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Jens Kusk Jensen på Kronborg i 1929. Foto: Tage Andersen. Jens KuskJensen
at Kronborg in 1929. Photo: Tage Andersen.

2

Forord
I dag huskes Jens Kusk Jensen blandt maritimhistorisk
interesserede især for sin »Haandbog i praktisk Sø
mandsskab«, der udkom første gang i 1901, og hvis se
neste genoptryk er fra 1982. Jens Kusk Jensens livsløb
rummer dog også mange andre spændende elementer,
der afspejler såvel tidstypiske træk for en sømand født
anno 1866, som vidnesbyrd om en usædvanlig begavelse
med en levende interesse for at forstå og forklare emner
som skibskonstruktionens og navigationens historie.
I år, 50 år efter Jens Kusk Jensens død, har Handels
og Søfartsmuseet derfor villet benytte lejligheden til i
tre artikler at fortælle om hans liv, hans arbejde med na
vigationens historie og hans grundige forsøg med mo
delbygning.
I arbejdet hermed har museet fået god hjælp og
mange oplysninger fra hr. overingeniør Jens Emil
Kudsk Jensen, som i øvrigt påtænker en samlet udgi
velse af faderens efterladte erindringer og dagbogsma
teriale.
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Jens Kusk Jensen 1866-1936

V
Søren Thirslund og Hans Jeppesen

Jens Kusk Jensen fødtes i Vester Assels på Mors, hvor hans for
ældre i lighed med deres forfædre i adskillige led drev land
brug. Det var således ingen selvfølge, at han skulle være sø
mand, men lysten hertil var stærk, og mon ikke den vedholden
hed, som også ses senere i hans liv, har hjulpet på vej. Han har
selv fortalt, at en farbroder i 1883 afrundede en familiediskus
sion med at bemærke: »Lad ham endelig stikke af, han kommer
nok snart igen«1.
I maj 1883 blev den 17-årige Jens påmønstret skonnerten
»Skjold«, ejet af bl.a. havnefoged Kløvborg i Thisted. Han blev
om bord i to år, medens skibet i lighed med talrige andre danske
skonnerter fortrinsvis var beskæftiget med at sejle træ fra
Østersøen til Skotland og kul fra Skotland til Danmark.
I 1886 læste han til styrmandseksamens første del på Bogø
navigationsskole. Derefter aftjente han sin værnepligt, hvad
der blandt andet førte til et togt med fregatten »Jylland« til
Vestindien. I Marinen stiftede han bekendtskab med de første
lærebøger i sømandsskab, bøger som han dog fandt for viden
skabeligt udformede.
Tilhøjre i billedet ses briggen »Criemhilde« fotograferet i Hamborg den 19/5
1888. Året før var Jens Kusk Jensen påmønstret som letmatros, og på rejsen
Hamborg-Californien-Hamborg udarbejdede han de første skitser til Haand
bog i Praktisk Sømandsskab. Foto: Handels- og Søfartsmuseet. On the right
hand side of the picture is the brig »Criemhilde« photographed in Hamburg on May 19 th
1888. The year beforefens Kusk Jensen had signed on as an ordinary seaman, and on the
journey from Hamburg to California and back he composed the first drafts of his book
»Haandbog i praktisk Sømandsskab«. Photo: Danish Maritime Museum.
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Efter hjemsendelsen rejste Jens Kusk Jensen som mange an
dre unge danske søfolk til Hamborg for at komme på langfart,
og i foråret 1887 forlod han byen som letmatros i Fanøbriggen
»Criemhilde«, der lastet med stykgods skulle rundt Kap Horn
til Californien. Skibet var bygget i Nordby i 1877 hos Søren
Abrahamsen, og det førtes af kaptajn L.A. Mathiasen. Under
vejs faldt han ned fra riggen, dog uden at pådrage sig varige
mén, og under den påkrævede rekonvalescens sad han i køjen
med de første skitser og udkast til »håndbogen«. I foråret 1888
kom »Criemhilde« tilbage til Hamborg lastet med farvetræ, og
efter et kort besøg på Mors var Jens Kusk Jensen atter om bord,
men nu som 2. styrmand. Denne gang kom den unge styrmand
jorden rundt, da briggen via Kap det gode Haab sejlede bl.a.
ammunition til Sidney, og hjemturen gik via Kap Horn lastet
med kopra til Europa.
Jens Kusk Jensen ville gerne lære noget mere sprog og øn
skede derfor at få en hyre i et engelsk fartøj. I efteråret 1889 i
Hamborg var det ikke helt nemt, og han måtte mange dage gå
forgæves til det engelske konsulat, hvor skippere og styrmænd
kom for at udtage mandskab. Til sidst lykkedes det dog, og sam
men med 13 andre blev han påmønstret den engelske jernbark
»British Monarch« som matros for en rejse til Australien, Ostin
dien og videre. Den månedlige hyre var 3 £. Skibet målte 1261
reg.tons, og foruden kaptajn og 3 styrmænd bestod besætnin
gen af 1 tysker, 1 englænder, 7 svenskere, 4 danskere, 2 finner,
1 nordmand og 1 kineserkok.
Rejsen gik normalt indtil den 29. november, hvor »British
Monarch« var 700 sømil VSV for Kapstaden. Her blev der kon
stateret ild i lasten, som bl.a. indeholdt 200 kasser dynamit, og
efter 3 timers ihærdige men forgæves forsøg på at slukke
branden og få dynamitten over bord, måtte besætningen gå i de
3 både. De holdt sig i nærheden af det brændende fartøj, som
lidt før midnat eksploderede og forsvandt fra havets overflade.
De følgende to døgn roede de forliste søfolk de to redningsbåde
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og giggen mod Kapstaden, men den tredie dags morgen var
giggen med styrmanden og blandt andre to af Jens Kusk Jen
sens landsmænd ude af syne. Kort tid efter blev de to rednings
både med besætninger optaget af den amerikanske hvalfanger
»Canton« af New Bedford, og da man sigtede Taffelbjerget,
blev bådene og de reddede fra »British Monarch« atter sat i van
det. Efter 14 timers roning med de tunge og lække fartøjer nå
ede de udmattede og forkomne til Kapstaden.
Således forløb den 23-årige Jens Kusk Jensens første af ialt
fem forlis. Han kom dog hurtigt ud at sejle igen. Herom fortæl
ler han i sin præcise og levende stil i en beretning nedskrevet på
Flat Island den 16. februar 1890:
Den 17. December Mønstrede jeg og den foromtalte Nordmand Karl
Johansen fra Frederiksværn med en Brigentine »Maria« afCape Town
(Kapstad), Kaptejn I. Giese fra Rostok. Vi havde lidt Ladning med til
Vestkysten afAfrika Bey River og Paternoster, og der fik vi en Ladning
tørret Fisk »Snook«, som vi skulle sejle til Port Louis, Mauritius. Den 9.
Januar 1890 satte vi Sejl og forlod sidstnævnte Plads, alt var som sæd
vanlig om Bord, kun bemærkede vi, at Kaptejnens Tænder ikke godt
kunne bidde en Snaps over, og for det meste maatte hans Lærke synge
baade Morgen- og Aftensang.
Om Aften den 14. Februar var det Karls og min Tur at sove fra Kl.
8 til 12. Just før vi kravlede ind i Køjen ytrede Karl: »jeg ved snart ikke,
om jeg vover at gaa i Køjen«; da det sommetider hænder, at Folk mær
ker, naar der forestaar dem noget ondt, især haardt Vejr, beholdt vi
begge Tøjet paa og gik i Køjen. Da Klokken manglede et kvarter i elleve,
vaagnede jeg ved et voldsomt Stød efterfulgt afflere andre, i det samme
kom der en Mand løbende og raabte: »paa Dækket«. Da vi kom paa
Dækket, saa vi, at Skibet stod fast paa et Stenrev ved Gabriel Island, og
at Søen brækkede over hele Skibet. Der blev nu givet Ordre til at sætte
Baadene ud, ogjeg firede derfor Fore-Over-Top-Sejl, for at bruge Fal
det som Tallie, tre Gange forsøgte jeg at hugge Tallien i Baaden, men
Søen skyllede mig løs, forjeg stod paa læ Side, saa jeg maatte lade Blok
ken gaa for at faa fast og undgaa at blive skyllet over Bord. Fjerde Gang

