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HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG
BERETNING
for

REGNSKABSÅRET 1952-53

andels- og Søfartsmuseets opmålinger af småskibstyper er
i regnskabsåret 1952-53 fortsat med en berejsning af om
råderne omkring Nakskov og på Issefjorden. Materialet herfra
er endnu ikke bearbejdet. Efter tidligere foretagne opmålinger
er ved museets opmåler og modelbygger Chr. Nielsen udført en
model i skala 1 :24 af toldkrydser nr. XXVII, bygget 1890 af
skibsbygmester N. F. Hansen, Odense, en af de yngste og største
toldkrydsjagter, men ellers i alt væsentligt bygget som de øvrige
krydsjagter. Modellen er vist åben i bagbord side og gengiver
på en fortrinlig måde alle enkeltheder i skibets konstruktion og
indretning. Museet har ligeledes i indeværende år modtaget en
model af toldkrydsjagt nr. X som gave fra kaptajn Tversted,
Skagen. Overdyrlæge Svend Larsen, Skive, har skænket et ma
leri af kutteren „Edith“ af Thisted, der oprindelig ligeledes var
krydsjagt og byggedes i 1882 i Odense, formentlig på N. F.
Hansens værft. Fra direktør Jens Sørensen, Charlottenlund, har
museet haft den glæde at modtage en smuk og veludført hus
flidsmodel af fregatten „Rota“.
En af årets værdifuldeste erhvervelser er en model af skon
nertbriggen „Neptunus“, der byggedes i 1843
skibsbygmester
E. P. Bonnesen, København, til Kgl. Færøske og Grønlandske
Handel, senere Grønlandske Handel, der indtil 1883 anvendte
skibet i Grønlandsfarten. Den særdeles smukke model, der er
en gave fra selskabet „Handels- og Søfartsmuseets Venner“, er
udført af Holmens modelerer E. Werge; den er fremstillet åben
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i hele styrbord side, således at man kan iagttage ladningen af
fustager og andre varer fra København til Grønland. Den rige
lige anvendelse af træ i ladningens emballage skyldes det særlige
forhold, at dette for Grønlænderne så værdifulde træmateriale
forblev på Grønland, hvor det anvendtes til husbygning.
Museet har ved køb overtaget en del materiale bestående af
forskellige blokke samt tinfade og tallerkener m. m. fra et vrag
fund, der gjordes i sommeren 1952 ud for Snekkersten. Fundet
er yderligere suppleret ved nogle kakler og en såkaldt „huk
mand“, der er skænket af maskinfabrikant Carl Petersen, Gille
leje. Andet materiale fra dette fund er tilgået marinens historiske
samling samt Tøjhusmuseet. Det har været nogen tvivl under
kastet, hvorfra disse sager hidrørte, idet man bl. a. tænkte sig
muligheden af, at de tilhørte det svenske orlogsskib „Morgonstjernan“, der blev sænket i den nordlige del af Sundet i søslaget
29. oktober 1658, men det er nu utvivlsomt med sikkerhed godt
gjort af orlogskaptajn P. Holck, at sagerne stammer fra det
danske orlogsskib „Snarensvend“, der lastet med artillerima
teriel fra den norske grænsefæstning Bohus efter dennes afståelse
til Sverige på nedturen til København var søgt ind til Helsingør
og efter fjendtlighedernes genoptagelse faldt i fjendens hænder
og 28. august 1658 blev skudt i sænk af de danske kanoner på
Kronborg, da skibet forsøgte at sejle over til Skåne med den
værdifulde last (jvfr. orlogskaptajn Holcks artikel i Berlingske
Tidende 19. august 1952). Det er et meget værdifuldt fund ikke
mindst på grund af de tidlige tinsager, som det indeholder.
Fundet er optaget af en vragfisker, og arbejdet med optagelsen
har fundet sted under lidet betryggende omstændigheder, bl. a.
fordi der ved optagningen anvendtes grabbe, der ofte ødelægger
tingene under optagelsen. Det vilde være meget ønskeligt, om
der ved fremtidige fund kunde træffes foranstaltninger, således
at der kunde gennemføres en regulær udgravning eller i hvert
fald en meget forsigtig optagning. Det der har interesse for
vragfiskerne er metaldelene i vraget, der lader sig gøre i penge,
men der knytter sig ofte stor arkæologisk interesse til disse fund,
ligesom der ofte er værdifulde træsager deriblandt, som enten
nu bortkastes som værdiløse eller simpelthen hugges til pinde
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brænde. Langs de danske kyster findes der adskillige vrag af
historiske skibstyper, der i høj grad kan forøge kendskabet til
vor gamle maritime kultur, men for at sikre disse minder vil
det være nødvendigt at foretage optagelsen af vragene under
helt andre former.
Museets afdeling for Asiatisk Kompagni har modtaget en
værdifuld forøgelse, idet museet har købt en jembeslagen kiste,
der har haft plads om bord på kompagniets fregat „Prinsesse
Charlotte Amalie“, og formentlig har indeholdt skibets papirer
samt de spanske piastre, som kinafarerne i sin tid medbragte til
brug for indkøb af returladningen i Kanton. Kisten tilhørte
fregattens fører kaptajn M. With, hvis familie har bevaret den.
I sin ornamentik har kisten udprægede nyklassiske træk. Fre
gatten led gentagne gange havari under storm; herom vidner
et par malerier, der findes ophængt på museet. Under dens
hjemkomst i 1797 fra Kina led den påny havari, hvorfor den
blev sløjfet som kinafarer. Den overtoges af den danske flåde
og var i slaget på reden 2. april 1801 udlagt ^om blokskib.
Betydningsfulde erhvervelser er også et par farvelagte teg
ninger af Jacob Petersen: skibet „Antoinette“, kapt. R. Knud
sen og skibet „Meridian“, kapt. R. H. Knudsen 1819. Begge
skibene var riggede som pinkskibe og tilhørte det bekendte kø
benhavnske rederi brødrene Tutein. De to smukke billeder er
skænkede af husejer Ernst Siefert, Korsør. Fra samme giver
modtoges tillige et maleri med portræt af kaptajn R. H. Knud
sen samt en journal for „Antoinette“ ført af R. H. Knudsen
på et Vestindietogt. Fra Dansk Esso har museet modtaget en
halvmodel af tanksejleren „Rudolf“. Konstruktionstegninger er
modtaget fra skibskonstruktør Otto Benzon, København (fisker
båd fra Limhamn) og fra revisor C. Nobel, København (fiskehukkert, konstr. af Henrik Gerner, i fragment). Ved køb er
erhvervet en miniature med portræt af kaptajn Christen Steensen (ca. 1760 til ca. 1810) samt et farvelagt stik „De Walvischfangst“ stukket 1781 af M. Sallieth efter original af H. Kobell,
1778.
Til afdelingen for nyere skibe er som gave fra Dansk Esso
A/S modtaget en halvmodel af tankskibet „Christine“ bygget
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1890 af B. & W. til D.D.P.A. og hjemmehørende i Århus og
fra Kryolitselskabet „Øresund“ en halvmodel af S/S „Fox“ II,
bygget 1893 af De forenede Oplagspladser og Værfter i Køben
havn til Kryolith-, Mine- og Handelsselskabet. En konstruk
tionstegning af færgen „Kronprins Frederik“ (bygget 1898 af
Helsingør Skibsværft til D.S.B.) er skænket af ingeniør V. Bjørn,
Kbhvn., konsul Erik Andersen, Kbhvn., har foræret museet en
håndskrevet prisliste fra H/S „Dania“s fart. De betydeligste er
hvervelser til denne afdeling er dog en model af S/S „Hans
Egede“, skænket af Burmeister & Wain, samt en model af
M/S „Axelhus“, en gave fra Det Forenede Dampskibs Selskab.
„Hans Egede“ byggedes i 1905 af B. & W. til Grønlands Sty
relse. Det var det første stålskib i grønlandsfarten og er vel
kendt af enhver københavner. Under besættelsen sejlede det
varer fra U.S.A. til Grønland. Det forsvandt i 1942 og er for
mentlig krigsforlist. „Axelhus“ danner epoke i skibsfarten, for
så vidt som det tilligemed sit søsterskib „Riberhus“ (begge afløb
samme dag 3. febr. 1950 på Helsingør Skibsværft) er det første
containerskib, i hvilket godset transporteres i containers og
transportbakker, der kan føres direkte fra producentens lager
til modtagerens dør, et princip der på en gang tillader en hurtig
transport og en omhyggelig godsbehandling, samtidig med at
skibet ved sine mekaniske lossegrejer losser og lader hurtigt.
I afdelingen for navigation er af landsretssagfører Erik
Lundbæk, Ærøskøbing, deponeret en håndskrevet navigations
lærebog, der formentlig har tilhørt en sømand ved navn Mads
Jensen, som har signeret bogen i Ærøskøbing d. 10. jan. 1765.
Bogen er et udmærket eksempel på de håndskrevne øvelses
bøger, der anvendtes på de mindre navigationsskoler her
hjemme i 1700-tallet. Ved køb er erhvervet et lille atlasværk
bestående af 5 kobberstukne illuminerede søkort over Nordog Østersø, udført af Jan Janszon i 1650-erne. De er indbundet
sammen og har utvivlsomt været anvendt af en skipper i Nordog Østersøfart i 1600-årene. Et af kortene er afbildet i Bo
Bramsens bog „Gamle Danmarkskort“, 1952, s. 85. Fra Fyr
væsenet er modtaget 10 stkr. logglas til 14 og 28 sekunder samt
en større samling inventar fra de gamle fyrskibe såvel af nau
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tisk karakter som almindeligt skibsinventar. Mere moderne er
et kompas af særegen type fra en amerikansk slæbebåd, der
deltog i invasionen i Frankrig i sidste krig. Det er skænket af
skibsreder Ejnar Nygaard, Århus. En værdifuld erhvervelse er
tillige en bubble-sekstant af type A.M.Mark IX A, skænket af
skibsfører Tommy Nordfalk, Helsingør. Instrumentet er for
synet med et urværk, der tjener som automatisk højdeangiver,
idet det selv noterer højdeforskellen på himmellegemet.
Blandt gaverne skal desuden nævnes en række af forskellig
art. Dansk Shell A/S har efter anmodning fra museet foretaget
en å jour-føring af firmaets anlæg i benzinhavnen på Prøve
stenen, fra sømandspræst Eilschou-Holm er bl. a. modtaget et
ældre „dueflag“ (den religiøse sammenslutning „Broderkredsen
på havet“s flag), efter sigende det ældste eksisterende, maskin
mester Ove Hansen, Helsingør, har skænket en model af en
grønlandsk kajak, pastorinde Annet Ingstrup Mikkelsen, Holte,
har foræret museet et syskrin, der er udført som husflidsarbejde
ca. 1940 af fhv. sejlskibsmatros Julius Hansen, Hamborg; en
samling stofprøver, hjembragt fra fregatten „Galathea“ under
dens jordomsejling i 1845-47 er modtaget fra Danmarks tek
niske Museum, en regnestok for beregning af fribord af fabr.
A. M. Gordon, Glasgow, et sæt skabeloner, der har tilhørt skibs
bygmester E. C. Benzon, Nykøbing F., samt diverse konstruk
tionstegninger er skænkede af skibskonstruktør Otto Benzon,
Kbhvn. Fra en kunsthandler har museet erhvervet to skitse
bøger, der har tilhørt Frederik von Scholten, og som indeholder
henved 200 skitser fra 1830-erne fra Dansk Vestindien og fra
rejser rundtom i verden, især foretaget i fransk orlogstjeneste.
Endvidere har museet ved kunstmaler Th. Kjølner, Hillerød,
på fåreskindspergament ladet udføre en kopi af Claudius Clavus
berømte kort over Norden fra 1427 efter originalen, der fore
findes i biblioteket i Nancy, og som har været udlånt nogen tid
til Kgl. bibliotek.
Museet har endvidere til sit arkiv og bibliotek modtaget en
række gaver. Arkivalier er modtaget fra assurandør F. Hage
lund, Helsingør, befragter Holm-Petersen, Troense, kaptajn
H. Kiær, Marinens bibliotek, og hr. Jørgen Lemming, Vallerød.
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Fotografisamlingen har foruden ved køb modtaget erhvervelser
ved gaver fra fru K. Andersen, Strib, skibskonstruktør Otto
Benzon, Kbhvn., toldbetjent H. Buddig, Helsingør, Otto Chri
stiansen, Christianssand, slotsbetjent Danielsen, Helsingør, fri
herre Rutger von Essen, Skokloster, Foreningen til Søfartens
Fremme, Bent og Gunner Henningsen, Helsingør, kustode H. P.
Holm, Rønne, direktør D. A. Jensen, Hovedgård, grosserer Ove
Juel-Christensen, Kbhvn., Werner Kleindienst, Berlin, dr. phil.
Wilh. Lang, Leer, skibsingeniør Laurits Rasmussen, Odense,
fyrassistent Sandager, Helsingør, Rederiet Ove Skou, firmaet
I. C. Warberg & Søns Eftf., Kbhvn., og museumsinspektør
Waagepetersen, Den gamle By, Århus. Endvidere har biblioteket
modtaget gaver fra en lang række givere, som det vil føre for
vidt at opregne her. Til alle disse bidragydere udtaler museet
herved sin oprigtige tak, ligesom man også retter sin erkendtlige
tak til den store kreds af firmaer og institutioner såvel som pri
vatpersoner, der har ydet pengetilskud til museets drift. Disse
beløb andrager kr. 51.707,99 fra følgende bidragydere: Otto
Mønsteds Fond, Tuborgfondet, Kraks Legat, Tipstjenesten,
Dansk Dampskibsrederiforening, Dampskibsselskabet „Danne
brog“, Dansk Esso A/S, Dansk Fransk Dampskibsselskab,
Dansk norsk Dampskibsselskab, De danske Sukkerfabrikker,
Det Forenede Dampskibsselskab, Dampskibsselskabet „Heimdal“, Helsingør Skibsværft, Holm & Wonsild, Rederiet Jebsen,
Åbenrå, Det danske Kulkompagni, De Forenede Kulimportø
rer, A/S Motortramp, Nordisk Rederiaktieselskab, Dampskibs
selskabet „Orient“, HRS. Kjeld Rørdam, Dampskibsselskabet
„Torm“, Store Nordiske Telegrafselskab, Dampskibsselskabet
„Viking“ samt Det Østasiatiske Kompagni.
Museumsbesøget har i 1952-53 omfattet ialt 72.191, en
stigning i forhold til det foregående år på 6.084. Af det nævnte
tal har 42.876 løst billet til samtlige seværdigheder på slottet.
Gratisbesøget, der omfatter skoleklasser, navigationsskoler og
andre særlige studiebesøg, har andraget 18.597.
I årets løb er katalogiseret 2.200 museumsgenstande og
1.284 fotografier. I museets bibliotek er optaget 496 numre.
En stor del af disse bøger modtages gennem museets omfat-
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tende bytteforbindelser, over hvilke en liste findes andetsteds i
denne årbog. Håndbiblioteket omfatter nu over 10.000 numre.
Direktør Louis E. Grandjean har i årets løb påbegyndt en over
sigt over søhistorisk litteratur vedrørende historiske skibstyper
med en redegørelse for de enkelte forfatteres opfattelser af de
pågældende emner. Det søhistoriske kildeindeks er vokset til
ca. 43.000 stkr. kort pr. 1. april 1953. Tilvæksten andrager
navnlig udskrifter af arkivalsk materiale fra Rigsarkivet, især
Københavns Skibsregister 1817-65 og Flensborgs Skibslister
1798 ff. Dette arbejde er foretaget af fru Elisabeth Henningsen.
Udskrivning af stikordskort til museets protokoller er fortsat.
Stikordskartoteket omfatter nu omtrent 48.000 kort. Museets
fotografiske negativsamling er revideret og ny ordnet.
Blandt arbejderne i museet skal især nævnes ny opstillingen
af museets afdeling for 20. årh.s skibstyper, der nu er anbragt
i det østre galleri. Der er hertil fremstillet nye og smukke
montrer i teaktræ, tegnede af arkitekt Tyge Hvass. Opstillingen
er vidt fremskredet, men der mangler dog endnu den endelige
udformning af visse enkeltheder. Til denne nye og temmelig
bekostelige opstilling er ydet tilskud fra Tuborgfondet og fra Det
Forenede Dampskibsselskab. Da museet ikke har været i stand til
at udrede hele beløbet, har Helsingør Skibsværft vist museet den
store velvilje indtil videre at udlægge restbeløbet. Museet udtaler
sin oprigtige tak såvel til Tuborgfondet som til D.F.D.S. og Hel
singør Skibsværft, der med denne støtte har ydet museet en
fortrinlig og påskønnet hjælp. Nyopstillingen har medført en
foreløbig omopstilling af afdelingen for skibsbygning, men man
håber at dets lokaleforhold må kunne undergå sådanne ændrin
ger, at en endelig opstilling inden længe vil kunne foretages af
de afdelinger, der berøres af den nu foretagne nyopstilling. En
del ældre montrer, der er udskiftet i anledning af opstillingen,
er tilbudt og afhændet til en del danske kulturhistoriske museer,
der her under rimelige betingelser har suppleret deres montre
materiale.
Museet har udlånt materiale til forskellige udstillinger, af
hvilke skal nævnes en propagandaudstilling i Hellebæk i juli
1952 for oprettelse af et museum i Hellebæk samt udstillingen
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„Gamle Danmarkskort“ i Kunstindustrimuseet 8.-18. nov.
1952. På sidstnævnte udstilling havde museet fremlagt sine to
portolaner fra 1500-tallet samt forskellige værdifulde ældre
kobberstukne kort. Af studiebesøg i museet skal nævnes besøg
af intendent Albert Sandklef, Varberg, og direktøren for
Technical Nautical and Aeronautical Institute i Rotterdam
mr. H. Quispel. Museumsinspekør Henningsen foretog i efter
året en studierejse til søfartsmuseer i Amsterdam, Rotterdam,
Antwerpen og Paris. Også museets kustode H. Eckhausen har
på en rejse i Italien i oktober benyttet lejligheden til at studere
en række museer nærmere. Ved Dansk kulturhistorisk Museums
forenings og Dansk historisk Fællesforenings årsmøde i Ribe
repræsenteredes museet ved museumsdirektør Klem og sekre
tæren. Museet besøgtes 2. aug. af Foreningen af danske Træ
skibsbyggere og 16. nov. af Københavns Amatør Sejlklubs
Skole. Den i museet opstillede bombebøsse har indbragt kr. 77,47
til Sømandsstiftelsen „Bombebøssen“. Museet har som i tid
ligere år af sit håndbibliotek udlånt bøger til museet kendte
lånere direkte og til andre lånere gennem Statens Biblioteks
tilsyn eller folkebibliotekerne. Illustrationsmateriale fra museets
samlinger er udlånt til de store søfartshistoriske og kolonihisto
riske værker som er udkommet fornylig. Museet har ydet råd
og vejledning til modelbyggere, især fremstillere af kirkeskibs
modeller, bl. a. den restaurerede kirkeskibsmodel i St. Olai
kirke, der ophængtes påny d. 1. febr. 1953 under procession
og med udfoldelse af lignende ceremonier som i de kirker, hvor
de gamle traditioner på dette område opretholdes. Museet har
sammen med de større kunst- og kulturhistoriske museer i Kø
benhavn og Nordsjælland deltaget i en fællesbrochure. Museets
komité afholdt møde på Kronborg d. 24. juni, og direktør Klem
har som repræsentant for museet deltaget i Kronborgudvalgets
møde d. 2. juli. Redaktør O. H. Veibel, Charlottenlund, har
ydet museet udmærket assistance som museets pressesekretær
også i indeværende år. En kreds af institutioner, bestående af
Kgl. Bibliotek, Nationalmuseet, Frederiksborgmuseet, Handelsog Søfartsmuseet, Statens Bibliotekstilsyn m. fl., har i årets løb
optaget et samarbejde og dannet „Udvalget for gamle Foto

grafier“, med det formål at skabe en landsomfattende indsam
ling af ældre og nyere kulturhistoriske fotografier til opbeva
ring i biblioteker eller museer for at sikre disse dokumenter af
stor kulturhistorisk værdi.
Som det fremgår af nærværende beretning er museets sam
linger og faglige kartoteker i det nu afsluttede regnskabsår til
gået værdifulde forøgelser.
Museets regnskab bærer desværre vidnesbyrd om en stærk
anspændelse af museets økonomi, ligsom dets rumforhold såvel
vedrørende udstillingsplads som magasin- og arbejdslokaler
lader meget tilbage at ønske. Det må håbes, at museets forhold
på begge områder inden længe vil undergå forbedringer til
gavn for dets arbejde i fremtiden.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS

DRIFTSREGNSKAB 1952-53
UDGIFT

Administration og drift:
Lønninger m. m................................
Rengøring ..........................................
Opvarmning ......................................
Vedligeholdelse af lokalerne ............
Kontorhold og diverse udgifter.......

90.347,60
2.438,72
1.500,00
439,00
6.227,04

100.952,36
Museets samlinger:
Indkøb af museumsgenstande .......
Transport og arbejdspenge ............
Assurance ...........................................

31.829,81
2.785,48
1.464,83
36.080,12
Kr.

137.032,48

Indtægt ved forevisning ......................................
Statens tilskud ........................................................
Private bidrag ........................................................
Renter ......................................................................
Salg af Søhistoriske skrifter .................................
Underskud ...............................................................

28.773,85
35.000,00
51.707,99
1.700,65
594,68
19.255,31

Kr.

137.032,48

INDTÆGT

*7

De ovennævnte private bidrag jordeier sig således:
Otto Mønsteds Fond...............................................
Tuborgfondet ...........................................................
Kraks Legat ............................................................
Tipstjenesten ............................................................
Dansk Dampskibsrederiforening ..........................
Helsingør Skibsværft...............................................
De danske Spritfabrikker ......................................
HRS. Kjeld Rørdam ..........................................
En kreds af redere ...............................................

7.500,00
12.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
1.000,00
300,00
250.00
18.657,99

Kr.

51.707,99

I regnskabsårets løb har museet som gaver desuden mod
taget museumsgenstande, hvis værdi skønsmæssigt må ansættes
til kr. 17.600,00.

STATUS PR. 3 i. MARTS 1953

Aktiver:

I. A. Samlingen pr. 1/4 1952
B. Indkøb af genstande i

1-528.631,93

1952-53 ...........................
C. Modtagne gaver .............

31.829,81
17.600,00

Bank-, sparekasse- og kassebeholdning ...

1.578.061,74
34-72O,9O

Kr.

1.612.782,64

I. Kapitalkonto: Samlingen pr. 31/3 1953 ...
II. Bank-, Sparekasse- og kasse
beholdning pr. 1/4 1952 ...
53.976,21

1.578.061,74

II.

Passiver:

i8
-4- underskud på driftsregn
skabet 1952-53 ....................
19.255,31
-----------------------

34-72O,9O

Kr.

1.612.782,64

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, d. 16. april 1953.

Knud Klem

Driftsregnskab og status er, efter at være sammenholdt med
de indsendte kassebilag, fundet overensstemmende med de af
museet førte bøger.
Det bemærkes, at der i regnskabsårets løb af A/S Helsingør
Skibsværft og Maskinbyggeri er leveret museet montrer til et
samlet beløb af 40.368 kr., og at museet heraf har betalt
24.000 kr. Regnskabet viser imidlertid kun samlingens for
øgelse med de betalte montrer, medens tilstedeværelsen af
montrer til en værdi af 16.368 kr. og den dertil svarende gæld
til skibsværftet ikke er markeret.
København, d. 27. maj 1953.
Frank Estrup
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Hvorledes forøges

Handels- og Søfartsmuseets samlinger?
Museets samlinger forøges ikke alene gennem indkøb,
men tillige i høj grad ved gaver indsendt fra firmaer,
navnlig naturligvis fra rederier og handelsforetagen
der, samt fra privatpersoner.

Museets samlinger omfatter
Skibsmodeller og andre modeller, bl. a. skibsmaskiner.
Skibsornamentik, f. eks. gallionsfigurer.
Skibsinventar.
Skibsbilleder, malerier, akvareller, tegninger. Portræt
ter af handelens og skibsfartens folk, stik og fotografier.
Billeder og genstande fra de gamle danske kolonier
samt Grønland.
Nautiske instrumenter og søkort.
Skibstømrer- og bådebyggerredskaber, sejlmagersager.
Arkivalier, herunder konstruktionstegninger af ældre
og nyere skibe, skibsjournaler etc.
I det hele taget alt, som har forbindelse med hande
lens og skibsfartens historie, herunder skibmandsar
bejde, skibsbygning, fyr- og vagervæsen, rednings- og
bjergningsvæsen, toldvæsen, lodsvæsen etc.

Gaver eller deposita
eller tilbud om salg af genstande, der falder ind under
museets interesseområde, modtages med taknemlighed.

OM DET SÅKALDTE SLOTTEFISKERI
Af

Peter Michelsen
vert forår, når vandets temperatur er blevet ca. 5°, begyn
der hornfisken (Belone acus) i store stimer at søge fra
Atlanterhavet, hvor den har overvintret, ind mod lavere og
roligere vand langs Europas kyster. I april, gennem hele maj
måned og ofte et stykke ind i juni trækker stimerne sydpå gen
nem de danske farvande for at søge lunt, plantefyldt vand nær
stranden, hvor gydningen kan foregå. I denne periode og
senere på året, når trækket går den modsatte vej, fanges mange
hornfisk ved de indre danske kyster. Der benyttes hertil mange
forskellige fiskemetoder. En enkelt af dem skal omtales her,
fordi den repræsenterer en primitiv fangstteknik, der er ved at
gå af brug. Det er slottefiskeriet, der kaldes sådan, fordi det
kun finder sted ved Kronborg pynt, ud for slottet1.
Dette fiskeri, der nu kun drives af et enkelt selskab af
fiskere fra Snekkersten syd for Helsingør, udnytter forårstræk
ket af hornfisken sydpå gennem Øresund. Man kan dog ikke
fiske hele tiden fra april til ind i juni, men kun „når der er
lejlighed“, som man siger om den rette konstellation af strøm
og vind, nemlig stærk søndenstrøm og frisk pålandsvind, d. v. s.
sydøstlig vind. Under disse forhold sker der ganske tæt ved
stranden ud for Kronborg en sammenhobning af hornfisk, der
har vanskeligt ved at runde pynten, hvor strømmen tæt ved
land kan være meget stærk.
De syv fiskere, der udgør slotteselskabet, står op ved tre
tiden om morgenen og efter et hastigt måltid, der efter nogen
af deltagernes mening helst skal bestå af kold, stegt hornfisk
og kaffe, mødes de ved havnen. Tidligere måtte man ro hele

H
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Fig. i. Slottegarnet til tørre på stejlepladsen ved Snekkersten havn.

vejen fra Snekkersten til Helsingør. Nu til dags slipper man ret
nemt fra turen, idet en af deltagerne har motorkutter, der tager
de to robåde på slæb. Under fiskeriet ligger motorbåden for
tøjet i statshavnen i Helsingør, lige syd for pynten.
Det garn, der anvendes ved dette fiskeri, „slottegamet“
(fig. i), er et rektangulært garn, uden antydning af sæk eller
lignende, altså et såre enkelt redskab, et primitivt stængegam,
ellers vistnok ikke benyttet i dansk fiskeri. Nu er gamet af bom
uld og er købt færdigt på netfabrikken i Helsingør. Tidligere
var det af hør, spundet og knyttet til net af fiskerne selv og
deres familjer. Hver af deltagerne i et selskab havde sin part
af garnet at fremstille og holde vedlige. Længden af slottegar-
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net er, ligesom i gamle dage, 28 favne. Man har dog, som det
siden skal omtales, haft endnu længere garn. Højden er 4 favne.
Maskerne angives at være 17 millimeter store over det hele2.
I overkanten af gamet skal korkflåddene på overtællen sidde
omtrent så tæt ved hinanden, som de kan; de skal jo bære
meget. Derimod er der gerne en lille favn mellem stenene på
undertællen. De bliver taget af, hver gang gamet bliver hængt
til tørre på stejlepladsen. Bedst er det, hvis man kan finde til
strækkeligt mange sten med hul, men det er i reglen ikke mu
ligt ; når rebet er bundet uden om stenen, er det nemlig til
bøjeligt til at blive slidt over, når garnet slæber hen over
bunden.
Når man, klar til fiskeriet, ror ud fra statshavnen i Hel
singør mod pynten ved Kronborg, ligger garnet i den største
af de to robåde, „storebåden“, der er bemandet med fire mand.
I den anden båd, „lillebåden“, er der tre mand (fig. 2). Et
stykke før pynten ros bådene så tæt til hinanden, at man kan
få den ene ende af gamet over i lillebåden. Man driver her
efter et stykke med strømmen, inden man begynder at give
gamet ud. Lidt før man når pynten, skal garnet være helt ude.
Under hele fiskeriet har hver mand sin funktion, som han nøje
kender. I de få minutter det tager, inden strømmen har ført
bådene langt forbi pynten, skal der arbejdes præcist, ikke blot
for at udnytte de få sekunder rigtigt, hvor man har chancen
for at tage stimen, men også fordi det, især under arbejdet med
det fyldte garn, ikke er noget ganske ufarligt farvand, hvor
strømhvirvler og stående bølger kan danne „hul sø“, der vil
slå ind og hurtigt kan fylde en båd med vand.
I storebåden er der for det meste to, der ror. Under en
senere fase af drættet er der dog ofte kun een til at ro, og der
har også været kaptajner, der bedst kunne lide kun at have
een roer. Denne mand omtales gerne som „den, der ror på
bjælken“, d. v. s. på toften. Den mand, der hjælper med at
ro og i øvrigt har forskellige andre hverv, kaldes „pligthugger“
og sidder allerforrest i båden. Garnet gives ud af „bunkefejeren“, der står omtrent midt i båden, mellem ham, der ror på
bjælken, og gambunken. På den anden side af denne, i store-
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Fig. 2. Man driver nordpå med strømmen, før fiskeriet begynder. Lille
bådens besætning nærmest, lidt længere borte storebåden.

