi vil også gerne have forslag fra medlemmerne. Vi
mener det også rigtigt ved passende lejlighed at sætte én fagmand til
at skrive hele bogen, men må da selvfølgelig regne med helt andre
udgifter end nu, hvor vi takket være interesse og velvilje kun har
ydet en symbolsk godtgørelse for artiklerne (nærmest i form af nogle
frieksemplarer).
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Samfundet har i årets løb været repræsenteret ved museets besty
relsesmøder og ved årsmødet for »Sammenslutningen af lokalhisto
riske foreninger« og »Dansk Historisk Fællesforening«.
Med hensyn til vor økonomiske stilling henviser jeg til kassererens
beretning, men benytter allerede nu lejligheden til at takke Ministeriet
for kulturelle Anliggender, et velvilligt indstillet stort lokalt selskab
og et pengeinstitut samt forskellige kommuner for værdsat økonomisk
støtte. Med hensyn til kommunestøtten vil vi gøre en anstrengelse for,
at denne støtte bliver øget, idet vi mener, at vort arbejde kan fortjene
større kontant velvilje.
Må vi endvidere henlede opmærksomheden på, at samfundet endnu
ikke har været modtager af noget legat. Det kan jo gøres ved testa
mente. Også mindre beløb vil vi være glade for. (I 1970 har vi fået
en betydelig privat gave, der vil blive omtalt i næste beretning).
Sidste år nævntes på generalforsamlingen et forslag til oprettelse
af et byhistorisk arkiv- og en bygningsbevarende forening. Der har
allersenest været ført en frugtbar forhandling derom, som formentlig
1 nærmere fremtid vil bringe nyt til vore byhistorisk interesserede
medlemmer. I et nedsat udvalg repræsenterer hr. Slettebo museet og
vort samfund.
Pr. 1. april 1970 træder storkommunerne i virksomhed. Bl. a. bliver
Sønderborg sammenlagt med Dybbøl og Ulkebøl. Vi vil da forenings
mæssigt behandle dette område som ét, men håber for beboerne i de
2 tidligere landkommuner, at deres gode lokale ånd og det hidtil så
levende sogneliv må blive bevaret og overleve den administrative
nydannelse. Det samme gælder de øvrige sammenlagte sogne, men
for Dybbøl og Ulkebøl gælder jo specielt, at de kommer i selskab
med en særlig stor by-kommune.
Bestyrelsen takker alle medlemmer for Deres interesse og pressen
for god behandling af lokalhistorisk stof og venlig behandling af vort
samfund og dets arbejde. På beskeden vis kvitterede vi overfor pres
sen ved at invitere den med til sommerekskursionen.
Formanden takker specielt den øvrige bestyrelse for vågenhed og
hyggeligt samarbejde ved ofte meget omfattende bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen, der yder sit arbejde af interesse og med glæde, vil også
her i aften varmt opfordre medlemmerne til at agitere for vort sam
fund og dets arrangementer. Også vil vi bede endnu flere medlemmer
overveje at tegne sig som livsvarigt medlem for de beskedne 150,- kr.
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Det er ved tegning af nye medlemmer til vort samfund og ved del
tagelse i arrangementerne, at De kan honorere bestyrelsens arbejde.
Det er den bedste form for anerkendelse, vi kan tænke os. Vi foreslår,
at De taler med Deres familie, naboer, kolleger o.s.v. derom eller også
giver et kontingent som gave — måske endda et livsvarigt med
lemsskab«.
Efter beretningen gennemgik kassereren, pens, viceskoleinspektør
Hans Krogh, det omdelte regnskab. Det udviste et overskud på
15.763,35 kr. (der imidlertid siden afslutningen ved betaling af år
bogen var nedbragt til godt 6000,- kr.). Både beretning og regnskab
godkendtes.
Ved valgene genvalgtes H. P. Hansen, Ulkebøl, Aug. Korse, Bro
ager, og Hans Krogh, Sønderborg. Suppleanter og revisorer gen
valgtes.
Under »eventuelt« drøftedes sommerekskursionen til Dannevirke.
Dirigenten orienterede om nogle kommende jubilæumsskrifter i 50året for genforeningen, og J. Slettebo aflagde en kort beretning for
museet og redegjorde for planerne om en stor genforenings-udstilling.
Ved kaffebordet blev en række værdifulde bøger bortloddet.
Derefter holdt amanuensis Olfert Voss, Århus Universitet, et meget
levende foredrag om Dannevirke-problemer. Han gennemgik her
specielt de udgravninger, der nu foregår under dansk ledelse ved
Kovirke, ligesom han i det hele taget redegjorde for de senere års
undersøgelser i området. Den grundige gennemgang blev hilst med
stort bifald, og efter en kort diskussion afsluttedes mødet med, at der
udbragtes et leve for samfundets virke.
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DRIFTSREGNSKAB FOR ÄRET 1969/70

