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CHR. CLEMMENSEN SKIBSMÆGLERFORRETNING 

vi Kai Backhauscn

Jubilæumsskriftet er udarbejdet i anledning af skibs
mæglerforretningens 100 års beståen og i erkendelse 
af og med dyb respekt for den store og mangeårige ind
sats, forretningens grundlægger, mægler Hans Christian 
Clemmensen, og hans søn og medarbejder, konsul Jacob 
Clemmensen, har ydet for Odense havn, for forretnin
gen og mæglerstanden, og samtidig som udtryk for stor 
taknemmelighed til skibsmægler Uffe Clemmensen for et 
gennem 22 år nobelt og harmonisk samarbejde.



Mægler Hans Christian Clemmensen Skibsmægler, konsul
1839 — 1918 Jacob Christian Clemmensen

1875 - 1944

Edsvoren skibs- og varemægler 
Uffe Clemmensen

Statsaut. skibsmægler 
Kai Backhausen



CHR. CLEMMENSEN . SKIBSMÆGLERFORRETNING 
1866 - 17. APRIL - 1966

M æglerforretningen blev oprindelig grundlagt af mægler 
Vilh. E. Pedersen i 1865.

I hans forretning indtrådte Hans Christian Clemmensen, som 
den 24. marts 1866 fik kgl. bevilling som mægler i Odense. For
retningen fortsatte en kort tid under forretningsnavnet Pedersen 
& Clemmensen, indtil Vilh. E. Pedersen, grundet sygdom, 
måtte trække sig tilbage.

Mægler Hans Christian Clemmensen grundlagde derefter — 
den 17. april 1866 — sin egen mæglerforretning under navnet

CHR. CLEMMENSEN

Hans Christian Clemmensen var født i Odense i 1839 (død 
1918) og var i årene 1855—1862 ansat hos firmaet Elias B. 
Muus i Kerteminde. Han blev derefter knyttet til Elias B. 
Muus’ forretning i Odense og blev her, til han fik kgl. bevilling 
som mægler.

Mægler Hans Christian Clemmensen var R. af Dbg. I en 
årrække var han medlem af Odense Handelsstandsforenings 
bestyrelse, deraf ikke få år dens næstformand. Desuden var han 
en årrække medlem af repræsentantskabet i Fyens Disconto 
Kasse og formand for dens kontrolkomité samt medlem af 
repræsentantskabet for Sydfyenske Jernbaner.

Som skibsmægler havde Hans Christian Clemmensen den 
mest vidtgående interesse for Odense Havns udvidelse, og han 
ofrede denne sag et betydeligt og virkningsfuldt arbejde. I tiden, 
han virkede, så han en fremvækst i handelslivet i Odense, som
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Bekræftelse af mægler Hans Christian Clemmensens edsaflæggelse for „Borgmester 
og Raad udi Staden Odense“



man i 60’eme knapt havde tænkt sig. Ganske naturligt måtte 
da denne vækst henlede opmærksomheden på nødvendigheden 
af, at havnen blev udvidet og tilsejlingsforholdene betydeligt 
forbedrede. Det var af den største betydning for hele byens han
delsliv, for dens fremtid og dens fremgang.

Mægler Hans Christian Clemmensen var en af de mænd, der 
først rettede byens opmærksomhed herpå, som tidligst havde 
blikket åbent herfor, og som ved alle lejligheder greb til i arbej
det herfor.

Odense Havn havde i 60’erne kun en dybde af 10—11 fod, 
senere blev farvandet op til havnen uddybet til 19 fod, men oprin
delig var det mægler Clemmensens tanke at nå til de 22 fod. 
Han fik også Handelsstandsforeningen med sig i arbejdet her
for, men desværre lykkedes det ikke dengang at overbevise 
byrådet om, at de store omkostninger i den anledning ville 
betale sig for byen.

Tiden har dog givet mægler Clemmensen ret i hans fremsyn, 
og farvandet op til havnen og i havnen har i dag en dybde af 
7/2 meter.

