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Henning Henningsen: En museumsmands
erindringskavalkade
Handels- og Søfartsmuseet gennem 30 år
For den, der målle interessere sigfor Søfarts
museels og dels Venneselskabs historie, findes
der en del oversigtsartikler af Knud. Klem
(årbog 1949, 1958, 1965, 1980) og afforfatte
ren (1975), ligesom hver årbog har fyldige
årsberetninger. I anledning af museets 75- og
selskabets 50-års jubilæer i 1990 gengiver
forfatteren nogle uprætentiøse personlige
erindringer fra tiden 1948 til 1981 som
supplement til de officielle beretninger.
Begyndelsen
Første gang jeg besøgte Kronborg og Sø
fartsmuseet var i min studentertid, nærme
re bestemt 16. september 1934. Museet var,
husker jeg, opstillet ganske smagfuldt og
instruktivt i forhold til de fleste andre af da
tidens museer. Det vakte i høj grad min in
teresse.
Der skulle gå 14 år, inden jeg kom i
direkte kontakt med museet. I nogle år
havde jeg opsat et personligt forfatterpro
gram, nemlig at skrive en række bøger om
sømandsfester, bl.a. inspireret af barn
domsoplevelser i min fynske fødeby Ny
borg: bådeoptog, dystløb og kirkeskibspro
cessioner, samt at undersøge indvielsesskik
ke til søs (linie- og vendekredsdåb, “hønsning” olgn.). Jeg arbejdede da som viden
skabelig assistent i Dansk Folkemindesam
ling på Det kgl. Bibliotek. Jeg sendte en ar

tikel om at “hønse for Kulien” til Kronborg
og fik den optaget i museets årbog 1948.
Samme sommer hørte jeg, at museets in
spektør Bredo Munthe af Morgenstierne efter
et par års ansættelse stod for at skulle forla
de museet, og da jeg her så en oplagt chan
ce, meldte jeg mig som interesseret hos di
rektør Knud Klem, der venligt modtog mig i
sit interimistiske sommerkontor i rum 10
på slottet. Det var, selv om sommeren, me
get fodkoldt, så han sad med store sivsko
på, husker jeg (de findes så vidt jeg ved
endnu i museets magasiner). Vor samtale
endte med, at jeg blev antaget på prøve fra
sept. 1948 at regne. Gagen var 600 kr. pr.
måned, hvad jeg syntes var fyrsteligt. Det
var jo lige efter krigen, og alt var fattigt og
knapt. Det lå langt over, hvad Folkeminde
samlingen havde givet mig.
6. sept. 1948 mødte jeg forventningsfuld
op til det arbejde, der skulle fylde de næste
33 år af mit liv. Samtidig kom frk. Johnna
Hansen, der for en månedsløn af 300 kr. var
engageret som kontordame; for hende
skulle det blive over 40 år i museets tjene
ste. Da Klem var bortrejst, havde ingen af
os fået nogen som helst instruktioner, bort
set fra at der lå en seddel på mit bord, som
bad mig vise 26 italienske søofficerer rundt
et par dage senere, - på engelsk. Store stak
ke af bøger lå overalt på gulvet, så frk. Han7

Museumsdirektør Knud Klem (til venstre) og muse
umsinspektør Henning Henningsen, begge fotogra
feret ca. 1950. - Fot. C. Larsen og H. Hauch, Helsing
ør.
The Director of the Danish Maritime Museum,
Knud Klem (left), and his assistant curator, Henning
Henningsen, both photographed about 1950.

sen gik straks i gang med at katalogisere
dem, mens jeg fik travlt med at sætte mig
nødtørftigt ind i alle detaljerne i museet.
Det viste sig dog heldigvis, at italienerne ik
ke kom, men jeg fik et nyttigt lynkursus i de
udstillede genstande.
Museets udstillingsrum omfattede om
trent det nuværende antal. Under krigens
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sidste måneder, da den tyske værnemagt
havde beslaglagt Kronborg, havde alle
museumsgenstande været evakueret til for
skellige steder i Nordsjælland, men nu var
de genopstillet meget overskueligt og
smukt, hovedsagelig ved Munthe Morgen
stiernes indsats. Det var dengang, som det
stadig er: alt skulle gøres så billigt som mu
ligt. Heldigvis var kustoderne udlærte i
snedkeri, så de kunne selv lave en masse
ting, selv om de gamle triste sorte montrer
stadig var i brug. Elektrisk lys var der ikke
indlagt på slottet og er det forøvrigt heller
ikke endnu, som man siger for at bevare
den historiske atmosfære. Men Søfartsmu

seet fik det uundværlige lys, som Klem og
jeg havde kæmpet for i utallige år, i 1984,
takket være et rundhåndet beløb fra A.P.
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møl
lers Fond til almene Formaal. På oversky
ede dage kunne der være særdeles mørkt i
lokalerne. Så det hændte, at de besøgende
fik udleveret en stavlygte for bedre at kun
ne se de udstillede genstande.

Forhistorie
Da museet åbnede 1. aug. 1915, var det en
meget broget samling ting, det var lykkedes
dets stifter E.ES. Lund at fremskaffe for at
fylde de otte rum op, hvilket fremgår af
museets første katalog. Men efterhånden
kunne han erhverve flere og flere gode og
relevante originale sager fra handelsmari
nen, både modeller og skibsportrætter. Da
Knud Klem kom til i 1928, kun et halvt år
før Lunds død, var der stadig masser af go
de ting på markedet og i familieeje, som
kunne fås som gave eller købes for en slik.
Man var mest interesseret i de fine sager,
måske også i kuriositeter, så man nutildags
kunne ønske, at man ikke havde glemt de
ganske dagligdags simple ting, som næppe
havde nogen interesse dengang. Klems
indsats betød en tiltrængt stramning af ud
stillingen og en mere faglig og pædagogisk
opstilling. Efterhånden som kgl. bygnings
inspektør, arkitekt J. Magdahl-Nielsens sto
re restaurering af slottet (1928-35) skred
frem, udvidedes museet også med flere
rum. Det blev nu et decideret handels
søfartsmuseum, hvor før orlogsmarinen og
astronomien havde bredt sig; der kom flere
modeller til, dels som gaver, dels bygget ef
ter museets bestilling for at kunne vise lini

erne i skibsbygningens udvikling og skibsty
pernes historie.
Som hjælp ved opstillingen af afdelingen
for tropekolonierne og kinafarten assiste
rede forfatteren Kay Larsen i beg. af
1930’rne. Han havde gennem mange år ef
ter omfattende arkivstudier skrevet en del
bøger og artikler - nogle i novellistisk form
- om dette emne samt om dansk kapervæ
sen 1807ff., ligesom han havde samlet et
stort billedstof derom. Kun få havde inter
esseret sig for disse ting, så han startede
dermed virkelig noget nyt. Hans produk
tion var dog noget amatøragtig, og samar
bejdet blev ikke godt, ejheller langvarigt.
Aflangt større værdi blev den navnkundige
kaptajn Jens Kusk Jensens indsats som nau
tisk konsulent fra 1929 til sin død 1936.
Som kapt. Søren Thirslund har påvist
(årbog 1986), var han, skønt selvlærd, en af
verdens kyndigste navigationshistorikere,
og han fik ordnet museets samling af navi
gationsinstrumenter, byggede replikker af
ældre tiders hjælpemidler og af historiske
skibstyper, lavede plancher og skrev om
nautiske emner. Ti år senere havde museet
gennem en årrække megen nytte af en an
den praktisk nautiker, kapt. Carl V. Sølver,
der ligeledes har befordret det nautiske
studium på udmærket måde og på bredere
basis som indehaver af Iver C. Weilbach &
Co.’s nautiske firma.
Men ellers havde Klem i lang tid ingen
medhjælper og stod derfor alene i dette ar
bejde, så der blev ikke megen tid til overs til
f.eks. katalogisering af genstandene. Maga
sinforholdene var meget primitive; tingene
var stuvet sammen i forskellige rum i det
kolde, mørke og fugtige slot. Efterhånden
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som et maritimt bibliotek og arkiv blev byg
get op, kneb det ligeledes med at få bøger
ne og arkivmaterialet opbevaret betryggen
de. I de fugtige efterårsmåneder havde
bogryggene en tilbøjelighed til at blive
mugne.

Kontoret
Kontorforholdene var yderst beskedne, når
man tænker på, at museet efterhånden
havde arbejdet sig op til at blive et interna
tionalt anerkendt centralmuseum for
dansk handelssøfart. Da jeg kom, lå de to
kontorrum på tilsammen ca. 30 m2 i en fhv.
vagtbygning på Helsingborgs ravelin, øst
for slottets “hovedvold” (inderste vold).
Med gulkalkede mure og et smukt rødt tag,
som sprang frem på den ene side, så den
ud som et lille dukkehus, og stort større var
den ikke. Det største rum var ca. 5 x 4 m.
Midt i stod et dobbeltskrivebord, hvor in
spektøren og kontordamen sad over for
hinanden. Ved et langt smalt vægbord kun
ne en tredie person til nød sidde og arbej
de. Langs væggene var der en overfyldt
bogreol, et par skuffeskabe til Søhistorisk
registratur (fotosamling opklæbet på syre
frit karton), et skab til papir og en hånd
vask til hænder og opvask. Den medbragte
frokostmad spistes ved skrivebordet til en
kop kaffe, og når det gik højt en “basse” el
ler “snegl”. Vi puttede småskillinger og
uventede indtægter ned i den såkaldte
“bassekasse” til dette brug. Vi sad ellers for
nemt: jeg selv i årevis i grønlandsforskeren
Mylius-Erichsens firkantede "vråstol" (med
armlæn i vinkel), og de andre på stilfulde
stole, der havde stået i guvernørpaladset i
Trankebar i fordums tid. Alle fik vi dårlige

10

rygge af disse fornemme møbler. Der var
trods alt en tiltalende hygge i det lille rum,
men plads var der ikke meget af, og luften
blev hurtig tyk. Skrivemaskiner og duplika
tor var kasserede stykker, som var købt bil
ligt fra Helsingør kommune eller foræret
os af Helsingør værft.
Bagrummet var direktørens. Det var ca.
2 1/2 x 4 m, så der var lige netop plads til
det store skrivebord, som var bjerget fra
den russiske orlogsfregat “Alexander New
sky”, der strandede ved Harboøre 1868; det
havde tilhørt storfyrst Alexis (senere arve
de jeg det rummelige møbel). Endvidere
en reol og to stole, én til direktøren og én
til en eventuelt besøgende. Kom der flere,
måtte de stå. Bagved, ind mod den mure
de, skrå vold, var et mørkt rum til varmean
lægget og en kogeplade til kaffevandet.
Der var også et primitivt værksted, hvor ku
stodernes gamle høvlebænk stod. Da Chri
stian Nielsen i 1953 blev konservator, over
tog han det sammen med sin lille båndsav
med slibeskiver og sin tømmermandskiste
med skibsbyggerværktøj.
Om vinteren kunne det hænde, at der
kom markmus ind i varmen fra volden, - til
skræk for damerne.
Ved kysten i strandbatterierne direkte
udenfor var signalstationens tågelur an
bragt, populært kaldt “koen”. I tykt vejr
brølede den regelmæssigt, så vi ikke kunne
benytte telefonen eller snakke sammen. Ly
den kunne høres helt til Fredensborg, 12
km derfra. Til venstre stod salutbatteriet på
Flagbastionen. Når der blev givet salut,
måtte vi åbne vinduerne, så ruderne ikke
blev knust ved lufttrykket. Ingen tænkte på
trommehinderne. Een gang om året blev

I clcn hyggelige vagtbygning på Helsingborg ravelin
neden for Kronborgs murede hovedvold lå Handels
og Søfartsmuseets beskedne kontorer med værksted
indtil 1959. - Forf. fot. 1949.
77z/.s rosy building,
which was once a guardhouse, lies on the ravelin to the east
of the main fortifications of Kronborg Castle. The building
housed the offices and workshop of the Maritime Museum
until 1959. Photo 1949.

de itusprængte små sandstøbte, blyindfatte
de ruder i slottets mange vinduer registre
ret og erstattet af nye. Alene i søfartsmuse
et kunne der godt være et hundrede styk
ker.

Nærmeste toilet fandtes oppe i slotsgår
den i Kronborgs østfløj. For at nå derop
måtte man passere under volden gennem
den lange poterneport.
Ja det var målt med vor tids forhold alt
sammen meget småt. Men det nyttede ikke
at gøre vrøvl, for der var ingen muligheder
for at få det ændret. Først i marts 1959 fik
museet ca. 100 m2 kontorareal i den sydlige
ende af Søndre Kronværksbygning, en mi
litærbygning fra 1730’rne. Her var betyde
lig bedre plads, i hvert fald i begyndelsen,
for efterhånden blev også disse rum for
små. Lokalerne var dejlig lyse, med smuk
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udsigt til slottet. I stuen blev der efterhån
den indrettet forkontor, frokostrum og
køkken, på første sal direktørens kontor,
inspektørrum (samtidig læse- og studie
værelse), skibsregisterrum, og på 2. sal un
der taget museets gæsteværelse, hvor af og
til kolleger fra udlandet (Norge, Tyskland,
Vestindien osv.) boede, når de kom for at
studere her - engang endda op til tre måne
der. På grund af pladsmangel blev det sene
re brugt til Venneselskabets ekspedition.
Her fik vi opstillet en adressografmaskine,
et klodset monstrum til at trykke medlems
adresser på. Den var forlængst blevet slidt
op på Helsingør folkeregister, hvorfra vi fik
den som gave. Kun ved at tale godt til den
kunne den virke. Nu går det hele på EDB.
Her anskaffede vi omtrent 1965 vort første
primitive fotokopieringsapparat: en firkan
tet kasse, hvis belysning leveredes af 100
små lommelampepærer. Kopierne var ujævnt slørede, og aftrykkene var ganske
brune.
Trods alt var det dog en ubetalelig ge
vinst at høre til på det herlige Kronborg,
sundtoldens stolte slot, omgivet af søen på
tre sider, med grå sandstensmure og ir
grønne kobbertage, med dejlige tårne og
skønne spir, med volde og grave. Museet
nød i høj grad godt af den stadige strøm af
besøgende, der fra alle verdensdele opsøg
te Hamlets slot, og vore besøgstal var da og
så blandt de højeste i danske museer. Kun
på enkelte vinterdage med is i Sundet og
sne eller slud kunne det hænde, at der slet
ingen gæster kom, eller måske en enkelt
forvildede sig ind. Vi optrådte lejlighedsvis
som veritable livreddere og inviterede den
frysende gæst ind i varmen på kontoret.
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Engang oplivede vi en tænderklaprende
amerikaner med en varm kop kaffe, hvilket
resulterede i et livslangt venskab. Min kone
og jeg besøgte ham endda flere år senere i
New York. Hvor barsk den gamle “knokkel”
Kronborg kunne være, fik man et levende
indtryk af, når man en vintereftermiddag
gik gennem de store, kolde og tomme sale,
hvor skridtene gav genlyd og vinterstor
men fik de blyindfattede ruder til at klapre,
mens kroge og nicher lå i skygge. Fra gam
mel tid er der mærkeligt nok ikke meget
overleveret om spøgelser på slottet. Der var
et i biblioteket (i stueetagens nordvestlige
hjørne), men dette såvel som den hvide
dame, der skal vandre om i den store sal
(riddersalen), og som en slotsbetjent skød
efter med sin tjenestepistol - det var lige ef
ter krigens tid - har vi ikke hørt noget til i
de sidste 40 år.
Personerne
Som man forstår, var staben ikke stor i for
hold til museets omfang og betydning. Des
værre tillader pladsen kun at berette lidt
om de personer, der var ansat i mine første
år.
Direktør Knud Klem (f. 1901) var en dyg
tig og initiativrig administrator, hvis indsats
både for museet og for Venneselskabet
samt dettes årbog, som han startede 1942,
har været af umådelig betydning. Uden
ham var museet ikke blevet det, det er i
dag. Hans virketrang var i de unge år uden
grænser. Han var samtidig leder af Helsing
ør Bymuseum, hvilket dog ikke tog megen
tid, og var med til at starte Byarkivet (jeg ar
bejdede i nogle år med at katalogisere by
museets genstande og ordne byarkivet);

han var formand for naturfredningen og
en tidlang for byens turistforening; han
spillede en førende rolle i Foreningen Nor
den og i historiske og museale samfund og
selskaber; som formand for Foreningen af
danske Museumsmænd var han strålende.
Han var ligeledes formand for Dansk kul
turhistorisk Museumsforening og var med
til at skabe den første museumslov i Dan
mark. Det var også på hans initiativ, at de
succesrige og verdenskendte Hamletspil på
Kronborg kom i gang. De startede i
1930’rne via Den nationale Friluftsscene
med så store internationale navne som
Lawrence Olivier, John Gielgud, Vivian
Leigh, Gustav Gründgens o.fl. og fortsatte
efter krigen med mindre kendte fremmede
skuespillere. Omklædningsbarakkerne var
opbyggede i Helsingborg ravelin, og vort
lille kontor var daglig fyldt med telefone
rende og snakkende skuespillere. Det hele
var meget spændende, men hos de fleste af
os kom der med årene en vis modvilje mod
Shakespeares mesterværk. - Samtidig var
Klem aktiv politiker (radikal) og sad i en
lang årrække i Helsingørs byråd, en tidlang
som magistratsmedlem. Det kunne ikke
være anderledes, end at han meget tit var
borte fra museet og måtte lade en del min
dre interessant, men nødvendigt arbejde
ligge. Desværre Fik han, der var en fortrin
lig forsker, derfor ikke tid til at skrive alle
de bøger og afhandlinger, som han gerne
ville.
Da museet boede til (gratis) leje på
Kronborg, måtte det selvfølgelig være i al
les interesse at finde frem til en fornuftig
modus vivendi med slotsforvaltningen og
dens folk, samt med militæret på Kron

borg. Her klikkede det: Klem nærede alde
les ingen tanke om et venligt samarbejde
med disse “naturlige” fjender. Det var dels
af politiske grunde, dels som arv efter
E.F.S. Lund, der under og efter første ver
denskrig i en ret provokerende form ytre
de sig i skrift og tale mod militærets förbli
ven på slottet, hvilket betød en latent fare
for at det skulle brænde af. Han havde fuld
stændig ret, men hans udiplomatiske frem
færd vakte forståelig modvilje. Så forholde
ne til slotsforvalter, vagtmester, slotsbetjen
te og til kornetskolen på militærafdelingen
lignede mest af alt den kolde krig. Jeg
meldte fra og sagde, at jeg så det som min
opgave at etablere et godt forhold mellem
museum og slot. Det blev forøvrigt også for
Klems vedkommende noget bedre med
årene.
I hans tid herskede der en ret gammel
dags og ærbødig tone på museet. Man
mødte korrekt påklædt til arbejdet. Man
satte sig kun efter opfordring ned, men
blev høfligt stående, når man drøftede mu
seets sager med ham, og man sagde pænt
tak, når han den sidste i måneden udbetal
te hver enkelts løn i sedler og klingende
mønt. I vore dage ville man nok kalde rege
ringsformen på museet feudalistisk, bygget
på autoritet og respekt, men den var dog
alligevel snarere patriarkalsk. I de første
mange år, da staben var lille, var det skik, at
alle med ægtefælle blev inviteret hjem til
middag hos familien Klem en gang om
året, og det var faktisk meget festligt. Ved
sådanne lejligheder og f.eks. også til jul og
ved fødselsdage og jubilæer, var tonen me
get hyggelig. Til jul blev der sat kravlenisser
op på kontoret, og vi fejrede en beskeden,
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De nye kontorer i Søndre Kron værksbygning, indret
tet 1959, betød en stor lettelse i museets trange
pladsforhold. Direktørkontoret med Knud Klem ved
skrivebordet i konference med Henning Henning
sen. - Fot. Arne Magnussen 1959.
In 1959 the Mu
seum moved into new offices in the Søndre Kronvcerk build
ing, providing a much needed increase in space. Interior
from the Director's office with Knud Klem at his desk
confering with Henning Henningsen. Photo 1959.

men munter lille fest. Kustode Eckhausens
søde hustru bagte hvert år et stort fad æble
skiver, som Eckhausen stolt kom balance
rende med. Klem gav en flaske rød Aalborg
til hver mandlig og en flaske sherry til hver
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kvindelig medarbejder som gave. Senere
blev der givet et julegratiale på et par hun
drede kroner. Da kontoret flyttede til
større lokaler, arrangeredes der her en
sammenskudsfrokost. Først da vi blev flere
folk, og museet havde bedre råd, bestiltes
der smørrebrød udefra.
Klems politiske modstandere talte meget
om hans arrogante væsen og spydige ironi,
men han kunne være umådelig morsom,
og hans taler var da et helt festfyrværkeri.
Et fint træk hos ham var, at han gerne lytte
de til éns besværligheder og hjalp sine
medarbejdere, hvor han kunne.

På museet var alle indbyrdes De’s, og
Klem og jeg, der ellers havde samme ud
dannelse, lagde først titlerne bort efter 15
års forløb, og det skyldtes kun, at norske og
svenske kolleger, som vi begge var dus med,
på en skandinavisk museumskongres more
de sig meget over, at vi to som de eneste i
selskabet sagde De til hinanden. Personligt
havde han og jeg et godt samarbejde, selv
om vi langtfra altid var enige. Når man går
sammen i over 20 år, kan man godt blive
lidt træt af hinanden. Ofte var det kun ba
gateller, der ærgrede én.
Da Klem til nytår 1971 trak sig tilbage,
havde han ledet museet i næsten 42 år.
Han var 87, da han døde i 1988.
Kontorassistent, efter 1954 sekretær
Johnna Hansen, gift Hendnksen, var den, på
hvem det praktiske arbejde på kontoret
hvilede: maskinskrivning (det var en æste
tisk nydelse at betragte hendes breve, især
da vi langt om længe fik råd til at købe en
ny skrivemaskine), duplikering (et ækelt
arbejde, som udførtes i en sort kittel, mens
den forlængst udtjente duplikator sprutte-

de sort farve fra sig i alle retninger), jour
nalisering (dengang blev indholdet af
hvert modtaget og afsendt brev indført i
koncentreret form i en journalprotokol, et ulystbetonet job; fru Ollis Klem fungere
de som sekretær fra 1933 til 54 og havde i
den tid foretaget journaliseringen, som
Johnna H. derefter videreførte, indtil man
opgav denne besværlige metode efterhån
den som korrespondancen voksede), bog
katalogisering; pakning og udsendelse af
årbogen (hvormed vi dog alle minus Klem
hjalp til); kaffelavning og alskens hygge;
oplæring af unge kontorelever og meget,
meget andet. Hun klarede det hele med
bravur og blev med årene museets grand
old Lady. Som årbogens læsere ved, fik hun

Kontorist, senere sekretær Johnna Hansen (gift
Henclriksen), fotograferet 1949 på Helsingborgs
ravelin ved “Windhunden’s gamle anker. I baggrun
den en af Hamlet-sknespillernes barakker. Hun blev
ansat i 1948 og tog sin afsked i 1989. - Forf. fot.
4
photograph ofJohnna Hansen (married name Hendriksen), who was a clerk and later secretary at the museum.
The photo was taken in 1949 outside the old office, and in
the background one of the Hamlet actors’ dressing-room
barracks can be seen. Johnna Hansen came to the museum
in 1948 and retired last year, but she has kindly agreed to
edit (his edition of the Museum’s yearbook, which celebrates
the 75th anniversary of the Museum and the 50th anni
versary of the Society of Friends of the Museum.
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August Nielsen, kustode på Handels- og Søfartsmu
seet fra 1914 til 1952, fotograferet 1950 foran hoved
volden. Han var en lun og intelligent traditions
bærer fra museets første tid. - Forf. fot.
August
Nielsen, eldest museum attendant at the Danish Maritime
Museum from 1914 to 1952, photographed in 1950, two
years before his death. With his humour and intelligence
August Nielsen helped to carry on the traditions from the
early days of the Museum.

de sidste år betroet det ansvars- og byrde
fulde arbejde at redigere årbogen. Hun op
nåede en arbejdstid på 41 år, da hun i 1989
trak sig tilbage. Vi er taknemmelige over, at
hun også har påtaget sig at redigere nær
værende jubilæumsårbog.
Den ældste af museets kustoder var Au
gust Nielsen, en lun og klog person, som var
afholdt af alle. Han startede i 1914, før mu
seet åbnede, og i dir. Lunds tid fungerede
han næsten som museumsinspektør, mod
tog gaver og nyerhvervelser og førte muse
ets tilgangslister. Han huskede alle givernes
navne og udseende, og hvis han så, at en af
dem var i slotsgården, skyndte han sig, der
som gaven ikke var udstillet, at finde den
16

frem fra magasinet og anbringe den et pas
sende sted i udstillingen med en hurtigt
skrevet seddel i hans smukke håndskrift:
“Gave fra ...” - Engang overværede jeg, at
en engelsk dame bad ham vise sig det rum,
hvor Shakespeare skrev Hamlet. Yes, ma’m!
sagde han og førte hende ud i gården, kan
De se det tredie vindue deroppe fra højre?
Det var dér, men desværre er der håndvær
kere, så værelset er lukket. - Thank you very
much! sagde den taknemmelige dame. Da
jeg ikke kunne lade være med at sige til
ham, at det dog vel ikke var helt rigtigt af
ham at bilde hende sådan noget ind, svare
de han: Jamen gør det noget? De såjo, hvor
glad hun blev. - Ja, Nielsens motto var san
delig: alt for kunderne!
Han var et levende skatkammer af min
der fra museets første år og elskede at for
tælle historier, f.eks. om dir. Lunds ekscentriciteter. Vi kaldte ham “gamle Nielsen”,
men han var kun 64 år, da han døde i 1952.
Hans medkustode var Henry Eckhausen,
en særdeles slagfærdig og morsom, men
også meget myndig mand, som havde or
den i sagerne. Der er jo mange ting, som
påhviler en kustode, ikke blot billet-, kort
og bogsalg, i ny og næ opklistring af fotos
og udklip, indordning af visse kartoteker

og negativer, men også opsyn med samlin
gen, herunder rondering, for at forebygge
tyverier. Disse kan desværre ikke helt und
gås, og museet har da også måttet lide nog
le - heldigvis ikke mange, men dog smerte
lige - tab på den måde. Eckhausen var ud
dannet snedker, og ved montrebygning og
omstillinger i museet var han helt uund
værlig. Han blev ansat 1926 og forlod sin
tjeneste i 1966 efter at have fejret sit 40 års
jubilæum. - Han afløstes fra 1966 til 1990 af
sin svigersøn, Sven Johannessen. En anden
kustode, der har tjent længe, er Hans Hen
ningJørgensen, fra 1966 til 1989.

Der var koldt ved indgangen til museet
til langt hen på sommeren. Temperaturen
på slottet var lav, og det trak ind gennem
vinduer og dørsprækker. Det var ganske
sundhedsfarligt, og i den strenge vinterkul
de holdt kustoderne gerne varmestue på
Middagssolen falder ind i museets billetsalg en som
merdag i 1965. Henry Eckhausen, kustode 1926-66,
ved salgsskranken. På væggen Michael Anchers ma
leri af fiskere ved Skagen, der trækker vod. - Fot. P.
Friedrich.
The midday sun shining into the ticket of
fice of the Museum on a summer's day in 1965. At the
sale's counter is Henry Eckhausen, who was an attendant
at the Museum from 1926 lo 1966.
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Konservator Christian Nielsen (1953-82), fotografe
ret 1972, da direktørværelset i den gamle kontorbyg
ning på Helsingborgs ravelin var blevet indrettet til
tegnestue. - Fot. Arne Magnussen.
The Museum's
conservatorfrom 1953 lo 1982 Christian Nielsen, who was
both a shipbuilding expert and maker of models for the
Museum, photographed in 1972 in his new off ce. The
measuring and recording of many types of old Danish woo
den craft was an important part of his work. He died in
1982.

det lille kontor, som unægtelig blev noget
overfyldt. Først senere indrettedes et lille
“bur” i vinduesnichen ved indgangen, med
glasvæg og varmeapparat samt to stole med
et diminutivt bord. I 1970’erne blev forhol
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dene ændrede på Arbejdstilsynets foran
ledning: yderdøren blev øget og tætnet, og
et museumsrum bag forrummet blev ind
rettet til kustoderne, med bedre plads og
med varmeovn.
I 1930’rne var Klem gennem museets
skibstekniske konsulent Knud E. Hansen
kommet i kontakt med den unge Christian
Nielsen (f. 1914), der allerede i 1931 vandt
en af Politiken udsat præmie ved at bygge
en model af 5-m bark “København”. Han
kom fra en bådebyggerfamilie på Fejø og
var uddannet i faget. Senere gik han til tek
nisk tegnekursus på Teknikum i Helsingør,
og i 1939 byggede han den første model til
museet af sin farfars berømte Fejø-åledriv-

kvase “De 13 Søskende” af Askø. Klem så
straks de muligheder for museet, der lå i
ham, og udkastede en storstilet plan for
ham; han skulle begynde en systematisk op
måling af gamle lokale bådtyper, som var
ved at forsvinde. I mange år rejste Christian
så om sommeren på cykel langs de danske
strande, og overalt, hvor hans skarpe blik
opdagede en ældre type - ofte måske i
stærkt forsømt tilstand - gjorde han holdt,
kom i snak med fiskere og bådejere, og op
målte den. Han havde, uden atvære tynget
af større studium, udviklet verdens mest
simple og dog nøjagtige opmålingsmetode
(beskrevet i årbog 1958). Han noterede og
så alt op om byggemåde, farvegivning,
brug, ejerforhold, udbredelse osv. Om vin
teren byggede han modeller af udvalgte ty
per til museet, de fineste kvalitetsmodeller
man kan tænke sig, med udsøgt finish, - og
dog var hans hænder store og fingrene tyk
ke. Til nytår 1953 fik museet mulighed for
at ansætte ham som konservator og model
bygger, og det blev indledningen til en
frugtbar gerning, som skulle komme til at
vare de næste 30 år. Han døde i 1982 efter
flere års smertefuld hjertesygdom, så han
nåede ikke at se det festskrift, som museet
og hans mange venner havde planlagt til
hans ære i 1983. Men han havde den tri
umf, at hans bog “Danske bådtyper, opmålt
og beskrevet af Christian Nielsen” (tilrette
lagt ved Palle Ove Christiansen) udkom
som Søhistoriske skrifter VII i 1973. Bogen
var en af de første i sin slags. Den blev også
udgivet i engelsk oversættelse i London og
New York og efterlignet i andre lande.
Christian var en enspændernatur, svært
tilgængelig og sky over for dem, han ikke

kendte. Fagligt var han helt i top, men det
pinte ham hele livet, at han kom fra en
landsbyskole og tilmed var ordblind i svær
grad og havde visse vanskeligheder ved at
tale. Jeg tør her vist røbe, at jeg næsten
tvang ham ind på forfatterbanen ved at op
fordre ham til at beskrive opmålingsteknik
ken og bådebyggeriet på Fejø, idet jeg til
bød ham at blive hans “sekretær”. Familien
på Fejø, som han altid rådspurgte, mente
ikke, at nogen ville have interesse i disse
emner, men jeg overbeviste ham om det
modsatte, og da hans artikler, udarbejdet i
fællesskab i mange lange vinteraftener,
blev en stor succes, gav det ham en vældig
selvsikkerhed, så han derefter kunne skrive
selv, uden sekretær. Når han, hvad der ofte
skete, blev opsøgt af fagfæller fra udlandet,
måtte vi andre optræde som tolk. Men hans
forstand fejlede ikke noget, og i sit hjem
ejede han et stort og meget brugt privatbi
bliotek.
Jeg havde allerede kendt ham, fra før jeg
kom på museet, og både Klem og jeg havde
et meget fortroligt venskab med ham. Jeg
kan tilføje, at min kone og jeg flere somre
var på biltur mecl ham i Tyskland, Schweiz,
Frankrig, Italien, Norge og Sverige. Det
blev udbytterige studieture for os alle. En
gang foretog han på egen hånd en rundrej
se til søfartsmuseer Nordsøen rundt. Selv
om han ikke forstod ét ord på fremmede
sprog, klarede han sig fint, bl.a. ved hjælp
af danske sømandspræster på stedet. Efter
hånden som interessen for de gamle træ
sejlskibe voksede, blev han en ofte opsøgt
og meget hjælpsom konsulent ved deres re
staurering. Han blev også dommer ved
Træskibsejernes sommerstævner. Han
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Arkivmedarbejder Elisabeth Henningsen (1951-81),
fotograferet i 1963 i lærd med at udskrive arkivalsk
materiale om ældre tiders skibe. - Fol. Werner Jae
ger.
Elisabeth Henningsen, who was archivist al the
Musea w from 1951 to 1981 and in charge of the documen
tation of Danish ships, is shown here working with records
from various Danish and German archives. Photo from
1963.

kendte godt sit eget værd og var stolt over,
at andre også gjorde det.
I 1950 fandt jeg på det Kgl. Bibliotek
skibslægen J.P. Cortemündes dagbog fra en
ostindierejse 1672-75 og fik tilladelse til at
låne manuskriptet til museet og udgive det.
Min kone, Elisabeth Henningsen, der var eks
pert i gotisk skrift, transskriberede det. Da
hun var færdig dermed - bogen udkom
1953 som Søhistorisk skrift V - blev hun fra
1951 knyttet til museet som arkivmedarbej
der, idet hun fortsatte det af mig påbegynd
te Søhistoriske kildeindeks, et kartotek
med henvisninger til den foreliggende
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søfartslitteratur og specielt med stof om
skibe, skibsbyggere, redere, skippere m.m.
fra 17-1800-årene, udskrevet efter et meget
stort materiale af skibslister, skipperlavs
protokoller osv. fra en lang række danske
arkiver og også byarkiver i Slesvig, Holsten
og Hamborg. Dette kartotek, som Klem og
så benyttede til sit skibsbygningsværk, er nu
hjernen i museets oplysningscentral. Det
voksede støt og sikkert i de næste 30 år, ind
til hun i 1981 tog sin afsked efter med
præcision at have opfyldt clet fra starten af
lagte program. På Kronborg kaldtes hun
“den lille rappe” efter sit energiske fodslag,
når hun ilede til arbejdet - et kælenavn,
som blev givet hende af slotsforvalter Gabel-Jørgensens hustru, som fra sine vinduer
kunne betragte begivenhedernes gang.
Forøvrigt var hun en meget anvendt over
sætterinde til tysk for mange forskellige
museer, forlag, turistforeninger og for uni
versitetet, samt selvfølgelig for museet og
mig selv. Med Johnna Hendriksen havde
hun et livslangt, harmonisk samarbejde,
som gav kontoret stabilitet og varme.
I 1944 blev civilingeniør, cand.polyt.
Knud E. Hansen knyttet til museet som
skibsteknisk konsulent og rådgiver ved
forekommende
skibsbygningstekniske
spørgsmål, modelbygning og andre speci-

elle tilfælde. “Knud E.”, som han kaldtes,
var en stor kapacitet; han oprettede i
København det endnu eksisterende kendte
rådgivende skibskonstruktionsfirma. Han
døde 1960 ved en sørgelig drukneulykke,
idet han under Anholt blev slået over bord
af bommen på sin lystjagt “Sollys”, som for
øvrigt var bygget af Christian Nielsens far
på Fejø med den gamle danske jagtskibsty
pe som forbillede. Han havde et tæt samar
bejde med Christian Nielsen, som på en vis
måde var hans protegé. Det var et ubedra
geligt forårstegn, når Christian hver efter
middag tog til Snekkersten havn, hvor “Sol
lys” lå og ventede på at blive klargjort til
sommersæsonen.
I 1962 overtog civiling., cand.polyt. Ole
Crumlin-Pedersen arbejdet som konsulent.
Han var næsten en søn af huset, som man
siger. Som gymnasiast cyklede han ofte fra
Hellerup op til museet, bl.a. for at studere
skoleskibenes historie. Under sin prakti
kanttid på Helsingør Værft i slutn. af
1950’erne fortsatte han kontakten. Efter at
han og Olaf Olsen, den nuværende rigsan
tikvar, i 1962 havde optaget de fem vikinge
skibe ved Skuldelev og efter oprettelsen af
Nationalmuseets skibshistoriske laboratori
um og bygningen af Vikingeskibsmuseet i
Roskilde, blev han en verdenskendt marin
arkæolog. Han deltog i museets andetsteds
nævnte etnologiske undersøgelsesrejser
sammen med nordiske kolleger. I 1979 trak
han sig tilbage som konsulent og afløstes af
Morten Gøthche 1982.
Musen msi nspektørarbejde
Man hører så tit spørgsmålet: Hvad bestil
ler I egentlig ude på museet? Det står jo så

pænt udstillet alt sammen, så der kan da ik
ke være meget at lave! - Den følgende be
skrivelse af hvad jeg selv - som så mange an
dre kolleger, hver på sit felt - syslede med,
kan forhåbentlig give et indtryk af, at der
bag kulisserne arbejdedes under højtryk.
Da jeg havde sat mig til rette i MyliusErichsens omtalte stol, var der nok at rive i.
Først og fremmest opbyggede jeg museets
kirkeskibsregister ved at føje mit eget ind
samlede materiale til de spørgelister, muse
et havde udsendt til landets præster i 1946,
og supplere de indkomne svar. Registret er
vokset betydeligt siden da. Det varetages nu
af Jes Kromann. Arbejdet resulterede i min
nu noget forældede kirkeskibsbog (1950,
bind III i serien Søhistoriske skrifter).
Samtidig gik jeg i gang med katalogise
ringen af museets talrige, ikke nummerere
de og beskrevne genstande, modeller, bille
der, søkort, håndskrifter, arkivalier osv. Når
der er så meget andet og vigtigt arbejde,
der straks skal klares på et museum med få
medarbejdere, er katalogiseringen altid
det, man først lægger til side, til man en
gang får tid, - hvad man ikke altid får. At ha
ve genstandene i hænderne og under lup,
at beskrive dem nøjagtigt i alle detaljer og
udfinde deres hemmeligheder, er den al
lerbedste måde at komme ind i museums
arbejdet på. Man fornemmer på en intens
måde museets sjæl, om jeg så må sige. Det
blev til tusinder af numre gennem de
næste år, indtil 1957, da jeg blev sat til at
føre museets og Venneselskabets regnska
ber, som Klem hidtil havde passet. Revisor
E. Bruhn, museets mangeårige strenge kriti
ker og gode ven, lokkede mig ved at bilde
mig ind, at jeg havde sans for tal; det var før
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museet anskaffede en regnemaskine og før
lommeregnerne var opfundet, så alt måtte
tælles sammen i hovedet. Men selv om
regnskaberne dengang var såre enkle i for
hold til nu, havde jeg ikke særlig lyst til at
føre dem, holde styr på bilag, skrive checks
osv., da jeg syntes, at dette arbejde stjal alt
for meget af min tid, som bedre kunne
være brugt til museale ting.
I den forbindelse kan jeg ikke nære mig
for at komme med et lille hjertesuk. Det
kan jo ikke nægtes, at problemet med den
voldsomt stigende administration er blevet
stort med årene. En museumsmand bliver
ansat på grund af sin faglige viden og ud
dannelse, men administrationen, som han
ikke er udlært i og ofte ikke har evner til,
stjæler mere og mere af hans tid, så han ef
terhånden kun i ny og næ får brug for den
kunnen, der berettiger hans udvælgelse til
stillingen. Spørgsmålet kan vel først løses,
når der bliver råd til at ansætte en forret
ningsfører, som har forstand på det prakti
ske. På f.eks. norske museer er dette almin
deligt, men desværre ikke på danske. - En
stor irritation var myndighedernes stadig
voksende antal af formularer til udfyldelse,
ofte med de samme spørgsmål, som allere
de var besvaret, - hvis det lod sig gøre. Jeg
må hellere her gå til bekendelse: jeg prøve
de at arkivere nogle af dem “lodret”, dvs.
lod dem dumpe i papirkurven, for at se,
hvad der skete. Der skete utroligt nok alde
les ingen ting. Øjensynlig gjaldt det om at
sende så mange formularer ud som muligt,
men ingen fulgte dem op og kontrollerede
dem.
Sammen med museets “blå” genstands
protokoller førte jeg også de “røde”, hvori
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fotografier til museets fotosamling, Søhi
storisk registratur, blev indført og beskre
vet. Til genstandene blev der skrevet ud
førlige stikordskort til kartoteket over mu
seets samlinger, men dette arbejde måtte
jeg også lade falde, da jeg blev bogholder.
Ved selv at udsende spørgelister fik jeg
ikke blot indsamlet det omtalte materiale
om kirkeskibe i danske kirker, men også
om andre emner, f.eks. om skikke og tradi
tioner ved skibsbygning og søsætning. En
henvendelse til ældre søens folk om at skri
ve deres erindringer resulterede i en anse
elig samling levnedsskildringer, lige fra
korte på et par blade til lange på flere
hundrede sider, et værdifuldt stof, som her
ved er blevet reddet i sidste øjeblik. En del
af det er for øvrigt blevet publiceret af Ole
Højrup i hans store ottebinds udgave
“Søens folk” (1985ff.).
Min egen maritime “horisont” er, som
mange af museets venner vil vide, den ma
ritime etnologi: søens kulturhistorie,
sømandsliv, søens skikke og traditioner,
sømandstro og-overtro osv., som ikke man
ge forskere, hverken i eller uden for Dan
mark, havde taget sig af. Min forskning her
gik hånd i hånd med museets arbejde, og i
tidens løb blev det til en lang række bøger
og artikler, mange af dem trykt i årbøger
ne. Jeg må med tak sige, at Klem gav mig
gode kår til at arbejde dermed, især ved
hyppigt at bevilge mig en fridag til re
gelmæssige arkiv- og biblioteksbesøg i
København. For øvrigt blev mange af mine
sommerferier benyttet til studier i udlan
dets store biblioteker. Min kone, som af sin
beskedne løn finansierede disse rejser, da
en inspektørgage ikke slog til, hjalp mig

som sekretær, og vi vendte hjem hver gang
med stort udbytte. Efter 15 års studier kun
ne jeg fremlægge min disputats om indvi
elsesskikke til søs, “Crossing the Equator.
Sailors’ Baptism and Other Initiation
Rites”, som i 1961 skaffede mig doktorgra
den fra Københavns universitet.
Klem tog også selv af og til fri for at sam
le stof til sit omfangsrige værk om skibsbyg
geriets historie i 1700-årene, men desværre
røvede hans mange gøremål så meget af
hans tid, at han først kunne gøre det fær
digt længe efter sin afsked, så det ikke ud
kom før han var oppe i 80’erne (“Skibsbyg
geriet i Danmark og hertugdømmerne i
1700-årene” I-II, Søhistoriske skrifter XIIIXIV, 1985-86).
Museets daglige service-arbejde udadtil
beslaglagde megen tid, ikke mindst besva
relsen af et voksende antal forespørgsler
fra ind- og udland om alle mulige maritime
emner. Museets politik har altid været at gi
ve gratis, god og venlig hjælp til publikum,
både museumsgæster og venner, fagfolk og
andre interesserede, som melder sig pr.
brev, pr. telefon eller personligt for et studi
um hos os. Men det må indrømmes, at det
er noget af en byrde, også økonomisk, hvis
man skal regne efter timelønnen. Så hjæl
per det kun lidt, hvis spørgeren vedlægger
et frimærke til svarkonvolutten.
Arbejdet med årbogen tog også mange
timer: fremskaffelse af egnede manuskrip
ter og illustrationer, korrekturlæsning, ud
arbejdelse af årsberetninger osv. Arbejdsti
den på museet slog ikke til, så en stor del af
dette redaktionsarbejde foregik hjemme
ved skrivebordet om aftenen. Men jeg syn
tes, det var dejligt, og jeg blev lykkelig, da

Klem i 1957 efter Grandjeans sortie tilbød
mig at blive medredaktør, selv om jeg alle
rede i en årrække havde været involveret i
det praktiske redaktionsarbejde.
Mens årbogen var bekostet af Venneselskabet som en gave til museet og til selska
bets medlemmer, havde museet sin egen
serie “Søhistoriske skrifter”, hvis bind ud
kom tvangfrit, dvs. når der forelå et passen
de manuskript og kunne skaffes de nød
vendige penge til udgivelsen. Ideen til seri
en stammer muligvis fra den meget pro
duktive Louis E. Grandjean, som leverede
tre af de første bind, ligesom han nogle år
af navn var medredaktør af årbogen (195056), samt “kommitteret” for museet, - hvad
det så skulle betyde. Serien er nu kommet
op på 16 numre, og jeg har haft den glæde
at bidrage med flere af bindene (Kirkeski
be, Cortemündes dagbog 1672-75, Søman
den og kvinden, Tusch-Hans’ erindringer).
Størstedelen af skrifterne er udkommet i
nært samarbejde med Høst & Søns forlag i
København.
Undervisning, særudstillinger og andre
aktiviteter
Om en speciel vejledning for besøgende
skoleklasser, der i vore dage er en selvfølge
på de fleste museer, er der ikke meget at si
ge, da der ikke var muligheder for at orga
nisere en fast skoleundervisning. Vi tilbød
engang et kursus i museets udstilling for
Helsingørs historielærere uden for skole
tid, men det var der absolut ingen interesse
for. Først i 1970’erne lykkedes det museet
via Skoletjenesten at få sin egen museums
pædagog, som kunne instruere de mange
skolebørn og ved hjælp af lysbilleder og
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omvisninger interessere dem i museets
skatte. 1980 overtog Hanne Besser arbejdet
på fortrinlig måde, både som pædagog og
uden for sæsonen som kontorassistent.
Udstillingsvirksomheden var ligeledes
ret begrænset på grund af penge-, mand
skabs- og lokalemangel. Der er grund til at
nævne museets særudstilling 1958 om sla
get i Øresund 29/10 1658, hvortil låntes
fremragende genstande, malerier og arki
valier i Holland, Sverige og Danmark. Det
var virkelig en enestående begivenhed,
men den åbnede desværre alt for sent,
nemlig i september efter sæsonen, og den
blev derfor ikke nogen succes. Udgifterne
hertil, især forsikringer og transport, var på
ca. 8000 kr., en knusende stor sum for et
fattigt museum. Først i 1970’erne begyndte
museet rigtigt med udstillinger. Det var
især Nationalmuseets store Brede-udstillinger 1966ff., som skærpede publikums ap
petit. Et velmenende komitémedlem fore
slog os at lave lignende shows, uden at han
anede noget om baggrunden for dem. Vi
måtte skånsomt meddele ham, at det ikke
kunne lade sig gøre uden et millionbeløb,
egnede lokaler på op imod søfartsmuseets
størrelse, en hærskare på mellem 50 og 100
museumsfolk og arkitekter, samt et ube
grænset materiale at tage af. Vi måtte gå i
mindre sko og var lykkelige ved at kunne
præstere én eller to udstillinger om året i ét
eller et par af de almindelige rum, der så
blev ryddet for deres indhold. Arrange
mentet måtte gøres så hurtigt og billigt
som muligt. Vi sagde for spøg, at vi kun
kunne magte en udstilling, hvis den kunne
arrangeres på en formiddag ind imellem
andet arbejde og ikke ville koste mere end
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et par hundrede kroner. Vi havde anskaffet
nogle skærme og montrer, som de brugtes
på biblioteker. Faktisk tog vi det meste af
materialet fra vore egne righoldige samlin
ger. Udstillingerne blev da også indholdsri
ge, med meget ukendt stof og pænt opstil
lede, ikke mindst da vi en tidlang havde
hjælp af nogle civile værnepligtige og lang
tidsledige, deraf flere med arkitektuddan
nelse, hvad der gav arrangementerne et
professionelt skær. Nogen verdensbegiven
hed blev de dog aldrig, og vi havde stadig
fornemmelsen af, at publikum, især det
udenlandske, først og fremmest kom for at
se den permanente udstilling, som museet
havde fået et velfortjent ry for.
Et penibelt spørgsmål er det, hvor liberal
man skal være med at udlåne sine egne
genstande til udstillinger i andre museer.
Vi har gjort meget pinlige erfaringer med
f.eks. udlånte modeller, som kom retur i så
ramponeret stand, at de måtte restaureres
for store summer over en meget lang peri
ode. Der er også gået genstande tabt, eller
de er blevet forbyttet ved tilbagesendelsen,
så vi førte i forståelse med komiteen en ret
tilbageholdende politik.
I 1960’erne var museet medarrangør af
og deltager i flere års etnologiske under
søgelser, ledet af vor svenske kollega, fil.dr.
Olof Hasslöf fra Statens sjöhistoriska muse
um i Stockholm. Sammen med skandinavi
ske kolleger berejste vi kysterne i Skåne og
Blekinge, Danmark og Norge og besøgte
især bådebyggere for ved optegnelser, op
målinger, fotografering osv. at dokumente
re deres gamle håndværk. Hver sæsons felt
undersøgelser afsluttedes med et maritimt
arbejdsmøde. Både fagligt og kammeratligt

Tronfølgeren, prinsesse Margrethe ved åbningen af
museets Grønlands-udstilling 4. juni 1971; bag hen
de Henning Henningsen. Som dronning Margrethe
II overtog Hendes Majestæt protektoratet for muse
et 1972 efter sin far, kong Frederik IX’s død. - Fol.
Holger Knudsen.
Princess Margrethe, heir to (he Da
nish throne, at the opening of a Greenland exhibition at the
Maritime Museum in 1971. Following the death of her
father Ki ng Frederik IX in 1972 Iler Majesty Queen Mar
grethe Il succeeded to the throne and also succeeded her
father as patroness of the Maritime Museum.

var denne form for samarbejde af største
betydning, selv om en Jysk bådebygger, der
forhørte sig om, hvad vi egentlig ville, med
overbevisning udtalte: A tøkkes, te det er
spild af både tid og penge! Et resultat af dis
se rejser var bogen “Sømand, fisker, skib og
værft”, udgivet som en slags lærebog i mari
tim etnologi af Københavns universitet
1970 (engelsk udgave 1971).
Museet har altid haft nære forbindelser
med andre maritime museer i Danmark og
har også fulgt det princip, at ting bør an
bringes, så vidt muligt, dér hvor de hører
hjemme. Derfor har vi deponeret, dvs.
overdraget som lån til praktisk brug, et
stort antal genstande og arkivalier til f.eks.
Orlogsmuseet, Fiskerimuseet (Dansk Fol
kemuseum), Toldmuseet og Arktisk Insti
tut.
Både Klem og jeg har altid fundet det
vigtigt at understrege museets internatio
nale placering og forpligtelser og har fulgt
med i den stadig stigende aktivitet og inter
esse vedr. søfarten i ind- og udland. Det er
enormt, hvad der er sket i de sidste 40 år på
alle områder, og museet har i årenes løb
deltaget i kongresser og arbejdsmøder bå

de i Danmark, det øvrige Skandinavien og
på verdensplan. Søfarten er international,
og det må vi også være. I beg. af 1970’erne
var jeg med til at starte International Con
gress of Maritime Museums (ICMM), en
verdensomfattende sammenslutning af sø
fartsmuseer, som holder kongresser i alver
dens lande. På Klems initiativ startede mu
seet i 1965 de nordiske søfartsmuseers ar
bejdsmøder.
Vor specielle interesse i de gamle Dansk
vestindiske øer (Virgin Islands) blev indle
det i 1967 ved vort første besøg på øerne,
som senere fulgtes op af regelmæssige be
søg og genbesøg. Hvert fjerde år fra og
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med 1971 har grupper på ca. 100-125 vest
indere fra Friends of Denmark Societies på
St. Thomas og St. Croix aflagt besøg i Dan
mark, arrangeret af Dansk-vestindisk Sel
skab. Det er blevet en højt skattet tradition,
at deltagerne er blevet modtaget af slotsfor
valteren og museumsdirektøren i Kron
borgs store sal, og at museet i anledning af
besøgene har arrangeret afvekslende ud
stillinger med vestindisk materiale fra vore
samlinger for dem. Vi er fortsat med at ha
ve nære kontakter med museerne på øerne
og modtager ofte kolleger og studerende
derovrefra.
Navnet Handels- og Søfartsmuseet på
Kronborg er noget langt og besværligt,
men kan næppe laves om nu. For at slå vor
betydning fast over for udlandet har vi valgt
den engelske oversættelse Danish Maritime
Museum, Kronborg Castle i stedet for de
tidligere upræcise oversættelser, f.eks.
Naval and Commercial Museum of Kron
borg Castle (vi er ikke et naval, dvs. orlogsmuseum) eller Museum of Commerce and
Shipping (vi er heller ikke et specielt muse
um for handel, men for handelssøfart, hvil
ket er noget ganske andet). Den endnu un
dertiden hørte betegnelse Kronborgmuse
et blev virkelig brugt i museets første tid,
men har aldrig været dækkende og bør
derfor udryddes.
For 40 år siden var det meget begrænset,
hvad der forelå af litteratur og hjælpemid
ler på det maritime felt. I 1940’rne havde
museet i virkeligheden foruden de trykte
skibslister kun Kay Larsens kartotek, spec,
om kompagni- og orlogsfart. Det var ud
mærket på sin begrænsede måde, men
manglede totalt kildehenvisninger. Siden
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har vi selv, bl.a. via vor årbog, været med til
at skrive flere kapitler af søfartshistorien,
og desuden har museet arvet eller købt en
lang række “sofaskipperes” og private sam
leres optegnelser, kartoteker, protokoller,
fotosamlinger osv., så vi nu står langt bedre
rustet til at løse maritime opgaver. Jeg næv
ner navne som statslocls P.A. Gruelund, fuld
mægtig Jens Malling, kontorchef Alfred Ro
sendahl, overlærer Knud Fredfeldt, prokurist
Frederik Frederichsen, arkitekt Jens Friis-Petersen, kapt. Carl V Sølver, kunstneren Ib An
dersen, tatovør og skibsfotograf HansJ. Han
sen, og der er mange flere.
Vort eget stikordskartotek har jeg omtalt,
og måske må jeg tilføje, at jeg personligt i
de sidste 30-35 år har opbygget en materia
lesamling “Sømandsliv i sejlskibstiden”,
med af- og udskrifter af et stort trykt og
utrykt kildemateriale og ordnet efter et ud
penslet system. For tiden omfatter samlin
gen ca. 200.000 blade, og den vil til sin tid
blive overdraget museet og stillet til fri af
benyttelse for fagfæller og private, der her
vil kunne få rigeligt med stof om så at sige
alle emner inden for den maritime kultur.
Fra først af har museet arbejdet kraftigt på
at opbygge et omfattende dansk og inter
nationalt bibliotek inden for vore økono
miske rammer. Især nu, cla museet har fået
ordentlige biblioteksforhold og en dygtig
bibliotekar {Bert Blom, ansat 1987), lysner
det.