Indtægter.
Medlemskontingent 1969/70 ..........................
Medlemskontingent 1970/71 ..........................
Tilskud fra 14 kommuner ..............................
Tilskud fra Kulturministeriet .......................
5 nye livsvarige medlemmer..........................
Renter af bankkonti ........................................
Renter af obligationer ....................................
Salg af årbøger.................................................
Tilskud til årbogen 1968 ................................

14.215,00
215,00
1.175,00
1.200,00
750,00
577,05
1.103,00

14.430,00

3.125,00

1.680,05
512,00
750,00
20.497,05

Udgifter:
Ang. årbogen 1969/70 ....................................
Papir og tryksager...........................................
Portoudgifter ....................................................
Møder og udflugter.........................................
medlemmernes eget tilskud.......................
Kontingent til 2 landsforeninger...................
Honorarer.........................................................
Repræsentation .................................................
Diverse udgifter...............................................
Overskud............................................................

204,75
452,91
705,73
6.181,27
3.936,70

1.158,64
2.244,57
520,00
250,00
205,50
150,24
15.763,35

20.497,05
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STATUS PR. 28. 2. 1970

Aktiver:
1. Fond til særlige formål
obligationer nom. 6000 kr................................................
2. Fond for livsvarige medlemmer (31)
obligationer nom. 6000 kr................................................
3. Rest obligationer nom. 4000 kr.......................................
4. Præmieobligationer 1962 nom. 1000 kr..........................
5. Sparekassen Sønderjylland, indlån ...............................
6. Sparekassen Sønderjylland, folio....................................
7. Sparekassen for Ulkebøl Sogn, påanfordring...............
8. Sparekassen Nordborg.....................................................
9. Postgiro...............................................................................

4.708,00

4.708,00
3.139,38
1.000,00
14.592,87
627,53
8.064,86
394,32
1.340,21

38.575,17
Passiver:
1. Fond til særligt formål.....................................................
2. Fond for livsvarige medlemmer....................................
3. Kapital 1.3.69 ............................................. 22.811,82
+ driftsoverskud ........................................
15.763,35
38.575,17
-r- båndlagt (nr. 1 og 2)..............................
9.416,00
Disponibel kapital....................................... 29.159,17

4.708,00
4.708,00

29.159,17

38.575,17
Sønderborg, den 28. 2. 1970.

sign. Hans Krogh
kasserer

Ovenstående regnskab er dags dato revideret for indtægternes og
udgifternes vedkommende og er fundet i overensstemmelse med bilag,
bankbøger og girokonto. Værdibeholdningerne var tilstede.
Sønderborg, den 16. 3. 1970.
sign. C. Paulsen
sign. Sv. Hollensen.
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MUSEET PÅ SØNDERBORG SLOT