Mægler Hans Christian Clemmensen var medstifter af

Provinsmæglerforeningen for Danmark,

hvis formand i dag er skibsmægler, konsul J. U. Jepsen, Korsør. 
Efter indbydelse af mægler P. Mahler i Skelskør afholdtes nem
lig i november 1895 et møde af mæglere fra en del danske byer 
uden for København for, som det hedder i beretningen derom, 
at tage under overvejelse, hvad der kunne gøres for at mod
arbejde de stærke indgreb, der fra forskellig side gøres i provins- 
mæglernes virksomhed og for at søge dannet en sammenslutning 
af provinsmæglere for varetagelse af disses almindelige interes
ser. Et udvalg, bestående af bl. a. mægler Christian Clemmen
sen, nedsattes til at foretage de nødvendige forberedelser og 
udarbejde forslag til love.

Efter forudgående indbydelse fra det nedsatte udvalg afhold-
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tes derefter den 6. september 1896 konstituerende møde, hvor 
provinsmæglerforeningen endelig stiftedes, og dens første love 
vedtoges. Til at udgøre bestyrelsen valgtes enstemmig udvalgets 
medlemmer, der konstituerede sig med mægler Christian Clem- 
mensen som formand.

På generalforsamlingen i 1918 ønskede formanden på grund 
af sygdom at trække sig tilbage og blev da udnævnt til æres
medlem af foreningen. Konsul Jac. Clemmensen — søn af 
mægler Christian Clemmensen — overtog derefter formands
posten, som han beklædte indtil 1921 efterfulgt af konsul L. Jep
sen, Korsør.

Henholdsvis i 1901 og 1903 indtrådte mægler Clemmensens 
to sønner i forretningen.

Jacob Christian Clemmensen — født 1875 (død 1944) — fik 
i 1901 kgl. bestalling som skibsmægler i Odense, blev i 1902 
fransk konsul og i 1915 tillige italiensk konsul.

Konsul Jacob Clemmensen havde gennemgået en ualmin
delig omfattende uddannelse, idet han fra 1893 til 1901 var 
ansat i kendte skibsmægler- og befragtningsforretninger i Eng
land, Frankrig, Tyskland, Rusland og Belgien, deraf 1898—1901 
som chef for danske filialer i Antwerpen, London og Libau.

Jacob Clemmensen var Ridder af Dannebrog og dekoreret 
med flere udenlandske ordener, hvoriblandt Ridder af Æres
legionen og Ridder af den italienske Kroneorden. Han var for
mand for Alliance Française 1914—1921, formand for Provins
mæglerforeningen for Danmark 1918—1921 og æresmedlem af 
denne forening fra 1921.

Mægler Uffe Clemmensen er født 1877. Efter først at have 
gennemgået sin læretid i kom-, foderstof- og trælastforretninger 
i Odense fik han ansættelse i betydende eksportfirmaer i udlan
det: i Tyskland (korn og foderstoffer), i England (kul og 
shipping), i Svcrrig (trælast) og afsluttede endelig sin uddan
nelse i København.

I 1903 fik Uffe Clemmensen kgl. beskikkelse til at være vare-,
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i.
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Snbibmibt een kagler for Siben maa anfeee htilr«fFr?io fer £)&<«&, faa Fa» bog 
iiüagiirtate», faafremt foranbrebe $lbbmuft«»bigi)eber maatfe giere (aabant frtwbtttf, befPifbe 
^iere; bog maae ttte $Icre foranbeö bevilling, web nanbre ^Inraliteten af 25pete #a«b» 
lenbe maatfe onjle bet, teih SSetornFinng bevtor, tifligetaeb ben ubftebte gkblfihtg, Ser af 
Sftagtfttötf» iitb(cttb?$ hi 9>e»tf fötneral^Solbfammer eg Sommetee * Sollegiam.

%nge» mag beiThtch hl ^tegiet abe» ^etfonet tf et gobt Stygt«; og bet fremfor 91m 
bre berhl wigeö Øategnne, font wb U^elb abe« egt» Strebe fcabe ttlfat bereh formue «

Uddrag af „Mægler-Artikler for Odense Kjøbstæd“
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Frederik H

SK. ©efcefktø.