Senere medarbejdere
Foruden de omtalte personer i museets
stab fra min første tid, må jeg også nævne
andre medarbejdere fra den senere perio

de i 1960-70’erne, uden dog at gå i enkelt
heder.
For at gøre en indsats på det sociale om
råde og for at få billig arbejdskraft mente
Klem, at vi burde ansætte nogle revalidenter (handikappede) som medarbejdere, da
vi i 1962 kunne få dem på bevilling. Det
blev desværre til en uventet stor belastning
for os, - jeg er ked af at måtte bekende det
her, for vi mødte dem faktisk alle med
åbent sind og forsøgte ærligt at forstå deres
situation og at hjælpe dem. Vi kunne ikke
ane, hvordan det ville udvikle sig i praksis,
især med dem, der havde alkoholiske og
psykiske problemer. Jeg skal ikke gå i detal
jer med at skildre de sjælelige byrder, der
blev lagt på os, de gentagne trusler om po
litianmeldelse, hævn, drab osv., der blev
udstødt mod os, de vanskeligheder der op
stod med at give antabustabletter til dem,
der ikke ville have dem m.m.m. Om morge
nen før dagens arbejde begyndte, startede
vi med at være sjælesørger og trøster og fik
alle den forgangne nats problemer og
drømme refereret af de stakkels menne
sker, så vi til sidst bar dem selv. Det endte,
efter at der var gået fem lange år, med, at
hele personalet måtte erklære: nu kan vi
altså ikke mere - hvis det fortsætter, bliver vi
selv ødelagt. Så hørte det op, men det tog
måneder, før vi kom i ligevægt igen.
Det var dog ikke vort eneste problem.
Fra 1963 og fremefter fik museet mulighed
for gratis at beskæftige civile værnepligtige
(militærnægtere), især fra Gribskovlejren
ved Mårum. På visse tider havde vi op til syv
samtidig, som blev afleveret om morgenen
pr. minibus og hentet igen om eftermidda
gen. Mange af dem var akademikere, og vi

havde ventet en del aflastning i arbejdet af
dem. Det viste sig dog snart, at kun få af
dem havde interesse i at bestille noget,
samtidig med at flere af dem stillede sig
meget negativt til museet. Det var umuligt
at holde styr på disse lystige kammerater,
som - hvad man måske ikke kan fortænke
dem i - ikke var særlig oplagt til at udskrive
skibsregistreringsprotokoller olgn. (det var
før den nu ganske uundværlige fotokopie
ringsteknik havde nået Kronborg), samt la
ve kartoteker osv. Selve kontrollen med det
minimum af arbejde, de præsterede, tog
længere tid, end hvis vi selv havde gjort det.
Efter 1971 blev antallet af dem skåret ned,
og vi fik kun folk, der var interesseret i vort
arbejde, og som derfor sammen med lejlig
hedsvis beskæftigede langtidsledige gjorde
en god indsats. Hele ordningen ophørte
1978. Blandt de virkelig fremragende næv
nerjeg med glæde arkitekt Mikael Sinding,
som med sine kreative evner deltog i udstil
lingsarrangementerne på museet, tilrette
lagde museumsmøder osv.
I 1961 var de økonomiske forhold sådan,
at vi med de bevilgende myndigheders bil
ligelse kunne ansætte en museumsassistent
Svend Jørgensen, som kunne lette vort arbej
de lidt. Han forlod museet 1969. Hans ef
terfølger fra 1971 var Erik Dannesboe, der
selv optrådte som udmærket søhistorisk
forfatter. I 1978 blev han medarbejder i
Handelsflådens Velfærdsråd, og efter ud
stationering flere år i Singapore og Rotter
dam er han nu velfærdskonsulent. Morten
Kjcerøe (1978-80) og Erik Schon Andersen (fra
1980) fulgte.
Da jeg i 1960’erne med befrielse opgav
regnskabsføringen, blev denne overtaget af
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Morgenkaffe ved direktørskiftet på Søfartsmuseet 4.
jan. 1971. Fra venstre og bordet rundt: museumsassi
stent Erik Dannesboe; arkivmedarbejder Elisabeth
Henningsen; komiteens sekretær Erh. Assens; sekretærjohnna Hendriksen; museumsdirektør Henning
Henningsen; komiteen’s formand, afdelingschef Jør
gen Worm; kustode Svend Johannessen; museums
inspektør Hanne Poulsen; konservator Christian
Nielsen; museumsinspektør, skibsteknisk konsulent
Ole Crumlin-Pedersen; kontorassistent Ellen Bran
den. - Fot. Arne Magnussen.
Part of the Museum’s
staff and some officials of its committee celebrating Hen
ning Henningsen’s first day as new Director of the Muse
um in 1971.
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kontorelev Karin Bruhn og senere Johnna
Hendriksen. I 1971 blev Kaya Hansen ansat
som bogholder. Nu foregår det hele på
EDB-skærmen, hvor man kan læse det alt
sammen. Ingen tæller mere talkolonnerne
sammen i hovedet.
I 1970 da jeg blev designeret til at skulle
være Klems efterfølger, anmodede jeg af
praktiske grunde komiteen om nogen tid
forinden at få en inspektør, som jeg person
ligt kunne sætte ind i museets arbejdsryt
me. Det blev mag.art. Hanne Poulsen, som
blev ansat 1/6 1970 og på den måde opnåe-

de 1/2 års rutine, før jeg til nytår 1971 blev
direktør. Hun bragte med sin specielle ud
dannelse på folkekunstens område nye og
friske synspunkter ind i arbejdet og optog
bl.a. et meget frugtbart studium af skibsportrættører og gallionsbilledhuggere.
Hun har også aktivt deltaget som formand
for Frederiksborg amts museumsråd og
som medlem af andre faglige foreninger.

Komité og protektorer
Som bekendt hører museet ind under han
dels-, i senere tid omdøbt til industrimini
steriet, nærmere bestemt søfartsafdelin
gen. Vi har altid haft en ret fri stilling og
nydt megen velvilje fra dets embedsmænds
side. Mens de fleste museer kom ind under
kulturministeriet, er vi indtil 1. jan. 1990
forblevet under vort gamle ministerium,
som har været stolt over at have sit eget
museum, efter hvad de sagde. Jeg skal ikke
her komme ind på de økonomiske forhold,
ejheller gå i detaljer med komiteen, som
har styret museet, eller dets formæncl. Det
store årlige komitémøde holdtes om som
meren på Kronborg, ligesom forretnings
udvalget holdt flere møder i årets løb. I de
første år var jeg kun sjældent inviteret med,
men snart blev det skik, at også museums
inspektøren deltog. Sommermødet be
gyndte med en rundgang gennem museet,
med forevisning af eventuelle ændringer i
den permanente opstilling og drøftelse af
nye forslag, som lejlighedsvis blev afvist på
en efter vor mening usaglig måde, hvad vi
dog måtte bide i os. Derpå var der møde og
frokost på en af byens restauranter. I det
store og hele var holdningen dog positiv
over for personalet og dets dispositioner.

Jeg mindes kun én gang at have mødt de
partementschef Johs. DalhojJ der på grund
af sygdom trak sig tilbage som formand
1950 efter 22 års virke og blev afløst af de
partementschef H. Jespersen. Han fulgtes
1956 af professor, dr.techn. C.W. Prohaska.
Fra 1960 til 1980 sad afdelingschef Jørgen
Worm i formandsstolen, efterfulgt af afde
lingschef Tage Madsen. Komiteens sekre
tærer, begge ekspeditionssekretærer i han
delsministeriet, Frank Estrup (1950-60) og
Erh. Assens (1960-87), var det daglige bin
deled mellem museet og ministeriet og for
tjener begge en varm tak for deres tålmodi
ge hjælpsomhed og popularitet hos perso
nalet.
Museet lagde vægt på at understrege sin
nationale og - lad os sige det - eksklusive be
tydning veel at vælge en protektor. 1946
indvilgede Hs. kgl. Højhed prins Axel i at
påtage sig protektoratet. Efter hans død i
1964 overtog Hs. Maj. kong Frederik IXhver
vet, og 1972 erklærede Hds. Maj. dronning
Margrethe IIsig villig til at fortsætte sin afdø
de fars protektorat. Den kgl. familie har al
tid vist stor interesse for søen og for muse
umsvæsnet, hvad vi har haft megen glæde
af.

Venneselskabel
Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Ven
ner blev stiftet 17. okt. 1940, især på Klems
initiativ og båret af den nationale bølge i
de tunge besættelsesår. Det årlige kontin
gent blev sat til 5 kr., som altså dengang
kunne dække udgifterne til trykning og
forsendelse af årbogen og desuden bidrage
til at anskaffe gaver til museet. Det livsvari
ge kontingent blev optimistisk beregnet til
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100 kr. én gang for alle, idet man regnede
med en årlig rente af beløbet på 5 kr. Man
kunne altså sikre sig medlemsskab og
årbog for hele livet for en hundredelap.
Det faldt ikke nogen ind, at begrebet infla
tion senere skulle gøre disse beløb ganske
værdiløse, og jeg må her indrømme, at jeg
selv og mine to sønner, straks da vi kom
her, tegnede os som livsvarige, - men 300
kr. var jo faktisk en halv månedsløn, så det
var mange penge. Senere sad selskabet
med smerten, og da vi ikke syntes, vi kunne
være bekendt at kontrollere, om en livsva
rig virkelig også levede, var det helt uaccep
tabelt. Da kontrollen endelig kom, blev det
et chock: mange medlemmer var forlængst
døde og borte, og det hændte, at en enke
skrev: min mand døde for så og så mange
år siden, - hvor er det dog pænt af Dem sta
dig at sende mig Deres årbog! - En anden
økonomisk fejlvurdering var at optage an
noncer bag i årbogen til en “efter-behagpris”. Vi opfattede det nærmest som et
skjult tilskud, men da vi efter mange år på
bogtrykkeriets foranledning satte søgelys
på sagen, viste det sig, at besværet med at
tegne annoncerne, fremstilling af klicheer,
trykning, ekstra papir og ekstra porto på gr.
af vægten kostede mere end annoncerne
indbragte. Vi følte os virkelig som nogle
molboagtige finansgenier.
I 36 år blev årbogen trykt i Vald. Pedersens
ansete bogtrykkeri i København, indtil han
lagde op. Med enkelte undtagelser blev
den sat i en smuk Baskerville-type, som for
øvrigt stadig bruges, og havde fra først af
den noble og praktiske udformning og det
behagelige format, som den indtil nu, da
nr. 49 i rækken udsendes, blev ved med at
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have. En del småforanclringer kom selvføl
gelig til i årenes løb. Den moderne teknik
og ændringer i smagen kræver forandrin
ger, hvis nødvendighed dog ikke alle er
overbevist om, - bl.a. jeg selv. Jeg kan sige,
at jeg har elsket den årbog, som jeg har
haft den lykke at skrive så mange artikler
til. Siden 1978 er årbogen blevet trykt hos
Nofo-print i Helsingør, efter de gamle tradi
tioner.
De første mange årbøger havde på om
slaget samme billede i noget voldsomme
farver af et orlogsskib ud for Kronborg, ef
ter et maleri af kommandør, fyrdirektør
Poul Sinding. Vi ville gerne afskaffe det,
men Klem var bange for, at Sinding, der
sad i Venneselskabets bestyrelse, ville blive
sur derover. Da vi i 1960 udgav årbogen
som festskrift til Fyrvæsnets 400 års jubi
læum, spurgte Klem ham forsigtigt, om
han havde noget imod, at vi brugte et an
det omslagsbillede end hans, og stor var vo
res forbavselse, da han sagde: Nej slet ikke!
Jeg har såmænd i mange år undret mig
over, at De stadig kører videre med det som
omslag!
I de første år forelå årbogen i reglen om
sommeren, helst i juni måned. Kustode
Eckhausen, der var en praktisk mand, brag
te den personligt ud til de mange medlem
mer i Helsingør-området pr. cykel med
påhængsvogn (“efterløber”), og indkasse
rede samtidig kontingentet, hvoraf han
selv som provision beholdt de 10%, altså 50
øre. Senere kom den først hen på efteråret,
idet referatet fra selskabets generalforsam
ling i august skulle med. Portoen for ud
sendelsen steg samtidig ganske betydeligt,
og kontingentet ligeså.

Generalforsamling i Selskabet Handels- og Søfarts
museets Venner 27. aug. 1971 i Kongens kammer på
Kronborg. Formanden, fhv. museumsdirektør Knud
Klem, aflægger beretning. Ved bordet dirigenten,
stadsbibliotekar Erik Buch Vestergaard, Helsingør.
Ved væggen museumsdirektør Henning Honning
sen, der var selskabets sekretær og kasserer. - Fot. Ar
ne Magnussen.
General Assembly of the Society of
Friends of the Museum in the King's Chamber at Kronborg
castle in 1971. The Chairman of the Board, retired Direct
or Knud Klem, submits the annual report. Photo: Arne
Magnussen.

Vi har haft umådelig glæde af selskabet
og af årbogen, og redaktionsarbejdet har
som tidligere omtalt i hvert fald været gra
tis fritidsbeskæftigelse. Eventuelle forfat
terhonorarer var også små.
Selskabets årlige generalforsamling
holdtes om sommeren (senere i august) på
Kronborg, i reglen i Kongens kammer på 1.
sal i nordfløjen. Som de fleste generalfor
samlinger var det en ret farveløs forestil
ling, indtil der med mellemrum dukkede
et par faste kværulanter op, så dirigenten, i
de mange senere år gerne stadsbibliotekar
Erik Buch Veslergaard, fik nok at gøre med at
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holde orden. Før mødet blev de tit meget
værdifulde gaver, selskabet havde foræret
museet, forevist og demonstreret for de
forholdsvis få fremmødte medlemmer. Vi
må her ikke glemme, at det var selskabet,
der i 1948 bekostede museets plakat, teg
net af den fremragende kunstner Sikker
Hansen og litograferet i 12 farver hos Per
mild & Rosengren. Den er blevet præmie
ret som Danmarks bedste plakat og er sene
re blevet genoptrykt til glæde for publi
kum, der kunne lide den romantiske stem
ning fra gamle dages danske verdenssøfart
i sejlskibenes tid. På samme tid tegnede
kunstneren Poul Sæbye museets og Venneselskabets smukke bomærker med motiv af
et skib fra ca. 1350 efter kalkmaleri i Højby
kirke (St. Olavs-legenden).
I efterhånden mange år har selskabets
støtte til museet mest bestået i pengebeløb
til konservering og restaurering af genstan
de, idet problemet med vedligeholdelse
mere og mere trænger sig på. Udgifterne
hertil er i reglen langt højere end anskaf
felsessummen.
Fra omkr. 1970 arbejdede vi med stort
held på at gøre generalforsamlingen mere
underholdende. Vore rare damer servere
de en lille forfriskning til deltagerne, der
imens fik lejlighed til at snakke med hinan
den, og vi foreviste bagefter en maritim
film eller bød på foredrag af kendte perso
ner, med eller uden lysbilleder. Møderne
blev henlagt til Erik af Pommerns histori
ske kammer i nordfløjen og vi lagde tids
punktet til om aftenen. Som følge heraf
samlede generalforsamlingen en ret stor
skare interesserede medlemmer.
Som formænd fungerede skibsreder
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Willie C.K. Hansen, selskabets medstifter og
første leder (1940-49) og prof. C.W. Proha
ska (1950-60), efterfulgt af afdelingschef /.
Worm (1960-70) og Klem efter sin afsked
(1971-82). Derefter jeg selv (1982-89). Mø
derne i bestyrelsen var undertiden domine
ret af stærke enkeltpersoners uforbehold
ne meninger, som det så tit er tilfældet,
men ved diplomati lykkedes det at glatte
uoverensstemmelserne ud, som det også
ofte sker.
Bestyrelsens medlemmer var virkelig op
sat på at gavne selskabet og derved museet.
Det var jo også derfor de sad der.
I direktørstolen
Inden jeg slutter, må jeg lige nævne, at jeg
selv overtog direktørstillingen pr. 1/1 1971,
59 år gammel. Uden at ville gå nærmere
ind på min næsten 11 år lange regeringstid
kan jeg som min overbevisning sige, at i en
så høj alder er det for sent at overtage et
sådant embede. Ens visioner og drømme
om at forbedre verden i almindelighed og
museet i særdeleshed er allerede blegnede,
og aktiviteten er faldende. Jeg mødte med
de ærligste forsætter i tidens ånd, f.eks. ind
førte jeg straks regelmæssige medarbejder
møder, som ellers ikke havde været kendt,
men jeg må indrømme, at jeg hurtigt blev
noget desillusioneret over den enorme ar
bejdstid, der blev spildt med mere eller
mindre ørkesløse diskussioner, og den
mangel på saglig og faglig forståelse og vi
den, der var nødvendig for at tilgodese mu
seets interesser og målsætning. Alligevel
blev der gjort et godt arbejde, musealt, vi
denskabeligt og repræsentativt, både ind
adtil og udadtil, synes jeg selv. I museets

årsberetninger i årbøgerne kan man læse
derom.
Min efterfølger og ven, Hans Jeppesen, til
trådte 1/11 1981 med friske kræfter og
med store administrative interesser og erfa
ringer. Jeg glædede mig oprigtigt over alle
de appelsiner, der slag i slag faldt i hans tur
ban: der kom elektrisk lys i museet, mili
tæret flyttede fra Kronborg, så museet kun
ne overtage den såkaldte skolebygning
(kornetskolen), hvor der blev indrettet
smagfulde og rummelige lokaler, biblio
tekssal, arbejds- og arkivsal, fotolaboratori
um, magasiner, frokostrum osv., ligesom
museet fik flere medarbejdere: en ekstra
inspektør, en bibliotekar, en fotograf, en
museumsforvalter, en receptionsdame, så
det nu langt bedre kunne opfylde de krav,
man stillede til et centralmuseum for dansk
søfart. Altsammen ting, som vi gamle direk
tører: Lund, Klem og jeg i 60-70 år havde
stridt for.
Som slutresultat kan jeg sige, at jeg per
sonligt havde 33 lykkelige år med tilhøren
de små og af og til store frustrationer. Jeg
fik lejlighed til at suge lærdom og at arbej
de frit, og museets tarv og ønsker var også
mine. Jeg mener selv i al beskedenhed, at
jeg fik mulighed for at sætte et par person
lige fingeraftryk på museets udvikling og
reputation i de år, jeg var med i arbejdet.

Mere kan man næppe forlange. Arbejdet
gik som en leg, det var en stor del af éns liv,
der fyldte én. Og nu sidder jeg og nyder en
pragtfuld pensionisttilværelse, rig på viden
skabelige udfordringer og aktiviteter. Jeg
kan med glæde sige, at jeg på alle måder
støttes i mine udfoldelser af museet, dets
direktør og dets stab, som jeg har det bed
ste forhold til. Måske ikke mindst fordi jeg
ikke drømmer om at blande mig i museets
dispositioner.
Det er blevet en broget og også åben
hjertig beretning afløse og faste minder. Af
diskretionshensyn har adskilligt måttet
udelades, så man må ikke vente her at fin
de “the whole truth”. Læseren bedes und
skylde den personlige tone og også de
mange anekdoteagtige indskud. Men der
skal jo også være noget for madam Jensen i
Sværtegade, som Louis E. Grandjean sagde
under en drøftelse af, om årbogens linie
skulle være populær og/eller videnskabeUg.
Tak til Johnna Hendriksen og min kone Elisabeth
Henningsen, for deres hjælp. Vi er de tre eneste
overlevende fra de så fjerne og alligevel så nære ti
der, jeg har skrevet om, og vi har sat os hen og i mun
tre samtaler forsøgt at huske og at genopleve disse år.
Mange morsomme og betydningsfulde små trie k er
dukket op, langt flere end der har kunnet blive plads
til. Hvad jeg har laget med her, er på mit eget ansvar.
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Memoirs from the Danish Maritime Museum 1948-1981

Summary
To mark the 75th anniversary of the Danish Mari
time Museum at Kronborg Gastie on August 1st 1990
the former director of the museum, Dr. Henning
Henningsen, has written his personal recollections
of his time at the museum.
Dr. Henningsen was appointed assistent curator
on September 1st 1948 by Mr. Knud Klem, who was
Director of the museum from 1928 to 1970. After
World War II the museum had been reestablished at
Kronborg castle, which had been occupied by the
German Army during the war. However, although it
was the central museum for Danish shipping and
had highly esteemed and valuable collections, condi
tions were poor, funds were low and the staff was
small in number. Dr. Henningsen tells about various
people from that time and the work they did, and
portrays the great development which has taken
place in the museum since then. It is now one of the
most frequented museums in Denmark and has for
many years been renowned both at home and
abroad. Many different ideas and initiatives have
originated here and the museum has done work of a
national, Scandinavian and international nature.
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Dr. Henningsen was Director of the museum
from 1971-1981 and was succeeded by Hans Jeppe
sen. Her Majesty Queen Margrethe II is patroness of
the museum.
The Society of Friends of the Danish Maritime
Museum also celebrates an important anniversary
this year, though only a 50th anniversary since it was
founded on October 17th 1940 during the German
occupation of Denmark. Over the years the society
has aided the museum by purchasing a large number
of valuable gifts: models, paintings, instruments,
books etc., as well as providing funds for conserva
tion and restoration, particularly of paintings. Since
1942 it has published a series of highly informative
maritime yearbooks, of which this edition is number
49. Dr. Henningsen expresses his gratitude for the
many happy years he spent at Kronborg. As a mari
time ethnologist it was a great pleasure to be able to
work freely and contribute many articles to the mu
seum’s year book (of which he was editor for a num
ber of years), as well as several volumes to the muse
um’s series of publications Maritime Studies (Søhi
storiske Skrifter).

Hans Jeppesen: Fortid, nutid og fremtid.
Betragtninger i anledning af Handels- og Søfarts
museets 75-års jubilæum

Fredag den 1. juni overværede museets
protektrice Dronning Margrethe åbningen
af Handels- og Søfartsmuseets jubilæums
udstilling ”Søens Folk i 75 år", og den føl
gende lørdag/søndag fyldtes Helsingør
Statshavn af omkring 60 gamle bevarings
værdige fartøjer fra Træskibssammenslut
ningen (TS), som på denne måde ønskede
at hylde museet.
Det blev en både smuk og festlig begyn
delse på museets 75-års jubilæum, som si
den også er blevet markeret på anden vis.
Museets historie har været behandlet af
mine forgængere (se Handels- og Søfarts
museets årbog 1949, s. 24-61, 1965, s. 7-22
og 1975 s. 7-21), så nærværende artikel vil i
højere grad være rettet mod fremtiden.
Handels- og Søfartsmuseet har hele sin
levetid haft udstillinger på Kronborg, om
end ikke hele tiden i de samme lokaler.
Denne kendsgerning bidrager nok til, at
museet af mange opfattes som en relativ
konstant størrelse, men kommer man blot
en smule under overfladen, skifter indtryk
ket. Det bliver åbenbart, at museet afspej
ler ændringerne i det samfund, det er en
del af, og at komité og ansatte i høj grad
har sat deres præg på institutionen.

Begyndelsen (1915-28)
Handels- og Søfartsmuseets "skabelseshi
storie" er kort. Vi ved, at handelsminister
Hassing Jørgensen den 20. juni 1914 var
initiativtager til, at en yderst indflydelsesrig
personkreds mødtes for at sikre oprettel
sen af et museum for handel og søfart, og
samtidig finde lokaler til allerede indsamle
de effekter, der kunne finde plads i det nye
museum.
Foruden handelsministeren deltog in
denrigsminister Ove Rode, Landstingets og
Folketingets formænd, formændene for de
to tings finansudvalg, departementchefer
ne for de to ministerier, Marineministeriets
direktør kommandør V.C.A. Jønke, etats
råd H.N. Andersen, ØK, direktør Chr.
Cold, DFDS, direktør M. Dessau, B&W, V.
Glückstadt, formand for Grosserersociete
tet, generalkonsul Johan Hansen, rederiet
G.K. Hansen og skibsfører A.V. Knudsen,
formand for Skipperforeningen.
Mødet må have været godt forberedt, for
allerede den 1. august året efter kunne be
søgende forevises den første udstilling i 7-8
rum på 1. sal i Kronborgs nordfløj, efter en
koncentreret indsamlingsindsats fra muse
ets direktør E.F.S. Lund, der på dette tids-
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Museets komité overværer i juli 1925 åbningen af cle
nye uclstillingsrum i slottets 2. etage. Nr. 4 fra venstre
er generalkonsul Johan Hansen mecl frue, derefter
departementchef Joh. Dalhoff og museumsdirektør
E.F.S. Lund.
The committee of the museum attending
the opening of the new exhibition rooms on the second floor
of the castle in July 1925. Fourth from the left is the Consul
General Johan Hansen accompanied by his wife, then com
es fob. Dalhoff Head ofDepartment, followed by the direct
or of the museum E.F.S. Lund.

punkt var 57 år og langtfra en museums
mæssig novice.
Efter en juridisk embedseksamen i 1883
var det interessen for personalhistorie og
kunst, der blev afgørende for E.F.S. Lunds
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løbebane, og i 1893 tog han initiativet til at
forberede udgivelsen af et ambitiøst anlagt,
men kun delvis realiseret storværk om alle
danske malede portrætter. Fra 1897 til
1913 virkede Lund som inspektør ved Frederiksborgmuseet, men uoverensstemmel
ser med såvel bestyrelsen som ansatte førte
til hans afgang.
Derefter arbejdede den iderige muse
umsmand for oprettelsen af et museum for
Kong Frederik den II på Kronborg.
I en skrivelse til ministeren for offentlige
arbejder af 15. oktober 1913 anbefalede
han projektet og sig selv. Oplægget fore
kommer noget vidtløftigt og blev ikke til

virkelighed i den foreslåede form, men
Lund fik alligevel en fast ansættelse og et
museum på Kronborg.
Retningslinier for museets indsamling
og udstilling blev ordnet i 3 afdelinger:
1. Al dansk handel og skibsfart, herunder
Øresundstolden og koloniernes historie.
2. Orlogsflådens historie.
3. Navigation, fyr- og vagervæsen, lods- og
redningstjeneste, havne, telefon og tele
graf, søkabelarbejde, dykkerarbejde, fi
skeri m.m.
Unægtelig en bred formulering af det
nye museums virkeområde, men i 1915

havde landet langt færre museer end i dag,
og på næsten moderne vis skulle Handels
og Søfartsmuseet både beskæftige sig med
det forgangne og med samtiden.
I de følgende år voksede samlingerne
hastigt, og E.F.S. Lund agiterede samtidig
voldsomt for, at garnisonen på slottet
blandt andet af brandhensyn burde ned
lægges. I årene 1925-37 gennemgik slottets
indre en fuldstændig restaurering ledet af
Sejlskibsværelset i nordfløjens 2. etage i 1925. The
sailing ship room on the second floor of the north wing in
1925.
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arkitekt J. Magdahl Nielsen. Allerede i
1925 fordobledes museets areal til omkring
1000 mr ved, at otte rum i nordfløjens 2.
etage blev stillet til rådighed.
Da E.F.S. Lund afgik ved døden 1. jule
dag 1928, var Handels- og Søfartsmuseet
blevet et museum med betydelige samlin
ger og en sikker plads på Kronborg. Det
var ikke sket uden sværdslag, og opgaver
som eksempelvis registrering og konserve
ring var forståeligt nok ikke blandt de højst
prioriterede i de første 13 år. Det skal dog
ikke forklejne E.F.S. Lunds indsats, for
uden ham var der næppe blevet skabt et
Handels- og Søfartsmuseum, og i hvert flad
ikke så hurtigt og på Kronborg.

Konsolidering (1929-49)
Først på året 1928 var den unge cand.mag.
i historie Knud Klem blevet knyttet til mu
seet som assistent. Trods sine kun 27 år hav
de han før ansættelsen på Handels- og
Søfartsmuseet i kortere perioder været an
sat på Nationalmuseets 1. og 2. afdeling og
på Københavns Bymuseum. Med E.F.S.
Lunds pludselige død blev Knud Klem le
der, først med titel af museumsinspektør
og fra 1937 til 1971 museumsdirektør.
I foråret 1929 blev søfartens "grand old
man", den 63-årige skibsfører Jens Kusk
Jensen ansat som nautisk konsulent. Han
var en værdifuld medarbejder med museet
til sin død 1936. (Se Handels- og Søfarts
museets årbog 1986).
Den første store opgave blev at nyopstille
udstillingerne, da restaureringen af Kron
borgs indre i 1929 var så fremskredet, at
museet kunne overtage hele 1. etage i alle
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slottets 4 fløje og samtidig afgav sine loka
ler i 2. etage.
I de følgende års nyopstilling blev Lunds
opdeling i 3 afdelinger gradvis erstattet af
kronologiske afsnit, vekslende med temati
ske, og den samlede mængde udstillede
genstande reduceredes. Ved nyopstillingen
af Ost- og Vestindien-samlingerne medvir
kede Kay Larsen, grosserer, med i sin fritid
en flittig forsker af Danmarks kolonialhi
storie. Generalkonsul Johan Hansen, der
var en af datidens store private kunstsamle
re, var medlem af museets komité og gjor
de en stor indsats for at øge museets be
stand af marinemalerier og portrætter.
Fra 1930'rne virkede Knud Klem aktivt
for, at skoleelever og studerende brugte
museet i undervisningen, ligesom han i tu
ristarbejde og gennem foredrag i radioen
gjorde museets navn kendt.
At anstrengelserne også bar frugt kan
bl.a. aflæses af det årlige besøgstal, som fra
1930 passerede de 30.000.
I regnskabsåret 1933-34 noteres med
stolthed ialt 37.043 besøgende, hvoraf
11.188 dog var gratister. Som et tidens tegn
nævnes blandt gratister arbejdsløse - hver
ken privates eller institutionernes økonomi
var uproblematisk i 30'rnes kriseår.
I 1938 gennemførtes endnu en loka
leændring, hvorefter museets offentligt til
gængelige areal svarede til det, som nuti
dens besøgende kender. Ved samme lejlig
hed fik museet mulighed for at indrette
værksted og siden kontorlokaler i en lille
bygning øst for slottet i Helsingborgs Rave
lin.
Besættelsen kom i høj grad til også at
sætte sit præg på museets liv. Den 10. april

1940 overtog den tyske værnemagt kaser
nen. Søbatterierne lukkedes for offentlig
heden og anvendtes som øvelsesterræn, og
ud mod Øresund byggedes kanonstillinger
og torpedoaffyringsramper.
Selv om museet under det meste af be
sættelsen forblev åbent, dalede besøgstallet
drastisk, og museets økonomi forringedes i
takt hermed.
Da værksteds- og kontorlokalerne i fe
bruar 1945 måtte rømmes, og civile blev
forbudt adgang til slottet, måtte museet
lukkes. De mest værdifulde genstande blev

Skibe og personer fra den florissante handelsperio
de i nordfløjens store rum, nyopstillet 1953. Ships
and people pom Denmark's flourishing trade period at the
end of the 18th century on display in the large exhibition
room of the north wing, newly displayed in 1953.

flyttet til sikre steder i Helsingør og Nord
sjælland, og kontorfunktionerne videreførtes fra Knud Klems private bolig.
Besættelsens lyspunkt for museet blev
stiftelsen af Selskabet Handels- og Sø
fartsmuseets Venner den 17. oktober 1940.
På kort tid blev selskabet en stor og livskraf-
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Det lille hus i Kronborgs ravelin, der tidligere rum
mede hele museets administration og arkiv, indvies i
1972 efter en gennemgående istandsættelse som
modelværksted og tegnestue for Handels- og Søfarts
museets konservator. After a thorough restoration the
little building in Kron borg's ravelin, which had previously
housed the entire administration and archives of the mu
seum, was inaugurated in 1972 as a model workshop and
drawing office for the museum's conservator.

tig forening, som allerede fra 1942 kunne
finansiere udgivelsen af Handels- og Sø
fartsmuseets årbog, der er udkommet
uden afbrydelser siden.
Den påtvungne lukning gav anledning
til en fornyelse af museets udstilling, og da
museet genåbnedes den 6. juni 1946, mød
tes de besøgende af en pædagogisk gen
nemarbejdet præsentation af de mangear
tede genstande, hvor der som støtte for for
ståelsen var udarbejdet overskuelige plan
cher med diagrammer, statistikker og tekst.
Flere steder i museet var der endog ind
rettet hyggelige hvilepladser med magelige
stole og potteplanter.
En hovedkraft i dette arbejde var Bredo
v. Munthe af Morgenstierne, der under be
sættelsen havde været beskæftiget på Sta
tens Sjöhistoriska Museet i Stockholm. I
perioden 1946-48 var han ansat som muse
umsinspektør på Handels- og Søfartsmu
seet, hvor han tillige efter svensk mønster
etablerede museets Søhistoriske Registra
tur, der rummer fotografier og afbildnin
ger af museets genstande på standard A4
kort.
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Fordybelse 1950-1981
Som det er fremgået af foregående afsnit,
blev slutningen af 1930'rne og 1940'rne
trods ydre vanskelige vilkår i mange hense
ender en frugtbar tid for museet, og i disse
år spirede også adskillige frø, som i den føl
gende periode blev til smukke planter.
Her tænkes eksempelvis på de første
kontakter med Christian Nielsen, hvor mu
seets skibstekniske konsulent Knud E. Han
sen etablerede forbindelsen til bådebygge
ren fra Fejø, som samtidig var en fremra
gende modelbygger. I 1939 leverede Chri
stian Nielsen sin første model til museet,
som forestillede åledrivkvasen ”De 13
Søskende". Kvasen var bygget af Christian
Nielsens farfar i 1911.
Indtil 1952 arbejdede Christian Nielsen
om sommeren for museet ved at foretage
opmålinger af fartøjer langs Danmarks ky
ster, og sikrede hermed dokumentationen
af en forsvindende maritim lokalkultur.

Vinteren blev tilbragt hjemme på Fejø med
rentegning, modelbygning og periodevist
bådebyggerarbejde. Projektet støttedes en
årrække af Tuborgfonden, og fra 1952 kun
ne Christian Nielsen lykkeligvis ansættes på
museet med stillingsbetegnelsen konserva
tor. Som det fremgår af listen over museets
udgivelser, er dele af materialet publiceret,
og resten er tilgængeligt i museets arkiv..
Skibsmodeller i kirker blev ligeledes et af
de felter, hvor museet erhvervede sig en
særlig ekspertise.
Fra 1944 havde cand.mag. Henning
Henningsen indsamlet materiale om skibs
processioner og andre sømandsskikke, og
da en bred sammensat Kirkeskibskomité
blev etableret i 1945 for at undersøge skibs

I det nyindrettede værksted ses stående kustode
H.H. Jørgensen og Christian Nielsen, siddende fru
Ketty Nielsen og ekstrakustode Kragelund. Fot. 4.
oktober 1972. A photograph from October 4th 1972
showing (standing) Mr. H.H. Jørgensen, a museum at
tendant, and Christian Nielsen, the conservator, (sitting)
Mrs. Ketty Nielsen, and Mr. Kragelund, an extra museum
attendant, in (he newly decorated and equipped workshop.

modellernes tilstand, blev forbindelsen
knyttet til Henning Henningsen. I tiden
1945-48 var han ansat som videnskabelig as
sistent ved Dansk Folkemindesamling, og
derefter kom han til museet som museums
inspektør indtil 1971, hvorefter han afløste
Knud Klem som direktør indtil 1981.
Henning Henningsens videnskabelige
hovedinteresse var i de første år præget af
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Skandinavisk museumsarbejde ved kajen i Fur havn i
august 1965. Fra venstre konservator Christian Niel
sen, museumsinspektør Ole Crumlin-Pedersen, Na
tionalmuseet og magister Arne Emil Christensen fra
Universitetets Oldsakssamling i Oslo. An example
of good cooperation between Scandinavian museums at the
quay in Fur harbour in August 1965. From left to right:
Christian Nielsen, conservator at the Danish Maritime
Museum, Ole Crumlin-Pedersen, curator at the National
Museum, and Arne Emil Christensen from the Oslo Uni
versity Collection of Antiquities.

hans folkloristiske udgangspunkt, som det
blandt andet kan aflæses af hans disputats
fra 1961 ”Crossing the Equator. Sailors
Baptism and Other Initiation Rites”. Hans
store skriftlige indsats kan både aflæses i
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mange bind registreringsprotokoller og i
talrige artikler til ikke mindst årbogen.
Gennem årene blev adskillige sider af
sejlskibstidens materielle kultur også taget
under behandling.
Museets øgede interesse for maritim et
nologi fik i årene 1964-67 også konkret ud
tryk i et nordisk samarbejde med fælles
feltarbejde i Sverige, Danmark og Norge,
hvor metoder og teknikker blev afprøvet
og diskuteret. Ved et arbejdsmøde i 1965
på Løkken Vejkro i Vendsyssel blev den
snævre kreds udvidet til de øvrige skandi
naviske søfartsmuseer, og herfra opstod De
nordiske Søfartsmuseers Arbejdsmøde,
som fortsat afvikles hvert tredie år.

I den hjemlige museumsverden fik Han
dels- og Søfartsmuseet også nye samar
bejdspartnere i årtierne efter 2. Verdenskrig.
I 1957 etableredes således Orlogsmuseet, hvortil det forekom naturligt at depone
re den største del af museets samlinger ved
rørende Marinen. Aret efter vedtog Folke
tinget en museumslov, som gennem ”hjælp
til selvhjælp-princippet" sikrede statslige til
skud til udviklingen af det lokale museums
liv. Loven havde ingen direkte betydning
for Handels- og Søfartsmuseet, som forblev
under Handelsministeriet, siden Industri
ministeriet. I de følgende år var væksten
blandt lokalmuseer stærk, og også en ræk
ke store maritime specialmuseer oprette
des.
I 1968 således Fiskeri- og Søfartsmuseet i
Esbjerg, hvis søfartsinteresse er knyttet til
Jyllands vestkyst, og året efter Vikingeskibs
hallen i Roskilde, hvis udgangspunkt var de
opsigtsvækkende vikingeskibsfund fra Skul
delev i Roskilde fjord.
På Kronborg videreførtes de etablerede
specialer, og med ansættelsen af mag.art.
Hanne Poulsen i 1971 fik Handels- og Sø
fartsmuseet tillige øget ekspertise på feltet
maritim folkekunst.
Væksten i kulturbevillingerne i slutnin
gen af 1960'erne og begyndelsen af
1970'erne kom dog ikke Handels- og Sø-

fartsmuseet til gode, og Henning Henningsens betragtninger i årbogen ved mu
seets 60 års dag i 1975 opregner meget mis
modigt behovet for en større indkøbsbevil
ling, øget konservering, øget personale,
større magasinareal, el-installation på slot
tet og fornyelse af udstillingen.
Nyt lys 1984-2000
Da Henning Henningsen gik på pension i
1981 var forarbejderne dog gjort til at af
hjælpe en af de mest åbenbare mangler fraværet af elektrisk lys i udstillingen. Tak
ket være en bevilling på 1,55 mio fra A.P.
Møller og Hustru Chastine McKinney Møl-

Skibsreder Mærsk McKinney Møller "tænder for"
museets lysinstallation, der blev mulig takket være
en donation fra Mærsk-fonden. Mcersk McKinney
Møller, the shipping owner, "switches on" the museum's
new electric lighting, which was installed thanks to a dona
tion from the Mcersk Fund.
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Fra Jubilæumsudstilling "Søens Folk i 75 år".
From the. Jubilee exhibition "75 Years of Danes at Sea".

lers Fond til almene Formaal kunne vinte
ren 1983-84 bruges til de omfattende in
stallationsarbejder, og den 16. april 1984
kunne skibsreder Mærsk McKinney Møller
genåbne museet. Dermed var en yderst væ
sentlig forudsætning for at forny basisud
stillingen tilvejebragt, og ved en omdispo
nering af udstillingsarealet blev der også af
sat plads til særudstillingslokaler.
Den gradvise nyopstilling af de næsten
2000 m- udstilling kunne derefter påbe
gyndes, og vil formodentlig først være af
sluttet i midten af 1990'erne. Desuden gav
særudstillingsarealet nye muligheder for at
vise rigdommen i museets samlinger og va
riationen i Handels- og Søfartsmuseets ar
bejdsområde. Sidste halvdel af 1980’erne
blev for museet også på andre områder
præget af, at det blev muligt at løse proble
mer, som gennem en årrække havde bloke-
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ret for en fornyelse og en mere udadvendt
virksomhed.
I foråret 1986 kunne museet således
overtage den tidligere hovedbygning på
Kaserneområdet, og her samle bibliotek,
registre, arkiver og kontorer.
De mange besøgende, som ønsker at for
dybe sig i særlige sider af samlingerne, fik
hermed mulighed for på enkel og effektiv
vis og efter lidt vejledning fra museets med
arbejdere at drive egne studier. Derimod
blev der ikke lejlighed til at sikre lokaler til
magasiner og værksteder, og bygningens
stueetage måtte derfor på midlertidig basis
anvendes til disse funktioner. I forhold til
samlingens størrelse og opgavernes om
fang havde museet siden 1970’erne haft et
meget lille personale, og mange af de nye
opgaver lod sig derfor kun gennemføre
ved hjælp af en række beskæftigelsespro
jekter med dygtige, men desværre midlerti
dige medarbejdere. I Industriministeriet
havde man forståelse for, at denne situa
tion i længden var uholdbar, og fra 1. janu
ar 1987 uclvidedes de faste stillinger med 1
museumsinspektør, 1 konserveringstekni
ker, 1 receptionsmedarbejder, 1 halvtidsan
sat fotograf og 1 halvtidsansat bibliotekar.
Ved udgangen af 1980’erne var museet
således lokale- og personalemæssigt bedre
stillet end før, basisudstillingen var under
fornyelse og særudstillingsvirksomheden
udvidet.
Museets komité kunne derfor i begyn
delsen af jubilæumsåret vedtage en ram

meplan for virksomheden indtil år 2000.
Planen bygger forståeligt nok i flere hense
ender videre på det grundlag, som blev
præsenteret i årbogen i 1982 (s. 165-171),
men på flere felter vil museet søge nye veje.
Det er således blevet mere tydeligt, at det
sidste årtis koncentration og effektivisering
af dansk skibsfart har medført, at de fleste
danskeres møde med den maritime verden
er en færgetur eller gennem fritidssejlads,
og dette udgangspunkt vil i højere grad
sætte sit præg på både museets indsam
lings- og undersøgelsesvirksomhed og på
formidlingen.
Museet vil mere målrettet end hidtil selv
søge at sikre den nødvendige dokumenta

tion af den levende handelssøfart og de til
knyttede erhverv, og samtidig vil væsentlige
sider af de sidste 60 års søfart blive tillagt
større vægt.
For at gøre opgaven overkommelig har
mag.art. Poul H. Moustgaard i samråd med
museet udarbejdet de følgende projektskit
ser, der samtidig kan bidrage til at supplere
eller uddybe sider af museets nuværende
samlinger:
På feltarbejde i matrosmessen om bord i M/F "Kron
borg". Denne museets første lille dokumentation til
søs foregik i oktober-november 1989. Field studies
undertaken in the sailors' mess on board the M/F ''Kron
borg''. This was the first of the museum's little documenta
tion projects at sea, from October to November 1989.
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Livet i den danske handelsflåde ca. 1930-2000
En interviewundersøgelse med spørgeske
ma.
Dokumentation til søs
Museets medarbejdere sejler med og regi
strerer arbejdet og livet om bord i udvalgte
fartøjer.
Thorkild Thomasen fra Nationalmuseet, en af de
deltagende dykkere i museets udgravning ved færge
lejet i Helsingør, fulgte arbejdets faser med sin
pen. Thorkild Thomasen from the National Museum,
one of the divers who participated in the museum's excava
tions at the ferry berths in Elsinore, following the various
stages of the work with his pen.