bådens agterende, er „kaptajnen“ placeret. Han er leder af
bådeholdet og af selskabet som helhed. Lederen af lillebåden
kaldes „løjtnanten“ ; han står under fiskeriet forrest i båden.
Bag ham sidder „den, der ror på bjælken“, og agterst i båden
står „en, der tager på stenene“, d. v. s. på undertællen af gar
net. Han svarer altså til bunkefejeren i storebåden, derved at
han passer arbejdet med garnet, men der bruges ikke nogen
rigtig betegnelse for ham.
Når garnet gives over fra storebåden til lillebåden, ligger
de to både ved siden af hinanden, storebåden nordligst med
forstævnen udefter, lillebåden sydligst med forstævnen mod land.
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Garnet ligger ud fra begge bådes styrbordssider (fig. 3 og 7, A).
Under udsætningen af gamet ror de to både fra hinanden, alt
imedens de sidelæns driver nordpå med strømmen (fig. 4).
Under arbejdet med udsætningen hjælper kaptajnen bunkefejeren. Så snart der er givet noget af garnet ud, anbringer
det sig i en bue med den konkave side fremefter i strømretnin
gen. Denne bue synes altid at være noget skæv i forhold til
strømretning og kystlinje, vendt ind mod land, idet bådene ros
sådan, at lillebåden, der bestandig ligger nærmest stranden,
driver et stykke bagefter storebåden (fig. 7, B). Det er meget
almindeligt, at man ikke giver alle gamets 28 favne ud. De
gange jeg overværede fiskeriet, havde man kun „16 sten“ ude,
svarende nogenlunde til 16 favne. Også når man er færdig med
at give gamet ud, ror man stadig kraftigt væk fra hinanden.
I agterenden af storebåden står kaptajnen, og i forenden af
lillebåden står løjtnanten. Begge ser efter fisk, og begge står
parat med sten i hænderne, som de har samlet op fra bunden
af båden. Det er håndstore sten, hvoraf en mængde bliver
medbragt i lillebåden, af hvis forsyninger kaptajnen har fået
nogle over i storebåden.
Evnen til at se fisk er afgørende for, om man kan bruges
som kaptajn eller løjtnant. Ganske vist hævder en del af fiskerne,
at alle kan se fisk. En gammel fisker fortæller, at hans mor, der
var enke, havde lejet en mand til at tage med til slottet, men
så opdagede de, at fortælleren kunne se fisk, og så kom han
med i stedet, 15 år gammel mellem en hel del gamle fiskere. Og en anden fortæller, hvordan faderen bevidst oplærte ham til
at se fisk, da han var dreng.
Når man får øje på fisken, enten det så er kaptajnen eller
løjtnanten, råber vedkommende, så alle kan høre det: „Vend
om!“ eller „Vend om og slå ned!“ Kaptajnen og løjtnanten
begynder nu at kaste sten i vandet (fig. 5), rettet sådan at
plasket skræmmer stimen af hornfisk den rigtige vej, ind i gar
net. Samtidig ændres manøvrerne med de to både, der hidtil
har roet fra hinanden, således at de nu stræber efter at møde
hinanden, så den bue, gamet hidtil har beskrevet, kan blive
lukket til en kres (fig. 6). Lillebåden ændrer altså kurs og ror
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Fig. 3. Garnet er lige givet over fra storebåden (t. v.) til lillebåden.

nu nærmest med strømmen. På storebåden ror man modsat
det hidtidige (fig. 7, C) ; bjælkeroeren og pligthuggeren vender
sig hurtigt på toften og ror så båden baglæns. Man skal altså
huske at have en god bagtold. Der var engang en fremmed
fisker med til at ro; det vidste han ikke noget om; man kan
tænke sig, hvordan det gik. Mens bådene nu nærmer sig til
hinanden, fortsætter kaptajnen og løjtnanten med at kaste sten
i vandet for at holde stimen inde i gamet. Fra begge sider
„tages på stenene“, d. v. s. hales ind på undertællen, så garnet
snævrer ind forneden. I storebåden vil pligthuggeren nu ofte
afgive sin åre til ham, der ror på bjælken, så han selv kan
hjælpe med at tage gamet ind, idet han tager på overtællen
(fig. 8 og 7, D). Der kan endnu kun ros ganske lidt i store
båden, før garnet begynder at genere den styrbords åre. Man
holder da op at ro i storebåden, mens man endnu fortsætter
lidt i lillebåden for at nå hen til storebåden (fig. 7, E). Det er
hændt, at man, hvis man var kommet ind i lævand på den
anden side pynten, trak bådene det sidste stykke til hinanden
ved en line kastet over fra båd til båd. Først når bådene er
nået næsten sammen, og der er hevet godt ind på undertællen,
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er der ikke mere grund til at kaste sten, og kaptajnen og løjt
nanten går så over til at hjælpe med at tage på garnet. Man
er altså nu fire eller fem om arbejdet, nemlig i hver båd en til
overtællen og en til undertællen. Kun hvis det kneb meget at
holde stimen i garnet, har man oplevet, at en mand til aller
sidst, når bådene næsten var sammen, har taget en åre og jaget
den ned i vandet for at skræmme fisken væk fra åbningen i
garnet. Men normalt har man hele undertællen over vandet,
inden bådene når helt sammen, og har således ganske hold på
fisken (fig. 9).
Tilbage står nu at få fisken indenbords i storebåden. Bådene
ligger helt op til hinanden, med styrbordssiderne mod hinanden
(fig. 7, F). Imellem er kun gamet, hvoraf efterhånden så meget
er hevet ind, at kun det stykke er i vandet, der rummer fiskene.
Bådene holdes fra hinanden ved hjælp af to årer fra lillebåden,
som holdes over mod indersiden af storebåden. Når fisken skal
om bord i storebåden, skal alle fire mand arbejde sammen.
Man må ikke stikke fingrene i nettet, der så kan briste, men
skal lave en „visk“ af garnet, som man kan tage i. Det er umu
ligt at løfte fangsten ud af vandet, den skal rulles ind i båden.
Med foden trædes lønningen ned, så den faktisk kommer under
vandoverfladen i det sekund, processen tager. De tæt pakkede
fisk hindrer vandet i at løbe ind; man skal blot passe på, at
det ikke løber ind ved siden af fisken. Når lønningen er delvis
inde under fisken, kaster alle fire mand sig på een gang tilbage
mod den anden side af båden, der med et voldsomt sæt retter
sig op med fisken indenbords. Selve rulningsprocessen skal gå
meget hurtigt; en enkelt mand, der ikke er fuldt fortrolig med
arbejdet, kan blive til fare for holdet. Man skal derimod give
sig god tid til klargøringen til rulningen. Garnet skal ligge helt
rigtigt og hver mand have godt fat og være rigtigt placeret.
Når fisken er vel om bord, skal man, hvis fangsten blot er
nogenlunde stor, have garnet anbragt i lillebåden. Man har
dog været ude for, at fangsten har været så stor, at både store
båden og lillebåden har været fyldt med fisk. Så måtte man
forankre garnet ude på fiskepladsen, til man kom igen. Nu til
dags ror man til Helsingør Nordhavn tæt nord for pynten, hvor
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Fig. 4. Garnet gives ud. I storebåden (t. v.) arbejder kaptajnen og bunkefejeren med garnet. I lillebåden står løjtnanten i forstævnen og ser efter fisk.

hornfiskene overtages af fiskehandleren. Ved broen ligger for
tøjet en tømmerflåde, som bådene lægger til ved, storebåden
inderst, lillebåden udenpå. To mand anbringer sig i storebåden
og kaster nu hornfisken ind på flåden. I hvert tag griber de med
een hånd uden om to hornfisk og kaster dem op sammen. De
øvrige af selskabet går i gang hver med sit. Fiskene bliver delt
i store og små, vejet, skyllet og lagt i kasser, hvilket ikke er
noget helt lille arbejde, hvis der er 600 kg i et enkelt dræt,
hvilket ikke er unormalt. Der skal helst ikke bruges for meget
tid til dette arbejde, for hvis der er god lejlighed, fortsætter
man fiskeriet dagen igennem og kan med noget held nå op på
en fangst for hele dagen på henimod 4000 kg.
Man skal derfor se at komme tilbage syd for pynten så
snart som muligt. Der skal dog tid til at ordne garnet først.
Ofte har den nederste del af det lidt ved at slæbe hen over
bunden. En af fiskerne sætter sig så til at bøde garnet, mens
de andre arbejder med fiskens aflevering. Og endelig skal gar
net atter over i storebåden. Derefter kan man begynde turen
op mod strømmen. Nu bruger man ofte motorkutteren til at
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slæbe bådene rundt om pynten, men mange gange må man dog
ro, sådan som man i gamle dage gjorde med fyldte både, når
man før Nordhavnens anlæggelse skulle tilbage til statshavnen
for at afsætte fisken hos fiskehandleren der. Særlig lige ved pyn
ten kan denne rotur være besværlig, men man hjælper sig på
forskellig måde. Man kan stage med en ekstra åre, og der
kan sættes en mand i land for at gå langs stranden og trække
båden, samtidig med at man ror og stager (fig. io).
Nu til dags tager man kun helt ind til statshavnen, enten
fordi man er blevet slæbt af motorkutteren, der skal fortøjes
der, eller også fordi man af en eller anden grund ønsker at gøre
et ophold i byen. Og grund kan der jo nok være, for man kan
ganske vist få øl i skibshandelen i Nordhavnen, men det kan
også være rart at varme sig på noget kaffe til den medbragte
mad. Nu går man på kaffebar, men i gamle dage tog man ind
på en lille beværtning i en kælder ved enden af Stengade, lige
ved Havnepladsen, et sted, hvor fiskerne plejede at holde til.
I vore dage er der ikke nogen problemer, når man således
styrket ror ud igen for at fiske. Der er jo nu kun eet eneste
selskab, der driver denne form for fiskeri. Tidligere har der
været adskillige selskaber, og det kunne da meget vel hænde,
at flere ville til at fiske på een gang. Så måtte man „vente på
tur“. Men ofte kunne ventetiden falde lang, hvis der var flere
selskaber foran en, og udbyttet var endda tvivlsomt, når der
blev fisket så tæt efter hinanden. Man kunne så gå med strøm
men rundt om pynten uden at fiske og ind i lævandet nord for
Kronborg. Her kunne man „stå med gamet“ mellem de to
både, der var ankret op med dræg. Til dette fiskeri har man
endda somme tider brugt et garn, der var længere end det nor
malt anvendte, nemlig 42 favne, men ellers indrettet på samme
måde. Ventetiden kunne også være lang her, og fisken kunne
måske gå udenom, men man havde chancen for at tage en
„løn“, som man kaldte stimen, før den nåede frem til pynten,
hvor det egentlige slottefiskeri foregik. I hver af de to både var
der en, der havde vagt. Han måtte stå op og se efter fisken.
Men de andre kunne gøre sig det behageligt i bunden af båden,
ligge og sove eller spille kort. Der manglede jo gerne noget at
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Fig. 5- „Vend om og slå ned!“ I lillebåden ses løjtnanten kaste sten.

spille om, når man lå ude på vandet; men mange gange
klarede man sig ved at spille om de forskellige kanoner, man
kunne se stikke op over brystværnet inde på Kronborg volde.
Kortene havde man på toften, og madkassen stod lige neden
under. Så kunne man hurtigt stryge kortene ned i den, når
fisken var der, for så skulle det gå rask.
Når en stime gik mod garnet, roede man bådene mod hin
anden, så garnet kom til at danne en kres, samtidig med at
man kastede sten for at holde fisken inde. Gamet var så stort,
at stimen gik rundt inde i det. Når den gik til den ene side,
tog man lidt ind i den anden, indtil gamet var snævret helt
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sammen om stimen. Når man var så vidt, lød kommandoen:
„Tag så ind!“, og så tog man på stenene.
Fiskeriet nord for pynten kunne drives af tre selskaber på
een gang, der lå uden for hinanden. Undertiden lå der des
uden nogle bagved og ventede på at komme til. Så snart de
så, at et af selskaberne „slog“, d. v. s. kastede sten og altså
havde fået fangst, lagde de sig op bag ved dem og var parat
til at tage deres plads.
Som nævnt er der nu kun eet selskab, der driver slottefiskeri.
Det råder kun over eet slottegarn. Tidligere har der va^ret flere
selskaber i Snekkersten. Der har tilsyneladende ikke været regler
for, hvilket selskab en fisker skulle høre til. Det har snarest
været afhængigt af den personlige omgangskres. Selskaberne
havde navne. Det er mit indtryk, at de nu kendte navne ikke
er særlig gamle, og at navnene i det hele taget ikke er særlig
stabile. Et selskab fra Sletten blev kaldt „majorerne“, uvist af
hvilken grund. I Snekkersten hed et selskab „hønsene“, et andet
„de kloge“ ; „de edderspændte“ blev siden kaldt „menageriet“,
men det første navn er stadig levende. Nogle blev kaldt „jom
fruerne“, fordi fire-fem af deltagerne var ugifte. Når andre
blev kaldt „de våde“, tænkte man nok ikke blot på havvand,
men sikkert også på indvendig fugtighed. Det samme er menin
gen med den ironiske betegnelse „de tørre“, det gamle navn
på det endnu aktive selskab, der nu som det eneste blot om
tales som „slotteselskabet“.
I det hele taget synes visse biomstændigheder at have spillet
en rolle for deltagerne til at holde liv i dette ellers uddøende
fiskeri. Der går i hvert fald svære frasagn om, hvordan forårets
første hornfisk, de mest indbringende, er blevet fejret i Hel
singør. De værdifulde, første dræt har nok kun sjældent givet
overskud. Fiskerkonerne mener, at det også spiller en rolle, at
mændene får en undskyldning for at være hjemmefra i den
ubehagelige tid, hvor næsten alle fiskerfamiljerne i Snekkersten
flytter fra forhuset om i baghuset, fordi forhuset skal lejes ud
til sommergæster. Ikke desto mindre kan der næppe være tvivl
om, at slottefiskeriet er på det sidste. Prisen på hornfisk er,
bortset fra de allertidligste, så lav, at dagsudbyttet i reglen ikke

3i

Fig. 6. Bådene ros mod hinanden, samtidig med at der kastes sten og hives
ind på garnet.

vil tilfredsstille unge fiskere. Der er da heller ingen tilgang af
unge til det eksisterende slotteselskab, hvis deltagere selv, flere
af dem over 70 år gamle, regner med at blive de sidste slotte
fiskere; de har jo selv set, hvordan de andre selskaber efter
hånden har lagt op. Den ringe tilgang af unge gælder jo
iøvrigt ikke blot slottefiskeriet og lignende primitive former for
fiskeri, men fiskeriet fra de små lejer i det hele taget.
Det var ikke blot fra Snekkersten, slottefiskere roede til
Kronborg for at fange hornfisk. Traditionen ved at melde om
deltagere i slottefiskeriet fra Espergærde og Humlebæk. Især
Sletten synes at have betydet noget. En Snekkersten-fisker siger
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om sletteboerne, at de råbte så meget under fiskeriet; „hos os
gik det stille af“. Også fra Rå i Skåne, lige syd for Hälsing
borg, fiskede man hornfisk ved slottet. Der har i det hele taget
været et intimt samkvem mellem fiskere fra begge sider Sundet.
Fiskerne fra Hornbæk skal ifølge traditionen have stillet i hvert
fald eet slotteselskab. Men iøvrigt kan deltagelse i slottefiskeriet
fra forskelligt hold jo meget vel have været skiftende. Zoologen
Henrik Krøyer, der i 1830’eme for Rentekammeret foretog
undersøgelser af fiskeriet i Øresund, nævner ikke deltagelse i
slottefiskeriet under sin beskrivelse af fiskeriet fra Hornbæk,
selv om han ellers omtaler mangel på andre former for horn
fiskefangst3. Også hornbækkemes rolle som forhandlere af horn
fisk fra Læsø synes på Krøyers tid at have været udspillet1. For
Slettens vedkommende nævner Krøyer derimod hornfiskegarn5,
og en indberetning fra samme fiskerleje 1862-63 siger om horn
fiskeriet ved Kronborg, at det „almindelig giver et godt Ud
bytte og drives næsten af samtlige Fiskere her paa Leiet“'3. For
Snekkerstens vedkommende har Krøyer følgende at bemærke:
„Hornfiskegarnene, som ere temmelig kostbare, udredes af In
teressentskaber af 8 Fiskere. Interessentskabernes Antal er for
Tiden 7 (heri tre Mænd fra Espergjærde), hvert med to til
tre Garn. Antallet af disse Garn kan man altsaa sætte til 16,
hvis Anskaffelse siges at ville udfordre henimod 1000 Rdl. De
bruges næsten udelukkende ved Kronborg Pynt og kun med
paalands Vind og sønden Strøm. Fisketiden er sidst i April og
hele Mai, og en Mands Udbytte for denne Tid skal almindelig
være 12 til 16 Rdl., men undertiden endog 50 Rdl.“7. At også
Helsingørs indbyggere, der dog var nærmest til at udnytte van
det lige uden for deres boliger, har drevet slottefiskeri, tør måske
formodes af en bemærkning om homfiskefangst i maj måned i
en indberetning fra 1771 vedrørende fiskeriet fra den by8. Der
kan næppe være tvivl om, at det er et vidnesbyrd om det
samme og tillige om slottefiskeriets ælde, når der 1592-93 i
Kronborg lens regnskaber optræder en post på 4 tønder horn
fisk, der betegnes som: Indtægt på hvis hornfisk, som er an
nammet af borgerne udi Helsingør til told, eftersom de haver
draget med våd omkring slottet dette år9.
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Fig. 7. Skematiseret oversigt over slottefiskeriets stadier. Nord opefter.
Strømretning fra syd mod nord. Bådenes forstævn er kendetegnet ved en
tværstreg. Årerne vises i åretagets slutfase, således at båden bevæger sig i
retning modsat den vej, årerne vender.
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Nogen virkelig parallel til slottefiskeriet findes ikke inden
for dansk fiskeri iøvrigt. Delvise ligheder kan dog konstateres
på forskellige steder. Det gælder således det andet område i
Danmark, hvor hornfiskefangst drives på en særlig gammel
dags måde, nemlig Læsø. Afvigelserne er dog iøjnespringende.
Det benyttede våd er ikke som ved Kronborg et slet garn, men
et rigtigt våd med arme med forskellig maskevidde i de for
skellige dele og med en sæk, kaldet kalv, til opsamling af fisken.
Fremgangsmåden ved brugen af dette våd er skildret af Bing
i hans beskrivelse over Læsø fra 180210. Den afviger fra den
nordsjællandske metode derved, at der på Læsø anvendes tre
både, nemlig foruden de to, der arbejder med våddet, og som
her kaldes storbåden og redbåden, en tredie, som kaldes jag
båden. Dennes funktion var at ro frem og tilbage foran åbnin
gen af våddet og skræmme stimen af hornfisk ind i gamet.
Dette gjorde man ved, at en mand stod op i båden og stødte
ned i vandet med en puls, hvad man forøvrigt også gjorde fra
de to andre både. Pulsen er en rund træklods, der nedefra er
hulet ud, og som er anbragt på enden af en stage; når den
stødes ned i vandet, frembringes der en dump lyd, der er ube
hagelig for fisken. Dette redskab har i ældre tid været benyttet
formentlig i hele landet, også på Sjælland11, men er de fleste
steder gået af brug før mands minde. Pulsen er iøvrigt kendt i
primitivt fiskeri i store dele af den gamle verden12. Ved op
tegnelse af nutidstradition på Læsø er det lykkedes at få ud
dybet kendskabet til vådfiskeri efter hornfisk13, selv om allerede
Bing omtalte dette fiskeri som hensygnende. Ikke mindst den
interessante organisation af dette fiskeri er det lykkedes at
komme nærmere ind på livet, sådan at man nu kan følge
fiskerne i deres færden gennem den seks uger lange periode,
hvor de boede i teltbåde ude ved fiskepladsen, der ligger tem
melig fjernt fra bebyggelsen. Også fisketeknikken har man fået
noget mere at vide om. Man hører således, at der i jagbåden
medførtes en seks spandfulde småsten, der blev hældt ud i for
stævnen af båden. Når jagbåden sejlede frem og tilbage foran
våddets åbning, stod der en mand i forstævnen og kastede sten
både i den retning, båden sejlede, og bagud. Der tales om den
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Fig. 8. Der hives ind på garnet. I forgrunden lillebåden med ham, der
tager på stenene (d. v. s. undertællen). I storebåden ses fra venstre kaptaj
nen, der kaster sten, bunkefejeren, der tager på undertællen, den, der ror
på bjælken, og længst til højre pligthuggeren, der hiver ind på overtællen.

fantastiske øvelse, man kunne få i blot med en lille drejning af
hånden at give stenen den ønskede retning. Man fortsatte med
at kaste sten, lige til bådene var nået helt sammen, og ind
halingen af armene begyndte. Så gik man over til at bruge
pulsen, een mand i hver af de tre både. Det bør bemærkes, at
allerede Bing dog kender til anvendelse af stenkastning under
fiskeri ved Læsø, men rigtignok i en anden forbindelse, nemlig
ved bundgarnsfiskeri, hvor man ved stenkastning og pulsning
drev hornfiskestimen mellem raden og kæben ind i hovedet eller
dybsgarnet, som man kaldte den egentlige garnfælde11.
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Fig. 9. Fangsten er sikret. Undertællen er nu oven vande. Lillebåden til
venstre, storebåden til højre.

Hornfisk er blevet fanget på mange forskellige måder i de
danske farvande. Ved Læsø og andre steder har man taget dem
på krog på langliner. Rundt om ved Kattegatskysten anvendes
stadig såkaldte homfiskevåd, der er våd af gængs type med
arme og sæk, som ved hjælp af to både bruges til at stænge
stimen på lavt vand. Sådan er fremgangsmåden også ved
Skånes Øresundskyst; her går den ene af bådene under fiske
riets slutfase ind mellem våddets arme og plasker vældigt i
vandet med stagerne15. Landdragningsvåd, der trækkes ind til
stranden efter at være roet ud med en enkelt båd, har også
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været anvendt til hornfisk, men er næsten gået af brug. Lejlig
hedsvis har man brugt at tage hornfisk i sildegam16.
Hovedfiskeriet efter hornfisk er nu og har længe været
bundgarnsfiskeriet. Forårshomfisken er vigtigst, men også den
fede høsthornfisk går stedvis i bundgarnene i store mængder.
Det var bundgarnsfiskeriet efter hornfisk i Øresund syd for Hel
singør, der slog hombækkemes handel med Læsø-homfisken
ud, fordi det kunne forsyne København med store mængder
billig hornfisk17. Kronborg slot blev delvis forsynet med horn
fisk fra sine egne bundgarn, der 1592-93 ydede 20 tønder horn
fisk samt mindre portioner af andre fiskearter18. Et notat i
Helsingør tingbog fra 1586 fortæller om fangst af hornfisk i
bundgarn, åbenbart høsthornfisk, siden notatet er fra den 24.
september, en lang historie om, hvordan Anders Lauritsen
havde tilladt sig at røgte borgmesters og råds bundgarn og en
hob hornfisk bortstjålet. Da bytjenerne nærmede sig, slog den
onde samvittighed ham åbenbart, for han lod fangsten gå over
bord. Han bliver nu forvist fra Sjælland og Skåne og truet med
hængning, hvis han atter pågribes19.
Ved Snekkersten, hvor man foruden hornfisk også regner
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med sild og makrel i forårsbundgarnene, går man i gang med
at sætte bundgarnene, så snart man kan være sikker for is.
I gamle dage blev pælene ikke rammet ned; de var noget
spidset nedefter, men var fæstnet ved reb til „krabber“, ankre
af sten og træ, nemlig to mod syd og een mod nord. Da bund
garnet jo ikke havde kalv dengang, kunne en hornfiskestime,
der efter at være standset af „raden“ var kommet ind i „rin
gen“, som man kaldte garnfælden, godt have held til at slippe
ud gennem „indgangen“ igen. Det var derfor almindeligt, når
man ventede hornfisk, at man anbragte en mand på den nordre
hjørnepæl i ringen. Han skulle så vinke til land, hvis fisken
gik ind. Når der var gået en times tid, uden at der var kommet
fisk, blev han dog gerne hentet ind, for det var jo ikke særlig
behageligt at skulle sidde derude. Der var ikke nogen siddeindretning på pælen; man havde kun tovværket at støtte sig
til. Det ses, at man i Snekkersten, svarende til det omtalte til
fælde fra Læsø af stenkastning og pulsning ved bundgarns
fiskeri, har kendt en primitiv form for bundgarnsfiskeri, der
ikke helt og holdent var passivt spærrefiskeri, men i nogen grad
havde karakter af aktiv fangst.
Selv om bundgarnsfiskeriet inden for overskuelige tider synes
at have været den økonomisk mest betydningsfulde form for
hornfiskefangst, har slottefiskeriet dog åbenbart været et ikke
ganske uvigtigt fiskeri for kystbefolkningen ved Øresunds smal
leste del. Det er blevet sandsynliggjort, at dette fiskeri er blevet
drevet gennem flere hundrede år, men i virkeligheden vil man
være tilbøjelig til at tilskrive det en langt større ælde. Den
anvendte metode bærer afgjort præg af primitivitet. Hvad det
enkle redskab mangler, for at effektivitet kan opnås, erstattes
ved mange personers samvirke. Fiskeri af denne art er en vigtig
social faktor, der samler individerne i arbejdslag. Fiskemåden,
redskabet og drivningen af fisken ved stenkast, sætter slotte
fiskeriet i klasse med primitive former for fiskeri kendt fra for
skellige steder ud over verden. Ved den slags fiskeri kan man
ikke sætte sin lid til redskabet alene, mennesket må gøre sin
indsats. Det er noget af drivjagtens metoder, der er ført ud i
vandet, og dette fiskeri har også stadig noget af jagtens spæn-
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ding. Man kan således endnu i Danmark, trods motorisering
og gennemgribende omdannelse af fiskeriet, finde primitive for
mer for fiskeri; men efterhånden som udviklingen stiller øgede
krav om effektivitet og god arbejdsøkonomi, forsvinder det gam
meldags i fiskeriet. Forhåbentlig vil det inden da være forsvar
ligt registreret, så kulturhistorien ikke mister dette værdifulde
stof.
NOTER

For værdifuld hjælp takker jeg mine fæller ved Nationalmuseet, museums
inspektør, cand. mag. Holger Rasmussen og stud. mag. Bjarne Stoklund.
Arkitekt Ester Andersen takkes for rentegning af fig. 7 efter min skitse.
Samtlige fotografier er optaget i maj 1952 for Nationalmuseet
af forfatteren.
1) Hvor der i den følgende gennemgang af slottefiskeriet anføres forhold,
som ikke direkte kan iagttages, f. eks. vedrørende fiskeriet i ældre tid,
og for hvilke der ikke anføres anden kilde, bygges der på traditionen
i Snekkersten. Hovedmeddelerne er her fiskerne Thorvald Villumsen
(f. 1868) og sognefoged Johannes Johannesen (f. 1889). Samtaler
med andre fiskere har bekræftet og suppleret.
2) Andetsteds anføres 20 mm. Se: Dansk Saltvandsfiskeri. Udg. af Min.
for Søfart og Fiskeri ved F. V. Mortensen og A. C. Strubberg. Kbh.
1935, P- 633) Til Minde om Zoologen Henrik Krøyer. Udg. v. Svend Dahl. Kbh.
1941, p. 46.
4) Smst. p. 42.
5) Kgl. Bibi. Collinske Saml. 294, 4to.
6) Indberetning om Fiskeriernes Tilstand i Kongerigets Farvande for
Aarene 1862-63. Trykt ifølge Indenrigsministeriets Foranstaltning.
Kbh. 1864, p. 27.
7) Coll. Saml. 294, 4to.
8) Rigsarkivet. R.K. G.A.a.V. Indberetninger med besvarelser i henhold
til kammerets memorial af juli 1771.
9) Rigsarkivet. Kronborg slots jordebog 1592-93, bl. 140. Her gengivet
normaliseret.
10) Lars Hess Bing: Physisk og oekonomisk Beskrivelse over Øen Lesøe,
beliggende i Categat under Hiøring Amt i Aalborg Stift. Kbh. 1802,
p. 172 ff.
11) Indberetninger 1771.
12) Se f. eks. Johann Janko: Herkunft der magyarischen Fischerei, p.
379 ff. Dritte asiatische Forschungsreise des Grafen Eugen Zichy, I,
Budapest-Leipzig 1900.
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13) Nationalmuseet. 3. afdelings arkiv, NEU nr. 2604 (Holger Ras
mussen).
14) Bing, P- I7I15) Carl Gustav Lekholm: När hornfisken leker. Svensk Fiskeri Tidskrift,
nr. 11, 1937, p. 272 ff.
16) Indberetninger 1771.
17) Til Minde om Zoologen Henrik Krøyer, p. 42.
18) Kronborg slots jordebog 1592-93, bl. 139.
19) Landsarkivet for Sjælland m. m. Helsingør tingbog 1583-86. AA
nr. 10. Bl. 161.