fik jegjust holdt Baadene igjen, der stod inden i hinanden, da en ny Sø
brækkede Luv Surringerne, og begge Baade væltede ned over mig.
Styrmanden, der ville ile til og hjælpe mig, fik et saa voldsomt Slag af
Blokken, at han styrtede bevidstløs om. Jegforsøgte nu atfinde ud under
Kanten eller løfte dem op, da der var meget Vand derinde, til sidstfandt
jeg ud mellem Stævnen og Baaden og Skanseklædning.
Vi prøvede nu at vælte den øverste Baad ind paa Lugen men kunne
ikke, vi væltede den derfor ud over Siden, den kom ogsaa rigtignok i
Vandet, men i næste Minut var den fuld afVand ogforsvandt. Der blev
nu given Ordre til at putte den anden i Vandet, vi skjød den over Løn
ningen som den første, men den faldt med Kjølen op. Vi halede den dog
saa langt agter, som vi kunde, for der varmere Vand. Kaptejnen gav nu
Ordre til at lade Bagbords (Luv) Anker falde, just som vi var kommet
Forud, da Kaptejnen raabte, at en skulde komme Agter. Jeg løb der hen
og saa nu, at Baaden var kommet paa ret Kjøl igjen og var halv fuld af
Vand, jeg tog en Tovende om Livet og vildejust gaa ned og øse den Læns
og kaldte derfor paa Kaptejnen, for at han skulde holde fast i Linen. Vi
indsaa dog, at det var umuligt at øse ud saa rask, som det kom ind, da
enhver Sø slog over den. Vi vilde nu sætte en extra Fangeline paa den,
for om den anden skulde gaa i Stykker, da Baaden tog meget haardt i
den, for et Øjeblik var den Agter og det næste Midtskibs, vi havde just
faaet et ny Manille klar, da Fangelinen brækkede, og Baaden et Øjeblik
efter var knust paa Revet. Kaptejnen gav os nu Ordre til at kappe begge
Master over Bord, da vi hvert Øjeblik frygtede for, at de skulle falde ned
og knuse os. Det gik dog ikke saa let, som vi troede, for hvert Tov og
Vandt var kappet paa Bagbord eller Luv Siden, først da gik Mærse,
Bram- og Røjlstang over Bord, da Skibet i det samme gav et voldsomt
Bump, Fokkemasten holdt saa vi maatte hugge den omtrent halvt over,
før den gik over Bord; Stormasten gav vi nu samme Kur, men i Faldet
knuste den Læ Ræling.
En Blik Bix blev nu fyldt med Papir, der blev overgydt med Terpen
tin, for at det rigtigt kunde blusse, for om de muligvis skulde kunne se
os i Land. - Kaptejnen gav nu Ordre til at gaa ned i Halvdækket efter
mere Parafin. Jeg tog derfor Lugerne af, da Nedgangen var i Rorhuset.
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Kaptejnen bød mig at kaste Lugerne over Bord efterhaanden somjeg tog
dem af, hvilket jeg nægtede, da jeg strax saa, at han var fuld. Styrman
den kom nu til og passede paa Lugerne, imensjegfik Hold i en Kiste Pe
troleum og bragte det op paa Dækket, men Kaptejnen var rasende for,
at det ikke var Terpentin, som det var omtrent umuligt at faa fat paa,
da Skibet laa saa stærk over, at alle Ting var ramlet ned over det, samt
at vi lagde Lugerne vel over igjen, uden at kaste dem over Bord. Petro
leums Kisten blev baaret ned i Kahytten for at have det rede, da Søen
somme Tider slukkede Blusset for os, som vi havde paa Agterlugen ret
ovenfor Kahytsdøren. Kaptejnen snakkede noget om at blæse Hjærner
ud med Revolveren, saa vi saa os nødsaget til at bevæbne os med Knive
og Øxer for at kunne gjøre Nødværge, da vi ikke tvivlede om, at han
mente, hvad han sagde, det var pæne Ord for en Mand, især en Kaptejn
i denne Tilstand, som han var og i et saadant Øjeblik, hvor vi hvert Mi
nut kunne vente, at Vraget vilde gaa i Stykker og gjøre os alle til Dødens
Bytte. Omtrent i Dagningen saa vi, at hele Skibet havde givet efter, Læ
Siden var brækket, og mellem Dækket og Skanddækket var der en Revne
paa flere Favne lang, saa stor at en Mand kunne putte Benet ned i det.
Endnu før det blev lyst, kom Kaptejnen, som havde ligget i Kahytten og
sovet i flere Timer, op og bød os at kaste Bluset over Bord. Jeg nægtede
at gjøre det, før det blev Dag. » Vil du ikke gjøre det« udbrød han igjen,
»Nej ikke før Dag«. Han sprang nu til og sparkede Bixen ned, saa Ilden
laa paa Læside afDækket og brændte. Omtrent Kl. 6 om Morgenen naaede Redningsbaaden ud til os, men i Stedetfor at være dem taknemmelig
for den Hjælp, de vilde yde, begyndte Kaptejnen at skjælde dem ud paa
en saa uforskammet Maade, at jeg vilde skammes ved at gjengive den.
Han vilde heller ikke bjærges afBaaden ogforbød os haardt at gjøre klar
til samme, det eneste han vilde var at have Telegram til Port Louis i
Mauritius efter en Dampbaad. Forbitrede over en saadan Behandling,
vilde Baaden gaa i Land igjen, jeg raabte derfor til dem: »Kom lidt næ
rerforjeg vilforlade Skibet«. Kaptejnen, som stod ved Siden afmigytrede: »Jeg troede ikke, du var taabelig«, men han vovede dog ikke at for
hindre mig, da jeg stod med Kniven i Haanden og skar Benene afmine
Underbuxer, alt andet maattejegkaste, daBaaden varsaa nærsom mu
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lig, sprangjeg over Bord og svømmede ud til dem. Da Baadføreren hør
te, at der varflere, som vilde frelses, blev et Brædt med en Line paa firet
ned til Agterenden af Skibet, Baaden var nemlig paa Luvsiden af Vra
get. De om Bordfik fat paa Linen og Karlfæstede den om sig, han firede
sig nu ned i Vandet medtagende en Line fra Vraget, blev halet gjennem
Brændingen og kom i god Behold ind i Baaden. Camille, en Kuli fra
Bourbon, og Styrmanden, der var fra Mauritius, blev bjærget paa
samme Maade.
Linen blev igjen halet om Bord, men Kaptejnen nødteJohn til at kaste
den los, saa ikke flere kunde forlade Skibet. Baaden roede derfor i Land
med os paa Flat Island, hvor en stor Del Mennesker havde forsamlet sig
for at beglo os. Vi var forresten nok værd at se paa, for Styrmand havde
kun Skjorte og Buxer paa, Camille det samme, Karl baade Skjorte og
B uxer, Hat og S tø vier, jeg havde kun et Par Underbuxer uden B en paa.
Stewarden paa Øen gav os derfor Skjorte, Trøje og Buxer, om Hovedet
havde vi Lommetørklæder stillet an som tyrkisk Fez. Vi blev dernæst
trakteret med god varm The, som vi havde godt af. Omtrent Kl. 12 kom
Dampbaaden, men da den ingen Redningsbaad havde medbragt,
maatte Redningsbaaden her fra Øen ud igjen. Vi gik derfor med udfor
om muligt at bjærge de tre, som var om Bord. Dampbaaden ankrede
langt fra Vraget, men vi gik saa nær, som vi kunde. Der bandt vi en
Redningsbøje paa en Line for at faa den til at drive ned til Skibet. Kap
tejnen, der hængte over Agterenden for at være rede, fik Hold på den og
blev halet om Bord, efterførst at have faaet nogle Knubs paa Stenene og
slugt en Del Vand. Han havde bragt en tynd Line med, hvorved de an
dre igjen halede den om Bord. To Sække Tøj blev nu gjortfast paa Linen
og kastet over Bord, men de forglemte at gjøre den tynde Line fast og saa
det, da det var for sent. Vi maatte igjen forsøge at faa en Livbøje med
Line til at drive ned til Vraget, mange Forsøg mislykkedes, men til sidst
fikJohn tag i den og blev halet over i Baaden, han fik mange Rifter over
hele Kroppen af Stenene, da han var aldeles nøgen. Stewarden firede
sig nu ned til Vandet med en Redningsbøje om Livet for at være klar,
naar Bøjen kom. Men forinden rev en Sø ham los, vi troede han var
væk, for det var en gammel Mand. Men de Tilskuere, som stod inde paa
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Land, gjorde Tegn, at de saa ham i Læ afRevet. Vi kappede derfor An
kertovet og roede saa rask, vi kunde, om til den anden Side afBrændin
gen, hvor vi fandt ham i god Behold og flød paa Bøjen. Vi halede ham
ind i Baaden, han havde alt sit Tøj og Sko paa og en Natkikkert fast om
Halsen, en Kasse (50) Cigarer i Lommen og et gammelt Borsving paa
Brystet. Saa snart han var i Baaden, forkyndte et Hurra fra Land, at
de havde set den sidste Mand var bjærget.
Om Søndag Morgen var det omtrent stille, endskjønt der var en Del
Sø, saa vi besluttede om muligt at redde vore Papirer og lidt Tøj. Vi ro
ede derfor ud paa Luv Side af Revet og kastede Anker som før. Jeg tog
en Line om Livet samt en Redningsbøje og ventede, til der var mindst Sø
og var ogsaa heldig at faa fat i Storskødet og komme op paa Dækket. Der
bandt jeg tre Sække, én ad Gangen, paa Linen og lod dem hale dem over
i Baaden, 4de Gang var Kaptejnens Kuffert paa, men Linen fik Hold
i Koralerne, saa vi kunde hverken faa den frem eller tilbage men blev
nødsaget til at kappe den. Jeg besluttede derfor atforlade Skibet, da Vin
den var ved at rejse sig, og Søen blev større. Jeg gik ned i Kahytten, hvor
mine Papirer var lagt paa Bordet i Spisekammeret, men Søen, som skyl
lede op fra neden, havde vasket alting ud, saajeg mistede mine Papirer.
Jeg saa nu, at Skibsjournalen laa paa Kahytsbordet, den tog jeg og
svøbte ind i Styrmandens Olietøj og bandt fast paa min Ryg-Jeg maatte
nu fire mig ned i Brændingen, da Baaden ikke kunde komme nær Ski
bet, da Søen smed den tilbage igjen, jeg fik ogsaa fat i Linen, men Søen
brød saa voldsomt over mig, atjeg ikke kunde holde migfast i Linen men
maatte fire mig [..........mangler], hvor længe jeg var i Brændingen,
ved jeg ikke, men Tiden var lang for mig. Til sidst kom jeg dog ind i
Baaden uden anden Skade, end at mine Fødder var skaaret en Del af
Stenene.
Vi roede nu i Land igjen, for hvert Øjeblik brækkede Søen Stykker løs
af Vraget og skyllede stadig over det, saa det, som vi reddede, var mer el
ler mindre ødelagt. Jeg tror ikke, der er flere, der vil vove Livet at gjøre
flere Forsøg.
Vi kan aldrig blive taknemmelige nok til Gud, som frelste vort Liv, el
ler til disse Mænd paa Flat Island som risicerede deres eget Liv først om
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Morgenen siden om Eftermiddagen og igjen Søndag Morgen for at
frelse vort Liv og uden at tænke paa dem selv gjorde alt, hvad der stod
i deres Magt for at hjælpe os.
Maa Gud i hans uendelige Godhed sende Velsignelse og Fred til dem
og deres Familie og lade dem blive Velsignet og i Stand til at frelse
mange flere ulykkelige Søfolk, som maatte blive kastet i Land paa Rev
ligesom os, dette Ske2.
Fjorten dage senere kom Jens Kusk Jensen og Karl til Port
Louis, begge med så voldsom dysenteri, at de måtte indlægges
på hospitalet. Kaptajnen forsøgte at snyde dem for deres tilgo
dehavende hyre, men det blev afværget med bistand fra konsu
len, som også var behjælpelig med at sikre begge en passager
plads i damperen »Dunbar Castle«, som gik til London. Herfra
kom han til Danmark i april måned.
Vel hjemme på Mors i foråret 1890 har Jens Kusk Jensen haft
meget at fortælle familien og sin forlovede, men allerede den 3.
juni mønstrede han ud fra Hamborg som matros i det tyske
fuldskib »Fritz Reuter«. Endnu en gang gik turen rundt Kap
Horn til Sydamerikas vestkyst og retur med salpeter. Hermed
sluttede hans tid som menigt besætningsmedlem, for da han i
1891 gik om bord i barken »Bertha« af Esbjerg, var det som 2.
styrmand. Her oplevede Jens Kusk Jensen sit 3. forlis, da
»Bertha« på grund af stormskader ved Kap Horn måtte søge
ind under Falklandsøerne, hvor skibet strandede den 11. okto
ber 1892. Lykkeligvis kunne hele besætningen landsættes med
storbåden. Da vraget og ladningen var blevet solgt, sejlede be
sætningen med damper fra Port Stanley til Montevideo, hvor
Jens Kusk Jensen var så heldig at kunne overtage en ledig plads
som 1. styrmand i barkentinen »Helene« af Korsør. Skibets
hjemrejse blev vanskelig. Kun få af besætningen var gode sø
folk, der var feber om bord, og provianten slap op i søen, så man
måtte praje et andet skib for at få forsyninger, men i oktober
1893 nåede »Helene« til Hamborg. Jens Kusk Jensen tog atter
hjem til Mors, og trods de 3 forlis må han i de forløbne 6 år på
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Bark »Bertha« af Esbjerg. I 1891 gik Jens Kusk Jensen om bord som 2. styr
mand, og året efter den 11. oktober oplevede han sit tredie forlis, da »Bertha«
på grund af stormskader ved Kap Horn søgte ind under Falklandsøerne og
strandede. Foto: Handels- og Søfartsmuseet. The bark »Bertha« of Esbjerg. In
1891 Jens KuskJensen went on board as second mate, and on October 11 th in the follow
ing year he experienced his third shipwreck when the »Bertha«, because of the damage
inflicted by the rough waters at Cape Horn, made for the Falkland Islands and ran
aground. Photo: Danish Maritime Museum.