46

Instrumenter til navigation og kommunikation
Indsamling af nyere tids instrumenter.
Skibsbygning i det. 20. århundrede
Kombineret oversigt over bevaret materia
le, supplerende indsamling og i samarbej
de med andre dokumentation af en nybyg
ning fra projekt til prøvesejlads.
Havneliv
Registrering og dokumentation af miljø,
funktioner og arbejdet i en containerhavn.
Nøgleordet for projekterne vil være sam
arbejde med såvel de aktive erhvervsudøve
re som maritimt interesserede museer og
beslægtede forskningsinstitutioner.

I efteråret 1989 gjorde museet de første
praktiske erfaringer med dokumentation
til søs, da et hold medarbejdere i ca. 14 da
ge sejlede med om bord i M/F ”Kronborg”
på Helsingør-Helsingborg overfarten. Venneselskabet støttede undersøgelsen økono
misk, og den udførtes i samarbejde med
Helsingør kommunes museer.
Under vandsarkæologi hører ligeledes til
en af de nye indsamlingsmetoder for Han
dels- og Søfartsmuseet.
Da museets konserveringstekniker også
er uddannet erhvervsdykker, fik museet
ved hans ansættelse for første gang mulig
hed for at medvirke ved undervandsarkæologiske projekter, og i første halvdel af 1990
var museet ansvarlig for at dokumentere de
bevarede vragdele på havbunden umiddel
bart uden for DSB-færgernes opmarchbåse
ved færgelejet i Helsingør.
Det drejede sig om noget så sjældent
som to navngivne orlogsskibe bygget sidst i
1500-årene. I 1617 og 18 blev de udtjente
fartøjer "Gideon” og 'Josephaf ' sænket her
for at indgå i Helsingørs første havnean
læg, og nye opmarchbåse vil dække vrage
ne. Undersøgelsen, der finansieredes af
DSB, blev udført under et hårdt tidspres,
men den gav alligevel væsentlig ny viden
om 1500-tallets skibsbygning, ligesom der
blev mulighed for at prøve undervandsvi
deoens muligheder som dokumentation
og i den direkte formidling på stedet.
I det kommende årti ventes små video
produktioner at indgå som naturlige dele
af museets formidling, og også på andre
områder er behovet for ny teknik påtræn
gende.
Det gælder eksempelvis museets nu

værende manuelle registreringsprocedu
rer, som med stor fordel kunne overføres
til EDB. Såfremt en sådan opgave skal gen
nemføres, må museet dog regne med at efteruddanne personale, og tillige finde sam
arbejdspartnere som både kan bistå med
programudvikling og økonomisk hjælp til
indkøb af udstyr.
På andre felter kan museet videreføre
opgaver, som længe har haft en plads i det
daglige virke. Det gælder således rådgiv
ning af restaureringsinteresserede ejere af
skibsmodeller eller sejlende bevaringsvær
dige fartøjer. Forholdene for skibsmodel
ler i kirker håber museet kan forbedres ved
det udkast til vejledning for menighedsråd,
som for nyligt er tilsendt Kirkeministeriet.
For de sejlende fartøjer har museet sam
men med Nationalmuseet og Træskibssam
menslutningen (TS) i 1986 stiftet Skibsbe
varingsfonden, der har til formål at bidra
ge til bevaringen og restaureringen af ka
rakteristiske danske fartøjer under dansk
flagDenne enestående del af vor maritime
kulturarv har hidtil været ganske uden of
fentlige støttemidler, som det ellers kendes
ved bygningsbevaring på landjorden.
I 1989 gav Planstyrelsen dog fonden øko
nomisk støtte til at udarbejde en rapport
om emnet, og til derefter at afholde et se
minar herom. Ved et efterfølgende møde
hos miljøminister Lone Dybkjær blev der
givet tilsagn om en 3-årig bevilling til fon
den, og i forsommeren 1990 bevilgede Fol
ketingets finansudvalg 3 x 400.000 kr. til
Skibsbevaringsfonden. Ikke noget stort be
løb og langt fra de i rapporten foreslåede
1,5 mio. kr. om året, men dog en væsentlig
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Forsiden til Skibsbevaringsfondens rapport fra juni
1989. Th? front of the report submitted by (he Ship Pres
ervation Fund in June 1989.

første accept af, at bevaringen af kulturhi
storisk værdifulde fartøjer også er et stats
ligt ansvar.
De foregående sider har forhåbentligt
vist, at Handels- og Søfartsmuseet er en
yderst livskraftig 75-årig, og at det kom
mende årti rummer vigtige opgaver i be
stræbelserne for at indsamle, bevare, for
ske i og formidle Danmarks maritime kul
turhistorie.
Mulighederne for at realisere planerne
er dog i højere grad end tidligere afhængi
ge af, om det kan lykkes at øge museets
egen indtjening og tillige sikre plads til stu
diemagasiner og værksteder på det tidlige
re kaserneområde.
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48

1958-72
1930-35
1943-62
19701967-75
1952-64
1949-81
1952-77
1938-45

Generalkonsul C.A. Claudius
Departementschef Johs. Dalhoff
(formand)
Direktør J. Daugaard Jensen,
Direktør Jens Degerbøl
(formand fra 1987)
Professor, dr.phil.
Knud Fabricius
Direktør Torkild Reedtz Funder
(formand siden 1988)
Direktør Jens Fynbo
Professor, dr.phil Kristof Glamann

1930-31
1930-49
1930-38
1974-88
1930-47

198719741982-

Rigsantikvar, professor
dr. phil. P.V. Glob
Direktør Louis E. Grandjean
Kaptajn H.P. Hagelberg
Generalkonsul Johan Hansen
Landtingsmand H. Hauch
Handelsminister G. N. Hauge
Skibsreder William Heering
Kaptajn A. Fischer Henrichsen
Orlogskaptajn P. Hoick
Direktør,
generalkonsul Chr. Holm
Kontorchef H.E. Holten
Direktør Christen Hovgaard
Kontorchef Erik Høgstrøm
Museumsinspektør, mag.art.
Chr. Axel Jensen
Skibsreder, kaptajn H.K. Jensen
Departementschef H. Jespersen
(formand)
Grosserer H. Klitgaarcl
Skibsreder E. B. Kromann
Direktør J.A. Kørbing
Folketingsmand J.P. Larsen
Direktør O.K. Larsen
Afdelingschef Tage Madsen
(formand)
Direktør, cand.jur. E. Maegaard
Grosserer Ernst Meyer
Skibsreder
Mærsk McKinney Møller
Underdirektør,
kaptajn S.C. Nygaard
Direktør K.H. Oldendow

1965-80
1949-55
1930-57
1930-43
1930-39
1930-35
1974-79
19851936-66

1930-48
1952-67
19831968-69
1930-51
1975-80
1950-55
1930-37
1930-69
1944-49
1933-38
1943-51

1980-86
1936-56
1930-42
1958-69

19811939-73

Direktør, civilingeniør
H.J. Esmann Olesen
Kaptajn J. Kastrup Olesen
Grosserer, direktør Knud Olesen
Rigsantikvar, professor,
clr.phil. Olaf Olsen
Direktør, clr.tech. Chr. Overgaard
Folketingsmand Johs. Pitzner
Professor, dr.tech. C.W. Prohaska
(formand)
Skibsreder Carl Rentz-Petersen
Kontorchef P. Ryyd
Borgmester Sigurd Schytz
Direktør Jørgen Skov
Direktør Svend Storm-Jørgensen
Grosserer, generalkonsul
Victor B. Strand
Professor, dr.phil. E. Strømgren
Skibsreder A.E. Sørensen
Overlærer E. Gether Sørensen
Direktør Tage G. Sørensen
Viceadmiral Sven Thostrup
Konreadmiral T.A. Topsøe-Jensen
Skibsfører E. Udby-Hansen
Underdirektør Anton Vognsen
Afdelingschef cand.jur.
J. Worm (formand)

19781958-77
1981-

19811930-51
1930-33
1949-59
19811930-35
1946-69
19881970-80
1960-80
1930-46
1970-74
1970-77
1970-86
19761930-35
1978-84
19891960-79

Komiteen har haft følgende sekretærer:
Fuldmægtig Frank Estrup
1950-59
Fuldmægtig E. Assens
1960-87
Personalechef
Johan Dennig-Madsen
1988-

49
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Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg (Danish Maritime Museum)
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1. Fra oldtiden til 1530 (1987).
2. 1530-1850 (1988).
3. 1850-1988 (1989).

The Past, Present and Future
Summary
Remarks occasioned by the 75th anniversary of the
Danish Maritime Museum.
On June 1st 1990 Queen Margrethe, the patro
ness of the Danish Maritime Museum, opened the
museum's Jubilee Exhibition "75 Years of Danes at
Sea" ancl from June 2nd to June 4th Elsinore har
bour was filled with old ships which were worthy of
preservation, about 60 in all, as a tribute to the mu
seum from the Wooden Ships Association. This was a
splendid and festive way to inaugurate the Jubilee.
Earlier year books (1949, 1965, and 1975) have re
lated important aspects of the museum's 75-vear his
tory so this essay concerns itself more with the pres
ent situation of the museum and the activities which
will take place in the next decade. Throughout its
lifetime the museum has had exhibitions at Kron
borg, and the first director of the museum (1915-28)
Emil Ferdinand Svitser Lund was the driving force
behind the establishment of the museum and its
exact location at Kronborg.
On the sudden death of E.F.S. Lund at the end of
1928 Knud Klem, who was a historian and a mere 27
years old, became the; leader of the museum and
remained so until 1971.
The first hectic years mainly spent collecting exhi
bits were followed by a period of consolidation, when
the institution was gradually built up into a well-func
tioning museum according to the standards of the ti
me. Despite the difficult external conditions the 30's
and 40's were in many respects productive years for
the museum, and it was at this time that the seeds be
gan to sprout which were to bear magnificent fruit in
the following decades.
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One example of this was the contact which was
established with Christian Nielsen, who was both a
boat-builder and a model builder and who became a
full-time employee of the museum in 1952 after a
number of years as a free-lance associate. Another
example was the case of Henning Henningsen, who
came into contact with the museum via his folk-lore
studies of ship processions, among other things, and
who in 1948 was appointed assistant curator of the
museum.
Although state subsidies to cultural institutions in
creased in the 60's and 70's the Danish Maritime
Museum did not benefit from this development, and
on the 60th anniversary of the museum Dr. Henning
Henningsen, who had succeeded Knud Klem as di
rector, somewhat despodently enumerated the mu
seum's needs: a larger grant for the purchase of ex
hibits, more conservation, an increase in staff, more
storage space plus the installation of electricity in the
castle and the renovation of the exhibition.
However, by the time Henning Henningsen re
tired in 1981 preliminary work had been done on re
medying one of the most obvious deficiencies - the
lack of electric lighting in the exhibition. In 1984 it
was possible for Mærsk McKinney Møller, whose
fund had financed the installation of electricity, to
turn on the lights and reopen the museum. Alter this
the museum embarked upon a gradual renewal of
the approximately 2,000 sq. m. of exhibition space, a
task which is expected to be completed sometime in
(he middle of the 90's, and at the same time the num
ber of special exhibitions was increased.
The need to bring together the activities associ-

ated with the library, registration, the archives and
the administration was met in 198(5 with the acquisi
tion of what had been the main building of the mili
tary barracks just outside the castle itself. However,
more space for storage and workshops still remains
highest on the museum's want list.
Manv of the new tasks had to be tackled with the
help of temporary employees, but thanks to the
good offices of the Ministry of Industry it was possi
ble from 1987 to increase the number of permanent
staff by one assistant curator, one conservation tech
nician, a half-time photographer and a half-time li
brarian.
In the course of the jubilee year the board of di
rectors has approved an outline of the museum's
activities up until the year 2000.
Among the new tasks which can be mentioned are
a more determined effort on the part of the museum
to document the existing commercial shipping and
its related industries. The last (50 years of shipping
will also be given greater emphasis. The activities of
the museum will be concentrated in five projects:

Life in the Danish Merchant Fleet 1930-2000
An interview investigation with a questionnaire.
Documentation at Sea
The museum staff will go to sea in order to register
and describe the work and daily life on board ships.
Instruments for Navigation and Communication
The collecting of instruments.
Shipbuilding in the 20th Century
A combined survey of the preserved material, the
collecting of supplementary material and, in coope
ration with others, the documentation of the build
ing of a new ship from the project stage to the sea
trials.
Harbour life
The registration and documentation of' the environ
ment, functions ancl work in a container harbour.

Fhe key word in the projects is cooperation, both
with the people carrying on a trade and with mu
seums with a maritime interest as well as related re
search institutions.
Submarine archaeology is one of the new
methods of collecting material for the Danish Mari
time Museum and was used in the first big project of
1990, the extensive documentation of two naval ves
sels which were built al the end of the 16th century.
In 1(517 and 1618 the two ships, "Gideon" and 'Josephat", which had finished their service, were sunk
at Elsinore to be used as breakwaters for the town's
first harbour.
Since the wrecks were due to be covered by road
lanes to new ferry berths later in 1990, the project
had to be carried out under great pressure of time. A
special publication dealing with the investigation of
the wrecks is underway in the museum's MARJTEMA
series.
In some fields the museum will continue with
tasks which have long been part of its daily activities,
- but now they will be organised in a new way. This in
cludes giving advice on restoration to the owners of
older ships which are worth preserving. To this end
the museum, in cooperation with the National Mu
seum and the Wooden Ships Association, has estab
lished the Ship Preservation Fund. In 1990 the Fund
was allocated a three-year grant by the Finance (Com
mittee of the Danish parliament amounting to
400.000 D.kr. a year. Although this is a very modest
sum, it is nevertheless the first significant acceptance
of the fact that the preservation of vessels with a
great cultural-historical value is also the responsibil
ity of the state.
Whether or not it is possible to put into effect the
plans outlined here depends, however, to a great ex
tent on whether or not the museum in the years to
come can increase its income and also find space for
new storerooms ancl workshops.
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Ptolemæos' verdenskort. Konrad Männert: Geogra
phie der Griechen und Römer etc. Vol. 1.
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Ptolemaeus' map of the world. Konrad Männert: Geograp
hie der Griechen und Römer etc., vol. 1.

Kåre Lauring: Da vejene måtte anses for usikre
betakkede jeg mig for at rejse
(Girolamo de Santo Stefano 1499)

11618 afsejlede den førsle danske flåde til
Indien og Ceylon. En dansk koloni, Trankebar,
var ved al blive skabt. Men hvilke forestillinger
gjorde datidens mennesker sig om Indien, og
hvilke oplysninger stod, til rådighed, for dem ?
Med start helt tilbage i den klassiske litteratur
gennemgår Kåre Lauring litteraturen ved
rørende Indien og Ceylon, der før 1618 var
udkommet i Danmark og ude i Europa.

- “vi så et antal eller nogle stabler bøger sat
til salg. Jeg tøvede ikke et minut, men ka
stede mig med største iver over disse bøger.
De var alle på græsk og fulde af eventyr og
fabler - men skrevet af forfattere af ret stor
anseelse. Selve bindene var imidlertid mug
ne med store pletter af skimmel, og deres
tilstand og fremtoning viste, at de var ved
hurtigt at gå til grunde.
Jeg gik dog alligevel frem til disken og
spurgte om prisen, og idet jeg blev forledt
af den vidunderlige og komplet uventede
billige pris, købte jeg et stort antal bøger
for nogle få kobbermønter”1.
Ovenstående er skrevet for ca. 1900 år
siden. Uagtet alderen virker det stadig, som
omhandlede det gårsdagens indkøb i den
lokale antikvarboglade.
Det stammer fra bogen Nodes Atticae
(Attiske nætter), en erindringsskildring fra
Athen- skrevet af den romerske historiker

Aulus Gellus (ca. 130 - 180 e.Kr.). Man for
står hans glæde, for mellem det, han fandt
- mugne med store pletter af skimmel - var
bl.a. Indika skrevet omkring 390 f.Kr. af
Ktesias fra Knidos, det første egentlige
værk om Indien skrevet af en europæer.
August 1618 stod jagten “Øresund” fra
København nordpå gennem Sundet med
kurs mod Ceylon og Indien. 2000 år lå der
mellem Indika og jagten “Øresund’s afsejling, men stadig stod skibets bestemmelses
sted for de fleste som både fjernt og
ukendt.
Men hvor fjernt var det egentlig? Hvilke
oplysninger om landene øst for Afrika stod
til rådighed for 1600-tallets interesserede
borgere, og hvad var der indtil 1618 egent
lig udkommet af bøger om de lande? Hvor
meget var blevet udgivet i Danmark? Hvor
meget var der blevet købt hjem til landet?
Vi skal her kun beskæftige os med Indi
en, herunder specielt østkysten eller Coromandelkysten og Ceylon. De forfattere, vi
skal have fat i, er fortrinsvis dem, der selv
har været i Indien, og de oplysninger, der
interesserer her, er dem, der vedrører han
del og navigation.
Emnet spænder vidt, måske for vidt til
en artikel. Der kan derfor også kun blive ta
le om en introduktion til emnet. Meget er
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udeladt, mindre forhåbentlig glemt. Bag
grundsudviklingen i Europa og Asien vil
kun lige blive berørt.
Den første europæer, der skrev om Indien,
var en græsk officer og geograf, Scylax fra
Caryanda. I 515 erobrede Darius I af Persi
en området omkring Indusfloden. Efter
erobringen sendte han Scylax ud for at se
på de nyvundne territorier. Scylax sejlede
ned ad Indusfloden i næsten hele dens
længde, og derefter langs den arabiske kyst
tilbage til Persien. Efter hjemkomsten afle
verede han et “periplus”, eller en kystbe
skrivelse, vel nok den ældste vi har kend
skab til. Den er, bortset fra enkelte citater,
siden gået til grunde, men hos Necateus fra
Milet (se nedenfor) er dele af den ud
givet*3.
Ifølge Scylax var Indien verdens yderste
land. Øst derfor var kun ørken. Samtiden
mente, at jorden var en smal plet midt på
en stor skive omgivet af enten vand, som
hos Homer, eller ørken som hos Herodot4.
Indien var rigt, fortsatte Scylax, for i de
nordlige bjergområder fandtes store myre
tuer fulde af guld. Inderne selv derimod
var nogle underlige væsener, nogle af dem
havde fødder så store, at de kunne bruge
dem som parasoller*7.
Omkring 430 f.Kr. skrev Herodot fra
Halicarnassos en historie i 9 bind. Den
handler fortrinsvis om krigen mellem
Grækenland og Persien fra ca. 560 til ca.
460 f.Kr., men i værket nævner han også en
del om Indien. Han havde ikke som Scylax
besøgt landet, men baserede sine oplysnin
ger på det, han havde læst og hørt fra folk,
der havde været der. Han nævner, at på
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den tid sejlede handelsskibe fra Fønikien
på Indien, og indiske soldater tjente i den
persiske hær.
En af de væsentligste af Herodots kilder
var Hecateus fra Mileos, der omkring 500
f.Kr. skrev en bog med titlen Pengesis Ges
(Rejse omkring jorden), hvoraf vi i dag har
331 fragmenter tilbage, foruden resumeer
og henvisninger i andre værker.
Den næste, der skrev om Indien, var den
ovenfor nævnte Ktesias fra Knidos, en lille
by på Tyrkiets kyst lige over for Kos. Ktesias
var da også læge, ogi 17 år ansat ved Darius
IPs hof i Persien. Omkring 398 f.Kr. rejste
Ktesias til sin hjemstavn, og der skrev han
først Perserrigets Historie i 23 bind, og der
næst Indika, bogen om Indien.
Den fulde tekst til Indika er gået tabt,
men omkring 860 e.Kr. skrev en forhen
værende patriark i Konstantinopel, Pothio,
en Bibliotéké, en gennemgang med resumé
af 280 bind klassisk græsk litteratur, deri
blandt Indika6, og der findes større eller
mindre uddrag i flere af den klassiske ver
dens senere geografiske værker7.
Ktesias havde været i Persien. Om han
også havde været i Indien er tvivlsomt.
Hans værk byggede, som Herodots, på det,
han havde læst og hørt. Det var ikke
småting, han havde hørt, og det er med In
dika, vi for alvor får indført de mange fab
ler og skrøner om Indien, som kommer til
at gå igen i megen af Middelalderens litte
ratur.
Ifølge Ktesias boede der lige så mange
mennesker i Indien som i resten af verden
tilsammen. Det lyder måske ikke så urime
ligt, hvis man med Indien mener alt land
øst for Indus. Det regnede aldrig, men jor

den fik vand fra floderne8. Inderne levede
normalt omkring 120 til 150 år, de gamle
blev op til 200 år9.1 nogle bjergområder le
vede der folk, der havde 8 fingre og 9
tæer10. I bjergene levede også den farlige
“Mastikhora”, et fabeldyr på størrelse med
en løve, rødt med menneskeansigt og skor
pionhale11, og der levede “Griffe”, en slags
bevingede løver med fuglehoveder12. En
delig nævner Ktesias en anden menneske
type, “Kynokephaloi”, mennesker med
hundehoveder, der også levede i de nordli
ge bjergområder13.
Omkring 300 f.Kr. sendte kong Seleucos
Nicator, hersker over den østlige del af

Alexander d. Stores gamle verdensrige, hi
storikeren og diplomaten Megasthenes
som sin ambassadør til riget Prasii ved Gan
gesfloden, tæt ved det nuværende Patna.
Efter sin hjemkomst skrev han om Indi
en i et værk på fire bøger. Bind I var om
geografi, byer og mennesker. Bind II og III
handlede om samfundsforhold, politik, re
ligion, medens bind IV var om landets
historie, derunder arkæologi og legender.
Hos Megasthenes hørte europæerne for
første gang om lande, hvor solen ved mid
dagstid stod lige over ens hoved, og hvor
skyggerne om sommeren faldt mod syd og
om vinteren mod nord14.
Desuden kunne Megasthenes fortælle
om en ø, Taprobane, der var adskilt fra ho
vedlandet med en flod. Den første sætning
europæerne læste om øen Ceylon13.
Erathostenes (ca. 276-195 f.Kr.), andenbi
bliotekar ved biblioteket i Alexandria, og
ellers mest kendt for at have lavet den klas
siske verdens mest præcise udregning af
klodens omkreds, samlede i årene før 200
f.Kr. sin samtids viden om Indien og Ceylon
i en Geographica. Kun fragmenter af den er
bevaret, men hos den senere græske geo
graf Strabo har vi et resumé af Erathoste
nes’ bog.
Erathostenes mente, at jorden var rund,
hvad der ikke er noget at sige til, da han
selv havde beregnet det system, hvorefter
Fødder så store at de kunne bruge dem som parasol
ler. Sebastian Münster: Cosmographie, Basel 1578.
Det kgl. Bibliotek.
Feet so big that they could be used
as parasols. Sebastion Münster: Cosmographie, Basel
15 7’«S’. The Boy a I Library.

han målte dens omkreds. Han mente, at
det østligste land var Indien med floden
Ganges. Det var jo ikke helt rigtigt, men
han var den første, der viste Indien som en
halvø, der stak ud i Det indiske Ocean med
øen Ceylon liggende øst for.
Efter Alexander d. Stores død i 323 f.Kr.
blev handelen mellem Indien og Middel
havet overtaget af persere og ægyptere. Va
restrømmen gik nu via Persergolfen og Eu
frat eller gennem Det røde Hav og Nilen
op til Cairo eller Alexandria.
Med romernes indtog på scenen i det
sidste århundrede før Kristi fødsel blev dis
se handelsruter bevaret, men disse ægypti
ske og persiske købmænd blev tildels skub
bet ud til fordel for romerske og græske.
Etableringen af Det romerske Imperi
um, sammenslutningen af hele Middelha
vet til et kæmpemarked, hvor der herskede
fred og sikkerhed, førte til et stort opsving
for handelen, ikke alene i Middelhavet,
men også for handelsforbindelsen mellem
Europa og Asien16.
Denne udvikling begyndte i 25 f.Kr., da
kejser Augustus sendte præfekten Aelius
Tallus på en rejse gennem Ægypten over
Den arabiske Halvø til Aden og Yemen, for
på vejen at lave allianceaftaler med de loka
le fyrster om sikkerhed for romerske han
delsvarer i transit gennem deres lande17.

Et af de første steder, vi finder den udvik
ling nævnt, er hos geografen Strabo, født
63 f.Kr. i det nordøstlige Tyrki. Efter som
pensionist at være vendt tilbage til sin føde
egn skrev han en geografi på 17 bind, hvor
især bind II, XVI og XVII handler om Asi
en. Desværre byggede Strabo kun på egne
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erfaringer, eller på de tidlige græske kilder.
Beretninger fra søfolk og andre, der havde
rejst i Indien, interesserede ham ikke.
Om væksten i Romerrigets handel med
Indien i årene efter Aelius Tallus fortæller
Strabo: “Jeg fik at vide, at helt op imod 120
skibe sejler fra Myos Hormus (nu Quelon)
ved Det røde Hav til Indien (om året, min
anmærkning), hvorimod der tidligere, un
der Ptolemæos (må være 13. eller 14. dvs.
59-30 f.Kr. min anmærkning) kun var me
get få, der turde gøre den rejse og handle
med indiske varer”18.
Med tilbage: “Fra Indien og det yderste
af Ethiopien”19 havde skibene: Skind, hu
der, kashmir-uld, elfenben, perler, silke, in
gefær, kanel, kryddernelliker, muskat, indi
go, bomuld, ibenholt og sandeltræ20.
Hvoraf vi kan se, at Romerriget via Indien
også stod i forbindelse med Kina, Ceylon,
Molukkerne, Sumatra og Java.
Også Plinius den Ældre (23 f.Kr. - 79
f.Kr.) skrev i sin Historia Naturalis, bog VI,
om Romerrigets forbindelser med Indien
og det øvrige Asien. Ifølge Plinius er det,
når man skal til Indien, bedst at starte ud
fra byen Ras Fartak på sydkysten af Den ara
biske Halvø (52° 15’ øst) og derfra sætte
kursen mod Sigerius (nu Jaigarh) på Indi
ens vestkyst, Malabarkysten. Det gør man,
siger Plinius: “Med en vestenvind (for hvil
ken det lokale navn er Hippalus)”21. For
bindelsen med Indien var vigtig: “I betragt
ning af, at intet år modtager Indien mindre
end 50 millioner sestertier af imperiets rig
domme, for hvilke de sender handelsvarer
retur, der bliver solgt hos os for omkring
100 gange deres indkøbspris”22.
Plinius fortæller også, at der under kej-

ser Claudius havde været en ambassade fra
Ceylon i Rom, og at romeren Annius Plocamus havde tilbragt 6 måneder på Ceylon,
efter at en storm havde slået hans skib ud af
kurs.
Om ambassaden til Rom fortæller Plini
us videre, at det, der under opholdet for
bavsede singaleserne mest, var, “at deres
skygge faldt mod vores himmel og ikke
mod deres, og at solen stod op på venstre
side af beskueren og gik ned på hans højre
i stedet for vice versa”-3.
Omtrent samtidig med Plinius’ Historia
Naturalis udkom også et anonymt værk Pe-

Verclen ifølge Erathostenes og Strabo. Sycl for Indien
ses Taprobane, oldtidens betegnelse fôr Ceylon.
Konrad Männert: Geographie der Griechen und
Römer aus ihren Schriften Dargestellt. Vol 1. Nürn
berg 1799. Forf. samling.
The world according to
Erathostenes and Strabo. South of India lies 'Taprobane ,
the name used for Ceylon in antiquity. Konrad Manner!:
Geographie der Griechen und Römer aus ihren Schriften
Dargestellt, vol. 1. Nürnberg 1799. The author's collection.

riplus Maris Erythrcei (Rundrejse i Det indi
ske Ocean), vel nok et af de væsentligste
værker, der blev udgivet om handel på Asi
en i klassisk tid.
Forfatteren var græsk købmand, vi ken
der ikke hans navn, men han var bosat i Be-
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renice, en havneby i clet sydlige Ægypten.
Han var berejst og havde ifølge egne oplys
ninger sejlet langs Østafrika helt ned til
omkring 7° S. Han havde rejst mod øst,
over til Kane (nu Hisn Gerab) på sydkysten
af Den arabiske Halvø, hvorfra han med
sydvestmonsunen var sat over til Malabarkysten af Indien.
Om rejsen fra Kane til Indien fortælles
Periplus: At man ved at bruge sydvestmon
sunen kan sejle direkte. Det siges, at den
rute blev opfundet af en græsk skipper ved
navn Hippalos, som ifølge Plinius (se side
5) var kommet til at give navn til den vind,
man brugte.
Hvornår Hippalos gjorde sin opdagelse
er usikkert. Normalt har man sat tidspunk
tet til omkring kejser Claudius’ regerings
tid, 41-54 e.Kr., men andre mener, at tids
punktet skal rykkes væsentligt tilbage. Om
kring 120 - 110 f.Kr. sejlede en græker Eudoxos fra Cysicos, mellem Ægypten og In
dien, og det er hævdet, at Hippalos sejlede
for ham. Det er i kilderne ikke nævnt tidli
gere end Plinius og Periplus, hvilket vil sige
75-85 e.Kr. Det er selvfølgelig sent, hvis det
er sket så tidligt som 120-110 f.Kr.-4.
Periplus Maris Erythræi er en lærebog
om handel og navigation i området øst for
Afrika. Bogen indledes med en gennem
gang af alle havnebyer langs Det røde Flav
og videre ned langs Afrikas østkyst til om
kring Ækvator. Derefter gennemgås alle
havnebyer langs med sydkysten af den ara
biske halvø over Persergolfen og Sokotra,
videre hen langs Iran og Pakistan til den
første større havneby i Indien, Babarikon
ved Indusflodens delta, hvorfra man eks
porterede: Safirer, pelsværk, silke, bomuld
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og indigo-3. Derfra gik det videre til næste
større handelsby: Barugaza, (nu Bhara) i
Gambaygolfen, hvorfra man bl.a. eksporte
rede silke, bomuld og peber-6.
Fra Barugaza fortsatte rejsen ned ad
Malabarkysten, rundt om Cape Comorin
og Ceylon og op ad Coromandelkysten,
forbi byen Kamara, måske det nuværende
Kauweri, lige nord for det senere Trankebar-7, og derfra op til Gangesfloden og
Bengalen, hvor Periplus’en slutter: “På den
anden side af det område, lige under nord
------ligger et e^er tindet sted i Thina, en
meget stor by - ikke ved kysten, men i det
indre af landet - ved navn Thina, hvorfra
silke bliver ført over land til Barugaza. At
trænge frem til Thina er ikke nemt, kun få
købmænd slipper fra det, og det sjæl
dent”^.

Flavius Ar rianus blev født omkring 89 e.Kr.
Under kejser Hadrian var han guvernør
over provinsen Cappadocia (nu Tyrkiet
nord for Syrien), men som pensionist slog
han sig ned i Athen, og der skrev han om
kring 150 e.Kr. Alexander d. Stores histo
rie, hvoraf et bind, Indika, er om Indien.
Indika handler mest om dyr, mennesker
og samfundsforhold, de væsentligste kilder
er Eratosthenes og Megasthenes. Når den
alligevel er nævnt, er det fordi, den har be
retningen om to græske flådeofficerer, Nearchos og Onesicritos, der i 325 - 323 f.Kr.
foretog en sørejse fra Indus langs med syd
kysten af Den arabiske Halvø til Persergol
fen og op ad Eufrat til Babylon.
Claudius Aelianus' (170-235 e.Kr.) De Natu
ra Animalium, er en samling anekdoter om

dyr og mennesker, men den handler også
om Indien. Aelian blev meget populær i
Middelalderen, og da hans væsentligste kil
de var Ktesias fra Knidus, var det bl.a. via
Aelian, vi fik de mange fabler om dyr og
mennesker ind i den mere fantasifulde del
af middelalderens geografiske litteratur.

Ptolemæos (100-160 e.K.) er nok den klas
siske verdens mest betydelige geograf.
Hans store værk Geographike på 8 bind
handler mest om, hvordan man kortlægger
jorden, og om de forskellige steders geo
grafiske placering. Men derudover findes
også en grundig gennemgang af Det indi
ske Ocean og landene omkring det. I al
mindelighed var Ptolemæos' grundlag Era
thostenes og Hipparcos, men i afsnittet om
Det indiske Ocean byggede han for en stor
del på købmænd, der havde rejst i om
rådet-9.
Ptolemæos beskriver Sydindien og Cey
lon. Fra det sidste eksporterede man: Ris,
ingefær, honning, safirer, guld, sølv, tigre
og elefanter. Varerne blev eksporteret til
Malabarkysten, hvorfra de blev reeksporte
ret til Middelhavsområdet.
Altsammen godt og grundigt, bortset
fra beregningen af Ceylons areal som han
fik gjort 14 gange for stort30. Når vi allige
vel går let hen over Ptolemæos, er det fordi
der i dag hersker stor tvivl netop om de be
skrivende geografiske afsnit. Er de skrevet
af Ptolemæos, eller er forfatteren en byzan
tinsk lærd fra omkring 1000 e.Kr.31. Uanset
det ene eller det andet, fik Ptolemæos stor
indflydelse på opdagelserne, for det var
ham, der satte Asien til en længde af 180
mod de rigtige 130 , hvorved han gav sit

væsentlige bidrag til, at Columbus ville sej
le vestover til Asien, i stedet for syd om Afri
ka3*.

Kosmas Indikopleustes, (ca. 500-600 e.Ki.),
blev født i Alexandria og uddannet som
købmand. Ifølge eget udsagn havde han
rejst over det meste af Middelhavet, Det rø
de Hav, Persergolfen, Ethiopien og Indien,
hvad hans tilnavn jo også kan tyde på. Om
kring 550 gik Kosmas i kloster, og der skev
han sin Kristelige Topografi, hvori bl.a. ind
går en beskrivelse af Coromandelkysten og
Ceylon.
Om Ceylon fortalte han: “Øen er et stort
tilholdssted for skibe fra alle dele af Indien,
fra Persien og Ethiopien, på samme måde
afsender den mange af sine egne til frem
mede havne. Og fra de indre lande jeg me
ner Kina og andre markeder i den retning,
medtager de silke, kryddernelliker, sandel
træ og deres andre produkter, som de igen
sender videre til andre havne’-3. En klar
beskrivelse af den placering, som bindeled
mellem øst og vest, Ceylon var ved at opnå
i de år, hvor handelsfolk fra de arabiske
lande og Indien via Ceylon mødtes med
handelsfolk fra Java, Sumatra og Kina.

Med Kosmas slutter vi den klassiske perio
de, og vi har set, at fra den spæde start un
der grækerne voksede under romerne,
specielt i perioden efter 25 f.Kr., en fast
tømret handelsforbindelse frem mellem
Rom og Indien.
Udsendinge fra Ceylon nåede til Rom,
og romerske udsendinge, måske i form af
syriske købmænd, nåede i 166 e.Kr. helt ud
til kysten af Vietnam. I Mekongflodens clel61

ta har man da også fundet 2 romerske
mønter fra perioden mellem 130-180
e.Kr.34.
På trods af den store stigning i handelen
skal man dog passe på ikke at komme til at
overdrive forbindelsens betydning. For set
i forhold til Romerrigets totale handel, var
handelen østover nok mere eksotisk og
spændende, end den var væsentligt.
Efter ca. 100 e.Kr. begyndte romerske
og græske handelsfolk langsomt at trække
sig ud af handelen på Indien. De koncen
trerede sig fra da af om handelen i den
vestlige ende af Middelhavet, medens han
delen på Indien blev overladt til ægyptere,
syrere og persere36.
Med den store møntforringelse, der sat
te ind fra kejser Caracallas regeringstid
(211-217 e.Kr.), blev forbindelsen mellem
Rom og Indien yderligere svækket, og med
borgerkrigen, der fulgte efter kejser Dioc
letian i 305, blev forbindelsen næsten helt
afbrudt. Først da kejser Konstantin efter
324 samlede hele riget, kom der igen gang
i handelen, men fra da af var den styret fra
Konstantinopel. Først med Venedig, Genua
og de andre norditalienske byers frem
march omkring år 1000 fik Vesteuropa igen
forbindelse østover37.

Disciplen: Siger mig først af Asia
Mesteren. Asia byrjes der som solen opgaar
og ligger næst Paradis, og igennem Asia fly
der fire floder af en kilde, der er i Paradis
og flyder saa om alverden.
Disciplen: Hvad land ligger næst Paradis af
de landskab der i Asia er?
Mesteren: Det hedder India, og til clet land
er storligen ilde at komme, fordi det er om62

sludet anden vegne med et stort vand, der
hedder Verdenshavet og anden vegne med
et stort vand som hedder Indus, der clet
land hedder efter. Og det samme land In
dia ligger saa langt fra alle land, at ingen
mand fanger did seilet i stækkre stund end
et halvt aar. {Lucidarius: En folkebog fra
Middelalderen33, udg. 1909).
I perioden mellem 600 og 1200 var der
kun enkelte, der skrev om Indien, og de
byggede mest på de gamle grækere, med
fabler og skrøner, eller de gjorde som Isodore af Seville, der i sin Etymologae om Indi
en lagde Biblen til grund for sin viden.
Europa var gået i stå, men ude østpå
fortsatte man med at rejse og at handle. I
700-tallet havde Canton 200.000 indbygge
re, hvoriblandt var store kolonier af uden
landske købmænd fra Malaya, Indien, Java,
Sumatra, Vietnam, Persien og de arabiske
lande. Af de sidste var der så mange, at by
en i 758 blev plyndret af persiske og arabi
ske sørøvere, der havde slået sig necl på øen
Hainan i Cantonbugten39.
Først langsomt begyndte europæerne
igen at dukke op ude østpå. De få, der nåe
de frem, rejste ad karavaneruterne gen
nem Lilleasien, eller ned af Eufrat og vide
re gennem Persergolfen. Den direkte rute
over Det indiske Ocean, fra Østafrika til In
dien, havde europæerne glemt for de
næste 1000 år.
Den første af Middelalderens langfarere,
og vel nok også den mest kendte, er Marco
Polo, der skænkede Europa den første
øjenvidneskildring fra Kina.
I 1271 startede den unge Marco sam
men mecl faderen Nicolo og onklen Maf-

feo på deres lange rejse gennem Lilleasien
og Centralasien mod Kublai Khans hof i
Peking. Sytten år blev familien Polo i Kub
lai Khans tjeneste, først i 1295 vendte de
hjem til Venedig. Efter hjemkomsten blev
Marco Polo taget til fange i en krig mellem
Venedig og Genua, og det var under fæng
selsophold i Genua, at han dikterede sine
rejseoplevelser til sin cellekammerat Rusti
chello. Bogen hed først II Milione, senere
efter tilbagekomsten til Venedig skrev Mar
co Polo den om i udvidet form, og den
kom da til at hedde Divisement clou Monde
(Beskrivelse af Verden). Bogen blev en
bestseller, vi skal ikke her komme ind på al
le de udgaver, den er udkommet i, men
kun gøre opmærksom på, at i håndskrevne
manuskripter eksisterer den i dag i 140 for
skellige udgaver.
I 1290, mens Marco Polo endnu var i Ki
na, fik han til opgave at føre en ung prin
sesse med skib til Persergolfen. Den unge
dame skulle giftes, Marco Polo skulle hjem,
og fra Canton sejlede de to sydpå gennem
Malaccastrædet og derefter vest forbi Coro
mandelkysten, Ceylon og op langs Malabarkysten mod Persergolfen.
Om Coromandelkysten fortalte Marco
Polo, at man havde en stor import af heste
fra Persergolfen. De blev sejlet til Sydindien fra Kaiz, Hormuz og Aden, op imod
2.000 om året til en pris af 100 mark sølv pr.
stk. Arsagen til den store import var, at in
derne ikke selv havde heste og intet anede
om, hvordan man behandlede dem, så de
stakkels dyr døde næsten lige så hurtigt,
som de nåede frem40.
Arabiske forfattere bekræfter historien,
og ifølge dem skyldtes det, at hestene straks

efter ankomsten blev opstaldet, bundet
stramt så de ikke kunne røre sig, hvorefter
de blev opfedet oven på den lange sørejse.
I 40 døgn foregik kuren, hvorefter hestene
blev løsladt og straks efter prøvet under en
rask galop41.
Ceylon var ifølge Marco Polo et rigt land
med ædelstene, safirer, rubiner og amety
ster. Og han giver en præcis skildring af det
store årlige perlefiskeri i Manaargolfen.
Det foregik fra ca. 1. april til ca. 15. maj.
Kongen skulle have 10% af udbyttet, mens
de, der ved hjælp af trolclom og åndemaneri, holdt hajerne på afstand, skulle have
5%. Endelig nævner han: “Og de har brasiltræ (rødtræ) og langt den bedste i verden”.
Med dette mener G.P. Parks i The Book of
Marco Polo, at der her er tale om kanel, og
hvis det er rigtigt, (det er ikke nævnt i II
Milione) så er det første gang, europæerne
får at vide at den bedste kanel kommer fra
Ceylon.
Næsten samtidig med Marco Polo var en
anden europæer også i området. Det var
John af Montecorvino, en franciskaner
munk der i 1289 blev sendt til Peking af pa
ve Nicholas IV4-. Senere blev han ærkebi
skop af Cambluc (på grænsen mellem
USSR, Kina og Mongolske Folkerepublik),
hvor han døde i 13284‘\
I en serie breve hjem til Europa fortalte
han om sine oplevelser, og om de lande
han rejste igennem. I 1291 tilbragte han 13
måneder på Coromandelkysten, og han
fortæller om handelsruterne mellem Hor
muz og Malabarkysten og rundt om Cape
Comorin til Ceylon og Coromandelkysten.
Fra april til oktober står vinden i vest, for-
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tæller han, og man kan derfor ikke sejle fra
Indien mod Persergolfen. Fra oktober til
marts derimod er det modsat. Fra midten
af maj til slutningen af oktober blæser vin
den så hårdt, at skibe, der endnu ikke er
nået i havn, kun når frem med held. Men
det skyldes også, fortsætter han, at skibene
er meget dårlige, uden jernnagler eller kalfatring, syet sammen med tov, som var det
tøj, og hvis tovet knækkede, skvattede hele
skuden fra hinanden49.

En anden franciskanermunk, der i de år
rejste mod øst, var Odoric af Pordenone.
Han drog hjemmefra i 1316, og over Kon
stantinopel, Trabiz, Bagdad og Hormuz gik
det mod Indien, hvor han nåede frem om
kring 1321-2245.
Fra Malabarkysten rejste han rundt om
Cape Comorin op til Madras, disciplen St.

Fiskefartøjer fra Goa og Cochin. Det nærmeste, en
katamaranbåd kaldet Almadias, er lavet af flere styk
ker tømmer, der er syet sammen. De to bageste ski
be, kaldet Tomes og Palegua, er skåret ud af ét stykke
tømmer. Orientalischen Indien, 2. del: Von allen
Völckern, Insulen, Meerporten, sliessenden Wass
ern und anderen Orten so von Portugal aus lengst
dem Gestaden Aphrica biss in Ost Indien und zu
dem Land China sampl andern Insulen zu sehen
seind. ed: Hans Dietrich und Hans Israel de Bry.
Frankfurt am Meym 1598. Det kgl. Bibliotek.
Fishing vessels from Goa and Cochin. The front ship,
a catamaran boat called Almadias, is made of several pie
ces of timber smm together. The two back ships, called Tomes
and Palegua, are carved out of one piece of timber. Orien
talischen Indien, pt. 2, ed.: I Ians Dietrich und Hans Isra
el de Bry, Frankfurt am Meym 1598. The Royal Library.

Thomas grav i Sao Thomé46. Fra Madras
gik rejsen til Sumatra, Java, Borneo og der
fra til Peking, hvor han blev i tre år. Hjem
rejsen foregik over land via Kabul, og i
1330 var Odoric i Venedig. I et Franciska
nerkloster i Padua dikterede han i maj
1330 sine rejseoplevelser til en kollega,
broder William af Sologna
Odoric døde i januar 1331, men hans
rejseskildringer levede længe efter ham og
blev meget populære. De kom i flere hånd
skrevne udgaver, og i løbet af 1500-tallet
blev de trykt i flere forskellige udgaver.
Så populære blev de, at de kom til at lig
ge til grund for endnu en af 1300-tallets po
pulære rejseskildringer nemlig: The Voyage
and Travels of Sir John Mandeville, fra 1365.
En opdigtet rejseskildring fuld af fabler,
mærkelige fortællinger og eventyr. Men
som sin arabiske pendant, fra ca. 800 e.Kr.,
Sindbad Søfareren, med en solid base i ti
dens litteratur om rejser, søfart og handel.
Om de sidste to emner har Odoric af
Pordenone ikke mange oplysninger, han er
mere interesseret i mennesker og religion.
Han nævner dog, at Ceylon ud over elefan
ter også er rig på ædelstene, men ellers får
vi bare at vide: “Og denne ø har store
mængder af fødevarer, og mange andre ra
re sager om hvilke jeg ikke vil skrive”.
Odoric er, sammen med Marco Polo,
den første europæer, der nævner Sumatra,
eller Sumoltra, som han kaldte det, og han
fortæller, at da han nåede dertil: “Begyndte
jeg at tabe Nordstjernen af syne, da jorden
kom imellem”48. Sumatra selv var ikke no
get rart sted, øen havde stor import af
børn, som indbyggerne var meget glade
for, serveret på middagsbordet49.
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Omtrent samtidig med Odoric udkom også
Mirabilia Descripta, Østens underværk, skre
vet af en dominikanermunk Jordan af Severac, eller som han også kaldtes Broder
Jordanus. Han var i Indien første gang i
1321-22, og han kunne fortælle, at nogle af
St. Thomas’ gamle kristne menigheder sta
dig holdt til ned langs kysterne af Sydindien. I april 1330 blev han da også af pave Jo
hannes 22 udnævnt til biskop af Quilon på
Malabarkysten.
Også Broder Jordanus var mest interes
seret i mennesker og religion, men der er
dog enkelte oplysninger at finde: “I dette
Indien er der peber, ingefær, kanel, brasiltræ og andre krydderier”. “Ingefær er en
planterod - peber er en plantefrugt. Frug
ten er først grøn, for så når den er moden,
at blive brun og rynket, som vi ser den”.
“Kanel er barken på et stort træ”. Og om
øerne ud for Indien: “Der er en der kaldes
Silem, hvorfra man får de bedste ædelstene
i hele verden”30.
Om Java hedder det: “Også der produ
cerer man cubébe, muskat og muskatblom
me og alle de andre fine krydderier undta
gen peber”31. Med hensyn til Sumatra der
imod var det som med Odoric noget gan
ske andet, der tiltrak sig opmærksomhed:
“I et specielt område af den ø nyder de at
spise hvide og fede mennesker, når de kan
få fat på dem”3-.
Broder Jordanus skildring eksisterede i
Middelalderen kun i manuskriptform, som
trykt bog blev den ikke udgivet før 1839. Så
skønt den er nævnt her, skal den ikke reg
nes rigtigt med i 1600-tallets litterære op
fattelse af Indien.
Heller ikke vel nok Middelhavsområ
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dets største rejsende, Ibn Battuta, var kendt
i Europa på den tid. Han var født i Tanger
lige efter århundredeskiftet, i 1325 rejste
han hjemmefra og startede på, hvad der
oprindeligt kun var tænkt som en pilgrims
rejse til Mekka. Det blev dog til lidt mere.
Ikke før 1354 vendte Ibn Battuta tilbage, ef
ter en rejse der havde ført ham gennem:
Nordafrika, Lilleasien, Indien, Ceylon, Ja
va, Sumatra, Kina, derfra retur og ned ad
Vestafiïkas kyst til Niger floden og derfra til
bage til Tanger. I alt 120.000 km på små 30
år. Hans beretning er nok den bedste rejse
skildring, vi har fra Middelalderen, antallet
af kilometer, han har rejst, blev ikke
overgået før i nyere tid, men 1600-tallet
kendte ham ikke. Første europæiske udga
ve af Ibn Battutas rejser er engelsk og trykt
i 1829.