VANDMANGELEN
PÅ „HAABET GALLEY“ 1724
Af

Georg Nørregård
landt de mange farer, der forhen truede langfarter til søs,
var vandmangelen måske ikke en af de almindeligste, men
til gengæld en af de ubehageligste. I sejlskibenes tidsalder måtte
man altid frygte vindstille, når man var så langt ude på det
åbne hav, at man ikke kunne signalere til land efter hjælp eller
regne på en forbifarende skudes medlidenhed. I vanskelige
situationer kunne man ganske vist håbe, at en regnbyge ville
komme til hjælp; men netop i vindstille var vejret ofte, hvad
man ellers kalder godt, og den nådige regn kunne udeblive i
længere tid. Mandskabet var da afhængig af den mængde fersk
vand, de havde med om bord. Noget af det sidste, man foretog
sig, før man lagde ud på de lange rejser, var derfor at fylde
skibets vandfade, og overalt, hvor man siden nærmede sig land,
var vand det første, man spurgte efter. At forsømme vandfor
syningen måtte regnes til de værste forsyndelser ved udrustnin
gen af et skib, og sikkert var det en af de sjældneste.
Den ældre danske tropefarts historie indeholder dog i alt
fald eet eksempel derpå, nemlig ved fregatten „Haabet Galley“s
rejse fra Guinea til Vestindien 17241. Flere sammenstødende
uheldige forhold bidrog ved denne lejlighed til, at det nær var
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1 Kilderne vedrørende denne rejse er Christian Mølsters og Jesper
Reichardts skibsjournaler blandt Rigsarkivets skibsjournaler nr. 348 b.
Wærøes brev og Fortmyndighedemes brev til det vestindisk-guineiske kom
pagnis direktion i Kbh. findes i kompagniets Breve og Dokumenter fra
Guinea 1717-32. Ordrer til skibets kaptajn og fortegnelser over mandskab
og ladning findes i Kompagniets Skibs-Bøger, Dok. og Regnskaber 1722-23.
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kommet til en katastrofe, og det må regnes for et held, når det
ikke gik værre end som så.
Skibet var på rejse i den gangbare trekantsfart fra Køben
havn til de danske forter på Guineakysten, derfra med slaver til
Vestindien og derfra med sukker tilbage til København.
Rejsen fra København til Guinea var forløbet overordentlig
heldigt. „Haabet Galley“ var gået under sejl fra Københavns
yderred den i. februar 1724, havde derefter ligget nogle dage
ved Helsingør, men var den 5. februar stået nordover i snusk
regn og siden gennem vintermørke og byger nået nord om
Shetlandsøerne ud i Atlanterhavet og sydpå til den afrikanske
kyst. Den mest iøjnefaldende uregelmæssighed undervejs ind
traf ved Skagen, da en dreng dukkede frem fra et skjul i skibet,
sikker på, at han nu kom med på den eventyrlige fart, som vel
var hans ønskers mål. I øvrigt havde man ikke oplevet andet
end den daglige tilværelse om bord. Først striden med det
barske vejr i de nordlige have, og dernæst, da man kom til
varmere himmelstrøg, de vante reparations- og vedligeholdelses
arbejder på skibet.
Dertil kom frygten for sørøvere; men det var ikke noget
uregelmæssigt. Det hørte sig til. Efter at man i mange dage
havde sejlet ude i det åbne hav, havde man den 16. marts fået
land i sigte. Det var „den moriske kyst“, og her kunne marok
kanske sørøvere gerne komme i vejen; man stak derfor med det
samme vestover „ad søen til“. Allerede næste dag fik man en
af de canariske øer i sigte. Her fik man øje på en sejler under
land, der så mistænkelig ud, hvorfor man gjorde „alting klar
til at slå“. Det kom dog ikke til nogen træfning. De følgende
dage kunne man fortsætte det fredelige dagværk. Den 6. april,
da man et par dage havde observeret en anden fremmed sejler,
der syntes at forfølge det danske skib, blev der igen gjort „klar
til defension“, og håndgeværerne blev skudt af, for at de ikke
skulle svigte i givet fald; men efter yderligere et par dages sej
lads sakkede den fremmede agter ud, og man tabte ham af
syne. Endnu den 10. april udløste synet af et fremmed skib alle
fornødne forsvarsforanstaltninger; men heller ikke denne gang
kom de i brug.
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En del af Guldkysten med det preussiske fort Store Frederiksborg.
(Efter Reichardts skibsjournal).

Det hele var blind allarm, og imens var man nået så vidt,
at man kunne følge den guineiske kyst østpå. Her var man
uden for moriskernes almindelige operationsfelt, men kunne
nok falde i kløerne på andre sørøvere. Imidlertid traf man nu
så hyppigt europæiske skibe liggende ud for de forskellige han
delsstationer, ofte flere ad gangen, så man kunne ikke mere lade
sig forskrække af ethvert sejl i horisonten.
Det blev ikke sørøverne, som udgjorde den alvorligste trusel
på denne rejse. Helt andre farer var for hånden. I dette tilfælde
blev det mangelen på drikkelse, som rejste de alvorligste pro
blemer. Som et varsel om, hvad der skulle komme, opdagede
man en af de sidste dage i marts, at 4 fade øl var „helt udlækket“, og næste dag måtte man begynde at drikke vand. Som
trøst i sorgen kunne man dog endnu slagte et af de medbragte
kreaturer „til forfriskning“.
Fra den 9. april fulgte man Guineakysten, den 10. april så
man Kap Mesurado (ved det nuværende Liberias hovedstad
Monrovia). Den 13. april ankrede man ved Rio Cestos (River
Cess) for at få vand og malaget, og mange kanoer kom ud til
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skibet for at sælge frugt; negrene fik ganske vist lov at komme
om bord, men dernæst hedder det: „De svarte lod vi fare fra
borde ved dagen, som vi troede dem ikke ret vel.“ Den 20. april
passerede man Kap Palmas, den 23. april Kap Apollonia og
var dermed ud for Guldkysten, den del af Guinea, som mest
var genstand for europæernes interesse, og som også afgav plads
for de danske forter. Om aftenen den 23. april ankrede man
ved Kap Three Points; men næste morgen besluttede skibs
rådet, at man straks skulle sejle til de danske pladser på Guld
kystens østligste del. Man ville se, hvor mange slaver man der
kunne få om bord, før man opkøbte nogen ved andre stationer.
På den sidste del af rejsen standsede man kun op ved Cape
Coast Castle for at aflægge en høflighedsvisit hos englænderne.
Undervejs langs kysten tegnede en af de ombordværende
forskellige landtoninger og tog tillige et rids af flere af de
forter, som skibet passerede. Disse tegninger er mod sædvane
indsat i to skibsjournaler, som blev ført af kadetterne Christian
Møister og Jesper Reichardt. Disse to unge mænd havde taget
orlov fra marinen for at gøre tjeneste på et kompagniskib og se
sig om i verden. Antagelig var det Reichardt, der optrådte som
tegner; tilsvarende rids er indføjet i en journal fra skibet „Grev
Laurvig“ på rejse til Ostindien 1725-27, hvor han også var
deltager1.
Om eftermiddagen den 27. april 1724 kunne „Haabet Galley“ kaste anker ud for det danske fort Christiansborg ved
Accra. Det var sjældent, at et dansk skib nåede Guineaforterne
i kortere tid end 3 måneder, og der havde ingen dødsfald været
om bord, næppe nok alvorlig sygdom. Kun havde en matros
vist sig at være angrebet af „fransoser“.
Så heldigt kunne man dog ikke vente, at alt skulle gå i
længden. Så snart skibet ankom til sit første bestemmelsessted,
1 For Reichardt som ophavsmand til tegningerne taler det ligeledes, at
påskriften på dem afgjort skyldes hans hånd. Motivet er til dels det samme
for tegningerne i de to skibsjournaler, men de fortbilleder, der findes i
Reichardts journal, er udført med større omhu end dem, der findes i
Mølsters - de er kolorerede, og foran forterne er der anbragt nydelig ud
førte rids af skibe.
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De hollandske forter St. Jago og St. Georg d’Elmina på Guldkysten.
(Efter Reichardts skibsjournal).

indtraf der vanskeligheder. Først gjorde et par matroser sig ud
til bens. Allerede dagen efter ankringen blev den ene sat i bøjen
og efter en dags ophold her „straffet til masten for hans opiniatitet“. Nogle dage senere blev den anden sat i bøjen for alarm
mod bådsmanden; denne gang blev der holdt krigsret og for
hør, og synderen dømtes til at springe tre gange fra råen og til
50 slag for masten.
Dernæst fik man et uendeligt besvær med ankrene. Reden
ud for Christiansborg var fyldt med undersøiske klipper, som
skamfilede ankertovene. Dette førte til, at man daglig måtte
hale ankrene op for at undersøge tovenes tilstand, og ved lej
lighed gik ankrene tabt. Værre blev det, fordi skibet var kommet
til Guinea i regntiden, da svære regn- og tordenbyger (travater)
daglig hjemsøgte kysten. Under et uvejr, en „ormentan“, den
18. maj sprang først tøj ankrets tov og bagefter pligtankrets tov.
Endelig indtraf det som så ofte før og siden, at det danske
fort ikke var i stand til at forsyne skibet med den ladning slaver,
som skulle indtages. Kort tid i forvejen var det store skib „Chri
stiansborg“ afsejlet med ikke mindre end 416 slaver og en del

46

guld om bord, og nu var slavelagret på fortet helt utilstrække
ligt. „Haabet Galley“ måtte som følge heraf foretage en ekspedi
tion tilbage langs kysten for at skaffe sig bidrag til ladningen.
Det er karakteristisk, at aftenen før denne rejse førtes en del
tomme fade om bord, da der ikke var vand at afse fra fortets
vandreservoir, den såkaldte „brache“. Det ses ikke, om skibs
mandskabet allerede nu kom til at lide af vandmangel, men
efter få dages forløb begyndte sygdom at brede sig hos besæt
ningen, og på turens 5. dag døde skibets bødker, nogle dage
senere tillige en matros. De afdøde blev sat over bord, og deres
efterladenskaber solgt ved auktion blandt de overlevende.
Man havde i alt fald ikke vand med til hele opkøbstogtet.
På tilbagevejen blev det nødvendigt at skaffe nogle fadefulde.
Man havde medbragt en guineisk kano med indfødte roere, og
søndag den 2. juli, da man lå i nærheden af Kap Three Points,
blev den flere gange sendt ind til kysten efter vand. Den før
nævnte kadet Christian Møister var med som fører. Det gik
imidlertid galt, da kanoen om aftenen kom ind for tredie gang.
Bådens mandskab blev ved den lejlighed overfaldet af en skare
sorte. De viste sig at være fjender af en neger, der tjenstvilligt
havde leveret vand de foregående gange. Den ene af kanoens
roere blev straks fanget og gjort til slave, de øvrige styrtede sig
i havet og svømmede ud til kanoen. De sorte fik også fat i
Møister og udplyndrede ham til skindet. Da han forsøgte at
tale for sig og at forsvare den fangne roer, blev flintebøsserne
rettet mod hans bryst. Han tav da stille og fik lov at svømme ud
til båden, takkende sin gud, at han reddede livet. Han slap
derfra med en forkølelse1.
Efter mere end 6 ugers fravær vendte „Haabet Galley“ den
20. juli tilbage til Christiansborg og ankrede igen op på reden
ud for fortet. Noget større antal af slaver var det ikke lykkedes
at opdrive. Til gengæld havde fortet i mellemtiden fået en del
skrabet sammen. Den 3. august begyndte man at transportere
1 En beretning om denne tildragelse, som Møister og Reichardt skrev
18/7 1724, ses af Register over indkomne Sager til Admiralitetet 1716-24
at have nået sit bestemmelsessted ; men admiralitetets indkomne sager for
det pågældende halvår er bortkommet og findes ikke i Rigsarkivet.
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Det engelske fort Cape Coast Castle på Guldkysten, til højre det tidligere
danske fort Frederiksborg, på højdedragene galger med hængte sørøvere.
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dem om bord og vedblev dermed i de følgende dage, når døn
ningerne ved kysten var så beherskede, at kanoerne kunne for
cere dem. Allerede før opkøbstogtet var der, mens skibet lå ved
fortet, blevet bygget en særlig slavehytte på dækket og ligeledes
en milliehytte, hvor man kunne anbringe millien (hirsen), det
vigtigste fødemiddel til slaverne under overfarten. Det ses heraf,
at „Haabet Galley“ ikke var indrettet som senere tiders stan
dard-slavehandlere med et eller flere mellemdæk til anbringelse
af den sorte handelsvare. Man fik også en kedel om bord til at
koge slavemaden i; den blev taget i brug den 4. august, dagen
efter at den første skare slaver kom om bord fra fortet.
Af levnedsmidler blev der foruden millie taget 3 geder, 1
svin og nogle smågrise om bord. Det ømme punkt blev imidler
tid vandforsyningen. Da man kom tilbage fra opkøbstogtet, var
beholdningen i Christiansborg så ringe, at man ikke havde en
dråbe at afse til skibet, og dagen efter blev vandet om bord
rationeret. Da man inden afrejsen ryddede op i skibets last,
fandt man ydermere ud af, at en del oksehoveder med vand
var udlækket, og båndene sprunget af, så der måtte foretages
større reparationer. Rigtignok bragte kanoerne efterhånden
noget vand om bord, men det var til dels brakvand, ikke
opsamlet regnvand; det var hentet i den kystlagune, der lå ved
fortet, hvor søen jævnlig slog ind under højvande.
Adskillige oksehoveder blev fyldt med brakvand. Alt taget
i betragtning kom skibet af sted med en ganske utilfredsstillende
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vandlast. I det generalbrev, som fortets myndigheder medgav
kaptajnen til kompagniets ledelse i København, indrømmede
man, at det var en ubelejlig afrejse. Det var en årstid, hvor
man ikke så snart kunne vente regn. For at hindre gentagelse
tilbød man at anvende al flid på at få en „brache“ opmuret
i fortets forværk, så man deri kunne opsamle en reserve til
skibene. Man håbede i den forbindelse på, at de forhånden
værende klipper og sten kunne bruges til formålet, og at direk
tionen i København ville udsende cement og kalk, „som vente
lig her vil fattes“. Den nye „brache“ blev virkelig bygget i den
følgende tid.
Som forholdene var om bord i „Haabet Galley“, planlagde
man at sejle fra det danske fort til den portugisiske ø Såo
Thomé, der ligger lige ved ækvator, eller til Kap Lopez på
Nedre Guineas kyst for at få vand. Afsejlingen fandt sted den
16. august 1724, og om bord i skibet var der 51 europæere og
250 slaver. De sidste omfattede 145 mand, 64 kvinder, 10
24-drenge (d. v. s. halvvoksne), 25 drenge og 6 piger. Dertil kom
8 småbørn, som man rimeligt nok ikke rigtig regnede med, da
chancen for at få dem levende over til den nye verden var
ringe. Et par slaver var døde allerede, inden man kom af sted.
Den 19. august døde den første slave efter afrejsen, den 22.
august døde den næste. Sidstnævnte dag samledes skibsrådet
for at drøfte slavebespisningen, men historien melder dog intet
om, hvad man besluttede. Måske var det et resultat af over
vejelserne, at man allerede nu slagtede den ene af gederne. Den
28. august døde en matros og siden endnu et par slaver. Muligt
har forplejningen allerede på dette tidspunkt været utilstræk
kelig; men der kan naturligvis også have været andre grunde
til dødsfaldene. Det var således ikke ualmindeligt, at den psyko
logiske virkning af at komme om bord var så stærk, at de sorte
døde af skræk.
Efter at have passeret den portugisiske 0 Ilha do principe
fik man den 31. august Såo Thomé i sigte. Øjensynlig var der
ingen om bord, der var kendt med forholdene på denne 0; man
måtte forsøge sig frem. Man sejlede den næste dag langs land
og affyrede et skarpskud i håb om at hidkalde kanoer eller
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lodser; men mærkelig nok kom der ingen om bord. Sluttelig
nåede man frem ud for øens kastel. Herfra blev også affyret
et skarpskud; men derefter saluterede man, som brugeligt var
over alt ved de afrikanske forter, med 9 skud og fik på regelret
vis 7 skud til svar. Beroliget herved kastede man om aftenen
anker uden for fortet.
Her måtte man dog ikke ligge; man skulle sejle ind i bugten
indenfor, og næste dag lagde man længere ind. Førend man
således kom på plads, gik båden ind efter vand og fik også
noget; men ligesom ved Christiansborg kneb det med at få helt
fersk vand. Ved højvande måtte man tage til takke med brak
vand, og dette var, hvad man fik morgen og aften, idet tide
vandet løb op i den lille flod, hvorfra portugiserne tog deres
vandforsyning. To mand måtte da om natten efterlades for at
fylde fadene. I afgift betaltes 20 rdlr. for ankergrunden og 20
rdlr. for vandet samt 1 rdlr. til fortet, og en „visiteer“ kom om
bord og skulle blive der, så længe skibet lå ved øen. Den 3.
september fik man 40 ahmer vand. Også de følgende dage kom
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der vand om bord; men begivenhederne skulle siden vise, at
man lagde ud med for ringe beholdning.
Mens „Haabet Galley“ opholdt sig ved Såo Thomé, undgik
man ikke et eventyr. Om aftenen den 4. september kom der en
kano ind fra havet, og mændene i den råbte, om kaptajnen
var om bord. Derpå gik den ind til land med bud til den portu
gisiske kommandant. Der var åbenbart noget farligt på færde.
Kommandanten lod skyde 3 kanonskud med skarpt for at få
sine folk samlet, og derefter sendte han bud til „Haabet Galley“
for at bede om hjælp. En af danskerne gik i land for at få nær
mere besked. I båden fra havet havde der været en engelsk kap
tajn, hvis skib var blevet „overløbet“ af de ombordværende
slaver. De fleste af hans folk var blevet slået ihjel; men selvtredie var han sammen med sin styrmand og sin overmester
kommet i jollen og sluppet bort med livet i behold. Kraftig
assistance var nu nødvendig, hvis han skulle få sit skib igen.
På det danske skib sammenkaldte man da i hast skibsrådet og
besluttede at udlåne chaluppen med våben og mandskab og at
lade Christian Møister gå med som leder. I alt deltog 12 danske
i ekspeditionen. Om aftenen kl. 10 gik chaluppen ind til fortet,
hvor den engelske kaptajn og et par portugisere kom om bord.
Desuden fremskaffedes et par kanoer, der hver bemandedes
med 20 portugisere.
I nattens løb gik denne flotille til angreb på det engelske
skib. Enkelthederne i det følgende kendes ikke, da den beret
ning, som Møister siden forfattede derom, er bortkommet; men
Møister skriver i sin skibsjournal, at han næste aften kom til
bage efter at have taget engelskmanden igen med chaluppens
mandskab alene, og den følgende dag kom det generobrede
skib ind at ligge under beskyttelse af det portugisiske fort.
Om eftermiddagen den 9. september afsejlede „Haabet
Galley“ fra Såo Thomé og satte kursen mod Amerika. Straks
fra begyndelsen gik det dog anderledes end ønsket. Vinden var
svag og skiftende, og man kom ingen steder. Endnu den 19.
september kunne man øjne øen Såo Thomé, og Reichardt skrev
i sin skibsjournal: „Gud forlene fremdeles lykke og beholden
rejse.“ Først derefter kom man på gled, nu sydpå, og den 22.
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Landtoning af den portugisiske ø Såo Thomé. (Efter Mølsters skibsjournal).

september så man den spanske ø Annobon. Efter det ene kort,
som man havde med om bord, skulle man være syd for øen,
efter det andet nord for. Man var faktisk syd for, men man
havde vanskeligt ved at bestemme stedet, fordi det var svært
at tage solhøjden, når solen stod i zenith over skibet.
Langt om længe blev kursen derefter lagt i den rigtige ret
ning, men samtidig begyndte man at føle manglerne i forsynin
gen. Den 29. september holdt man op med at give folkene
brændevin, da der, så vidt man vidste, kun var een tønde til
bage. Dette havde øjensynlig en uheldig virkning på sundheds
tilstanden1. Medens der i den foregående tid kun var indtruffet
enkelte dødsfald, døde nu efter nogle få dages forløb flere både
blandt slaver og matroser. Det var derfor et held, at man den
8. oktober atter fandt noget brændevin i lasten og således kunne
fortsætte med udskænkningen til den 12. november, da det
uigenkaldeligt var slut. Endnu en tid blev dødsfaldene ikke så
hyppige.
Farligere end mangelen på brændevin blev dog mangelen
på vand. Hen imod midten af oktober havde man rigtignok
nogle dages regn; men det ses ikke, om man var i stand til at
opsamle noget videre af regnvandet. Da man kom til den 2.
november, var beholdningen svundet så stærkt ind, at skibs
rådet samledes for at drøfte situationen, og man enedes om, at
folkene så vel som slaverne herefter kun skulle have eet måltid
om dagen. Man havde da på ny haft en række dage med næsten
1 For slaverne var regelen, at de skulle have brændevin 4 gange om
ugen.
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stille vejr. Til trøst i nøden blev der bevilget en køddag mere
om ugen1.
I de følgende dage efter at denne ordning var indført, døde
koksmaten og flere andre af besætningen; overstyrmanden
Diderich Pheif blev syg, og 4 mand kom i bøjen, fordi de
havde „brækket slave ranson fadet“. Den 9. november sprang
en mandsslave over bord og forsvandt i bølgerne.
Sidstnævnte dags eftermiddag kom der regnvejr, og dagen
derpå så man en „pilestært“ i vandet, et tegn på, at man nær
mede sig land. Dette kunne vel tjene til opmuntring; men så
var det, at brændevinen kom til ophør, og efter at de sidste
dråber af den kære drik var sat til livs, indtraf der mange
dødsfald, nu mest blandt slaverne.
Den 17. november var man så langt fremme, at man fryg
tede at støde på land i mørket; i den følgende nat lagde man
derfor kursen nordover; men næste nat igen lod man stå til
og gik lige mod vest, fordi vandmangelen nu var så stor, at
den ene fare var lige så stor som den anden. Efter det ene af
skibets to kort at dømme, skulle man allerede være nået til
Vestindien, men efter det andet manglede der endnu et stykke
vej. „Gud forlene os fremdeles lykke og beholden rejse,“ skrev
Reichardt igen i sin skibsjournal.
Den 19. november døde styrmand Pheif og blev sat over
bord til lyden af 3 kanonskud. Når en matros blev sænket i
havet, affyredes kun 1 kanonskud, og de døde slaver blev lempet
ud over rælingen uden nogen højtidelighed.
Situationen var åbenbart efterhånden blevet så anspændt,
1 Det ses ikke, om bestemmelsen om køddagen gjaldt både slaverne og
skibsfolkene. Efter den „Ranson og Spise Takst“, som ellers var foreskrevet
slaverne, blev der kun givet flæsk to gange om ugen, nemlig søndag og
torsdag. Tilsammen skulle de kun have hver et halvt pund om ugen;
hovednæringsmidlerne for dem var bønner, gryn og milliekorn. Skibsfol
kene derimod skulle have hver et halvt pund flæsk og to pund kød ugent
lig foruden halvandet pund tørfisk; de overordnede skulle have halvanden
ration, og i kahytten hos kaptajnen spistes „efter menage og billighed“.
Når skibet lå hjemme i København, var det søndag og onsdag, der var
køddage for besætningen. Troligt har det kun været skibsfolkene, der fik
den ekstra køddag.
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Landtoninger af de vestindiske øer Antigua, Montserrat og Redonda.
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at hvad som helst kunne indtræffe. Tidlig den næste morgen
kom en neger og meddelte, at de andre slaver havde lagt planer
om oprør og ville slå alle de hvide ihjel. Man havde aftalt, at
„rebellionen“ skulle iværksættes henimod aften, når matroserne
var oppe at rebe merssejlene; de sammensvorne ville da kaste
sig over de europæere, som på det tidspunkt opholdt sig på
skansen; på dette sted stod nemlig en kiste med geværer, og
når negrene havde bemægtiget sig disse våben, ville de skyde
matroserne ned, som man skyder fugle ned fra grenene på et
træ. Det var to af mesterslaverne, de såkaldte bombaer, der var
ophavsmænd til planen.
En sådan dumdristighed måtte afstraffes på det mest eks
emplariske. De to bombaer blev halet frem og pisket af katten
med det resultat, at den ene af dem døde. De øvrige slaver blev
slået i jern. På lykkelig vis undgik man således slaveoprøret, det
værste, der kunne overgå et slaveskib.
Om formiddagen den 21. november så man endelig land
ude i vest. Det var øen Antigua. Man kom da til det resultat,
at man havde regnet med at være 72/2 mil længere fremme,
end man virkelig var, eller som det hedder i skibsjournalens
sprog: „befandt så vor gisning at være 72/2 mile for skibet“.
Man sejlede syd om øen og kunne om aftenen se Montserrat
i syd og Redonda og Nevis i vest. Om natten regnede det.
Den 22. november passerede man øerne Nevis, St. Christopher,
St. Eustatius og Saba, den 23. fik man først Virginia Gorda
og det østlige af St. Croix i sigte, og senere på dagen løb man
langs St. Jan og St. Thomas. Hen på eftermiddagen ankrede
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man op ud for Charlotte Amalia, havnebyen på St. Thomas.
Efter de mange måneders ensomme sejlads på det åbne hav
virkede det overvældende at se den livlige trafik med fartøjer
af alle størrelser, som gik ud og ind af den dansk-vestindiske
havn.
Man reddede sig således til land i tide. Tørsten kunne stilles,
en truende ulykke var afværget. Efter omstændighederne var
det gået helt pænt. Tabene havde ikke været så store, som man
kunne frygte. Dog var rejsen fra Guinea til Vestindien meget
langt fra gået så godt for skibets besætning, som rejsen fra
Danmark til Guinea. Ikke mindre end 14 mand var døde, siden
bødkeren den 12. juni som den første af besætningen var sat
over bord. Af slaverne var der i alt død 33 om bord i skibet
eller ca. 13 %. Både for mandskabet og for slaverne svarede
tabsprocenten omtrent til det normale for danske slaveskibe.
De hvide måtte med deres liv fuldt så vel som de sorte betale
deres del af den afgift til døden, som den store folkeflytning
fra Afrika til Amerika medførte i slavehandelens tidsalder.
Når „Haabet Galley“ under de vanskelige forsyningsforhold
klarede sig så vel, tør det blandt andet tilskrives det gode for
hold, der stort set synes at have været til stede mellem danskerne
om bord. Skibets kaptajn Lorenz Spån eller Spang skal have væ
ret en udmærket mand. Guvernør Wærøe, der fulgte med på den
første del af rejsen og siden blev en af de mest fremtrædende
figurer i de danske Guineabesiddelsers historie, karakteriserer
ham i et brev til det Vestindisk-Guineiske Selskabs direktion
som „en god sømand, en god officer og en god husholder“.
Naturligvis havde de dystre oplevelser om bord dog stemt
sindene til eftertanke, hvilket fremgår af, at besætningen næsten
hver søndag, mens skibet lå ved St. Thomas, gik i land for at
søge kirken.
Om de videre begivenheder på „Haabet Galley“ kan for
tælles i korthed. Snarest efter ankomsten blev slaverne ført i
land, slavekabyssen nedrevet, og skibet aftaklet. Da skibet „St.
Gertrud“ den 16. december 1724 ankom fra Europa til St.
Thomas, modtog man ordre til at gå fra Vestindien tilbage til
Guinea. Ved en besigtigelse de følgende dage kom man imid-
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lertid til det resultat, at skibet var i en temmelig sløj forfatning.
Efter at det var kalfatret og kølhalet, begyndte man den 25.
januar 1725 at lade det med sukker til København.
Under opholdet ved St. Thomas indtraf en aften i februar
alarm i byen og på fortet; skarpe skud blev affyret, trommerne
rørtes, og guvernøren råbte om bord for at få hjælp. Rygtet
gik, at spanierne gjorde landgang på den sydøstlige del af øen.
Om bord i skibet ladede man da kanonerne og gjorde alting
klart til forsvar; men det hele viste sig at bero på en fejltagelse,
og der skete intet.
Nogle dage senere kom to store hollandske enterloppere til
St. Thomas for at afsætte deres slaveladninger; det var skibe,
der drev trafik uden om det hollandsk-vestindiske kompagni og
imod dets privilegier. Det ene havde 450, det andet 350 negre
om bord. Bådene fra „Haabet Galley“ hjalp at føre den store
menneskesværm i land.
Først den 6. april 1725 var Lorenz Spang og hans folk klar
til hjemrejsen. Guvernør Thamsens frue fra St. Thomas var
med om bord medbringende meget gods. Afrejsen blev fejret
med omfattende selskabelighed og mange salutskud. De sidste
gæster gik ikke fra borde, før man var godt på vej bort fra de
danske øer.
Hjemrejsen forløb udmærket. Belært af sørgelig erfaring
blev vandet dog rationeret allerede den 20. april. Det havde
næppe været nødvendigt; farten var god, kun en enkelt gang
forulempet af storm. Den 25. maj så man Shetlandsøerne, den
29. maj Norge. Endnu gik det langsomt forbi Skagen og gen
nem Kattegat. Først den 3. juni øjnede man Sjælland; men
næste morgen kunne man ankre op ved Trekroner og den
5. juni varpe ind til Toldboden. Tre mand var døde under
opholdet i Vestindien, men ingen under hjemfarten. Med stor
tilfredshed så besætningen den kongelige residens for sig. „Gud
Fader, Søn og Hellig Aand ske Lov for lykkelig og beholden
Rejse.“