langfart have fået sparet en del penge op, for den 8. december
blev der holdt bryllup i Vester Jølby, hvor han blev gift med sin
forlovede gennem 8 år, Kirsten Sørensen. I begyndelsen af
1894 rejste Jens Kusk Jensen til Fanø for at tage 2. del af styr
mandseksamen på Navigationsskolen og fik straks herefter
hyre som 2. styrmand på barken »Danmark« af København,
som på det tidspunkt var landets største sejlskib.
Ved hjemkomsten i foråret 1895 må han i mange henseender
have haft grund til at overveje sine fremtidsudsigter. Han var
praktisk og teoretisk velkvalificeret til at blive skibsfører, han
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Barken »Danmark« bugseres forbi Langelinie i København. Da Jens Kusk Jen
sen var om bord som 2. styrmand i 1894/95, var det landets største sejlskib. Foto:
Handels- og Søfartsmuseet. The bark »Danmark« being towed past Langelinie in
Copenhagen. When Jens Kusk Jensen was aboard as second officer it was the largest
sailing ship in the country. Photo: Danish Maritime Museum.

havde siden sin matrostid samlet oplysninger, ført dagbog og
tegnet illustrationer til »håndbogen«, og han var nygift3. En
fortsat tilværelse som langfartssømand ville næppe give mulig
hed for at forene disse grundelementer i hans liv.
Hvilke motiver, der har været dominerende, ved vi ikke, men
hans energi og gåpå-mod ændrede retning. Resten af 1895 sej
lede han som styrmand om bord i skonnerten »Asta« fra Nykø
bing Mors i Nord- og Østersøfart, og de følgende 2 vintre un
derviste han unge søfolk i sømandsskab og navigation. Man kan
nok regne med, at udkast til »håndbogen« er indgået i undervis
ningen.
I foråret 1896 blev han fører af sit første skib, skonnerten
»Skjold«, hvor han 13 år før var begyndt sin tilværelse som sø
mand.
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Et årstid senere var skibet på rejse fra Alloa i Skotland med
112 tons kul til Thisted. Den 16. april 1897 under vanskelige
vindforhold i Thyborøn Kanal drev skibet på grund og blev
slået til vrag. Alle blev reddede, men i lighed med de fleste an
dre førere af mindre sejlskibe var Jens Kusk Jensen partejer
(1/6), så forliset har utvivlsomt været en betydelig økonomisk
belastning, da »Skjold« kun var forsikret med halvdelen af ski
bets værdi4.
I de følgende år søgte Jens Kusk Jensen nye veje for at forene
nødvendigheden af at forsørge familien, udnytte sine evner og
lyst til at tegne og anvende erfaringerne fra 15 års sejlads.
I perioden 1897-1902 var han fortrinsvis beskæftiget som til
synsførende ved bygningen af 6 3-m. stålskonnerter i Martenshoek, Holland. Foruden det almindelige tilsyn var Jens Kusk
Jensen ansvarlig for udarbejdelse af tegninger til rig og sejl, og
da det første skib »Skjold« søsattes i begyndelsen af 1898, blev
han dets fører et årstid. Den korresponderende reder var
Arendt Kløvborg, København, og forretningsfører var brode
ren J.J. Kløvborg, Alloa i Skotland. Både »Skjold« og de føl
gende 5 nybygninger »Alloa«, »Dollar«, »Stirling«, »Alva« og
»Dunmore« var hjemmehørende i København, men var spe
cielt byggede til at kunne passere grunden ud for Thyborøn
barre.
Tilsynsopgaverne nødvendiggjorde, at Jens Kusk Jensen tog
ophold i Martenshoek et par år, hvor han i ledige stunder fik af
sluttet manuskriptet til »Haandbog i praktisk Sømandsskab«.
Trods anbefalinger fra adskillige af søfartserhvervets autorite
ter viste det sig dog yderst vanskeligt at skaffe midler til værkets
trykning, og først da Dansk Sejlskibsrederiforening som vær
kets udgiver fik bevilget 5.000 kr. fra Rigsdagen, kunne den
bog, som siden er kaldt »Sejlskibssømandens bibel«, gå i tryk
ken.
I juni 1901 underskrev han forordet til førsteudgaven af det
værk, som han mere eller mindre målrettet havde arbejdet med
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i 11 år. Forordet indledes direkte og klart med det, Jens Kusk
Jensen fandt vigtigst: »Det er saa at sige umuligt at beskrive, hvorle
des et Stykke Skibmandsarbejde skal udføres, saa tydeligt, at en Begyn
der rigtigt kanforstaa det. Derfor harjeg bestræbt mig for, at de Bogens
Tekst ledsagende Tegninger fremtræde saa store og tydelige, at der kun
behøves ringe Forklaring til dem. Det er jo en bekendt Sag, at de fleste
hellere spekulerer lidt over en Tegning, end de give sig i Lag med en tør
Beskrivelse«.
Alle anmeldere synes at have forstået og værdsat denne
grundide realiseret af en aktiv skibsfører, og også i norske og
svenske aviser blev bogen modtaget yderst positivt. De begræn
sede kritiske kommentarer vedrørte redaktionelle justeringer,
som kapitelopdeling - eller rækkefølge samt sproglige unøjag
tigheder. At Jens Kusk Jensen havde forventet kritik netop her,
fremgår også af forordet:
Skønt jeg har anvendt meget, baade af Tid og Penge paa Bogen, er
det ikke lykkedes mig at give den en saa god Form og Affattelse, som jeg
ønskede, og min eneste Undskyldning er, at det stadig falder mig lettere
at haandtere et Mærlespiger end en Skrivepen.
Da bogen udkom, var Jens Kusk Jensen igen i Martenshoek
for at føre tilsyn med de sidste to skonnerter »Stirling« og
»Dunmore« til Kløvborg, og efter afleveringen i 1902 blev han
fører af »Dollar«, som gik i Nord- og Østersøfart.
I 1904 forlod Jens Kuskjensen både sejlskibene og Kløvborgfamilien, som han havde kendt siden sin første udmønstring, og
blev ansat i Aalborg Dampskibsrederi, først som fører af S/S
»Henning« og fra 1907 i S/S »Jens Bang«, hvis bygning han tilså
på Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri. Samtidig med sej
ladsen formåede han at arbejde på en revision af »håndbogen«,
og 2. forøgede udgave med bl.a. et tillæg om sejlmagerarbejde
udkom i 1907.
På disse års rejser med mange anløb i engelske og skotske
havne blev Jens Kusk Jensen optaget af vikingernes naviga
tionsmidler og sidenhen navigationens historie. Det første store
16

3-m stålskonnert »Stirling« af København var den næstsidste af 6 hollandskbyg
gede fartøjer, som Jens Kusk Jensen i årene 1897-1902 var tilsynsførende for.
Foto: Handels- og Søfartsmuseet. The three-masted steel schooner »Stirling« of
Copenhagen was the fifth of six vessels built in Holland underJens Kusk Jensen's super
vision between 1897 and 1902. Photo: Danish Maritime Museum.

resultat var manuskriptet til »En kortfattet Fremstilling afNaviga
tionens Udvikling« fra 1913/14, som aldrig blev trykt, men blot
hektograferet i ca. 20 eksemplarer. Da værket er genstand for
en selvstændig behandling senere i denne årbog, skal det blot
nævnes, at Jens Kusk Jensen også her har udnyttet sine pæda
gogiske tegninger fortræffeligt og tilmed på et område, som in
gen synes at have betrådt før ham5.
Parallelt med de skriftlige studier begyndte Jens Kusk Jensen
i årene før 1. verdenskrig at gøre praktiske forsøg med ældre ti
ders navigationsinstrumenter, som han selv fremstillede. Byg
ningen af kopier af gamle navigationsinstrumenter og siden
også modelskibsbygning blev en stadig mere tidkrævende del af
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S/S »Jens Bang«, bygget på Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri i 1907 til re
deriet Aalborg Dampskibsselskab. Jens Kusk Jensen var rederiets repræsentant
under bygningen, og han førte skibet indtil 1915. Foto: Handels- og Søfarts
museet. The S/S »jens Bang« built in Elsinore at HelsingørJernskibs- og Maskinbyg
geri (Elsinore Iron Ship- and Machine Construction) in 1907for the shipping company
Aalborg Dampskibsselskab (Aalborg Steamship Co.). Jens Kusk Jensen represented the
shipping company during the building and he commanded the ship until 1915. Photo:
Danish Maritime Museum.

hans liv. De bevarede eksemplarer på Science Museum i Lon
don, Norsk Sjøfartsmuseum i Oslo, Statens sjöhistoriska Mu
seum i Stockholm og Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
vidner alle om hans udprægede kvalitetssans, håndværksmæs
sige dygtighed og om hans hæderlighed. Ved at datere og sig
nere instrumenterne, udelukkedejens Kusk Jensen, at hans ar
bejder kunne forveksles med originale instrumenter.
I 1915 overtog Jens Kusk Jensen S/S »Jacob Kjellerup« men
kun for kort tid, da hans kone blev alvorlig syg og kort før jul af
gik ved døden. Måske har det midt i sorgen været en lettelse, at
han året efter måtte arbejde med den tredie reviderede udgave
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af »håndbogen«, som udkom i 1916. Da Dansk Sejlskibsrederi
forening denne gang ikke modtog statstilskud, blev prisen på
bogen forhøjet med 1 kr. til 7 kr.
I efteråret 1916 synes Jens Kusk Jensen at have haft ønsker
om at flytte til Malmø for at arbejde med en svensk udgave af
»håndbogen«. Denne plan blev aldrig realiseret, og i foråret
1917 blev han fører af S/S »Margrethe«, ejet af A/S Christians
holms Fabrikker. Skibet gik i Nord- og Østersøfart, det mest ri
sikofyldte farvandsområde under 1. verdenskrig. I oktober var
det da også ved at gå galt. Den 30. var »Margrethe« afgået i kon
voj fra Bergen. I løbet af den følgende nat mistede skibet kon
takten med konvojen på grund af sydøstlig storm, høj sø og dår
ligt sigt, og om morgenen kl. 7.30 fik Jens Kusk Jensen i stedet
for øje på tårnet af en ubåd om styrbord. Lidt før kl. 8 kom den
første granat, og derefter blev »Margrethe« stoppet, og red
ningsbådene beordret i vandet. Ulykkeligvis kæntrede den styr
bords redningsbåd, og kun 2 af bådens 6 besætningsmedlem
mer blev bjerget over i bagbords båd. På grund af den høje sø
blev den lille gråmalede redningsbåd overset af to passerende
engelske orlogsskibe, og først kl. 3 om eftermiddagen blev de
taget om bord i en destroyer, hvis chef kunne meddele, at man
om formiddagen havde sat engelske orlogsgaster om bord i
»Margrethe« med ordre til om muligt at fyre op under kedler
ne. Da »Margrethe«s besætning ikke ønskede at vende tilbage til
et skib, der formodentlig var læk og uden redningsbåde, insiste
rede maskinmester Lange og Jens Kusk Jensen trods kulings
vejr på at komme om bord. Med bistand fra de engelske orlogs
gaster lykkedes det efter 5-6 timers arbejde at få damp på ma
skinen og fortsætte rejsen til Lerwick, og en lille måned senere
ankom »Margrethe« til Vejle med en ladning kul fra Methil. Både rederiet og assurandører belønnede maskinmester
Lange og Jens Kusk Jensen med gaver og kontanter6.
Jens Kusk Jensen fortsatte som fører af »Margrethe«, indtil
fartøjet blev solgt i 1918. Den følgende vinter blev han gift med
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Elsine Marie Wiibroe fra Helsingør, og den nyetablerede fami
lie med to sønner fra første ægteskab blev siden udvidet med en
søn og en datter. I 1922 gik han i land, og hjemmet i Nivå blev
udgangspunkt for hans sidste livsafsnit. Samme år udkom »Sø
mandsskab for Baade, Lystfartøjer og Motorbaade«, som med hen
blik på tidens voksende skare af fritidssejlere, videreførte
»håndbogen«s tradition for letfattelige beskrivelser og forkla
ringer underbygget af instruktive tegninger. At bogen svarede
til forventningerne kan blandt andet ses af, at der kun behøve
des få ændringer ved udgivelsen af anden udgave i 1936.
I 1920’rne var Jens Kusk Jensen også medudgiver af opslags
værket »The Harbour Expenses of Northern Europe«, som i
følge forsiden skulle rumme: »The latest information as to
docks, harbours, harbour dues, stevedore taxes, depth of
waters in harbours, loading places, pilot stations and other im
portant information regarding about 900 principal North
European ports«. Indsamlingen af et sådant mylder af oplys
ninger må have været tidkrævende, og værkets anvendelsesmu
lighed for datidens shippingfolk må i høj grad have beroet på,
at bogen blev ajourført. Museet har haft lejlighed til at spørge
en af datidens brugere, pensioneret disponent Johannes Niel
sen fra rederiet »Progress«, og han huskede bogen som et godt
redskab til støtte for rejsekalkulationer. Ifølge oplysninger fra
Jens Kusk Jensens familie var arbejdet med værket dog ikke
økonomisk tilfredsstillende. Derimod havde han stor glæde af
at få mere tid til at videreføre sine studier i navigationens og
dens instrumenters historie. Fremstillingen af yderst fine ko
pierblev genoptaget, og desuden blev Jens Kusk Jensen interes
seret i skibsbygningens ældste historie. Også her blev de mere
teoretiske overvejelser kombineret med praktisk arbejde, da
han gennem bygning af modeller, som blandt andet blev prøve
sejlet i Helsingør havn, søgte at få indsigt i såvel Hjortspringbådens som Nydambådens konstruktion.
I foråret 1929 blev Jens Kusk Jensen ansat ved Handels- og
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S/S »Margrethe« som Jens Kusk Jensen førte under 1. verdenskrig. Den 31. ok
tober 1917 blev skibet beskudt og stoppet af en tysk undervandsbåd, og besæt
ningen blev beordret i bådene. Da u-båden var forsvundet, var det maskinme
ster Langes og Jens Kusk Jensens energiske indsats, som sikrede, at skibet atter
blev bemandet og sejlet til bestemmelsesstedet Lerwick. Foto: Handels- og Sø
fartsmuseet. The S/S »Margrethe« which Jens Kusk Jensen commanded during the
First World War. On 31st October 1917 the ship was shelled and stopped by a German
submarine, and the crew were ordered to take to the boats. When the submarine had
disappeared it was only the strenuous efforts of Langes the chief engineer and Jens Kusk
Jensen which ensured that the ship was manned again and sailed on to its destination in
Lerwick. Photo: Danish Maritime Museum.