En bog, der heller ikke udkom i sin samtid,
er Bogen om Viden, med undertitlen: Om alle
Kongedømmer, Lande og Fyrstedømmer der eksi
sterer i Verden. Bogen er fra ca. 1350, skrevet
af en anonym spansk franciskanermunk. At
dømme efter bogen havde den anonyme
munk fået set sig om. Han havde også
været i Danmark, men ellers rejst langs
Vestafrikas kyst, og han beskriver Azorerne,

Karavane på vej fra Aleppo over Basra til Hormuz. Ifølge teksten rejste hvert år, i månederne april til
september, op imod (5.000 købmænd ad den rute.
Orientalischen Indien 2. del: Von allen Völckern
etc. ed. de Bry, 1598. Det kgl. Bibliotek.
Caravan
on its way from Aleppo via Basra to Hormuz. According to
(he (ext somewhere in the region of 6,000 merchants travel
led this route every year from April to September. Orientali
schen Indien pt. 2, ed.: de Bry, 1598. The Royal Library.
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Madeira og Kanarieøerne. Derfra drog han
videre langs med kysten af Senegal, Sierra
Leone og ind i Guineabugten til Nigerflodens delta, op gennem det nuværende
Mali og tværs gennem Sahara til Cairo,
hvor han undervejs husker at notere, at
han på sin vej mødte adskillige købmænd
fra Genua:)A Fra Cairo gik turen over Det
røde Hav, Den arabiske Halvø, Persergol
fen og Sokotra til Indien, Ceylon og videre
østpå.
Kort sagt, en berejst herre, der passere
de Cap Bojador i Vestafrika små 80 år før
portugiseren Gili Eannes nåede rundt om
det punkt.
Der er dog usikkerhed om bogen. For
nok havde den gode munk sikkert rejst me
get, men havde han rejst så meget? Afsnit
tet om Afrika er ret præcist, og sikkert stort
set godt nok, men for resten er der for en
stor del tale om opsamling fra andre kilder.
I hans samtid var det kun afsnittet om Afri
ka, der er anerkendt som det mest pålideli
ge, og det i manuskript. På tryk kom bogen
ikke før en spansk udgave fra 1877.
Ca. 1444 kom en venezianer, Nicolo de
Conti, til pave Eugenius IV’s hof. De Conti
havde rejst igennem de arabiske lande. I
Ægypten var han for at redde kone og børn
blevet tvunget til at skifte religion og blive
muhammedaner, og for det skift ville han
gerne have pavens absolution. Det fik han,
men på pavens opfordring fortalte han
først sin historie til pavens sekretær Poccio
Bracciolini.
De Conti var købmand, havde boet det
meste af sit voksne liv i Damaskus og talte
flydende arabisk. I 1419 var han rejst fra
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Damaskus i følge med en karavane på ca.
600 købmænd med kurs mod Eufrat og
Hormuz. Derfra var han fortsat til Gambay
i Indien og ned ad kysten til byerne Pacamuria og Helly og derfra 300 miles ind i
landet til byen Vijayanagar, hovedstad i lan
det af samme navn.
Det var ikke første gang, en europæer
besøgte Vijayanagar, og landet var da også
nævnt i Bogen om Viden, men med de
Conti fik Europa sin første, ganske vist kor
te, øjenvidneskildring af landet.

Historien om Vijayanagar falder måske lidt
uden for dette emne, men da landet også
omfattede den egn Tanjore, hvor Danmark
i 1620 erhvervede området Trankebar, skal
vi kort ridse op: Riget Vijayanagar var en
sammenslutning af sydindiske hinduriger,
der strakte sig fra Cape Comorin i syd til
Khrisnafloden i nord. Sammenslutningen
fandt sted omkring 1350, i et forsøg på at
stemme op for det muhammedanske
Dehlisultanats fremtrængen mod syd. Det
lykkedes, og i årene efter blev også områ
derne nord for Khrisnafloden revet løs fra
sultanatet. De dannede så kongedømmet
Bahmani, der omkring 1500 gik i opløs
ning og blev til fem muhammedanske sta
ter: Orissa, Golconda, Bidar, Bijapur og
Ahmadnagar, også kaldet Deccanstaterne.
I årene efter 1500 lå Vijayanagar og De
ccanstaterne i næsten konstant krig indtil
1565, da Vijayanagar blev slået i slaget ved
Rakshasi-Tangadi (som hinduerne kalder
det, muhammedanerne kalder det slaget
ved Talikota - ikke engang det kan muham
medanerne og hinduerne den dag i dag

enes om)M. Vijay an agar kom over nederla
get, men fik aldrig sin gamle magt tilbage.
Svækkelsen af statsmagten blev snart ud
nyttet af de store lensfyrster, nayakerne, i
den sydlige del af landet, nayakerne af Ma
dura, Gingee og Tanjore. De begyndte at ri
ve sig løs fra centralmagten, som de i sin tid
da også havde tilsluttet sig mere af nød end
af begejstring. I årene efter 1614 udbrød
åbent oprør ledet af de tre nayaker. Op
røret førte til en alliance mellem de tre op
rørske nayaker, Deccanstaterne og Dehlisultanatet, om på længere sigt at få staten
Vijayanagar helt udslettet, hvilket lykkedes
omkring 165036.
Det Tanjore, Ove Gjedde nåede frem til
i 1620, var altså et len, der havde gjort op
rør. Derudover havde nayaken af Tanjore i
de år også rodet sig ind i en krig på Ceylon,
hvor han hjalp øens indiske befolkning,
tamilerne, i deres kamp imod portugiser
ne^7. Der var i det hele taget mange gode
grunde til, at nayaken af Tanjore tog ven
ligt imod de danske, uanset at de ikke hav
de nogen penge, og efter nogen forhand
ling overlod dem området omkring Trankebar, for i nayakens position var enhver
hjælp udefra velkommen.

kære læser, bliver forpustet, så husk at han
på næsten hele rejsen havde følgeskab af
hustru og efterhånden fire børn.
Fra Java nævner han øerne, der ligger
øst for, og skriver: “Femten døgns sejlads
længere mod øst, ligger to andre øer, den
ene hedder Sandai, og der gror muskat og
muskatblomme, den anden hedder Ban
dan, og det er den eneste ø, hvor der gror
kryddernelliker, som bliver eksporteret
derfra til Java”. Derefter fortsætter han:
“Havet er ikke farbart længere end til disse
øer, og stormene holder søfolk på
afstand”39. Hvilket er så sandt, som det er
sagt, for på den anden side af Molukkerne,
som Sandai og Banda er del af, ligger Tor
res Strædet mellem New Guinea og Austra
lien, og der kommer søfolk ikke frivilligt60.
Fra Java rejste de Conti via Indien og So
kotra til Cairo, hvor konen og to af børne
ne døde af pest, og hvor han selv blev tvun
get til at skifte religion. Derefter gik turen
hjem til Venedig, hvor han ankom i 1444.
Dele af de Contis fortælling blev udgivet
på tryk i 1485-86. Den første fuldstændige
udgave af India Recognita blev trykt i Cre
mona i 1492. Den blev siden fulgt af flere
udgaver op gennem 1500-tallet61.

Det var et kort sidespring. Vi går tilbage til
de Conti: Fra Vijayanagar fortsatte han til
Ceylon, hvorfra han som så mange før og
efter ham, fortalte om ædelstene og ka
nel38. Fra Ceylon fortsatte han til Sumatra,
hvor han blev et år. Så gik det videre til Tenasserim i det sydlige Burma, Bengalen og
op ad Gangesfloden, østpå til Irrawaddafloden, ned ad den til Burma og derfra til Ja
va, hvor han blev i 9 måneder. Hvis De,

Girolamo de Santo Stefano var købmand
fra Genua. Omkring 1493 forlod han Cai
ro, for med et større varelager at begive sig
til Indien. Fra Quesir ved Det røde Hav sej
lede han på 25 dage ned til Masawa i Ethi
opien, hvorfra det igen tog 25 dage at sejle
til Aden, og så igen 25 dage til Calicut i In
dien62.
Fra Calicut gav han en udmærket skil
dring af dyrkningen og høsten af peber,
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idet han, i modsætning til Broder Jorda
nus, kunne fortælle, at peberfrugten ikke
skiftede farve, efterhånden som den blev
moden, men at det skete, når den efter
høstningen blev lagt til tørre i solen. Hvil
ket er lidt nærmere sandheden, den skal
dog koges først i ti minutter, og det er un
der denne kogning at farveskiftet sker.
Fra Calicut sejlede de Santo Stefano
rundt om Cape Comorin til Ceylon, og der
fra fortsatte han til Coromandelkysten,
hvorfra han skrev: “Det røde sandeltræ vok
ser i så store mængder, at de bygger huse af
det”63.
Syv måneder blev han på Coromandel
kysten, hvorefter han fortsatte til Pegu i
Burma, hvor han blev i 18 måneder. Deref
ter gik det til Sumatra, hvor han købte silke
og fik skibslejlighed til Cambay. Uheldigvis
forliste skibet ved Maldiverne, de Santo
Stefano mistede alt, også sin silke, men han
reddede livet og nåede med et andet skib
frem til Cambay. Der kom han i tjeneste
hos nogle muhammedanske købmænd fra
Alexandria og Damaskus, og med dem rej
ste han til Hormuz, hvorfra han via Tauriz
nåede frem til Aleppo i det vestlige Syrien.
På vejen blev karavanen udplyndret, og de
Santo Stefano fortæller om sin ankomst til
Aleppo: “Her kom mange købmænd mig i
møde, idet de bønfaldt mig om at rejse til
bage til Tauriz for at købe juveler og silke.
Gav mig, i forsøg på at overtale mig, meget
store tilbud, men da vejene måtte anses for
usikre, betakkede jeg mig for at rejse”64.
1453 blev Konstantinopel erobret af tyrker
ne, og det byzantinske verdensrige brød
sammen. Med sammenbruddet mistede de
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norditalienske handelshuse de privilegier
og gode forbindelser, de hidtil havde haft
til karavaneruterne gennem Byzants og Lil
leasien.
Tyrkerne fortsatte deres erobringer, og
så mamluk-rigerne i Syrien og Ægypten
brød sammen, og tyrkerne, en magt der var
europæerne ganske uvenlige, sad nu som
spærring mellem Europa og Asien. I årene
efter steg afgiften på asiatiske varer gen
nem Ægypten så meget, at prisen på 50 kg
peber i Europa steg fra 50 venezianske du
kater til 1106A
Fra begyndelsen af 1400-tallet havde portu
giserne været interesseret i sejladsen ned
langs kysten af Vestafrika. Under ledelse af
Prins Henrik Søfareren (1394-14(50), søn af
kong Johan I af Portugal, trængte portugi
siske søfolk stadig længere ned langs kysten
af Afrika, z/J^for at finde søvejen til Indien,
men i et forsøg på at nå ud og finde alliere
de i Portugals kamp imod de muhamme
danske lande. Dernæst, og som led i den
kamp, var det et forsøg på at nå frem til de
guldproducerende lande i Guineabugten,
hvis guld blev handlet af arabere, der ad
karavaneruter sendte det til havnene i
Nordafrika, hvor det blev solgt til køb
mænd fra Genua.
Det man var ude efter var altså guldet
fra Guineakysten. Drømmen om handelen
på Indien derimod dukkede først op sene
re, hvornår er usikkert. Det skete nok først
med Konstantinopels fald i 1453, og måske
skal vi helt op til omkring John II’s rege
ringstid fra 1481, og Diago Caos sejlads ned
til Congo, før portugiserne så al østens rig
domme for deres øjne.

Et forhold til skulle nemlig ordnes: Det
rent praktiske. At sejle til Indien forudsatte
nemlig, at portugiserne lærte, at sejlruter
og dermed navigation for de skibe, der skal
til Indien, er helt anderledes end for dem,
der kun skal til Guineabugten. De to sejlru
ter skulle løsrives fra hinanden, og det ske
te først, da Bartholomeo Dias i 1487-88 lær
te at slå et ordentlig slag vestover på sin vej
ned gennem Atlanterhavet, helt ned til om
kring 40 S, hvor de fremherskende vesten
vinde kunne få lov til at blæse ham forbi
Kap det Gode Håb til Mossel Bay, hvorfra
han vendte hjem.
Vejen til Indien lå åben, drømmen om
krydderier kunne blive til virkelighed. Der
for kunne Vasco da Gama, hvis job i mod
sætning til Dias’ mere bestod i at hyre de
rigtige arabiske lodser til turen op ad Afri
kas østkyst og til krydset over Det indiske
Ocean end at være opdagelsesrejsende, da
også svare på råbet: “Må Djævlen annamme
jer, hvad bragte jer her?” da han i maj 1498
ankrede op ud for Calicut: “Vi kom for at
søge kristne og krydderier”66.

Helt fra starten under Prins Henrik søgte
portugiserne at holde de oplysninger, de
fik om handel og navigation ned langs Afri
kas vestkyst og senere om Asien, hemmeli
ge. Intet måtte offentliggøres og ingen op
lysninger måtte smugles ud af landet. I
1481 prøvede man at få forbud imod, at
folk fra Genua og Firenze slog sig ned i Por
tugal, men forslaget blev trukket tilbage,
da det fattige Portugal havde brug for gode
forbindelser til de store fmanscentrer i
Norditalien.
I 1504 indførtes dødstraf for “at lække”

oplysninger vedrørende den syd- og nord
østlige navigation67. Forbudet fik effekt, og
fra ca. 1500 til 1550 blev der i Portugal ikke
trykt en eneste bog om opdagelser og rej
ser rundt om Afrika til Asien.
Oplysninger om disse rejser slap dog ud
alligevel. De udenlandske bankhuse, speci
elt cle norditalienske og tyske, der havde
penge i klemme, kunne ikke nøjes med de
korte censurerede oplysninger, det officiel
le Portugal udsendte.
Ordentlige oplysninger var da heller ik
ke svære at få fat på. Man havde egne agen
ter i området, eller egne supercargoer på
skibene. Men der var også interne proble
mer i det portugisiske statsmonopol, der
drev handelen på Indien og andre områ
der i Asien, Casa des Indias, senere Estado
da India. Den høje dødsrate blandt de an
satte gjorde nemlig, at man var nødt til at
rekruttere mange udlændinge, ligesom det
tætte samarbejde med den internationalt
orienterede katolske kirke slap mange ud
lændinge indenfor. De, der overlevede, rej
ste på et eller andet tidspunkt hjem med
den viden, de havde fået68.
Omkring 1550 brød forbudet sammen,
eller rettere det blev værdiløst. Rejsebeskri
velser begyndte at udkomme, og af de 375
bogtitler, der blev udgivet i Portugal mel
lem 1540 og 1600, handlede de 31 om Asi
en69.
På det tidspunkt havde udgivere i det
øvrige Europa allerede gjort det første sto
re arbejde. Da Vasco da Gama den 29. au
gust 1499 vendte tilbage til Lissabon, afgik
en officiel og censureret meddelelse om
begivenheden til Europas øvrige lande,
men samtidig med den afgik også hemme71
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lige breve, hvori agenter fra udenlandske
banker og handelshuse underrettede fir
maet derhjemme om begivenheden.
Således Gerolamo Sernigi, født i Firenze
1453, nu bosat i Lissabon. Efter de Gamas
tilbagekomst skrev han tre breve hjem,
hvoraf vi her kun skal nævne de første to,
da det tredie brev ikke blev udgivet på tryk
før 183870.
I det første brev, skrevet lige efter at for
løberen, skibet “Berrio”, i juli var nået tilba
ge til Lissabon, fortælles det, at Calicut er
større end Lissabon. Der er mange køb
mænd i byen, de er arabere, og de er rige,
og det er dem, der sidder på hele krydderi
handelen. Der er alle slags krydderier til
salg i byen: “Kanel, peber, ingefær og brasilientræ. I andet brev fremhæves det, at ka
nelen er fra Ceylon, hvorfra man får den
bedste kanel. Det nævnes også, at flere af
de andre varer heller ikke bliver dyrket i
området, men at de bliver sejlet til byen
som stabelvarer.
I den tid, Vasco da Gama var i Calicut,
hedder det, fra 21. maj til 25. august blev
byen anløbet af ca. 1.500 arabiske skibe,
hvoraf de største nåede op omkrintg 800
tons, der kom for at købe krydderier. Men
skibene var dårligt byggede, mange af dem
forliste undervejs, og så var de ikke arme
ret. Specielt det sidste blev for europæerne
en både interessant og positiv overraskel
se71.
I brevene fortæller Sernigi også, at ca.
80 år tidligere var byen blevet besøgt af en
slags hvide kristne, der bar håret ligesom
tyskere. De kom i skibe med fire master,
havde fine stoffer og messingvarer med, for
hvilke de købte krydderier. Med dette hen

tydes uden tvivl til de store kinesiske mariti
me ekspeditioner under eunukken Cheng
Ho, der fandt sted i årene 1405 til 14337-.
Sernigis breve blev trykt i det første af
de store opsamlingsværker om rejser og
opdagelser, man begyndte at udgive i 1500tallet, og som gennem de næste par hun
drede år skulle blive meget populære. Det
var redigeret af en italiener, Francanzio di
Montalboddo, og hed Paesi Novamente Retrovati, og det blev udgivet i Vicenza i 1507.
Brevene blev trykt igen i et senere opsam
lingsværk, også redigeret afen italiener, Gi
van ni Battista Ramusio: Delle Navigalioni e
Viaggi, trykt i første udgave i Venedig 1550,
senere fulgte flere udgaver.
Den normale kilde til Vasco da Gamas
rejse er ellers bogen Roteiro, eller Journal,
en øjenvidneskildring, men da den, bortset
fra meget korte uddrag, ikke blev udgivet
før 1838, skal vi ikke her komme nærmere
ind på den.
9. marts 1500 afgik anden portugisiske
flåde på 13 skibe til Indien under ledelse af
en ung adelsmand Petro Alvares Cabral.
Den nåede frem til Calicut 13. september
og returnerede til Lissabon i juli 1501.
Straks efter begyndte oplysninger også fra
den rejse at sive til resten af Europa.
Hovedkilden er en anonym øjenvidne
skildring, muligvis skrevet af Joao de Så,
der havde været med som sekretær hos Vas
co da Gama, og som også var med hos Gab
ral. Af andre kilder kan nævnes en beret
ning om Sydindien skrevet afen indisk kri
sten præst Fader Joseph, som Cabral bragte
med tilbage til Lissabon. Fader Josephs skil
dring handler mest om levevis og religion,
men da han, så vidt vides, er født og opvok
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set i Indien, er clet nok en af de mest ind
sigtsfulde skildringer, vi har om området
fra den tid.
Også efter Cabrals hjemkomst fulgte en
række breve fra udsendte italienske forretningsmænd hjem til firmaet eller til italien
ske regeringskredse. Giovanni Matteo Cretico var sekretær hos Venedigs ambassadør i
Spanien og Portugal. Han var i Lissabon,
da Cabrals flåde ankrede op på reden den
23. juni 1501, og han skrev straks hjem til
Doge Augostino Barbarigo: “De tog en stor
last om bord til en pris, jeg frygter at fortæl
le, for de påstår, at de har købt en can tara
(50 kg) kanel for en dukat eller mindre”7^.
Omkring 1480 havde Venedig i Indien
opkøbt peber for 21 /2 til 3 dukater, hvoref
ter det kunne sælges i Europa for ca. 50 du
kater, eller som nævnt ovenfor, efter told
forhøjelserne i Ægypten, ca. 110 dukater. I
Creticos eksempel var der ganske vist ikke
tale om peber, men om kanel, men når
man tager i betragtning, at det først skulle
sejles fra Ceylon til Calicut eller Cochin, og
derefter gik syd om Afrika og undgik tol
den i Ægypten, er der ikke noget at sige til,
hvis venezianerne på det nærmeste har følt
jorden gå under - hvis altså portugiserne
forstod at udnytte fordelen.
Givanni Francesco de Affaitadi var ud af
en bankfamilie fra Cremona. Også han var
i Lissabon, da Cabral vendte tilbage, også
han skrev hjem til firmaet i Italien, og også
i det tilfælde må oplysningerne have sendt
kuldegysninger ned ad ryggen på de forret
ningskredse hjemme, der læste brevene:
“Og de begyndte at handle, så i løbet af ni
dage var alle syv skibe fuldt lastede med
krydderier. Og efter at skibene var fuldt la
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stede, sendte kongen yderligere 14 mindre
skibe med krydderier, som de sendte tilba
ge, fordi de ikke kunne laste mere”74.
Den anonyme beretning, Fader Josephs
historie og brevene blev alle trykt i Montalboddos Paesi, der blev en europæisk best
seller. Den udkom i ikke mindre end 6 ita
lienske, 6 franske og to tyske udgaver73.
Af andre kilder til Cabrals rejse kan næv
nes to venezianske dagbøger af Girolamo
Priuli og Marino Santo, begge bøger har
mange og grundige oplysninger om han
delen på Indien. Hvor meget, de har cirku
leret i forretningskredse i Venedig, ved vi
ikke, men de blev ikke udgivet før 1879190376.
Leonardi Massari, eller som han også
kaldtes, Ca Masser, var sendt fra Italien til
Lissabon som forretningsspion. Hans rap
porter hjem dækkede de første ni portugi
siske rejser til Indien, men rapporterne
blev ikke udgivet før 18457b.
Også Bartolomeo Marchioni, Lissabons
repræsentant for bankhuset Marchioni,
skrev rapporter hjem. Marchioni familien
var dybt involveret i det portugisiske even
tyr, havde investeret i alle portugisiske rej
ser lige siden Vasco da Gama, havde penge
i sukkerdyrkning på Madeira og havde fi
nansieret Amerigo Vespuccis rejse i 1501.
Heller ikke Bartolomeo Marchianis breve
blev udgivet i samtiden, men måtte vente til
193877.

Kinesisk djunke. Orientalischen Indien 2. del. Von
allen Vôlckern etc. ed. de Bry, 1598. Det kgl. Biblio
tek.
Chinese junk. Orientalischen Indien, pl. 2, ed.: de
Bry, 1598. The Royal Library.
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En, der fik sin dagbog, eller rejseskildring,
udgivet i sin samtid, var Ludovico di
Varthema, født i Bologna omkring 1475. I
1502 rejste han fra Venedig, og selv om por
tugiserne på den tid sejlede syd om Afrika,
rejste Varthema ad den traditionelle rute
gennem Lilleasien til Indien. Han besøgte
både Malabar- og Coromandelkysten, og
derfra fortsatte han til Java og Sumatra.
Fra Calicut fortalte han, at der uanset
portugisernes ankomst til Indien stadig var
mange købmænd fra andre områder, hvor
af han nævner: Hormuz, Persien, Syrien,
Tyrkiet, Ethiopien, Bengalen, Coroman
delkysten, Ceylon, Quilon, Bhatkal, Dabul,
Chaul, Gambay, Tenasserim, Pegu og Su
matra. Alene af arabere var der i byen om
kring 15.000 fastboende78.
Fra september til april (under NØ
Monsunen) sejlede man fra Persien og syd
kysten af Den arabiske Halvø over til vestky
sten af Indien, som man havde gjort det li
ge siden Hippalo. Fra maj til august deri
mod (de tre første måneder af SV-Monsu
nen), smuttede man rundt om Cape
Comorin og lå i læ på Coromandelkysten,
hvor man gik i kystsejlads med krydde
rier79.
I 1508 vendte Varthema hjem med et
portugisisk skib syd om Afrika, og han var
dermed den første, der rejste ud ad de
gamle karavaneruter og hjem ad den nye
rute syd om Kap det Gode Håb.
Efter hjemkomsten samlede Varthema
sine oplevelser i en bog: Itinerario de Ludo
vico di Varthema Bolognese, der blev trykt i
Rom i 1510. Hvad han havde skrevet blev
en europæisk bestseller, vi kan her nævne
følgende udgaver: Rom 1510 og 1517. Ve
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nedig 1518, og 1535 to gange. Milano 1519
og 1523. På latin udkom den i 1511, 1610
og 1611. På tysk 1515, 1516, 1518, 1548,
1610 og 1615. På spansk 1520, 1523, 1570
og 1576. På fransk 1556. På hollandsk
1563, 1615 og 1655, og på engelsk kom den
i 1577. Af nyere udgaver kan nævnes en
fransk fra 1882, italiensk 1885, engelsk
1885 og 1928. I alt kom den før 1618 i 24
udgaver på 7 forskellige sprog89.
Fra Portugal kom stadig kun knappe offici
elle meddelelser. En skriftlig redegørelse
om søvejen til Indien af Diego Pacheco,
kong Manoel af Portugals ambassadør ved
Vatikanet, blev trykt i Rom 1505, sammen
med et påstået brev fra kong Manoel til
hans broder Ferdinand af Aragonien.
Sidstnævnte blev samme år også udgivet
i Nürnberg under titlen: Den Rechtenweg
ausz zu faren von Liszbona gen Kallakuth. En
lille oplysende bog med sigte ikke alene på
den almindelige offentlighed i Sydtysk
land, men sikkert også på de mange bank
huse i området: Fuggerne, Welserne, Imhoferne og andre, der ligesom deres nord
italienske kolleger, var dybt involveret i det
portugisiske eventyr81. De tyske bankhuse
har dog næppe, i lighed med deres italien
ske kolleger, villet nøjes med det, og med
hensyn til deres investering ret uinteressan
te skrift på kun 4 sider.
I årene før 1520 blev i Portugal skrevet
to af 1500-tallets hovedværker om Indien.
Det var Tomé Pires: Suma Oriental, der
handlede om landene i Asien fra Det røde
Hav til Japan skrevet omkring 1512, og
Duarte Barbosa om landene omkring Det
indiske Ocean skrevet omkring 1517. Beg

ge forfattere havde arbejdet for Estado da
India og havde været udstationeret i Asien.
Barbosa fra 1502 til 1516. Begge værker har
da også et væld af oplysninger, men hvad
kunne det hjælpe samtiden, når de også
begge blev ramt af det portugisiske forbud.
Bortset fra et kort uddrag af Barbosa, der
blev smuglet ud og trykt i et italiensk op
samlingsværk fra 1550, Ramusio: Delia Navigazioni, blev Babosa ikke udgivet før 1813
på portugisisk og på engelsk i 1865 og
1944. Tomé Pires kom på portugisisk i 1944
og er aldrig blevet oversat til andre sprog8-.
Heller ikke de to hovedkilder til Vijayanagars historie, portugiserne Domingo Pa
es og Fernåo Nuniz, der besøgte Vijayanagar i 1520 og 1535, skal vi komme nærmere
ind på, da de beretninger ikke blev udgivet
før 1890. En engelsk udgave kom i 190088.

des et uddrag af en portugisisk beretning,
der kom i Portugal fra 1552. Det var Joao
Barros store værk Decades, historien om
portugisernes opdagelser og opbygning af
kolonier i Asien. Barros havde ikke selv
været i Asien, men i 40 år havde han arbej
det for Estado da India i Lissabon, og det
var i forbindelse med det arbejde, at han
fik sit store kendskab til emnet. Værket er
da også almindeligvis anset for at være det
bedste, der kom i samtiden, men bortset
fra uddragene i Ramusio var det ikke me
get, samme samtid bemærkede Barros sto
re indsats.
Så var Fernåo Lopez de Constanhedas:
Desco Brimento e Conquista de India pelos Portuguezes i 8 bind, der begyndte at udkomme
i 1551, straks mere populær, og blev oversat
til både spansk, fransk, italiensk og engelsk.

Omkring 1520 fik venezianeren Gian Bat
tista Ramusio den ide at samle tidens kend
te rejseskildringer i et stort opsamlings
værk. I 30 år arbejdede han, før første bind
af Delle Navigationi e Viciggi så dagens lys i
Venedig i 1550. Heri blev samlet, hvad Ra
musio kunne få fat i af nye skildringer, men
også nogle af de ældre kom med, som Mar
co Polo, Odoric, de Conti og de Santo Ste
fano. Første bind handler om Afrika og det
sydlige Asien. Andet bind fra 1559, udgivet
to år efter Ramusios død, handler om Cen
tralasien, Rusland og de nordlige farvande,
medens tredie bind, der kom i 1566, hand
ler om Amerika84. Også Ramusios værk
blev populært, og det blev på italiensk gen
optrykt fra 1563 til 1574 og fra 1583 til
1613.
I senere udgaver af Ramusio bind I fin

I 1563 stod Cesare de Fredericii ud fra Ve
nedig med kurs mod Cypern og derfra via
Aleppo ad de gamle karavaneruter til Hor
muz, Indien og videre til Malaccahalvøen. I
de næste 18 år rejste Fredericii rundt i Asi
en, handlede og så sig om, og i alle årene
førte han nøje dagbog over sine oplevelser.
Efter hjemkomsten til Italien omkring
1571 blev Fredericiis dagbøger redigeret
og omskrevet af Andrea Muchio, og i 1587
blev de udgivet i Venedig som Viaggio de M.
Cesare de Fredericii nell India Orientale et Oltre
rindia. Allerede året efter blev de oversat
til engelsk af Thomas Hickok: The Voyage
and Travaile of M. Caesar Frederick Merchant
of Venice into the East India and beyond the Indiefi'E
I bogen findes bl.a. en god og grundig
skildring af perlefiskeriet i Manaargolfen
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og en del om den politiske situation på
Ceylon. Coromandelkysten derimod var
der tilsyneladende ikke meget at komme
efter, hverken for køb eller salg.
Til gengæld kunne man læse noget in
teressant om peber. For Fredericii fortalte,
at peber i modsætning til andre varer, blev
styrtet løst ned i lasten, som bulklast, så det
udfyldte alle huller og sprækker mellem la
stens andre varer. Dernæst kunne han for
tælle, at på trods af portugisernes magt var:
“Den peber, der gik til Portugal, ikke så
god som den, der gik til Mecca - araberne i
Mecca giver en bedre pris, får den renere,
tørrere og bedre behandlet”8-. På trods af
portugiserne levede de arabiske købmænd
og karavaneruterne nemlig endnu, og tilsy
neladende så godt at de fik de bedste varer.
Ar sagen var, at Estado da India aldrig
var blevet et handelsforetagende, på den
måde vi forstår ordet: Som et firma, der le
ver af at købe og sælge til en konkurrence
dygtig pris. Estado da India var mere at be
tragte som et statsselskab, hvis væsentligste
opgave var at opkræve told og afgifter og at
fremme den portugisiske kolonisering af
de nyligt erobrede oversøiske områder.
Portugiserne kvalte ikke de gamle kara
vaneruter, tværtimod, de tjente penge på at
beskatte dem. Allerede i 1519 var Venedig
kommet overens med Det osmanniske Rige
om en fornuftig afgift på varer i transit, og
siden var også franske og engelske køb
mænd dukket op for enden af karavaneru
terne i Smyrna og Aleppo.
Prisen på krydderier på markedet i Lis
sabon blev derfor ikke sat efter de omkost
ninger, der var på ruten syd om Afrika,
men ud fra den pris man holdt på karava
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neruterne. Estado da India forsøgte altså
ikke at dumpe Venedig ud af markedet,
men at opnå omkostningsforskellen mel
lem de to ruter i ekstra fortjeneste87. End
nu i 1600 gik 70% af Europas peberimport,
60% af krydderierne og 100% af silkeim
porten via karavaner88.
Systemet gav en kunstig høj pris på mar
kedet i Lissabon. Men ikke så høj, som man
måske skulle tro, for så stor var prisforskel
len mellem kamel og skib endnu ikke ble
vet, risikomomenterne ved de to transport
former taget i betragtning. Alligevel, prisen
var for høj, og for den, der kunne komme
ind og bryde portugisernes monopol på
ruten syd om Afrika og evt. belære dem lidt
om moderne forretningsmetoder, var der
virkelig mange penge at tjene.
Det var, hvad der skete, da hollænderne
med Vereenigten Oostindische Companie
(VOC) og englænderne med East India
Company (EIC) omkring 1600 dukkede
op, slog portugiserne og venezianerne ud
og fik lagt handelsruten mellem Europa og
Asien syd om Afrika.

De engelske og hollandske handelskom
pagnier havde altså et klart mål. Det sam
me kan siges om den geografiske litteratur,
der udkom i de to lande. I England starte
de den geografiske litteratur i 1553, da en
ung kandidat fra Cambridge, Richard
Eden, udgav: A Treatyse of the Neuwe In
dia, en engelsk oversættelse af den tyske
geograf Sebastian Münsters værk Cosmographia, der var blevet udgivet i Tyskland i
1544 og siden blevet en bestseller, der ud
kom i 46 udgaver på 6 sprog8^.
I 1555 udgav Richard Eden Decades of the

neuwe World of West India, det første opsam
lingsværk, der blev udgivet på engelsk. Ri
chard Eden døde i 1576, medens han var
ved at forberede anden udgaven. Den blev
redigeret færdig af hans elev Richard Willis
og udgivet 1577 under titlen: Travayle in the
West and East Indies.
I sin Decades fra 1555 slog Eden til 1yd
for, at England skulle grundlægge kolonier
i Nordamerika i clet senere Virginia. Hen
sigten med Edens arbejde var dermed klar
lagt, de oversøiske områder skulle mar
kedsføres for den engelske befolkning.
Portugiserne og spanierne skulle ikke have
dem for sig selv.
I den opfordring var Eden ikke alene.
Humphrey Gilberts: A Discurse of Discoverie
for a New Passage to Cataia, London 1576,
var en opfordring til at finde Nordvestpas
sagen. En opfordring, der blev gentaget i
John Davies’: The Worlds Hydrographical De
scription, London 1595.
Også portugisiske og spanske bøger
oversat til engelsk begyndte at dukke op.
John Frampton oversatte i 1579 Bernadino
de Escalantes: A Discourse of the Navigation
ïühich the Portuguese Do Make to the Realms of
the East. Nicholas Lichfield oversatte Lopes
de Castanhedas: Histone of the Discoverie and
Conquest of the East Indies, London 1582.
Den største engelske udgiver blev dog
Richard Hakluyt, født 1552, uddannet på
Westminster School og i Oxford. Også
Hakluyt ville vække sine landsmænd til
ædel dåd i de nyopdagede områder i øst og
vest, og også han gik ind for, at England
skulle anskaffe sig kolonier i Amerika.
Hakluyts hovedudgivelse blev det store
opsamlingsværk om engelske rejser: The

Principall Navigations Voyages and Discoveries
of the English Nation, som begyndte at kom
me i 1589. Allerede på det tidspunkt rejste
englænderne så meget, at en ny og stærkt
udvidet udgave i tre bind måtte udgives.
Efter Richard Hakluyts død i 1616 blev
arbejdet fortsat af Samuel Purchas, der i
1625 begyndte at udgive sin Hakluyt Posthu
mus eller Purchas His Pilgrimes, Contayning a
History of the World in Sea Voyages and Lande
Trawells by Englishmen and Others, i fire bind.
Ved siden af de store opsamlingsværker
kom også mindre rejsebeskrivelser, de fle
ste om Amerika, men også enkelte om Asi
en. Langt de fleste engelske beskrivelser
blev dog udgivet i opsamlingsværkerne, og
det blev med tiden en imponerende sam
ling. Ikke mindst fordi EIC forlangte meget
nøje protokoller og journaler fra de rejser,
de begyndte at udsende i årene efter 1600.
En del kom i Purchas, men clet var efter
1618, mens andre i nyere tid er udkommet
gennem Hakluyt Society, der begyndte at
udkomme i 1847.
Væsentligt er dog at huske, at i England
blev rejselitteraturen udgivet før eller sam
tidig med grundlæggelsen af handelskom
pagnier og kolonier, som led i markeds
føringen af varen: Den fulgte ikke efter,
som i Portugal og Spanien.

Også inden for den hollandske litteratur
finder man samme mønster. Den vigtigste
af de hollandske forfattere, Jan Huyghen
van Linschoten, blev født i Harlem i 1563.
Fra 1576 arbejdede han i Spanien, og der
fra tog han til Portugal, hvor han blev ansat
i Estado da India. Fra 1583 til 1592 levede
han i Goa, og det var på hjemvejen derfra,
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han begyndte at samle sammen til sit store
værk: Itinerario Voyage ofte Schipvaert van Jan
Huyghen van Linschoten naer Oost ofte Portugales Indien i houdende een eorte Beschrivinghe
der slever Landen ende Zeecusten (Rejsebeskri
velsen om sørejse gjort afJan Huyghen van
Linscoten til det østlige af det portugisiske
Indien, indeholdende en kort beskrivelse
af landet og dets kyster).
Bogen var i tre bind. Første bind, Iline
rario, handler om van Linschotens egne op
levelser, andet bind, Reysgeschrift van die Na
vigation der Portugaloysers in Orienten, om
handler søruterne mellem Europa og Indi
en, Amerika og rundt om Afrika. Specielt
havde dette bind væsentlige oplysninger
om navigationen gennem Malaccastrædet
og op til Kina. Endelig fulgte så tredie
bind: Beschrivinghe van die Gantsche Custe
Hollandske skibe handler med indfødte, der kom
mer ud med deres varer lastet i kanoer. Fig. D viser
toldkontoret, hvor handelsfolkene betalte told af de
varer, de havde købt ude på det hollandske skib. Ori
entalischen Indien 6. del: Warhafftige Historische
Beschreibung des gewaltigen Voltreichen König
reichs Guinea. Orientalischen Indien, som var del af
de Bry’s Petits Voyages udkom i 9 dele udgivet mel
lem 1597 og 1612. Udgivelserne gik stærkt i de år,
von Linschotens Itinerario, der udkom i Amsterdam
i 1596, blev udgivet som 2., 3. og 4. del af Orientali
schen Indien i årene 1597 til 1600.
Dutch ships
trading with natives who are sailing out with their goods
loaded onto canoes. Fig. D shows the customs office where
the merchants paid duty on the goods they had bought out
on the Dutch ship. Orientalischen Indien pt. 6. Orienta
lischen Indien, which was part of de Bry's Petits Voyages,
appeared in nine parts published between 1597 and 1612.
In those years the publications followed swiftly upon each
other, von Linschotens Itinerario, which came out in Am
sterdam in 1596, was published as part 2, 3 and 4 of Ori
entalischen Indien in the years 1597 to 1600.

van Guinea — over Cabo de St. Augustijn in
Brasilien.
I årene efter deltog van Linschoten i de
hollandske forsøg på at finde Nordvestpas
sagen, og i 1594 og 95 deltog han i ekspedi
tioner til Karahavet nord for Rusland.
Linschoten var ikke direkte involveret i
dannelsen af VOC i 1602, men hans arbej
de og bøger havde betydning. For det var
ifølge råd i van Linschotens bøger, at VOC
allerede fra starten lagde sit hovedkvarter
på Java.
Ligesom Richard Eden og Richard
Hakluyt mente også van Linschoten, at hol
lænderne burde være med på den anden
side af Afrika. Estado da India var ueffek
tivt, bureaukratisk og gennemkorrumpe
ret. Ingen vidste det bedre end van Lin
schoten, der i 9 år havde arbejdet for det
ude i Goa. Vi skal her også huske, at Portu
gal siden 1580 havde været forenet med
Spanien. Så et slag mod Portugal ville også
være et slag mod det Spanien, som Hol
land, De spanske Nederlande, havde gjort
oprør imod.
Linschotens bog blev populær. Allerede
i 1598 kom den i engelsk oversættelse. Tysk
udgave fulgte samme år. I 1599 kom den i
to forskellige latinske udgaver, og i 1610
kom den på fransk.
Der fulgte flere hollandske bøger. Cor
nelis Houtmann: Verhael van de Reyse by de
Hollandsche Scheppen gedaen naer Oost Indien,
Middleburg 1597, handler om den første
hollandske ekspedition til Sumatra og Java.
Samme emne havde også Neck og Warwijk:
Journal ofte Dagh-Regisler, Amsterdam 1600.
Også de bøger blev oversat til både tysk og
engelsk.
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Også i Frankrig var der stor interesse for
bøger om den nyopdagede verden uden
for Europa. Skønt man i Frankrig fortrins
vis beskæftigede sig med områderne i den
nye verden: Brasilien, Lousiana, Florida og
Canada, så var man også optaget af det, der
skete i Asien. Allerede tidligt i 1500-tallet
var skibe fra Dieppe begyndt at sejle på Asi
en. I 1601 grundlagdes et ostindisk kom
pagni i St. Malo. Det store franske ostindi
ske kompagni kom derimod sent. Da det
endelig kom, Le Compagnie de l’Orient,
fra 1642, holdt det kun i ti år, da det brugte
alle sine ressourser i et håbløst kolonise
ringsforsøg på Madagascar90. Først i 1664
fik Frankrig med Colberts: Compagnie des
Indes Orientales, et kompagni, der på lige
fod kunne tage konkurrencen op mod
VOC og EIC:
Blev det ikke til så meget med kompag
nierne, så kom der i Frankrig meget littera
tur, dels skrevet af franskmænd, dels over
sat fra portugisisk og spansk. En optælling
viser, at der i Frankrig mellem 1480 og
1609 blev udgivet ikke mindre end 100
bogtitler om Asien, 80 om Lilleasien, og
hvad nok er lidt overraskende, kun 40 om
Amerika91.
Også i Tyskland blev der udgivet rejselitte
ratur. Sebastian Münsters Cosmographie er
nævnt, men der kom mere. Tyskland fik in
gen store opdagelsesrejsende eller han
delskompagnier, men Tyskland kom med i
finansieringen af eventyret, og så fik landet
noget andet, for det var her, at der i løbet af
15-1600-tallet blev udgivet nogle af de
største og kostbarest udstyrede opsamlings
værker, der overhovedet blev udgivet i Eu
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ropa. Den første, der kom, var Sigmund
Feûerabend: Warhafftige Beschreibunge aller
Teile der Welt i 2 bind, trykt i Frankfurt 1567.
Den fik snart følge af flere.
Familien de Bry var protestantiske flygt
ninge fra Liege. Efter 1570 slog de sig ned
som bogtrykkere i Frankfurt, og her be
gyndte de at udgive et stort opsamlings
værk: Collectiones Peregrinationum in Indiam
Orientalem et Indiam Occidentalem, i alt 24
bind, rigt illustrerede, blev det til i årene
mellem 1590 og 1634. Værket var delt i
Grand Voyages og Petit Voyages, rejser i In
dien var under det sidste, og værket kom
både på latin og på tysk9-.
Levinius Hulsius var også religiøs flygt
ning, han var fra Gent, og også han slog sig
ned i Frankfurt, hvor han i 1588 begyndte
at trykke et større opsamlingsværk, ikke
helt så flot i udstyret som de Bry’s, og rettet
mod et publikum der nok var interesseret,
men som havde færre penge. Værket selv
derimod blev endnu større end de Bry's, 69
bind frem til 1663.
Efter et næsten totalt brud efter ca. 600
e.Kr. og frem til Marco Polo i 1290’erne,
begyndte europæerne igen at rejse og skri
ve om Asien. I århundredet efter Marco
Polo dukkede flere bøger op, men rigtig
fart tog det først efter 1500, da portugiser
ne fandt syd om Afrika. Skønt det ikke var
portugiserne, der fik lagt handelsruterne
Titelbladet til Christiern Smid: En Sandferdig Beskriffuilse etc. Hamborg 1559. Det kgl. Bibliotek.
The title page of Christiern Smid: En Sandferdig Beskriffuilse etc. (A 'True Description). Hamborg 1559. The
Royal Library.
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syd om Afrika, så var cle stadig de første,
der nåede rundt, og de første der skrev om
det. Det var derfor også dem, der for alvor
fik bragt bevidstheden om Asien ind i de
europæiske hjem og frem mod den place
ring, verdensdelen i dag har i europæernes
bevidsthed.
I slutningen af århundredet, da hollæn
derne og englænderne kom med, blev lit
teraturen så righoldig, at en artikel som
denne må vælge mellem det vigtigste eller
en endeløs opremsning af titler. Vi skal her
også huske, at vi kun har berørt Indien og
Ceylon, ikke Kina og Japan, to områder,
der, efterhånden som århundredet skred
frem, optog en stadig større del af litteratu
ren.
Vi kan også gentage, at i Portugal og
Spanien fulgte litteraturen efter rejserne
og grundlæggelsen af handelskompagnier,
mens den i Holland og England for en stor
del kom før eller samtidig. I Frankrig var
der udgivelser, men her kom handelskom
pagnierne længe efter litteraturen, mens
man i Tyskland havde litteratur, men uden
at den førte til grundlæggelsen af han
delskompagnier.