Ø&røtørcg. <&$fevcr, åntfem. 0.$$twtøWW-
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----------„Skrevet i Vor Kongelige Residentsstad Kjøbenhavn den 26. Mai 1830“



veksel- og assurancemægler i Odense købstad og i 1915 tillige 
til at være skibsmægler. Han var medlem af Odense Handels
standsforenings bestyrelse 1917—1947, var medlem af repræsen
tantskabet i Fyens Disconto Kasse 1919—1959 og fra 1925 tillige 
medlem af dens bestyrelse, medlem af bestyrelsen for Arbejds
giverforeningen for Odense Havn 1919—1925 og medlem af 
Handelsretten for Odense retskreds 1921 — 1950.

Efter faderens død i 1918 videreførte konsul Jacob Clem- 
mensen og mægler Uffe Clemmensen forretningen under samme 
forretningsnavn som hidtil.

Efter konsul Jacob Clemmensens død i 1944 indtrådte skibs
mægler Kai Backhausen den 17. februar 1944 som ansvarlig 
partner i forretningen.

Skibsmægler Kai Backhausen er født i Odense i 1914 og 
efter indstilling fra Odense Handelsstandsforening modtog han 
den 24. juni 1944 fra Handelsministeriet beskikkelse som stats
autoriset skibsmægler.

Skibsmægler Kai Backhausen har siden 1949 været medlem 
af Odense Handelsstandsforenings bestyrelse. Han er siden 1958 
medlem af Odense Kanal- og Havneudvalg som repræsentant 
for Odense Handelsstandsforening, medlem af Handelsretten 
for Odense købstad siden 1951, medstifter af og formand for 
lokalforeningen af Foreningen til Søfartens Fremme samt med
lem af denne forenings central- og hovedbestyrelse. Endvidere 
medlem af bestyrelsen for Provinsmæglerforeningen for Dan
mark siden 1958.

Ved indgangen til 1966 er skibsmægler Uffe Clemmensen på 
grund af alder trådt tilbage som aktiv deltager i forretningen, 
som videreføres under samme navn med skibsmægler Kai Back
hausen som eneste ansvarlige indehaver.



Sortn tUar
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ciFbcn Sjette og Ttiierfjeijb ©ammes Ttrve = ©uccesforer ubi Stegjeringen, fjuib og froe; Sttagiftrafen, fom 

min forefaffe ©vrigfjeb, fjertg og ipbig.
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©aa fanbt fjjaipe mig ©ub og fjans fjeitige Ocb!

Formular til edsaflæggelse i henhold til mæglerartikler af 26. maj 1830
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V>hr. Clemmensens skibsmæglerforretning har gennem de 
mange år været drevet som en udpræget klarerings- og befragt
ningsforretning med derunder hørende shippingforretninger, 
såsom linieagenturer, ekspeditionsforretninger af varer og ha
vari-agentur, ligesom forretningen med mellemrum gennem de 
mange år har haft enebefragtningen af forskellige skibe.

I tidligere år havde forretningen enerepræsensation af bety
dende udenlandske handelshuses varer, herunder bl. a. olie
kager, kul og koks, og forretningen er fortsat virksom inden for 
kul- og koks-agentur.

Allerede i 1872 modtog forretningen fuldmagt til
,,for det Fjerde Søforsikkringsselskab i Kjøbenhavn 
at modtage og afslutte Sø-Forsikkringer“.
I 1891 modtog Chr. Clemmensens forretning appointment

som Correspondent to Board of Underwriters of New York — 
ifølge senere certifikat appointed Correspondent of The Ameri
can Institute of Marine Underwriters.

Med certifikat af 8. oktober 1947 modtog forretningen fra 
The Corporation of Lloyd’s London appointment som Lloyd’s 
agent i Odense med underagenter i Kerteminde, Bogense, Assens 
og Middelfart.