Søfartsmuseet som nautisk konsulent, hvor alle hans erfarin
ger, evner og interesser kunne nyttiggøres. Samtidig konstitu
eredes den 28-årige historiker Knud Klem som museets inspek
tør. Det har muligvis ikke været helt nemt for den unge leder at
undgå »skyggen« fra den i søfartskredse yderst velmeriterede
63-årige, men samarbejdet, som fortsatte til Jens Kusk Jensen
døde i 1936, synes at være foregået i gensidig respekt, hvor
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Knud Klem tydeligvis havde megen forståelse for Jens Kusk
Jensens evner som modelbygger, hans flid og pædagogiske ta
lenter7.
At også samtidens søfarende forstod værdien af hans indsats,
ses måske bedst af det gravmæle, som næsten alle søfartens or
ganisationer i fællesskab lod rejse på hans grav i Nivå. Jens Kusk
Jensens »Haandbog i praktisk Sømandsskab« blev til i en tid, hvor
sejlskibene var på tilbagetog, men hans arbejde med netop
denne bog bidrog på afgørende vis til at sikre, at megen af den
viden og erfaring, som sejlskibssømanden erhvervede i sit dag
lige arbejde, ikke forsvandt sammen med fartøjerne. Jens Kusk
Jensen skrev for sin egen tids søfolk, men det ville nok have glæ
det ham at erfare, at »håndbogen« er lige så uundværlig for de
mange unge, som i dag søger at sikre den sejlende del af vor kul
turarv. Hans historiske studier samt fremstillingen af naviga
tionsinstrumenter og fartøjsmodeller er næppe så velkendt i
dag. Det kan skyldes, at en del af resultaterne ligger på muse
umsmagasiner i London, Oslo, Stockholm og Helsingør, men
det har nok også betydning, at datidens kulturhistoriske viden
skaber endnu ikke havde accepteret, at bygning af kopier og
modeller foruden den illustrative værdi kan give indsigt i ældre
tiders arbejdsprocesser. Jens Kusk Jensen var i så mange hense
ender et barn af sin tid, men på nogle områder var han forud
for den.
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Jens Kusk Jensen 1866-1936
Summary

The Danish shipmaster Jens Kusk Jensen (1866-1936) is best known in Scandi
navia for his work »Haandbog i praktisk Sømandsskab« (Handbook in Practical
Seamanship), which was first published in 1901, and which has most recently
been reprinted in 1982. The work has since been called the »seaman’s bible« be
cause the text combined with the author’s own instructive drawings summar
ized a large amount of the experience and knowledge which seamen from the
age of the sailing ship had acquired via their profession.
The material for the book was collected while Jens Kusk Jensen was an active
seaman and shared the lot of seafarers of the time. He was born in 1866 on the
island of Mors in Northern Jutland, sailed for a couple of years on schooners in
the North Sea and Baltic trade and took his first mate’s examination in 1886.
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After doing his military service he signed on as an ordinary seaman in Hamburg
aboard the »Criemhilde«, a brig from Fanø, and for the next eight years he
sailed mainly in the America and Australia trade on Danish, English and
German vessels. In 1891 he was for the first time engaged as first mate, and
immediately after his marriage two years later he took his master’s certificate
examination. From 1897 to 1902 he was mainly engaged in supervising the
building of six three-masted schooners in Martenshoek, Holland for a shipping
company whose managing owner was A. Kløvborg of Copenhagen, and whose
business manager was the latter’s brother J.J. Kløvborg of Alloa, Scotland. In
the period 1904-1922 Jens Kusk Jensen was captain of a steamer, and during
these years his interest in the history of navigation was intensified. It was natural
for him to combine this interest with the building of copies of instruments and
the making of observations with them. Today these instruments are to be found
at museums in London, Stockholm, Oslo and Elsinore.
When he went ashore in 1922 he had more opportunity to concentrate on his
historical studies, and from 1929 Jens Kusk Jensen was nautical consultant at
the Danish Maritime Museum. The years at the Museum resulted amongst
other things in his building copies of the oldest known Nordic vessels.
Today Jens Kusk Jensen is especially known for his »Haandbog i praktisk Sø
mandsskab«, which since the 1960’s has again acquired current interest for the
many people who attempt the restoration of sail-carrying wooden ships. His his
torical studies and his construction of navigation instruments and model boats
have not received much attention. This may be due to the fact that part of the
results of his work are now lying in the storerooms of museums in London,
Stockholm, Oslo and Elsinore. It may, however, also have something to do with
the fact that the culture-historical sciences of that period had not yet accepted
the value of practical experiments in providing new insight into the working
processes of previous ages.
Jens Kusk Jensen was in many ways a child of his age, but in some areas he was
ahead of his time.
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Træk af navigationens historie
Jens Kusk Jensen: En kortfattet Fremstilling af
Navigationens Udvikling
Ved

SØREN THIRSLUND
11913 fik Jens Kusk Jensen hektografieret et manuskript med titlen »En kortfattet frem
stilling afNavigationens udvikling« i ca. 20 eksemplarer. Tre afdisse findes nu på Han
dels- og Søfartsmuseet, hvor Søren Thirslund i den forløbne vinter har studeret sin ældre
kollegas fremstilling af navigationens historie. Artiklen giver en kortfattet præsentation
og karakteristik af manuskriptet.

11913 havdejens Kusk Jensen atter et skriftligt værk klar til ud
givelse under ovennævnte titel. I 1907 var anden udgave af
»håndbogen« udkommet, og den havde fået sin form og har
dermed givet Kusk Jensen tid til at gå i gang med en ny udfor
dring.
Vi ved, at Jens Kusk Jensen sejlede det meste af tiden i denne
periode, men denne energiske mand havde overskud til at ind
samle og bearbejde et meget omfattende materiale. På titelbla
det finder vi følgende notat: Da Omkostningerne til Trykning for
mentlig vil blive for store til at dækkes ved Salg af Bogen, fremkommer
disse få hektograferede Eksemplarer, inden det hele lægges tilside igen.
Han må have været en ydmyg mand. I sin overskrift vælger
han udtrykket »kortfattet«, og i indledningen findes også føl
gende linier: I de Aar, jeg har syslet med nærværende lille Arbejde, er
det blevet mig stedse mere klart, at det langt oversteg mine Evner og
Kundskaber at give en nogenlunde Fremstilling afNavigationens Ud
vikling, dette maa derfor kun betragtes som rent midlertidigt, indtil en
eller flere mere kompetente tager Emnet op tilfornyet Behandling.
Der findes ca. 20 eksemplarer, hvoraf Handels- og Søfarts
museet har de 3. Da jeg første gang stod med denne bog i hån-
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den, havde jeg læst en del værker om navigationens historie,
men de var alle skrevet af englændere og tyskere langt senere
end 1913, og det slog mig, at havde dette værk været udgivet,
ville Jens Kusk Jensen have været den første - også på dette felt.
En bekræftelse herpå findes i indledningen, jeg citerer: Det er
ikke lykkedes mig at finde nogen Fremstilling afNavigationens Udvik
ling gennem Tiderne. Det har derfor ikke været helt let at følge en ubanet Vej og ofte været vanskeligt at vælge, hvad der burde medtages, og
hvad der burde skydes tilside. Valget af Stoffet vil derfor næppe tilfreds
stille ret mange. Der er dog tale om ialt 187 sider med forfatterens
egne illustrationer.
Det ville være fristende at gengive hele værket, men vi må nø
jes med hovedtrækkene. Manuskriptet er håndskrevet, men
takket være Jens Kusk Jensens sirlige håndskrift og detaljerede
tegninger er det let læst og forstået. Det skal dog nævnes, at visse
eksemplarer er dårligt gengivne. Hektografiens teknik var kun
god for nogle få eksemplarer, så aftog farven, og de sidste var
dårligt læselige.
Det forekommer mig rigtigst at gengive indholdsfortegnel
sen i sin helhed, da den giver et indtryk af, hvor udtømmende
Jens Kusk Jensen har behandlet emnet. Den lyder som følger:

INDLEDNING (3 sider)
SØFARTEN I OLDTIDEN: Gnomonen, Gradinddelingen, Tidsind
delingen, Observatorier, Astrolabussen, Kvadranten, Søkort, Pinde til
Bestikregning. (18 sider).
NAVIGATIONEN I NORDEUROPA: Vikingerne og deres Naviga
tion. (13 sider).
KOMPASSET: Misvisningen, Amplitude, Azimuth, Deviation. (21 si
der).
LODDET OG LODDEMASKINER. (2 sider).
LOGGEN OG LOGGEMASKINER. (5 sider).
SØKORT: Platte Kort, voksende Kort, Opmaalingsarbejder. (11 si
der).