I Danmark blev forløbet noget anderledes.
I 1616 var Ostindisk Kompagni blevet
grundlagt, og i august 1618 afgik jagten
“Øresund” med kurs mod Indien og Cey
lon.
På det tidspunkt var der på dansk kun
udkommet én bog om tidens opdagelser,
Christiern Smid: En sandferdig Beskriffuilse
om som wilde Mennisker oc Dyr udi Indien oc
saa udi andre omliggindis Landskab oc Konge
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Riger baade til Wand, oc Land er seet. Trykt i
Hamborg 155993.
Forfatteren var tysker. I årene fra 1548
arbejdede han for portugiserne i Indien,
og i en række breve hjem til familie og ven
ner fortalte han om rejsen ud og opholdet
i Indien.
Christiern Smid vidste noget om Indien,
ingen tvivl om det. I månederne fra okto
ber til marts kunne man sejle fra Det røde
Hav og Persergolfen til Calicut, hvor man
opkøbte krydderier og derfra kunne man:
“Sejle til Fida, der er en havn til Mecca,
hvorfra de fører krydderier til Cairo og
Alexandria” - så smutter den - “udi i søen er
fiske lige som heste”. Christiern Smicl boe
de og arbejdede i Indien, han kendte lan
det, men alligevel får han midt i det hele
indplaceret en lang række af de fabler, som
vi kender fra den klassiske verdens skildrin
ger: Mennesker med hundehoveder, folk
hvis munde er så små, at de må suge deres
mad op med halmstrå, andre har slet ingen
mund. Der er folk, der har seks hænder,
andre må nøjes med seks fingre i alt, me
dens andre igen er skabt som halvt menne
ske og halv hest.
Efter disse, forfatterens baggrund taget
i betragtning, nok lidt overraskende oplys
ninger, vender Christiern Smid tilbage til
det Indien, han ved noget om, men hvor
for dette glimt ind i den klassiske verdens
fabler? Måske har han troet på det. Måske
har han blot ville vise, at han var en dannet
mand, der kunne sine klassikere. Forklarin
gen kan dog også være, at Christiern Smid
befinder sig midt i et vadested, måske licit
sent tidens øvrige litteratur taget i betragt
ning, men han står der, ikke desto mindre,

midt i strømmen, modtager hele den ny
tids viden, men uden at han tør sige farvel
til den gamle verdens fabler.
Fra Goa, fortsætter Christiern Smid sin
fortælling, afgik hvert år skib til “Orienten”
for at opkøbe kanelbark: “Thi det gror ikke
andre steder”. Med Orienten menes uden
tvivl Ceylon. Det kan undre, at forfatteren
bruger det navn, for når det gælder øer
længere væk, er han udmærket bevandret:
“Der afgår også hvert år fra Goa et eller to
skibe til kongeriget Banda for at hente hvid
muskat og muskatblomme, klimaet er usundt, og almindeligvis dør de hvide, såle
des at de sorte er alene om at føre skibet til
bage til Cochin”. Og han fortsætter: “Fra
Cochin afgår også skib nordpå til Sindis,
det er et stort land, og der bor en mængde
mennesker i det”. Vel nok en af de første
henvisninger, vi har i en trykt dansk bog, til
Kina.
Christiern Smid fik set sig om i portugi
sernes tjeneste: Mozambique, Hormuz, In
dien, Malacca og Molukkerne. I breve
hjem fortalte han om sine rejser og oplevel
ser, og om hvordan han skal på endnu nog
le rundrejser, før han, om Gud ville, kunne
stævne hjemad. Han havde hjemve, savne
de sine forældre, sine søskende og sine ven
ner. Hans konklusion var da også: “Tysk
land det må vel udi disse tider og denne
verden være paradiset, så rigeligt har den
allermægtigste Gud udstyret Tyskland med
brød, fisk, øl og vin”.
Efter Christiern Smid gik der 60 år, før der
igen på dansk udkom en rejsebog om Indi
en. Det var en beretning om den første
danske flådes rejse til Indien, skrevet af flå

dens øverstbefalende Ove Gjedde. Beret
ningen var hjemsendt fra Taffelbayen, og
dermed før flåden var nået til Indien, men
da flådens mål var Indien, tillader vi os at
nævne den alligevel: Relation oc wisz Beret
ning fra de danske Skibe: “Elephanten ”, “Da
vid”, “Christian”, “Kiøbenhaffn” oc “Øresund”
som til Keyserdom Ceilon erre forskicked, under
OJ'fue Giedde, Gesandte oc Admiral offner Sam
me Flocle ”, Trykt København 1620^.
To bøger, det er ikke meget. Vi kan der
for roligt konkludere, at når det gælder
den store bølge af opdagelseslitteratur, der
i 1500- og begyndelsen af 1600-tallet gik
hen over Europa, satte den sig ikke mange
spor i danske trykkerier.
Tilbage er spørgsmålet, hvad blev im
porteret? Hvad kom ad den vej til at stå af
udenlandsk litteratur i danske bogreoler?
Det spørgsmål er straks sværere at besvare,
men nogle oplysninger har vi da.
Danmarks ældste bibliotek er Universi
tetsbiblioteket grundlagt 1482. I årene om
kring 1618 bestod det af en række afdelin
ger, hvoraf vi her skal nævne de vigtigste:
1: Bibliotheca Vêtus på ca. 950 bind og 325
manuskripter. Hovedparten af samlingen
omhandlede teologi, der var en del klassisk
litteratur, men af titler, vi her kan bruge,
var der kun en: Sebastian Münster: Cosmo
graphie, Basel 15509°.
2: Bibliotheca Franciscana, arvet efter
Frands Willumsen, tolder i København og
kannik i Lund 96. Også det bestod mest af
teologi. Og også der finder vi Sebastian
Münsters bestseller, men ikke stort
andet97.
3: Bibliotheca Lymvica, der var en testa
mentarisk gave fra Dr. Anders Lemvig, pro
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fessor i medicin. I alt 1864 bind og 175 ma
nuskripter. Også der var langt den overve
jende del teologi, der var en del medicin,
hvad ikke kan undre, en del klassisk littera
tur, muligvis stammende fra Anders Lem
vigs svoger, Jakob Madsen, der var profes
sor i græsk98. Med hensyn til bøger om rej
ser og opdagelser derimod, var der ikke
meget, ikke engang Sebastian Münster.
Den væsentligste afdeling var en bogga
ve fra kongehuset, eller fra Christian IV, i
1605 på i alt ca. 2.000 bind100. I tidsregi
stret fra Universitetets reformationsfest i
1617 står: “1605 Kongens Bibliothek paa
Slottet giffuet til Academien oc flyttet til
Academiens Bibliothek 10. Januarii101.
Om det nu var hele kongens bogsam
ling er usikkert, men det har været en så
v^esentlig del, at vi ved gennemgang af tit
lerne, der fortrinsvis var indkøbt af Frede
rik II og Christian III, får et godt indtryk af
det litterære milieu, der omgav konger
ne102 - for så vidt de altså har læst i dem.
Også i kongehusets bogsamling var teologi
en og de klassiske forfattere stærkt repræ
senteret: Herodot, Ptolemæus og Plinius,
men bortset fra dem, og den stadig tilbage
vendende Sebastian Münster, så finder vi
kun en titel, vi kan bruge, nemlig: Ludovi
co Varthema: Patri ti i Romani Novum i tysk
udgave fra 155410^.
1728, onsdag den 20. oktober, udbrød
ved ottetiden om aftenen den store køben
havnske ildebrand. Torsdag eftermiddag
nåede flammerne Regensen og Købmagergade, hvorfra der var kort vej over til Trini
tatis kirke, på hvis loft Universitetsbibliote
ket havde til huse. Ved midnat brød loftet
sammen, flammerne slog op over kirkebyg
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ningen, og hele biblioteket, landets ældste
og største, styrtede ned i kirkerummet og
gik totalt til grunde.
I årene efter blev biblioteket genskabt,
bl.a. ved ny donation på ca. 2.000 bind fra
Kongehuset. Hvilke titler den gave inde
holdt vides ikke. Men der kan ikke have
været megen tidlig rejselitteratur imellem,
for bortset fra enkelte hollandske værker
er Universitetsbiblioteket i dag stort set
uden rejselitteratur vedrørende Indien
trykt før 1618.
Det kongelige Bibliotek, derimod har
en stor samling af den litteratur. Bibliote
ket blev dog først grundlagt i 1660’erne,
med Frederik Ill’s privatbibliotek som
grundstamme. Dertil kom yderligere i åre
ne efter 1660 tre store privatbiblioteker:
Den gersdorffske Bogsamling fra rigshof
mester Jochum Gersdorff, Den uldfeldske
Bogsamling fra Laurits Uldfeldt, til hvilken
juristen og historikeren Peder Hansen Re
sen købte en del bøger under en rundrejse
i Spanien. Endelig var der Peder Lauridsen
Scavenius bogsamling, også for en stor del
indkøbt under rejser i udlandet.
Fra de fire samlinger stammer en del af
Det kongelige Biblioteks ældre rejsebøger.
I kataloget til f.eks. Peder Scavenius’
bogsamling på i alt 5840 bind finder man
en del ældre rejselitteratur. Det meste, som
Samuel Purchas: His Pilgrimes, trykt efter
1618, men der er også en del som f.eks.
Ramusios: Delle Navigationi, der er trykt før.
Der er f.eks. Beskrivelse af de Sunde der nord
over Amerika fører mod øst til Kina ogJapan og
som er opdaget af Henry Hudson, i latinsk ud
gave fra 1603, et værk, der jo nok kunne in
teressere en dansker fra tiden lige efter

Svømmende hest. Fabeldyr fra Sebastian Münster:
Cosmographie. Basel 1578. Cosmographie blev po
pulær, alene på Det kongelige Bibliotek eksisterer
der i dag i 10 forskellige udgaver trykt mellem 1537
og 1628.
/I swimming horse. ri fabulous animal from
Sebastian Munster's Cosmographie, Basel 1578. Cosmo
graphie became very popular, in the Royal Library alone
there are today ten different editions printed between 1537
and 1628.

der ved de to lejligheder blev flammernes
bytte vides ikke, men tilbage i biblioteket af
i dag er kun H. Middle ton: The Adventures
and Escape of Sir Henry Middleton in af Voyage
to the East Indies 1610-11, trykt i London
1807.

1600, men alligevel: efter de fleste af de sto
re udenlandske forfattere og udgivere som
Varthema, Feuerabend, de Bry, Hulvius,
van Linschoten, Eden og Hakluyt, kigger
man forgæves.
Tilbage i hendes Majestæt Dronningens
Håndbibliotek er der heller ikke meget.
Igen er der her nogen usikkerhed, da en
del af biblioteket gik til ved Christiansborgs
brand først i 1794 og dernæst i 1884. Hvad

Portugiserne fik opdagelser, kompagnier
og litteratur. Holland og England fik litte
ratur, opdagelser og kompagnier. Tyskland
fik litteratur, men ingen kompagnier, men
hvad med Danmark? Danmark fik et ostin
disk kompagni, på et tidligt tidspunkt ovenikøbet, men fik vi også del i den litterære
bølge?
I årbøgerne fra Jesuittermissionen i Ma
dras står: “1620 I Juli dette Aar ankom tre
Skibe med Kættere fra Danmark”106 - må
ske var der tale om kættere på mere end en
måde.
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As the Roads Were Not Safe I Declined To Go
Summary
In March 1616 the Danish East India Company was
founded and in August 1618 the sloop “Øresund”
sailed from Copenhagen bound for India and Cey
lon. Contact was now established but what did Danes
know about India and Ceylon at the beginning of
the 17th century? How much literature on the subje
ct had been published in Denmark up until then,
and to what extent did Danes have any knowledge of
such literature?
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Starting way back with the classical geographers
such as Strabo, Pliny, Ptolemey and Kosmas Indikopleutes the article follows developments in the litera
ture of travel through the Middle Ages with Marco
Polo, Odoric of Pordenone, Friar Jordanus, Nicolo
de Conti and Girolamo de Santo Stefano.
A flood of new travel literature followed in the
wake of Vasco da Gama’s voyage in 1497-98 and the
rediscovery of the sea route to India. Not so much in

Portugal, where up until about 1550 the printing of
books about the new sea voyages and the new naviga
tion was forbidden, but a lot of material was
smuggled out and printed elsewhere in Europe,
especially’ in Italy.
From the middle of the century books about voy
ages and discoveries began to be published in Eng
land, Holland, France and Germany. The conclusion
is that the literature in Portugal appeared after the
establishment of the East India companies, yvhereas
in England and Holland a large proportion of the lit
erature appeared before the establishment of these
companies. In France the literature appeared long
before the establishment of the companies, yvhile in
Germany the literature existed but yvith no relation
to the establishment of an East India company.
Denmark’s East India Company was founded as
early as 1(516, atyvhich time only one book about the
voyages to India had been published. Thus it is easy
to conclude that, as regards Danish publications, the
great flood of travel literature which appeared
during the 16th century did not exactly leave a great
mark on the Danish printing presses.
As far as the purchase of foreign books to Danish
libraries is concerned it is more difficult to give a
conclusive ansyver. Denmark’s oldest, and at that
time also largest library was the University Library.
We do not know what books it had since it burned
down in 1728, but yve do knoyv something about it.
For example in 1605 King Christian IV donated

more than 2000 volumes from his own, his father’s
and his grandfather’s collections. Some sources say
that it yvas their yvhole library. Lists of these books
still exist and they reveal that there yvas only one of
the great European travel descriptions from the 16th
century among them.
The library was rebuilt after the fire, among
other things by means of another gift of books from
the royal family, about 2000 volumes altogether. We
do not knoyv exactly’ what books they yvere, btit they
still exist as an integral part of the University Library
and that source tells us that there could not have
been much literature about voyages in the 16th cen
tury. Apart from a single Dutch author (Jan Huyghen van Linschoten) the University Library is almost
totally devoid of travel literature printed before
1618, the year the first Danish fleet set sail from Cop
enhagen to India.
The Royal Library has a large collection of older
travel literature, but the library yvas first founded in
1664. In the Queen’s reference library there are no
books about voyages printed before 1618.
The evidence, it is true, is not conclusive. Hoyvever, the available sourses indicate that in the case of
Denmark an East India company yvas founded at an
early date but without the country participating in
the flood of literature about voyages and discoveries
yvhich normally accompanied the establishment of
such companies.
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Hanne Poulsen: En gruppe portrætter af søens folk
og skibe fra 1700-årenes slutning

Maleren Jes Jessen fra Åbenrå var C. W. Eckers
bergs første læremester, og hans omfattende
arbejder i landsdelens kirker kan nu ses efter
nyere tids afdækninger. I denne artikel sættes
Jes Jessens anselige række afportrætter af
personer og skibe hjemmehørende i Åbenrå og
Randers i relation til den aktuelle søfart.
De portrætterede personer i Åbenrå viser sig
næsten alle at være skippere og/eller partredere
i byens flåde, der var bemærkelsesværdig ved
sine overvejende store skibe. Gennem skibsfarten
kom Jes Jessen i kontakt med de førende kredse
i Randers, der ligeledes havde søfarten som
grundlag for deres velstand. Nyfundne
portrætter og skibsbilleder har understreget
skibsfartens betydning forJes Jessens kunst
neriske virksomhed, der tidligere mere alment
er behandlet afforfatteren.

Selvportræt af maleren Jes Jessen i Åbenrå (17431807). Han var udlært håndværker, men udførte et
stort antal portrætter for en kundekreds, der havde
søfarten som økonomisk baggrund. Pastel på skind.
Privat eje. (Foto: N. Elswing). Self-portrait of the
painter Jes Jessen in Aabenraa (1743-1807) painted in
pastel colours on leather. He was a trained craftsman, but
he painted a large number ofportraits for a clientele whose
prosperity was based on shipping. Privately owned. (Photo:
iV. Elswing).

At få malet sit portræt og derved sikre sig
en plads i eftertidens hukommelse blev i
Danmark længe regnet for et privilegium,
der var forbeholdt adelen og embedsstan
dens øverste rangklasser. I Norden var den
tidligere borgerlige portrætkunst i 1600årene forbeholdt epitafiet, familieportræt
tet, der efter familieoverhovedets bortgang
blev ophængt som mindetavle i kirken. Det
te fænomen var så nøje knyttet sammen
med barokstilen, at det blev forældet sam
men med denne stilart og herefter gik af
brug.
Først i sidste halvdel eller snarere fjerde
del af 1700-årene ser vi det danske borgerli
ge, individuelle portræt komme på mode.
Det sker i forbindelse med en almindelig
europæisk højkonjunktur knyttet sammen
med en voksende liberalisering, hvad der
blandt andet indebar, at den private køb
mandsstand mod århundredets slutning
overtog kompagniernes hidtidige monopo
liserede og statsstøttede handelssøfart. Og
denne overgang fandt sted ikke alene i ho
vedstaden, men også i provinsens og i høj
grad i hertugdømmerne Slesvig og Hol
stens søfartsbyer. Medvirkende til den bor
gerlige kulturs opblomstring var især søfar
ten, der drog fordel af landets neutralitet i
et krigshærget Europa, men også de mange
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begyndende industrier og manufakturer
sammen med et landbrug, der blev styrket
ved reformer og forbedrede dyrkningsme
toder.
Jævnsides med at de nye bevidstgjorte
befolkningsgrupper som købmænd, skip
pere, møllere og håndværkere lod sig por
trættere, i provinsen oftest af omrejsende
malere, lagde de også vægt på at få kilden
til deres velstand og baggrunden for deres
agtelse udødeliggjort. Vi har billeder af
bygningsanlæg som herregårde, møller og
købmandsgårde, og fra søfartsbyerne ser vi
efter 1800 et stigende antal skibsportrætter.
Fra 1700-årene er i Danmark kun et be
skedent antal borgerlige portrætter beva
ret. Både den kunstneriske og materialer
nes kvalitet har været for ringe. Den måske
største, kendte gruppe portrætter fra mo
narkiet uden for hovedstaden skyldes male
ren Jes Jessen i Åbenrå, og hertil kommer
arbejderne af hans tidligt afdøde bror Pe
ter.
I Kunstkalender Schleswig-Holstein,
1920, behandler Kurt Freyer den nordsles
vigske malerkunst. Om portrætmaleriet
skriver han: ‘Jene Porträtkunst des ausgeh
enden 18. Jahrhunderts, die in Dänemark
durch Juel und Lorentzen, in Deutschland
durch Graff charakterisiert wird, findet in
Nordschleswig eine bescheidene Fort
führung durch die Brüder Jessen aus
Apenrade, die in Kopenhagen ausgebildet
waren, aber dann in Apenrade lebten. Von
beiden sind uns noch äusser wenigen ande
ren Werken, die Selbstbildnisse erhalten”,
og med rette fremhæves Peter Jessens selv
portræt for en sikrere formfølelse og dybe
re karakteriseringsevne end broderens^.
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Kurt Freyer har hovedsagelig kun kendt de
af brødrene Jessens portrætter, der endnu
ejedes af familien Jessen/Jebsen og deres
slægtninge.
Det var dog kun den yngre bror, Peter
Jessen (1752-1781), der kom til Køben
havn. Den ældre bror, Jes Jessen (17431807), blev udlært som maler i Åbenrå,
hvor også faderen, Peter Jessen, havde vir
ket som maler til sin død 1761. I folketæl
lingen for Åbenrå 1769 anføres Jes Jessen
som maler, og han har sin 16-årige bror i
huset på Kirkepladsen som læredreng.
Kunstakademiet var blevet oprettet i
København i 1754, og med dets forskellige
klasser og divergerende målsætning blev
der nu sat et skel mellem håndværksmale
ren og den frit arbejdende kunstner. For
Jes Jessen og hans forgængere i faget havde
de vekslende arbejdsopgaver dannet en gli
dende overgang mellem anstrygning af
mure og døre og en egentlig kunstnerisk
udøvelse som gengivelse i farver af et kob
berstik eller et prospekt eller portræt efter
naturen. Efter 1777 blev der til den vorden
de malermester kun stillet tekniske krav, at
han med sin pensel kunne skabe illusion af
arkitektur eller en blomstersmykket vase i
en niche, alt malet i een farve, samt give
prøver på marmorering, bronzering, for
gyldning og lakering^.
Malerne i Åbenrå var så få, at de ikke var
organiseret i lav, såjes Jessen har ikke været
underkastet nogen prøve. Han var suve
rænt den førende maler i Åbenrå fra 1775
til sin død, og han havde gerne en elev el
ler svend på værkstedet.
For malersvenden Peter Jessen, der var
små ti år yngre end broderen, var det na-

Selvportræt af Peter Jessen, Jes Jessens yngre bror
(1752-1781). Han blev uddannet på Kunstakademiet
i København. Foruden selvportrættet kendes s\v por
trætter fra hans hånd. Privat eje. (Foto: N. El
swing) . Self-f)()rtrail of PeterJessen, Jes Jessen ’$ younger
brother (1752-1781), who attended the Art Academy in
Copenhagen. Beside this self-portrait sexten other portraits
by him are known. Privately owned. (Photo: AC Elswing).

turligt at søge til Kunstakademiet for at fa
udviklet sine kunstneriske evner. Her fin
der vi hans navn i 1775 blandt de 156 ele
ver i den frie tegningsskole. Han opnåede
at få den lille sølvmedaille med indskriften
“alliciendo”, frit oversat: Til opmuntring3.
Den er endnu i familiens eje. I 1779 var Pe
ter Jessen tilbage i Åbenrå. Den 8. januar
daterede han en tegning i den kunstelsken
de gæstgiver J.D. Hartmeyers stambog i an
ledning af gæstgiverens bryllup på denne
dag4- To portrætter af skibskaptajn og re
der i Åbenrå Peter Johan Otzen og hans
hustru Clara født Jebsen er udaterede,
men årstallet må være 1780, parrets brylbryllupsår. Disse to billeder var i 1960’erne
i privat eje i Hongkong. Portrætterne afen
københavnsk guldsmed (med en sølvskål
som attribut) og hans hustru er signeret:
“Peter Jessen pinx”. Portrættet af en ung
pige, vistnok parrets datter, er signeret:
“Peter Jessen Copenhagen 1779”. Ialt syv
kendte portrætter er sammen med Peter
Jessens selvportræt alle i privat eje3. 1781
dør Peter Jessen og begraves på Assistens
kirkegård i København.
Jes Jessen var i disse år efterspurgt som
kirkemaler. I 1778 begyndte han et omfat
tende stafferingsarbejde i Bjolderup kirke
to mil sydvest for Åbenrå. Stolestaderne

blev udsmykket med naturalistiske blom
sterbuketter på mørk bund, og til de 21 fyl
dinger på et nybygget pulpitur malede han
scener fra det Gamle Testamente efter kobberstukne forlæg. Herefter, i 1780, fortsatte
Jes Jessen sit malerarbejde i den nærliggen
de Hjordkær kirke. Han betrådte sin løbe
bane som maler netop i de år, da nyklassi
cismen slog an som den nye stil. Nu kunne
kunderne ikke hurtigt nok få de foregåen
de, mere snørklede og overlæssede, stilar
ter erstattet af enklere linier og lysere far
ver.
Jes Jessen som portrcetmaler
Jes Jessens to tidligste, signerede og datere
de portrætter er fra 1783. De forestiller
begge en skibskaptajn, den ene fra Åbenrå,
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Skibskaptajn Hans Peter Festersen, Åbenrå, portræt
teret i 1783 afJes Jessen. I baggrunden ses hans skib,
brigantinen “Weinstock”. Åbenrå Museum. (Foto: N.
Elswing). Hans Peter Festersen, a ships captain from
Aabenraa, portrayed in 1783 by Jes Jessen. In the back
ground his ship, the brigantine “Weinstock”, can be seen.
Aabenraa museum. (Photo: N. Elswing).

den anden fra København. Begge er vist i
halvfigur mod højre. De henholdsvis står
og sidder på et podie, en balkon, for at
man fra denne højde kan have frit udsyn
over vandet bag dem, hvor deres skib ligger
for anker. Bag figurerne danner et mørke
grønt draperi en rolig baggrund. På lærre
dets bagside fortæller en kort inskription
sammen med malerens signatur, hvem vi
har for os.
Hans Peter Festersen fra Åbenrå var i
1783 knapt fyrre år. Han er afbildet i en
mørk frakke (kjol) med blanke ankerknap
per og viser sit eget kortklippede hår, for
søens folk brugte kun sjældent paryk. Han
står med en søkikkert og et paskort ligger
foran ham. Festersen står i 1784 som fører
af brigantinen (= briggen) “Weinstock”, for
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hvilket skib hans fader stod som korrespon
derende reder. Det er da også et tomastet
fartøj, vi ser bag den nylig udnævnte skibs
fører, der endnu i 1783 var styrmand på
den tremastede galiot “Anna Maria”. Bag
på lærredet en næsten ulæselig inskription:
“Hans Peter Festersen f. 1753./Gemalt von
Jes Jessen in Apenrade/Anno 1783”.
Eilert Madsen fra København er afmalet
i stadstøjet, vinrød vest og kjol og hvidt
halsbind med kniplingskrøs i halsen og
kniplinger ved håndleddene. Han bærer
også paryk med bukler ved ørerne og kort
nakkepisk. Han sidder med et kort over
Biskayen og sætter sit bestik ud med en pas
ser. Bag ham ligger et fregatskib for anker
med et stort dansk splitflag over hækken,
vimpel på stortoppen og gøs ude på bov
sprydet. Skibet er lige ved at lette. Folkene
er parat til at sætte de allerede slækkede
sejl. Skibet bag Eilert Madsen må identifi-

Skibskaptajn Eilert Madsen, København, afmalet i
1783 af Jes Jessen, da han i Åbenrå inspicerede byg
ningen af sit skib, f regat “Æolus”, som ses på vandet
bag ham. Privat eje. (Foto: Kirsten Nijkamp). Ei
lert Madsen, a ship's captain from Copenhagen, painted
in 1783 byJesJessen when Madsen was in Aabenraa to in
spect the building of his ship the frigate “/Eolus”, which
can be seen on the water behind him. Privately owned.
(Photo: Kirsten Ni/kamp).
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ceres som fregat “Æolus”, der var under
bygning i Åbenrå 1782-83 for et køben
havnsk partrederi ved grosserer Budtzb.
Som udnævnt fører overvågede Madsen
skibets bygning og udrustning, og under sit
ophold i Åbenrå har han haft udmærket
lejlighed til at gøre sig bekendt med det
stedlige søfartsmiljø og til at sidde model.
Ved billedets restaurering i 1983 blev et
gammelt støttelærred fjernet. Herved kom
den oprindelige betegning bag lærredet til
syne: “Capt: Eilert Madssen/ er fød 1746 d:
22 Sept./ Malet af Jes Jessen i Aabenraa/
Ao 1783”.
Vi ved ikke, hvornår Jes Jessen begyndte
at male portrætter. Fra de to beskrevne
portrætter fra 1783 og frem til 1805 arbej
der han inden for et fast skema, tydeligt
påvirket af traditionen fra renæssancens
portrætkunst i Norditalien og senere i Ne
derlandene. Den portrætterede kan vælge
enten at have et mørkt draperi som bag
grund eller stå i en naturalistisk arbejdssi
tuation i kontor eller stue. Udvalgte
småting, accessorier, karakteriserer eller li
gefrem præsenterer modellen.
En maler som F.C. Löhr i Hamborg (o.
1735-1812) repræsenterer ganske den sam
me tradition som Jes Jessen, men de to
kunstneres temperamenter har været for
skellige7.
Jes Jessens selvportræt er udført i pastel
på skind, ellers er alle de kendte portrætter
malet i olie på lærred. Lærrederne har Jes
Jessen fået i ensartede mål. Med ubetydeli
ge variationer holder portrætterne 78 x 62
cm i lysmål, altså mål taget inden for ram
men. Kun få portrætter er signerede i det
bemalede felt og da nederst til venstre. En
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signatur er derimod almindelig på hans
prospekter og skilderierne efter kobber
stik. Portrætterne er i stedet betegnet på
bagsiden, idet maleren kombinerer en
præsentation af modellen med en signatur.
Som det fremgår af de to betegninger på
skipperportrætterne fra 1783, var Jes Jes
sen tosproget. Søfartsfamilierne i Åbenrå
talte tysk. De afJes Jessens billeder, der har
overlevet de første 150 år, er i dårlig stand.
Farven er tørret ind og skaller af, ja lige
frem smuldrer, som det er tilfældet med Fe
stersens billede. Adskillige portrætter er
derfor overført til nyt lærred, eller der er
påklæbet et støttelærred. Herved er den
oprindelige påskrift forsvundet. Sommeti
der er den overført på det nye lærred. I an
dre tilfælde er en løs seddel med en af
skrift, undertiden i tydeligt forkortet og
fordansket form, sat på rammen. Betegnes
et portræt som usigneret, kan det udmær
ket oprindelig have været forsynet med en
udførlig bagsidetekst.
Vi kender omkring 36 portrætter, der
enten er betegnet med Jes Jessens navn, el
ler de på grund af hans helt specielle stil,
der dårligt kan forveksles med andres, kan
tilskrives ham.
De fleste af disse portrætter er bevaret,
enkelte i udlandet. Fire er kun kendt som
fotografier. Jes Jessens portræt af sin hustru
Metta født Bahnsen er alene kendt gen
nem Eckersbergs kopi fra 18298.
Ser vi på de portrætteredes baggrund,
viser det sig for de allerflestes vedkommen
de, at søfarten i vid betydning er forudsæt
ningen for deres velstand. Det er personer
ne bag disse portrætter og skibene bag de
ikke få skibsbilleder, som vi i det kommen-

Toldkontrollør Christian Bencltzon, Åbenrå malet af
Jes Jessen 1784. Frederiksborgmuseet, dep. på Søn
derborg Slot. (Foto: N. Elswing). A customs officer
named Christian Bendtzon from Aabenraa, portrayed in
1784 by Jes Jessen. Sønderborg Slot, borrowed from Frede
riksborgmuseet. (Photo: N. Elswing).

de vil sætte i relation til den lokale skibs
farts dengang aktuelle situation.
Fra 1784 er portrættet af toldkontrollør
Christian Bendtzon. På en mørk baggrund
lader Jes Jessen ham stå med et brev date
ret “Copenhagen d. 17 July 1784”. I Hof- og
Statskalenderen for 1784 står han nævnt
som kontrollør og visitør under sin fore
satte, kaptajn Carl Ferd. Müller, og han vir
kede i dette embede indtil 1798.
Et ubetegnet kvindeportræt er af fami
lietraditionen tilskrevet Jes Jessen. Det viser
kaptajnshustruen Maria Koch, datter af
skibskaptajn Marcus Petersen og Bertha
født Heysel. Portrættet har mange af Jes
Jessens karakteristiske træk og hører kunst
nerisk til blandt de bedste, men det må lig-

ge tidligt i hans produktion, da den unge
kvinde er klædt i modedragten fra 1770’ernes slutning med dormeusekyse og skråt af
skårne flæseærmer. En ved restaurering
forsvundet bagsideinskription er således af
skrevet: “Marie Koch, født Petersen 1761,
gift med H. Heinrich Koch, født 1741”.
Hans Hinrich Koch og Maria Petersen blev
gift i 1781, og mon ikke portrættet stam
mer fra dette eller nærmestfølgende år.
Den 31. marts 1786 indgik Jes Jessen æg
teskab med Metta Christine Bahnsen, dat
ter af skibskaptajn Johan Hinrich Bahnsen
og Gerda Maria Cornelsen. Nu var maleren
selv blevet optaget i en familie med vitale
interesser i byens skibsfart.
I 1785-87 havde Jes Jessen sit mest om
fattende stafferingsarbejde i en kirke. Løjt
kirke, der ligger en milsvej nordøst for
Åbenrå, havde fået nyt inventar, og det
gamle var blevet moderniseret. Jes Jessen
malede små brogede blomsterbuketter på
flere end 100 nye stolestader, bibelske bille
der efter forlæg på to pulpiturer og staffe
rede prædikestolen med klassicistiske vaser
på grå, marmoreret baggrund.
I to perioder gennem sin virksomhed
har Jes Jessen koncentreret sig om at male
portrætter. Det skete i 1788-89 og i 1796-97.
At der ikke kun er tale om tilfældigt bevare
de sammenhænge men om, hvad vi næsten
ville kalde en serieproduktion, bekræfter
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Kaptajnshustruen Maria Koch, Åbenrå, i 1781 gift
med skibsfører og reder Hans Hinrich Koch. Udat.
og usign. portræt tilskrevetjesJessen. Privat eje. (Fo
to: N. Elswing). Mrs. Maria Koch of Aabenraa, who
in 1781 married ship masler and shipowner Hans Hinrich
Koch. Undated and unsigned portrait attributed lo Jes Jes
sen. Privately owned. (Photo: N. Elswing).

Rådmand, tidligere skibsfører og senere tobaksfabri
kant, Cornelius Cornelsen og hustru Catharina født
Biørnsen, portrætteret af Jes Jessen 1788 og 1789.
Städtisches Museum, Flensburg. (Museumsfoto).
The town councillor, former ship master and later to
bacco manufacturer Cornelius Cornelsen and his wife
Catharina (née Biørn sen) had their portraits painted by Jes
Jessen in 1788 and 1789. Städtisches Museum Flensburg.
(Museum photo).

Jes Jessen ved til sine bagsideinskriptioner
at føje en dato for maleriets færdiggørelse.
Efter i 1788 at have portrætteret sogne
præst Jørgen Hansen i Aller og hans
hustru, denne sidste posthumt, maler Jes
Jessen i september 1788 Catharina Cornel
sen gift med rådmand Cornelius Cornel
sen. Dette skete i september 1788, fire
måneder før hendes død. Det var ved stof
fer, farver og tilbehør, at Jes Jessen søgte at
karakterisere sine kvindelige modeller.
Turkisblåt, brunt og hvidt samt en rigdom
af hvide kniplinger var rammen om den
siddende Catharina Cornelsen. Også møn
stret på hendes elfenbensvifte er brunt og
den lyserøde rose, hun holder i hånden,
har fået brune blade. Hankevasen på bor
100

Jacob Friedrich Biørnsen var købmand og skibsre
der i Åbenrå. Hans formue var den trediestørste i by
en. Han og hans hustru Anna Magdalena født
Bruhn blev portrætteret af Jes Jessen i 1789. Städti
sches Museum, Flensburg. (Museumsfoto v. Gerd
Remmer). Jacob Friedrich Biørnsen was a merchant
and ship owner in Aabenraa and he was the third richest
man in the town. He and his wife Anna Magdalena (née
Bruhn) had their portraits painted by Jes Jessen in 1789.
Städtisches Museum Flensburg. (Museum photo by Gerd
Remmer).

det foran hende skinner ikke, men har tin
nets matte glans.
Catharina Cornelsen var født Biørnsen.
Hendes broder, Jacob Friedrich Biørnsen,
blevjesJessen færdig med at male i februar
1789. Han var købmand som sin fader og
medlem af deputeretkollegiet. Biørnsen
satte sine penge i skibsfarten og havde gen
nem årene anparter i et stort antal skibe,
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Rådmand og priviligeret farver i Åbenrå, Martin
Bahnsen. Portrætteret af Jes Jessen 1789. Også han
havde parter i skibe. Den bøn, han er ved at læse,
hentyder til hans hverv som kirkeværge. Privat eje.
(Foto: N. Wivel). Marlin Bahnsen, a town councillor
and privileged dyer in Aabenraa, portrayed by Jes Jessen in
1789. The prayer he is reading relates to his position as
churchwarden. He too was a part-owner of ships. Privately
owned. (Photo: N. Wivel).

blandt andre de i forbindelse med Hans
Peter Festersen nævnte tremastet galiot
“Anna Maria” og brigantinen “Weinstock”.
Hans ægteskab i 1775 med en datter afJør
gen Bruhn på Strågård i Stollig på Løj tland
betød en yderligere konsolidering af for
retningen. Det var ikke Biørnsens ambition
at blive afbildet med et af sine skibe eller
med sit forretningsarkiv i baggrunden.
Den myndige skikkelse virker i sig selv mod
en rolig mørk baggrund. Kun et par bøger
ligger og står foran ham og fortæller om
hans belæsthed og hans samfundsinteres
se. Vi læser titlen på en af dem, det er “Ge
schichte des heutigen Europas”, William
Russells store værk, der 1785-94 udkom i
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tysk oversættelse. Ved siden af står Gellerts
Moralische Vorlesungen fra 1770.
Jes Jessen har haft hans hustrus portræt
i arbejde samtidig. Fru Anna Magdalena
har ikke som sin mand givet afkald på at
blive foreviget sammen med sine kostbar
heder. Øjnene kigger frem under et vidun
der af en hue, en overdådighed af knip
lingsrosetter og -flæser, stofblomster og sil
kesløjfer. Smykker glimter på huen, i ører
ne, om armene og på fingrene. Den store
blanke sølvvase på bordet foran hende un
derstreger en demonstration af rigdom.
Den 18. maj 1789 fuldendte Jes Jessen
portrættet af farver og rådmand Martin
Bahnsen, sin svigerfars ældste bror. Den
halvfjerdsårige rådmand og kirkeværge ved
St. Nicolai kirke bærer en gammeldags
halvlang paryk med bukler ved siderne.
Kjole og vest er af mørk rødviolet fløjl. Kalvekrøset har syet tungekant, blonde ved
håndleddet. Han sidder med et stykke pa
pir, hvorpå i fraktur er malet en halvvejs
læselig bøn.
Rådmand Cornelius Cornelsen, hvis bil
lede blev færdigt den 10. juni, var bror til
Jes Jessens svigermor. Han havde sejlet i sin
ungdom og havde i en årrække ført trema
stet galiot “Die Frau Christina”. I 1780 an-

Metta Koch var søster til Anna Magdalena Biørnsen
og gift med skibskaptajn Hans Jesper Koch, hvis por
træt o. 1920 hang sammen med hustruens på gården
Valhalla på Løjt. Udat. og usign. portrait tilskrevet
Jes Jessen. Privat eje. (Foto: N. Elswing). Melta Ko
ch, Anna Magdalena Biørnsen's sister and I he wife of
ship's captain Ilans Jesper Koch, whose portrait in about
1920 hung together with that of his wife on the estate called
“Valhalla” in Løjt. Undated and unsigned portrait from
about 1785 attributed to Jes Jessen. Privately owned. (Pho
to: A'. Elswing).

lagde Cornelsen en tobaksplantage med de
fineste amerikanske planter. Efter et par år
blev høsten fin, og han havde opfundet en
hestetrukket skæremaskine, der kunne
skære 5-600 pund om dagen. Også i skibs
farten havde han stadig anparter. Alligevel
stod indtægterne ikke mål med omkostnin
gerne. I dette år, 1789, afhændede han
ejendommen Høgebjerg på Løjt, men det
gav kun en' kort frist før den endelige fallit.
På billedet fremviser Cornelsen en tobaks
dåse, et indlagt arbejde i guld og sølv. På
skrivepulten bag ham ligger kolonnebo
gen, og pennefjeren står i blækhuset.
Metta Koch var en ældre søster til Anna
Magdalena Biørnsen og som hende en
Bruhn fra Strågård. Hendes billede har ef
ter en restaurering mistet en mulig bagsi
deinskription, men det kan på grund af
overensstemmelse mellem hendes og søste
rens dragtmode næppe sættes meget tidli
gere end 1789. Jessen har været glad for at
male Metta Koch. Hun ligner en af de ro
kokoskikkelser med runde pudrede ansig
ter og finttegnede øjenbryn, der færdes på
hans bibelske pulpiturbilleder. Faraos dat
ter og hendes hofdamer skulle de ikke ha

ve lignet de unge forvænte kaptajnsfruer
fra Åbenrå? I hånden holder Metta Koch
en gul silkeparasol, ligesom Maria Koch
gjorde på sit billede. Blegrøde rosenknop
per er stukket i kniplingskysen og et rosen
mønster er trykt på det blå silketøj med de
lyse striber. Hertil passer smykkerne, de
dybtrøde granater og perlerne med den
blide silkeglans. Tre rækker perler bærer
hun om armen, og et halsbånd er til over
flod henkastet på bordet. En pendant til
dette billede var det nu forsvundne portræt
af Metta Kochs ægtefælle, skibskaptajn
Hans Jesper Koch. De to billeder skal have
hængt ved siden af hinanden på gården
Valhalla i Stollig omkr. 1920. De var da beg-
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Tremastet galiot “Christian Gottlieb” portrætteret i
to positioner ud for Kronborg. Bagsideetiketten be
varet med titel, datoen d. 1. marts 1792 ogjes Jessens
signatur. Billedet var bestilt af Hans Hinrich Koch,
der havde ført skibet siden 1778. Schleswig - Holstei
nisches Landesmuseum, Gottorp slot. (Museums
foto).
The three-mastet galliot “Christian Gottlieb”
painted in (wo positions off Kronborg. The label on the
back of the painting has been preserved and shows (he title,
the date March 7th, andJesJessen ’s signature. The picture
was commissioned by Hans Hinrich Koch, who had been
master of the ship since 1778. Schleswig-Holsten Landes
museum, Gottorp Slot. (Museum photo).
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Maria Heysel, enke efter skibsfører, senere købmand
og reder, Heinrich Heysel. Udat. og usign. portræt
fra o. 1790 tilskrevet Jes Jessen. Privat eje. (Foto: N.
Elswing). Maria Heysel, widow of Heinrich Heysel, who
was a ship master and later a merchant and ship owner.
Undated and unsigned portrait from about 1790 attribu
ted to JesJessen. Privately owned. (Photo: N. Elswing).

ge meget medtagne og sorte. Parret blev
gift i 1783. Hans Jesper Koch førte trema
stet galiot “Die Hoffnung” fra 1778 til sin
død i 1790-91. I 1796 døde Metta Koch 48
år gammel.
El betegnet skibsportræt
På bestilling af skibskaptajn Hans Hinrich
Koch afleverede Jes Jessen den 1. marts
1792 billedet af tremastet galiot “Christian
Gottlieb”, som Koch havde ført fra 1778.
Det er et klassisk skibsportræt med det sam
me skib gengivet i to positioner sejlende
for vinden med Kronborg om styrbord. Det
træk, at søen mellem skib og beskuer er
mørkere end det bagved liggende vand,
har Jes Jessen lånt fra de gamle nederland
ske marinemalere. Kronborg Slot har Jes
Jessen tydeligvis ikke haft noget første
hånds kendskab til.
Billedets udførlige datering kunne tyde
på, at maleren har leveret flere arbejder.
Tidligere har portrættet af Kochs hustru,
Maria, været omtalt. Man kan tænke sig, at
Hans Hinrich Koch blev portrætteret sam
men med hustruen omkr. 1781, og at de æl
dre portrætter her i 1792 måske er blevet
fornyet. Hans Hinrich Koch var søn af
skibskaptajn og rådmand Hans Joachim
Koch, og en væsentlig del af familieformu
en var også dengang anbragt i skibe. Da

Maria Koch døde som enke i 1828, var bo
ets største aktiv fregatskibet “Thetis” med
ladning, som det lå ved Skibbroen. Det blev
vurderet til 12.000 rigsdaler. Afdødes hus
med tre ovne og tre stolestader i kirken var
tilsammen sat til 1250 rigsdaler.
Med slægtsskabs- og venskabsbånd var
familien Koch knyttet til familien Heysel.
Det udaterede portræt af den gamle Maria
Heysel, født Petersen Schade, har grønt
som hovedfarve. Den dunkelgrønne bag
grund og det mørkt grønne draperi dan
ner sammen med den blågrønne kjole en
kontrast til det hvide skuldertørklæde og
den hvide kyse med violette skygger. Store
rigdomme havde Maria Heysels afdøde æg
tefælle samlet sig, men de blev ikke omsat
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Skibsfører Jes Benclixen fra Sten toft nær Åbenrå,
portrætteret i 1794 af Jes Jessen. I baggrunden ses
hans skib, tremastet galiot "Emanuel". Åbenrå muse
um. (Foto: N. Elswing). Jes Bendixen, a ship's cap
tain from Aabenraa, portrayed in 1794 by JesJessen. In (he
background his ship, the three-masted galliot "Emanuel"
can be seen. Aabenraa museum. (Photo: X. Elswing).

til smykker og andet tant af clenne verden.
Ægteparret hørte til byens lille pietistiske
menighed. Heinrich Heysel havde selv ført
skib og sat sine penge i skibsanparter, men
også i foretagender på land. Han ogjac. Fr.
Biørnsen var to af de tre, der i 17(52 overtog
forpagtningen af byens to møller. Parrets
ældste søn Hans blev skibskaptajn, mens
sønnen Johan førte faderens virksomheder
på landjorden videre. Han leverede tøm
meret til adskillige af landsdelens omfat
tende kirkerestaureringer. Træet blev hen
tet i havne i Østersøen af byens store skibe,
hvoraf han seh7 havde part i de syv. Johan
Heysel og købmand og reder Jürgen I wei
sen var i 1789 byens største skatteydere
med en formue hver på 14.000 rigsdaler8.
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Beløbet overstiger langt, hvad man ellers
regnede for en stor privatformue.
Biørnsen var nr. 3 på listen med en formue
på 8300 rigsdaler.
Flere velstående søfartsfamilier havde
gårde på Løjt, halvøen nordøst for Åbenrå.
Bendix Nissen fra Sten toft blev stamfader
til slægten Bendixen i Stollig. En af hans
sønner, den mørkhårede, kraftigt byggede
Jes Bendixen blev portrætteret afjes Jessen
i 1794. Han er helt traditionelt afbildet i
skibsførerens daglige situation med bestik
passer og søkort. Bag ham er udsigten over
vandet, hvor en tremastet galiot ligger for
anker, og mandskabet er ved at ro ind til ky
sten i en chalup. Jes Benclixen havde ført
tremastet galiot “Emanuel” siden 1785,
hvor han 23 år gammel opnåede sit certifi
kat. I 1799 blev skibet afløst af en nybyg
ning fra værftet i Åbenrå. Den nye “Emanu
el” var med sine 104 clstr. byens største
skib, og ligesom for den foregående stod
broderen Nis Bendixen som korresponde
rende reder. Kun to år kom Jes Bendixen
til at føre det nye skib. En tilskrift i Løjt
sogns kirkebog i sommeren 1802 fortæller
om de, der ikke kom hjem: “9. December
1801 døde Skipper Jes Bendixen paa Rei
sen fra Plymouth til Venedig under Sicili
en. Han var en Søn af Bendix Nissen og

Thyra født Bruhn i Stentoft, døde i ugift
Stand 38 Aar gammel”.
Den flåde, der var hjemskrevet i Åbenrå
i årene 1780-1800, var af en usædvanlig
sammensætning. I stedet for det sædvanli
ge, at et fåtal store skibe udskilte sig blandt
en skare småfartøjer, var i Åbenrå de store
skibe langt de fleste.

Fladen i Åbenrå 1785
I 1785 bestod flåden ifølge den officielle li
ste af 51 fartøjer, og den samlede tonnage
udgjorde 2728 clstr., hvad der giver en gen
nemsnitsstørrelse på 54 clstr. = 108 tons. De
mindste var seks jagter på 7-9 clstr. og to
større på 19 og 26 clstr. Der var fire galea
ser på 23-27 clstr. og en enmastet galiot
“Jungfer Christina” på 49 clstr. Flest i tal var
17 brigantiner fra 37 clstr. Den største af
disse, “Industria”, på 92 1/2 clstr. havde to
dæk. To dæk havde også snaubrig “Maria
Catharina Galley” på 80 clstr.
Tremastede galioter
Den ældste og mest markante gruppe ud
gjorde 13 tremastede galioter på 62-88
clstr. Galioten var en gammeldags skibsty
pe, rundgattet og rundbuget med højt ror
og indtrukket stævn. Den var langsom,
tung at manøvrere og det høje udvendige
ror var meget sårbart. Typen var da også på
dette tidspunkt forlængst gået af brug i den
nærliggende, større søfartsby, Flensborg.
Den ældste af disse galioter, “Ludevicus
Rudolphus” var bygget i Neustadt 1733.
Cornelius Cornelsen og Martin Bahnsen
var blandt de 16 Aben råborgere, der havde
part i dette skib. En anden, “Die Frau Inge
burg” på 78 clstr., havde to dæk. Den var

bygget i Neustadt 1758 og havde 27 redere,
blandt andre Jacob Fr. Biørnsen.
En tredie tremastet galiot, “Christian
Gottlieb” på 58-62 clstr. blev som tidligere
omtalt portrætteret af Jes Jessen i 1792.
Den var bygget i Neustadt 1748, og blev fra
1785 ført af Hans Hinrich Koch. Et skibs
portræt, der ganske svarer til billedet af
“Christian Gottlieb”, viser en tremastet ga
liot i to positioner. Kun er kulissen her en
romantisk Middelhavskyst med venetian
ske kasteller. Skibet minder meget om
“Christian Gottlieb”, men har en markant
rorshovedfigur, der ses over stævnen. Hvor
skibet ses mod det stærkt rundede agter
parti, har det en slående lighed med Jes
Jessens lille billede af galioten “Emanuel” i
baggrunden på Jes Bendixens portræt fra
1794. Også de toppede bølger er de sam
me. Forneden står et vers på fire linier. Det
fortæller om en fugl, der byggede rede i
skibet, da det stod spanterejst, og slutter
med en bøn: “Gott lass dis Schiff in vielen
Jahren, mit Seegen und Vergnügen fah
ren”, ellers er billedet ubetegnet. Det hæn
ger nu på museet i Altona, men dets sidst
kendte ejer var skibskaptajn Johan Matthiesen, Sten toft på Løjt.
Huset i Stentoft blev i 1785 bygget af Nis
Bendixen på jord udskilt fra familiens toft
bol10. Til det præsentable ydre svarede en
lys og moderne rumindretning, og den vel
havende reder bestilte Jes Jessen til at ud
smykke ovnplads som dørfyldinger med
hjemlige og fremmede prospekter. Vi ser
både Napolibugten og Åbenrå fjord, begge
som ramme om et tremastet fartøj. På en
større fylding i en dør, der oprindelig sad i
østkammeret, ses i større målestok en tre107

Ube tegnet tremastet galiot portrætteret i to positio
ner i en Middelhavskulisse. Under billedet et vers i
fraktur: “Als dieses Schiff ward aufgesetzt, da kam ein
Vogel und baut ein Nest, und legt drein acht Eyerlein, welches mag zu remarquiren sein, Gott lass dis
Schiff in vielen Jahren mit Seegen und Vergnügen
fahren”. Billedet har tilhørt kaptajn Johan Matthie-
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sen, Stentoft, Løjt. Altonaer Museum in Hamburg.
( Museumsfoto). An u n designated three-masted galliot
painted in two positions against a Mediterranean back
ground. Beneath the picture is a fragment of verse in Ger
man which is quoted in the caption above. The last known
local owner was Captain Johan Matthiesen, Sten toft, Løjt.
Altonaer Museum im Hamburg. (Museum photo).

mastet galiot ved indsejlingen til Øresund.
Det må nok være galioten “Emanuel”, som
vi her ser i flere udgaver, for det var om
kring dette skib, at familien Bendixen hav
de satset økonomisk. Nis Bendixen var kor
responderende reder for skibet, som bro
deren Jes førte fra 1785.
Af de 13 tremastede galioter var 12 byg
get i Neustadt ved Lübeckerbugten, den
sidste i Lübeck. Galioterne gik på Nord- og
Østersøen. Først fra 1780’erne fik flere ga
lioter algiersk og latinsk søpas for at
fortsætte til Sydeuropa og Middelhavet, en
fart som brigantinerne og fregatskibene
netop fra Åbenrå var ved at gøre til en spe
cialitet.
Brigantinerne udgjorde fornyelsen af
flåden. Adskillige af dem var bygget i Søn
derborg, Nordborg, Egernsund og Åbenrå
i årene 1778-1784. De større skibe var ger
ne ejet af 10-16 parthavere. Parthavernes
navne, men ikke anparternes indbyrdes
størrelse, fremgår af skibslisterne. Rederne
var yngre og ældre skibsførere og køb
mænd og, ikke mindst, deres enker.