Forretningen er i dag fast agent for en lang række kendte 
og betydende linie-rederier, ligesom forretningen som ,,Claims 
and/or settling agent“ repræsenterer en lang række forsikrings
selskaber med hjemsted i

Danmark Sverige England Holland
Belgien Frankrig Tyskland Svejts
Italien Spanien Portugal U.S.A.
Japan Kina Indien Hindustan
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AGENTER EOR:

Aktieselskabet Det Østasiatiske Kompagni 
København

Svenska Ostasiatiska Kompagniet 
Gøteborg

Rederiaktiebolagct Svenska Lloyd 
Gøteborg

The Scandinavian West Africa Line (Transatlantic) 
Gøteborg

Leif Høegh & Co. A/S 
Oslo

H. F. Eimskipafjelag Islands 
Reykjavik

American Scantic Line (Moore & McCormack)
New York — København

Koninklijkc Nedcrlandschc Stoomboots Maatschappij N.V. 
Amsterdam 

m. fl.



Til venstre Iversens anlæg, hvor Munke Mølle og Dampmøllen Victoria nu ligger. Til højre Kanalvej.



ODENSE HAVN

Odense har, skønt den ligger midt på Fyn, altid været en 
søfartsby, idet et naturligt løb, dannet af tidevandsstrømmen og 
Odense Å fører fra Kattegat gennem Gabet og hele Odense 
Fjord til åens udløb ved Skibhusene ca. 4 km fra byen. Herfra 
kunne man med fortidens lidet dybgående både sejle videre 
enten ad Odense Å eller gennem Baagø Strand ved Stavids- 
åens udløb. Ad den sidstnævnte vej skal vendiske sørøvere være 
trængt ind og ødelagt Næsbyhoved Slot, hvis voldgrave endnu 
kan ses i Næsbyhoved Skov. Disse åer har dog næppe haft nogen 
betydning som sejlløb, og på Valdemar Atterdags tid blev der 
indrettet vandmøller ved henholdsvis Ejby og Næsbyhoved, 
hvorefter kun Odense-åens nederste del kunne bruges. Her 
erhvervede Odense i 1288 „Skibsmaen“ ved Biskorup, hvor der 
en overgang blev losset skibe. Den i gamle skrifter omtalte 
„Havn ved Odense“ har dog utvivlsomt ligget ud for den æld
gamle skipperby Stige og næppe været andet end et sted, hvor 
skibene kunne kaste anker og ligge nogenlunde sikkert og roligt. 
Her blev varerne omladet i mindre fartøjer, de såkaldte „Eger“, 
og ført i land, navnlig ved Skibhusene, hvorfra varerne måtte 
transporteres over land til Odense. Munkebo ved Kerteminde 
Nor skal dog også have været benyttet som udskibningssted. Da 
man senere fik lidt større skibe, måtte disse losses ved andre 
fynske byer, f. eks. Kerteminde, hvor den odenseanske storkøb
mand og skibsreder Oluf Bager (1521 — 1601) skal have losset
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Udsigt fra Kanalvej mod tidligere gamle havnebassin

cn del skibe. Med datidens dårlige veje og trafikmidler var disse 
forhold selvfølgelig utilfredsstillende for byens handelsstand, og 
derfor opstod tanken om en kanal helt ind til Odense by.

Den første, der fremkom med et sådant projekt, var præsten 
ved Frue Kirke i Odense, Salomon von Haven. I indledningen 
til projektet siger han bl. a.: ,,Odense er mit Sparta, dette vil 
jeg gavne.“ Han fremkom med projektet ved en fest på Kate
dralskolen på kongens fødselsdag 1757. Projektet opbevaredes 
som et latinsk håndskrift på Katedralskolen, indtil det for en del 
år siden sporløst forsvandt. Efter Salomon von Havens plan 
skulle havnen anlægges i østre bydel ved „Pjentedam“, og her
fra skulle graves en kanal i ret linie til Odense Å ved Seden. 
Projektet indeholdt både planer, beskrivelse, overslag (6.000 
rigsdaler) og beregninger, som von Haven afsluttede med: ,,Og 
hvis nogen ikke kan forstå dette, må han være mere blind end en 
muldvarp.“