23

BESTIKREGNING: Pindekompas, Rudetabel, Skalaer, Trekantta
beller, Logaritmetabeller, Bestikregning, at sætte Skibets Kurs, Storcir
kelsejlads. (17 sider).
MAALEINSTRUMENTER: Forvendt Jakobstav, bagvendt Jakobstav, »Ploven«, Cross Bow (Flitsbuen), den bevægelige Kvadrant, Da
vis' Kvadranten, Spejloktanten, Sextanten, Bordas Cirkel, Pistors Cir
kel, den kunstige Horisont. (12 sider).
AT FINDE BREDDEN: At løse astronomiske Opgaver ved Konstruk
tion, Solens Deklination, Solens Længde, Solens Rektascension, Re
fraktion, Kimingdaling, Bredde iMeridianen, baade over og under Po
len, Bredde ved Polarstjernen, Bredde ved Solen uden for Meridianen,
Bredde ved Kulminationssekunder. (15 sider).
TIDSBESTEMMELSE: Solringen, Natviser eller Nocturnalen, Ti
mevinklen, Kronometeret, Længdebestemmelse, Maaneformørkelse,
Stjerner skjules afMaanen, Maanedistancer, Beregning afet Himmel
legemes Højde. (25 sider).
ALMANAKBEREGNING : Søndagsbogstav, Solcirkel, Gyldental,
Epakt, Paaskeberegning, Ny- og Fuldmaaneberegning, Maaneviseren.
(25 sider).
BEREGNING AF HØJ- OG LAVVANDE. (5 sider).
SLUTNINGSBEMÆRKNINGER. (3 sider).
KILDEHENVISNINGER. (5 sider).

Jens Kusk Jensen har selv valgt sin rækkefølge. Den er ikke
strengt kronologisk, delvis grundet hans geografiske spring,
men sammenlignet med nyere forskning er hans dateringer
ganske nøjagtige. Ved bearbejdelse af stoffet er han gået fra nu
tid til fortid, og han nævner i sin indledning, at han fik hjælp fra
sin gamle lærer, professor S. Svendsen, der forærede ham et
tysk værk: Algemeines Wörterbuch der Marine fra 1797. Her var lit
teraturhenvisninger, der gav gode resultater. Endvidere har
han besøgt museer og udspurgt sagkyndige folk - åbenbart
mange. På Handels- og Søfartsmuseets bibliotek findes et værk,
der har været kilde til mange af hans oplysninger og givet ideer
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til mange af illustrationerne. Det er John Sellers bog: Practical
Navigation, 2. udgave fra 1672. Bogen blev købt af museet, da
Jens Kusk Jensens bøger efter hans død, blev solgt gennem
Høst & Søn. Der findes mange smånotater afJens Kusk Jensen.
Forskerglæde var klart en af årsagerne til, at Jens Kusk Jen
sen gik i gang med denne opgave. En anden årsag var hans be
undring og ærefrygt for alt det arbejde, der er gået forud for
det standpunkt, navigationen var nået til i hans tid. Han skriver:
Et Tilbageblik hjælper ikke lidt til at forstaa, hvor vi nu er, og kan maaske bidrage til, at man ikke i den Grad undervurderer Fortidens Søfa
rende, som nu almindeligt, men tværtimod beundrer, hvad de formaaede, og mindes nogle af de Mænd, der har ofret deres Livsgerning paa
at saa det, vi nu høster, og hvis Arbejde danner Grundlagfor den Viden,
hvortil Millioner af Mennesker aarligt betror deres Liv og Formue.
Oldtidens søfart
Dette afsnit indleder Jens Kusk Jensen med nogle interessante
betragtninger over, hvor meget søfarten har været medvir
kende til menneskets udvikling. Uden kontakt udefra, går et
folks udvikling i stå, og i oldtiden - ja langt op i middelalderen,
var søvejen at foretrække for de dårlige eller manglende veje
over land. Han fremhæver nogle træk hos de forskellige folke
slag, hvormed de har bidraget til den samlede udvikling. Også
hvilke varer, der er fragtet over lange distancer, og han kom
mer ind på, at der ofte har været tale om meget store lastenhe
der og dermed altså også store skibe.
Der synes at være enighed mellem Jens Kusk Jensen og se
nere forskere om, at navigationen, som vi kender den, er udvik
let i Middelhavet for 5 â 6000 år siden. Det var fra begyndelsen
kystsejlads, men efterhånden som man fik kendskab til lande
nes indbyrdes beliggenhed, lærte man at »skære hjørner af«.
Retningen fandt man ved himmellegemerne eller vinden. Lod
det har også været benyttet. Det fremgår af gamle ægyptiske bil
leder.
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Årsagen til, at netop Middelhavet har været et så godt om
råde for udviklingen af navigationen belyses med følgende: Kli
maet, de høje bjerge, som kan kendes langt til søs, de få land
grunde, og endelig, at man ikke sejlede om vinteren.
Følgende interessante tanke står Jens Kusk Jensen mig be
kendt ene med: Det var dog ikke alene Søfolk og Købmænd, derfor til
Søs. Ofte foretog Videnskabsmandene Rejser fra et Sted til et andet, og
Videnskabsmandene kendte, hvorledes de kunne bestemme et Steds Be
liggenhed ved hjælp af astronomiske Observationer. Han synes at fo
restille sig et begyndende samarbejde mellem videnskaben og
den praktiske sømand, som han uddyber med, hvordan samar
bejdet mellem astrolog og astronom kan formodes at lede over
i den astronomiske navigation. Astrologen vidste, hvor han var,
og kendte stjernehimlen på dette sted. I navigationen gik man
blot modsat og benyttede kendskabet til stjernehimlen til at be
stemme skibets sted.

Kusk Jensens rekonstruktion af et instrument til at bestemme skibets geografi
ske bredde. Gnomonens skygge varierer med den påværende bredde. En
gnomon (en lodret pind) anbringes på en i et vandkar flydende cirkulær plade,
der er inddelt i koncentriske cirkler svarende til en bestemt bredde og med da
toer angivet. Man observerede så, hvor meget gnomonskyggen afveg fra det,
der svarede til den fastsatte bredde. Samme vinkelafstand var man nord eller
syd for den fastsatte bredde. Kusk Jensen's reconstruction of an instrument for
determining a ship's geographical latitude. The shadow of the gnomon varies according
to the ship's latitude. A gnomon (a vertical rod) is placed in the centre ofa floating circular
plate, which is divided up in concentric rings each corresponding to a specific altitude and
with the date indicated. One could then observe how much the shadow of the gnomon
differed from that which corresponded to the specified latitude and this meant that one was
the same angular distance north or south of the specified altitude.
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Jens Kusk Jensen går videre og konkluderer, at de instru
menter, der benyttes i navigationen, blot var miniudgaver af ob
servatorierne i land. F.eks. var gnomonen i land benyttet til at
give oplysninger om årstiden, dagens tidsinddeling, og skyg
gernes længde var, under hensyn til årstiden, også et udtryk for
den geografiske bredde. At gnomonen også har kunnet anven
des om bord til at bestemme bredden, har Kusk Jensen vist ved
forsøg. Han benyttede et instrument, som det på ill. 1 og 2 viste.
I et kar med vand flyder en cirkulær træplade med en gnomon,
og denne er rejst lodret i pladens centrum. Bredden er afhæn
gig af gnomonskyggens længde ved middag, når solen står hø
jest. På træpladen aftegner man nu cirkler, hvortil skyggen skal
gå på en valgt bredde, Kusk Jensen har benyttet 30° nord. Des
uden har han inddelt nogle radier med de vigtigste datoer for
solens deklination. Observationen gik ud på at konstatere, om
solhøjden var større eller mindre, end den ville have været på
den valgte bredde. Var solen højere, befandt man sig det aflæ
ste buemål sydligere, var den mindre, var man nordligere. Kusk
Jensens forsøg blev foretaget i den vestlige del af Middelhavet
den 13. maj 1913, medens hans skib sejlede fuld kraft op mod
frisk vestlig kuling. Resultatet var kun 5 bueminutter fra den
ved sekstant konstaterede bredde. Han skriver, at selv med en
halv grads unøjagtighed ville det have været tilfredsstillende for
datidens navigatører.
Eratostenes’ forsøg på at finde jordens størrelse ved hjælp af
en gnomon og hans forbavsende gode resultat har åbenbart op
taget Jens Kusk Jensen, og han har fundet frem til, at vi skylder
kaldæerne cirklens inddeling, årets inddeling, dagens indde
ling og nævner sand- og vanduret som deres inddelere af da
gens timer.
Ill. 3 forestiller et observatorium, som må have optaget Kusk
Jensen. Størrelsesforholdet fremgår nogenlunde af de benyt
tede mursten, og han mener, at et sådant observatorium har væ
ret stedet, hvor de forskellige data om himmellegemerne kunne
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Observatorium fra oldtiden hvor himmellegemers deklination (afstand fra
himmelens ækvator) og timevinkel (afstand fra meridianen) kunne aflæses.Ob
servatory from ancient times where the declination of the celestial bodies (distance from the
celestial equator) and the hour angle (distance from the meridian) could be read.

bestemmes og optegnes, så navigatørerne kunne benytte dem.
N-S er retningen til himlens Nordpol og 0-V retningen øst vest.
På førstnævntes bue kunne himmellegemernes deklination ud
tages, på sidstnævntes bue kunne timevinklen fra meridianen
aflæses. Tallene under øst skulle nok have været 4-5-6 i stedet
for 8-7-6.
Her går Kusk Jensen over til at beskrive de muligheder, som
navigatøren havde til at bestemme meridianhøjden af de for
skellige himmellegemer. Vi kender jo instrumenter, som er op
fundet før Kristi fødsel, nemlig astrolaben og kvadranten. Om
disses alder synes der stadig at være uenighed. Kusk Jensen me
ner, at begge er opfundet af Hipparchus, men dette er nuti
dens forskere uenige i. Derimod er der enighed om, at disse in
strumenter blev almindeligt benyttet til navigation fra ca. 1440.
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Astrolab til måling af et himmellegemes zenithdistance. Ved måling af svagt ly
sende himmellegemer sigtedes som vist på figuren. Ved stærkt sollys iagttog
man solstrålens passage gennem de to sigtehuller. Astrolabe for measuring the
zenith distance of a celestial body. The instrument was pointed at a dim celestial body as
shown in the figure. In bright sunlight the passage of the sun’s rays was observed through
the two sighting apertures.
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Kvadrant til måling af himmellegemers højde. Benyttelse som astrolaben. Kva
dranten kunne også benyttes til tidsbestemmelse, når der på lodsnoren var an
bragt en forskydelig perle, som kunne indstilles ved det himmeltegn, der sva
rede til datoen. Tiden kunne findes ved, at man fulgte kurven ned til tidsindde
lingen. Quadrant for measuring the altitude of celestial bodies. It was used like the
astrolabe, but it could also be used for determining time if a sliding bead was attached to
the plumb line and adjusted according to the sign of the zodiac which corresponded to the
date. The time could be found by following the curve down to the time graduation.