Købmand Jacob Schwennesens arvinger
havde 1783-94 samlet part i adskillige ski
be, og galioten “Emanuel” var et af dem.
Pastorinde Catharina Maria Hansen, død
1787, som Jes Jessen portrætterede post
humt i 1788, var en datter afJacob Schwennesen, og rederlisternes ‘Jacob Schwenne
sens Erben” synes at have omfattet præsteparret fra Aller, en datter og deres to søn
ner, Hans, der studerede teologi og den
ældste søn Jacob. Hans fik som myndig en

Bemalet dørfylding i "Kaptajn Matthiesens Hus" i
Stentoft, Løjt: Skibe ved indsejlingen til Øresund. I
forgrunden en tremastet galiot. Det lidt fremmed
udseende Kronborg er det samme slot, som ses i bag
grunden på portrættet af “Christian Gottlieb”. Dø
ren er nu flyttet til Jes Jessens hus på Kirkepladsen i
Åbenrå, (foto: N. Elswing). Painted door panel in a
skipper's home in Stentoft, Løjt, showing ships sailing into
the Son nd. In the foreground is a three-masted galliot. The
rather strange looking Kronborg is the same castle which
can be seen in the background of the portrait of the
“Christian Gottlieb". The door has been moved to Jes Jes
sen's house at Kirkepladsen in Aabenraa. (Photo: N. El
swing).
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egen part, men broderparten fik Jacob
Hansen, der kom til at føre morfaderens
forretning videre. Hele familien blev por
trætteret af Jes Jessen, Jacob Hansen og
hans hustru Güde Elisabeth dog først i
1802.
I 1789, i hvilket år de herrer Biørnsen,
Cornelsen og Bahnsen fik deres portræt
malet, var Jacob Fr. Biørnsen reder for 9
skibe, og bortset fra en galease på 22 clstr.
var det store skibe, mellem hvilke var fire
tremastede galioter og snaubriggen “Maria
Catharina Galley” med de to dæk. Tobaks
fabrikanten Cornelius Cornelsen havde
foruden en part i samme snaubrig anpart i
to brigantiner og en tremastet galiot. Far
ver Martin Bahnsen havde foruden sin part
i snaubriggen anpart i to fregatter og en
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Sognepræst Jørgen Hansen i Aller og hans hustru
Cathrina Maria født Schwennesen portrætterede Jes
Jessen i 1788, hustruen efter en skitse taget ved hen
des dødsseng i 1787. Præsteparret og deres umyndi
ge børn havde som ‘Jacob Schwennesens Erben” an
parter i flere af Åbenrås store skibe. Privat eje. (Foto:
N. Elswing). Jørgen Hansen, the vicar of Aller, and his
wife Calherina Maria (née Schwennesen) were portrayed by
Jes Jessen in 1788, the wife's portrait being painted from a
sketch made while she lay on her deathbed in 1787. The
couple and their children, who were under age, owned
shares in several of Aabenraa's large ships under the name
of Jacob Schwennesens Erben". Privately owned. (Photo:
N. Elswing).

brigantine. Den ene fregat “Die Hoffnung”
blev ført af Martin Bahnsen jun., og hans
bror var styrmand om bord.
Den gamle Maria Heysel havde part i

tremastet galiot “Die Hoffnung”. Hendes
søn Johan havde part i 7 store skibe. I 1783
havde han ladet bygge en brigantine i
Åbenrå og navngav den efter sine forældre,
“Heinrich et Maria”. For dette skib var Jo
han Heysel enereder.

Købmand og reder i Åbenrå Jacob Hansen og hustru
Giide Elisabeth. Malet afJes Jessen 1802. De origina
le billeder hænger hos efterkommere i USA. Affot.
efter fotografier i Historiske Samlinger, LA,
Åbenrå. Portrait ofJacob Plansen, a merchant and ship
owner in Aabenraa, and his wife Gilde Elisabeth. Painted
by Jes Jessen in 1802. The original pictures are in the pos
session of her descendants in the ESA. Photographic copy of
photographs in the Historical Collections, LA, Aabenraa.

Af de øvrige skibsførere, som vi ved, var
kunder hos maler Jessen, havde i 1789
Hans Jesper Koch part i sit skib, tremastet
galiot “Die Hoffnung” samt i brigantinerne
“Providentia”, “Felicitas” og “Industria”.
Hans Hinrich Koch havde foruden i sit
skib, tremastet galiot “Christian Gottlieb”,
part i brigantinerne “Die Einigkeit” og
“Helena” samt i tremastet hækbordsskib
“Neptunus”. Skibsfører Peter Johan Otzen,
som var blevet malet af Peter Jessen, førte
brigantinen “Providentia”, som her beskri
ves som en todækker. Han havde part i den
ne samt i brigantinerne “Catharina” og “In
dustria”, fregatten “Die Hoffnung” og tre
mastet galiot “Constantia”.

Ill

0
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Flåden i Åbenrå 1795
I 1795 bestod flåden af 46 fartøjer på ialt
2228 clstr. og en gennemsnitsstørrelse på
48 1/2 clstr. Fordelingen var den samme
som 10 år forinden, mange store skibe og
kun få små. Der var nu 21 brigantiner og 5
galeaser/hukkertgaleaser. Antallet af tre
mastede galioter var reduceret til 5, mens
der var 5 tremastere af andre typer, to fre
gatter, to hækbords barkskibe og et pinkskib. Forlisraten synes mod århundredets
slutning at være på to skibe om året, og et
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Et tremastet hækbordsskib portrætteret i tre positio
ner. Det fører Dannebrog både for og agter. Ubetegnet, men vi genfinder mange afJesJessens karakteri
stiske træk. Måske har vi her et billede af et af de to
tremastede hækbordsskibe, der hørte hjemme i
Åbenrå. Museum für Hamburgische Geschichte.
(Museumsfoto). Ä three-masted square-slerned bark
with accentuated taffarel portrayed here in three positions.
It is flying the Dannebrog flag both forward and aft. Al
though undesignated this portrait contains many features
characteristic of Jes Jessen's paintings. This may be a pic
ture of one of the pair of three-masted barks whose home port
was Aabenraa. Museum für Hamburgische Geschichte.
(Museum photo).

lignende, men mere svingende antal, blev
afhændet.
Et skibsportræt udført i olie på lærred,
ubetegnet og uden oplysninger om prove
niens, er nu på Museum für Hamburgische
Geschichte. Formatet er 56,2 x 73,6 cm,
hvad der ganske svarer til portrættet af
“Christian Gottlieb”. Det viser et tremastet
dansk skib afbildet i tre positioner under
en fremmedartet kyst. Skibet er bygget
med spejl, hvis svungne hækbord er tyde
ligt fremhævet. Mon ikke vi her ser et af
Åbenrås to hækbords skibe “Ritter St. Jür
gen” eller “Neptunus”, bygget henholdsvis
1762 og 1764 i Egernsund og Haderslev.
“Neptunus” forliste ved den Helder d. 26.
oktober 1795.
Opsætning og detailler udviser stor
overensstemmelse med Jes Jessens skibs
portrætter, men udførelsen forekommer
ubehjælpsom. Det kan være et såkaldt
værkstedsarbejde, for farveholdningen sva
rer til Jes Jessens.
I april 1797 forliste galioten “Christian
Gottlieb” på Elben. Skipperen Hans Hin
rich Koch og sandsynligvis hele besætnin
gen omkom.
o

Skibsbyggeriet i Åbenrå
Kun to tremastede galioter gik ind i det 19.
århundrede. I skibslisten for år 1800 læg
ger man nu mærke til de nye tremastede
skibe bygget i Åbenrå og med et større
læstetal end før set. Barkskibet “Æolus” på
102 clstr. stod færdigbygget og udrustet i
april 1796. Sammen med skibets første
mandskabsliste, “Schiffs Equipage-Rolle”,
er en rederliste med opgivne andele for de
16 parthavere. Skibets bygmester Erich

Paulsen og rebslagermester Johan Garben
havde hver 1/24 i skibet. Skibets fører, Lo
rentz Asmussen Holdt, havde 25/96, Jacob
Fr. Biørnsen havde 1/16, Johan Heysel
1/24, Jes Bendixen og hans bror Nis 1/15
og 1/12, deres fætter Nis Bruhn 1/24.
Det er byens og oplandets økonomiske
sværvægtere, vi finder her. Hvor Johan He
ysel og Biørnsen betalte de største formues
katter i Åbenrå, havde i Løjt sogn i 1789
Asmussen Holdt, Nis Bendixen og Nis Bru
hn sammen med Bendix Nissens enke de
største formuer på 4000 rigsdaler og dero
ver.
Endnu større end “Æolus” på 104 clstr.
var fuldskibet “Emanuel” bygget i Åbenrå
1799. Redere var her blandt andre Erich
Paulsen, Lorenz Asmussen Holdt, Jacob
Hansen og skibets fører, Jes Bendixen, der
som nævnt døde om bord på skibet i Mid
delhavet 1802. Jacob Hansen, der i 1796
havde taget borgerskab og nu drev sin mor
far, Jacob Schwennesens forretning, havde
desuden part i fire brigantiner.
Skibsbygmester Jacob Paulsen fra Kap
pel havde omkring 1750 slået sig ned i
Åbenrå. Efter hans død i 1765 ophørte
skibsbyggeriet på grund af dårlige tider for
skibsfarten. Som konjunkturerne bedre
des, fik sønnen Erich Paulsen gang i bygge
riet igen. Han forbedrede værftets anlæg
således, at man også her kunne bygge store
skibe. Hans ry som en dygtig skibsbygger
bredte sig, og mange kunder kom fra kon
geriget. Som Eilert Madsen i 1783 var kom
met fra København til Åbenrå, var det ikke
et særsyn, at fremmede slog sig ned i byen
for at overvåge, at deres skib blev bygget og
udrustet efter ønske.
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En købmand i Randers, Hans Chr. Han
sen, havde i 1787 fået en jagt “Wilhelmine”
på 19 clstr. bygget i Åbenrå. I 1795 står han
som vistnok eneste udenbys parthaver i det
nybyggede pinkskib “Anna Catharina” af
Åbenrå på 53 clstr. På skibets første rejse
fra Åbenrå d. 22. april tog det blandt andet
en last på 100 jernankre, 8000 mursten og
2000 teglsten med til Randers, hvorfra ski
bet så, udrustet med algiersk søpas, skulle
fortsætte til Middelhavet11. I 1798 står
Hans Chr. Hansen som korresponderende
reder.
Et notat i Åbenrå bys retsprotokol for
1795 fortæller, at den herværende maler
Jes Jessen den 1. oktober lod tre skilderier
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Rasmus Welling og hustru Else Cathrine født Bay.
Welling var i Åbenrå i 1796 for at hente sit nybygge
de skib, snaubriggen “Randers Bye”. Her blev han
malet i august af Jes Jessen, der herefter rejste til
Randers for at portrættere byens borgmester og
kredsen omkring ham. Wellings hustru blev malet
under Jes Jessens ophold i Randers i 1797. Kulturhi
storisk museum, Randers. (Museumsfotos v. Kirsten
Nijkamp). /I Randers merchant named Rasmus Wel
ling and his wifi Else Cathrine (née Bay). Welling was in
Aabenraa in 1796 to take delivery of his newly built ship,
a snow called "Randers Bye”. In August of that year he was
painted in Aabenraa by fisJessen, who travelled to Randers
soon after this in order to paint portraits of the mayor and
the circle closest to him. Rasmus Welling’s wife was painted
duringJesJessen’s stay in Randers in 1797. Kulturhisto
risk Museum, Randers. (Museum photos by Kirsten Nij
kamp).

Agent og købmand i Randers, Hans Christian Han
sen, havde handelsmæssig forbindelse med Åbenrå,
hvor også to af hans skibe var blevet bygget, adskilli
ge år før han i 1797 blev portrætteret i Randers.
Åbenrå Museum. (Foto: N. Elswing). Hans Christi
an Hansen, an agent and merchant in Randers who had
business connections with Aabenraa and also had two of
his ships built there. All of this was several years before
1797, in which year his portrait was painted in Randers.
Aabenraa Musem. (Photo: N. Elswing).

med rammer sende op til Hans Christian
(efternavnet glemt af kopisten) i Randers.
Skal vi gætte på et af de malede motiver, er
det omtalte pinkskib “Anna Catharina” en
nærliggende mulighed. I retsprotokoller
ne er til op mod århundredets slutning ind
ført afskrifter af attester udstedt til lokale
næringsdrivende, der søger om toldfrihed,
før deres varer afsendes til Kongeriget.
I 1796 afleverede skibsbygmester Erich
Paulsen snaubriggen “Randers Bye” på 61
1/2 clstr. til Randers. Medredere var Hans
Chr. Hansen og Lauritz Bigum, korrespon
derende reder var Rasmus Welling,
købmand og en af de største grundejere i
Randers. Han var stadshauptmann og di
geret borger, dvs. chef for borgervæbnin
gen og medlem af byens råd. Rasmus Wel
ling var i Åbenrå for at hente sit skib, og
her blev han malet af Jes Jessen, der beteg
nede billedet på bagsiden: “...Malet 1796 d.
20. August af Jes Jessen i Apenrade”. Wel
ling blev malet stående ved sin pult med
forretningsarkivet i baggrunden, og hele
billedet oplyses af hans røde, mønstrede
vest.

Jes Jessen rejser til Randers
En malersvend, Joachim Neuhaus, blev
sidst på året ansat i værkstedet på Kirke
pladsen, for at han kunne varetage de dag
lige malerforretninger, og så rejste Jes Jes
sen til Randers på, såvidt vi ved, hans både
første og eneste rejse op i Kongeriget.
Havnekommissionen i Randers havde
besluttet at bekoste et portræt afkommissi
onens formand, borgmester Johan Fr. Carøe, for at ophænge det i de eligerede bor
geres sal. I havnekommissionen sad Ras
mus Welling, Jens Finsteen, Lauritz Bigum,
Thomas Hansen og de to brødre, Hans
Christian og Rasmus Hansen. Disse frem
trædende borgere og deres pårørende øn
skede også selv at blive portrætterede, for
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det var tidens mest eftertragtede statussym
bol. Af den bevarede række portrætter,
som Jes Jessen udførte under sit ophold i
Randers, bærer de syv en dato for deres
færdiggørelse. Hans Chr. Hansens portræt
bærer den tidligste dato: 20. januar 1797.
Man kan tænke sig, at Jes Jessen har boet
hos denne tidligere forretningsforbindel
se. Herefter følger portrættet af Else Ca
thrine Welling dateret 5. februar. Hans
Chr. Hansen blev ligesom Rasmus Welling
afbildet foran sin pult med arkivet i bag
grunden. Brevet i hans hånd stilet til
“Herrn Hans C. Hanssen” skal sikkert ved
sit tyske sprog illustrere hans forbindelse
med Åbenrå.
Portrættet af kapellan ved Set. Mortens
kirke, Jens Hornsyld, er dateret den 10. fe
bruar 1797. Der var gammel tradition for,
at kirkens embedsmænd lod sig male, og
der er fire gejstlige blandt Jes Jessens por
trætmodeller. Hornsyld synes ikke umid
delbart at have hørt til den tætte kreds om
kring købmændene Welling og Hansen,
men nogen forbindelse kan de godt have
haft med den ambitiøse teolog, der udlag
de kirkens lære på en ny måde12.
Henholdsvis den 12. februar og den 11.
marts kunne Jes Jessen aflevere portrætter
ne af byens vejer og måler Johan Fr. Han
sen og hans hustru Anna Margrethe, født
Dons. Johan Frederik havde afløst sin fader
i embedet som byens vejer og måler, og
som embedsmand hørte han herved til i
den anden af de fire klasser, det lille sam
funds embeds- og bestillingsmænd var delt
op i. Han er malet i en udendørs kulisse
med draperi. Vægtlodderne på bordet og
det regnskab, han holder i hånden, fortæl
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ler om det daglige arbejde i Toldhuset ved
Sønderport. Den store kornvægt ses i bag
grunden.
Johan Hansen, den gamle vejer og må
ler, var gift med Frederikke Brock, halv
søster til grosserer Niels Brock, der var født
i Randers 1731, men som levede det meste
af sit liv i København13. Hansen var en dyg
tig og anset embedsmand, og ægteparret
sad i gode kår, men de blev især husket på
grund af deres børns fortjenester. Anne
Margrethe, den ældste af de tretten børn,
blev gift med rådmand og justitsråd, senere
borgmester Johan Fr. Carøe. Som nummer
to og tre i rækken kom sønnerne Hans
Christian og Rasmus Hansen. Vejer og må
ler Johan Fr. Hansen var det elvte barn i
den store søskendeflok.
I marts måned blev Jes Jessen også fær
dig med portrætterne af købmand Rasmus
Hansen og hans hustru Maren Frandsine,
født Boye. Som sin broder Hans Christian
havde Rasmus Hansen part i skibe og stod
som ejer af flere af de forholdsvis små far
tøjer, som den i Randers hjemskrevne flåde
bestod af. I en årrække var han byens
største reder. På sit portræt valgte han at
fremvise en tegning af en galease. Vi må
tro, at det er galeasen “Helene Charlotte”
på 27 clstr., som han fik bygget på skibbro
en i Randers i 1797, skønt der ikke fandtes
noget egentligt værft. Galeaserne udgjorde
halvdelen af byens 37 fartøjer14. De tre
kvinder, Else Welling, Anna Margrethe og
Maren Hansen er trods forskel i personlig
hed afbildet ret ensartet. For at skabe lidt
liv i billedet sidder de hver især og sysler
med forskelligt. Else Welling har taget sin
håndarbejdspose frem og sidder med nål

Vejer og måler i Randers, Johan Fr. Hansen var bror
til Hans Christian Hansen og svoger til borgmeste
ren. Han lod sig med sin hustru Anna Margrethe
født Dons portrættere af Jes Jessen i 1797. Privat eje.
(Foto: N. Elswing). Johan Fr. Hansen, a weigher and
measurer in Randers, was Hans Christian Hansen's
brother and the mayor's brother-in-law. Fie and his wife An
na Margrethe (née Dons) had their portrait painted by Jes
Jessen in 1797. Privately owned. (Photo: N. Elswing).

og tråd. Anna Margrethe Hansen har taget
en pære fra den flettede frugtkurv, og Ma
ren Hansen har nippet et par kviste af en
blomsterpotte. Deres hår og dragt vidner
om, at det naturlige nu var blevet moder
ne. De krusede frisurer er kun holdt i ave
ved lidt blomsterpynt og en bladkrans. De
blå og grønne kjoler med trekvartlange ær
mer, livbånd og skuldertørklæde er så godt

som ens, og heller ikke de beskedne smyk
ker har givet anledning til kappestrid.
Borgmester Carøes portræt, der var det
store bestillingsarbejde, er ikke dateret.
Det har været i arbejde længe, og store
overvejelser er gået forud. Hvor det kan
virke en lille smule komisk at se vejer og
måler Hansen stå med sine vægtlodder i et
“feltherretelt”, virker den kulisseagtige op
bygning mindre påfaldende i et billede af
så afgjort repræsentativ karakter som Jes
Jessens portræt af borgmester Carøe. For at
give billedet den ønskede højde og monu
mentalitet, greb Jessen endda til en under
stregning af det århundredgamle loggiamotiv, men udformet i overensstemmelse
med den herskende nyklassicistiske stilret
ning.
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Brystningen med kannelerede volutknægte, blomsterranker og perlesnore er
malet plastisk illuderende som udhugget i
lys, grå marmor. Skuffende naturalistisk er
også malet den plakette, der præsenterer:
‘Johan Friderich Carøe/ ved hvis Virksom
hed som sin Fødebyes Øvrighed i 28 Aar/
Staden forskiønnedes, dens Handel og
Næringsveje udvidedes/ dens Indtægter,
Politie og Fattigvæsen forbedredes/ Thi
sattes hans Billede her af erkientlige Borgere .
Naturligt nok blev Carøes portræt malet
på et noget større lærred end den sædvan
lige standardstørrelse, nemlig 124 x 82 cm,
og det blev indfattet i en prægtig forgyldt
ramme med et udskåret topstykke: et over118

Købmand i Randers, Rasmus Hansen, der var en af
byens store redere, blev i 1797 portrætteret af Jes Jes
sen. Han valgte på billedet at sidde med en tegning
af sit nyeste skib, galeasen “Helene Charlotte”, der
blev bygget på Skibbroen i Randers 1797. Privat eje.
(Foto: N. Elswing). Â Randers merchant named
Rasmus Hansen, who was one of the town ’s great ship
owners, had his portrait painted by Jes Jessen in 1797. He
chose to be portrayed sitting with a drawing of his latest
ship, the galeass "Helene Charlotte”, which was built at Skibbroen in Randers in 1797. Privately owned. (Photo: N. Elswing).
Maren Hansen, gift med købmand og reder i Ran
ders, Rasmus Hansen. Malet afjesjessen 1797. Privat
eje. (Foto: N. Elsving). Mrs. Maren Hansen, wife of
merchant and shipowner Rasmus Hansen oj' Randers.
(Photo: N. Elswing).

Borgmester, justitsråd og birkedommer Johan Frede
rik Carøe. Billedet blev malet af Jes Jessen til op
hængning i de eligerede borgeres sal på Rådhuset og
bestilt af Havnekommissionens medlemmer. Også
den udskårne ramme med allegoriske symboler kom
fra Åbenrå, leveret af møbelsnedkeren Lorenz Niel
sen, der sendte en del rammer til Randers i forbin
delse med Jes Jessens besøg her. Bogtitler og figurer i
billedets mellem- og baggrund henviser til borgme
sterens fortjenester for byens vel. Rådhuset i Ran
ders. (Foto: N. Elswing). Johan Frederik Carøe,
Mayor, Councillor and District Court Judge. The picture
was painted by Jes Jessen for display in the Council Cham
ber in the Town Hall and commissioned by the members of
the Harbour Board. The carved pa me with the allegorical
symbols comes from Aabenraa too, supplied by Lorenz Niel
sen the cabinet maker, who sent a number of frames lo Ran
ders in connection with JesJessen’s visit to the town. The
book titles and figures in the middle and background of the
picture refer to the mayor’s valued services to the town. Ran
ders Town Halt. (Photo: N. Elswing).

flødighedshorn og en merkurstav holdt i
balance ved bladguirlander og øverst en
“knækket” nyklassicistisk sløjfe. Også ram
men stammer fra Åbenrå. På bagsiden sid
der endnu etiketten fra snedker og bil
ledskærer i Åbenrå, Lorenz Nielsen. Por
trættet bærer Jes Jessens signatur og årstal
let 1797 nederst til højre. Senere er på ma
leriet tilføjet det ridderkors, Carøe fik i
1809, og under det store tekstfelt er efter
hans død i 1819 med lille skrift tilføjet hans
data.
Borgmester Carøes interesse for byens
fremgang og trivsel var hurtigt blevet fulgt
op af resultater takket være hans to svogre,
købmændene Rasmus og Hans Christian
Hansen. De havde personlige interesser i
sagerne og den nødvendige kapital. Først
og fremmest skulle byens indsejling og hav

neforhold forbedres. Skibsfarten var hæm
met, fordi fjordens mange grunde gjorde
det vanskeligt for de nye skibstyper, der
stak dybere, at komme ud og ind af fjor
den. Med en kun beskeden overdrivelse
sagde Messinafarere, at det tog længere tid
for dem at komme fra Udbyhøj ved fjor
dens munding og til Randers, end det hav
de taget at komme fra Messina til Udbyhøj.
Carøe tiltrådte embedet som borgme
ster i 1773, og samme år søgte han assistan
ce hos admiralitetet for at få en professio
nel vurdering af muligheden for en effektiv
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og varig opmudringsplan og omkostnin
gerne herved. Svaret lød, at kun med en
hestetrukket muddermaskine kunne man
sikre sig den helt grundige og rigtige opmudring. En sådan maskine med hesteom
gang var dog kostbar at fremstille og dyr i
drift. Det endte med, at Randers by i 1795
lånte en maskine, “Søbagge nr. 3” fra opmudringsvæsenet i København. I mellemti
den fik Carøe overtalt Rasmus Hansen til
sammen med sin broder at bekoste an
lægget af en meget savnet vinterhavn ved
Udbyhøj, der skulle kunne rumme 16-18
fartøjer, samt lægge penge ud til at få kon
strueret og bygget en opmudringsmaskine,
der skulle holde indløbet åbent. Den var
færdig 1790. Resultatet virkede lovende, og
brødrene lod en større maskine bygge, dre
vet ved menneskekraft som den første. I
1792 var begge opmudringsmaskiner i
gang i og omkring vinterhavnen19.
De samlede foretagender blev året efter
overtaget af en havnekommission, hvori
købmændene Hansen som nævnt også hav
de sæde. Et indtægtsreglement skulle sikre
havnens vedligeholdelse og fremgang, og
et større lån blev optaget, så brødrene kun
ne få deres udlæg på over 4000 rigsdaler
betalt..
Samtiden gav borgmesteren æren for at
være ophavsmanden til disse for byen så
nyttige initiativer. På Carøes portræt ser vi
da også på fjorden den hestedrevne søbag
ge, der blev leveret tilbage i 1797, og på
reolen på hans venstre side bærer en af
bogryggene titlen “Havnereglement”.
En anden bogryg bærer titlen “De Fatti
ges Regnskab”, for at den kunne meddele
eftertiden også denne side af borgmeste
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rens fortjenester. Før Carøe blev borgme
ster, havde krøblinge, forældreløse børn,
fattige og syge drevet rundt i flokke i byens
gader og ved tiggeri søgt at opretholde
livet. Således skildres forholdene af byens
historiker Stadfeldt i 1804. For at beskæfti
ge disse voksne og oplære de mindreårige
blev der først bygget en spindeskole og der
efter en klædefabrik. I begyndelsen var fa
brikken drevet for Fattigvæsenets regning,
indtil den i 1792 blev overdraget Hans Chr.
Hansen, der lod et mekanisk maskinspinderi indrettet i et nyt hus, som han lod byg
ge ved den østre side af fabriksbygningen.
Det var stadig byens fattige, der havde for
trinsret til at få arbejde her, så meget som
deres kræftet slog til. Også på grund af det
te almennyttige arbejde blev købmanden
af øvrigheden tildelt hæderstitlen agent16.
Jes Jessens portræt af garver Jens Finsteen er kun dateret med årstallet 1797.
Overskygget af mørke draperier står han
ved et brystværn, den ene hånd er stukket
under vesten, i den anden holder han kor
tet over de jorder, der hører til ejendom
men. Bag ham ses "Strømhuset" og møllen,
hvorpå barken til garveriet blev malet. Den
lå lige uden for Randers Sønderport, syd
for Gudenåen. Garveriet med det tilhøren
de landbrug havde Finsteen erhvervet ved
sit ægteskab med den noget ældre Else Ca
thrine Kirketerp. Hun var datter af Niels
Brocks halvsøster, Sidsel Margrethe, og var
således kusine til brødrene Hansen. Og
Jens Finsteen forstod at drive hele foreta
gendet med fremgang og som sin kones
fætre at skaffe sig fordele ved byens voksen
de skibsfart. Han lagde sig efter skibsprovi
antering og fik i 1799 kgl. bevilling til i

barkmøllen at indrette et grubbeværk til
grynmaling. Bag på portrættets enkle, pro
filerede ramme, der i øvrigt er magen til
rammen omkring Jens Hornsylds billede,
sidder Lorenz Nielsens etiket.
Ved siden af den anselige række signere
de portrætter har Jes Jessen i 1797 også ud
ført et prospekt af Randers by. Skilderiet er
i et aflangt format som et dørstykke og an
bragt i en lidt tung Louis Seize-ramme med
udskåret egeløv på de korte sider. Udsigten
er gengivet som set oppe fra bakkerne i
Vorup, hvorfra byen kunne ses i sin længste
udstrækning fra Vestergade til det fritlig
gende ridehus med Set. Mortens kirke lig
gende i midten som et naturligt centrum.
Kirken havde netop i 1796 fået nyt tårn
med et på den tid så moderne løgspir. Ud
for kølhalingspladsen for enden af SkibsgaUdsigt over Randers sei fra syd. 31,5 x 99,5 cm. Signe
ret nederst t.v. Jes Jessen pinxit 1797". Kulturhisto
risk museum, Randers. (Foto: Kirsten Nijkamp).
View of Randers from the .south. 31,5 x 99,5 cm. Signed
bottom left "Jes Jessen finxi.1 1797”. Kulturhistorisk muse
um, Randers . (Photo: Kirsten Nijkamf).

Garver Jens Finsleen, Randers, malet af Jes Jessen
1797. Randers Kunstmuseum. (Foto: Kirsten Nij
kamp).
The tanner, Jens Einsteen of Randers, fainted
by Jes Jessen 1797. Randers Kunstmuseum. (Photo: Kirsten
Nijkamf).
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Portrættet af skibskaplajn Lorenz Johannes Frost fra
Randers kendes kun som fotografi. Skildringen af
skipperen, der sidder under sit draperi med et
søkort på bordet, mens hans skib, en brigantine, lig
ger på vandet i baggrunden, peger utvetydigt på Jes
Jessen som kunstneren. Illustration i Tidsskriftet Vi
kingen 1939 nr. 11. The portrait of ship's captain
Lorens Johannes Frost ofRanders is only known from a
photograph. The portrayal of the skipper silling under his
drapes with a sea chart on the table while his ship, a brigan
tine, floats on the waler in the background clearly points to
Jes Jessen as (he artist. Illustration in the periodical Vikin
gen, 1939, nr. 11.

de ligger nær land den hestedrevne opmudringsmaskine. Nærmest Sønderbro
ligger garvergården, Jens Finsteens hvid
kalkede bindingsværksejendom i to etager,
et forhus med 16 fag og et sidehus med 23
fag. Da hans barkmølle er i billedets for
grund, kunne Jes Finsteen være et gæt som
billedets bestiller 17.
Portrætterne af Randers-borgere er fun
det hos efterkommere spredt i landet. An
dre er kommet til de offentlige samlinger
ved auktionskøb. Nogle er vel gået til grun
de, andre vil måske dukke op. Jes Jessen var
særdeles flittig i de måneder, han var i Ran
ders. Måske er han ligefrem blevet overvæl
det af bestillinger. I hvert fald måtte han
have flere både lærreder og rammer fra sin
kontaktmand i Åbenrå, Hermann Frees,
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der var forhandler af sejl og sejldug18. Den
7. februar sendte Frees ti stykker sejldug
“Segeltücher” til Randers, og igen den 3.
marts sendte Frees 10 stykker sejldug og 8
skilderirammer af træ, som han selv havde
forfærdiget. Nogle uger senere sendte Lo
renz Nielsen to rammer til Randers, og
igen i august afgik en enkelt ramme til Ran
ders med den farende post over land. Det
har sikkert været det hurtigste, og Jes Jes
sen har været ved at afslutte sit arbejde i by
en, for i oktober bliver han betalt for ma
lerarbejde på rådhuset hjemme i Åbenrå.
Den 1. november 1797 meddeles det atter,
at maleren Jes Jessen og snedkeren Lorenz
Nielsen i forening har sendt “9 in Rahmen
eingefäldte Schildereyen” til Randers.

Senere billeder med tilknytning til Randers
Måske kender vi nogle af disse billeder, der
blev sendt til Randers både i november og
senere efter Jes Jessens besøg. Skipper i
Randers, Lorenz Johannes Frost må have
været i Åbenrå i 1797 for at hente sit skib
"Guden-Aae”, og velsagtens er han blevet
malet her. Hans malede portræt kendes
kun fra et ældre fotografi. Kaptajnen sid-

der under et draperi iført en dragt næsten
magen til Jes Finsteens, kun har han en an
kernål i halsbindet. Han holder et søkort i
hænderne, mens hans skib, en brigantine,
ligger på vandet i baggrunden. Hele por
trættets anlæg og udførelse peger på Jes
Jessen som kunstneren. Det originale bille
de er trods efterlysning ikke fundet19.
Til stede i dag i Randers er til gengæld
portrættet af Frosts skib, brigantinen “Guden-Aae” og det endda i to udgaver, begge
uden signatur men betegnet: “Gudens-Aae
fra Randers ført af Capt: Lorenz Joh: Frost.
Ao 1799”. Brigantinen “Guden-Aae” blev
bygget 1797 i Åbenrå til agent Hans Christi
an Hansen i Randers, og med sine 66 clstr.
var det nu byens største fartøj. På det bedst
bevarede portræt er skibet set sejlende for
vinden i Åbenrå fjord, og byen med Set. Ni
kolai kirkes spir ses i baggrunden.

På et lærred af ganske samme størrelse
(54,5 x 63,5 cm) har maleren gengivet ski
bet endnu en gang, nu anbragt i en Mid
delhavskulisse med sydlandsk arkitektur på
de gråligt tonede kyster. På bagsiden af
dette lærred er klæbet “annales”, personli
ge data for familien Frost 1784-1820-°.
Frost var født 1760 som søn af kroman
den i Svenstrup på Als og hørte selv hjem
me i Nordborg. Han havde ført skib for
Hans Chr. Hansen gennem adskillige år,
før han blev betroet kommandoen over ny
bygningen. Frost var kendt af sin samtid. I
1794 modtog han fortjenstmedaillen i guld
samt 200 rigsdaler, fordi han i 1793 havde
ført Hansens galease “Rosenbusken” ind til
Cadix med kun to drenge til hjælp og uden
nævneværdig skade, efter at skibet var ble
vet opbragt og plyndret først af franskmændene, derefter af englænderne, hvor-

Usigneret oliemaleri af galease “De tre Brødre” af
Randers, set under sejl i et smalt farvand, og som tek
sten fortæller: "Førd af Capitain Peter Witzen fra
Randers. Ao 1788”. Årstallet overmalet og skal sand
synligvis være 1798. Skibet var bygget i Åbenrå 1794,
og dets reder var Rasmus Welling. Privat eje. (Foto:
Kulturhistorisk Museum, Randers, Kirsten Nijkamp).
Unsigned oil painting of the galeass “De tre brødre”
(The Three Brothers) seen sailing through a narrow water
way and, as the inscription tells us, it is “under the com
mand of Captain Peter Witzen of Randers, in the year
1788”. The year has been painted over and should probably
read 1798. The ship was built in Aabenraa in 1794 and
was owned by Rasmus Welling. Privately owned. (Photo:
Kulturhistorisk Museum, Randers, Kirsten Nijkamp).
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Usigneret oliemaleri af brigantinen “Guclens=Aae fra
Randers ført af Capt: Lorenz Joh: Frost. Ao 1799”.
Brigantinen “Gndenaa” blev bygget 1797 i Åbenrå til
agent Hans Chr. Hansen i Randers. Det var med sine
66 clstr. nu byens største fartøj. Skibet er portrætteret
i Åbenrå fjord, og byen med Set. Nikolaj kirkes spir
ses i baggrunden til venstre. Privat eje. (Foto: Kultur
historisk Museum, Randers, Kirsten Nijkamp).
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Unsigned oil painting of the brigantine “Gndenaa” of Ran
ders under the command of Capt. Lorenz Joh. Frost, 1799.
The “Gndenaa” was built in Aabenraa in 1797for Hans
Chr. Hansen, an agent in Randers. With its 66 lasts it was
(he largest ship in the town. The ship is portrayed in the Aa
benraa fjord and the town with the spire of St. Nikolaj chur
ch can be seen in the background on the left. Privately
owned. (Photo: Kulturhistorisk Musem, Randers, Kirsten
Nijkamp).

U sign ere t oliemaleri af brigantinen “Gudenaa”, sva
rende til det foregående. Kun er skibet her sat i en
Middelhavskulisse. Kulturhistorisk Museum, Ran
ders. (Foto: Kirsten Nijkamp). Unsigned oil painting
of the brigantine “Gudenaa” which corresponds to the pre
vious picture except that here the ship is set against a Medi
terranean background. Kidturhistonsk Musem, Randers.
(Photo: Kirsten Nijkamp).
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efter en storm ødelagcle riggen endeligt.
“Rosenbusken” var på vej fra Randers til
Malaga og Livorno21.
Meget medtaget og amatørmæssigt overmalet er et usigneret oliemaleri af gale
asen “De tre Brødre” af Randers, “Førd af
Capitain Peter Witzen fra Randers. Ao
1788”. Årstallet er malet op - fejlagtigt - da
Peter Witzen først nævnes som skibets
fører fra 1790 til 1798. Skibet er set i et
smalt farvand mellem to kystprofiler. Også
“De tre Brødre” var bygget i Åbenrå, i 1796,
og var ført af en nordslesviger og medailletager. Peter Witzen var født på Løjt og boe
de i Åbenrå, da han i 1792 modtog den i
dette år af kong Christian VII indstiftede
fortjenstmedaille i guld. I efteråret 1791
havde Witzen været undervejs med “De tre
Brødre” fra Trondhjem til København med
en ladning sild etc. Ud for Eggersund kom
skibet ud for en storm, der slog det læk, så
det måtte søge ind til byen for at blive repa
reret. I forbindelse hermed var skipperen
så sparsommelig med udgifterne, at Søassurancekompagniet i København “snart in
gen Exempel herpaa har haft” og indstille
de Witzen til medaillen, for at opmuntre
både ham og andre til fortsat sparsomme
lighed22. Rasmus Welling var reder for “De
tre Brødre”, og i 1793 fik Witzen borger
skab som skipper i Randers og bolig i et af
Wellings huse. Hans Chr. Hansen og
Rasmus Welling afsendte 1797 i fællesskab
“De tre Brødre” som det første af flere ski
be til Island, hvor de foretagsomme køb
mænd søgte at skabe en fast handel med
station i Reykjavik23. Witzen var jo erfaren
med hensyn til den risikofyldte sejlads i de
nordlige farvande. “De tre Brødre” overle
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vede Atlantens storme, og i Åbenrå bys rets
protokol for 24. maj 1798 anføres det, at
den herboende maler Jes Jessen med skip
per Peter Witzen har afsendt fire skilderier
i rammer til Randers. Før afgangen d. 25.
maj får Witzen lastrummet fyldt op med
bødkervarer. De fire skilderier er der om
hyggeligt blevet taget vare på i skipperens
salon agter.
Et skibsportræt af samme karakter som
de foregående og ligeledes usigneret viser
briggen “Ebenetzer ført af Capt: Paul Paul
sen Ao 1801”. Som de øvrige er det set sej
lende for vinden i en fjord eller et andet
smalt farvand. To andre større skibe i bag
grunden fører Dannebrog. Briggen, der
kun var på 42 clstr. var bygget på Fyn 1783,
men et bilbrev dateret Troense 1795 frem
lægges ved skibets salg i 1814. Nok så væ
sentligt i denne sammenhæng er, at skibet i
1801 var i Åbenrå, hvorfra et rekonstruk
tionsbrev fra værftet er dateret 29. maj
1801. Korresponderende reder var køb
mand i Randers Jacob Friis indtil 1810,
hvor Rasmus Welling overtager ansvaret og
står som ejer af skibet til sin død i 1813. I
dette år omtales den lille brig som galease,
den er altså blevet rigget ned. Else Cathri
ne Welling stod i det følgende år som reder
for “Ebenetzer” såvel som for de øvrige ski
be, Rasmus Welling ejede.

Jes Jesse n som skibsporlrcehnaler
Ganske mange af de kunstnere, der specia
liserede sig i at udføre skibsportrætter, hav
de selv en fortid til søs. De kendte af selvsyn
den åbne sø med de store bølger. Anderle
des forholdt det sig med Jes Jessen, hvis vi
tillader os at tilskrive ham, eller i hvert fald

give ham en andel i de her omtalte skibs
portrætter. Han har øjensynlig aldrig selv
været længere til søs, end at det faste land
var at se til begge sider. Blandt skibspor
trætmalerne skiller han sig ud ved som ku
lisse at vælge det smalle farvand, der enten
i bogstaveligste forstand er Åbenrå fjord,
eller det er et tilsvarende indelukket far
vand, som af maleren gøres eksotisk ved, at
han anbringer fæstningsruiner og frem
medartede bygninger på kysterne ned mod
vandet. Også farvelægningen har sin betyd
ning. Males kysterne i gråbrune eller gråviolette toner betyder det, at vi er i Middel
havet24. Også ved valget af teknik og mate
riale, at de er malet i olie på lærred, adskil
ler denne gruppe skibsportrætter sig fra de
øvrige kendte skibsbilleder fra årtierne før
og omkring år 1800. Alle disse er med und
tagelse af de mere officielle portrætter af
flåde- og kompagniskibe udført i vandfarve/gouache på papir eller pap.
Skibsportrætmaleriet var som genre ret
ny. Det var i Middelhavets havnebyer, at
skipperne stiftede bekendtskab med disse
bestillingsarbejder, hvor skipperen fik sit
skib afmalet i to, måske endda i tre positio
ner ud for en havn eller kyst og til slut fik
skibets og sit eget navn skrevet eller malet
på billedet-’. På museet i Åbenrå kan vi i
dag blandt de ældste skibsbilleder se to
portrætter som Martin Bahnsen jun. fik
tegnet af sin fregat “Die Hoffnung” ud for
to kendte og karakteristiske italienske hav
nebyer, i 1792 af Guiseppe Fecli ud for An
cona og et udateret og ubetegnet ud for
Markuspladsen i Venezia. En og anden
skipper forsøgte sig selv i genren, men somprofessionel skibsportrætmaler synes Jes

Jessen at have været Danmarks første i et
borgerligt miljø. Landets orlogsflåde havde
længe haft sine portrættører. Jes Jessens
måde at anbringe skibet på i vandet set en
ten for eller agten for tværs var mere
krævende end praksis for de fleste skibs
portrætmalere, der så skibet lige fra siden
samt bagfra mod det præsentable agter
spejl. Det er svært at pege på et forbillede
for Jes Jessen, for han er en af de ældste
kendte inden for genren overhovedet. Og i
øvrigt forekommer udformningen af hans
portrætter af skibe at være lige så person
lig, som hans personportrætter var det.
Endnu nogle større kirkearbejder, dvs.
både alterbilleder og almindelig staffering
af inventaret udførte Jes Jessen i 1803 og
1804, men herefter synes hans kræfter at
være aftagende. Alene den daglige omgang
med datidens giftige pigmenter virkede
nedbrydende, og han døde den 9. april
1807. Men Jes Jessens virke i Åbenrå satte
sig langtrækkende spor.

Jes Jessen og Eckers berg
Da Jes Jessen i eftersommeren 1797 vendte
tilbage fra Randers, blev han en dag opsøgt
af en stor dreng udenbys fra, der ville i lære
på værkstedet. Han var fra Blans i Sunde
ved og hed Christoffer Wilhelm Eckers
berg. For at gøre et godt indtryk på meste
ren havde drengen et skibsbillede med,
som han havde kopieret efter et billede, Jes
Jessen havde malet i et portrum i Skibbrogacle26. Drengen kom i lære samtidig med,
at han gik i skole og blev konfirmeret. I tre
år blev Eckersberg i værkstedet på Kirke
pladsen. Herefter kom han til en malerme
ster Jessen i Flensborg og herfra, takket
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Usigneret oliemaleri af brig “Ebenetzer ført af Capt:
Paul Paulsen. Ao 1801”. Skibet hørte hjemme i Ran
ders, men var på værftsbesøg i Åbenrå i 1801. Bille
dets ramme svarer ganske til rammerne omkring
præsteparret Hansens portrætter, malet afJes Jessen
1788. Handels- og Søfartsmuseet.
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Unsigned oil painting of the brig “Ebenetzer” under the
command of Capt. Paul Paulsen, 1801. The ship’s home
port was Randers but it was on a visit to the shipyard in
Aabenraa in 1801. The picture frame corresponds exactly
to the frames on the portraits of the vicar Jørgen Hansen
and his wife, which ivere pain ted by Jes Jessen in 1788.
Danish Mantime Museum.

Udsigt over Åbenrå set fra Galgebakken. 84 x 116
cm. Signeret nederst t.v. ‘Jes Jessens Apenradensis
1803”. Billedet er nedarvet gennem rebslagerslæg
ten Garben. Motivet blev gentaget af den senere så
berømte maler C.W. Eckersberg, der stod i lære hos
Jes Jessen i tre år fra 1797. Åbenrå Museum. (Foto:
N. Elswing).

View of Aabenraa seen from Galgebakken. 84 x 116 cm.
Signed bottom left Jes Jessen Apenradensis 1803”. The pic
ture has been handed down through the generations in a
family of rope-makers called Garben. The subject matter was
repeated by C. IE Eckersberg, Jes Jessen's apprentice for three
years, who was later to become very famous. Aabenraa Mu
seum. (Photo: N. Elswing).
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være en række lokale sponsorer, til Kunsta
kademiet i København. I sin senere bane
som kunstner kom C.W. Eckersberg især til
at gøre sig gældende som portræt- og marinemaler.
Jes Jessens enke førte værkstedet videre
nogle år, mens hans to sønner, Peter og Jo
han Heinrich gik til søs og blev skibsførere.
Gennem Eckersbergs dagbøger kan vi se,
at de holdt kontakten med den gamle lære
dreng vedlige. De besøgte ham, når deres
skib var i København, og han besøgte dem.

Johan Heinrich synes at have været den,
der arvede faderens kunstneriske anlæg.
Måske derfor forærede Eckersberg ham i
april 1829 et lille maleri af fregatten
“Freja”. Det er endnu i slægtens eje. Johan
Heinrich Jessen (1792-1866) udførte lejlig
hedsvis skibsportrætter, både af de skibe
han selv førte, men også af andre. Det æld
ste kendte er fra 1826. Men clet var han ik
ke den eneste skibsfører i Åbenrå, der gjor
de. Skibsportrættet var nu på vej ind i sin
mest blomstrende periode.
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Utrykte kilder
Ved forstudierne til min bog om Jes Jessen gennem
gik jeg på Landsarkivet i Åbenrå (LA Åb) de relevan
te folketællinger, kirkebøger, skattelister, bøderegi
stre etc. Nuvær. landsarkivar Hans H. Worsøe hjalp
med at gennemgå de offentlige regnskaber. Hvor de
givne oplysninger naturligt kan henføres til disse kil
der, er de ikke yderligere belyst ved note.
Til den foreliggende artikel er gennemgået
Åbenrås skibslister (LA Åb, Åbenrå 165 a-c) 17801800 samt Åbenrå bvs retsprotokoller (LA Åb. Åben
rå bys retsbetjentarkiv nr. 881-883) 1795, (1796
mgl.)-1799.
Med hensyn til forholdene i Randers er oplvsningerne laget fra den opgivne litteratur, udskrifterne
på Plandels- og Søfartsmuseet af byens skibslister
suppleret med uvurderlig hjælp fra Kulturhistorisk
Museum og Lokalhistorisk Arkiv i Randers.