Det var dog først den initiativrige kammerherre Friedrich 
v. Buchwald, stiftamtmand i Odense 1789—1798, der efter han
delsstandens tilskyndelse fik staten gjort interesseret, så der blev 
nedsat en ,,Odense Kanal Udførelses-Kommission“ på 5 med-
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„Trællebanen“ langs Odense kanal

Tidligt billede fra nuværende bassin I
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lemmer, hvis navne findes på mindestenen, som i 1929 rejstes 
lige syd for det havnebassin, som kommissionen fik gravet. 
Buchwald blev formand, og et af dens medlemmer, kaptajn 
Wegener, udarbejdede et projekt, som under hans og kommis
sionens ledelse udførtes i årene 1797—1804. Kanalens dybde var 
ca. 2% m, og dens længde til enden af dæmningerne nord for 
Stige var ca. 7 /2 km. I havnen byggedes ca. 300 m bolværk, og 
det hele kostede staten ca. 170.000 rigsdaler.

Pengene skaffedes fra forskellige fond, mod at staten udstedte 
obligationer for beløbene. I betragtning af, at man endnu ikke 
kendte dampmaskinen og andre af vor tids tekniske hjælpe
midler, var det et meget betydeligt arbejde, der her var udført.

Endnu inden kanalen var helt færdig, gled det første skib ind 
i bassinet, og i „Fyns Avis“ for 7. oktober 1803 kan læses om 
„den brave skipper Svend Pedersen Gandrup“, der ombord på 
jagten „Ncptunus“ vovede at sejle gennem den nye kanal uden 
lods, kun ledsaget af kanalmester Flury. Begivenheden vakte stor 
opmærksomhed, blev kongelig hilst med kanonsalut fra Kr. Ivcr- 
sens lystanlæg ved Tollelund og jublende hurraråb af de mange 
mennesker, der havde taget opstilling på begge sider af kanalen. 
Og med krudtrøgen, som drev over kanalen, mens skipperen 
sindrigt lagde til ved det tjæreduftende bolværk, havde Odense 
Havn fået sin lige så improviserede som beskedne indvielse.

For sejlskibene kunne det i gamle dage nok være lidt besvær
ligt at komme gennem den lange kanal. Småskippernc sendte 
skibsdrengen — eller konen — i land med en slæbeline, og gående 
på en sti, kaldet „Trællebanen“, med linen over nakken besør
gede de skibet ind eller ud. Man kunne dog også, formedelst en 
daler leje en mand med en hest i Stige til at besørge bugse- 
ringen.

Odense havde fået en statshavn, og forventningerne var store, 
men de følgende årtier bragte ufred, dårlige tider med stats
bankerot og ingen større fremgang, og da handelsstanden mente, 
at staten viste for lidt interesse for havnen, købte Odense kom-
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Den store havnebrand i 1925

munc denne i 1858 for ialt 100.000 rigsdaler at betale i løbet af 
28 år.

I 1863 anskaffede havnevæsenet dampbugserbåden „Dag
mar“ og i 1893 dampbugserbåden „Fremad“, som udførte bug- 
sering og isbrydning i sejlløbet indtil 1931, da havnevæsenc lod 
bygge bugserbåden „Set. Knud“, men da driften heraf efter
hånden ikke mere kunne betale sig, indgik man kontrakt med 
bjergningsselskabet Em. Z. Svitzer om bugsering og isbrydning 
på Odense Havn, kanal og fjord. Når sejlads på Odense Havn 
kan standse under isforhold, som f. eks. i vinteren 1946—47, er 
det kun, fordi isen i Kattegat gør det umuligt for skibene at nå 
ind til Gabet.