35

Astrolabens målemetode fremgår let af ill. 4, og højdemåling
med kvadranten er ligeledes let forstået af ill. 5. Imidlertid har
kvadranten også været et instrument til tidsbestemmelse, når
den var forsynet med kurver, der svarede til en bestemt bredde
- eller indtil et par grader nord eller syd for denne. Lodsnoren
skulle så blot forsynes med en »perle«, som kunne forskydes på
lodsnoren og anbringes ud for det til datoen svarende himmel
tegn. Man kunne så finde klokkeslettet svarende til enhver
højde ved at følge kurven ned til tidsinddelingen.
Kusk Jensen har fundet oplysning om, at man allerede før
det 13. århundrede benyttede en form for trigonometrisk be
stikregning. Kilden er Formalino, der i sin bog: Saggio Sulta
NauticaAntica beskriver, at man benyttede fire målestokke. Den
første hed allagare, den anden avanzare, den tredie ritorno og
den fjerde avancio diritorno.
I slutningen af afsnittet konkluderer Jens Kusk Jensen om
Middelhavets navigatører i oldtiden: De har nogenlunde kunnet
finde deres Bredde ved astronomisk Observation, har kunnet regne no
get Bestik, har kunnet sætte og holde en Kurs efter Solen, Stjernerne og
Vinden, og har benyttet Loddet, naar de sejlede langs Land. Der kom
first nyt til, da Kompasset blev introduceret.
Navigation i Nordeuropa
Jens Kusk Jensen indleder dette afsnit således: Vore Forfiedre i de
nordiske Lande har maaske givet det kraftigste Stød til Søfartens Udvik
ling ved deres Rejser over det aabne Hav og ved i Vikingetiden at aabne
andre Folks Øjne for Søfartens Betydning. Det er store ord, men han
forklarer lidt senere sit standpunkt. Medens han nok kan impo
neres over fønikiernes rejser rundt om Afrika, så er deres rejser
»kun« kystsejlads, som aldrig ville have ført til opdagelse af an
dre kontinenter.
Jens Kusk Jensen tvivler på, at vikingernes kontakt med Mid
delhavets søfarende har givet dem nogen lærdom, hvad naviga
tion angår. Han tillægger derimod vikingerne en særlig evne til
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at kunne finde vej. Han mener, at vikingernes hjemegne tvang
dem til at være stifindere. De har sikkert benyttet himmellege
merne og vindretningen, når de skulle finde vej over de vidt
strakte is- og snemarker. I tyndt befolkede områder har man
udviklet en fin sted- og retningssans.

Kusk Jensens tanke om, hvordan man ved pejling af Polarstjernen kunne sætte
sin kurs og ved vindfløjens retning derefter holde sin kurs. KuskJensens reflec
tions on how to shape one's course by takinga bearing on the Pole-star and then how to keep
one’s course by means of the windvane’s direction.
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Detailler om hvordan man kunne holde sin kurs ved iagttagelse af vindfløjen.
Details about how to keep one's course by observing the windvane.

Ill. 6, 7 og 8 gengiver bedst Kusk Jensens tanker om, hvordan
man sætter og holder sin kurs efter vindretningen. Det er sik
kert den praktiske sømands medleven, vi kan takke for disse te
orier.
Om målingen af solens højde, har Kusk Jensen også gjort sig
sine tanker. Han mener, man kan have benyttet skjoldet, der i
randen er forsynet med en række messingsøm, som kunne illu
dere som grader eller halve solhjul, og i centrum en skjoldbule
der kunne kaste skygge. Et skjold på Nationalmuseet inspire
rede ham til denne ide. Uanset breddens udregning, så kunne
denne observationsform give et fingerpeg, om man var kom
met nordligere eller sydligere siden sidste observation. Ill. 9.
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III. 9

Kusk Jensens tanker om, hvordan man kunne benytte et vikingeskjold til må
ling af solhøjden. Man sigtede mod kimingen over skjoldbulen og samtidig dan
nede dennes skygge en vinkel med linien til kimingen. Vinklen mellem disse var
solhøjden. Kusk Jensen's reflections on how to use a Viking shield to measure the
altitude of the sun. A sighting was taken on the horizon over the shield-boss whereby the
shadow of the shield-boss formed an angle with the line to the horizon. The angle between
them was the altitude of the sun.
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Fra E. Keble Chattertons bog: Ships and Ways of Other Days,
nævner Kusk Jensen en illustration, visende hvordan man på en
rejse til Baffinsbugt i 1267 måler solhøjden ved at lade skyggen
aflønningen falde på en mand, der lå tværskibs. Jens Kusk Jen
sen har ikke regnet denne ide for meget men konkluderer, at
man har altsaa maalt Solhøjden. Formodentlig er denne illustra
tion senere blevet ændret, for i Handels- og Søfartsmuseets bi
blioteks eksemplar af bogen fremgår det, at man målte skyg
gens længde på en tværskibs tofte, hvorpå der var anbragt en
skål med vand for at iagttage, når toften var vandret, altså en i
høj grad acceptabel metode.
Hvordan vikingerne bedømte deres fart, indrømmer Kusk
Jensen, at det ved han ikke noget om. I dag har vi vist også kun
gætteri om dette. Han formoder dog, at normalen har været det
roede skibs fart samt gisninger ud fra den hastighed, hvormed
vandet passerede skibet fra stævn til hæk. Han mener, topha
stigheden har været ca. 8 knob for sejl, medens man ikke nåede
meget over 4 knob ved roning. Disse formodninger bekræftes
af forsøget, der i 1893 blev gjort på en rejse fra Norge til USA
med en kopi af Gokstadskibet, der dog for en kort tid nåede
over 8 knob.
Vikingernes tidsregning har Jens Kusk Jensen gjort sig nogle
tanker om. Han mener, at man har benyttet solstrålens belys
ning på forskellige punkter afhængigt af årstiden. Jeg lader ill.
10 tale for sig selv. Man må have haft ganske godt styr på kalen
deren, for som Jens Kusk Jensen skriver: Der findes ingen Oplys
ninger om, at en Mand fra Sverige kom for sent eller for tidligt til en
Fest i Danmark, eller omvendt. Rimstokkens Anvendelse nævnes ogsaa.
Afslutningen af dette afsnit bør være med forfatterens egne
ord. Han konkluderer: For Folk, der kunne bygge sødygtige Skibe,
lave de fortrinlige Vaaben, vi nu kender, kunne læse, skrive og regne,
prægede Mønt i England, varfortrinlige Metalarbejdere og havde egen
Kultur, baade hvad Hverdagslivet, Kunst og Litteratur angaar, og
praktiske i deres Liv og Færden, var den Smule Navigation, jeg har
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nævnt, sikkert kun Barnemad, og dog er det tilstrækkeligt ved Siden af
Aarvaagenhed og Brugen af Loddet til at sejle dem nogenlunde sikkert
over Søen.

En simpel kalender. Solstrålernes passage gennem et smalt vindue afsatte på
væggen en smal solstribe. Optegnelser på væggen angav datoen. A simple
calendar. The sun's rays passing through a window left a narrow shaft ofsunlight on the
wall. Notes on the wall indicated the date.
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Kompasset
Dette afsnit indledes af Kusk Jensen således:
Magnetkraften var en Gaade for Datidens Folk, og hvem, der brugte
dens mystiske Hjælp til at bestemme Verdenshjørnerne med, kunne let
blive anset for Troldmand, som ingen turde have noget med at gøre.
Dens første Brug er derfor nok sket i Hemmelighed.
Det menes, at Kineserne kendte Kompasset et par tusinde Aarfør Kri
stus, andre mener det tredie Aarhundrede efter Kristus. I hvert Fald be
nyttede de det om bord i deres Skibe i det ottende Aarhundrede. Det kine
siske Kompas er ikke inddelt i 32 Streger. De benyttterkun 12 Hovedret
ninger, der hver har Navn efter et Dyr, men ellers er Princippet det sam
me, skønt det kan se underligt ud, naar en kinesisk Lods kommer med sit
Kompas i en Lerkrukke.
Plutark, der levede fra 50 til 120 efter Kristus, fortæller, at Ægyp
terne kaldte Magneter for Horus og Typhon, der er Symbolet paa For
ening og Adskillelse. De kendte altsaa de to Polers Evne til at tiltrække
og frastøde.
Tartarerne brugte en ophængt Magnetnaal til Vejleder over de
vildsomme Sletter i Asien.
Allerede i forhistorisk Tid kendte Folk vissejernholdige Malmes Evne
til at tiltrække Jern, og de troede, det var noget levende i disse stenagtige
Jernmalme, der bevirkede Tiltrækning og Frastødning. Behøvede de
Billede paa noget mærkeligt og uforstaaeligt fra Naturen, nævnede de
»Stenen« eller »Herkulesstenen« for at antyde de mægtige Kræfter, der
boede i Magnetjernstenen. De troede ogsaa, at der i Indien var hele
Magnetbjerge, der tiltrak Skibene, naar de kom i Nærheden afdem, eller
i hvert fald trak Jernnaglerne ud. Vore Forfældre maa ikke have været
bange derfor, eller maaske ikke har hørt om dem, for Vikingeskibene var
samlet med Jernnagler. Naar der desuagtet i Træskibene anvendtes en
Del Trænagler, var det vel nærmest for at spare paa Jernet, og fordi
Garvesyren fra Egetræ tærede Naglerne, naar de ikke var galvanisere
de.
I hvert Fald viser de gamle Historier om Magnetjernbjerge i Indien,
at Magnetkraften var almindelig kendt der. De har efter alle Beregnin42

ger været langt forud for Vestens Folk i Kendskab til Magnetkraften og
dens Anvendelse.
Mange overtroiske Forestillinger knytter sig til Magnetkraften. Selv
i de mest moderne Blade averteres der endnu om den Nytte, magnetiske
Kors og Bælter og lignende kan gøre i Sygdomstilfælde.
Den arabiske lærde Bailak skriver 1242: »Skippere, der sejler paa det
syriske Hav, opstiller et Fad fyldt med Vand nede i Skibet, hvor Vinde
ikke blæser, naar de vil bestemme Verdenshjørnerne i mørke Nætter,
hvor Stjernerne ikke kan ses. Paa Vandet lægger de en (Magnet) Naal,
som er stukket i et Trækors«. (Efter Poul La Cour og Jacob Appels for
træffelige Værk: »Historisk Fysik«, som enhver Navigatør ville have
Fornøjelse afat læse). Naalen vil, naar Trækorsetfrit kan dreje sig, vise
Nord-Syd. Bailak fortæller ogsaa, hvordan man skal lave kunstige
Magneter og stikke dem i Kork eller Træ, saa de kan flyde på Vandet.
Det fremgaar tydeligt af ovenstaaende, at Søfolk endnu ikke brugte
Kompasset til at styre efter, og kun naar de ikke kunne se Stjernerne. De
maa altsaa have kendt en nemmere Maade til at styre en lige Kurs, og
jeg kan ikke tænke mig andet end Vindretningen«.
Videre citeres Kusk Jensens oversættelse af John Sellers:
Practical Navigation fra 1672. John Seller skriver om kompasset:
Dette forunderlige og yderst nyttige Instrument, kaldt »Sømandens
Kompas« (Mariners Compass), er med rette regnet som et af de største
Undere, denne Verden har, og fortjener vel at blive kendt af alle, som
studerer og praktiserer Navigationskunsten, for uden dets Hjælp var det
umuligt at følge de uslagne Veje på Havet og sikre Handel og Samkvem
over Søen til Verdens fjerne Egne, og ved Hjælp af det, er det herlige
Evangelium bragt til de mørkeste Kroge paa Jorden.
Som første Opfindere deraf er moderne Historikere noget uenige.
Nogle mener, Opfindelsen skyldesJohn Goia (eller Flavio Goia, som an
dre kalder ham) af Amalfi i Campania i Kongeriget Neapel, som bare
gav Overfladen deraf med 8 Streger, nemlig de fire Kardinalstreger og
de fire Interkardinalstreger, ogsaa efterlod Forbedringen af denne Op
findelse til Efterkommere. Men Polidore Virgie, en Italiener, som søgte
ivrigt efter saadanne Forbedringer, kunne ikke taale den Mening, som
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han tilstaar i den sidste Ende af hans tredie Bog: »De inventerribus Re
rum«.
Andre paastaar, at Opfindelsen er nyere, og det næppe kan bevises, at
den har været brugt i denne Part af Verden i godt 300 Aar. Nogle me
ner, Opfindelsen skyldes Kineserne. Dr. Gilbert paastaar i sin Bog » The
Magnet«, at Paulus Venetius, der havde lært Kompasset at kende i
Kina, first bragte det til Italien i Aaret 1260, og Ludi Vertomanus be
kræfter, at da han var i Ostindien omtrent Aar 1500, saa han en Lods,
der styrede Skibets Kurs efter et Kompas afsamme Form og Ramme, som
nu almindeligt anvendes«. Kusk Jensen refererer videre:
Mr. Bartow fortæller i sin bog »The Navigators Supply« en Historie om
to Ostindere, han personligt talte med (den ene fra Manalia paa øen Lu
zon, den anden fra Miaco i Japan), som erklærede, at i Stedet for vort
Kompas brugte de en Magnetnaal, 6 tommer eller længere, paa en Pind
i en Skaal afhvidt Porcelæn fyldt med Vand. I Bunden afdenne var der
et Kors afto Linierfor de fire Hovedvinde. Resten afInddelingerne blev
overladt til Lodsens Skøn. De omtalte ogsaa, at Portugiserne ved deres
firste Opdagelse af Ostindien fik en Lods fra Melinde, der bragte dem
derfra og indenfor Calcuttas Synskreds paa 30 Dage, og allerede den
gang havde de Kompas, Kort og Lodline«.
Der er stadig ingen klarhed over kompassets oprindelse, men
som Jens Kusk Jensen skriver, har det sikkert i begyndelsen væ
ret benyttet med megen hemmelighedsfuldhed.