TRÆK AF MARSTAL SØFARTS
HISTORIE
Af

Erik Kro man

avnet Marstal har for de fleste en duft af saltvand og
søluft, og det er med rette, for ikke alene har Marstal lige
til nutiden været den provinsby, der havde det største antal
sejlskibe og derfor også det største antal skippere og søfolk i det
hele taget, men det har tillige været den eneste danske by, som
praktisk talt udelukkende var baseret på søfart. Når der opstod
en søfartsby på dette sted, skyldtes det i første række, at der her
som det eneste sted på Ærøs lange sydkyst fra gammel tid var
en naturlig havn. Byens navn Marstal betyder en fyrstelig heste
stald, og selve navnet antyder sandsynligvis tilstedeværelsen af
en havn på stedet. De skiftende fyrstelige herrer, som ejede øen
i middelalderen - eller deres tjenere - er sejlet ind her for at
blive forsynet med heste, når de skulle videre ud på øen. Ærø
havde fra gammel tid en købstad, Købing - som den stadig
kaldes på øen - eller Ærøskøbing. Som så mange andre steder
havde købstaden eneret på handel. Marstals store chance kom
derfor først, da Ærø i året 1634 blev delt mellem fire hertuger,
hvorved Marstal kom uden for Ærøskøbings indflydelse. I de
lingstraktaten var det ganske vist lovet, at Ærøskøbings rettig
heder skulle blive ubeskåret, men det blev hurtigt glemt, og
borgerne i Ærøskøbing indsendte forgæves gang på gang klager
over den opvoksende søfart i Marstal. Byens opkomst hemmedes dog foreløbig af de ejendommelige og urimelige toldbestem
melser. Endskønt marstallerne ret beset var kongens undersåtter,
idet kongen var hertugens overherre, blev de toldmæssigt be
handlet som udlændinge, tilmed som udlændinge uden trak
tater, og derved dårligere stillet end for eksempel hollænderne.
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Først i 1729 skete der en forandring heri, idet Marstal da ind
lemmedes i den kongelige del af Sønderjylland sammen med
den ene halvdel af Ærø, mens det samme først 20 år efter var
tilfældet med Ærøskøbing og den anden halvdel af øen, en
begivenhed, der i 1950 blev fejret ved store festligheder i Ærøs
købing.
Indlemmelsen blev fulgt af en forordning, som bestemte,
at marstallerne fra nu af toldmæssigt skulle betragtes som in
denrigs. Det blev udgangspunktet for Marstals første store op
sving. Marstals søfart i 18. århundrede var betinget af byens
beliggenhed omtrent midtvejs mellem de komrige danske øer
og de slesvigske og holstenske havne, og det blev derfor korn
udførslen fra de syddanske byer til hertugdømmerne — hvorfra
komet passerede videre til de store tyske og nederlandske byer
- der blev basis for den marstalske søfart. Navnlig i de lolland
ske byer kom kornhandelen for en stor del på marstallernes
hænder, og købmændene blev i mange tilfælde rene opkøbere
for marstallerne og fik provision af dem. Det gik ikke af uden
brydninger, som har sat sig spor dels i talrige klager fra byerne
til regeringen, dels i indlæg i litteraturen, som vi kan takke for
det interessante billede, de giver af datidens Marstal. En for
marstallerne overordentlig anerkendende skildring er givet af
præsten magister Dyssel, som på en rejse fra Lolland til Sønder
jylland 1763 med en marstaljagt under et ufrivilligt ophold i
Marstal fik lejlighed til at stifte bekendtskab med byen. „Alt,
hvad Virgil siger til Biernes Ros, kan hentydes paa Marstal
lerne,“ siger han, „de helmer aldrig, de er idelig i Bevægelse,
en Dag at ligge stille er for dem en Plage. De lever tarvelige,
stille og indgetogne. At stræbe og samle er alt deres Sag. De
lader sig aldrig nogen Sag være sur og vanskelig, naar der er
mindste Haab. De tager visselig mangen Fordel fra andre, min
dre flittige Stæder, og det er de at rose for. Denne Stræbsomhed
gør dem som sædvanlig meget misundte, især af deres Naboer
Lollikeme, og dog aflader disse aldrig at handle med dem.
Naar det Indfald stikker den lollandske Købmand, saa giver
han Klage over Klage til Kammeret over Ærøboens Handel
som sig fornærmende, og selv kan han ikke bare sig at handle

58
med dem. Bliver de borte, saa er det, som hans Handel var død.
Denne lille By eller Flække ejer alene til Søfarten, Fragter og
Handelsskab 38 store Jagter foruden mindre Fartøjer, saa
mange ejer ikke alle fem Købstæder i Lolland. Nu da dette
renskrives, erfarer jeg, at de har 50 Jagter. Marstallernes Fart
er deri forskellig fra andres, at deres meste Fart er fra Mikkels
dag og hele Vinteren igennem, saa længe et Fartøj kan gaa
i Søen. I den Tid er deres største Handel med Korn og Fede
varer fra Lolland, Fyn og omliggende Øer til København og
de holstenske Stæder. Deres Skibe er snilde og sikre og Folket
rette Søhaner. Naar andre Stæders Skibe er aftaklede, løber
Marstallernes for fulde Sejl, og naar en anden Skipper skal
først i Magelighed drikke sin The og spise sin Frokost, før han
letter, saa sejler Ærreboen paa et Stykke Ost o? Brød eller en
Pibe Tobak."
Andre indlæg havde imidlertid en hel anden tone. I en be
skrivelse af Nakskov, som udkom 1784 og var skrevet af en
kapellan i Nakskov, drager forfatteren ligesom Dyssel sammen
ligning med bierne, men marstallerne betegnes her som rov
bier. Han siger sådan: „Saa snart nogle faa Rovbier enten
under Venskabs Skin eller formedelst forsømt Modstand er
blevet modtaget i de flittige Biers Forraadskammer, blander de
sig uformærket med Bikubens indfødte Beboere, de forstærker
sig dagligen saavel med deres egne som med de fremmedes Til
hæng, og aldrig saa snart er deres Styrke blevet overlegen, at jo
de øvrige af denne nu fordelte Republiks Indbyggere bliver et
Offer saavel for disse fremmede Gæster som ogsaa for deres
egne forførte Medborgere. Nakskovs Handelsmænd blev ved
de fremmedes Tjeneste kede af selv at holde Fartøjer, de solgte
dem og gjorde sig til sidst til Slaver af deres Gæster. Kort: Nak
skov faldt, og Marstal kom frem."
En anden forfatter, rektoren ved byens lærde skole, skriver
1793 : »JeS laster ej Marstallerne, der ej gør mere, end hvad
enhver anden i samme Tilfælde vilde gøre. Deres Vindskibelighed viser, hvad ubundne Hænder kan frembringe. Der vrimler
i deres lille Flække af tarvelige, vindskibelige og for største De
len velhavende Folk, der til ingen Aarstid er bange for det
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Jagt „De 4 Brødre“ af Marstal, senere „Anna“ af Vejle, bygget i Marstal
1794, ophugget 1943-44 i Strib efter at være sunket (jfr. billedteksterne
bag i bogen).

frygtelige Element, der ernærer dem. De fortjener al Ros,“
men, tilføjer han: „Disse Marstaller har ikke bidraget lidet til
adskillige Købstæders og Landsbyers Ruin.“
1796 giver borgmesteren i Nakskov denne omtale af Mar
stal: „Denne lille Flække er i de sidste 20 Aar, siden dens drif
tige Indvaanere fik Smag for Farten til Nakskov paa vor Ruin
saa betydelig tiltagen, at den i samme Tid har formeret sine
Ildsteder til et Antal af henved 500 og sine Fartøjer til 110,
og foruden hersker der i disse Folks straatækkede Hytter med
den behageligste Tarvelighed endogsaa forundringsværdig Vel
stand, at det vel er tilgiveligt, om en Nakskovs Indvaaner ikke
uden Krænkelse kan være Øjenvidne hertil.“
I 1790erne spillede Nakskov for øvrigt allerede ikke længere
den rolle for marstallerne som tidligere. De søgte nu i stort tal
til fjernere byer i Danmark og ikke mindst i Nordtyskland,
hvorfra de udførte korn til København. Foruden østersøfarten
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var også norgesfarten af stor betydning. Derimod foretog man
sjældent længere rejser. En enkelt skipper gjorde dog i 1798 en
rejse fra Bergen til Gallipoli ved Konstantinopel, hvorfra han
gik til Stettin med en ladning olie.
Marstals velstand fik en brat ende ved englænderkrigen
1807-14. Ulykkerne væltede ind over byen. Handelen stand
sede, flere skibe blev taget af englænderne, og andre forliste.
Hertil kom statsbankerotten 1813, hvorved byen mistede sine
rede penge, som havde været forudsætningen for den handel
for egen regning, som havde bragt byen så stor velstand, og
skibene måtte nu for en stor del gå over til fragtfart. Norge
blev ved freden i Kiel udland, og danske skibe måtte betale
told som udenlandske, hvorfor komindførslen for en stor del
blev overtaget af nordmændene selv.
For at gøre ulykken fuldstændig nedbrændte 1815 en stor
del af byen. Skibsflåden, der ved krigens udbrud havde været
oppe på o. 150 skibe, gik stærkt tilbage samtidig med, at byens
indbyggertal var i betydelig vækst. Der indtrådte nu en lang,
overordentlig fattig periode for byen. En langelandsk præst
skildrer nu byen på følgende måde: „Mens Marstal var i Vel
magt, solgtes meget Korn fra det sydlige Langeland, fra Taasinge og Smaaøeme til Ærøboerne, men de er nu sunkne fra
Velstand, ja Rigdom til meget tarvelige Kaar. Marstals Havn,
som før genlød af Virksomhed, er nu øde og stille. Flækken
selv, som var et Hjem for velhavende, muntre og virksomme
Borgere, har nu kun det sørgelige Minde om svunden Lykke
tilbage. Ved det danske Pengevæsens ulykkelige Krisis, ved
Norges endnu sørgeligere Tab og Handels og Skibsfarts Stands
ning i Østersøen og ikke ved egen Brøde er den rige Flække
sunken saa dybt.“
Mens de mindre skibe fortsatte farten på Østersøen, måtte
de større søge nye veje, og vi finder dem i den følgende tid i
stort tal i de engelske havne og Vesteuropas kystbyer så langt
sydpå som til Bordeaux. De små marstalske skibe, der var byg
get med en hel anden sejlads for øje, egnede sig dog kun dårligt
til den farefulde sejlads på Nordsøen. De var også for små til,
at de længere rejser rigtig kunne svare sig, og måtte derfor
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3-m. skonnert „Ruth“ af Marstal, bygget i Marstal 1902 ; forlist 1910.

efterhånden ombygges. Mange af dem forliste. Men netop un
der disse fattige forhold søgte man at konsolidere sig, hvad man
havde forsømt i velstandsårene. Det var nu, at Marstals skip
pere lagde grunden til det store havneanlæg, som endnu væk
ker beundring. Under ledelse af de to skippere Rasmus Jepsen
og Rasmus Madsen Rasmussen begyndte man i vintermåne
derne, når skibene var oplagt, at bygge den imponerende havne
mole til beskyttelse for skibene. Omtrent samtidig oprettedes en
sparekasse, som ligeledes skulle få den største betydning for
byen, og en søassurance.
Den fattige periode varede omtrent en menneskealder. I
1840erne kom endelig den længe ventede opgang for skibsfar
ten. Den stod i forbindelse med ophævelsen af kornlovene i
England. Antallet af skibe steg stærkt og nåede 1850 op på 200
fartøjer.
Krigen 1864 blev en ny omvæltning i Marstals tilværelse.
I stedet for at høre til Sønderjylland, som Ærø i århundreder
havde været knyttet til, blev øen nu indlemmet i kongeriget, og
hertugdømmerne blev udland. Det fik særlig betydning for de
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mindre skibe, som stadig hovedsagelig sejlede i den fart, og
fremskyndede derved bevægelsen i retning af større skibe.
De ændrede forhold for byen kom ikke til at betyde en
nedgang. Tværtimod begynder nu Marstals store sejlskibsæra,
som førte marstallerskibene ud over verdenshavene og gjorde
de karakteristiske jagtskonnerter kendt over den halve klode.
Fremgangen begunstigedes af det store opsving i verdenshande
len, som fandt sted i disse år, og som skyldtes en række sam
virkende forhold, industriens store opsving, de fremmede kon
tinenters stærkere åbning for handelen og ikke mindst guld
fundene i Australien og Kalifornien, som bevirkede, at priserne
i en årrække var stigende. Ikke mindst skyldtes fremgangen
dog, at der i Marstal var driftige mænd, som forstod at udnytte
de gunstige konjunkturer. Særlig skal nævnes H. C. Christensen,
som i disse år grundlagde sit bekendte rederifirma.
Mens den almindelige skibstype tidligere havde været jag
ten, gik man nu over til at bygge større skibstyper, bramsejls
skonnerter og skonnertbrigger. Et stort antal byggedes stadig i
Marstal.
Indtil omkring 1880 var størstedelen af de marstalske skibe
beskæftiget i kornfarten fra Danmark og de russiske østersø
havne til England og Holland, men efterhånden udvidedes vir
kefeltet.
Et antal større skibe begyndte farten på Archangelsk i
Hvidehavet, som en årrække var en af Ruslands vigtigste ud
førselshavne, og allerede i 60erne gik flere marstallerskibe over
Atlanterhavet til Amerika. Den første var briggen Trovador,
som 1868 gik til Vestindien. Også til Spanien og Middelhavet
gik der nu hyppigere skibe.
Omkring 1880 indtraf en af de kriser, der har været karak
teristiske for den nye tid. Det store udbud af korn fra Amerika
og Rusland bevirkede, at kornpriserne sank. Danmark ophørte
med at udføre korn. Guldproduktionen var aftagende, sam
tidig med at mange lande gik over til guldmøntfod, hvad der
havde et almindeligt prisfald til følge. Resultatet var, at der
blev overskud af tonnage. Det blev vanskeligt at få fragter, og
fragterne faldt rivende. I 1886 lå der sidst på vinteren i Marstal
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(F. Holm-Petersens sejlskibssamling).

havn 200 fragtsøgende skibe. Til de øvrige vanskeligheder kom,
at konkurrencen med dampskibene stadig gjorde sig stærkere
gældende. Den udførsel af kvægprodukter fra Danmark, som
afløste korneksporten, kom således udelukkende dampskibene
tilgode. Den følgende tid lige op til nutiden har været en fort
sat kamp mellem dampskibe og sejlskibe, i hvilken de sidste
bestandig har trukket det korteste strå. Når Marstals søfart ikke
des mindre i de følgende år arbejdede sig stærkt frem, og Mar
stal kom til at indtage en ledende stilling inden for dansk sejl
skibsfart, skyldes det for en stor del de marstalske rederes og
skibsmægleres energiske bestræbelser for at finde nye veje for
sejlskibsfarten. Den vigtigste sejlads bliver nu en årrække farten
med træ fra svenske og finske havne til de små franske kanal
havne og tørhavnene i Normandiet og Bretagne, hvor man
måtte afvente springflod for overhovedet at kunne komme ind,
og hvor ingen dampskibe vovede sig hen.
Da Bottenhavet var lukket af isen om vinteren, begyndte
man i vintertiden at sende de større skibe til Amerika, og denne
fart fik efterhånden mere og mere betydning, og skibene byg-
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gedes efterhånden til denne sejlads. Man kunne nu træffe marstalskibene langs Amerikas østkyst fra den meksikanske golf
til flodhavnene ved La Plata. Enkelte skibe sejlede på Island.
I 90erne var der en del sejlads på Marokko. Det var mest
mindre skibe, da de skulle lastes på den kortest mulige tid,
idet de lå opankrede for åben kyst. Omtrent samtidig optog
en del større skibe sejladsen på Senegal i Vestafrika. Herfra
gik man ballastet til Vestindien eller Mexiko. Enkeltvis var der
marstalske skibe, der gik rundt Cap Horn og Cap det gode Håb
til vestkysten af Sydamerika og Østafrika og Australien.
Skibsflåden var i stærk udvikling i disse år og nåede i be
gyndelsen af 90erne op over 300. Hovedtypen for de marstalske
skibe var nu den tremastede skonnert, selv om der selvfølgelig
byggedes en mængde mindre skibe. Typen var direkte udviklet
fra den ældre jagttype og havde bevaret dennes bløde linier.
Jagtfaconen gjorde de marstalske skibe let kendelige overalt.
Sit sidste store opsving fik Marstals sejlskibsfart omkring
århundredskiftet. Efter en flov periode i 90erne, som havde
bevirket en nedgang i skibsflådens størrelse, steg fragterne atter,
hvad der gav stødet til en stor nyanskaffelse af skibe. Alene i
året 1900 blev der bestilt ikke mindre end 28 nye skibe. Det
var for en stor del større skibe, som straks blev sat ind i den
oversøiske fart, og Marstal havde i de følgende år op til 70
skibe i fart på Amerika. Mens man tidligere overvejende havde
sejlet på troperne, optog man nu farten med træ fra Canada og
snart efter med fisk fra New Foundland og Labrador til Spa
nien og Middelhavet. New Foundlandsfarten, der efterhånden
blev Marstals vigtigste oversøiske fart, blev fortsat lige op til
den sidste verdenskrig. Det var overvejende mindre skibe på
omkring 100 tons, der benyttedes. Til at begynde med sejlede
man kun på New Foundland i sommertiden, men efterhånden
sejlede de små marstalske skonnerter den farefulde sejlads over
Nordatlanten både sommer og vinter.
Den første verdenskrig blev en katastrofe for Marstals sejl
skibsfart. Ikke mindre end 42 skibe, fortrinsvis af de største,
gik tabt ved krigsforlis, - omtrent en trediedel af tonnagen i
1913 - og 53 ærøske sømænd mistede livet. Hertil kom det
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Oplagte sejlskibe i Marstal havn ca. 1910.
(F. Holm-Petersens sejlskibssamling).

store bortsalg af skibe. I 1919 var antallet af skibe sunket
til 137Marstal havde sit højdepunkt omkring 1900, da sejlskibs
farten var på det højeste. Byen havde da omkring 3000 indbyg
gere, og landsognet, der ligeledes for en stor del levede af Marstals søfart, et lignende antal. Byen havde ikke købstadrettig
heder, skønt den var større end mange små købstæder, men var
fra 1861 handelsplads. Tidligere var den som almindeligt i
hertugdømmerne betegnet som flække. Således som den huskes
af den generation, der havde sin barndom i Marstal før den
første verdenskrig, var Marstal i høj grad præget af sejlskibs
farten. Alle drenge pjaskede i vandet fra de var små, roede,
vrikkede og sejlede i deres faders joller. Skolens eksaminer og
konfirmationen var lagt sidst på vinteren, for at drengene kunne
komme med, når skibene gik ud om foråret. Praktisk talt alle
drenge gik til søs, undtagen de få, som skulle læse. Alle i byen
var mere eller mindre direkte interesserede i søfarten. Den store
masse af skibene var partrederifartøjer. Denne form for sam
menslutning var udmærket egnet for de marstalske forhold, idet
folk i stor udstrækning havde lidt kapital. Da parterne var ud-
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stykket i hundrededele, kunne alle være med. Byens centrum
var havnen, hvor der herskede liv og travlhed, særlig i det tid
lige forår, når skibene skulle ud.
Der lå ikke sjældent omkring ioo skibe oplagt i havnen om
vinteren, fortøjet i rækker på 5 eller 6 ved pælene op igennem
havnen. Sommer og vinter genlød byen af de dumpe slag fra
træskibsværfterne, hvor hyppigt 6 til 8 skibe samtidig stod på
stabelen og af larmen fra de to stålskibsværfter. - Havnen var
samlingsstedet for de ældre skippere, som havde lagt op. Man
så dem i grupper gå frem og tilbage med afmålte skridt med
en gang, der var præget af gangen på skibsdækket. Byen præ
gedes også af navigationsskolen med de mange unge „styr
mandskarle“, som de blev kaldt, med de kække huer med det
gyldne anker. Byens befolkning - selv i de mest velhavende
kredse - var stadig præget af den gammeldags nøjsomhed og
tarvelige levemåde, som lige fra begyndelsen havde været Marstals styrke. Marstal var i politisk henseende landets mest kon
servative by. Indtil 1890 faldt der kun højrestemmer, og højre
kandidaten sejrede regelmæssigt, når valgene faldt om vinteren,
da søfolkene var hjemme. Men samtidig var det måske landets
mest demokratiske by, idet alle drenge havde den samme chance
for at komme frem og blive styrmand og kaptajn.
Årene efter den første verdenskrig har ikke været gunstige
for den marstalske sejlskibsfart. Efter højkonjunkturen under
og efter krigen fulgte en række dårlige år, som bevirkede, at
skibsflåden år for år reduceredes. Skibenes anskaffelsespriser
stod ikke i forhold til indtjeningsmulighederne. Den overhånd
tagende konkurrence fra maskindriften gjorde sig bestandig
stærkere gældende. Fra plads efter plads er sejlskibene blevet
fordrevne. De små franske kanalbyer, som i 8oeme og 90erne
forsynedes med træ af marstalskibene, får nu deres forsyninger
med jernbanen. Marokkofarten og farten på Senegal ophørte,
da de store havneanlæg ved Casablanca og Dakar blev fuld
ført. I Vestindien og Sydamerika er mange havne, som tidligere
var forbeholdt sejlskibene, uddybet, så dampskibene kan gå
derind.
I selve sejlskibene har den moderne teknik gjort sig gæl-
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dende. De egentlige sejlskibes tid er forbi. De har måttet give
op overfor damp og motor, og alle marstalske sejlskibe - såvel
som alle andre danske sejlskibe - har fået indlagt hjælpemotor.
Det har også fået indflydelse på ruterne, idet de lange ruter ikke
længere betaler sig. Inden for et mere begrænset område har
sejlskibene med motor dog stadig en fremtid. Skibsfarten, der
gennem tiderne har været Marstals liv og velstandskilde, vil
byen heller ikke kunne undvære i fremtiden.

ELLENBOGEN - LOLLANDS ALBUE
En middelalderlig sildemarkedsplads
Af

Marius Hansen

et store sildemarked på Skånefedet ved Skanør og Falsterbo
er almindelig kendt og værdsat som en drivende økono
misk faktor gennem vor middelalderhistorie. I almindelighed
giver man det hanseatiske herredømme i perioden fra 1370-85
skylden for, at markedet deltes i flere mindre markeder langs
med Øresunds kyster: Dragør, Landskrona, Malmø o. fl. a.
Malmø optræder også før den skæbnesvangre periode som han
delsplads under betegnelsen „Ellenbogen“ i de hanseatiske doku
menter. Det er en mærkelig navngivning til den danske køb
stad - men da navnet optræder både i byens segl og i
officielle dokumenter, må det tages som en kendsgerning. Et
helt andet spørgsmål rejser sig imidlertid, som det vil ses af det
følgende, om en del af det stof, der tidligere ganske ukritisk er
blevet henført til Malmø, ikke bør føres et andet sted hen til Lollands Albue. Undersøgelserne har vist, at vi her har
måske de bedst bevarede rester af et sildemarked i Norden.
I det følgende skal gives en kort orientering om spørgsmålet,
således som problemet er klaret indtil nu.
I forbindelse med undersøgelserne om lensmandsforholdene
på Engelsborg (Slotø) blev undertegnede klar over, at der på
Albuen havde været et sildemarked af så stort format, at man
kunne bortforlene dette. Tanken var derfor nærliggende, om
det var muligt på de store uopdyrkede arealer på Albuen at
se spor af denne virksomhed. I sommeren 1947 blev jeg klar
over, at der på Albuen var bevaret bodetomter i et betydeligt
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antal. For imidlertid at være helt sikker fik jeg overtalt både
direktør Nørlund og museumsinspektør Roussell til at bese loka
liteterne. Besøget på det øde udstrakte rev en sensommeraften
i 1947 sammen med direktør Nørlund blev den helt store op-

Søgegraven tværs over kirkegården - de
tværgående gravninger er „grave“.

levelse for os begge. Solen stod lavt - helt nede i Langelands
bæltet - og de sidste stråler faldt næsten parallelt hen over
Albuens afgnavede græsfelter. Som i et relief trådte hustomteme frem - „gade“ op og „gade“ ned - langgader og tvær
gader i et stort system. Synet var betagende. „Aldrig har jeg
set noget lignende,“ udbrød direktør Nørlund, da vi stod midt
inde i den gamle by, der i få minutter trådte frem i det svin
dende sollys. Mange gange har jeg senere besøgt Albuen - men
aldrig oplevet en aften som denne. Vi blev enige om, at vi
skulle foretage nogle prøvegravninger for at finde frem til, hvad
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det var for hustomter, der lå i et så moderne system hen over
den øde flade.
Allerede i 1925 havde arkitekt C. M. Smidt foretaget en
undersøgelse af nogle bygningsrester og en grav. Bygnings
resterne var imidlertid for ubetydelige til, at man kunne slutte
noget videre deraf. Graven blev bestemt som en mandsgrav,
men yderligere blev ikke foretaget. Hugo Matthiessen omtaler
stedet i Middelalderlige Byer s. 142 og beretter, at i 1450
pantsatte kirkeværgen til kapellet på Albuen kirkeklokken til en
lille by uden for Lybæk for 6 mark - det var et tegn på fattig
dom og forfald.
Kildematerialet er langt fra gennemarbejdet, men at der er
tale om et meget betydeligt arkivarbejde, er hævet over enhver
tvivl. Her skal blot nævnes nogle rent tilfældige eksempler, der
viser, at dokumenterne bekræfter, hvad sandet har gemt gen
nem århundreder.
I „Elbogen“ (ved Malmø?) høres om et broderskab af
tyske købmænd 1329 (H. M. 132) - 1416 møder Hanseaternes
sendebud Erik af Pommern ved Albuen - og i havnen dér ud
steder kongen i 1420 et brev om dronning Filippas enkesæde.
1426 afsagde han domme her, en række af rigets stormænd var
tilstede (Erslev Repert. nr. 6266). I 1454 registreres i Lybæk:
certas litteras van der vangenen wegenne to Lalandes Elbogen.
(Wil. Christensen: Unionskongeme og Hansestædeme 14391466). Det interessante dokument ang. kirkeklokken findes i
Codex dipi. Lubecensis I afdi. 8. 1889 s. 783 og lyder således:
4. dec. 1450. Hinrik Møller og Hans Eggherdes forstandere
for kirken i Schlutup gør bekendt for deres efterkommere, at
de har modtaget en kirkeklokke med knebel af Marquarde
Smede, forstander for kirken på Lollands Albue, til en værdi af
XVI mark lyb. som pant for VI mark lybsk. Hvis købmændene
til Lollands Albue vil have klokken tilbage må de betale de
VI mark . . .
I 1466 d. 8. juni (Hanserecesse II, 5, p. 569) giver dron
ning Dorothea Rostockeme tilladelse til „Skånerejse“ til Lå
lands Albue — og hvis der ingen fisk var, da uhindret at drage
andet steds hen.
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I 1506 er det kong Hans, der holder mødested på Albuen
(D. Magz. 4, II, 281). Også i de bevægede tider omkring refor
mationen og Lybækkernes politiske nederlag optræder lokali-

Grav nr. 1 - fra nord — „Olsen“.

teten Albuen i de officielle dokumenter. Schäfer: Buch des
lubesken Vogts auf Schonen s. 126 - og Fred. I Danske Regi
stranter s. 443-460. I det følgende århundrede optræder fiske
lejet ofte - dels under lidt forvanskede navne som Albo, Galleboe, Hoe havn. 1510-23 hører Albuen under Engelsborg
Len, senere følger det Ravnsborg Len og derefter under Halsted
kloster. Toldstedet bevaredes dog gennem det følgende århun
drede i hvert fald.
1541 fik Jørgen Lykke og Peder Okse fiskerlejerne på Al
buen i forlening mod at holde tolder og svare 1 læst sild - saltet
- til København. Tolderen var pligtig til at hjælpe hver mand
„indlendsk og udlendisk, som samme fiskerleje besøgendis vor
der, lov og ret, og ingen af den uforrette imod loven“ (Ryge:
Peder Okse s. 43).
Dette turde vist være eksempler nok på, at stedet også i
kildemæssig henseende ligger fast forankret i historiske kends
gerninger.
Hvad viser det historiske sted nu i vore dage?
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Arkitekt Smidts gravninger resulterede blot i, at søndags
gæster på Albuen også fik lyst til at grave - og man valgte sig
det sted, der i den lokale tradition blev kaldt for kirkepladsen.
Resultatet var overraskende. Flere grave blev på denne måde
åbnet af ganske ukyndige, der brugte de gamle hjerneskaller
som - moderne askebægre!
Den lokale tradition ligger meget fast på Albuen i steds
betegnelserne. Et vandløb tværs over tangen hedder således
„Kirkebækken“. En større tomt kaldes for „Magasinet“ - og
der levede også en meget svag beretning om såvel spaniere og
nordmænd, der kom til Albuen for at handle og fiske — „men
om det passer“ ! (Lods Krøyer Hansen - 70 år gi.). En nær
mest cirkelrund forhøjning med en kraftig sænkning i midten
kaldes for „Hjulmandens hule“ eller „Julemandens hule“ hvilken af delene kunne ikke afgøres. Fru boghandler Allerup,
der har haft sommerhus på Albuen siden ca. 1920, fortæller,
at der endnu i 1920 var tydelige spor af murstensrækker på
kirkepladsen - i en længde af ca. 3 m. 1946 var ethvert spor
af mursten forsvundet.
Det var derfor en meget fristende opgave at søge løst gåden
under Albuens stride grønsvær. Se, om der var noget bag den
folkelige overlevering - og om de formentlige bodetomter vir
kelig var bodetomter.
Den rent orienterende undersøgelse tog fat lørdag d. 16.
aug. 1947 med elever fra III gymnasieklasse fra Nakskov
komm. Gymnasium. Museumsinspektør Dr. Roussell fra Natio
nalmuseet ville komme til stede som sagkyndig. Vi gik straks
igang med en undersøgelse af kirkepladsen. Var der gevinst,
måtte vi regne med, at den øvrige formodning også holdt stik.
Kirkepladsen tegner sig som en forholdsvis regelmæssig firkant
lidt hævet over omgivelserne. Vi lagde en søgegrav tværs over
pladsen, således at vi måtte regne med at ramme evt. funda
menter af en bygning, hvis en sådan havde været på stedet.
Graverne var delt i 4 hold med 5 å 6 elever på hvert hold.
Allerede i godt 2 spadestiks dybde fik vi det rene sand at ar
bejde i. Vi fjernede græstørven i hele søgegraven, der nærmest
var en dræningsgrøft at se til. Midt på „Kirkepladsen“ begyndte
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1.
2.
3.
4.