På grund af udviklingen inden for handel, industri og land
brug begyndte en fremgang, som medførte, at sejlløbet gentagne 
gange måtte uddybes. I 1886 blev vanddybden forøget til 4,1 m, 
og i 1904 uddybedes der til 6,0 m, medens kanalen blev rettet
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Finsk S/S „Myllykoski“ — første skib med kul til I/S Fynsværket

Første grabfuld kul til det nye Fynsværkets kulgård

30



S.W.A.L.’s M/S „Bolmaren“ og Høegh Line’s M/S „Høegh Aurore“ 
— begge skibe med kævler fra Vestafrika.

Trængsel på gamle stykgodskaj. Kævler fra Vestafrika.
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ud mellem „Fandens Krog“ og Stige og Baagø strand ind
dæmmet. Endelig i 1921 blev vanddybden forøget til de nuvæ
rende 7,5 m, bolværkslængden på daværende tidspunkt var da 
vokset til ca. 1750 m. Ved den sidste uddybning, der strakte sig 
indtil 1 km uden for Gabet og kostede ca. 7 mili. kroner, blev 
flere sving rettet ud, og der blev opfyldt båkcøer og lededæm
ninger til hjælp for sejladsen. Sejlløbets bundbredde varierer 
fra 22 m i kanalen til 60 m på yderfjorden med udvidelser i 
krumninger og vigepladser. Skibe på indtil ca. 6000 tons død
vægt kan gå ind med fuld last, medens mange større skibe, f. eks. 
Ø.K.s m.s. „KINA“, der laster ca. 12.000 tons, har været inde 
med partlast. Også Victory- og Libertyskibe samt tankskibe på 
indtil 16,000 tons dødvægt har anløbet havnen med partlast. 
Endvidere er nybygninger på op til ca. 42.000 tons fra Odense 
Stålskibsværft sejlet ud gennem sejlløbet. Sejlløbet fra Gabet til 
havnen er ca. 21 km lang og følger en naturlig rende gennem 
Odense Fjord ind til Lumby strand, hvor den ca. 8 km lange 
gravede kanal begynder. Der er lodspligt på kanalstrækningcn 
mellem Stige og Odense for skibe over 100 brt. for indgående, 
150 brt. for udgående, når de ikke er hjemmehørende i Odense. 
Lodsningen besørges af statslodserierne ved Stige og Gabet.

I 1886 påbegyndtes det østre havnebassin, det nuværende 
bassin I, og navnlig i den sidste menneskealder har det været 
nødvendigt gang på gang at bygge nye bolværker, således gen
nemførtes i krigsårene den store udvidelse mod vest, omfattende 
flytningen af Bogense landevej og udvidelse af bassin II med 
tilhørende svajebassin og bygningen af 590 m bolværk. I samme 
periode og i årene umiddelbart efter anlagdes Tolderlundsvej 
og Havnegades forlængelse gennem Baagø strand til Færgevej, 
medens store arealer blev gjort udlejningsmodne ved gennem
førelse af væsentlige afgravningsarbejder. I denne forbindelse 
bør nævnes, at bygge- og montagearbejderne af kraftværket 
I/S Fynsværket stod på i årene 1949—1953, og at værket over
tog forsyningen af elektricitet til interessenterne den 1. juli
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Udvalget

Tilvejebringelse af Laanet af 1920

Odense Kanal og Havns Uddybning, 
«udhuset, Odense. Telefon 72.

Havneudvidelsens økonomiske Side.
Odense Kanal og Havns Udvidelse og Uddybning vil efter de indkomne 

Tilbud koste ca. Kr. 7.<WM>.(MM>.
I den 15 — 18 Maaneders Byggeperiode vil der i Benler paaløbe ialt højst ca. 