Noter
1 Schlesvig-Holst. Kunstkalender (Jahrbuch), 1920
p. 44, 53. Thieme-Becker Künstnerlexikon, 1925,
bd. XVIII, 541.
2 Bestemmelsen gjaldt for København, men blev
efterlignet i provinsen. Chr. Axel Jensen: Maling
og Staffering i gamle Dage. Haanclværkets Bog,
Malerfaget, 1936.
3 RA. Kunstakademiets Arkiv, nr. 169 b.
4 Redlefsen s. 39.
3 Oplysninger fra billedejerne og konservator
Steen Bjarnhof 1966.
b Fregat “Æolus” var konstrueret og bygget som defensionsfregat, hvilket ses på den usædvanlige ar
mering. Derfor er konstruktionstegningerne be
varet på Rigsarkivet.
' F.eks. W. Oesau: Hamburgs Grönlandsfahrt,
Hamburg 1955, forsatsblad, s. 91 og 92, por
trætbilleder af købmænd og redere i familien
Rooosen.
s Eckersbergs dagbøger, Det Kgl. Bibi., d. 4. Dec.
1827 og 28-29. juli 1829.
9 Formueforhold nævnes af Johansen s. 180-182 og
Carsten P. Rasmussen s. 104-106.
10 Venligst meddelt af lektor Henrik Fangel, Histo
riske Samlinger, LA Ab. Huset blev besøgt af Na
tionalmuseets Bondegårdsundersøgelser 1947.
11 Åbenrå bys retsprotokol, LA Åb nr. 881.
12 Gjorde ved en omfattende litterär produktion
oprør mod tidens fornuftsprægede religion og
blev senere en af de første “Grundtvigianere”.
Blev 1808 sognepræst i Assens.
13 Legatstifleren,Grosserer Niels Brocks og Hustru
Lene f. Bredals Slægt samlet og udg. af P.J.
Schmidt, 5. udg. Kbh. 1891.
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Søkøbstaden Randers s. 15-18, 121.
Stadfeldt s. 53, 252-356.
Samme s. 53.
I sin publicering al' prospektet argumenterer Pe
ter Bondesen yderligere for, at billedet skulle
være bestilt af Jens Finsteen. Et modargument
kan være, at maleren har set udsigten fra det
mest oplagte sted uden hensyn til grundejerne.
Hermann Frees havde certifikat som skibsfører
og førte i 1787 tremastet galiot “Die Frau Maria”.
I 1806 fik han borgerskab som købmand.
Vikingen 1939 nr. 11 s. 11. Maskinmester Frost
fortæller historien om Lor. Jobs. Frosts trængsler
med “Rosenbusken”.
Begge billeder tilhørte Kulturhistorisk Museum,
Randers, der afgav det ene til Fa. Randers Reb,
det andet blev deponeret på Lokalhistorisk Arkiv.
Stevnsborg s. 37-40, 133-134
Samme s. 19-20, 129-130.
Søkøbsiadcn Randers s. 127.
R.A. Rentekammeret 373.121. Protokol... 17871841, her Islandske Søe Passe for Aaret 1797, No.
37.
Søfolkene kunne netop på den tid fra Middelha
vets havnebyer (uvist hvilken eller hvilke) hjem
bringe romantiske havnebilleder, der netop var
holdt i grålige toner. F.eks. H&S 756:49.
Poulsen, Skibsportrætmalere s. 26-30.
E. Hannover: Maleren C.W. Eckcrsberg. Kunst
foren. i Kbh. 1898, s. 6-7.
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A Group of Portraits of Seafarers and Ships from the End of the 18th Century
Summary
The painting of portraits of the middle classes be
came common in Denmark during the 18th century.
This kind of painting was mostly confined to the
capital, Copenhagen, a fact which makes this group
of about 35 portraits all the more noteworthy. They
hail mainly from two maritime provincial towns in
Eastern Jutland, Aabenraa and Randers. Most of
them were the work of a master painter in Aabenraa
called Jes Jessen (1743-1807), who had no formal ar
tistic training but was inspired by his younger
brother Peter. The latter was trained at the Art Acad
emy in Copenhagen and although he died at at early
age he still managed to paint a number of portraits
including some in Aabenraa.
The fleet of ships which had its home port in Aa
benraa was remarkable in as much as most of the
ships were quite big. It was largely the ship masters
and joint owners of these ships who commissioned
portraits of themselves and their wives. This circle of
people, which Jes Jessen himself had married into,
was German-speaking, as opposed to the local coun
try people who spoke Danish.
The preserved portraits of Peter Jessen are all
from the period 1779-1781, which was the year of his
death. The earliest known portraits by Jes Jessen bear
the date 1783, and they depict a local ship master,
Hans Peler Festersen, and a ship’s captain from Co
penhagen named Eilert Madsen, who was in Aaben
raa to supervise the building of his ship.
In his portraits of ship masters Jes Jessen has their
ships lying at anchor in the background, but even a
proper ship portrait, painted in oil on canvas in
1793, shows that Jes Jessen was one of the earliest
painters in Denmark to practise this genre.
An important merchant in Randers by the name
of Hans Christian Hansen had heard ofJes Jessen or
seen examples of his work. A little note in the town
archives in Aabenraa shows that he had three f ramed
pictures sent up to him from Aabenraa in October
1795. Another Randers merchant called Rasmus

132

Welling was painted by Jes Jessen in Aabenraa and
the picture was dated August 20th 1796. At the end
of that year Jes Jessen travelled to Randers himself
and painted a representative portrait of the mayor as
well as a number of the town’s most distinguished ci
tizens and their wives. Most of these citizens too
owed their prosperity to shipping. Jes Jessen painted
a prospect of Randers, just as he had painted two of
Aabenraa. The frames were made by an Aabenraa
cabinet maker called Lorenz Nielsen, who was widely
renowned for his superb neoclassicist wood carvings.
Records show that Jes Jensen and Lorenz Nielsen
sent about 25 frames and framed pictures to Randers
in the years 1795-98.
However, there are also other ship portraits asso
ciated with Randers and the people depicted in
Jensen’s portraits. They are painted in oil on canvas
as opposed to the watercolours from the ports of the
Mediterranean which were common at the time. The
image of the ship in these oil paintings bears so great
a resemblance to the documented ship pictures of
Jes Jessen that it can hardly be a coincidance. How
ever, these pictures bear only the inscription char
acteristic of ship portraits, without any painter’s sig
nature.
The ship pictures, like most of the portraits, are
in rather poor condition. The paint is peeling off
and more and more of Jes Jensen’s pictures are be
ing transferred to new canvas during conservation.
Since the painter usually designated and signed his
pictures on the back of the canvas this kind of resto
ration means a loss of documentation value.
When Jes Jensen returned from Randers in the
summer of 1797 he took on a 14-year old apprentice
named C.W. Eckersberg, who, after finishing his
training as a craftsman, was accepted at the Art Acad
emy in Copenhagen. Here he became a professor of
great renown and was given the title of “father of
Danish painting” by art historians.

Otto Søtoft: Erindringer fra en Reise
som 1ste Styrmand med Fregatten “Havfruen”
fra Hjemstedet til Java og Retur i Aarene 1876-77.
Redigeret af Hanne Poulsen

Med støtte fra Selskabet Handels- og Søfarts
museets Venner fik museet 1986-88 mulighed
for at erhverve afdøde statslods Gruelunds
materialesamling til hans aldrig afsluttede og
udgivne værk Danske Dybhavssejlere. Under
sin in dsamling af stof stod Gruelund i brev
veksling med ældre navigatører, der havde ført
de sidste store sejlskibe jorden rundt under
dansk flag. Blandt disse var Otto Søtoft,
Nykøbing Falster, fra hvem et par korte breve
fra 1930fne er bevaret blandt Gruelunds
papirer sammen med det her gengivne, uda
terede manuskript.
En præsentation af navigatøren m.m.
Otto Sø toft følger efter beretningen.

‘Jeg skal først meddele nogle Oplysninger
om den gamle Fregat og det Rederi, der
paa det paagældende Tidspunkt eiede den.
“Havfruen” var bygget paa Orlogsværftet i
København og blev søsat derfra i 1825. Den
var indrettet som den Tids Fregatter med 3
gennemgaaende Dæk, hvoraf det øverste
Dæk og Batteridækket var armeret med
glatløbede Kanoner, medens Banjerdækket var indrettet til Ophold for Mandska
bet. Ved Udrangeringen fra Marinen blev
den i 1865 købt af det Puggaardske Rederi
i København, der lod den indrette til Koffardifartøj paa samme Maade, som de af

Rederiet tidligere af Marinen købte Skibe,
nemlig Fregatterne “Freia” og “Rota” og
Corvetten “Najaden”, der blev omdøbt til
“Signe”. Noget senere vistnok i 1872 købtes
Fregatten “Tordenskjold”. “Havfruen”
maalte 901 Reg Tons med en Ladekapaci
tet paa mellem 1050 og 1100 Tons, altsaa et
forholdsvis ufordelagtigt Koffardiskib, men
det hjalp noget, at Fregatten med nogen
lunde let Last var meget velseilende efter
Datidens Fordringer, hvilket vel ogsaa var
Grunden til, at den de første Aar benytte
des i Stykgodsfart mellem Kronstadt og Vla
divostok med Returladning af Sukker fra
Manilla eller Java, undertiden med en Mellemreise i de kinesiske Farvande. En saadan Reise pleiede at tage ca. 18 Maaneder.
Med Undtagelse af, at Fregatten blev
forsynet med dobbelte Mersseil, og Berginerseilet erstattet med Stagseil paa Mesanmasten, var hele den gamle Orlogsrigning
bibeholdt, dog blev Storraaen forsynet
med en Con trab ras foruden den almindeli
ge Storbras, med hvilken det var vanskeligt
at faa Storraaen skærpet tilstrækkeligt un
der Bidevind Seilads. Der fandtes saagodtsom ingen Patentblokke ombord, og Rig
ningen var i det Hele meget svær og uhan
delig, saa Skibet fordrede en stor og kraftig
Besætning, oprindelig vistnok 30 Mand,

133

Et imponerende syn var rækken af danske orlogsfregatter, der i foråret 1849 blev udrustet med henblik
på den igangværende krig mod preusserne. Men
med skibsskruens indførelse og brugen al’ panser
klædning blev de store sejldrevne træskibe forælde
de til krigsbrug og derfor afhændet til private
købmandsrederier. Grosserer Puggaard købte i alt 6
udrangerede fregatter og korvetter, der blev sat i
oversøisk fart. - Maleri af C.W. Eckersberg i privat
eje. Foto i Statens kunsthistoriske Fotografisamling.
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This line of Danish naval frigates was an imposing sight.
They werefitted out in the spring af 1849 for use in the war
against the Prussians which was in progress at that time.
However, the introduction of the ship's propeller and the use
of armour plating rendered the great wooden sailing ships
obsolete as far as war was concerned, so they were sold to
private merchant shipping companies. Altogether Mr. Pug
gaard bought six frigates and corvettes which had been
scrapped by the navy, and they were put into service in (he
overseas trade. - Privately owned painting by C. H.r Eckers
berg. Photo in the Stale Art History Photographs Collection.

der senere reduceredes til 24. Paa en Ostindierejse i 1873-74, hvor jeg var 3die Styr
mand ombord, var vi ialt 28 Mand. Paa Rei
sen 1876-77 var vi 24 Mand, hvoraf foruden
Captainen og 3 Styrmænd, 8 fuldbefarne
Folk, Resten Letmatroser og Drenge. Det
var en fast Regel i Rederiet, at en Styrmand
for at blive 1ste Styrmand i en af Fregatter
ne skulle været mindst 30 Aar, og naar jeg i
en Alder af mellem 23 og 24 Aar fik Stillin
gen paa nævnte Reise, skyldtes det, at 1ste
Styrmanden var død paa sidste Reise, og
der ikke fandtes andre af Rederiets Styr
mænd hjemme, der mentes at egne sig for
Pladsen. Med Hensyn til Fregattens Aptering skal jeg oplyse, at det oprindelige Opstaaende var bibeholdt med tæt Garnering
op til Lønningen, der laa i samme Høide
som det tidligere Finkenæt, saa at den vagt
havende Styrmand, for at have tilstrækkelig
Udsigt, maatte tilbringe den meste Tid paa
de oprindelige Vagtbænke paa Agterdæk
ket.
Den fra Orlogstiden faste Bak var ufor
andret, og Ankerspillet, et almindeligt
B radspil, anbragt i et Indhug i den. Des
uden var der et nyt Haandspil paa Bakken,
der benyttedes til Forhaling og til at ride
Fokkehalsen under, det blev drevet ved
Kamhjul og Haandsving og var ret uprak
tisk. Imellem Ankerspillet og Fokkemasten
var Nedgangskappen til Folkelukafet, der
ikke havde noget Skylight, men kun fik det
Lys, der kunde komme ned gennem Kap
pen og gennem nogle Dæksglas, der ikke
gav meget Lys. Der fandtes et langt Bord
med Bænke agten for Kappen men ingen
Stanclkøier, da Mandskabet maatte benytte
de sædvanlige Hængekøier fra Marinen.

Naar man først blev vant til dem, var de me
get behagelige at sove i, men de bidrog ik
ke til at gøre Opholdsrummet hyggeligt.
Agten for Fokkemasten mellem denne og
Storbaaden var Kabyssen, der var det ene
ste Dækshus, og mellem Stormasten og Mesanmasten var et af de gamle Orlogsgangspil, der benyttedes til Forhaling etc.
Tæt foran Mesanmasten var Nedgang til
Kahytten paa Batteridækket med Skylight
til Messe og Captainens Kahyt agten for
Masten. Saavel Kahytten som Kamre var
rummelige og for Messens og Kaptains Ka
hyttens vedkommende af poleret Fugleøietræ. I Agterspeilet var 2 store Vinduer, der
kunde lukkes med Lemme i haardt Veir. I
de to Gallerier agter var der anbragt
W.C. for Officersbesætningen. Mandskabet
maatte derimod benytte den aabne Gallion
eller de brede Røster i Høide med Dækket.
Af foranstaaende vil det bemærkes, at
for Mandskabet “before the mast” var ac
comodations meget primitive, og naar der
desuagtet altid var mange Ansøgere til at
komme med de Puggaardske Skibe, skyld
tes det sikkert, at de omtrent var de eneste
danske Ostindiefarere paa den Tid, at Ko
sten var saa god, som det kunde ventes, og
at det regnedes for en Anbefaling til frem
tidige Stillinger at have gjort nogle Reiser
med disse Skibe.
Hvad der bevægede mig til at forlade en
god Stilling som 2den Styrmand i Dampski
bet “Georg” af København i Rutefart mel
lem Hjemstedet og Newcastle on Tyne med
Landbrugsprodukter og levende Kreaturer
og Returlast af Stykgods og Kul, var i alle
Tilfælde ikke Udsigten til bedre Lønning
eller bedre Kost, men vel nærmest en
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Længsel efter det Trylleri, som Troperne
virker med paa mange Mennesker og Seilskibenes Romantik, som endnu laa mig i
Blodet med Vindens Sus i Rigning og Seil
under Stormveir og de store Haves blide
Dønninger gennem Fordevind Passaterne
med alle Læseil sat og Sydkorset blinkende
paa den mørke Tropehimmel, medens
Shantymanden sang ud, naar Fald og Bra
ser skulde strækkes inden Frivagten tørne
de ind...
Den 15de Mai (1876) afmønstrede jeg
fra S/S “Georg” og den 16de Mai mønstre-
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Fregalten “Havfruen” blev bygget til marinen i 1825,
og blev i april 18(55 købt af “Det Kjøbenhavnske
Skibsrederi” ved grosserer Rudolph Puggaard. Fre
gatten blev, efter en ombygning, sat i fart på Ostin
dien. - Foto i Gruelunds samling, H&S.
The Frig
ate “Havfruen” was built for the navy in 1825, and in
April 1865 it was bought by Mr. Rudolph Puggaard 's “Det
Kjøbenhavnske Skibsrederi”, which made some alterations
and then put the ship into service in the overseas trade to
the East Indies. - Photo in Gruelund's collection, I)MM.

de jeg som 1ste Styrmand i “Havfruen”. Ski
bet havde da udlosset og faaet Ballast om
bord, ca. 500 Tons, og i Løbet af et par da
ge fik vi Proviant, Vand og øvrige Udstyr
ombord, af Seildug og Tougværk saameget,
at det var nok til et Par almindelige Skibs
handlerforretninger. Desuden et Par hele
Huder til Skamfilingslæder og forskellige
Shackler og Kouse saavel til Seil som til Kæ
derne i Raaseilsskøderne. 2den og 3die
Styrmand, der ikke tidligere havde seilet
med de gamle Fregatter, fandt Udstyret
nærmest overdrevent, men da de først hav
de slingret gennem Nordost Passaten og
lænset for stormende Kuling fra Cap det
gode Haab til forbi St. Paul og Amsterdam,
fik de et andet Syn paa, hvor megen Slid
tage, der gik paa Seil og Tougværk.
Efter at al Proviant og Udstyr var kom
men ombord og Seilene underslaaet, blev

vi bugseret ud paa Yderreden, hvor de sid
ste ferske Provisioner kom ombord tillige
med Ammunitionen til vore 2 Stkr 18 pundige Kanoner og til de, saa vidt jeg husker,
12 Stkr gamle Militærgeværer, der fandtes
ombord. I de første Aar under Reiserne til
Vladivostok havde der været 4 Kanoner
ombord for dermed at kunne imponere de
kinesiske Sørøvere, og da Kanonerne mig
bekendt aldrig har været brugt under Fre
gattens Koffardi Tilværelse, maa Synet af
dem og hele Fregattens orlogsmæssige Ud
seende have været tilstrækkeligt til at holde
de kinesiske Sørøver Djunker paa Afstand.
Havde disse vidst, hvor lidt Erfaring de
danske Besætninger havde i at betjene Ka
noner og Haandvaaben, havde de maaske
ikke været saa tilbageholdende. Paa Grund
af min første Sømands Uddannelse i Orlogsmarinen, havde jeg selvfølgelig en vis
Interesse i Armeringen, men det lykkedes
mig aldrig at faa Lov til at holde Skyde- el
ler Vaabenøvelse ombord.
Den 1ste Aften paa Reden blev Vagterne
fordelt paa den sædvanlige Maade, saaledes at Tømmermanden kom paa Styr
bordsvagt til 1ste Styrmand og Seilmageren
paa Bagbordsvagt til 2den Styrmand, hvor
efter begge Styrmænd skiftedes til at udpeFremtiden lå i dampskibsfarten. Dette fremgår tyde
ligt af Chr. Neuhaus’ fotografi fra Kvæsthusbroen i
København, omkr. 1875. Som levn fra fortiden ligger
de sidste store sejlskibe i koffardifarten fortøjet ved
duc cf alberne i havneløbet.
The future lay in
steamships. This is the clear message conveyed by Chr. Neu
haus’ photograph from Kvæsthusbroen in Copenhagen
around 1875. As relics of the past the last great sailing
ships in merchant service lie moored to the due d’Albes in
the harbou r fa i nuay.
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ge, hvem de ville have paa deres Vagt. Da
3die Styrmand var paa Styrbordsvagt, valg
te 2den Styrmand først, saa han kunne sik
re sig den ældste eller paalideligste af de
Helbefarne til sin Vagt. Grunden til, at Seilmageren kom paa 2den Styrmandsvagt,
var, at denne i Passaterne og under rolige
Veirforhold som Regel assisterede ved Seilmagerarbeidet, naar Kaptainen om Dagen
var paa Dækket.
Næste Morgen var Vinden gunstig, saa
vi lettede under de almindelige Opsange af
“Sally Brown” og “Hurra my boys we are
outward bound” og “Rio Grande” ikke at
forglemme. Naar hele Besætningen var
samlet, kunne vi som Regel gaa Mærsseilene op, men de maatte selvfølgelig strækkes
med seige Hal, hvortil “Blow boys blow” var
en yndet Chanty. Paa den her omtalte Rei
se kneb det i Begyndelsen lidt med rigtigeForsangere, men da jeg som Matros i en
Belgisk Bark paa en Reise rundt Cap Horn
selv havde været Styrbords Chantymand,
fik vi efterhaanden Skik på Opsangene. Jeg
har altid foretrukket de engelske Chanties,
da mange af de danske forekommer mig
noget for grovkornede og platte, selv om
de engelske Melodier benyttes.
Vinden holdt sig ca. SV med let frisk Bri
se, saa vi havde en fin Seilads op til Skagen.
Vinden gik efterhaanden mere vestlig og vi
maatte gøre nogle Bouter gennem Skage
rak. Fra Hanstholmen til Galopernes
Fyrskib kunde vi styre Kurs, men efter en
Omgang Stille fik vi Modvind gennem Ka
nalen, saa “Havfruen” fik Ledighed til at vi
se sine Evner som Krydser under en frisk
Bramseils Kuling. Den 4de Juni ankom vi
til Cardiff efter en nærmest Dameveirs Rej
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se, hvilket forsaavidt passede godt, da
Kaptajnen (Anton J.C. Trolle f. 1814) hav
de sin Hustru og Datter med paa Reisen
dertil, hvor Skibet skulde i Dok for Repara
tion og delvis Fornyelse af Metalforhudningen. De to Damer reiste fra Cardiff hjem til
København efter en behagelig Sommerrei
se.
Naar den nævnte Reparation blev fore
taget i Cardiff i Stedet for København, gaar
jeg ud fra, at det var, fordi Yellowmetallet
var billigere der end i København, og Dok
sætningen lettere. Fregatterne egnede sig
ikke godt for Kjølhaling, da det var vanske
ligt at faa Kjølen op afVandet, og de desu
den var meget stive at faa hevet over, indtil
de naaede en vis Krængningsvinkel, hvor
de saa var tilbøielige til at falde over, saa de
maatte i Tide understøttes med stærke
Støtter og Tallier paa alle 3 Master. De var
ligeledes meget ranke, naar de laa tomme
med hele Rigningen oppe, saa vi maatte
have svære Mastetræer i Kæder paa Sider
ne, forinden Ballasten blev helt udlosset.
Jeg skal ikke opholde mig ved Dæksæt
ningen og Indtagningen af Kulladningen,
der forløb paa normal Maade med Anbrin
gelse af Luftrør af Træ fra Bunden af i alle
3 Luger. En Del Aar tidligere var et af Rede
riets Skibe brændt i Nord Atlanterhavet ef
ter Selvantændelse i Kulladningen fra
Wales, saa det var forstaaeligt, at vi var sær
lig omhyggelige med Ventilationen.
Vi forlod Cardiff den 10de Juli efter
godt og vel en Maaneds Ophold, og den
egentlige Reise skulde nu til at begynde,
idet vi nærmest havde betragtet Reisen fra
København til Cardiff i Sommerens bedste
Tid som en Slags Lystseilads. Efter at været

Fregatten “Havfruen” ligger fortøjet ud for den tidli
gere Asiatisk Kompagnis plads, hvis bygninger efter
kompagniets opløsning var lejet ud til private køb
mænd. - Foto omkr. 1880 af hoffotograf Georg E.
Hansen, København. H&S.
Thefrigate “Havfruen”
lying moored outside the former site of the Danish Asiatic
Company. After the company was dissolved its buildings
were let to private merchants. - Photo around 1880 by royal
photographer Georg E. Hansen, Copenhagen. DMM.

kommet vel klar af Land, begyndte det dag
lige Liv ombord at tage fast Form baade
med Hensyn til Kosten og Besætningens
Arbeide. Der blev serveret samme Mid
dagsmad i Kahytten som til Mandskabet i
Lukafet, og en Uges Spiseseddel, i hvilken
der ikke var nogen Variation, medmindre
man var heldig at harpunere en Springer
eller fange nogle Bonitter, saae saaledes
ud: 2 Gange Ærter og Flæsk, 2 Gange Grød
og salt Kød, enten Oksekød eller Islandsk
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Lammekød, det sidste efter min Mening
det mindst appetitlige, to Gange Sødsuppe
og Klipfisk, senere Stokfisk, og om Sønda
gen “builly beaf’ henkogt Suppe og Okse
kød, undertiden med Dessert af Pudding
og i Kahytten en Pay med Svedsker eller
Rosiner. Frokost og Aften bestod af The
med Skonrogger og godt Smør, saalænge
dette slog til, senere paa Hjemreisen dob
belt Ration af Sukker. Paalæg gaves der ik
ke meget af med Undtagelse af Resterne
fra Middagen og leilighedsvis en saltet Pøl
se eller et Stykke Skinke, saalænge disse
kunde holde sig, efter at være indsyede i
gammelt Seildug, som derefter tjæredes.
Paa den største Del af Reisen blev der ser
veret Snaps til Frokost og Aften, og at den
ne slap op paa Hjemrejsen skyldtes kun, at
der ikke saa sjældent blev givet extra Bræn
devin og drukket 2 Snapse i stedet for 1.
Om Eftermiddagen Klokken 3, naar Frivag
ten skeiede ud, fik hele Besætningen Gaffe,
derimod fik Dagvagten ingen Caffe om
Morgenen, men maatte vente med at faa
noget at spise til Frokosten med The Klok
ken 8. Naar Nordsøen passeredes om Vin
teren med stormende Kuling, blev der en
enkelt Gang lavet Caffe Kl. 4 om Morge
nen. Fra Dampskibsfarten var jeg blevet
forvænt med Caffe Kl. 4 1/2 om Morge
nen, saa jeg indrømmer, at jeg i Begyndel
sen savnede den.
Preserverede Grøntsager kendtes ikke
meget paa den Tid, men vi havde ombord
nogle Kasser tørrede Kartofler i Skiver og
nogle tørrede og pressede Grøntsager i Ka
ger fabrikerede i Lübeck, som ved passen
de Behandling af en god Kok smagte helt
godt. Destoværre var Kokken paa denne
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Reise ingen Heksemester og forstod ikke at
få noget rigtigt ud af den gode Proviant.
Han var navnlig en stor Klodrian til at ba
ge, saa vi fik ikke megen Fornøielse af vort
danske Mel.
Vi havde gennemgaaende fint Veir til i
Nærheden af Madeira, hvor vi fik nogle Da
ges meget flov Kuling, saa vi fik ret sent fat
i NO Passaten.
Saasnart vi var godt ude i rum Sø, og Ski
bet havde faaet en grundig Rengøring, blev
det daglige Arbeide sat nogenlunde i Sy
stem. Tømmermand og Seilmager blev fri
taget for Nattevagt og Værksteder installe
ret paa Agterkant af Batteridækket, hvor
der var rigelig Plads. Seilmageren eftersaa
og reparerede først Læseilene og senere de
andre Seil. Til Assistance fik han en Matros
fra hver Vagt, saa der stadig var 2 Mand paa
Værkstedet, og senere i Passaten, hvor der
blev syet nogle helt nye Seil, en Klyver, et
Mærsseil og et Bramseil, blev disse to Mand
ogsaa fri for Nattevagt. Da 2den og 3die
Styrmand ogsaa hjalp til, naar der gaves
Ledighed, var det næsten et helt Seilmagerværksted. For Tømmermanden var der og
saa stadig Arbeide med at efterse og kal
fatre Baadene, efterse Pumper og Spil, lave
en ny Bramraa af et Reservespir osv. Tre
befarne af hver Vagt havde sin Top at passe
med Skamfiling, neie Vevlinger etc. og til
Resten af Vagten var der nok at gøre med
forskelligt Skibmandsarbeide ved Eftersyn
af Blokke og lignende. Jungmændene og
Drengene maatte spinde Skibmandsgarn,
lægge forskellige Slags Platting og banke
Rust af Kæder og andet Jerntøi. Formid
dags Frivagten blev som Regel holdt oppe
til Kl. 10 og Eftermiddags Frivagten til Kl.

Månedistanceobservation, som Otto Søtoft udførte
den om bord på “Havfruen”. Var skibet alene på
søen, kunne man kun kontrollere sit søur ved at ob
servere månens afstand fra andre kendte himmel
legemer. Metoden, der blev anvendelig efter nogle i
1755 udgivne tabeller, var længe en konkurrent til
John Harrisons kronometer, men endte som en kon
trol af dette. En tegning af Jens Kusk Jensen viser
fremgangsmåden til den ret så vanskelige observa
tion. H&S

An observation of the lunar distance, which Otto Søtoft
carried out on board the “Havfruen ”. If the ship was alone
at sea the marine chronometer could only be verified by
measuring (he moon 's distance from other known heavenly
bodies. For a long time this method, which became viable
after the publication of special tables in 1755, was a strong
rival to John Harrison 's chronometer but it ended up as a
means of verifying the latter A drawing by Jens Kusk
Jensen shows the procedure for carrying out this rather
difficult observation. D1VIM.
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3. Det var ikke altid lige let at finde passen
de og nyttigt Arbeide til hele Besætningen,
og da alt Skibsarbeide, med Undtagelse af
Tømmermandens og Seilmagerens, hvile
de på 1ste Styrmanden, havde jeg ikke saa
faa Spekulationer i den Anledning, saa jeg
ofte ønskede, at vi maatte gaa Vagt om
Vagt, navnlig i daarligt Veir, men dette
stred mod Traditionen, der spillede en stor
Rolle i disse Skibe.
Et par Dage, før vi ventede at træffe NO
Passaten, blev Læseilsspirene rigget op,
Læseilene underslaaet og alt det løbende
Gods skaaret i. Foruden Mærse- og Bramlæseil paa Stortoppen til begge Sider, hav
de vi det samme til Fortoppen foruden fir
kantet Underlæseil med Yderskøde i Ud
riggerbom, de tidligere Slæberbomme fra
Fregattens Orlogstid. Disse Bomme var for
uden Toplent forsynede med For- og Agter
haler, der maatte passes sammen med Braserne paa Fortoppen. Foruden Seilene,
Læseilsræerne og Spirene, gik der en
Mængde Blokke og løbende Gods til det
fulde Læseilsudstyr. Det er vistnok meget
tvivlsomt, om andre end Under- og Mærselæseilene paa Fortoppen betalte sig. Som
tidligere nævnt slingrede de gamle Fregat
ter meget under Fordevind-Seilads, saa der
gik megen Slidtage af Fald og Yderskøder
paa Læseilene, og det var sjældent, at der
gik en Vagt, uden at et Læseilsskøde sprang
i Yderskødsblokken, navnlig var det galt
med Bramlæseilene paa Fortoppen, rime
ligvis fordi de svære Underlæseil bidrog til,
at hele Forrigningen begav sig mere under
de ret ofte haarde Overhalinger.
Vi fik NO Passaten lidt senere end ven
tet, men iøvrigt forløb Reisen uden bemær
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kelsesværdige Hændelser, med den sæd
vanlige Fest og Daab af Greenhorns, da vi
passerede Linien. For mit personlige ved
kommende fik jeg, efter at vi var kommet
på Sydbredde, opfrisket min Øvelse i at ta
ge Maanedistancer og beregne disse, da
der var kommen Uoverensstemmelse i
Standen paa vore 2 Chronometere foranle
diget af, at Gangen paa dem havde foran
dret sig, saa det ikke kunne sees, om de
begge viste urigtigt Klokkeslet, eller det
kun var det ene Chronometer, som det var
galt med. Paa en tidligere Rejse havde 1ste
Styrmand og jeg moret os med at tage Nat
observationer, naar Ledighed gaves, da vi
begge var meget interesserede i denne Del
af Navigationen, saa jeg var heldigvis i god
Øvelse, da de andre Navigatørers Instru
menter ikke egnede sig for Natobservatio
ner. Destoværre er min Observationsbog
for denne Reise bortkommen, medens jeg
har dem for de 2 følgende Reiser, saa jeg
kan opgive, hvor mange Observationer jeg
tog for at finde Chronometernes rigtige
Stand og Gang, men de maa i alle Tilfælde
have været tilstrækkelige, da vi rigtig nok
fandt Cap det gode Haab, St. Paul og Am
sterdam og Indseilingen til Sundastrædet.
Fra Cap havde vi i flere Døgn stormende
vestlig Kuling, saa vi lænsede for rebede
Mærsseil og Fok med en Gennemsnitsfart
af over 200 qm (kvartmil) i Etmaalet i det
meste af en Uge.
Af en Landtoningsbog, som jeg har be
varet, kan jeg se, at vi passerede Amster
dam den 5te Oktober Kl. 9 Fm med styret
Kurs OSOV2O i 28 qm Afstand med frisk
vestlig Kuling. Ca. 125 qm fra Sundastræ
det mødte vi paa Formiddagsvagten Rede-

Fregatten “Tordenskjold” var langt den største af
Puggaards sejlskibe. Den blev købt fra marinen 1872.
Her ligger fregatten for anker på Københavns inderred. - Foto i Gruelunds samling. H&S.
The frigate
“Tordenskjold” was by far the largest of Pugga a rd's sailing
ships. It was purchased from the navy in 1872. Here the
frigate is lying at anchor in the inner roads of Copenhagen.
- Photo in Gru eland's collection. DMM.

riets Flagskib “Tordenskjold”, Capt. Andræa for Vestgaaende. Vinden var let Nord
lig, saa vi kunde begge ligge Kurs med alle
Raaseil og Stagseil sat, og vi passerede hin
anden næsten paa Praiehold. “Torden
skjold” var noget større end de andre Fre
gatter, længere og mere slank ovenbords
og riggede smukkere med større Afstand
mellem Stormasten og Mesanmasten. Den

tog sig udmærket ud i det klare Solskinsveir
med sit store hvide Seilareal og den hvid
malede Gang med de sorte Porte. Det var
et Syn, som kunde faa Pulsen til at slaa ra
skere paa enhver rigtig deepwater saylor,
og der var vistnok mange af os unge, der
dengang ønskede, at vi maatte opnaa Stil
lingen som Fører af et saadant Skib. Det var
baade første og sidste Gang, at jeg saa Fre
gatten “Tordenskjold” under Seil. Som
Dampskibsfører var jeg først i Firserne om
bord i den i Howden Dock i Newcastle on
Tyne, hvor den skulde indtage en Kullad
ning vistnok til Australien.
Efter en Del omskiftende Vinde med
flau Kuling naaede vi endelig Java og Bata
via Red den 25de Oktober efter at have faa143

et Lods ved Anger, ud for hvilken Plads vi
havde holdt det gaaende hele Natten i et
ualmindelig kraftigt tropisk Tordenveir
med Styrtregn. Det var et pragtfuldt Syn,
naar de mægtige Lyn oplyste Sumatras
Bjergtoppe med den rygende Vulkan Indrapura ragende op over de omkringlig
gende Bjerge med dybe Kløfter imellem ud
mod Havet. Alle Øens forskellige Konturer
blev langt stærkere synlige under Lynglim
tene, som om den et Øieblik var oplyst med
de stærkeste elektriske Projectører, end da
vi senere passerede den i Solskin paa nær
mere Hold. Hvorledes Havneforholdene
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Landkendingen af de ostindiske øer var karakteristi
ske ved de mange vulkanske bjerge. Her indsejlingen
til Batavia på Java. - Foto fra 1880’erne. Det kgl. Bi
bliotek.
The many vulcanic mountains were a charac
teristic first sighting of the East Indies. The picture shows
the approach to Batavia on Java. - Photo from the 1880's.
The Royal Library.

nu er ved Batavia kender jeg ikke, men
dengang var de meget primitive. Vi ankre
de ret langt ude paa Reden og Forbindel
sen med Land foregik i alt væsentligt ved
Seilads med de almindelige javanske smal
le Seilbaade med Udriggere til begge Sider,

paa hvilke den indfødte Besætning anbrag
te sig paa luv Side som Ballast, naar Brisen
var nogenlunde frisk. Med god Vind kunde
de skyde en mægtig Fart, der maaske fore
kom Passageren stærkere end den virkelig
var, fordi Fartøiet var saa smalt, at man sad
saa tæt ved Vandet.

Europæiske forretninger og lagerbygninger i Bata
via, clet nuværende Jakarta, hovedstaden i den hol
landske koloni Ostindien - Foto fra 1880’crne. Det
kgl. Bibliotek.
European shops and warehouses in the
city Batavia now called Jakarta, capital of the Dutch colony
opEast India. - Photo from the 1880's. The Royal Museum.

Paa Reden laa vi for to Bougankere,
men slap for at rigge Bramræer og Bram
stænger ned, og da der samtidig laa flere
Hollandske og Engelske Fuldskibe, gjaldt
det om at have hele Rigningen rigtig top
pet og braset bidevind fra for til agter, men
vi havde saa ogsaa den Tilfredsstillelse, at
“Havfruen ”s Rigning af kyndige Søfolk blev
anset for at være den smukkeste og mest
shipshape af Skibene paa Reden. Englæn
derne var dengang tilbøielige til at stage
Master og Stænger lidt for meget i Vifte
form, da det mentes at give bedre Seilads,
men det så ikke så godt ud undtagen paa
meget lange Skibe med stor Afstand mel
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lem Masterne. Det var en Behagelighed
navnlig for Mandskab og Styrmænd, at vi
slap for at tage Bramræer og Bramstænger
tildæks, som vi var vant til ved Mauritius,
hvor desuden Tallier og Dreiereb skulle
være iskaaret og paa Plads til at stryge Mærseræer og Mærsestænger tildæks og eventu
elt Underræer, naar der blev givet Signal
fra Observatoriet paa Havnen, at en Orkan
var i Anmarch. Klyverbommen blev selvføl
gelig ogsaa rigget ind, og naar jeg samtidig
nævner, at Havneautoriteterne forlangte
Fortøining med 4 svære Ankere, kan det
nok forstaaes, at Mauritius’ Havn eller Red
ikke var den Plads, som man var særlig hid
sig efter at komme til som Styrmand. Jeg
har været der 3 Gange, men har heldigvis
ikke været udsat for Orkan Signalet.
Efter denne lille Deviation skal jeg gaa
over til Losningen og Indladning af Part
ladning af Sukker i Batavia. Besætningen
maatte selv losse Kullene, der bragtes iland
i Lægtere, og det var en langsommelig Hi
storie med at faa Ladningen fra borde. For
det første var mange af Folkene uvante
med at arbeide i en Kulladning, ligesom
den stærke Varme ikke lettede Arbeidet, og
last not least var det meget gammeldags og
upraktisk Lossemateriel, som vi havde om
bord. Haandspillene var gamle og tunge at
hive med, Tønderne, der benyttedes, var
overskaarne Kødtønder, der var stroppet
ind paa Reisen, men de var for smaa i Om
fang til de ofte store Stykker Waleskul og
var heller ikke stærke nok, saa Bunden ofte
gik ud af dem. Spaderne, der skulle arbei
des med, var imidlertid næsten det værste,
det var gamle Ballastspader, spidse eller fir
kantede med lige Skafter, saa der hørte stor
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Behændighed til at faa et Stykke Kul til at
blive liggende paa Spaden, til man fik det i
Tønden, og at grave sig ned i en Waleskulladning med den Slags Redskaber var
næsten umuligt, hvorfor ogsaa Hænderne
benyttedes lige saameget som Spaderne.
For mit vedkommende, der har været med
til den hurtige Kullosning i København fra
S/S “Georg”, hvor et Hold med Haandspil
let lossede 100 Tons pr. Dag, var det et træls
Arbeide at dirigere. Naar Lossemateriellet
var saa daarligt, troer jeg sikkert, at det hav
de sin Grund i den gamle Tradition, der
herskede i Skibene paa det Omraade, saa
at Rederiet ikke var gjort opmærksom paa
det ufordelagtige ved en saa sendrægtig
Losning.
Alting i Verden faar jo en Ende, og det
gjorde Kullosningen ogsaa, og da vi havde
faaet 4-500 Tons Sukker om bord, lettede vi
for Surabya, hvor Restladningen skulde
indtages med endelig Completering i Pasuruan, da “Havfruen” var for dybgaaende
til at tage fuld Ladning i Surabya.
Til Assistance paa Reisen til Surabya
havde Captainen antaget en indfødt Sø
lods, der mødte ombord i let Tropedragt
med Straahat og bare Fødder og med sit
Køietøj under Armen. Dette bestod af en
Straamaatte og en lille Bambusskammel til
at hvile Hovedet paa under Søvnen. Om
Natten anbragte han sig altid paa Dækket
paa et af de mindst varme Steder, uden no
get Tæppe over sig. Han talte nogenlunde
Engelsk og var en rigtig flink Mand, der lod
til at være meget godt kendt i Farvandet
med de mange Koralrev. Hvad der forbau
sede os unge ombord var hans meget vel
udviklede Fødder med fuldstændig re-

gelmæssige Fodfingre og Negle som paa
Fingrene. En Del afos ombord forsøgte at
faa vore Fødder til at se lige saa pæne ud,
og navnlig var vor unge flinke Hovmester
saa ivrig at beskære og pudse Neglene paa
Fødderne, at det ikke var saa sjældent, at
Blodet kom til at flyde, til megen Moro for
os andre, der tog lidt mere forsigtigt paa
Vei. Paa hele Reisen til Surabya havde vi
fint Veir med skiftende Sø- og Landbrise og
som Regel Stille om Natten, hvor vi ankre
de for et svært Varpanker shacklet til Bag
bords Ankerkæde. Seilene blev kun givet
op i Givtouge og Gaardinger, saa det var
hurtigt at komme under Seil, naar Morgen
brisen begyndte. Det gode Veir benyttedes
blandt andet til at sætte den staaende Rig,
der ikke havde Vantskruer men de gam
meldags Jomfruer med 6-skaarne Talliereb. Vi satte alle Vant med 2 Undertallier
og 1 Toptallie paa hvert Spænd om Styr
bord og Bagbord samtidig. Tallierebene
seisedes og bændledes med Begfuxe lavede
paa Reisen, hvorefter Maatterne af Skib
mandsgarn neiedes paa. Vi tog altid enten
Fortop eller Stortop hver paa 1 Dag, og Me
san top og Stag paa 1 Dag. Jomfruer og Talliereb fik rigelig med Blanktjære, saa Hæn
derne kom til at se ud, som om man havde
lapsalvet i flere Dage. Det hændte underti
den, at et Vant var bleven for langt, saa

Jomfruerne maatte ombindes, hvilket Ar
beide var en afPrøvestenene for en fuldbe
faren Matros, og det var ikke alle givet at
kunde faa Halvstikket om Jomfruen lagt
rigtig og paalægge de dobbelte Stiklinebændsler komplet ensartet, som de var den
Gang, “Havfruen” tilhørte Marinen. Vi naaede Surabya uden særlige Oplevelser og
fortøiede i Havnen eller vel nærmest beteg
net Reden for 2 Ankere og riggede ikke an
det ind end Klyverbommen. Sukkerladnin
gen kom ligesom i Batavia paa Siden i Læg
tere, og blev tildels stuvet af Skibets egen
Besætning. Det var ikke noget let Arbeide
særligt i Underlasten, der agter var meget
skarp i Bunden med Støtter midtskibs paa
alle Banjerdæksbjælkerne tværs over Rum
met. Sukkeret fra Java var paa den Tid em
balleret i Kurve flettet af Bambus og Ro
tang og rummede, saavidt jeg husker, mel
lem 4 og 500 engelske Pund. De havde
Form af Cylindere og var ikke lette at faa
stuvet rigtig sammen. Naar man havde faaet et Bundlag saa tæt som muligt, blev der
rullet en Kurv oven paa i hver Side af Rum
met mellem de midtskibs Støtter og Garne
ringen, og ved at skrue de underliggende
Kurve rundt ved Hjælp af Kædehager. Det
saa ofte haabløst ud at faa en Kurv arbeidet
ned, men naar man blot vedblev at skrue
ude fra i begge Sider ind mod Midten, lyk
kedes det i Regelen. Selv om en Ladning af
Java Sukker var stuvet nok saa omhyggeligt,
kunde det ikke undgaaes, at den gav sig no
get under stærk Slingrerage fra Styrbord til
Bagbord og omvendt i Samklang med
Overhalingerne. Det var naturligvis særlig
Ladningen paa Batteridækket, det i nævnte
Tilfælde var i Bevægelse, uden at det dog
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skadede Skibets Stabilitet. Da “Havfruen”
var lastet saa dybt, som Havnelodsen turde
tilraade, fortsattes til Pasuruan, hvor Lad
ningen saa endelig blev completteret til ca.
1050 Tons, hvormed Skibet havde et Dybgaaende over Livet pa ca. 22 1/2 Fod.
Endelig den 10de Januar 1877 begynci
tes Hjemreisen efter et Ophold paa Java af
2 1/2 Maaned. Til Passage gennem Stræ
derne valgte Kaptainen Balistrædet, der jo
ogsaa var den naturligste Vei, men da vi fik
sydlige Vinde, tog det os 2 Døgn at komme
igennem selve Strædet med meget skarpt
Kryds. Da vi kun kunde avancere, naar
Strømmen var slæk eller medgaaencle,
maatte vi 2 Gange vende om og holde den
gaaende for smaa Seil om Natten Nord for
Strædet. Endelig den 3clie Dag lykkedes
det os at naa Ankerpladsen ved Banjowangi
før Mørkets Frembrud, og vi laa saa her lidt
over et Døgn, til Vinden rummede saa me
get, at vi kunde styre Kurs ud fra Landet.
Efter at have tabt Java af Sigte, mødte vi en
lang Periode med Stille og Omløbende, saa
vi bogstavelig talt ikke avancerede vest over
i omtrent 14 Dage. Det tog stærkt paa vor
Ferskvandsbeholdning, og da Reisen til
Cap det gode Haab ogsaa blev yderligere
langvarig, bestemte Captainen sig til at an
løbe St. Helena for at faa Vandbeholdnin
gerne completterede. Ved Anløb af James
town, Øens eneste Ankerplads, gælder det
om, naar man kommer Syd fra, at luve op
saa tæt som muligt om Øens Østpynt for at
faa fat i en Ankerbund med blot nogenlun
de rimelig Dybde, da man ellers driver af
og kan begynde at krydse sig op igen til Re
den. Der var godt Drøn i “Havfruen”, og
den skød saa godt op i Vendingen, at vi naa-
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ede at faa Ankeret i Bund paa 25 Favne. Saa
snart Vandfyldningen var tilendebragt fort
satte vi Nord paa med Falmouth som Or
dre Plads. Paa St. Helenas Red laa der tre
barkriggede Hvalfangere fra USA. Det var
svært riggede, ret plumpe men stærke Ski
be, der var karakteristiske ved det store An
tal spidsgattede Hvalbaade, der hængte i
Davider paa begge Sider. Der var tilsynela
dende store Besætninger ombord, men det
var ogsaa nødvendigt, da man dengang ik
ke kendte til at jage Hval med Dampere
med Udskydningsapparat til Harpunerne,
men disse maatte betjenes med Haandkraft
af en Harpunerer i hver Hvalbaad, der selv
sagt var en meget betroet og ansvarsfuld
Stilling, som også blev lønnet derefter. Om
Reisen fra St. Helena til Falmouth og vide
re til Landskrona, paa hvilken Havn Or
dren lød, er ikke videre at bemærke, end at
vi gennemgaaende havde godt Veir og in
gen Sygdom ombord af nogen Betydning.
Hertil regner jeg ikke, at en Del af Besæt
ningen paa Slutningen af Reisen var plaget
med smaa Bylder i Nakken og paa Haandleddene, da det efter min Erfaring i Suk
kerfarten paa Ostindien er noget, som
næsten altid indtræffer paa Hjemreisen, og
det er da særlig dem, der ikke tidligere har
været i denne Fart, som angribes. Gamle
Ostindiefarere siger, at Bylderne stammer
fra Uddunstningerne fra Ladningen, men
efter min Mening stammer det i lige saa
høi Grad fra, at Smørrationerne slipper op
for tidligt, saa at Mandskabet i stedet for 1
Pund Smør ugentlig faar 2 Pund Sukker ex
tra, hvad deres Fordøielsesorganer daarligt
kan tage imod. Det bedste Helbredel
sesmiddel er et passende Kvantum Engelsk

Sejlskibe passerer Kronborg for en god vind. Teg
ning al H. Schøsler-Petersen. H & S. Sailing ships
passing Kronborg in a fair wind. Drawing by II. SchøslerPetersen. I) MM.