Som nævnt i sidste beretning rådede Museet på Sønderborg slot i
sommeren 1969 over sit hidtil mindste udstillingsareal med ialt 10
rum foruden Dronning Dorotheas kapel og det nyåbnede Chr. III’s
bageri. Da udstillingen var tilrettelagt med særlig henblik på lejr
skole-undervisning, lykkedes det at fastholde det normale skolebesøg,
men iøvrigt faldt besøget mærkbart, så det samlede besøgstal for før
ste gang i en lang årrække kom under 50.000.
I vinteren 1969/70 forberedtes den store mindeudstilling for gen
foreningen. Oprindelig havde museet planer om selv at lave en udstil
ling i tre store rum og at supplere denne med en udstilling om slottets
bygningshistorie. Imidlertid fremkom forslag om, at udstillingen gen
nemførtes i samarbejde med Det nationalhistoriske Museum på Frede
riksborg slot og Museet på Koldinghus. Da det herefter tilmed blev
muligt at låne materiale på Rigsdagen og på Folkehjem i Åbenrå for
uden hos en række private, måtte udstillingen udvides, så den kom til
at fylde alle seks rum på 2. sal i sydfløjen. Arkitekt Søren Sass blev
arkitekt for den meget omfattende særudstilling, ligesom han stod for
tilrettelæggelsen af kataloget. Dette indeholdt artikler af museums
direktør J. Paulsen og inspektørerne Sigvard Skov og J. Slettebo. Fra
Carlsberg Mindelegat blev givet en betydelig støtte til kataloget og
til arkitektbistand. Genforeningsudstillingen åbnede den 21. juni og
var oprindelig planlagt til at lukke den 31. august, men af hensyn til
lejrskolerne forlængedes den til 15. september. Ved åbningen, hvori
deltog omkring 100 indbudte, talte amtmand C. A. Vagn-Hansen og
museumsinspektør J. Slettebo, mens museumsdirektør Jørgen Paulsen
holdt hovedtalen. Udstillingen blev godt besøgt, så godt, at museets
besøgsrekord for en enkelt dag, der var på 1370, blev slået to gange,
først med 1525 og dernæst med 1682. På den store festdag på Dybbøl
d. 11. juli blev udstillingen holdt åben til kl. 20, så en række af del
tagerne i Folketingets reception på slottet fik lejlighed til at indlede
med en gennemgang af udstillingen.
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løvrigt blev slottet besøgt af flere rejseselskaber end normalt og af
gæster ved de mange foreninger, der havde lagt deres årsmøde i Søn
derborg i anledning af 50-året for 1920. Også antallet af udenlandske
gæster var større end de forrige år. Der er næppe tvivl om, at denne
første større særudstilling, siden slottets restaurering blev påbegyndt,
var en publikumsmæssig succes. Det var imidlertid også en over
ordentlig bekostelig udstilling, der trods betydelig støtte fra Carls
berg Mindelegat og de to andre deltagende museer har medført en
betydelig udgift for Museet på Sønderborg slot. Da særudstillinger vil
blive stadigt mere nødvendige i de kommende år, må museet derfor
forberede sig på at skulle etablere en ganske betydelig udstillings
konto ved siden af den eksisterende nyordningskonto.
Genforeningsudstillingen betød foruden det store besøgstal også, at
museet modtog et stort antal gaver. Blandt de vigtigste kan nævnes, at
den ene af de fire kvinder, der på Dybbøl i 1920 overrakte et Danne
brogsflag til Chr. X, forærede museet den hvide kjole, hun havde på,
og sekretæren for Mr. Brudenell-Bruce, CIS, har skænket museet sin
smukke CIS-medaille i bronze med tilhørende dokumenter. Fra det
engelske regiment, der i 1920 sammen med franske alpejægere var
stillet til rådighed for »Den internationale Kommission« modtog mu
seet et komplet sæt distinktioner til den allerede tidligere erhvervede
uniform. Desuden modtog museet i forårets og sommerens løb nogle
flag fra en af æresportene d. 11. juli 1920, en samling afstemnings
plakater og en hel række billeder og fotografier fra afstemnings- og
genforeningstiden.
Museet har herudover modtaget to betydelige testamentariske ga
ver. Den ene bestod af fire malerier fra slutningen af forrige århun
drede, testamenteret af kaptajn Flindt, Rinkenæs. Den anden gave
var testamenteret til museet af frk. Thyra Hansen, Sønderborg. Den
bestod dels af et par store malerier med skibsmotiver, dels af et meget
smukt træskrin med sølvbeslag, udført af frk. Hansens bror, afdøde
guldsmed Holger Hansen, Sønderborg, der iøvrigt også i sin tid havde
skænket adskillige ting til museet, samt af to sølvflødekander i form
af køer og ikke mindre end tre hovedvandsæg af sønderjysk type. En
meget fornem og velkommen gave.
Endelig har museet modtaget en del gaver til dets øvrige afdelin
ger, bl. a. til de kulturhistoriske samlinger. Desuden har museet købt
forskellige ting, bl. a. tre interessante tegninger fra Sønderborg slot
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og havn fra ca. 1850, vistnok udført af marinemaleren C. F. Sørensen,
og en lille samling viser fra Treårskrigen.
Kunstafdelingen har også foretaget en række indkøb. Det ældste er
et maleri ,»Sabinerindernes rov«, malet ca. 1730 af Hendrik Krock.
Desuden er købt et stort maleri af O. D. Ottesen, og af nyere kunst
to malerier af Peter Nicolaisen, erhvervet på kunstnerens store ud
stilling i Sønderjyllands-hallen samt en collage af Franziska Clausen.
I fortsættelse af sidste års museumskursus i Vester Vedsted deltog
museumsinspektøren vinteren igennem i en serie specialmøder om ud
stillingsteknik. Desuden har han deltaget i museumsforeningens års
møde og i en serie drøftelser nødvendiggjort af, at dannelsen af det
sønderjyske storamt vil medføre nye museumsvedtægter. Endelig har
han deltaget i byggeudvalgsmøder vedrørende restureringen af Søn
derborg slot. På årets museumskursus i Vester Vedsted deltog mu
seumspædagog, fru Inge Adriansen for museet.
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RESTAURERINGEN AF SØNDERBORG SLOT