Kr. 200.000.
Da Staten aarlig i de første 8 Aar bidrager 3 " o af Anlægssummen, skal Ka

nalen i de første 8 Aar til Renter aarlig kun udrede ca. Kr. 216.000.
Kan del nu ogsaa ventes, at disse Penge vil indgaa?
Svaret mau ubetinget blive: „Ja, ikke alene dette Beløb vil indgaa, 

der vil indgaa langt mere.*'
Hvorfor?
Fordi Kanalens Regnskaber gennem Aarene klart og uomstødelig beviser:

1) at dybere Vand i Kanalen altid har givet større og stadig 
stigende Indtægter,

2) at Kanalens Indtægter i det lange Løb altid har kunnet 
bære Udgifterne ved enhver Uddybning og Udvidelse, indtil 
Blokaden for en Tid lammede Trafikken.
Se paa følgende Tal, der viser Havnens Indta'gter af Havne- og Bropenge i 

en Del Aar, begyndende med Aaret 1901.
I 1901 beløb Havne- og Bropenge sig til Kr. 108.569,07 
» 1903 » » » » » » 150.977.29

Havnens Regnskabsaar løber siden 1. April 1901 fra 1'« til 315.

1905'6 beløb Havne- og Bropenge sig til Kr. 174.957,30
7'8 » » » » » » 188.212,00
9/10 » » » , » » 197.010,15

10/11 » » » » »» » 219.306,01
11/12 » » » » » 234.610,21
12 13 » » « » >» » 249.178,90
1311 » » » » » » 209.909,31
1415 ». »» ,» » „ » 291.807,31
15.16 » » » » ». » 302.510,58
10 17 » » >» » » - 202.727,50
17 /18 » » » » 157.358,58
18 19 » » » » » » 173.022,80

Se, hvor jævnt og sikkert Indtægterne voxer, indtil Blokaden — 
fra V« 1917 — for første Gang standser Fremgangen.

Alle danske Havne paatænker at forbøje de hidtil gældende Havne- og 
Bropenge. For Odense Havn og Kanals Vedkommende er foreslaaet 125° o Forhøj
else paa de indtil Vs 1918 gældende Taxier.

Tag nu Indtægten for Aaret 1915'16 — sidste Aar før Bio-
kaden — ..................................................................... Kr. 302.546,58.
Forhøjelsen, 125 % heraf, udgør............................... Kr. 378.183,22,
der er mere end nok til at dække de Kr. 216.000 forøgede Ren
ter aarlig de første 8 Aar.

Odense i Novbr. 1919.

Grosserer Chr. Andersen, jun. Direktør Chr. Dæhnfeldt. Konsul F. Hey. 
Købmand Martin Iversen. Proprietær V. Jespersen. Næsbyhoved. 

Købmand P. A. Kruuse. Grosserer Emil Larsen. Grosserer Th. Muus. 
Skibsrbeder A. P. Møller, København. Møller Hans Petersen, Munke Mølle 

Bageribestyrer C. Rasmussen. Forpagter Schroll.
Driftsbestyrer J. P. Stensballe. Fabrikant Jens Welmann. 

Borgmester Henriksen,
Eormand.



1953. Siden da har I/S Fynsværket foretaget udvidelse i 1958— 
1961, og i øjeblikket er yderligere udvidelse i arbejde. Fyns
værket har eget kajanlæg til losning af skibe med kul og olie; 
også dette er nu under udbygning.

Den stærke stigning i omsætningen af stykgods over stykgods
kajen ved bassin I, der med sine 3 elektriske stykgodskraner (1 
på 2,5 tons, 1 på 3,5 tons og 1 på 6 tons) og oplagsplads efter
hånden var blevet for lille til at behandle den store gods
mængde, bragte naturligt tanken hen på en ny stykgodskaj i et 
nyt bassin.

I 1962 påbegyndtes således 1. udbygning til bassin III, der 
omfatter det nye kajanlæg med Ålborg Portland-Cement-Fa- 
brik A/S’ cementsiloer. I 1963 fortsattes derefter med 2. udbyg
ning, der omfatter den nye stykgodskaj med oplagsplads for 
stykgods. Stykgodskajen er forsynet med dobbelte jernbanespor 
og har 2 elektriske stykgodskraner hver med en løfteevne på 
6 tons. Bassin III var færdig til brug den 13. oktober 1965, hvor 
S.W.A.L.s m.s. „TUMLAREN“ som første skib anløb dette 
for losning af kævler og trævarer fra Vestafrika. I maj 1966 vil 
havnen have endnu en elektrisk stykgodskran i arbejde på 
denne kaj. Det vil blive en 15 tons sværvægtskran med omstil
ling til 8 tons løfteevne.