Misvisningen
Om misvisningen har Jens Kusk Jensen skrevet 10 sider, hvoraf
dog mange er benyttet til geometriske tegninger vedrørende
misvisningens konstatering m.m. Han mener, at kineserne alle
rede i oldtiden kendte til misvisningen, medens Columbus sy
nes at være den første europæer, der opdagede denne fejlkilde.
Det synes også, som om Columbus var den første, der benyttede
dette kendskab til en omtrentlig længdebestemmelse. Den ene
ste metode til at konstatere misvisningen på dengang var ved at
pejle solen i op- og nedgang, den såkaldte amplitudeobserva44

tion. Datidens pejleapparater er ikke nævnt, men der er nævnt
en interessant måde, hvorpå man kan konstruere amplituden.
Under beskrivelsen af amplitudeobservationen finder vi den
humoristiske Jens Kusk. Denne observation skullejo foregå lige
i solens op- eller nedgang, men han skriver: Den (Solen) har altid
været fuld af »Skælmstykker« og moret sig med at lege Skjul«. Han me
ner, at dette var en af hovedårsagerne til, at man begyndte at
lave azimuthtabeller, så solen kunne pejles både for- og efter
middag, bare den stod tilpas lavt.
Det gamle trick med at anbringe magnetnålen sådan under
kompasrosen, at kompasset forekom retvisende, er også nævnt.
Kusk Jensen nævner nogle interessante eksempler på, hvad
man gennem tiderne har antaget, der var den magnetiske kraft.
Olaus Magnus mente, at det var magnetbjerge i nærheden af
Nordpolen. En sømand, Robert Norman, var tættere på nuti
dens forklaring. Han mente, at en kraft i jordens indre indstil
lede kompasset. Han havde fået ideen fra søfolk, der berettede,
at kompassets nordende pegede nedad, når man kom nærmere
Nordpolen. Det var i øvrigt almindeligt, at man modarbejdede
denne tendens ved at sætte lakklatter på undersiden af kompas
rosen. Som Jens Kusk Jensen skriver: Undersiden af Kompasset
kunne ligne et Pengebrev.
Det var, da denne inklination blev kendt, at man fandt tre
funktioner i kompasset, nemlig bestemmelse af retningen, ge
ografisk bredde og geografisk længde. Begge de sidstnævnte
var dog meget omtrentlige.
På ill. 11 og 12 ses to pejleapparater, som må være fra før
1672, da de også er afbildet i John Sellers bog. På pejleskiven,
fig. 11 er indgraveret: I S fecit. Det synes, som om denne geni
ale navigatør også har fremstillet instrumenter. Om det også
skulle være John Sellers ide at anbringe dioptrets omdrejnings
punkt ude i periferien, ved jeg ikke, men ideen er fin. Man får
dobbelt så store grader at aflæse ved pejlingen. Pejleskiven be
nyttedes, når det ikke var muligt at pejle direkte over kompas45

III. 11

Pejleskive som Kusk Jensen har kopieret efter John Sellers bog Practical Naviga
tion. Det indgraveredej S fecit lader os formode, at instrumentet også er frem
stillet af John Seller. Man har ved at anbringe omdrejningspunktet i periferien
gjort aflæsningen lettere. Instrumentet krævede, at en mand pejlede, medens
en anden aflæste kompasset. Pelorus which Kusk Jensen copied from John Sellers
book »Practical Navigation«. The engraving »J S fedt« leads us to believe that John
Seller also built the instrument. The readings have been made easier by placing the centre
of rotation on the periphery. The instrument required one man to take a bearing and
another to read the compass.

46

III. 12

Kopi af illustration fra John Sellers bog. Man har ved at anbringe en solring på
toppen af kompasset fremstillet et kompas, hvor man samtidig kunne aflæse
kompaskursen og den retvisende kurs og altså konstatere misvisningen. Devi
ationen (lokalfejlen) var ikke kendt på det tidspunkt. En eventuel variation er
sikkert blevet regnet som misvisningens variation. Copy of an illustration from
John Sellers hook. This instrument has been built with a universal ring dial on the top of
the compass making it possible to read the compass course and the true course at the same
time and thus ascertain the variation. The deviation was not known at this time, so any dis
agreement was almost certainly regarded as variation.
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set. Den kvadratiske grundflade af instrumentkassen hjalp til at
finde skibets diametralplan. Det er interessant at se, at man alle
rede i John Sellers tid fandt på at benytte solringen til at finde
den retvisende pejling. Solringens princip er, at man kan aflæse
sandtid på ækvatorialringen, når ophængningen er indstillet på
den geografiske bredde, og skyderen på »broen« er indstillet på
solens deklination. Imidlertid opnås der kun resultat, når sol
strålen rammer ækvatorialringen, og dette opnås kun, når
»broen« står i nord-syd retning. Man kunne anbringe solringen
på toppen af kompasset. Drejede man så kompasset, så solrin
gen angav den retvisende nord-syd retning, kunne man sam
menligne denne visning med kompassets og dermed konstatere
stedets misvisning. Det er utænkeligt, at der ikke nu og da er
kommet ekstra fejl ved, at jern fra skibet har påvirket kompas
nålen, men denne fejl var endnu ikke forstået, og gik vel ind un
der erkendelsen af, at misvisningen kunne forandre sig fra sted
til sted og tillige af ukendte grunde forandre sig med tiden.
Først i slutningen af 1700-årene begynder man at interessere
sig for kompassets lokalfejl, den såkaldte deviation.

Deviationen
Jens Kusk Jensen indleder dette afsnit med oplysninger om, at
deviationen nævnes første gang i en spansk afhandling ElDevio
fra 1684 og hos W. Dampier på en rejse til New Guinea 1651. Ja
mes Cook skal også have omtalt den.
I 1786 skriver D. José Mentoza, at den store masse afjern i
træskibe kan frembringe betydelige forandringer i kompassets
visning.
I slutningen af 1700-årene erkendes det efter observationer
på fregatten »Glory«, at jern i skibet trækker kompasset ud af
den naturlige retning. Mr. Dowine, der er lods om bord i »Glo
ry«, fortsætter: »Erfaringen viser, at det er ikke lige meget og
heller ikke til samme Side paa alle Kurser«.
Der har tidligt været gjort forsøg på at kompensere for devi48

ationen, der utvivlsomt har været årsagen til utallige forlis, men
det var først, da man begyndte at benytte jern og stål til skibs
bygning, at man intensiverede forsøgene med at kompensere.
Den metode, som stadig benyttes i dag, nemlig at anbringe
vandrette magneter med magnetisme modsat skrogets i nærhe
den afkompasset, samt kugler ved siden afkompasset, var fuldt
udviklet sidsti 1800-tallet.
Hvor godt man kunne kompensere afhang delvis afkompas
sets anbringelse om bord. Kunne det anbringes højt over skro
get, var det naturligvis en fordel, og Kusk Jensen nævner et så
kaldt pælekompas. På »Great Eastern« var kompasset anbragt
højt i et træhus. Kompasrosen og bunden var gennemsigtig.
Ved hjælp af stærkt lys kastedes skyggen af kompasstregerne
ned på dækket foran rorsmanden. Han styrede bogstaveligt talt
efter streger på en arms længde, slutter Kusk Jensen.
Om vanskeligheden ved at kompensere i krigsskibene næv
ner Kusk Jensen problemerne ved konvojsejlads. En konvoj
kunne efter en nats sejlads være total splittet, så nogle skibe al
drig fandt tilbage. Jens Kusk Jensen skriver, at det sandsynligvis
var krigsskibenes deviation, der var skyld i dette.
Afsnittet om kompasset slutter Kusk Jensen med oplysninger
om de nyeste opfindelser inden for magnetkompasserne. Han
nævner også gyroskopkompasset med megen forventning. Et
retvisende kompas var alle navigatørers største ønske, og kom
passets plads i historien som det vigtigste navigationsinstru
ment fremgår tydeligt af Kusk Jensen interessante spørgsmål:
Inden disse Linier om Kompasset sluttes, vil jeg gøre et Spørgsmaal:
Hvor mange Aarhundreder ville vor Civilisation, ja hele Verdens Civi
lisation have været tilbage, om Kompasset endnu var ukendt. Søfart,
som den nu drives, ville være en Umulighed. Skibene ville være nødt til
at sejle langs Landet som før, i overskyede Nætter, Mørke og Taage
o.s.v. ville Skibene være nødt til at vente. Amerika, Australien og hele
Oceanets Øverden var maaske ikke opdaget, endnu mindre Sydpolen.
Var H.C. Ørsteds Opdagelse ikke Stødet til Telegrafens Opfindelse, og
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En af Kusk Jensen fremstillet planche, der viser alle de lodtyper, der anvendtes,
indtil ekkoloddet blev opfundet. A display board made by Kusk Jensen showing
every type of lead which was used up until the invention of the echo sounder.
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er det alene Søfarten og Samkvem, der ville stagnere? Bruger ikke
Bjerguærksingeniøren Kompasset dybt nede i Jorden, naar han afmærker Minegange. Bruger ikke Luftskipperen Kompasset til at styre sin
Flugt efter, naar Skyerne skjulerJorden for hans Blik. Hvor, enten paa
Jordens Overflade, paa dens højeste Bjergtop, oppe i Lufthavet eller dybt
nede i Vandet med en Undervandsbaad, eller i den dybeste Mine, har
Mennesket været, uden at træffe den forunderlige Kraft, der indstiller
Kompasset?