Arbejdet var i vinteren 1969/70 koncentreret om rummene på 2. sal
af henholdsvis nord- og sydfløjen. I nordfløjen fik det store østre
for-rum nyt gulv og nyt loft, idet de gamle bjælker her som i slottets
øvrige hjørner var så medtagne, at de måtte udskiftes. Den store
dansesal blev gjort færdig. Også den fik nyt gulv, men bjælkerne
kunne med enkelte reparationer bevares, så loftet nu står med gamle
brune bjælker og nye, rødmalede brædder over. Den godt 30 m lange
sal har 8 vinduer ud mod havnen og 7 mod gården, som slottets
øvrige vinduer alle kopieret efter v. Platens barokvindue fra 1720.
Om aftenen sørger 16 kuglerunde lampetter for belysningen.
Den store dansesal i nordfløjen blev så vidt færdig, at det var mu
ligt for Folketingets præsidium at holde en reception for 300 indbudte
gæster d. 11. juli. Endnu mangler dog flere ting, bl. a. belysning i
forrum, garderobe og ekstra udgang, så det er ikke blevet muligt alle
rede i år at benytte den smukke sal til andre formål. Forhåbentlig
lykkes det efterhånden at få salen udnyttet, bl. a. til kammerkoncer
ter. Det er tanken, at salen og de to forrum skal prydes med enkelte
møbler m. v. fra renaissancen. Foreløbigt er købt et skab og flere
andre ting, og desuden har Kunstindustri-museet deponeret en stor
Bryssel-Gobelin og Frederiksborgmuseet har deponeret en kiste fra
Sundeved og et maleri af den slesvigske maler Jürgen Ovens. Der er
ingen tvivl om at hele nordfløjens anden sal vil blive en af slottets
store attraktioner, når den engang åbnes for publikum.
Endnu mangler dog adskilligt, i nordfløjen således belysning i for
rum, garderobe og reserveudgang, i sydfløjen belysning.
I sommeren 1970 har arbejdet især været samlet om det ydre. Vest
fløjens tag er nu som det sidste helt fornyet, ligesom nordvesttårnet
har fået nyt tag. Alle fire fløjes gårdfacader er nu færdige med for
nyelse af alle vinduer og reparation af alle murflader. De tre trappe
tårne er sat i stand udvendig og i stedet for de gamle skifertage er de
alle tre blevet tækkede med bly. I det sydlige trappetårn er alle de
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gamle nedslidte trin udskiftede med helt nye, svære og meget smukke
egetræstrin.
I efterårets løb er arbejdet så flyttet ud til vestfløjens yderside,
samtidig med at tømrerne er gået i gang med den indre vindeltrappe
i sydøst. Desuden mangler 1.-salen i sydfløjen, alt indvendigt arbejde
i vestfløjen, en del arbejde i nordfløjen og på lofterne samt alle kæld
re. Det vil formentlig tage mindst 2 finansår, før selve bygnings
istandsættelsen kan afsluttes, og så kommer hertil arbejde med gårds
plads og i slotsparken.
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Privateksportørers
Skibstransport A/s

SØNDERBORG

Det går
hurtigere
i sparekassen
Den moderne sparekasse klarer Deres økonomi

SPAREKASSEN
SØNDERJYLLAND

en international
virksomhed
med
hovedkvarter i
Danmark

En valutaskabende virksomhed, der er med til at skabe respekt
om dansk industri og dens formåen i udlandet.
Produktionen er stigende (70.000 enheder
forlader Danfoss hver dag året rundt - et resultat, vi er stolte af),
nye produkter udvikles, fabrikker udbygges både i Danmark
og hos vore datterselskaber verden over.
Flere og flere ønsker Danfoss kvalitetsprodukter.
Der er international aktivitet på Danfoss.
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