Når taget i betragtning, at udviklingen er foregået langt hur
tigere, end man havde kunnet forudse, må det siges, at ind
delingen og udnyttelsen af havneområdet er hensigtsmæssig. 
Hertil har blandt andet bidraget den store havnebrand i 1925, 
hvor ca. 2 ha med gamle pakhuse raseredes, og også den store 
sanering i 1933—34, da gaderne på den ældre del af havnen 
blev omlagt og havnebanen ført ned over Aaløkkemarken. På 
havnen findes nu moderne pakhuse og siloer for kunstgødnings
stoffer, korn samt foderblandingsfabriker og møller, der til
sammen betjenes af 8 mekaniske losseapparater, sugere, eleva
torer o.s.v. Desuden er der to områder med oplagspladser for 
kul og koks; de er forsynet med mange siloer og sorteringsanlæg
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Estlandskajen — den nye stykgodskaj

og betjenes af 8 lossekraner, hvortil kommer I/S Fynsværkets 
2 kulkraner. Nordligst findes et større område for oplag af olie 
og benzin. Områderne mellem de tre bassiner er hovedsagelig 
åbne oplagspladser for losning og sortering af træ og stykgods 
samt til ekspedition af rutebåde. Der findes 7 elektriske styk
godskraner med løftekapaciteter fra 2,5 til 6 tons, heraf er 2 af 
kranerne indrettet til også at kunne arbejde med grab, således at 
f. eks. løse gødningsstoffer og korn kan losses direkte op i firma
ernes private siloer. Kranerne er fordelt med 3 på den gamle 
stykgodskaj (bassin I), 2 på Finlandskajen (bassin II ) og 2 på 
den nye stykgodskaj (Estlandskajen — bassin III) samt yder-
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ligere 1 ny 15 tons kran i maj 1966. Foruden disse elektriske 
stykgodskraner disponerer havnen over 4 mobilkraner til anven
delse på havnen, hvor der måtte være brug for dem.

Trafikken på havnen var indtil krigen stærkt stigende. I 1937 
—38 indgik 3150 skibe, og varetrafikken over bolværket var på 
ialt 820.000 tons; heraf udgjorde importen ca. 713.000 tons og 
udførslen 107.000 tons. Eksporten var og er stadig hovedsagelig 
landbrugsprodukter og trævarer, medens nogle af de største 
poster af importen er kul og koks, kom, foderstoffer, gødning, 
metaller, træ og olie. Under og efter krigen har trafikken været 
stærkt nedsat, ja, den var i 1945—46 helt nede på ca. 290.000 
tons (import -j- eksport), men dermed var bunden i bølgedalen 
også nået, idet den samlede varetrafik i 1946—47 blev på 
396.000 tons, og tendensen har siden været stigende, for i 1964 
—65 at udgøre 1.469.761 tons, hvoraf 1.294.558 tons omfatte
des af importen og 175.181 tons af udførslen, fordelt på 3953 
skibe på tilsammen 913.215 brt.

Odense Havn havde, i lighed med andre havne, under krigen 
og grundet efterkrigstidens varemangel og handelsrestriktioner 
en tilbagegang, men efter krigen stod havnens tekniske apparat 
uskadt og er siden blevet stærkt udbygget. En dygtig kreds af 
kunder, handelsfolk, industridrivende, landbrugere m. fl. har 
udnyttet byens og havnens gode muligheder og bragt den store 
og stærkt voksende trafik tilbage.

Med sine tre bassiner, ca. 4.000 meter bolværk, hvoraf ca. 
3.200 meter med en vanddybde på 7,5 meter, 8 moderne styk
godskraner og 4 mobilkraner står Odense Havn nu godt rustet 
til at betjene handelsstanden, industrien og skibsfarten på aller
bedste måde.
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