Et lille benredskab ca. 2 cm langt.
Beslag af kobber eller bronze - fint ornamenteret.
Bronze- eller kobberring.
En samling fiskekroge — den yderste til venstre må være af nyere dato.

der at vise sig teglrester i stigende mængde, men desværre kun
brudstykker. Kun få stykker af mursten fandtes, hvorimod en
betydelig mængde af tagstenstumper kom for dagen. Bemær
kelsesværdigt var det, at der kun fandtes få spor af mørtel. Et
par klumper fra understrygning - og en enkelt midtstreget fuge
stribe var alt, der førte tanken hen på murværk. På det sted,
hvor man ifølge traditionen havde set murrester, og hvor man
altså skulle vente at finde evt. fundamenter, blev „laget“ ca.
40 cm tykt og ganske kompakt af teglstumper. En enkelt granit
sten fandtes midt i søgegraven. Det var sikkert det sidste spor
af det oprindelige fundament. Der var efter dette ikke tvivl om,
at der havde været en bygning på stedet — måske blot en bin
dingsværksbygning — eller træbygning med tegltag - stående
på en række syldstene.
Græstørvelaget var gennemgående 20 cm tykt, derunder
fulgte et ca. 42 cm tykt lag af strandsand, hvorunder fulgte et
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lagdelt sandlag på ca. 50 cm. I denne dybde - ca. 110 cm trådte grundvandet klart frem i udgravningen. I hovedgraven
viste der sig i den sydlige ende større partier bakkegrus. 16,5 m
fra hovedgraven lagdes en ny prøvegrav i kirkepladsens syd
vestlige hjørne. Denne gravning viste samme lagdeling som
hovedgraven, men med mere bakkegrus. I hjørnet sporedes i
34 cm dybde et muldlag — vel nok rester af et gammelt græs
dige (evt. tangdige), der har indrammet kirkepladsen. Samme
muldlag sporedes i det nordvestre hjørne, hvor vi gik igennem
volden og ud til det udenfor lavere liggende areal. Jordlagene
bestod her i højere grad af strandskyl - grovere sand og af
rundede sten.
Den lange søgegrav hen over kirkepladsen gav hurtigt for
modning om grave, idet jordlagene med passende mellemrum
viste forstyrrelser. Muldlaget var blandet ind i sandet under til
dækning af gravene. Klart og tydeligt tegnede gravene sig
i de iøvrigt regelmæssige sandlag. Vi åbnede 4 grave. 21 m
fra det sydlige dige afslørede graven et barneskelet. Der var
kun velbevarede kindtænder i hver kæbehalvdel - ialt 1 o
tænder i undermunden. De to fortænder i undermunden var en
del slidt - især den ene tand. Hjørnetænderne var små, men
iøvrigt var det pæne tænder. Underkæbens tværmål fra led
knude til ledknude 9 cm, afstanden fra hagens midterlinie til
ledknuden 8 cm - hagens højde 2/2 cm.
3,7 m nord for dette barneskelet fandtes et mandsskelet, der
også blev penslet frit. Armene lå korslagt over brystet - som hos
barnet - hovedet lå i vest og fødderne mod øst. Også dette
skelet lå lige på ryggen. Kraniemålet er usikkert, da kraniet
skred sammen under arbejdet. Alle gravene lå i 80 cm dybde og med hovedet lidt højere end benene. Der var ikke tegn på,
at ligene havde været gravsat i kister, da man så ville have
kunnet spore det forrådnede træ som sorte eller mørke partier
i sandet. Også hos dette skelet var tænderne meget fine. Vis
domstanden sad lige under kæbebenet, således at manden i
levende live næppe har haft fornøjelse af disse tænder. Det giver
samtidig en formodning om mandens alder. Der var ikke en
eneste dårlig tand i munden (manden blev af eleverne kaldt
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En samling metalnagler - yderst til højre et hængselstykke. - 5. Prøver af
keramikken. — 6. Fiskeknogler. — 7. Glasstykker.

for „Christian“). 5,7 m fra denne grav åbnede vi den næste
grav. Skelettet var her meget blødt, hvorfor graven atter blev
tildækket. 5 m herfra åbnedes den næste grav - kaldet „Olsen“.
Også dette skelet var meget udvasket og blødt, men et forsigtigt
og meget omhyggeligt gravearbejde fra elevernes side fik det
dog gravet ud i sin fulde udstrækning og uden beskadigelser af
nogen art. Det har sikkert også været en mand - 160 cm høj skulderbredde 42 cm. Ingen af skeletterne havde karonspenge i
munden. Gravgods fandtes ikke, således at en datering af be
gravelserne kunne finde sted.
Ved den store sten i søgegraven gravedes en grav mod vest
vinkelret på søgegraven (hovedgraven) for at søge fundamen
tet til bygningen. Der fandtes herunder også 6 (7) sten på
række, således at de kan have været fundament for en væg.
Trods energisk søgen lykkedes det ikke at finde flere spor af
fundamentet - dog i en afstand af 5 m mod syd fandtes en
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større samling murstensrester (indgangen til kapellet?). Der
kan efter dette ikke længere være tvivl om, at der på Lollands
Albue har været et kapel med tilhørende kirkegård, hvor der
har fundet adskillige begravelser sted. Prøvegravninger på kirke
pladsen viste hurtigt de karakteristiske striber i sandlagene, der
røbede en begravelse. På denne måde sporedes en halv snes
grave. Hertil kommer de i hvert tilfælde 3 kendte grave, som
„søndagsgæsterne “ har åbnet, og arkitekt Smidts grav. En
systematisk undersøgelse af hele kirkepladsen vil sikkert give et
ret stort antal grave.
På forbindelsesvejen fra kapelpladsen og ind mod vigen i
østlig retning udvalgtes en bodtomt til prøvegravning. Bod
tomterne viser sig som ret regelmæssige firkanter på ca. 4 X
4^2-5 m omgivet af en ca. l/2 m bred græsvold på ca. 5 cm
højde. Ser man ud over arealet, tegner det sig i en svag bølge
gang på begge sider af „gaderne“. Det er hustomterne. Det var
en ganske tilfældigt valgt tomt - blandt de mange, mange
tomter. Hvor mange der er, er ikke talt op, men tallet ligger
vel et sted mellem 500 og 1000. Fra luften er det et impo
nerende syn!
Græstørven blev fjernet fra bodens formodede gulv. Da det
ikke havde regnet i længere tid, var jordlagene meget hårde at
arbejde i, og det var vanskeligt at skelne nuancerne i jord
lagene. Dog kan der ikke være tvivl om, at vi allerede i 10 cm
dybde havde det oprindelige gulv i boden. Et hårdt sort lag,
med trækul - eller sod - strakte sig over hele „gulvet“:
3,5 mX5,7 m. Det store spørgsmål var nu: Hvor meget har
de glemt, hvad har de slået i stykker? Desværre viste det sig
at være meget lidt. På gulvet fandtes nogle jernnagler, der
viste sig at være af middelalderlig karakter: Stiften er stukket
igennem en jernplade, hvorpå den er banket sammen til en
klump oven på pladen. En stribe i en anden hustomt gav
samme resultat - og week-enden var slut. Resultatet var blevet,
at vi havde fået sikre beviser på, at det, der formentes at være
hustomter, virkelig også var det - men en datering af hele virk
somheden manglede, hvorfor en større gravning måtte til.
Denne orienterende undersøgelse i en augustweekend måtte
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Jernspiger og søm - samt hals af kande af rhinsk stentøj - stjertpotte
håndtag - og et ben.

selvfølgelig resultere i en større undersøgelse af boderne. I som
meren 1949 gik 40-50 gymnasiaster igang med opgaven i be
gyndelsen af sommerferien. De nødvendige midler var skaffet
til veje gennem interesserede institutioner i Nakskov, Stifts
museet i Maribo - og som sædvanlig stillede Nakskov skibs
værft båd og anden hjælp til vor rådighed. Uden denne hjælp
somhed kunne vi ikke have gennemført arbejdet, hvorfor det
er mig en glæde her at fremføre min tak for hjælp og bistand
under arbejdet. Også de mange gymnasiaster, der ofrede 8 dage
af sommerferien på et „nytteløst“ gravearbejde, fortjener tak
derfor. Gymnasiasterne skulle selv sørge for kost og logi og en
graveske - mens undertegnede sørgede for transporten og små
forfriskninger ind imellem. En fiskerbåd fra Lindelse besørgede
hver dag transporten fra Nakskov til Albuen med en stor jolle
på slæb. Selvfølgelig giver det også anledning til andet end
gravning, når så mange unge er samlet på et sted. Gravnin
gerne blev også denne gang overvåget af Nationalmuseets eks
perter, idet museumsinspektør, dr. Roussell og magister Tage
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Skeletmålene (i cm) :

Kraniemål ....................
Underkæbens tværmål .
Antal tænder i u-md. ...
Længde fra underkæ
bens midterakse til led
kuglens fjerneste kant .
Skulderbredde ..............
Overarmens længde ...
Lårknoglens længde ....
Hæl til isse ....................
Hagens højde ................

Barnet

Christian

Olsen

13
9
10

12 ?

14

34
32/2
42
152

42
36
41/2
160
2/2

8
20
18

2/2

Christiansen deltog fra Nationalmuseets side, således at arbej
det blev udført under fuldt betryggende former.
Eleverne blev straks inddelt i 4 hold, hvoraf et hold fik
som opgave at gennemføre en opmåling af arealet. De 3 andre
hold blev straks sat igang med at fjerne græstørv fra 3 bod
tomter. Kirkegården var klaret så meget, at vi ikke ønskede
at se på den foreløbig. Det var husene, vi skulle undersøge. Hus
tomterne var af ganske samme karakter som den i sensomme
ren 47 afdækkede. Tomt 1 havde et gulvareal på 3,33 m X
4,77 m, der lå i 10 cm dybde. Gulvet viste sig som et mørkt,
fast lag. På dette gulvlag fandtes forskellige løsfund som et
stykke rhinsk stentøj - teglstensrester - en flintepilespids - samt
en del potteskår af middelalderlig type - uden at det dog var
muligt nærmere at tidsfæste dem. I det ene hjørne fandtes en
del flintstykker (småflint) - sikkert rester fra en bøssemagers
virksomhed — en del knoglerester. Desuden kom nogle jern
nagler til syne. Husets konstruktion interesserede os unægtelig
mest. Derfor gik vi på jagt efter stolpehuller i „volden“ om
kring „gulvet“. Det gav også resultat. Midt for gulvet i syd
siden fandtes det første store stolpehul - og i nordsiden et til
svarende. Da gulvet blev fjernet fandtes et mylder af stolpe
huller tilsyneladende uden system. Ikke mindre end 28 stolpe-
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Målebordsblad med indtegnet hovedskitse.
Den lille firkant uden for „trekanten“ (målelinierne) er „kirkepladsen“.

huller afsløredes i det urørte sandlag dels omkring gulvet, og
dels spredt over hele gulvet. System i dette mylder af stolper
er det endnu ikke lykkedes at bringe. Teorien om huset er der
efter kommet til at tage sig således ud.
I fiskeperioden - høstsilden - har fiskere og købmænd rejst
sig primitive boder på Albuens flade land ved at rejse et træ
skelet og derover lægge - måske bådens storsejl - som sider og
tag. Sejldugen er holdt fast ved jorden ved en lille jordvold,
der har skærmet mod fodkulde og sus.
Tomt nr. 2 gav samme billede som nr. 1. Under græstørven
lå gulvet. Rundt på gulvet lå spredt keramikstumper, rhinsk
stentøj, naglerester. Her fandtes imidlertid også et par mønter.
Denne bod gav ialt 3 mønter fra gulvlaget. Disse mønter er
blevet bestemt af overinspektør, dr. Galst er, Nationalmuseets
6. afdeling. Den ene var så stærkt medtaget, at den smuldrede
ved den mindste berøring - og lod sig ikke bestemme. Den
anden kunne derimod bestemmes til en hanseatisk hulpenning
fra o. 1400. Den tredie mønt var velbevaret: en Roskildemønt
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fra Valdemar II’s tid (afbildet hos Hauberg: Danmarks Myntvæsen 1146-1241, Kbhvn. 1906, tavle VI, nr. 28). Disse to
mønter synes at bekræfte, at boderne har været benyttet gen
nem århundreder. De samme pladser år efter år, århundred
efter århundred. Derfor også de mange stolpehuller. Tomt 2
afslørede ialt 13 forskellige stolpehuller. Tomt 4 målte ymX
11 m. Denne tomt lå helt ude på vejen langs med vigen og vest for denne. Tomten viste samme karakter som de fore
gående med gulvlaget lige under græstørven - og spredt over
hele gulvet potteskår, naglestumper, stjertpottestykker, og des
uden stumper af teglsten og tagpotter (tagsten). Ialt gav dette
gulvlag ca. 90 stykker løsfund. Heriblandt de første fund af
fiskekroge. Udgravningen af tomt 3, 5,6 mX3,3 ni, gav samme
billede både med hensyn til løsfundene og stolpehullerne, samt
en sølvmønt — rex - på den ene side (ubestemt). Også her
fandtes stolpehuller.
En undersøgelse af „Hjulmandens“ eller „Julemandens“
hule var også ønskelig. Et hold gik igang med arbejdet ved at
lægge en søgegrav tværs over fordybningen i bunden. Bundlaget
bestod af sort mosej ord - og ret hurtigt trængte grundvandet
op i udgravningen og standsede arbejdet. Muligvis var der spor
af en plankesætning midt i fordybningen. Et enkelt stjertpotte
ben fandtes i det sorte mosej ordlag, der havde en tykkelse på
ca. 35 cm. Formentlig er det et gammelt vandingshul - en
brønd eller lignende - måske blot et jordfaldshul.
Derefter samledes alle graverne på den store tomt, der
kaldes „Magasinet“. Det er en ret stor tomt, der måler ca.
12 mXca. 14 m. Det var for meget at gå igang med, hvorfor
man valgte den vestligste del - en stribe på 11,95X3,15 m.
Magasinet ligger en del højere end de øvrige hustomter - og
det viste sig, at man lige under græslaget stødte på et meget
fast lerlag, måske et lerstampet gulv. En prøvegravning midt
i det udgravede felt viste, at der var tale om flere gulvlag oven
over hinanden - gulvlagene bestod af hårde lerlag, hvorimellem
lå blødere kulturlag, der indeholdt mange løsfund. Kun den
sydlige del af feltet blev gennemgravet. Resultatet blev ca. 100
løsfund bestående af potteskår, rhinsk stentøj, knogler, fiske
knogler, fiskekroge, glasstykker, blylister af blyindfattede vin-
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duer - jernnagler - middelalderligt glasskår (med fnug i glas
massen) - stjertpottestykker - tagstensstykker - murbrokker beslag af et skrin (kobber), samt en medalje, der har vist sig at
være en Søren Nordby Gotlandsmønt fra 1523-25, der har
været anvendt som hængesmykke. Søren Nordby forsynede sine
private mønter med Gotlands mærke: Agnus Dei - det Guds
lam med korsbanneret. Det kunne godt tjene som amulet - på
en markeds- og fiskerplads. Der blev alene i denne lille del af
Magasinet fundet 69 jemnagler.
Fundene viser, at Magasinet har været i brug fra middel
alderen til op i renæssancen (keramikkens mønstre).
Ugen var forbi - gymnasiasterne havde trodset en uge med
brændende sol - kun en enkelt dags regnvejr havde hindret
arbejdet - på den øde halvø. Kun løsgående kvier fra Kappel
og skrigende måger bragte forstyrrelser i den store natur, der
hviler over Albuen - et helt uberørt stykke Danmark. Her lig
ger middelalderen dækket under et kun 10 cm tykt græstæppe.
Den uøvede beskuer finder intet af interesse, men den indviede
får stedet til at tale det malende og blodrige sprog. Hele halv
øen får liv, boder myldrer frem i lange rækker på langs som
et par hovedgader med tværgader i mængde og boder tæt ved
boder: Saltboder, kræmmerboder, ølboder, danseboder. Livet
levedes hårdt, drik, slagsmål, stærkt tysk øl. Hærdede kræm
mere købte silden, betalte med klingende mønt, solgte kræm
mervarer, øl, klæde, køkkensager, redskaber - og fik atter sølvet
med hjem. Den kongelige lensmand på Engelsborg med det kon
gelige flådeværft havde nok at gøre i markedstiden med at
holde de tyske købmænd fra at spionere for meget på det for
budte område om flådeværftet. Han skulle også sørge for kon
gens part af byttet - tolden og afgifterne. Albuemarkedet er en
realitet - samtidig med Skånemarkedet - næppe så stort, men
sikkert større end vi aner. Når vi får delt kildematerialet i
Hanserecesserne med svenskerne - og materialet, der vitterligt
vedrører Ellenbogen, bliver ført det rette sted hen, vil Albue
markedet sikkert rykke frem til at blive en af vore bedst kendte
og mest betydningsfulde middelalderlige markedspladser, der
på samme måde som Engelsborg på Slotø bringer Vestlolland
midt ind i den store politik i Danmarks middelalder.

AF SKIBSBYGMESTER POUL BARFOED’s

LEVNEDSBESKRIVELSE
eg er født den 31. Marts 1820 i Jordløse paa Fyen. Min Fader
var Thomas Barfoed, Sognepræst til Jordløse og Haastrup,
og min Moder Christine født Qvist.
Indtil mit 9’ Aar fik jeg Undervisning i Hjemmet. Fra mit
9’ Aar til mit 14’ Aar opholdt jeg mig, og blev undervist paa
Boiden1 af min Svoger P. A. Vedel. Paa dette den gang temme
lig ensomme Sted var jeg i min Fritid henvist til mig selv, da
der ingen jevnaldrende Kammerater fandtes. Jeg havde dog
altid nok at bestille, da jeg holdt af al Slags Sport, Jagt, Fiskeri
etc., ligesom jeg ogsaa var meget virksom paa det saakaldte
Huggerhus, hvor jeg forfærdigede alle Slags Husgeraad og
smaae Skibe, hvoraf jeg havde megen Fornøjelse, naar de fra
en lille Havn, som jeg byggede ved Stranden, løb ud for at sejle
tvers over Bugten.
Det gamle Hjem i Jordløse øvede stadig stor Tiltrækning
paa mig og naar Vejret var nogenlunde godt, vandrede jeg
om Lørdagen efter Skoletid de 2J/2 Mile til det kjære gamle
Hjem, men med Vandringen tilbage Søndag Eftermiddag gik
det lidt trangt.
Skolehuset paa Boiden var af Nyt opført i 1829, og da
Murene endnu vare fugtige, døiede vi alle meget af Kulde i
den ualmindelig strenge Vinter, som indtraf 1829-30, idet
Væggene nemlig i det Værelse, hvor jeg laa vare belagte
med Is.
I Foraaret 1834 blev jeg confirmeret af Pastor Bang i
Home, og i Marts efter min Faders Ønske anbragt i Lære hos

J

1 Bøjden på Homeland, endepunktet for den gamle Kongevej fra Ny
borg ; herfra var der i ældre tid færgeoverfart til Als.
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Skibsbygmester Jens Møller i Falsled (*4 Mil fra Jordløse).
Skjønt jeg var stærk, og vant til at bruge mine Hænder, var
det ikke desto mindre en streng Skole, idet Arbejdstiden i
Sommertiden var fra Kl. 5 Morgen til Solen gik ned, fraregnet
2/0 Time til Maaltiderne. 2 Lærlinge ankom tillige med mig,
men da Møller var en meget streng Mand og selv en rigtig
Arbejdshest, der stillede store Fordringer, blev Opholdet hos
ham for deres Vedkommende kun kort, idet de gik deres Vei,
og jeg havde gjeme gaaet med, men dels af Æresfølelse, dels
for ikke at gjøre min Fader imod, blev jeg paa min Post. Til
Held for mig kom jeg til at boe hos en rigtig rar Mand ved
Navn Hans Christensen, som var Jordbruger og Handelsmand,
ligesom han ogsaa var Eier af en lille Jagt, som stadig farede
med Korn paa Kjøbenhavn. Skjønt jeg aldrig beklagede mig
for ham, kunde jeg dog mærke, at han syntes, at det var for
strengt for mig hos Mester Jens, som han kaldte ham, men
Tiden gik, og jeg holdt ud, og sent paa Efteraaret blev Skibet,
som jeg arbeidede paa, færdigt, og vi alle afskedigede. Mester
Jens Møller lovede mig ved Afskeden at betale for mit Ophold
hos Christensen.
Jeg drog nu til Hjemmet for Vintermaanederne med Til
sagn om, at jeg kunde møde hos Møller igjen til Foraaret. Da
jeg en Tid efter min Afsked kom til Falsled, besøgte jeg H.
Christensen, som til min store Forbauselse gav mig 14 Rdl,
og da jeg spurgte ham, hvorfor jeg skulde have dem, svarede
han: „seer du Poul, Mester Jens er en streng og kneben Mand,
jeg har seet, at du har arbeidet flittigt og godt, og naar man
har det, er det haardt ligesom Katten at arbeide blot for
Føden. Jeg har ladet Mester Jens betale lidt rigeligt for dit
Ophold, og du har ærlig fortjent de 14 Rdl.“
Da jeg næste Foraar igjen kom i Arbeide hos Mester Jens,
saa sagde han: du skal dog helst ikke boe hos Hans Christen
sen, thi det er „min Dantning“ en dyr Mand, at boe hos. De
Vintermaaneder, jeg tilbragte i Hjemmet efter den strenge
Sommer vare meget behagelige. Tiden gik med at arbeide paa
Redskaber til Gaardens Brug, med Jagt, med Besøg her og
der, samt med at spise og drikke efter en stor Maalestok. Mine
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Søskende paastode, at jeg Dag for Dag blev triveligere, som
var ret naturligt, da Sommeren havde afmagret mig en Del.
I Foraaret 1835 begyndte jeg igjen at arbeide hos Jens
Møller, som byggede en Skonnert, og boede efter Jens Møllers
Anvisning hos Gjæstgiver H. Hansen, som var en Svoger til
Møller. Baade Hansen og hans Kone vare svagelige, men dei
var en Flok raske og flinke Børn, hvoraf den ældste Søn Hans
førte Faderens Jagt, som var i stadig Fart paa Kjøbenhavn.
Jeg var nu mere modig, og havde en Del mere Modstands
kraft, og naar Mester Jens - som havde en Del Tilbøielighed,
til at være noget sarkastisk og næsten ondskabsfuld mod alle
sine Undergivne - blev for nærgaaende, begyndte jeg, at svare
ham ret skarpt igjen. Navnlig husker jeg en Formiddag, da
Mester Jens i Forening med hele Banden sad og spiste Frokost,
bænkede paa noget Tømmer, kastede han et ondt Øje til mig,
og sagde: du kunde min „Danten“ ellers nok have faaet Tid
til at vaske dig i Dag, før du kom paa Pladsen, du er jo- ganske
sort i Ansigtet. Denne Irettesættelse var ganske ubeføiet, efter
som jeg havde været paa Pladsen Kl. 4 Morgen, for at fyre
under Dampkisten, hvori Plankerne blev dampede, og ved et
saadant Arbeide kan man jo let blive tilsølet, hvilket jeg for
klarede ham, men da jeg var bleven ærgerlig, tilføiede jeg:
forøvrigt er Deres Udseende i Almindelighed ikke saaledes, at
det kan tjene til Mønster paa Renlighed. Manden blev noget
flou, og sagde, at han nok skulde fortælle min Fader, hvor
næsvist jeg havde svaret ham, hvilket han dog undlod, at gjøre,
men fra den Dag havde jeg Fred for hans utidige Bemærk
ninger. Selv saa han ud som en storslaaet, veirbidt uvasket
Arbeidsmand. Med al Mandens Haardhed, Nærighed og ofte
utidige Kniberi overfor sine Arbeidere og andre, var han dog
en paalidelig og i høi Grad arbeidsom Mand, og de Skibe han
byggede for sig selv eller andre vare de bedste og solideste,
som man paa den Tid kunde præstere. At bygge et Skib efter
en Tegning forstod Møller ikke, alt gik paa et godt Øiemaal
eller, som Svensken siger, efter Gehør. Møller var efter den
Tids Forhold en rig Mand, som havde flere Skibe i Søen, og
skjønt han intet havde lært, og følgelig skrev mindre godt,
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kunde han dog besørge den nødvendige Correspondance med
sine Skippere og Commissionæirer. Som et Eksempel paa hans
Maade at udtrykke sig paa kan følgende tjene: Da et Mægler
firma engang forespurgte hos Møller, hvorvidt en af Møller
kjendt Mand var paalidelig at indlade sig med, skrev han:

Skibsbygm. P. A. Barfoed. Farvelagt tegning af Svend Barfoed 1936,
på Handels- og Søfartsmuseet.