Salt (Skibsmedicin), Grødomslag, og sene
re naar Saarene skal læges, Køngsplaster.
Jeg er ikke sikker paa, at dette Plaster læn
gere findes i Medicinkisterne. Min Erfa
ring om dette Plasters gode Virkninger har
jeg fra en Reise med Captain Andræa, der
altid benyttede det i saadanne Tilfælde
med godt Resultat.
Over Nordsøen havde vi en Del stiv øst
lig Kuling, dog ikke stærkere, end at vi kun
de føre Bramseil under Vinden, men “Hav
fruen” var ogsaa med fuld Last meget stiv,
saa vi sjældent tog Bramseilene saalænge
Skøderne holdt. Ved denne Ledighed pas
serede vi flere Seilskibe, der gik under re
bede eller dobbelt rebede Mærsseil.
Gennem Kattegat havde vi svage sydlige
Vinde afvekslende med Stille, saa der efterhaanden samledes en meget stor Flaade af
Seilere i Nærheden af Kulien, mest ballas
tede norske gamle Skibe, der skulle til
Østersøen efter Trælast, og da saa Vinden
endelig en Morgen sprang NV med jevn
Sommerkuling, holdt hele Flaaden ned

mod Indseilingen til Sundet, saa da vi pas
serede Kronborg, var Farvandet baade for
og agter fuldstændig dækket med hvide
Seil, og vi var ofte saa tæt paa hinanden, at
vi daarligt kunne holde vore Raanokker
klar af de medgaaende Raaseileres. Vinden
flauede efterhaanden, saa mange af de bal
lastede norske Skibe løb forbi os. Det er se
nere bleven sagt mig, at der paa den Dag
blev optalt det største Antal Seilskibe, der
nogensinde har passeret Kronborg i løbet
af 12 Timer. Det var den 24de Mai 1877, og
samme Dags Eftermiddag ankom vi til
Landskrona, det sidste Stykke under Bugsering afen Slæbedamper fra Helsingør, med
Alt vel ombord. Inclusive de to Dages Op
hold paa Sanct Helena og i Falmouth, hav
de Reisen taget ialt 126 Dage, en lang Reise
for et Skib af “Havfruen”s Størrelse og Seilevne, men som tidligere nævnt havde vi
været uheldige med Vindforholdene i det
Indiske Hav.
Efter endt Udlosning afmønstrede jeg
fra den gamle Fregat, som jeg ikke senere
gensaa, men jeg har bevaret Mindet om
den omhandlede Reise som en af cle inter
essanteste Oplevelser i min Styrmandstid
med Seilskibe i oversøisk Fart.”
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Efterskrift
Den opmærksomme læser har måske un
dret sig lidt over udførligheden i den om
stående beretning af Otto Søtoft (18521944). Han er ikke kun en navigatør, der
ser tilbage på ungdommens langfart, men
som en gammel skolemester leverer han en
systematisk redegørelse for skibet, rejsen
og livet om bord. Otto Søtoft havde begge
elementer i sin baggrund. Han var præste
søn, men hans far døde, da han var to år, og
han flyttede med sin mor til hendes hjem,
præstegården i Karleby på Falster. Morfa
deren, Otto Diderik Lütken, fra 1841 sog
nepræst for Karleby, Horreby og Nr. Ørslev,
havde stor interesse i folkeoplysende arbej
de. Som sin fader skrev han landøkonomi
ske afhandlinger, han udgav en læsebog for
børn og i 1839 en meget rost beskrivelse
over Præstø amt.
I familien Lütken var der tradition for,
at sønnerne enten blev præster eller søoffi
cerer, og Otto Søtoft fulgte slægtens spor.
Efter et par år til søs kom han i 1870 ind på
Søofficersskolen, men det var de store ha
ve, der trak. Han sejlede nogle år i uden
rigsfart, rundede Kap Horn som matros på
en belgisk bark, før han tog styrmandseksa
men.
Længslen efter tropernes trylleri og sejl
skibenes romantik fik ham til i 1876 at for
lade en god stilling som 2.styrmand i
dampskibsfarten, hvor mulighederne for
en karriere til søs nu lå, for at foretage end
nu en rejse til Ostindien med den gamle
sejl fregat “Havfruen”.
Otto Søtofts mor havde bosat sig i Ny
købing Falster, og her blev sønnen draget
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ind i kredsen omkring skibsbygmester E. C.
Benzon og hans konstruktioner af hurtigtsejlende båcle, der i samtiden tiltrak sig stor
opmærksomhed.
Søtofts morbror var tegneren Mathias
Lütken, der 1865-67 portrætterede adskilli
ge af Benzons både i konkurrence, blandt
andre kutteren “Caroline”, ført af hans
bror Johannes Lütken i den første kapsej
lads afholdt i Danmark. Det var i juli 18661.
I 1883 bosatte Otto Søtoft sig i Nykøbing
F. Han giftede sig med skibsbygmester Ben
zons datter Hansigne og blev fører af det
nybyggede dampskib “Kronen” (fra 1887
ejet af DFDS), der gik i rutefart på Eng
land. I 1889 blev Søtoft ekspeditør for
DFDS, og fra 1900 til 1912 var han indeha
ver af saltværk, soda- og cindersfabrikken
“Falster”. Inden for samme åremål blev
hans søfartsinteresse tilgodeset ved en be
styrelsespost i Kgl. Dansk Yachtklub. Fra
1902 til 1925 var Sø toft merkantil direktør
for sukkerfabrikken i Nykøbing, og her
havde han, også i sine senere år, lejlighed
til selv at føre fabrikkens transportbåd-.
Det er en skæbnens pudsighed, at Otto
Søtofts karriere båcle begynder og ender
med sukker og sukkerfart, men i bogstave
ligste betydning var der en verden til for
skel.

Noter
1

Hanne Poulsen: Danske skibsportrætmalere. Fogtdal 1985, s. 119.
- Meddelt af fhv. skibsfører P.K. Jeppesen.
En tak skal rettes til museumsinspektør Liselotte
Mygh for, Museet Falsters Minder, for stor hjælpsom
hed.

Artiklens forfatter, skibsfører og direktør for sukker
fabrikken i Nykøbing Falster, Otto Søtoft sammen
med sin hustru Hansigne f. Benzon (stående på ste
nen nærmest Søtoft) og to kvindelige bekendte. - Fo
to i Museet Falsters Minder.

The author of the article Otto Søtoft, a ship master and di
rector of the sugar factory in Nykøbing Falster, seen here
together with his wife Hansigne Søtoft née Benzon (stand
ing on the stone next to Søtoft) and two other ladies. - Photo
in the Falsters Minder Museu m.

Memoirs from a Voyage As First Mate on the Frigate “Havfruen” (the mermaid) from
Copenhagen to Java and Back in 1876-1877
Summary
The manuscript, which was composed by a navigator
called Otto Søtoft in his later years, was sent to P.A.
Grueiund probably in the 1930’s. Gruelund, who was
employed by the state as a ship’s pilot, was at the time
collecting material on the recent history of Danish

sailing ships for a volume called “Danish Deep-Sea
Sailers”, which was planned but never completed.
The Danish Maritime Museum, with the assistance of
the Society of Friends of the Maritime Museum, has
acquired from Gruelund’s heirs several boxes con
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taining transcripts from records and newspapers,
position lists, photographs and a few manuscripts
such as the one described here.
Søtoft begins by describing the frigate “Havfru
en ”s appearance, the lay-out of the ship, its rigging,
and how it was equipped for the coming voyage. The
ship was built for the na\y in 1825, but in 1865 it was
sold to Mr. H. Puggaard and the sailing ship
company “Det Københavnske Sejlskibsrederi” and
was then adapted for use in the merchant trade.
Altogether Puggaard’s shipping company bought six
of the navy’s large sailing ships when they were sold
to private business firms from 1860 onwards and
these were put into service in the overseas trade to
the East Indies.
The capacity of the “Havfruen” was only 10501100 tons, but on the other hand the ship was a good
sailer when it was carrying a heavy load. The ship’s
rigging was oldfashioned, heavy and difficult to
handle, so the ship needed a crew of about 30 men.
On the voyage in question the crew consisted of 28
men.
Conditions for the men before the mast were
very primitive. They still had to go to the toilet on
the head or in the channels and sleep in the old naw
hammocks, but the rations were good and it was
considered meritorious to have served on Puggaard’s ships. As second male in the steamship traffic
to England it meant a break in Otto Søloft’s career
when, as a result of a nostalgic yearning for the tro
pics, he signed on as first mate on board the “Hav
fruen” on August 16th 1876.
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The first port of call was Cardiff, where a cargo of
coal to Batavia was taken on. The long sea voyage
passed quite uneventfully. Søtoft tells about the
watches on board and about the work of the sail
maker, which came to involve both the sailors and
the mates. With the help of chronometers and the
author’s adjustments based on night observations
the ship made its way to the Sunda Strait passing the
Cape and the Islands of St. Paul and Amsterdam.
Harbour conditions at Batavia were very primitive.
The “Havfruen” anchored in the roads and all con
tact with land had to take place via Javanese outrig
gers. The crew had to unload the coal themselves
and it was then taken ashore in lighters. In those days
Javanese sugar was also packed in cylindrical wicker
baskets which could hold between 400 and 500 lbs.
of sugar. The remaining cargo space was filled in Su
rabya. The homeward voyage began on January 10th
1877 and proceeded without mishap except when
the ship lay becalmed for 14 days in the Indian
Ocean. Some of the crew members suffered from
boils on their necks and wrists, which was a common
complaint on board sugar ships on the homeward
voyage. Otto Søtoft thought it was due to the fact that
the butter rations had been used up and that the
crew had received a double ration of sugar instead.
After a couple of years as shipmaster in the
Danish domestic steamship traffic Otto Søtoft went
into business life. He became director of a sugar fac
tory in Nykøbing on the island of Falster, which is in
Denmark’s largest region for the cultivation of sugar
beet.
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Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
Beretning for året 1989

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af
ressourcerne, og samtidig skabe grundlag
for en gradvis fornyelse af museet, er plan
lægning gennem de senere år blevet et selv
følgeligt og nødvendigt hjælpemiddel.
I 1989 blev emnet fartøjsbevaring bragt
et væsentligt skridt videre, og i såvel muse
ets basisudstilling som i særudstillingerne
kunne de besøgende se resultater af tidli
gere års overvejelser.
Museet havde derimod ikke planlagt, at
1989 skulle blive sidste år under handelens
og søfartens ministerium, men således blev
det, da statsministeren sidst på året med
delte, at Handels- og Søfartsmuseet fra 1.
januar 1990 var overflyttet til Kulturmini
steriet.
Museets første 74 år har været præget af
et godt og tillidsfuldt samarbejde med først
Handelsministeriets og siden Industrimini
steriets embedsmænd, og disse vigtige rela
tioner kan forhåbentligt også skabes under
det nye ministerium.

Indsamling og undersøgelse
Som det fremgår af listen over gaver til mu
seet, har mange mennesker fortsat forståel
se for betydningen af at bevare vidnesbyrd
om vor maritime kulturhistorie, og museet
skal endnu en gang takke alle herfor.
Biblioteket er i årets løb vokset med 429
bd., hvoraf 141 er tilkommet gennem bytte
forbindelser, 179 som gaver og resten ved
køb.
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I oktober og november fik museet takket
være økonomisk støtte fra Venneselskabet
mulighed for at foretage en første mindre
undersøgelse aflivet om bord i M/F "Kron
borg".
Foruden museets egne medarbejdere
deltog Kirsten Aagaard fra Helsingør kom
munes museer, som i forvejen har interes
seret sig for især restaurations- og kioskper
sonalets hverdag, og mag.art. Poul H.
Moustgaard blev ansat som projektleder.
I løbet afknap tre uger sejlede vi med og
observerede, foretog interview og fotogra
ferede for senere at kunne fortælle om en
tilværelse, der vil blive helt anderledes, når
nye færger indsættes på Helsingør-Helsingborg-overfarten.
Såvel DSB's overfartsleder som færgens
besætning mødte museets medarbejdere
med stor velvilje.
Konserveringstekniker og dykker Mads
Gulløv har dels arbejdet for Skov- og Na
turstyrelsen i Storebælt, og har tillige været
museets repræsentant ved Nationalmuse
ets marinarkæologiske undersøgelse af et
velbevaret mindre handelsskib, som ligger
ved Stinesminde i Mariager fjord.

Bevaring
Nyordning i museets magasiner er blevet
fortsat, omend den voksende genstands
mængde og reduktion af udstillede gen
stande gør det stadigt vanskeligere at finde
plads.

Mulighederne for at komme et væsent
ligt skridt videre med at hjælpe restaure
ringsinteresserede fartøjsejere er i årets løb
blevet bedre. I 1984 stiftede Nationalmuse
et, Træskibssammenslutningen (TS) og
Handels- og Søfartsmuseet Skibsbevarings
fonden, men først i 1989 lykkedes det at få
offentlig støtte til virksomheden, idet Plan
styrelsen bestilte og betalte for, at Skibsbe
varingsfonden udarbejdede en rapport,
som udkom i forsommeren, og afholdt et
seminar om emnet i GI. Dok Pakhus i
København den 22. september..
Herefter gav miljøminister Lone Dybkjær tilsagn om en tre-årig bevilling på 3 x
200.000 kr., og lovede at bede sin kollega i
Kulturministeriet Ole Vig Jensen om det
samme.
I rapporten var der stillet forslag om 1,5
mio. kr. årligt, men ministerens tilsagn var
alligevel et væsentligt og nyt vidnesbyrd om
den politiske forståelse for, at bevarings
værdige fartøjer i lighed med landjordens
bygninger bør være et offentligt medan
svar.

Formidling
I basisudstillingen fornyedes rum 16, som
nu med titlen Rejsen til Østen fortæller om
1700-årenes kompagnifart fra Danmark til
Indien og Kina.
Arets første særudstilling "Dansk Vestin
dien før og nu" åbnede den 20. april, og
her vistes hvorledes to fotografer med
næsten 100 års mellemrum har skildret
Vestindien. Den ældste var botanikeren
Frederik Christian Børgesen, som opholdt
sig i Vestindien omkring århundredeskif

tet, og vor egen tid var repræsenteret af
Palle Kjærulf Schmidts farveoptagelser.
Den 12. september åbnede "Fartøjsbeva
ring i Danmark", som knyttede sig til den
tidligere udsendte rapport. I forbindelse
hermed lykkedes det at etablere et meget
vellykket samarbejde med Helsingør Tekni
ske Skole, som i en 14-dages periode flytte
de undervisningen af bådebygger- og skibs
tømrerlærlinge til Kronborg. De besøgen
de fik derfor mulighed for at følge bygnin
gen af en 18 fods jolle i udstillingen og
umiddelbart uden for slottet blev der frem
stillet mastetræ. I efterårsferien var der tilli
ge mulighed for at se en sejlmager og en
rebslager arbejde.
Trods de øgede udstillingsaktiviteter
blev årets besøgstal kun 69.915 (1988:
71.426), hvilket dog må tilskrives, at Slotsog Ejendomsstyrelsen af sparehensyn har
ønsket mandagslukning i vinterhalvåret og
en halv times reduktion af den daglige
åbningstid.
Uden for normal åbningstid har der
været afholdt 5 omvisninger.
Sidst på året udkom tredie bind i skrift
serien MARITEMA, som tillige er sidste
bind i skibsfører Søren Thirslunds fremstil
ling af navigationens historie.
Endelig har Hans Jeppesen medvirket i 3
radioprogrammer udsendt af Danmarks
Radio om bevaring af bygninger i byer, på
landet og "på vandet".

Organisation og samarbejde
Hans Jeppesen har repræsenteret museet i
Orlogsmuseets bestyrelse, Vikingeskibshal
lens bestyrelse, Museumsrådet for Frede
riksborg Amt, Arktisk Instituts repræsen
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tantskab, Marinarkæologisk reference
gruppe (MARE), kontaktudvalget for
Dansk maritim historie- og samfundsforsk
ning, Dansk kulturhistorisk Museumsfore
nings bestyrelse og Skibsbevaringsfondens
bestyrelse. De to sidstnævnte steder som
formand.
Kåre Lauring har været museets repræ
sentant i Landsudvalget for indsamling og
bevaring af fotografier.
En eller flere af museets medarbejdere
har deltaget i følgende møder og kurser:
DKM formidlingsmøde 15-17/3 og fag
ligt orienteringsmøde 15-18/11, Dansk Ma
gisterforenings møde om Museer og Forsk
ning 7/3, Søfartspuljemøcle 1-2/5, studie
rejse til udvalgte engelske museer 23-30/4,
internt kursus om feltarbejde og interview

kursus ved Poul H. Moustgaard 9-10/10.
Arets personaleekskursion gik den 8/6 til
Viken søfartsmuseum og til Kulien.
Personale
I årets løb har museet måttet tage afsked
med gode og samvittighedsfulde medar
bejdere.
Den 1/4 fratrådte kustode H.H. Jør
gensen og rengøringsassistent Elna Mor
tensen, og den 1/10 gik museumssekretær
Johnna Hendriksen på efterløn.
Johnna Hendriksen fortsætter dog som
medlem af årbogens redaktion.
I årets løb har museet haft følgende be
skæftigelsesansatte: Finn Lenzing, arkitekt,
Anne Marie Kanstrup, kontorass. og E. Me
rethe Lindskov Hjorth, museumsass.

Gaveliste for året 1989 1989
Genstande, malerier og arkivalier
Erling Albrecht, Hørsholm: Billetetui fra
D.F.D.S.; Anker Andersen, København: Lan
terne fra isbryderen "Storebjørn”; Knud
Andersen, København: Søfartsbog; Lars Ba
ger, Helsingør: Tilsynsbog for jernbanefær
gen "Dronning Ingrid” samt manuskript:
Beretning om "Holger Danske" og "Mjøl
ners" flugt til Sverige; Jens M. Barfoed, Vi
rum: Manuskript: Poul Barfoeds levneds
skildring; Birkerød lokalhistoriske Arkiv, Birke
rød: En samling ældre postkort med skibs
motiver; PerBøgh, København: Tre ark med
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silhouetter af danske skoleskibe; John Fors
by, Kvistgård: En blok med to skiver; Torkild
Reedtz Funder, København: En samling
skibsaviser fra M/S "Marocco"; Carl Aage
Gornitzka, Gentofte: En sejlkajak "Hval II";
Grønlands Postvæsen, København: Første
dagskuverter; Niels Hahn-Petersen, Fåborg:
Maleri af D/S Danmarks flåde; Henriette
Hansen, Holstebro: En samling arkivalier
og fotos fra Dansk Vestindien; Thomas Stok
keby Hansen, Rødovre: En kikkert; Henning
Henningsen, Helsingør: Original manu
skript om Tusch Hans' erindringer; Nina

Iwanoff Årslev: En samling arkivalier, ma
nuskripter og fotos, en samling værktøj til
modelbygning foruden en samling på 26
skibsmodeller; Mogens Kjær, Gentofte:
Skibsmodel af en toldkrydser; J. Lauritzen,
Gentofte: To skibsmodeller: 1 af M/S "Dan
Moover”, 1 af M/S "Danwood Ice"; Jens Lo
rentzen, Humlebæk: To lanterner fra "Em
my" (1906-1962) af Svendborg; Marineforeningen, København: En samling arkivalier;
Nesa A/S, Hellerup: En samling tegninger
vedrørende Nesa’s skib "Kabelfisken"; Hol
ger Munchaus Petersen, København: En sam
ling arkivalier vedrørende D/S "Dania"; P
Kastrup Petersen, Nakskov: En sekstant; Hen
rik Sinding, København: Halvmodel af S/S
"Martin Carl"; Svendborg og Omegns Museum,
Svendborg: Liste over skibe forsikret i
Svendborg, Thurøe, Troense og Rudkø
bing i 1917; Sydfynske Dampskibsselskab,
Svendborg: Folder med billeder af færger
ne D/F "Langeland" og S/S "Agnete"; Sø
fartsstyrelsen, København: Kapacitetsplaner
over en række danske skibe.

Boggaver
Niels Bech, København; Bevaringsforeningen
for Rørvig Sogn; Fiskeri- og Søfartsmuseet, Salt
vandsakvariet i Esbjerg; Frederik Frederichsen,
Lyngby; Speditørfirmaet Otto Hansen &
Co., Vejle; Henning Henningsen, Helsingør;
Olav Isaksson, Stockholm; Nina Iwanoff, Ar
slev; Tenna Jensen, Helsingør; Bering Kenner,
København; Kirsten Kristiansen, Frederiks
sund; JE. Kudsk Jensen, Odense; Inger Lar
sen, København; Jens Lorentzen, Humlebæk;
Lund University Library, Lund; Monberg &
Thorsen A/S, København; Nationalmuseet;
Skibshistorisk Laboratorium, Roskilde; Christi
an Nielsen, Odense; Ordenshistorisk Selskab,
København; Vibeke Pedersen, Brønshøj; BrittMarie Petersen, Stockholm; Flemming Peter
sen, Humlebæk; Holger Munchaus Petersen,
København; Viggo Poulsen, Espergærde;
Jens Erik Smith, København; Juan E. Oribe
Stemmer, Montevideo; Teknisk Museum, Hel
singør; Søren Thirsluncl, Humlebæk; Søren
Thorsøe, Allerød; Urnanaq Museum, Umanaq; C.L. Vedbæk, København; Iver C. Weil
bach & Co., A/S, København.

Fotogaver:
Keld Frisland, Søborg; Torkild Reedtz Funder,
København; Erik Gøbel, Køge; Em. Z. Svitzers
Bjergningsentreprise, København; Helge Torm,
Sorø.
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Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Balance pr. 31. december 1989

Resultatopgørelse for året 1989
Indtægter
Entreindtægt.........................................
Tilskud fra staten...................................
Andre offentlige tilskud........................
Rekvireret arbejde.................................
Refusion..................................................
Tilskud fra Sture Høvden.....................
Private bidrag........................................
Bruttofortjeneste ved salg af
søhistoriske skrifter..........................
Bruttofortjeneste ved salg af fotos......
Re n te i n d tæg ter......................................
Indtægter i alt........................................

Udgifter
Gager og lønninger...............................
Administrationsomkostninger.............
O plysn i ngsvi rksom hed..........................
Samlingen...............................................
Kapacitetsomkostninger.......................

816.087
2.985.000
44.000
59.520
63.952
40.000
183.354
72.806
34.072
44.537
4.343.328

3.217.793
561.572
259.994
184,135
4.223.495

Resultat før hensættelser......................
119.833
Hensættelser.......................................... .......... 112.000
112.000

Aktiver
Samlingen................................................
Anlægsaktiver..........................................

Beholdninger........................................
Udestående fordringer.........................
Likvide midler.......................................
Omsætningsaktiver...............................

160.800
31.328
633.022
825.151

Aktiver i alt............................................ kr.

825.152

Passiver
Egenkapital............................................

232.123

Hensættelser..........................................

131.000

Mellemregninger..................................
Forudbetalt tilskud................................
Kreditorer i øvrigt..................................
Gæld i alt................................................

90.555
0
371.474
462.029

Passiver i alt........................................... kr,

825.152

Nettoresultat........................................... kr.____ 7.833

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bøger, som vi har revideret.

København, den 28. februar 1990.

Ole Holm, statsaut. revisor
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1_
1_

Bjarne N. Hansen, statsaut. revisor

Generalkonsul L.O.G. Amundsens Gave

Specifikation af private bidrag 1989
500
10.000
1.000
2.500

Andelsbanken........................................
Danmarks Rederiforening....................
Dansk Søassurances Fond.....................
Den Danske Bank..................................
Fonden til Søfarendes og
Søfartens Vel.....................................
Foreningen afJernskibs- og
Maskinbyggerier i Danmark...........
Dampskibsselskabet Hafnia's Fond.....
J.C. Hempels Legatfond.......................
International Farvefabrik A/S............
Kraks Legat............................................
A/S Krvolitselskabet Øresund.............
Magasin du Nords Fond......................
Privatbanken i København A/S...........
Dampskibsselskabet Torm....................
Wm. Vetts Fond.....................................
Det Østasiatiske Kompagni A/S..........

Resultatopgørelse for året 1989
Renteindtægter..................................
Arets resultat.......................................

kr

2.717
2.717

kr

90.555
100.000
40.103
230.658

kr

227.941
2.717
230.658

Balance pr. 31. december 1989

37.000

kr,

5.000
10.000
15.000
40.000
22.854
3.000
5.000
2.500
1.000
25.000
3.000
183.354

Aktiver
Handels- og Søfartsmuseet...............
J. Friis-Pedersens Arv.........................
Likvide midler, Den Danske Bank ....
Aktiver i alt.........................................

Passiver
Kapitalkonto:
Saldo pr. 1. januar 1989...............
Årets resultat..................................
Passiver i alt........................................

Gaven fra International Farvefabrik A/S er ydet som
tilskud til udgivelse af Navigationens Historie III.
De efter 1. januar 1990 indgåede bidrag vil blive op
taget i næste års regnskab.

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, som vi har revideret.
København, den 28. februar 1990.

Ole Holm, statsaut. revisor

Bjarne N. Hansen, statsaut. revisor
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Arkitekt J. Friis-Pederscns arv

Balance pr. 31. december 1989

Resultatopgørelse for året 1989

Indtægter
Renteindtægter.....................................
Afdragsavancer........................................
Indtægter i alt........................................

136.506
12.266
148.772

Udgifter
Revision...................................................
Depotgebyr.............................................
Kursregulering........................................
Omkostninger.........................................

3.660
1.159
18.589
23.408

Årets resultat.......................................... kr.

Aktiver
Værdipapirer.........................................
Likvide midler.......................................
Omsætningsaktiver...............................

899.895
352.862
1.252.757

Aktiver i alt............................................ kr. 1.252.757

125.364

Passiver
Egenkapital.............................................

Mellemregninger..................................
Skyldige omkostninger.........................

1.149.042
100.000
3.715
103.715

Passiver i alt........................................... kr. 1.252.757

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, som vi har revideret.
København, den 28. februar 1990.

Ole Holm, statsaut. revisor
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BjarneN. Hansen, statsaut. revisor

Museets salgsartikler
I serien Søhistoriske Skrifter kan endnu fås:
VI. Jørgen H.P Barfod: Danmark-Norges
handelsflåde 1650-1700 (1967).
Pris kr. 15,00.

XIII-XIV: Knud. Klem: Skibsbyggeriet i Dan
mark og hertugdømmerne i 1700-årene
(1985). Forhandles i boghandelen.

VII. Christian Nielsen: Danske Bådtyper
(1973), nu i 4. oplag.
Pris kr. 225,00.

XVI. Hans J. Hansen: En Tatovørs erindrin
ger (Tusch-Hans). Udg. af Henning Henningsen. (1988).
Pris kr. 148,00.

Søhistorisk Billedbog. 150 dejlige billeder
fra museets righoldige samlinger. Dansk og
engelsk tekst.
Pris kr. 25,00.

Maritema: Søren Thirslund: Træk af navigati
onens historie, bd. I: Fra oldtiden til 1530.
Pris kr. 95,00. Bd. II: 1530-1850. Pris kr.
105,00. Bd. III: 1850-1988.
Pris kr. 125,00.

Plakater
Museets klassiske plakat, tegnet af Sikker
Hansen i 1948. Farvelitografi. Pris kr. 60,00.
Museets nye plakat, tegnet af grafikeren
Karin Birgitte Lund i 1985. Farvelitografi.
Pris kr. 60,00.

Alle priser er eksklusive forsendelsesom
kostninger, inkl. den nugældende moms.
Bestillinger modtages på: Handels- og Sø
fartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør.
Tlf: 49 21 06 85. Postgiro: 1 79 41 75.
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Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner

Bestyrelse pr. 1/9 1990

Borgmester Knud Axelsen
Underdirektør Niels Kjeld Christensen
Direktør Ole Friis
Direktør, skibsreder Niels Hahn-Petersen
Marinebibliotekar, kommandørkaptajn
Arne Holm
Museumsdirektør Hans Jeppesen,
kasserer og sekretær
Arkitekt m.a.a. Hannes Stephensen

Airesmedlem
Museumsdirektør, dr.phil.
Henning Henningsen
Direktør, civilingeniør Jens M. Barfoed

Personale:
Assistent Hanne Besser.

Beretning for 1989-90

Den årlige generalforsamling afholdtes
onsdag den 15. august 1990 i Erik af Pom
merns Kammer på Kronborg. Ca. 100
medlemmer var mødt op, og mange havde
benyttet lejligheden til en rundvisning i
museets særudstilling ”Søens folk i 75 år".
Næstformand Arne Holm bød velkom
men, og man gik over til følgende dagsor
den:

1) Valg af dirigent
2) Beretning om selskabets virksomhed
1989-90 C
3) Regnskab 1989-90
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer
5) Fastsættelse af kontingent
6) Indkomne forslag
7) Eventuelt
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ad 1. På bestyrelsens forslag blev fhv. stads
bibliotekar Erik Buch Vestergaard valgt til
dirigent.
ad 2. Næstformand Arne Holm aflagde føl
gende beretning: Efter sidste generalfor
samling konstituerede en enig bestyrelse
sig med arkitekt Mikael Sinding som for
mand, og mig som næstformand. Beklage
ligvis blev formanden i foråret af sin læge
påbudt at skrue ned for blusset, og alle der
kender Mikael Sinding ved, at det har han
kun nødtvungent gjort. Siden 1975 har
Mikael Sinding været et interesseret og en
gageret medlem af bestyrelsen, og det var
med stor beklagelse, at vi måtte acceptere
hans beslutning om at udtræde af bestyrel
sen. På den anden side forstår vi godt, at
helbredet kommer i første række, og jeg

kan berolige medlemmerne med, at Mi
kael Sinding har det bedre nu.
Om året 1989/90 kan i øvrigt berettes, at
bestyrelsen har afholdt 3 møder, hvor man
især har diskuteret behovet for, at selska
bets medlemstal øges, økonomien bedres,
og hvordan selskabets 50-årsdag den 17.
oktober 1990 kan festligholdes.
Selskabets medlemstal er pr. 1. august
opgjort til 1244, en lille fremgang på 36 si
den sidste generalforsamling. Selv om tal
let fortsat er pænt i forhold til andre tilsva
rende foreninger, så er langtidstendensen
dog et faldende medlemstal. For at bøde
herpå har bestyrelsen bl.a. diskuteret, om
medlemmer i højsæsonen kunne tænkes at
ville fungere som "ambassadører” for mu
seet i et informationshjørne i udstillingen.
Hvis der er tilslutning hertil, vil ideen kun
ne afprøves i næste sæson.
I samme forbindelse ville det utvivlsomt
være nyttigt med en hvervebrochure.
Som nyt medlemstilbud har museet givet
tilsagn om at arrangere et par medlemsaf
tener, hvor der blev lejlighed til at se ek
sempelvis dele af museets arkiver og maga
siner, eller høre om aktuelle opgaver.
Egentlige film- og foredragsserier må dog
af praktiske grunde afvente, at museet får
indrettet egne lokaler hertil.
Derimod har bestyrelsen ikke fundet nye
salgsartikler, som med en rimelig sikkerhed
kunne give selskabet en indtægt.
Af hensyn til økonomien har bestyrelsen
ikke planlagt større arrangementer i for
bindelse med selskabets 50-årsdag den 17.
oktober. Arbogen vil i år foreligge i et nyt
format. På reolen vil årbogen ligne den for
nemme række af forgængere, men den vil

blive bredere for at kunne medtage flere
og bedre illustrationer. Arets forfattere vil
være museets medarbejdere, hvortil vi også
regner selskabets æresmedlem Henning
Henningsen.
Foruden årbogens udgivelse, har vi kun
net støtte museet med foreløbigt 25.000 kr.
til den undersøgelse aflivet om bord i M/F
"Kronborg", som museumsdirektør Hans
Jeppesen vil fortælle os om efter general
forsamlingen.
Til sidst skal jeg på bestyrelsens vegne
rette en stor tak til vort selskabs venner, til
pressen, til slotsforvaltningen for lån af
Erik af Pommerns Kammer og til museets
medarbejdere - ikke mindst Kaya Hansen
og Hanne Besser, som tager sig af hen
holdsvis bogholderiet og medlemskartote
ket.
Derefter gav Arne Holm ordet til Hans
Jeppesen, der orienterede om museets ar
bejde i årets løb og fortalte om den nystifte
de fartøjsbevarings fond, der skulle bevare
og tage hånd om den sejlende del af Dan
marks kulturhistorie. Indtil nu havde man
af staten fået tilsagn om 400.000,- kr. i tre
år. Museets undersøgelse af livet om bord
på motorfærgen "Kronborg" blev også
nævnt, men dette emne ville Hans Jeppe
sen fortælle mere detaljeret om efter gene
ralforsamlingen.
Det sidste bind af Maritema "Navigatio
nens Historie III" af Søren Thirslund var
udkommet og kunne købes hos boghand
lerne. Museet havde sammen med Natio
nalmuseet, Orlogsmuseet og Helsingør By
museum stået for den undervandsarkæologiske undersøgelse i forbindelse med byg
ningen af DSB's nye færgehavn, og Hans
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Jeppesen fortalte lidt om undersøgelsernes
forløb. DSB havde forpligtet sig til at beko
ste undersøgelserne af de to 1700-tals skibe
”Gideon” og "Josephat”, inden de blev dæk
ket helt til i forbindelse med den nye havn.
I forbindelse med museets jubilæum
havde handelsstandsforeningen i byen
været med til at gøre det hele meget festligt
ved at invitere Træskibssammenslutningen
til sejlertræf i pinsen. En modelbådssejlads
for børn ude i voldgraven havde heller ikke
manglet. Dette havde været en succes så
stor, at man håbede på en gentagelse.
På sidste bestyrelsesmøde var en ramme
plan for museet blevet godkendt. Den be
stod primært af 1) museet skulle selv tjene
flere penge, 2) museet skulle have mere og
bedre plads til magasiner og værksteder. På
nuværende tidspunkt vidste man ikke, om
disse forudsætninger ville holde, hvis ikke,
måtte en ny langtidsplan laves, og så kunne
man overveje, om Handels- og Søfartsmu
seet stadig kunne leve på Kronborg. Hans
Jeppesen ønskede reaktioner fra medlem
merne herpå.
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ad 3. Hans Jeppesen fremlagde selskabets
regnskaber, som uden kommentarer blev
godkendt af forsamlingen.
ad 4. På valg til bestyrelsen var Knud Axelsen, Hannes Stephensen og Mikael Sin
ding. De to førstnævnte havde erklæret sig
villige til genvalg, medens Mikael Sinding
ønskede at udtræde. I stedet blev direktør
Ole Friis foreslået og valgt.
ad 5. Bestyrelsen havde foreslået en for
højelse af firmakontingentet fra kr. 400,- til
kr. 1.000,- (+ porto). Forhøjelsen kunne sy
nes ret høj, men firmaerne ville så i stedet
for 1 stk. medlemskort modtage 5 stkr. Det
personlige kontingent på kr. 140,- (+ por
to) ville stadig være det samme. Forslaget
blev godkendt.
ad 6. Ingen forslag.
ad 7. Intet.
Efter en lille forfriskning fortalte muse
umsdirektør Hans Jeppesen om Handels
og Søfartsmuseets undersøgelse aflivet om
bord i motorfærgen "Kronborg".

Nytilkomne medlemmer
Axelsen, Birger, 7000 Fredericia.
Bentsen, Leif, 3060 Espergærde.
Boye-Møller, Hans Jørgen, 4200 Slagelse.
Brandt-Hjeresen, Per, 4220 Korsør.
B&W Skibsværft af 1848,
1433 København K.
Christensen, Leif, 2880 Bagsværd.
Christoffersen, Søren, 2770 Kastrup.
Dam, Ib, 3480 Fredensborg.
Dufour, Ole, A/S, 3210 Vejby.
Fischer, Carsten, 5210 Odense NV.
Friis, Ole, 3660 Stenløse.
Hansen, Willy, 9300 Sæby.
Hemmingsen, M., 3460 Birkerød.
International Farvefabrik A/S,
3660 Stenløse.
Jaque, Jan, 1418 København K.
Jensen, Jens, 8500 Grenå.
Johansen, Sophus E., 8000 Århus C.
Jørgensen, Karl, Malmø, Sverige.
Jørgensen, Mads, 5960 Marstal.
Kisby, L.A., 2720 Vanløse.
Kjærgård, M. Holst, 4400 Kalundborg.
Kjærulff, Hans Ole, 4654 Fakse Ladeplads.
Krogh, Jens, 3660 Stenløse.

Köberer, Wolfgang, Frankfurt am Main,
Tyskland.
Larsen, C. Harding, 3660 Stenløse.
Larsen, P. Hector, 3660 Stenløse.
Larsen, Werner, Helsingborg, Sverige.
Lindelof, Erik, 1050 København K.
Lund, Anette, 2300 København S.
Michelsen, Torben, 3480 Fredensborg.
Milthers, Morten, 2100 København 0.
Mærsk-Møller, Bent, 9500 Hobro.
Mølgård, Lars, 2400 København NV.
Møller, Henrik, 3000 Helsingør.
Nielsen, Bjarne, 4600 Køge.
Norske Veritas, 1051 København K.
Olesen, H.J. Esmann, 2980 Kokkedal.
Poulsen, Jens Holmelund, 4000 Roskilde.
Quist, Jens, 7500 Holstebro.
Rabek, Knud Otto, 4654 Fakse Ladeplads.
Seierø, Jørn, 3660 Stenløse.
Strojek, Ejnar, 2300 København S.
Sørensen, Bjarne, 3460 Birkerød.
Sørensen, Mads Friis, 3060 Espergærde.
Thorsen, Arne, 2720 Vanløse.
Tikjøb, Søren, 8340 Malling.
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Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner
Resultatopgørelse for tiden 1. april 1989 - 31. marts 1990

Indtægter
Kontingenter og bidrag fra medlemmer..............................................................
Fortjeneste ved salg af glas, kompasplatter, og fliser:
Salg ekskl.. moms...........................................................
57.191
- forbrug:
Beholdning pr. 1. april 1989....................................... 148.413
Diverse udgifter til porto, forsendelse m.v.................
2.779
151.192
- beholdning af platter, glas og fliser
pr. 31. marts 1990.......
100.649_______50.543
Salg af EDB-arbejder..............................................................................................
Renter afbank, postgiro og obligationer.............................................................
Gave fra fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoeds legat......................................

Udgifter
Gaver og tilskud til Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg:
Årbog 1989:
Udgivelse af årbog..............................................
128.972
Porto til udsendelse...........................................
16.421
145.393
- salg af årbøger og særtryk................... 23.295
tilskud til årbog 1989 .......................... 12.120_______ 35.415
1 O-årsregister til årbog..................................................................

109.978
0
109.978
45.020

161.605

6.648
7.175
7.913
0
183.341

Gage og feriepenge........................................................................
Diverse omkostninger:
Porto, fragt m.v.......................................
12.045
Ko n to rh o 1 cl, t r yksage r,
EDB-assistance m.v.................................
18.911
Revision og regnskabsassistance..........
16.000
Diverse udgifter.....................................
3.753
50.709
Afskrivning på EDB-anlæg....................
4.400_____ 210.107
Underskud, der overføres til kapitalkonto...........................................................
-26.766
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Balance pr. 1. april 1990
Aktiver
Likvide midler:
Kassebeholdning............................................................................
Den Danske Bank, Helsingør.......................................................
Postgiro...........................................................................................

4.295
19.892
8.856

33.043

Debitorer:
Tilgodehavender vedr. årbog, glas m.v.........................................
22.506
Tilgodehavende, uforfaldne renter..............................................
1.700
Mellemregning med fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoeds legat..................
Beholdning af platter, glas og fliser......................................................................

24.206
0
100.649

Obligationer:
Kr. 5.800 7% Øst.Kreditf. 18.s. 1998 å 91,00...............................
Kr. 41.000 7% Øst.Kreditf. 16.s. 4. 2028 å 70,00.........................
Ki'. 8.600 7% Øst.Kreditf. 15.s. 4. 2011 å 77,50...........................
Kr. 30.200 7% Kbh.Kreditf. 15.s. l.a. 2018 å 72,50.....................

5.278
28.700
6.665
21.895

62.538

Inventar:
Saldo pr. 1. april 1989 ...................................................................
10.100
- afskrivning.....................................................................................
4.400
Aktiver i alt...............................................................................................................

5.700
226.136

Passiver
Diverse kreditorer og skyldige omkostninger......................................................
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.............................................................
Vedtagne, endnu ikke ydede gaver.......................................................................
Reservefond:
Saldo pr. 1. april 1989.......................................................................................
Kapitalkonto:
Saldo pr. 1. april 1989 .............................................................
174.589
- underskud ifølge resultatopgørelsen.......... 26.766
kursregulering af obligationer........................6.565_____________ 33.331
Passiver i alt..............................................................................................................

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med
selskabets bogføring, som vi har revideret. Obliga
tionsbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret,
ligesom bank- og postgiroindestående er afstemt.

34.830
0

50.048

141.258
226.136

København, den 20. april 1990.

Bjarne N. Hansen
statsaut. revisor

Ole Holm
statsaut. revisor
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Fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoeds Legat

Resultatopgørelse for tiden 1. april 1989 til 31. marts 1990
Indtægter
Ren ter:
Bankindestående................................
Obligationer.......................................

3.452
12.500
15.952

Udgifter
Andel i gave til Handels- og
Søfartsmuseet..........................................
Revisionshonorar....................................
Depotgebyrer...........................................
Overskud der overføres til gevinstog tabskonto.............................................

0
1.312
73
1.385

14.567

Balance pr. 1. april 1990

Aktiver
Likvide midler
Den Danske Bank A/S, Helsingør
Debitorer
Tilgodehavender uforfaldne renter..
Værdipapirer:
Obligationer: Kr. 104.000 12% Kredilfor.
Danmark alm.real 64.s. 2022 å 100 ...
(kursværdi kr. 105.196)
Aktiver i alt................................................

72.428

3.620

104,000
180.048

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med
legatets bogføring, som vi har revideret. Værdipapir
beholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, lige
som bankindestående er afstemt.
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Passiver
Mellemregning med selskabets Handels
og Søfartsmuseets Venner..................
0
Skyldige omkostninger...........................
1.312
Kapitalkonto
Legat i følge testamente.....................
100.000
Gevinst- og tabskonto
Saldo pr. 1. april 1989 ............. 64.169
+ oveskud ifølge driftsregnsk. .14.567_____ 78.736
Passiver i alt...... 1................ '....................
180.048

København, den 20. april 1990

BjarneN. Hansen
statsaut. revisor

Ole Holm
statsaut.revisor

Advokat Sture Hövdens Legat
Resultatopgørelse for tiden 1. april 1989 til 31. marts 1990
Indtægter
Bankindestående..............................
Obligationer.....................................
Kursgevinst på udtrukne obligationer.

3.144
71.980
98
75.222

( klgifter
Gave til H.&S.museet på Kronborg.....
Diverse omkostninger:
Revision og regnskabsassistance.....
Depotgebyr m.v.................................
Henlæggelse til kapital i henhold til
testamentets bestemmelser.............
Overskud, der overføres til uddeling i
senere regnskabsår...........................

15.000

3.660
156
18.816

15.745
40.661

Balance pr.. 1. april 1990
Aktiver
Likvide midler:
Den Danske Bank A/S.....................
Debitorer:
Tilgodehavende uforfaldne renter .
Værdipapirer:
Obligationer: Kr. 740.000
10% Byggeriets Realkreditfond 47.s.,
3a 2020 købspris...............................
(kursværdi kr. 693.750)
Aktiver i alt............................................

58.725
18.500

721.865

799.090

Passiver
Kreditorer og skyldige omkostninger:
Mellemregning Handels- og Søfarts
museet på Kronborg........................
Revision og regnskabsassistance.....
Kapitalkonto:
Saldo pr. 1. april 1989......................
+ henlæggelse i følge resultatopg....
Uddelingskonto:
Saldo pr. 1. april 1989......................
+ overført til senere regnskabsår
i følge resultatopgørelsen................

Passiver i alt............................................

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med
legatets bogføring, som vi har revideret. Værdipapir
beholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, lige
som bankindestående er afstemt.

15.000
3.660
18.660
722.149
15.745
737.894
1.875

40.661
42.536
799.090

København, den 20. april 1990

Bjarne N. Hansen...................... Ole Holm
statsaut.revisor
statsaut.revisor
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Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner
(Stiftet 1940)
Tegn venligst nye medlemmer
derved støtter De selskabets formål at virke
for forøgelse og forbedring af Handels- og
Søfartsmuseets samlinger. - Indmeldelser
modtages på museet (tlf. 49 21 06 85). - Sel
skabets postgirokonto 7 05 90 00.
Medlemmernes rettigheder:
Gratis adgang til Handels- og Søfartsmuse
ets samlinger på Kronborg Slot.
Selskabet yder gratis sine medlemmer en
smuk og interessant illustreret årbog, hvis
værdi overstiger kontingentet. Medlem
merne kan til nedsat pris købe en del af de
af museet udgivne Søhistoriske Skrifter
samt ældre årbøger:

Maritim kunst
Udgivet af Selskabet Handels- og Søfarts
museets Venner

Bestillinger modtages på Handels- og Sø
fartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør.
(Tlf. 49 21 06 85).
Alle priser er ekskl. forsendelsesomkost
ninger.

Kompasplatter
Af den siden 1970 udsendte kompasplatteserie er endnu et mindre oplag af 1980
platten på lager.
Platte 1980 (Christian IV’s skibskompas
fra 1595 på Rosenborg), kr. 250,00.
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Bogpakke: Årbog 1968-80 i alt 13 bind for
kr. 130,00.
Enkeltbind: 1945-84 pr. stk. kr. 20,00.
Årbog 1985, 86 pr. stk. kr. 100,00.
Årbog 1987 + 1988 pr. stk. kr. 120,00.
Årbog 1989 pr. stk. kr. 135,00.
(Årbog 1942-44, 1948-1967 er udsolgt).

Alle priser er inkl. moms, ekskl. porto og
forsendelse.
Bestillinger modtages på Handels- og Sø
fartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør.
(Tlf. 49 21 06 85).
Kontingent
kr. 140,00 årligt for personer, kr. 1.000,00
for institutioner eller firmaer, + porto.

Kalkmalerifliser
Med gengivelse af skibe på kalkmalerier i
danske kirker, i fajance (15 x 15 cm), i de
originale farver, udført af Den kongelige
Porcelainsfabrik.
Flise 1981: Harald Hårderådes skib "Or
men hin Snare" (motiv fra Højby Kirke i
Odsherred fra ca. 1350-1400), kr. 75,00.
Flise 1982: Olav den Hellige på sit skib "Ok
sen hin Hårde" (motiv fra Højby kirke i
Odsherred fra ca. 1350-1400), kr. 75,00.

Kalkmaleriflise 1982

Østersøfarerpokal og
snapse-/hedvinsglas med knob 1987

Glaspokaler
Med indslebne gengivelser af danske lang
farere fra 16 -1800-årene, udført i pokal ty
pen Wellington (159 mm høj) af Holmegaards Glasværker.
Pokal 1987 med motiv af Østersøfarer, kuf
fen "Adventure", 1809, kr. 275,00.
Pokal 1988 med motiv af Islandsfarer,
bramsejlsskonnerten "Marie Louvise",
1830, kr. 275,00.
Snapse-/hedvinsglas 1987 med motiv af
forskellige knob, 1x2 stk., kr. 250,00.
Snapse-/hedvinsglas 1988 med motiv af
forskellige knob, 1x2 stk., kr. 260,00.
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Takket være den forståelse for museets kul
turhistoriske opgaver, der er vist af søfarten
og de kredse, som står i nær tilknytning til
dette erhverv, er det lykkedes at dække en
del af de med udgivelsen af denne årbog
forbundne udgifter.
Selskabet Handels- og Søfartsmuseets
Venner udtrykker herved sin hjerteligste
tak til følgende firmaer og institutioner,
der i form af tilskud eller køb af et større
antal årbøger har støttet udgivelsen af den
ne for museets arbejde så betydningsfulde
publikation:
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Carlsberg Bryggerierne

Den Danske Bank af 1871 A/S

A/S fgøbenhavns Handelsbank
Københavns Havnevæsen
Lemvigh-Müller & Munck A/S’s Fond

Jørgen Pades Mindelegat
Scandinavian Ferry Lines AB
Iver C. Weilbach & Co. A/S
Wiibroes Bryggeri A/S

Rederiet Wonsild & Søn
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