C. C. er en meget flink og driftig Mand, men tag Eder iagt for
ham, thi han er lodden. - J. Møller, (lodden = lumsk). Dette
var hele Brevets Indhold.
Naar hans Skibe anløb Nyborg, som laae ca. 5 Mil fra
Falsled, og det hastede med Brevene til Skipperen, benyttede
Møller en Skrædder som Ilbud, hvorfor Skrædderen fik 4 Mark
= 1,33 Kr., men da Skrædderen engang gjorde Strike og for
langte mere, blev Møller vred, tog selv Affære, og gik hele den
lange Vei om Natten og var tilbage næste Dags Formiddag.
Paa saadanne Vandringer tingede han sig ofte Plads paa en
medkjørende Bondevogn for 4 a 6 Skilling efter Veilængden.
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Han satte paa en slig Fodtur aldrig sin Fod i en Kro, men
levede af medtaget Smørrebrød, hvortil han drak Vand fra en
Post eller et Vandtrug.
Med Efteraaret 1836 endte min Virksomhed hos J. Møller
i Falsled, og Vinteren tilbragte jeg i Jordløse omtrent som tid
ligere beskrevet. Min Broder Christen, var Sømand, tilbragte
ofte om Vinteren 1 a 2 Maaneder i Hjemmet, og da Jagten
tiltalte ham ligesaa meget som mig, havde vi megen Glæde af
vort Samliv, og den deilige Udsigt fra de høie Jordløsebakker
beundrede vi begge lige meget. I Faders Huslærer C and. theol.
Neckelmann havde vi en god Kammerat, han lærte at skyde,
og var snart lige saa ivrig paa Jagtens Glæder som vi, og kunde
med Lyst og godt Humeuer tage Del i Selskabeligheden enten
det var hos Bønder eller hos Herremænd. I Foraaret 1837
tog jeg Arbeide hos den dengang meget bekj endte Skibsbygger
og store Skibsreder Lars Møller, som havde sit Værft paa Øxenbjerg ved Christiansminde ved Svendborg. Lars Møller var i
Retning af Driftighed og Tarvelighed et Sidestykke til Jens
Møller, men af en rolig, elskværdig Character, altsaa ganske
en Modsætning til Jens Møller. Dersom jeg løftede paa eller
baxede med Tømmerstykker, som han syntes vare for svære
for mig, var hans strax ved Haanden med en Advarsel. Lars
Møller byggede ligeledes alle sine Skibe efter Øiemaal - eller
som det kaldtes paa Klamp (uden Tegning), men langtfra
med den Accuratesse og af det gode Materiale som Jens Møller.
Jeg boede hos en Seilmager Brandt i Svendborg, og begyndte
at fortjene lidt, fik anskaffet mig en lille Baad, og med den
roede eller seilede jeg 3 Gange om Dagen over Bugten til
Værftet.
Da Efteraaret kom, og Skibet var færdigt, tog jeg igjen til
Jordløse, hvor Vinteren gik paa sædvanlig Maade, dog tog jeg
tidlig i Foraaret 1837 for en kort Tid Arbejde i Faaborg hos
R. Dyreborg og tog derpaa senere Arbeide i Troense paa
Taasing, hvor Skibsbygmester P. Hansen byggede en Brig for
en Capt. Krog i Kjøbenhavn og efter en fuldstændig Tegning.
Det var et for mig meget interessant Arbeide, og jeg tog Del
deri med Liv og Lyst. Daglønnen var paa den Tid kun ringe
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nemlig 3 Mark 8 Skilling å 4 Mark 8 Skilling. Jeg boede hos
en Bødker, og havde en rigtig god Forpleining hos disse rare
Folk, men det kneb dog med at holde Balance i Budgettet, da
Redskaber, som man selv maatte holde sig med tog et slemt
Skaar i Kassen, og da Sammenkomster med deres Snapseri,
Keglespil o. s. v. aldrig har tiltalt mig, holdt jeg mig til Sporten,
tog min Bøsse og min Fiskersnøre og gik med min Baad ud i
Sundet, hvorfra jeg ofte bragte Fisk og Vildænder hjem til
Bødkerens Husholdning.
I Efteraaret 1837 tog jeg igjen til Jordløse, hvor Vintermaanederne tilbragtes paa sædvanlig Maade, og i Foraaret
1838 tog jeg Arbeide i Troense, hvor Skibsbygmester P. Hansen
atter byggede en Brig paa ca. 200-300 Tons, og deltog i alt
det vigtigste Arbeide. Troense var dengang et billigt Opholds
sted, og for 10 Mark = 3,50 Kr. om Ugen havde jeg et godt
Logis med fuld Kost. Den tidligere omtalte Kapt. Krog, som
af og til var tilstede ved det for hans Regning byggede Skib,
indlod sig ofte i Samtale med mig om min Fremtid, og mente,
at jeg kunde lære mere i Kjøbenhavn end i Troense, og for
klarede mig adskilligt om Forholdene der og andre Steder.
Jeg havde ofte tænkt paa at reise og se noget andet end her
i Hjemmet og fandt det nødvendigt at lære Skibsconstruction,
men hvorledes jeg skulde faae Midler dertil var jo Spørgsmaalet, da jeg vidste, at min Fader ikke havde Raad til at
bidrage ret meget til mit Underhold. Da vi en Dag talte sam
men om denne Sag, sagde han: „Du har jo skudt en Hare,
lad os bede gamle Inspecteur Friis paa Fiilstrup til Middag
paa den, og forhøre hos ham, om han ikke skulde vide Udvei,
om man maaske fra et eller andet Fond kunde faae nogen
Understøttelse.“
Friis fik Indbydelse, men han var desværre syg og døde
kort efter. Da dette Emne atter kom paa Tale, sagde min
Fader, at han haabede nok at kunne afse 100 Rdl., dersom
jeg troede at kunne klare mig med dette Beløb, naar der blev
sendt mig Proviant fra Hjemmet. Jeg gik strax ind herpaa,
og i Begyndelsen af Marts 1839 afgik jeg med Kromand Han
sens Jagt til Kjøbenhavn, medbringende 100 Rdl. i Lommen,
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min Tømmerkiste, Sengeklæder og Proviant for en længere
Tid. Da hverken Jagten eller Ladningen var assureret gik
man frem med stor Forsigtighed og seilede kun ved Dagen,
naar man kunde see for sig. Den første Dag havde vi gunstig
Vind, og ankrede i den saakaldte Egehave ved Thurø, ellers
var Lyø Havn den første Station. Næste Dag naaede vi ned
til Smørstakken ved Nordenden af Langeland. Her lurede vi
nu en god Tid for at slippe over Store Belt til Omøsund eller
Masnedsund, som vi naaede den 5te Dag. Herefter ankrede vi
i Hesteskobugten ved Præstø, og her kom nu det store Spørgsmaal at slippe vel over Kj øgebugt op til Kastrup, hvor vi
ankom den 7’ Dag, og 8’ Dagen efter Afseilingen fra Falsled
passerede vi Bommen ved Toldboden i Kjøbenhavn, hvor jeg
gik i Land. Denne Reise havde stor Interesse for mig. Snegle
farten mellem Øerne og den Mængde af Observationer, der
var at gjøre for ikke at løbe paa Grund, den stadige Seen ud
efter Mærker, Prikker, Koste, Træer, Kirketaarne og Huse
morede mig meget. Ved Falsterbo kom der en stor Flaade Syd
fra af større og mindre Skibe, som skulde passere Drogden og
Sundet ud. Alt havde jo for mig Nyhedens Interesse. Jagtens
Besætning bestod af Skipperen og hans 2 Brødre, alle brave
og flinke unge Mennesker, som jeg kendte fra Falsled og var
Kammerat med.
Min Ankomst til Kjøbenhavn danner et Vendepunkt i mit
Liv. Som sagt, jeg gik i Land paa Toldboden, hvor Klarering
fandt Sted, og da jeg var underrettet om, at Jagten lagde til
ved Bolværket under Børsen, foretrak jeg at gaae gjennem
Byen paa egen Haand, og fandt da Jagten ved Anlægspladsen.
Nu blev der holdt Skibsraad om, hvor jeg skulde logere, og
efter Skipper Hansens Raad gik vi til en Skipper Andersen,
som boede tæt ved Børsen, og hvis Kone holdt en art Koge
skole for alle Smaaskippemes Kokkedrenge (man maatte nem
lig ikke have Ild ombord i disse Smaaskibe).
Madam Andersen havde paa sit temmelig rummelige Ild
sted en del smaae Ildgryder, hvorpaa Kokkene kunde anbringe
deres Gryder og Pander, og hun havde saa Tilsyn med, at de
i Kogekunsten vistnok temmelig uerfarne Drenge ikke fordær-
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vede Maden. Madam Andersen gik strax ind paa for en yderst
billig Betaling at leie mig et lille Loftsværelse, og jeg fik nu alle
mine Pakkenilliker anbragte, ligesom ogsaa mine Sengeklæder
lagte i et ledigt Sengested. Madam Andersen var en rigtig rar
Kone, som tog sig af mig med Raad og Veiledning paa mange
Maader. Nu var jeg da kommen saa vidt, at jeg havde Tag
over Hovedet, men nu kom det vigtigste: hvorledes skulde jeg
tage fat. At søge Arbeide, og ved Siden deraf tage Undervis
ning i Tegning og Construction var min første Bestemmelse.
Jeg henvendte mig strax paa Skibsværfterne, hvor en saadan
Combination af Theori og Praxis nok kunde finde Sted, men
Personerne, som jeg henvendte mig til, tiltalte mig ikke, og da
jeg kjendte af Erfaring, hvorlidt man efter en lang Dags strengt
Arbeide er oplagt til at beskjæftige sig med slige Arbeider som
de paatænkte, tog jeg den Beslutning udelukkende at beskjæf
tige mig med Tegning og Theoretiske Fag, og at Skibsbyg
ningsskolen paa Orlogsværftet maatte være det bedste Sted,
nærede jeg ingen Tvivl om, hvorfor jeg strax opsøgte den
tidligere omtalte Capt. Krog, som var det eneste Menneske i
Kjøbenhavn, jeg kjendte. Jeg fik snart opspurgt, hvor han
boede, og blev venligt modtaget. Han henviste mig til en Em
bedsmand ved Orlogsværftet, som hed Nørregaard, og denne
Mand gav mig igjen Anvisning paa Marineofficer Søren Tuxen,
som var ansat ved Værftet paa Nyholm. Denne velvillige Mand
tog sig strax af Sagen og skaffede mig hurtig Tilladelse til at
freqventere Skolen, efter at jeg hos en vis Admiral Steffensen,
som boede paa Gammel Holm, havde faaet udstedt et Ad
gangskort til Holmen. Da jeg afhentede dette Kort hos Admi
ralen, hvis Udlevering blandt mange andre Sager hørte under
hans Styrelse, forundrede det mig, at en stor Mængde Køer,
som græssede paa den Grund, hvor nu Gammelholms Huse
staae, ogsaa hørte om Admiralen, og at dette Kohold var en
af hans Indtægter.
Ved Indgangen til Admiralens Bolig, hvor jeg maatte vente
længe, var der megen Løben frem og tilbage af Underofficerer
og Ordonantser, der med meget spændte Miner hviskede til
hverandre gjennem den hule Haand. Man fortalte mig senere,
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at denne store Ængstelse og Uro blandt Admiralens Under
ordnede om Morgenen, kom af, at han var meget bidsk og
umedgjørlig, forinden han havde været paa V.C. og Signa
lerne, som blev vexlet mellem de tilstedeværende, gjaldt dette
vigtige Punct. Jeg fik imidlertid mit Adgangskort, og mødte
Dagen efter paa Nyholms Constructionsskole, hvor der blev
anvist mig Plads ved et stort Tegnebord, ligesom jeg af Constructeur Skifter blev henvist til en Underconstructeur Hansen,
som skulde undervise mig paa Skolen, og tillige i private Timer
give mig Undervisning i Decimalregning m. m. henhørende til
Beregning af Skibes Deplacement m. m. Nu begyndte Arbeidet.
Paa Skolen fra KL 9-2, og hver anden Eftermiddag en Time
privat hos Constructeur Hansen. Paa mit Quistkammer fik jeg
et Tegnebord opstillet under det lille Tagvindue, og jeg tog
Tiden i Agt og arbeidede fra Morgen til Aften for at faa saa
meget som muligt ud af Tiden, da, som det hedder Tid er
Penge, og jeg havde saa grumme lidt af sidstnævnte Vare. Jeg
holdt mig til Madkassen, som stadig forsynedes fra Hjemmet
og til The, som Mad. Andersen forsynede mig med. Mærkeligt
nok jeg savnede ikke varm Middagsmad, og følte mig altid
glad og fomøiet. Søndagen anvendte jeg som oftest til at bese
Skibsværfterne, og gjøre Opmaalinger af et og andet, dog da
jeg hørte saa megen Tale om Dyrehaven og Kirsten Pils Kilde,
skulde jeg jo ogsaa se den Herlighed, og en Søndag, da det
var godt Veir, spadserede jeg med mit Smørrebrød i Lommen
ud til Kilden, og gik ligeledes hjem igjen, saa det blev en billig
Fornøielse, men en Plads paa en saakaldt Kaffemølle (Bonde
vogn) kostede 1 Mark for Turen ud og ofte mere hjem, og det
havde jeg ikke Raad til. Hvor er det dog godt, naar man er
henvist til at hjælpe sig selv, ikke at være forvænt, thi det faldt
mig aldrig ind at være forknyt over de mange smaae og tildels
ogsaa større Ulemper, som vare forbundne med et saa tarveligt
Logi og Maade at leve paa. Mine Klæder vare ogsaa tarve
lige, jeg gik i kort Trøie, og havde dengang endnu aldrig eiet
en Overfrakke. Vi Børns Paaklædning Vinter og Sommer be
stod foruden Skjorten af et Par Benklæder, Vest og Trøie, naar
det var koldt fik vi et Tørklæde om Halsen, og paa Kjøreture
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et Hestedækken om Fødderne, eller naar vi klagede over Kulde,
blev det anbefalet Os, at staae af, og løbe lidt ved Siden af
Vognen.
Ved Arbeidet paa Værftet havde jeg Yderbenklæder og om
Vinteren en Faareskinds lodden Trøie. Paa Skolen var der
flere private Elever foruden mig, endogså en fra Rostock, men
ingen af dem havde nogensinde havt en Øxe i Haanden, eller
deltaget i praxtisk Arbeide, og det var en stor Fordel for mig
at være fuldstændig fortrolig med Skibets Bygningsmaade, hele
Indretning og Udrustning. Det gik derfor hurtigt frem med
Tegninger og Beregninger, da jeg arbeidede ihærdigt paa
Skolen og i Hjemmet fra Kl. 5 Morgen til sent Aften uden at
føle mig træt, og jeg tør sige, at jeg arbeidede dobbelt saameget
som nogen af mine Kammerater.
Arbeidet fortsattes og det led henad Efteraaret, da jeg i
Forening med min Broder Sophus, som skulde læse til dansk
juridisk Examen, leiede et Værelse hos en Capt. Evers, som
boede paa Hjørnet af Laxegaden, og skjønt Sophus havde
nogen Assistance fra Grev Bille-Brahe, fandt han sig dog i efterhaanden at leve paa samme tarvelige Maade som jeg, og ved
4 a 5 Smaafartøier fra Falsled, som stadig foer paa Kjøbenhavn, bleve vi forsynede med Proviant fra Hjemmet.
Jeg søgte slet ingen Omgang, da det vilde forstyrre mig ved
mit Arbeide, og de Fornøielser, mine Kamerater paa Skolen
deltoge i, kunde jeg nok forstaae vare for kostbare for mig.
Derimod spadserede jeg ofte ad den smukke Strandvei til Sko
ven, ligeledes til Frederiksberg, hvor jeg i et overmodigt Lune
af og til nød en af Kehlets deilige fede Boller til en Kop Kaffe.
En Gang imellem gik jeg i Theatret paa Galleriet, hvilket
kostede 1 Mark, men forresten saae jeg alt, hvad man kunde
see gratis, Museer o. 1. Jeg havde mit Tegnebord ligefor Vin
duerne, medens Sophus ved sin Læsning holdt sig i Baggrun
den, ligesom vi ogsaa delte Seng. Sophus’s Kamerater, som han
læste sammen med, begyndte at plage mig ved hyppige Besøg,
hvorved de generede mig, særlig naar jeg skulde regne, hvorfor
jeg besværede mig over disse Besøg og foreslog, at han, naar
Kameraterne kom, skulde gaae ud med dem, men det vilde
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han ikke. Dog brød han sig ikke meget om deres Besøg. Da jeg
stod ved Vinduet og kunde see, naar de kom, foreslog jeg at
lukke Døren af, og forholde Os ganske rolige, til de gik bort.
Dette hjalp, og vi blev næsten helt fri for deres Besøg.
Tiden gik nu den ene Dag som den anden med Travlhed,
og hen i Efteraaret 1840 følte jeg mig sikker nok i Gonstruction og Beregning til at kunne bygge et Skib paa egen Haand.
Da jeg en Dag stod ved Vinduet og tegnede, saae jeg en Mand
med et udbredt Kort over Kjøbenhavn staae nede paa Gaden
og see op og ned ad Husene. Ved at see nærmere efter, op
dagede jeg, at det var en god Bekjendt, nemlig en rigtig flink
Gaardmand Niels Jørgensen fra Boiden og en god Ven af min
Søster og Svoger saavelsom af mig. Denne Mand gjorde hvert
Aar en Reise til Kjøbenhavn og andre Steder, førte Dagbog
samt var umaadelig dygtig i Regning og Skrivning, og det var
mig en stor Glæde at see ham. Det var hans Ærgjerrighed at
finde, hvor jeg boede, ved Hjælp af Kortet uden at spørge sig
for. Det var mig en stor Glæde at see denne flinke Mand, som
senere har besøgt mig flere Gange i Helsingør og her i Kjøben
havn. Mine Tanker var nu at reise, naar jeg blev helt færdig
med mine Ting, og havde faaet mit Anbefalingsbrev fra Constructionsskolen, og jeg følte en brændende Lyst efterat komme
ud til saadanne Steder udenfor Danmark, hvor det nyeste og
bedste var at see, fornemmelig stolende paa, at jeg kunde arbeide som Tømmermand, naar det kneb, men Skjæbnen vilde
det foreløbig anderledes. En skjønne Dag, da jeg stod ved mit
Tegnebord, traadte der en Mand ind til mig og sagde: „Da
jeg er kommen til Kjøbenhavn, vil jeg dog op og see, hvad
du er for en Fyr. Jeg har nemlig faaet Brev fra din Fader, at
du var her i Byen.“ Jeg kunde ikke mindes at have seet Man
den før, men han forklarede mig, at han var min Onkel Apo
teker Barfoed fra Stege, som jeg ikke havde seet siden jeg var
en lille Dreng, og hvem jeg naturligvis ikke kunde kjende igjen.
„Naa,“ sagde han, „hvad skal du saa blive til.“ „Jeg vil bygge
Skibe,“ svarede jeg, „naar jeg kan faae nogle at bygge.“ „Du,“
sagde han, „du synes at være lovlig ung dertil endnu,“ men jeg
svarede ham i en meget bestemt Tone: „kan du, kjære Onkel,
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skaffe mig et Skib at bygge, saa skal jeg nok klare Sagerne“.
Han blev nu meget elskværdig, og noget betænktsomt fortalte
han mig, at gamle Christopher Hage i Stege agtede at bygge
et Skib til en af sine Skippere ved Navn Jens Peder Rasmussen
(ogsaa kaldet Dannebrogsmanden), og at han vilde tale med
Hage om, at jeg kunde komme til at bygge Skibet; han vilde
da give mig frit Underhold, saalænge dette Byggeri varede.
Det blev da endelig bestemt, at jeg, saasnart jeg var færdig i
Kjøbenhavn, skulde reise over Stege for at høre nærmere
Besked.
September 1840 gik jeg herfra med en lille Jagt, som skulde
passere Bøgestrømmen, og efter at have ligget flere Dage ved
Kastrup for Modvind slap vi over Kjøgebugt og ankom til
Nyord, hvorfra Lodsen seilede mig til Stege. Jeg glemmer aldrig
den hjertelige Modtagelse jeg fik i Stege, og med det stadige
Omkvæd fra Onkel og Familiens Side, at de undrede sig over,
at jeg turde paatage mig dette Arbeide.
Det kan jo nok være, at jeg var noget vel grøn, sammen
lignet med min senere Erfaring, men ikke dest omindre gik jeg
modig løs paa Sagen, og da jeg af Onkel var ble ven præsenteret
for gamle Hage, blev vi to snart enige. Han antog mig til at
bygge Skibet, betroede mig til at indkjøbe det manglende Ma
teriale og til Foraaret medbringe fra Fyn 4-5 Tømmermænd,
da der kun var 2-3 i Stege og Omegn. Hage var en middelhøi,
smekker, smuk, gammel Mand med et langt hvidt Haar ned i
Nakken, klare milde Øine, smukke Ansigtstræk og ofte et polisk
Smil om Munden og i Øiet. Han gik altid med en lang, graa
Frakke og en Stok, hvorpaa der var et Alenmaal, da han var
meget virksom og ivrig overalt, hvor der paa hans vidtløftige
og tildels gamle Bygninger behøvedes Reparationer, som han
tildels selv ledede.
Jeg syntes godt om den gamle, livlige og active Mand og
blev snart meget fortrolig med ham, og vi havde aldrig, saa
længe jeg stod i Forhold til ham, det mindste Sammenstød,
ligesom han ogsaa altid i de senere Aar har vist mig megen
Velvilje. Hages mange Arbeidsfolk og andre, som kom i hans
store, aabne Butik, rapsede ikke saa sjeldent fra ham, han lod
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dem dog aldrig tiltale, men havde sin egen aparte Maade at
straffe dem paa. Han har f. E.x. vist mig smaae Papirslapper,
hvorpaa vedkommende Fyr havde skrevet et Kors under føl
gende Erklæring, skrevet af Hage selv: Jeg undertegnede Chr.
Jessen (netop en af Tyvene) erklærer herved den og den Dag
at have stjaalet fra Hr. Consul Hage i% Skjæppe Byg. X.
Dette, sagde gamle Hage, er en Klemme paa ham, da jeg af
og til truer ham med at gaae til Byfogden med Forskrivningen.
En Bonde, som en Dag stod i Butikken, stjal et Stykke Beg
op af en Tønde, som han stod ved. Dette saae Hage paa lang
Afstand og gik strax hen til Manden, som om der Intet var i
Veien, og hilste paa ham som en god bekjendt. Bonden, som
var i Forlegenhed med Beget, gjemte det i sin Hat for at
skjule det. Hage tvang ham nu til at sætte Hatten paa Ho
vedet under Paaskud af, at det trak, og han, da han var varm,
derfor let kunde blive forkjølet, og opholdt ham nu saalænge
med Snak, at Beget tilsidst flød Bonden ned ad Kinderne.
Efter at nu alt var ordnet med Hr. Hage, og jeg havde
tilbragt en fornøjelig Tid hos Familien i Stege, reiste jeg til
Jordløse, hvor jeg fik travlt med at construere den paatænkte
lille Skonnert, som jeg skulde bygge, og hvortil jeg paa Forhaand havde gjort et Udkast, da min Onkel under sit Ophold
i Kjøbenhavn havde udtalt, at den, efter hvad Hage havde
sagt ham, skulde lade ca. 1200 Tønder Sæd og kunne flyde
ud med sin Last fra Stege Havn uden at bruge Lægter ved
Kallehave. Alt dette befandtes at være rigtigt og bekræftedes
af Hage, dog at den ikke maatte stikke dybere end 9 Fod.
Her var altsaa en Opgave at løse som morede mig og gav mig
noget at bestille, uden at jeg dog ganske forsømte Sporten.
I Vinterens Løb forhyrede jeg 6 flinke Tømmermænd til at
møde til en bestemt Tid i Stege og reiste selv over Lolland
for der at kjøbe og afskibe en Del Egetømmer. I Midten af
April 1841 blev saa Arbeidet paabegyndt, og da alle Forbere
delser var trufne, gik det ret raskt fra Haanden. Gamle Hage
var idel Virksomhed, og kunde han finde et Stykke gammelt
Jern, kom han med det og mente, at det kunde anvendes til
Skuden. Jeg tog imod det og sagde, at jeg skulde give det til
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Smeden for at slaa Spiger af. Hage leiede Folkene i Kost i
Byen, men da jeg foreslog, at han helst hver Lørdag Aften
maatte udbetale Ugelønnen i sit Kontor efter en af mig frem
lagt Liste for hver enkelt Mand, afslog han det. Jeg kunde
blot Lørdag Eftermiddag komme ind til ham efter Penge og
klare det hele, og saaledes blev det. Naar jeg saaledes kom ind
i Kontoret efter Penge, undersøgte han som oftest alle Pultene
og tog Penge, hvor han fandt nogle, og naar der ikke var nok,
gik vi over til en ligeoverfor boende Kjøbmand og fik Resten.
Hvorledes hans Søn eller Bogholder fandt Rede i dette Regn
skabsvæsen kunde jeg aldrig rigtig forstaae, thi som oftest var
der ingen paa Kontoret, naar denne Razzia foregik, og der
forlangtes ingen Opgørelse af mig før sent om Efteraaret, da
Skibet den 19’ Dcmb. 1841 løb af Stabelen. Der var dog
endnu ingen Master eller Rundholter til Skibet, hvorfor det
blev bestemt, at jeg i Foraaret 1842 skulde komme til Stege
og fuldføre disse Arbeider. Hr. Hage var særdeles tilfreds med
Skonnerten, og den rostes i høien Sky, mest af dem der slet
ikke forstod sig paa det. Selv var jeg ret godt tilfreds, men der
var dog et og andet, som skulde være anderledens, naar jeg
byggede næste Gang. Reisen gik nu igjen til den gamle Præstegaard, hvor min kjære, gamle Fader glædestraalende kom mig
imøde forat lykønske mig til mit første heldigt udførte Arbeide.
Nu begyndte de sædvanlige landlige Vinterglæder, at gaae paa
Jagt med Neckelmann, spille Skærvendsel med Sognefogden
Peder Madsen og Firkort med Mølleren og Proprietæren og
hilse paa mine gamle Venner i Falsled, ogsaa paa Mester
Jens Møller, som paa sin Viis at være viste sig meget elsk
værdig. Alle mine smaae yngre Halvsøskende, som gik i Skole
hos Neckelmann, bidrog ogsaa til Liv og Underholdning i den
gamle Præstegaard, saavel som de ikke faae Besøgende fra
Omegnen. Foraaret kom, og jeg drog atter til Stege, fuldførte
de tilbagestaaende Arbeider, saae Skonnerten afseile paa sin
første Reise og fik af Hr. Hage min Afregning paa ca. 300 Rdl.
Det var mig en stor Glæde at finde dem alle paa Apotheket
raske, thi da jeg reiste i Efteraaret, var min Onkel meget syg,
men nu var han igjen ved god Helbred. Jeg kan aldrig glemme
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den store Godhed, de alle viste mig, og jeg kan sige med Sand
hed, at disse to Somre i Stege var de gladeste og lykkeligste
Dage, jeg hidtil havde oplevet. Da min Onkel just var ifærd
med at bygge et nyt Lysthus i sin Have i Skikkelse af et Kapel
med hvælvet Loft og Søiler ved Indgangen, ønskede han, at
jeg af en Mast, han havde kjøbt af gamle Hage, skulde lave
ham fire Søiler (corintiske) til at anbringe ved Indgangen af
Lysthuset. Jeg tog strax fat paa dette Arbeide, og da jeg be
mærkede, at Træet var godt nok, men temmelig dyrt betalt,
da Masten var gammel, svarede han: „Du maa da ikke tro
at Hage giver et Æble bort, uden at faae en Pære igjen.“
Hage var nok bekjendt for at være en meget snild Kjøbmand.
Kapellet og de samme Søiler staae endnu 1903.
Nu, da jeg stod ledig paa Torvet, begyndte jeg igjen at
tænke paa Udlandet, da jeg indsaae, at man vanskelig kunde
arbeide sig frem i en mindre By her i Landet ved at bygge
et enkelt Skib eller ved Reparationer af ældre Skibe. Jeg skrev
derfor til Capt. Krog med Anmodning om at give mig et
Vink om, hvorhen han troede, man helst skulde vende sig,
og han anbefalede Antverpen som en By, han kjendte, og som
var i stærk Opkomst. Jeg tog da endnu en Vinter til Hjem
met og gik derpaa tidlig i Foraaret ombord i en lille Galease,
Skipper L. Jespersen fra Bogense, som var befragtet fra Königs
berg til Antverpen. Jeg gjorde saaledes Turen med til Königs
berg, hvor der var en Del Skibsbyggeri, men som stod langt
under, hvad der med Billighed kunde fordres for at kaldes
forsvarligt. At de temmelig store Skibe vel tildels vare bestemte
til Trælast, berettiger ikke til saa sjusket og upaalideligt Ar
beide, som her fandt Sted. Alt i Königsberg forekom mig for
øvrigt raat og uhyggeligt.
Paa Reisen fra Königsberg til Antverpen ankrede vi paa
Helsingørs Rhed. Da det var godt Veir, gik jeg i Land med
Færgebaaden, og da Capt. Jespersens Ophold varede 4 a 5
Timer, benyttede jeg Ledigheden til at see mig om særlig i
Havnen og paa Skibsværftet. Ved Færgemanden, som var
meget meddelsom og vidste god Besked om de helsingørske
Forhold, saavelsom ved Samtale med andre Folk, som jeg traf
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ved Havnen og kom i Passiar med, fik jeg oplyst, at Havnen
var bygget af Staten, og at Pladsen, hvor Skibsværftet var
anlagt, ligeledes var leiet af Staten til dette Brug. Jeg syntes
godt om Helsingør som en Plads, hvor der kunde være noget
at gjøre. Imidlertid Rejsen fortsattes, og vi fik i Nordsøen
nogle slemme Dravater. Capt. Jespersens Søstersøn var Kok
ombord, han hed Jeppe og var en flink og villig Dreng, men
fik alligevel en Del Lussinger og Tamp af Onklen, og naar
jeg bebreidede ham det, sagde han, at han selv havde døiet
samme Medfart som Dreng, hvortil jeg bemærkede, at han
vel nok havde fortjent, hvad han fik, men at Jeppe var en god
og villig Dreng.
En tidlig Morgenstund, da Veiret, efter at vi havde ligget
bi om Natten, var blevet bedre, kom Drengen, iført store Sø
støvler, ned i Kahytten med Kaffekjedlen og satte den paa
Bordet uden at lægge den reglementerede Tougkrands under;
strax fik han en grov Irettesættelse og et Slag i Ansigtet, saa
at Blodet flød ud af Næse og Mund paa ham, og samtidig en
Ordre til at gaae op og gjøre Bramseilet los. Drengen blev
forfjamsket og gav sig ikke Tid til at tage de store Søstøvler
af, og Resultatet blev, at han et Øjeblik efter styrtede ned paa
Dækket og brækkede begge Ben, ligesom ogsaa Hovedet blev
forslaaet og vistnok Halsen brækket. Skipperen gik aldeles fra
Sands og Samling og talte om at springe overbord. Da Ku
lingen tog til om Natten, og Folkene havde nok at gjøre med
at regjere Skibet, maatte jeg, da Drengen var bragt ind i Ka
hytten, tage mig af ham, saa godt jeg kunde, gjøre Aabningen
i Køien saa stor, at han udstrakt kunde lægges derind, og ved
Hjælp af nogle Skinner omvundne med Seildug o. s. v. stive
de brækkede Ben af, saa godt det efter Omstændighederne lod
sig gjøre, og paa andre Maader søge at lindre ham. Jeg forblev
ganske alene med ham hele Natten, indtil han døde. Han var
hele Tiden bevidstløs. Da der paa Grund af denne Begivenhed
ikke var passet paa Skibets Navigering, vare vi drevne paa en
Læger under den hollandske Kyst, saa der maatte seiles haardt,
hvorved Skibet arbeidede meget, og jeg maatte hele Natten
staae og holde paa den stakkels Dreng, for at han ikke skulde
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falde ud af Køien, indtil han døde. Aldrig har jeg tilbragt en
sørgeligere og for Sjæl og Legeme mere anstrengende Nat.
Efter at Drengen var død, faldt Skipperen noget mere til
Ro. Dagen efter fik vi Landet ved Vlissingen i Sigte og kom i
Løbet af ca. i y2 Dag op til Antverpen og ankrede paa Floden
tæt uden for Sluseportene til de saakaldte napoleonske Dokker,
som vare opfyldte med en Mængde større Skibe især ameri
kanske Bomuldsskibe, hollandske Ostindiefarere o. s. v., hvis
Master og Rigning ragede høit over alle Omgivelser. Vi blev
liggende udenfor Dokken et Par Dage, til den stakkels Dreng
var begravet; jeg fulgte ham til Graven tilligemed enkelte
andre fra danske Skibe, og efter Jordpaakastelsen kastede vi
alle efter Stedets Skik hver sin Haandfuld Jord paa Kisten,
og den skikkelige Jeppe havde nu Fred for videre Overfald af
sin Bøddel. Hele denne Reise havde ingenlunde været behage
lig, vel var jeg søstærk, men min Køie var for kort, saa jeg
ikke kunde strække mig ud, og jeg fik en Fornemmelse af, at
den Straf, man kalder Krumslutning, maae være høist ube
hagelig. Dog, Capt. Jespersens raae Opførsel overfor Folkene
i det hele og dette sidste sørgelige Udslag af hans Raahed
gjorde et meget ubehageligt Indtryk paa mig.
Altsaa var jeg nu i Antverpen og skulde begynde at fægte.
Jeg tog foreløbig Logis i et lille Hotel ved Havnen og opsøgte
en Capt. Leth, som var anbefalet mig af tidligere omtalte
Capt. Krog. Leth, som var bosiddende i Antverpen, var nu
Skibsrheder og eiede Skibsparter i Forening med flere andre,
tildels Danske eller Nordmænd. Jeg blev henvist til at tale
med en Mand, som hed Otto Neddogedel. Jeg kan ikke sige,
om han var dansk eller norsk af Fødsel, han udtalte sig aldrig
selv derom og havde vist et ganske andet Navn. Han havde
været Sømand og flakket Verden om paa Eventyr. For Øieblikket var han Skrædder, Skibsrheder, Negotiant, kjøbte hele
Ladninger af gamle kasserede, belgiske og franske Uniformer,
Sko, Støvler, Geværer, Sabler m. m., som han med et lille Skib,
han selv eiede, sendte ud til Mexico eller Sydamerika o. s. v.
Jeg viste ham mine Tegninger, og han var i det hele taget
meget velvillig imod mig, og ved hans Medvirkning blev jeg
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efter faae Dages Forløb anvist Arbeide paa et Værft, som laae
ved en lille By, der hed Flamshoft, tvers over for Antverpen.
Jeg boede hos en Bonde, i hvis Hus der herskede største Orden
og Renlighed, skjønt vi lige gik fra Dagligstuen ud i Kostalden,
hvor der dog var, som der var blæst. Da Arbeidet ophørte, fik
jeg strax af Otto Neddogedel Anvisning paa et andet Værft
tæt udenfor selve Antverpen nærved Dokkerne. Jeg kunde om
trent fortjene 2/2^3 Franc om Dagen, saa at jeg med stor
Sparsommelighed kunde holde det gaaende uden at tage til
den sidste Nødskilling.
Antverpen var dengang 1843 ikke nogen stor By (den
havde vel ca 100-120.000 Indvaanere), men den havde en
storartet Handel særlig med Bomuld fra Amerika, og Dok
kerne vare altid opfyldte af store amerikanske Skibe, ligesom ogsaa mange hollandske Ostindiefarere, der lossede Ladninger. Liv
og Røre var der overalt, og selve Antverpen havde mange Sevær
digheder, navnlig Kirkerne med de deilige Malerier af Rubens,
Børsen m. m. Alle Sprog taltes i babylonisk Forvirring, da der
boede en Mængde Fremmede, men fransk og flamsk var Ho
vedsprogene. Folkelivet iagttog man bedst ved de saakaldte
Kermesser, som afholdtes i Sommertiden i de omkring Ant
verpen liggende smukke Landsbyer. Alt gik roligt og ærbart
til, man drak let hvidt 01, spiste tørrede Flyndere og Aaleragout, skjød med Flitsbuer tilmaals efter smaae Gjenstande
ophængte som Gevinster paa en høi Stang o. s. v. Aldrig saae
man fulde Folk, og paa en saadan Søndagsudflugt blandede
Storborgere fra Byen sig i jevn Gemytlighed mellem Haandværkere og Arbeidere, nydende omtrent samme Forpleining.
En af Antverpens største Kjøbmænd og Skibsrhedere Hr. de
Koock har jeg seet, naar han tidlig om Morgenen kom ned til
sine Skibe, som skulde losse, samle Arbeideme omkring sig og
ved et Udsalg i Nærheden forlange ligesaa mange Krus 01,
som der var Arbeidere; selv drak han saa et Glas med dem
og sagde dem nogle venlige Ord, før de begyndte Arbeidet.
Det gjorde ingen kjøbenhavnsk Storgrosserer i 1843. Der var
i det hele dengang et udmærket Forhold mellem Arbeidere og
Arbeidsgivere i Belgien. Med Jernbanen og i aaben Vogn, som
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støvede slemt især over Sletten ved Waterloo, gjorde jeg en
lille Tur til Bryssel og fik seet lidt af denne Bves Mærkvær
digheder. I Løbet af Sommeren gjorde jeg ved Hr. Otto
Neddogedel Bekjendtskab med en Kjøbmand, Skibsrheder og
Frugthandler Heusmann, som ogsaa havde Forretninger med
Otto N., hos hvem han havde seet nogle af mine Tegninger.
Han agtede at anlægge et Skibsværft og spurgte mig, om jeg,
hvis Sagen blev gjennemført, kunde paatage mig at lede
Værftet, hvilket jeg naturligvis gjerne vilde, saafremt han
kunde garantere mig at give mig Besked inden Midten af
Sept. 1843, men at jeg ^ke paa det uvisse kunde opholde mig
Vinteren over i Antverpen uden at være sikkret Omkostnin
gerne ved mit Ophold, dersom f. Ex. intet Arbeide kunde er
holdes. Denne Garanti kunde han imidlertid ikke indgaa paa,
da Forhandlingerne endnu kunde trække ud i længere Tid.
Jeg besluttede da i Midten af Septmb. 43 med en Skonnert
fra Troense, Capt. Petersen, tilhørende Baron Juul paa Taasing, at gaae til Liverpool for derfra at lade mig forhyre med
en af de amerikanske Paketter eller andet passende Skib til
Ny-York.
Forinden min Afreise fra Antverpen opgav jeg paa Heusmanns & Neddogedels Anmodning min Adresse i Hjemmet,
hvor de til enhver Tid kunde faae Underretning om mig, der
som de fandt Brug for mig. Reisen til Liverpool var meget
behagelig, en flink Captein og god Orden og Diciplin ombord,
Vi kom ind i Dokken i Liverpool om Aftenen. Som altid, naar
et Skib ankommer, indfandt der sig ombord en Del Handlende
for at sælge et eller andet, vaske o. s. v. Jeg spurgte en af
disse Folk, om der var mange danske Skibe i Dokken, hvortil
han svarede, at der kun var en Skonnert, som hed „Minerva“,
som ladede Salt, og viste mig, hvor den laae. Det slog mig
strax, at det muligen var Broder Christen fra Svendborg, og
min Glæde og Overraskelse var ikke ringe, da jeg ved at for
høre mig ombord fandt min Formodning bekræftet. Han var
dog ikke ombord, men ventedes snart. Klokken var imidlertid
bleven henad 10 om Aftenen. Jeg gav mig ikke tilkjende for
Folkene ombord, men gik i Land og spadserede frem og til-
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bage i Nærheden af Skibet. Veiret var klart maanelyst, og da
Klokken var lidt over io/2? kom der to tysktalende Personer
drivende ganske langsomt langs Bolværket henimod Skibet.
Jeg kjendte strax Christen og fulgte lidt med dem i Taushed.
Christen saae paa mig og yttrede til sin Ledsager: „Gud ved,
hvad det er for en Driver, han er lovlig nærgaaende“ og gjorde
i det samme Front imod mig. Jeg traadte nu nærmere, tog
Huen af, saae ham ind i Ansigtet og spurgte ham: „Kjender
du mig nu?“ Han udbrød: „Hvor Fanden skulde jeg,“ men
i det Samme gik det op for ham, hvem jeg var, og hans Over
raskelse blev stor. Jeg gik nu ombord med ham, og vi passia
rede til langt ud paa Natten. Han søgte at overtale mig til at
gaae med hjem, idet han forestillede mig, at der i Amerika,
hvor han for ikke længe siden havde været, skulde lang Tid
til at leve sig ind i Forholdene. Naar ikke et særligt Held fulgte
En, kunde man slide sig op uden at have mere end fra Haand
og i Mund. Selv med en mindre Fortjeneste i Hjemmet vilde
man kunne leve langt lykkeligere, og han henviste til sig selv,
som med sin lille Skonnert ikke vilde bytte, om man tilbød
ham et stort Skib med langt større Fortjeneste under fremmed
Flag o. s. v. Resultatet blev, at jeg fulgte hans Raad at vende
Næsen hjem igjen og mulig, dersom Heusmann i Antverpen
fik sit Skibsværft anlagt, at komme der tilbage næste Aar.
Haabet bliver dog Gud skee Lov altid tilbage, især for den
Unge, skjønt mine Fremtidsudsigter stode meget uklare for
mig. I de faae Dage, „Minerva“ endnu laae i Liverpool,
havde jeg Ledighed til at see mig om paa denne store Plads
for Handel, Industri og Søfart, og skjønt den dengang langtfra
var, hvad den senere er bleven, var der dog meget at see i
Havnen og Dokkerne. Blandt meget andet saa jeg det første
Experiment, der blev foretaget her i Liverpool med Skibs
skruen, der til et Forsøg var anbragt i en lille, gammel Skon
nert, som med Skruen som Drivkraft løb rundt i Dokken til
en Mængde Tilskueres største Forbauselse. „Minerva“ var nu
i Løbet af 2-3 Dage seilklar, gik ud af Dokken og fortsatte
Reisen for at gaa Nord om Skotland ad Hjemmet til. Jeg var
inderlig glad ved at være sammen med Christen, og vi mang-
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lede ikke Stof til Samtale, men det løb stadig rundt i mit
Hoved, hvor jeg skulde bide mig fast, og at et Forsøg snarest
burde gjøres et eller andet Sted i Hjemmet, og det endte da
gjerne ved Helsingør, dersom der kunde leies en passende
Plads. Reisen fortsattes med god Vind indtil Pyntland Firth,
da Storm og Strøm tvang os ind i Havnen Longhope (Ørkneyøerne), hvor vi laae tilankers et Par Dage. Senere havde vi god
Bør og naaede efter nogle Dages Forløb Nykjøbing paa Falster,
hvor Skibet skulde losse.
Jeg betænkte mig ikke længe paa at aflægge et Besøg i
Stege, hvor jeg fandt alle vel og blev modtaget paa det ven
ligste, saavel paa Apotheket som af mine mange Bekjendte.
Resultatet af dette Besøg - Forlovelsen med min kjære, ufor
glemmelige Elisabeth - fremskyndede og tilsidst fastslog, at
Helsingør skulde vælges til min fremtidige Virkeplads. Det var
jo noget dristigt at forlove sig med de Udsigter, jeg havde,
men mærkeligt nok blev dette Skridt af mig egentlig ikke
misbilliget af min Onkel og Tante. Gjennem en Slægtning af
min Broder Haraids Kone, Bager Jensen i Helsingør, fik vi
oplyst, at der vistnok kunde udleies et Areal af Havnepladsen,
stort nok til mit Brug, naar jeg ansøgte Havnebestyrelsen
derom, og for bedre at sætte mig ind i Forholdene og drive
paa Sagens Ordning, tog jeg i Midten af Decmb. 1843 til
Helsingør og forblev der med det Samme. Forinden jeg forlod
Stege, fik jeg af derværende Catechet Wulff, en Ven af min
Onkels Hus, et Introductionsbrev med til en Bogholder Gram1,
hvis Cousine var gift med Wulff, og som var ansat paa De hr.
Le Pelly & Markussens Contor, et af de bedste Huse i Hel
singør. Han var omtrent jevnaldrende med mig, havde op
holdt sig i Helsingør fra sit 14’ Aar og var nøje bekjendt med
alle Forhold der. Han sluttede sig strax nær til mig og blev
mig en tro Ven og Støtte for hele Livet. Han var hjælpsom,
redelig og dygtig samt meget betroet hos sine Principaler, der
1 Jørgen Herman Severin Gram, 13. maj 1852 ansat som forretnings
fører for det nyoprettede selskab „Den Kjøbenhavnske Sø-Assurance For
ening“. Afsked 1. januar 1874.
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var formuende Folk. Det var alligevel en brydsom Ting at be
gynde i Helsingør, hvis Forretningsliv ikke lignede nogen anden
Byes her i Landet. Jeg skulde træde op og concurere med den
hidtil eneste Skibsbygger der paa Pladsen, som var en for
muende og tillige særlig ved Reparationsarbeide meget routineret Mand. Jeg havde saare lidet eller intet selv at virke
med, hvorfor jeg indledede et slags Compagniskab med en
Tømrermester Steen, som havde meget Arbeide ved Havne og
Fyrvæsenet her i Landet, men i Løbet af kort Tid blev dog
dette Compagniskab efter fælles Overenskomst hævet.
Imod et Cautionsbevis fra min Onkel fik jeg ved Gram
en Kredit hos Firmaet Le Pelly & Markussen, ligesom min
Onkel af egen Tilskyndelse tilbød mig et Laan paa 1300 Rdl.
Jeg fik nu hurtig for en forholdsvis billig aarlig Afgift stillet
til min Raadighed et passende Areal ved Havnen, Side om
Side med min Concourent. Jeg indkjøbte nu noget Materiale,
byggede et Materialskur og antog nogle Lærlinge samt to af
mine gamle dygtige Tømmermænd, som arbeidede hos mig i
Stege, ligesom jeg ogsaa antog flere Arbeidere fra Helsingør,
efterhaanden som jeg fik Arbeide.
Klarererhuset van Deurs & Co., hvis Chef var Chr. Borries
og som tillige var Agent for Assurandeurerne, overdrog mig
strax alle de Skibe, som indkom til deres Adresse for at repa
rere, og Huset klarerede dengang ca. 1 /r> Del af alle de Skibe,
der passerede Øresund. Flere andre Firmaer kom til, saaledes
at jeg allerede i Slutningen af 1844 havde haft en ret god For
tjeneste. Jeg paabegyndte nu Bygningen af en lille Jagt for at
beskjæftige Folkene, naar der ikke var andet Arbejde.
Efter min Ankomst til Helsingør boede jeg en Tid hos Bager
Jensen, som overlod mig et lyst Værelse, for der at udføre en
Tegning til et Skib, som skulde forevises samtidig med, at jeg
fik Bevilling til at nedsætte mig som Skibsbygmester, idet jeg
nemlig var for ung til at løse Borgerskab. Jensen viste sig meget
imødekommende og velvillig imod mig. Han var i sit Fag en
meget dygtig Mand og havde en stor Omsætning med Skibs
brød, ret en brav solid Borgermand, hvis Minde jeg altid vil
bevare i venlig Erindring. Gram kom daglig til mig paa Værftet

104
og i mit Hjem, vi gik Toure sammen, og jeg blev snart indviet
i alle Helsingørs Mysterier. I Slutningen af 1844 modtog jeg
et Brev fra Hr. Heusmann i Antverpen med Opfordring til at
opgive, hvilke Fordringer jeg stillede for at overtage Ledelsen
af det tidligere omtalte Værft, som han nu agtede at anlægge
paa en af ham m. fl. kjøbt Plads ved Schelden. Det er en Selv
følge, at jeg maatte afslaae at modtage Stillingen, da det nu
allerede gik godt i Helsingør, og jeg var bunden paa flere
Maader. Det var mig en stor Glæde og Tilfredsstillelse, at jeg,
forinden jeg den 16. Novmb. 1845 giftede mig, kunde tilbage
betale min tilkommende Svigerfader de laante contante Penge
og give ham hans Cautionsbevis tilbage, da der fra flere Sider
blev tilbudt mig Penge til almindelige Renter (de saakaldte
indenbys Vexler var den Gang 7-8 %). Jeg var altid accurat
i Pengesager og betalte som oftest - naar jeg havde Penge lig
gende - nogle Dage før Forfaldstiden. Arbeide og Fortjeneste
tiltog Aar for Aar. Forat beskjæftige Folkene i ledige Tider
byggede jeg efterhaanden 3 Jagter og 2 Skonnerter samt paa
tog mig flere større Reparationsarbeider efter Accord. Ofte
deltog jeg med smaae Parter i Indkjøb af havarerede Skibe,
som jeg da reparerede. Alle Skibsparter i de nye og ældre
Skibe realiserede jeg efterhaanden, naar jeg saae en gunstig
Ledighed for at kunne drive Værftet ved egne Midler. Dog
udviklede der sig efterhaanden dels med de Skibe, jeg byg
gede, dels med de tilkjøbte havarerede Skibe, som jeg repa
rerede flere Andelsrhederier, som Kjøbmand I. S. Pontoppidan
var corresponderende Rheder for, men i det Hele var Udbyttet
i den Tid, jeg var i Helsingør kun ringe, og jeg kunde være
tilfreds med ikke at være særlig interesseret i Skibene. Hel
singør var en aparte By. De mange Consulater og Repræsen
tanter for alle Nationer, som opholdt sig der - Toldkammeret
med det store Personale - den store Mængde Skibsklarerere
og Provianterere - den store Travlhed, der kunde være i For
retningskontoret og i Havnen den ene Dag og Stilhed den
næste, ligesom Vind og Veir skiftede, de mange fremmede
Søfolk, fremfor alt Farten op og ned ad Sundet, med de ofte
i hundredevis forbiseilende eller opankrede Skibe, førende alle
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Nationers Flag, var vistnok et enestaaende Syn i Forbindelse
med Helsingørs smukke Omegn, det ærværdige Kronborg og
Sverrigs høje Kyst i Baggrunden. Dog havde Helsingør ogsaa
sine Skyggesider. Man maatte altid være paa Vagt for ikke at
gaa glip af Forretningerne. Det var et anstrengende og op
slidende Liv, jeg førte. Jeg maatte lede alt selv, være den første
paa Pladsen om Morgenen og den sidste om Aftenen, fegte for
at skaffe Arbeide og Penge til Driften, gjøre Indkøb af Ma
teriale, udarbeide Overslag, føre Regnskab o. s. v. Jeg havde
ingen Varme i mit Kontor og led meget i den kolde Aarstid
af Kulde og Fugtighed, og kun et godt Helbred og mit fra
Ungdommen hærdede Legeme kunde jeg takke for, at jeg i
de Aar, jeg virkede i Helsingør, ikke en eneste Dag var senge
liggende. Concurrencen med min Kollega var heller ikke be
hagelig, ligesom Forholdet til nogle af D.H’r. Forretningsfolk,
som drev Sportelvæsenet paa en næsten demoraliserende
Maade, lod meget tilbage at ønske. Der var saaledes Anled
ning nok til at nedstemme Humøret, og jeg ønskede ofte at
leve under hyggeligere Forhold selv med mindre Fortjeneste.
Gram, som langt fra følte sig vel ved de helsingørske Forretnings
forhold, der ofte var Gjenstand for Samtale imellem Os, delte
ganske min Anskuelse, at der var „somthing rotten“ i Hel
singør. Paa Grund af de mange fremmede Nationaliteter blandt
Skibsklarerere og Consuler, de mange Embedsmænd ved Øre
sunds Toldkammer og Officerer af Sø og Landetaten var der i
Helsingør meget Kastevæsen, som altid virker uheldigt især i en
lille By paa nogle faae tusinde Mennesker.
Imidlertid gik flere Aar. Jeg fortjente godt, kunde lægge
noget tilside og havde betalt mit Varelager, men det paatrængte
sig mere og mere, at jeg burde have nogen Hjælp. At antage
en Formand, som ved given Leilighed kunde træde i mit Sted
og føre Folkene, lod sig efter de helsingørske Forhold ikke godt
gjøre, hvor det gjaldt om at tilfredsstille de Fordringer, som
stilledes af de fremmede Skibsførere, hvis Skibe vare under
Reparation. Jeg følte Nødvendigheden af, at jeg selv maatte
være tilstede for at klare Bugterne baade overfor Skipperen og
Kommissionæren, ellers gik det ikke uden Vrøvl og Ubehage-
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ligheder. Endelig tog jeg i 1852 den Bestemmelse at tage min
yngste Broder Magnus Barfoed til mig som Lærling for at op
drage ham til Støtte og Hjælp i Forretningen, og jeg kunde i
alle Henseender være tilfreds med dette Valg, da han viste
Interesse for Faget og var paalidelig i alt, hvad der blev ham
betroet. Øresundstoldens Ophævelse blev nu mere og mere
omtalt som forestaaende i en nær Fremtid, hvilket vilde blive
en Ruin for alle dem, der tildels levede af Toldklareringen,
saavelsom for mange andre, og om det end ikke vilde have saa
stor Indflydelse paa Indtægten ved Skibsværfterne, var det dog
en betænkelig Sag for disse. Var Skibene ikke længer bundne
ved Klareringen og ved deres Kommissionær i Helsingør, vilde
de i mange Havaritilfælde søge de svenske Havne, hvor Ma
teriale og Arbeidsløn var billigere. Saaledes stod nu Sagerne
i 1853Jeg havde nu levet sammen med Gram i 10 Aar og lært
at skatte hans store Dygtighed, Redelighed og Hjælpsomhed.
Jeg saae ham daglig i mit Hjem, og han var den eneste af mit
Bekjendtskab i Helsingør, som jeg fuldtud kunde betro mig til,
ligesom jeg ogsaa havde hans fulde Fortrolighed. I 1853 mod
tog Gram, skjønt modstræbende, en Stilling som Forretnings
fører for et nyt oprettet Søassurance Selskab i Kjøbenhavn1.
Skjønt han i Begyndelsen ikke følte sig rigtig tilfreds i denne
Stilling, varede det dog ikke længe, før han med sin store Arbeidsdygtighed fuldkomment magtede sin Opgave og traadte
op med Forslag overfor de ældre Selskaber i fælles Interesse.
Blandt andet foreslog han, som nødvendigt for Assurandeurerne, at skaffe sig et nøiere Kjendskab til de Skibe, hvorpaa
man tegnede Assurance. Dette lod sig efter Grams Mening
bedst ordne paa den Maade, at alle Assuranceselskaberne del
tog i at lønne en paalidelig Mand med Kjendskab til Skibene
i vor Handelsflaade, deres Værdier m. m., og som tillige i Ha
varitilfælde kunde foretage Reiser i Ind og Udland for at paase
Reparationer, forhandle om Bjergeløn m. m. Da man hurtig
1 Det var som tidligere nævnt 1852; se Jul. Schovelin : Den Kjøbenhavnske Sø-Assurance-Forening 1852-1912, s. 33.
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blev enige om at antage Forslaget, overdrog man Gram at søge
og forhandle med en til denne Stilling passende Mand. Nu
kom Gram til mig og bad mig modtage denne Stilling som
Selskabernes Consulent og Tillidsmand1. Naturligvis var dette
en betænkelig Sag for mig, jeg havde nu i io-i i Aar arbeidet
strengt og havde Udsigt til i Fremtiden at faae nogen Lettelse.
Mine pekuniære Forhold vare gode. Jeg vidste, hvad jeg havde,
men ikke hvad jeg gik ind til, da det var noget nyt, og der
skulde begyndes omtrent paa bar Bund. Imidlertid var det et
smukt Tilbud. Lønnen var saaledes, at jeg med mine For
dringer kunde leve uden at bruge noget af det, jeg havde
erhvervet.
Resultatet blev, at jeg i 1856 modtog den tilbudte Ansæt
telse og solgte Værftet til Skibsbyggerne Chr. Rohmann og
min Broder Magnus Barfoed. I Foraaret 1856 modtog jeg
min nye Stilling i Kjøbenhavn, men flyttede først om Efteraaret 1856 fra Helsingør. Jeg kan ikke nægte, at det gjorde
mig ondt at forlade Helsingør som var en livlig og interessant
By. Jeg havde der skabt mig en god Existents om end med
stor Anstrengelse. Navnlig vare de første Aar vanskelige, da
jeg endnu var ung og uerfaren. Jeg har dog imidlertid aldrig
fortrudt, at jeg modtog den mig i Kjøbenhavn tilbudte Stilling.
Aarene 1843-48, som jeg tilbragte i Helsingør, hørte endnu
til den gamle Tid, om der end var ret livlig Opposition mod
meget af det Bestaaende. Borgerskabet i Byerne saavelsom
Landbefolkningen havde endnu den nedarvede Respect for
deres Øvrighed, og selv om der undertiden kunde være Grund
til nogen Opposition, vilde man dog nødig opponere, men fandt
sig ret taalmodigt - om end med et Knips i Lommen - i lidt
Despoti, og jeg kan ikke nægte mig den Fornøielse at omtale
en lille Strid, jeg havde med den forøvrigt dygtige og elsk1 Barfoed blev ansat af „Den Kjøb. Sø-Ass. Forening“ og „De private
Assurandører“, som i efteråret 1855 var enedes om i fællesskab at ansætte
en havariekspert. I juni 1856 sluttede „Det kgl. Octr. Sø-Ass. Comp.“ sig
til ordningen. - Skibsbygm. Barfoeds årsgage var 2000 rdl., kapt. Schierbech, den anden ekspert, havde 1600 rdl. - Se Chr. Thorsen: Det kgl.
Octr. Sø-Ass. Comp. 1726-1926, s. 432 ff.
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værdige Politimester, Canselliraad Olrik, som absolut vilde
ansætte mig som Brandmester ved Byens Brandkorps med
Løfte om snarlig Forfremmelse i Korpset. Uniformen, som
Hr. Olrik kaldte den, men som jeg tillod mig at kalde et
Liberi, bestod af en graa Spidskjole med paasyede forskjelligfarvede Rabatter og en tilsvarende Hovedbedækning. Denne
Dragt afslog jeg paa det bestemteste at bære, naar jeg i Egen
skab af Brandmester skulde gaae Byen rundt for at efterse
Skorstene, Brandredskaber m. m., men stillede mig forøvrigt
til Politimesterens Raadighed, naar jeg kunde møde i sæd
vanlig Paaklædning høist med et Skilt eller Mærke paa Armen.
Det kom nu saavidt, at Hr. Olrik tilsidst efter gjentagne For
handlinger sagde: „Nu spørger jeg Dem ikke mere, om De vil,
men befaler Dem at overtage Brandmesterposten.“ Jeg gik
min Vei noget iriteret, men mødte nogle Dage efter ved
Sprøitemønstringen paa Torvet. Tilstede var Politimesteren i
sin reglementerede Uniform, Brandmajoren, en Møller, i fuld
stændig Admiralsuniform, blaa Kjole med store Epauletter,
Skjærf, Sabel og trekantet Hat, og Brandkapteinen i lignende
Udstyr samt Brandmesteren i det før beskrevne Liberi og
endelig jeg som Tilskuer. Mandskabet var næsten alle iført
islandske Trøier. Forestillingen begyndte med, at Sprøiteslangeme viste sig at være saa utætte, at en stor Del af Vandet
trængte ud gjennem en Mængde Huller og Sprækker, saaledes
at alle Officererne hurtigst maatte fortrække for ikke at faae
de elegante Uniformer ødelagte af det skidne Vand. Hele Fore
stillingen havde kort sagt et ret comisk Anstrøg. Ved at spørge
mig for hos Sagkyndige fik jeg oplyst, at man kun betalte
ca 20 Rdl aarlig til to Skomagersvende for at smøre og efterse
Sprøiteslangerne m. m. Efter kort Tids Forløb opstod der en
Ildebrand, hvor jeg mødte, men ikke som Brandmester. Brand
majoren og Capteinen vare naturligvis tilstede i fuldt Puds
saavelsom Brandmesteren. Nogle Dage efter blev jeg tilsagt
at møde i Brandretten hos Politimesteren; Brandmajoren og
Capteinen vare tilsagte at møde som Meddommere og vare
da ogsaa begge tilstede i fuld Uniform. Retten idømte mig
en Mulet paa io rd., som jeg strax betalte. Nogle Dage efter
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gik jeg til Hr. Olrik, udtalte mig rolig og udførlig om, hvorfor
jeg ikke ønskede at modtage den meget omtalte Bestilling som
Brandmester, og i Samtalens Løb fik jeg ham endogsaa flere
Gange til at trække paa Smilebaandet, da jeg omtalte de ele
gante Admiralsuniformer som lidet passende ved en Ildebrand,
hvor det gjaldt om ikke at skaane sig selv endsige Klæderne,
og at det var bedre at lægge Vægten paa gode Sprøiter og
andet Materiel end paa fine Klæder. Ved min Bortgang fra
denne Audiens viste Hr. Olrik sig meget venskabelig og sagde,
at han nærmere skulde tænke over Sagerne. Kort Tid efter
mødte jeg Hr. Olrik paa Gaden; han standsede mig og sagde
i en meget velvillig Tone: „De skal nu faa Deres Vilje og blive
fri for Brandmesterposten, det er forresten Skade, thi det er
netop Folk som Dem vi har Brug for. Nu kan De jo blive
ansat ved det borgerlige Artilleri,“ tilføiede han lidt ondskabs
fuldt, og dermed endte denne lille Krig. Flere Aar senere, da
Hr. Olrik var bleven Borgmester i Helsingør og Landsthingsmand, traf jeg ofte sammen med ham paa Reiser til og fra
Helsingør, og de helsingørske Forhold kom da ofte paa Tale
mellem Os. Jeg erindrede ham da engang om den lille Strid
angaaende Uniform og Liberi, jeg havde med ham, da han
var Politimester. Han morede sig meget derover, idet han dog
bemærkede: De maae huske paa, at det er Titlerne og Uni
formerne, der lokker Folk til at modtage slige ulønnede Stil
linger, der kræver ikke saa lidt Offer af Tid, og der er noget i,
hvad en gammel Ven af mig, der var Politimester i Aalborg,
engang sagde til mig, da vi talte sammen om disse Stillinger:
Ved du hvad min Ven, jeg har saagu sjeldent truffet paa en
nogenlunde passende Mand til en saadan Stilling, uden at han
tillige har været noget af en forfængelig Nar, det vil sige, han
har modtaget Stillingen for Titlen og Uniformens Skyld.

Skibsbygmester Poul Barfoeds liv som havariexpert for de københavnske
søassurandører blev meget hæderværdigt, han forblev i stillingen til sit
fyldte 80. år og avgik først på pension i 1900. Som 7iårig blev han ud
nævnt til R. af D. Ved siden av stillingen som havariexpert knyttedes Barfoed til Bureau Veritas i samfulde 28 år og som voldgiftsmand i den per-
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manente københavnske voldgift til afgørelse av bjergelønne, i hvilken egen
skab han i løbet av 13 år var med til at behandle 359 sager. I 1865
betroedes han til at taxerc de under krigen av flåden opbragte tyske
handelsskibe, som solgtes ved offentlig auktion. Ungdomsvennen fra Hel
singør, forretningsfører Gram, der var ugift, døde allerede 1886, og i slut
ningen av sine erindringer rister Barfoed Gram nogle smukke minderuner.
Poul Barfoed døde 7. marts 1904 af hjerteslag.
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Storkøbmanden Johan Braém. - Stik af Simon de Pas. — Handels- og
Søfartsmuseet.
Braém (1595-1646) er født i Hamborg. 1618 kom han til Danmark,
hvor han knyttedes til det nyoprettede Ostindiske kompagni, som han
senere blev direktør for. 1620 blev han sammen med Mikkel Vibe og Ths.
Lorck direktør for det Grønlandske kompagni, der drev hvalfangst i Is
havet, og sammen med broderen Gothard (Gødert) Braém (1601-55) fik
han privilegium på et Guineisk og afrikansk kompagni. Christian IV var
glad for den foretagsomme handelsmand, som han drev forretninger med,
både som opkøber af kongens stude og som indkøber i udlandet. Han var
en af forgrundsfigurerne i de forskellige stort tænkte handelsforetagender
i merkantilismens ånd, som kongen billigede og selv deltog i.
Portrættet er taget fra Simon Hennings ligprædiken over Braém. Hans
våben (under portrættet) er betegnende nok en globus.
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Jagten „De fire Brødre“ af Marstal, skipper Jochum Hansen. — Farv, teg
ning på Handels- og Søfartsmuseet (kopi af N. H. Pedersen, vist efter
J. Hansen, Altona).
Indtil for io år siden var jagten „Anna“ af Vejle det ældste danske
sejlskib i fart, idet galeasen „Trelholm“ nok var ældre (bygget i Troense
1776), men havde fået indlagt motor. Nu eksisterer de to skibe ikke mere ;
„Anna“ sank i Strib havn vinteren 1943 og blev ophugget, og „Trelholm“
ophuggedes 1947. - Jagten „Anna“ byggedes i Marstal 1794 af H. C. Friis
og hed oprindelig „De fire Brødre“; dens drægtighed angives som 7 clstr.
(senere 14 NRT.). Trods sin lidenhed sejlede den på langfart. 1807 und
slap den således englænderne på rejse til Island, melder traditionen. 1811
nævnes Hans Hansen som skipper, 1831 Jochum Hansen. Under krigen
1864 skal jagten have været ammunitionsskib. 1925 solgtes den, efter at
have været hjemmehørende forskellige steder, til Vejle, hvor den omdøbtes
til „Anna“. — Inden ophugningen fik museets modelbygger, Chr. Nielsen,
opmålt skroget, så der haves pålidelige tegninger af det næsten 150 år
gamle fartøj. Det oplevede ikke den tort at få indlagt motor, og nogen
gennemgribende ombygning har det heller aldrig været udsat for (oplys
ninger om en forlængelse 1869 beror på en fejltagelse). Først 1936 blev
den oprindelige mast erstattet med en ny. — Fartøjet var en udmærket
repræsentant for jagt-typen, et manøvredygtigt småskib, der ikke krævede
meget mandskab, med konveks „jagt“-stævn og flerfarvet „hvergarnsstribe“
over barkholtet langs siden.
I arkivar Kromanns afhandling (se foran) findes et foto af skibet.

II3

Parti fra Altona havn ca. 1840. - Maleri af Emil Normann på Handelsog Søfartsmuseet.
Navnet Altona tydes populært som plattysk „Al to nah“ = Alt for nær,
nemlig op til Hamborg, og nutildags går de to byer, der er sluttet sammen
inden for fristaden Stor-Hamborgs område, helt over i hinanden. Indtil
1864 hørte Altona til det danske monarki som hertugdømmet Holstens
største by. Den var takket være sin havn og sin skibsfart en af monarkiets
vigtigste byer. 1843 havde dens flåde en drægtighed af 2896 clstr. (48 far
tøjer), kun overgået af København: 15.579 clstr. (252 fartøjer), Flens
borg: 6001/2 clstr. (105), det nærliggende Blankenese: 6001 clstr. (211),
Åbenrå: 4150 clstr. (50) og Svendborg: 3966 clstr. (120 fartøjer). Selv
om Altona ikke var nogen livsfarlig konkurrent til Hamborg, så fristaden
dog med skæve øjne på det initiativ, der udfoldedes der. - På billedet ses
Elben med bolværkerne langs bredden og med pakhuse. Bagved hæver ky
sten sig, og heroppe ved den smukke promenade Palmaille (navngivet efter
boldspillet Palla a maglio, — jfr. Pall-Mall i London) ligger en række
smukke klassicistiske patricierhuse, bygget af Frue kirkes bygmester, vor
berømte arkitekt G. F. Hansen, der 1784-1844 var „Landesbaumeister“ i
Holsten. Sidste krigs bombardementer har ødelagt de fleste af de mange
smukke offentlige og private bygninger fra dansk tid (f. eks. rådhuset, kir
ken, mønten), men Palmaille-husene er næsten alle sluppet uskadt derfra.
- Normann (1798-1881) var søofficer, men gik 1825 i malerlære hos
Eckersberg. Han udstillede flere gange søstykker og billeder af orlogsskibe
på Charlottenborg. 1869 blev han orlogskaptajn.
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Kolonien Julianehåb i Grønland. - Farv, tegning af J. Arøe 1843,
på Handels- og Søfartsmuseet.

Der findes ikke meget billedmateriale fra Grønland i ældre tid. Der
opstod først sent lokale kunstnere, som skildrede deres lands natur (væsent
ligst knyttet til det 1861 oprettede tidsskrift „Atuagagdliutit“ i Godthåb.
De få danskere, der fik adgang til landet, var embeds- og videnskabsmænd,
som havde andre opgaver. Kun sjældent vovede en kunstner at tage den
besværlige og lange rejse med sejlskib op til det ugæstmilde land (som f.
eks. Carl Baagøe, der tegnede til Illustreret Tidende i 1860’erne). Først da
amatørfotograferingen blev almindelig, lukkedes landet billedmæssigt op,
så at sige i sidste øjeblik før det ellers så primitive samfund omdannedes i
europæisk ånd. Prof. W. Thalbitzers fotografier fra Østgrønland er således
dokumenter af højeste rang. - En af museets store skatte er en meget om
fattende samling akvareller og tegninger fra 1870’erne, udført af geologen
Andreas Kornerup (1857-81). Desuden ejer museet enkelte andre ældre
tegninger, bl. a. flere af Jacob Arøe (1803-70), der som søn af en koloni
bestyrer i 12 års alderen kom til Grønland, hvor han 1834 selv blev koloni
bestyrer. Prospektet ovenover viser kolonien Julianehåb for over et århun
drede siden. Den består af en kirke, kolonibestyrerbolig, et pakhus og et
par andre træhuse i europæisk stil, samlet omkring en flagmast. Ind imel
lem ligger nogle grønlandske vinterhuse. Kolonien er anlagt 1775 og op
kaldt efter dronning Juliane Marie. - Storisen vanskeliggør besejlingen,
men bag kysten findes frodige dale. Her lå nordboernes Østerbygd, kendt
gennem Nationalmuseets udgravninger de senere år.

Titelbilledet til Berthel Webers oversættelse af Claus de Vries’s bog om
styrmandskunsten (1778), på Handels- og Søfartsmuseet.
Det er ikke noget under, at den førende søfartsnation i Europa omkring
1600, hollænderne, også blev foregangsmænd på søkorttegningens og navi
gationsundervisningens område. De blev også danskernes læremestre. 1619
fik en hollænder, Joris Carolus, bestalling på at undervise kongens styr
mænd og andre skibsfolk i at forstå søkort, skibsinstrumenter osv. Skolen
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var et lokale i den senere Holmens kirke. 1647 oprettedes en navigations
skole på Bremerholm, ledet af sønderjyden Bagge Wandel (eller Wandal) ;
han skrev flere lærebøger i praktisk og teoretisk navigation, bl. a. den be
kendte „Det vaagendis Øje“ (1649). Senere oprettedes der navigations
skoler mange steder; blandt de ældste nævnes Stege (1697), Ålborg (1717)
og Wyck på Før (ca. 1720). Sidstnævnte sted benyttede man hollandske
lærebøger, som eleverne ud fra det plattyske sprog nemt forstod. Også ved
andre skoler brugtes hollandske lærebøger, dog oversat til dansk. Museets
ældste håndskrevne optegnelsesbog (fra en ukendt navigationsskole), ført
af Hans Jørgensen Holm fra Rømø 1703, er på hollandsk. Meget yndet var
det „Skatkammer“, den berømte navigationslærer Claus de Vries i Amster
dam havde udarbejdet. Handels- og Søfartsmuseet ejer en håndskreven
oversættelse af denne bog: „Navigationen eller Styrmands-Konsten“, fore
taget af Berthel Weber i Ærøskøbing 1778. En lignende oversasttelse ved
Christen Jensen i Marstal 1793: „Skatkammer eller Styrmands-Kunst“
opbevares på Marstal museum.
Begge bøger er pynteligt skrevet og kunstfærdigt udsmykket med teg
ninger og geometriske figurer i flere farver. En prøve på den umage, Weber
har anvendt på bogen, giver vedføjede billede, der trods al sin naivitet
virker festligt. I en rokokoindramning sidder den parykklædte navigatør
(er det Weber selv eller de Vries?) ved sin skrivepult i færd med arbejdet.
På væggen er ophængt en Jakobsstav og en Daviskvadrant, en passer og en
lineal. Udenfor ses et orlogsskib. Bogen er i folio.
På Søkadetakademiet førte eleverne de smukkeste optegnelsesbøger
— sandsynligvis efter diktat og fortegninger —, også med tegninger i flere
farver. Museet ejer ikke så få af disse folio-protokoller, for det meste ind
bundne i smukke læderbind med kadetternes navne i guldtryk. Optegnel
serne omfatter geometri, aritmetik, artilleri, søkrigstaktisk osv. og dækker
et tidsrum mellem omkring 1770-1830. Teksten synes at være den samme
i de yngste som i de ældste.
Der udkom i tidens løb ikke så få trykte navigationslærebøger, men
den, der slog de andre ud, var navigationsdirektør C. C. Lous’s anonymt
udgivne „Skatkammer eller Styrmandskunst“, udkommet 1781 og oplagt i
de følgende 50 år. Også den var tildels bygget på de Vries’s bog.
Ved siden af lærebøgerne er der langt op i tiden ført opgave- og
eksempelbøger af eleverne. Af sådanne ejer museet flere, både fra 1700’erne
og især fra 1800’erne.

SELSKABET „HANDELS- OG SØFARTS
MUSEETS VENNER“
BERETNING
for

REGNSKABSÅRET 1952-53

„Handels- og Søfartsmuseets Venner“ afholdt sin ordinære
generalforsamling onsdag den 23. juli 1952 i Kongens Kammer
på Kronborg. Direktør H. Westergaard, Charlottenlund, valg
tes til dirigent.
I sin beretning nævnte formanden, professor, dr. techn.
C. W. Prohaska, at medlemstallet såvel ved årets begyndelse
som ved dets afslutning var 1129, således at afgang og tilgang
i årets løb havde opvejet hinanden. Selskabet havde skænket
museet en model af skonnertbriggen „Neptunus“, Kgl. Grøn
landske og Færøske Handel. Modellen, der var udført af mo
dellerer ved Holmen E. Werge, var i skala 1 :48. Den var frem
stillet efter de i 1846 af skibsbygmester E. P. Bonnesen, Kø
benhavn, udførte konstruktionstegninger, der forefandtes i
museets arkiv. Da der ligeledes forelå apteringstegning, var
modellen fremstillet åben i styrbords side, således at alle enkelt
heder var gengivet. Den i lasten viste ladning var en gengivelse
af en for skibet karakteristisk ladning fra København til Grøn
land. Da museet desuden ejer en farvelagt tegning af skibet,
har det været muligt at gengive skibets originale udenbords og
indenbords farve.
Endvidere havde selskabet skænket museet en genoptryk
ning i 12 farver af Sikker Hansens smukke museumsplakat med
et oplag af 4000 danske og 1000 engelske eksemplarer. En del
af oplaget er distribueret til statsbanerne, privatbanerne og an
dre danske aftagere samt til rejsebureauer i udlandet gennem
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Turistforeningen for Danmarks fordelingscentral. Plakaten ses
på adskillige jernbanestationer og vil forhåbentlig på disse og
andre steder, hvor den er ophængt, være en god propaganda
for museet. Selvom plakaten nu er nogle år gammel, er den
stadig en af de bedste nyere danske plakater.
Selskabets bestyrelse havde ligeledes vedtaget at skænke mu
seet en model af fyrskib nr. i, udlagt på Læsø Trindel i 1829.
Skibet konstrueredes af fabrikmester Schifter og blev bygget på
grosserer Jacob Holms værft i Strandgade på Christianshavn.
Konstruktionstegninger til skibet er bevaret i Rigsarkivet, og
der findes desuden i Dragør Museum en farvelagt tegning af
skibet, udført af Jakob Petersen. Denne tegning, hvoraf der
findes en nøjagtig kopi i Søfartsmuseet, gør det muligt med
sikkerhed at gengive skibets originale udenbords og indenbords
farver. Modellen, der skal være i skala 1:48, skal ligesom de
tidligere til museet skænkede modeller udføres af modellerer
Werge.
Bestyrelsen havde diskuteret spørgsmålet om forhøjelse af
kontingentet, men da regnskabet 1951-52 udviste et overskud,
og da tiderne måske måtte betragtes som vanskelige i økonomisk
henseende, var man også i år veget tilbage for en forhøjelse.
Der var imidlertid næppe tvivl om, at det engang i nærmere
fremtid vil blive nødvendigt med en forhøjelse. På denne måde
vil det også blive muligt at yde større gaver til museet. Fore
løbig henstillede formanden til medlemmerne at virke for til
gang af nye medlemmer.
Formanden takkede alle, der havde bidraget med gaver til
museet og selskabet, herunder ikke mindst de annoncører og
bidragydere, der havde bidraget til. udgivelsen af årbogen, som
man lagde megen vægt på. Han takkede desuden de enkelte
medlemmer samt pressen for god hjælp ved venlig omtale af
selskabets virksomhed. Årbog 1952 var udkommet i juni måned
og havde overalt fået en god modtagelse.
Formandens beretning godkendtes af generalforsamlingen
uden bemærkninger fra medlemmernes side.
Kassereren, museumsdirektør Klem, forelagde dernæst regn
skabet og knyttede enkelte bemærkninger hertil. Regnskabet
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balancerede med en sum af kr. 13.334,76. Årbogen viste en
indtægt på kr. 3.092,94, men da der i 1950-51 var udbetalt
et beløb af kr. 3.500,00 til indkøb af papir til årbog 1952, var
der i virkeligheden et mindre underskud på denne konto. Kasse-,
bank- og sparekassebeholdningen udgjorde pr. 30. april 1952
kr. 53.417,70, hvoraf kr. 16.638,75 er reservefond. Regnskabet
godkendtes enstemmigt.
Ved de efterfølgende valg genvalgtes de afgående bestyrel
sesmedlemmer direktør Kauffmann, borgmester Schytz og for
manden, ligesom revisorerne stadsingeniør A. T. Jørgensen,
Helsingør, og fuldmægtig Frank Estrup, Handelsministeriet,
genvalgtes.
Formanden foreslog dernæst en ændring til lovenes § 4,
hvorefter selskabets regnskabsår ændredes fra finansåret til ka
lenderåret, hvilket af forskellige grunde var praktisk. Forman
den foreslog samtidig, at indeværende regnskabsår løb fra
1. april til 31. december. Forslagene godkendtes enstemmigt.
Efter generalforsamlingen foretog medlemmerne en rund
gang i museets lokaler under ledelse af museumsinspektør Henningsen og direktør Klem. Under denne forevistes især de nye
opstillinger af det 20. århundredes skibstyper i galleriet og de
deraf affødte midlertidige opstillinger for skibsbygning i vest
fløjen.
Da der ikke på den ordinære generalforsamling var mødt
så mange medlemmer, at den for lovændringer krævede ma
joritet var opnået, indkaldtes til ekstraordinær generalforsam
ling den 27. august, der afholdtes i skibsbygningsafdelingen på
Polyteknisk Læreanstalt. Her blev den foreslåede lovændring
endelig vedtaget, ligesom det vedtoges, at indeværende regn
skabsår fastsattes til tiden 1. april-31. december 1952.
I årets løb er indmeldt 4 livsvarige medlemmer. Af års
medlemmer er tilgået 66 nyindmeldte, medens 44 er slettet
på grund af udmeldelse. Medlemstallet er pr. 1. april 1953
103 livsvarige medlemmer og 1052 årsmedlemmer, ialt 1155.

SELSKABET „HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER“
DRIFTSREGNSKAB
for

i. APRIL-31. DECEMBER 1952

Udgifter:

Tilskud til Handels- og Søfartsmuseet:
Gaver til museet.................................
4.482,55
Udgivelse af årbog 1952 15.082,98
H- salg af denne............
337,35
Annoncer og tilskud til
årbog ..........................
6.566,00
------------------- 8.179,63
------------------Kontorhold, porto og diverse udgifter
2.782,55
-4- refunderet porto ...........................
718,80
------------------Henlagt iflg. § 9 til reservefond:
Livsvarige medlemmers kontingent ....................

Kr.

12.662,18

2.063,75

200,00

14.925,93

Indtægter:

Kontingent:
1039 årsbetalende 1952 ................
2 livsvarige ......................................

10.310,00
200,00
10.510,00

Underskud for 1952 ..............................................
Kr.

4-4i5,93

I4-925.93
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STATUS PR. 31. DECEMBER 1952

Aktiver:
Kasse-, bank- og girobeholdninger ....................

49.201,77

Passiver:

Reservefond:
Overført fra 1951-52 ............. • •
Henlagt iflg. driftsregnskab ....

16.638,75
200,00
16.838,75

Overført fra 1951-52 ................. ••
-4- underskud for 1952 ................. • •

36.778,95
4-415,93

32-363,02

Kr.
Helsingør, den 9. februar 1953.
Knud Klem

49.201,77
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Tegn venligst nye medlemmer
derved støtter De selskabets formål at virke for for
øgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets

samlinger. Indmeldelse modtages på museet.

Medlemmernes rettigheder
Gratis adgang til Handels- og Søfartsmuseets samlin

ger på Kronborg slot.
Selskabet yder gratis sine medlemmer en smuk og
interessant illustreret årbog, hvis værdi langt oversti
ger minimumskontingentet.
Medlemmerne kan for betydeligt nedsat pris købe de
af selskabet og museet udgivne søhistoriske skrifter (se
omslagets tredie side).

Minimumskontingenter
Årsmedlemmer kr. 5.— årligt for personer, kr. 50.—

for institutioner eller firmaer.
Personer kan blive livsvarige medlemmer for et mini
mumsbeløb af kr. 100.—.

SELSKABET „HANDELS- OG

SØFARTSMUSEETS VENNER“
BESTYRELSE

Professor, dr. techn. C. W. Prohaska, R. af Dbg., formand.
Overretssagfører V. Falbe-Hansen, R. af Dbg., DM., næstformand.
Bankdirektør Ernst v. Kauffmann, R. af Dbg., DM.
Direktør, civilingeniør C. A. Møller, K. af Dbg., DM.
Borgmester Sigurd Schytz.
Kommandør, fyrdirektør P. E. B. Sinding, K. af Dbg., DM.
Museumsdirektør Knud Klem, kasserer og sekretær.
LIVSVARIGE MEDLEMMER

Andersen, Chr., skibsreder, Kbh.
Andersen, N., dir., Odense.

Bendix, Adam B., dir., Hell.
Benzon, Boje, fabrikejer, dr. sc., Stokkerup.
Buck, Aage, gross., Kbh.
Bærentzen, Axel, red., Kbh.
Bøgelund-Jensen, S., dir., Kbh.
Cahnbley, John, gross., Kbh.
Christensen, F. H. Lauenborg, statsaut.
skibsmglr., Vejle.
Christensen, P., fhv. borgm., Hgør.
Christensen, T. C., skibsreder, Kbh.
Christiansen, O., dir., Nakskov.

Dahl, M. C., dir., Kbh.
Dinesen, O., propr., Præstø.
Dithmer, G., dir., ing., Kbh.
Eilschou-Holm, V., læge, Kbh.
Ekman, Oskar, civiling., Kbh.

Falbe-Hansen, V., ORS, Kbh.
Finsen, Aage, kreditfor.dir., Gent.
Goddik, Peter, gross., Vedbæk.
Grandjean, Louis E., dir., Kbh.
Granzow, Ernst, dir., Klampb.

Hagedorn, H. C., overlæge, dr. med., Gent.
Hansen, Henning, arkt., Valby.
Hansen, Knud, skibsreder, Kbh.
Hansen, fru skibsreder Willie C. K., Kbh.
Harhoff, Chr., skibsreder, Kbh.
Harhoff, Preben, skibsreder, Kbh.
Hasselbalch, K. A., godsejer, dr. med.,
Snekkersten.
Hatt, Gudm., prof., dr. phil., Kbh.
Heering, Peter, fabrikant, Kbh.
Henriques, C. B., HRS, Kbh.
Hoffmann, J. H., civiling., Charl.
Horn-Lassen, Kaj, gross., Kbh.

Houmøller, A., dir., civiling., Hell.
Hvidt, L. N., dispachør, Kbh.
Højgaard, Kn., civiling., Kbh.

Ingholt, Poul, bankdir., Kbh.

Jacobsen, Georg, bankdir., Odense.
Jacobsen, Svend F., dir., Kbh.
Jacobsen, Walther, dir., Kbh.
Jensen, Henry L. W., gross., Kbh.
Jensen, J. Gotfred, skibsreder, Arhus.
Jensen, P. C., skibsreder, Gent.
Jensen, P. J., godseksp., Kbh.
Jeppesen, H. Hjernøe, revisor, Kbh.
Johansen, Frits, dir., Kbh.
Juel-Christensen, Ove, gross., Hell.
Kampmann, Chr., ing., Charl.
Kampmann, Per, civiling., Charl.
Kauffmann, Ernst v., bankdir., Kbh.
Kemp, Frithjof, ORS, Kbh.
Knudtzon, Th., HRS, Gent.
Kraft, F. W., dir., Kbh.
Kromann, E. B., skibsreder. Marstal.
Kure, O., pastor, Assens.
Lading, Henry P., dir., Charl.
Lauritzen, Knud, skibsreder, konsul, Kbh.
Lemvigh-Miiller, C. J., dir., Kbh.
Leth, Peter, dir., Kbh.
Lorentzen, Poul, civiling., Kbh.
Lund, Carl C., tandlæge, Hell.
Lund, Svend Aage, chefred., Charl.
Lundbeck, H., fabrikejer, Kbh.

Mansa, H. H., dir., civiling., Charl.
Millech, Bruno, gross., Kbh.
Munck, Niels, civiling., dir., Charl.
Møller, C. A., dir., civiling., Vedbæk.
Møller, E. S., ing., Vedbæk.
Nielsen, Carl, dir., Kbh.
Nielsen, Georg, dir., Kbh.
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Nielsen, Kai, dir., Kbh.
Nielsen, Niels, prof., dr. phil., Kbh.
Nielsen, Oluf, bankdir., Kbh.
Nissen, H. H., gross., Kbh.
Næser, Vincent, læge, Gent.
Nørregård, Georg, dr. phil., Kbh.
Olsen, Edv., gross., Hgør.
Olsen, J., gen.konsul, Nivå.

Shaw, G., HRS, Kbh.
Siefert, Ernst, husejer, Korsør.
Simon, L., gross., Charl.
Stallknecht, Kai, gross., Kbh.
Strand, Victor B., gross., Kbh.
Svarrer, Hans, gross., Odense.
Svendsen, O., skibsreder, Kbh.
Svenningsen, Hans, skibsreder, Kbh.

Pade, H. W., dir., ing., Klampb.
Penter, Emil, gross., Kbh.
Petersen, Ingo, dir., Kbh.
Petersen, K. K., dir., Kbh.
Prior, Alexis J., arkt., Kbh.

Thomasen, S. A., gross., Kbh.
Tobiesen, Hans, dir., Kbh.
Tomdrup, Bernh., fabrikejer, Hell.
Tuxen, K. H., skibsreder, Kbh.

Ragoczy, L., dir., Kbh.
Reimann, A., godsejer, Stensved.
Rothe, Fr., kontorchef, Kbh.

Vcstberg, Jens, børssekr., Kbh.
Willumsen, Fanny, frk., Kbh.
Winsløw, Wiggo, fabrikant, Kbh.
Wright, H. K., ing., Kbh.

ÅRSMEDLEMMER

Agger, Knud, kunstm., Hgør.
Ahrensberg, H. M., husejer, Kvistgård.
Albertsen, R. L., adm. dir., orlogskapt.,
Kbh.
Albertsen, Vald., montør, Søborg.
Albrechtsen, A., snedker, Hgør.
Albrectsen, Erling, mus.insp., cand. mag.,
Odense.
Allerup, Otto, vinhandler, Kbh.
Andersen, maskininsp., Kbh.
Andersen, Allan E., købmd., Hgør.
Andersen, Arvid S., konsul, Hgør.
Andersen, Aug., portør, Snekkersten.
Andersen, B. Nordstjærne, kapelmester,
Lyngby.
Andersen, Børge Bjørn, skibsing., Hgør.
Andersen, C., sparekassedir., Hillerød.
Andersen, E. V., smed, Hgør.
Andersen, Harry, bogtrykker, Hgør.
Andersen, Henning, skibsing., Ålborg.
Andersen, Holger, red., Odder.
Andersen, J. Chr. A., fhv. værkm., Frberg.
Andersen, Jens, Kbh.
Andersen, Jørgen, lærer, Charl.
Andersen, O. J. E., driftsbest., Hgør.
Andersen, P. E. T., rest., Hgør.
Andersen, P. H., lods, Kbh.
Andersen, Ulf Rørdam, repr., Kbh.
Andersen, Vagn, civiling., Bagsværd.
Andersen, Volmer, bogtrykker, Hgør.
Andersson, Andrew R., Brede.
Andreasen, E., sek.ljt., Rungsted Kyst.
Andresen, Chr., skibsreder, Kbh.
Andrup, Otto, mus.dir., mag. art., Hillerød.
Ankjærgaard, H. J., togfører, Hgør.
Antvorskov-Pcterscn, skræderm., Hgør.
Arbejdernes Fællesorganisation, Hgør.
Arnsing, H. I., remisearb., Hgør.
Asmund, Berit, lektor, Snekkersten.
Asmussen, Alfred, gross., Kbh.
Aspmann, A. V., skibstømrer, Hgør.
Aspmann, H. L. V., skibstømrer, Hgør.
Assens, biograf dir., Valby.
Axen, Frode, gross., Lyngby.

Bager, H. J., søfartschef, Kbh.
Bager, L. J., bogholder, Hgør.
Bagh, Axel, ing., Kbh.
Bai, Emil G., Schiffsmodellbaumeister,
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lakket være den forståelse for museets kulturhistoriske
opgaver, der er vist af søfarten og de kredse, der står i nær
tilknytning til dette erhverv, er det lykkedes i væsentlig grad
at få dækket de med udgivelsen af denne årbog forbundne
udgifter.
Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner udtrykker
herved sin hjerteligste tak til følgende firmaer og institutioner,
der ved tegning af annoncer eller ved gaveydelse har støttet
udgivelsen af denne for museets arbejde så betydningsfulde
publikation:
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Aarhus Havn
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A/S Sophus Berendsen
Burmeister & Wain’s Maskin- og Skibsbyggeri
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Forsikrings-Aktieselskabet Danske Lloyd
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Det Danske Staalvalseværk
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Fjerde Søforsikringsselskab, Lmt.

BP Olie-Kompagniet
A/S Frederikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik

Frederikshavns Værft og Flydedok

Kjøbenhavns Handelsbank A/S
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AARHUS
HAVN

Danmarks mest centrale
VANDDYBDE OP TIL 1 O M.

HURTIG
LOSNING

ASSURANCE-COMPAGNIET BALTICA A/S
BREDGADE 42, KØBENHAVN K

Afdelingskontorer og agenturer overalt i Danmark

SOPHUS BERENDSEN A/s
Etableret 1854

»Ørstedhus«, Kbh. V., Tlf. C. 8500
leverer bl. a.
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FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET

DANSKE LIOYD
HOLMENS KANAL 42 -

KØBENHAVN K

— et led i moderne skibsfarts historie

Navnet ESSO er nøje knyttet til vor
tids skibsfart. Det var Dansk Esso A/S,
som leverede olie til verdens første
dieselmotor-skib, ØKs ,,Selandia/z, —
og selskabet grundlagde dermed en
skibsservice, der nu er forgrenet og
kendt over hele kloden. ESSO har
depoter i alle havne og forsyner alver
dens skibe med brændstof. Men Dansk
Esbo a/s har ogsaa direkte kontakt
med skibsfarten paa anden maade —
det er det eneste danske olieselskab,
som har sin egen oceangaaende tankskibs-flaade, Danmarks tredie største.

SIEMENS MARTIN STAAL
TIL SKIBSBYGNING OG
STAALKONSTRUKTIONER

WORLD WIDE BUNKERING SERVICE

INTERNATIONAL OIL BUNKERING

BP OL1 E-KOMPAG N I ET A/s
K0BENHAVN
Telegramadr: ANGLIRAN

Fjernskriver: 2217

A

KTIE5ELSKABET

FREDERIKSHAVNS JERNSTØBERI
&
MASKINFABRIK
FREDERIKSHAVN - DANMARK

FREDERIKSHAVNS VÆRFT

FLYDEDOK A/s
FREDERIKSHAVN • DANMARK

------------------------------------------------------------------------------------------

KJØBENHAVNS

HAN D E LS BAN K
HOVEDKONTOR: HOLMENS KANAL 2

86 AFDELINGER OG FILIALER

AKTIEKAPITAL KR. 50.000.000

RESERVER

KR. 78.000.000

... SØENS STIFINDER
Skibe, udstyret med Ray
theon Mariners Pathfinder
Radar, har øjne som en kat
... øjne, som med lethed ser
igennem mørke og de tæt
teste tågebanker. Derfor be
tyder Raytheon Mari
ners Pathfinder Ra
dar forøget hastighed

med større navigationssik
kerhed. De fleste af verdens
handelsfartøjer, som er for
synet med radar, har Ray
theon Radars installeret.
Raytheon er den første, der
tilbyder både 10 cen
timeter (S-band) og 3
centimeter (X-band).

AAGE HEMPEL
Generalrepræsenlanf for Raytheon
Manufacturing Comp. Inc. U. S. A.

Kronborg - Vandkunsten - Tlf. C 24 84 - København IC.

----------------------------
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KØBENHAVNS FRIHAVN

Frihavnen i fugleperspektiv

Største — hurtigste og billigste frihavn i Nord-Europa

Kjøbenhavns Frihavns-Aktieselskab
Central 8302 . Telegram-adresse: Frihavnen, København

KØBENHAVNS
HAVN

Dele af Nordhavn & Inderhavn.

Fot.: NOWICO

PORTEN TIL ØSTERSØEN
DET IDEELLE FORDELINGSCENTER

DEN DANSKE LANDMANDSBANK
HYPOTHEK- OGVEKSELBANK
AKTIESELSKAB

Hovedsæde: Holmens Kanal 12
København K.

45 filialer i København og omegn
57 filialer i provinsen

Telegram adresse:

LANDMANDSBANK

LeMVIGH-MCLIÆR & MuNCK a/s
KØBENHAVN

PROVIANT - SPEDITION - KLARERING
Strandgade 69-71-73 (overfor toldboden)

HELSINGØR

LLOYD’S AGENCY

K. F. MARSTRANDS EFTF.
er det sidste af de mange skibsklareringsfirmaer, som prægede Helsingør
i sundtoldtiden

Aktiesleskabet

NAKSKOV SKIBSVÆRFT
Nybygninger
Reparationer

Afdeling

DE FORENEDE MASKINFABRIKKER:
Skibshjælpemaskiner

ODENSE
STAALSKIBSVÆRFTA/s

i

PRIVATBANKEN
1 KJØBEMIAVIX AKTS.
CENTRAL 1

BØRSGAOE

32 FILIALER

N. SCHIØTT
&
HOCHBRANDT
Etableret 1792

DAMPSKIBSAGENTER
OG

EDSVORNE SKIBSMÆGLERE
Amaliegade 45, København K

Telegramadresse: HOCHBRANDT

Telex: 2538

Telefoner: Central 16, 17, 18, 197 og 198

J-

SliAVIHAAVIA

THRIGE
ODENSE-KØBENHAVN

AKTIESELSKABET

KØBENHAVN

I IVERC.WEILBACH&CO
NAUTICAL INSTRUMENTS
SI AMALIEGADE 30 - KØBENHAVN K.

Søhistoriske skrifter
Handels- og Søfartsmuseet har i forbindelse med selskabet
»Handels- og Søfartsmuseets Venner« påbegyndt udgivelsen
af en serie søhistoriske skrifter. Foreløbig er udgivet følgende
arbejder:
Nr. i. Louis E. Grandjean: »SKIBBRUDDETS SAGA«
en fremstilling af den danske bjergningslovgivning gennem
tiderne (medlemspris kr. 6,50 bogladepris kr. 9,75).

Nr. 2. Louis E. Grandjean: »SKIBSFARTENS HJÆL
PETROPPER«. Bidrag til bugseringens historie (medlems
pris kr. 6,50. bogladepris kr. 9,75).

Nr. 3. Henning Henningsen: KIRKESKIBE OG KIRKE

SKIBSFESTER« (medlemspr. kr. 7,75 bogladepr. kr. 11,75)
samt
Nr. 4. Louis E. Grandjean og Knud E. Hansen: »DE
DANSKE GOTLANDSFARERE« (medlemspris kr. 5,25
bogladepris kr. 7,75).

Bestillinger modtages på Handels- og Søfartsmuseet på
Kronborg.

VALD. PEDERSENS BOGTRYKKER»
KØBENHAVN