Loddet og loddemaskinen
Når der er tale om loddets historie, så begynder næsten alle skri
benter med beretningerne om Noah og apostelen Paulus, såle
des også Jens Kusk Jensen.
Han er enig med de fleste andre forskere om, at håndloddet
og dybdeloddet har holdt sig uforandret lige til vort århundre
de. De forskellige dybdelod, baseret på vandtryk, blev opfundet
i det 19. århundrede. Han har uddybet nogle af opfindelserne
i sin bog, og det er klart og tydeligt gjort, men bedst forklaret er
loddets historie ved en tegning, som Jens Kusk Jensen har ud
ført. Den dækker alt fra håndloddet til det trykbaserede dybde
lod, og jeg synes denne tegning skal tale for sig selv. (Ill. 13).
Kusk Jensen afslutter dette afsnit med følgende morsomme
kommentar: Alle disse Apparater, hvor gode de end er, kræver dog
mindst to Mands Betjening. Det kunne jo aldrig gaa i vor Tid, hvor alt
skal udføres mekanisk. Straks var der Opfindere med Apparater, der
kunne slæbe bag efter eller ud fra Siden af Skibet, ja der er endog gjort
Forsøg paa at faa dem til at gaa foran Skibet (hvilket sikkert ville være
det heldigste) paa en bestemt Dybgang, som de er indstillet til i Forvejen.
Det skulle give Signal op til Dækket, naar det stødte mod Grund. Man
kunne altsaa sejle ganske roligt, indtil Apparatet gav Signal ved den
Dybgang, det var indstillet til. Ideen var glimrende. Skade den ikke lod
sig praktisere. Apparatet skulle, ligesom løsgaaende Hunde, hen i alt,
hvad det mødte paa Vejen, Tangbunker, Fiskenet og alt andet, der dri
ver i Vandet. Det var derfor altid i Uorden.
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Loggen og loggemaskinen
Loggens Opfindelse tilhører nok Middelalderen. Sådan indleder Jens
Kusk Jensen. I afsnittet om vikingerne var han inde på, hvor
lidt vi egentlig ved om fortidens fartbedømmelse. Ja den må
have været svævende, når man tager i betragtning, at måleenhe
derne var svævende. Ingen vidste med sikkerhed noget om
længden af en grad afjordens storcirkel, og dennes minut, der
i dag hedder sømilen, skulle jo være basis. Vi ved, at denne må
leenhed har været revideret nogle gange, før vi fandt sømilens
længde 1852 meter.
Det tidligste, Kusk Jensen har kunnet finde om fartbedøm
melse, lyder som følger: Der fortælles, at hollandske Ostindienfarere, havde to Mærker paa Dækket 40 Fodfra hinanden og kastede saa en
Pind ud i Vandet ved det forreste, naar de ikke kunne faa Mærke af
Skumklatter eller andet, der drev i Vandet. De talte saa hvor mange
halve Sekunder, det varede, før Pinden naaede agterste Mærke. Dem di
viderede de ind i 48 og regnede som Kvartmil (Breddeminutter) i Ti
men. Var der kun gaaet 12 halve Sekunder, imedens Pinden passerede
Mærkerne, var Farten 4, 48 divideret med 12 = 4, (en hollandsk Fod
var betydelig kortere end en dansk Fod).
Denne ide har antageligt været forbillede for den noget se
nere håndlog, hvor man erstattede det faste punkt i vandet
(pinden) med noget, som kunne genbruges, nemlig logflynde
ren eller logskibet, som udsattes over skibets agterende i en af
målt logline. Med mindre justeringer gennem tiden har denne
håndlog været benyttet i vore skibe lige til vore dage, sidst dog
kun som reserve. Når der ikke har været benyttet hele sekunder
fra starten, skyldes det, at man lettere tæller halve end hele se
kunder.
Et af forsøgene på at få styr på længden af en breddegrad,
fortæller Kusk Jensen om:
1631 beregnede Richard Norwood en Breddegrad mellem London og
York til 367196 engelske Fod og beregnede derafJordens Størrelse, og
han angav Reglerfor, hvor lang Loglinen skulle være. Norwood skriver
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»Da Skibets Vej er mere, end den synes på Loglinen, og fordi det er sik
rere at være lidt foran med Bestikket, samt for at faa et lige Tal, sættes
en Grad kun til 360000, ogfølgelig er 6000 engelske Fod et Minut eller
en 60. Del af en Grad (almindelig kaldet en Mil), hvilket Tal divideret
med 120 giver 50 Fod fra Knob til Knob paa Loglinen, saa af den
Grund, naar et Skib løber en afdisse Knob ud i et halvt Minut, løber det
en Mil (eller en 60. Del af en Grad) i Timen, eller en League og en Mil
i Vagten (4 Timer). En League er 3 engelske Mil«.
John Seller må have fulgt godt med i praksis om bord, for
Kusk Jensen skriver, at Seller klager over, at søfolkene kun be
nytter 41% fod mellem knobene, og at deres sandglas udløber
på 25 sekunder. Han anbefaler at kontrollere logglasset ved at
binde en blykugle på en snor, der er 381/2 tomme lang. Dette sy
stem vil svinge med perioder på 1 sekund.
Man loggede hver anden time, men da skibene blev hurtige
re, ændrede man sandglassets udløbstid til det halve og talte
knobene dobbelt. I dette århundrede har danske håndlogge
været inddelt med 14,4 meter mellem knobene, og sandglasset
løb ud på 28 eller 14 sekunder.
Allerede i begyndelsen af 1800-tallet begyndte man eksperi
menter med at benytte andre metoder til fart og distancemå
ling. Vandsneglen blev svaret, og mange patenter har været ud
taget på opfindelser med denne basis. Også til fartmåling har
Kusk Jensen lavet en planche, hvoraf de forskellige systemer
klart fremgår. (Ill. 14). I slutningen af dette afsnit er der en til
rettevisning til »flere forfattere om søfartsforhold«. Kusk Jen
sen skriver:
De forsømmer sjældent en Lejlighed til at give Søfolks Konservatisme
et Spark, idet de glemmer, at Søfolks Indsats er Liv og Ejendom, og
mangt et ideelt og lovprist Instrument er praktisk ubrugeligt, naar det
kommer paa Søen, og ville foraarsage Tab, var det ikke i Tide blevet
mødt med Mistillid. Søfolk kan ikke være Idealister. Virkeligheden lig
ger dem altfor nær, og hævner enhver Fejl haardt - men til Sagen. En
af disse Anker er, hvorfor Søfolk bestandig bruger Sandglas (maaske fra
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En af Kusk Jensen fremstillet planche, der viser loggens udvikling gennem ti
der. A display board made by Kusk Jensen showing the development of the log through
the ages.

Kaldæernes Tid), og ikke et Ur til at bestemme Udløbstiden for Loglinen.
Svaret ligger lige for. Det er sjældent saa mørk Nat, at et skarpt Sø
mandsøje ikke uden Lys kan se, naar Sandet løber ud i Sandglasset, me
dens de for at se Sekundviseren på et Ur om Natten, til enhver Tid behø
ver Lys.

Søkort
Dette emne har Jens Kusk Jensen ofret 10 interessante sider på.
Hans egen indledning lyder: Lige fra den graa Oldtid er Menne
skeslægtens geografiske Viden nedlagt paa Kort. Der findes endnu
Brudstykker afLandkort over Ægypten tegnet på Papyrus i Ramses den
Andens Tid omkring 1300 Aar før Kristus. Kineserne skal et Par tu
sinde Aar før vor Tidsregning have ladet deres geografiske Kundskaber
indgravere på 9 Urner og have tegnet Kort.
Kusk Jensens kilder til disse oplysninger er ikke nævnt, men
han fortsætter med navne som Anaximander, der lavede kort
ca. 500 år før Kristus og Hipparch, der skulle være den første,
der benyttede gradnettet, bredde og længde i sine kort. Kun
bredderne var astronomisk bestemt, da man ikke kendte meto
der til at bestemme længden. Ptolemæus’ kort nævnes også som
det bedste og nøjagtigste kort fra oldtiden, men her har der ind
sneget sig en lille fejl, idet Kusk Jensen angiver, at Ptolemæus
skulle have levet 150 år før Kristus; det var 150 år efter. (Anta
geligt skrivefejl). Det er forøvrigt bemærkelsesværdigt, at Ptole
mæus’ verdensbillede skulle fortrænges i ca. 1400 år, der var i
hvert fald ikke mange, der turde vedkende sig hans ideer. Pto
lemæus nævnes som den første, der fandt ud af det umulige i at
overføre kugleformen til en plan flade. Vi ser da også de store
opdagelsesrejsende ved siden af deres globus på billeder fra
middelalderen.
Jens Kusk Jensen nævner, at der i Madrid findes et kort, teg
net af Juan de la Cosa, der var lods med Columbus på hans an
den rejse i 1493. Fremskridtene i korttegning skylder vi Merca
tor, Houmanns, Sansons de L’Isles, Baeus og d’Anvilles. Deres
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kort var jo nok fremskridt, men det var først for ca. 200 år si
den, man kunne beregne og udsætte de geografiske længder.
John Harrisons opfindelse af søuret muliggjorde dette.
Mærkeligt nok, så finder man ingen oplysninger hos Kusk
Jensen om de såkaldte portolaner, men det må være en for
glemmelse, for dem må han have kendt. Derimod omtaler han
middelalderens kort, der med udsmykning forsøgte at kom
pensere for den store unøjagtighed.
Naturligvis nævnes det berømte hollandske søkort »Spieghel
der Zeevaerdt« af Lucas Janszoon Waghenaer fra 1584.
Kusk Jensen har nogle oplysninger om fortidens fyr og an
den afmærkning af farvandene. Sparsomt har det været.
Det platte kort har været brugbart, ikke mer, og Mercators
voksende kort har været en revolution. Kusk Jensen har åben
bart ikke fundet det værd at nævne, at John Selier hævder, at
Mercator har stjålet ideen fra englænderen Edward Wright.
Mercators princip er, mener Kusk Jensen, læseren bekendt,
så han går over til at nævne nogle eksempler på stedsangivelse.
Han undrer sig over de store divergenser i længdens angivelse,
selv på de ofte passerede steder.
Omkring 1600 oprettedes søkortarkivet i Danmark, farvan
dene blev opmålt og søkort tegnet. Læser man de sidste sider i
dette afsnit, fristes man til at tro, at Kusk Jensen selv har delta
get i opmåling og korttegning i de danske farvande. Se ill. 15,16
Og 17.
Bestikregning
Det kan nok undre nutidens navigatører, at Jens Kusk Jensen
bruger 18 sider på emnet »bestik«. Denne gren af navigationen
benyttes ikke meget mere. I dag, hvor man med ganske kort
varsel kan få et observeret sted, har bestikregning ikke den
samme betydning som tidligere. I middelalderen og op til John
Harrison opfandt søuret kunne skibets geografiske længde kun
beregnes ved bestikregning.
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Kusk Jensens tegninger til afsnittet om opmåling til søkortfremstilling visende
beholdne kurser, målte vinkler, lodskud og bundprøver. (Se også ill. 16 og 17).
Kusk Jensens drawings for the section on surveys for sea charts showing the courses made
good, the measured angles, the soundings and the seabed samples.
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Selve bestikregningen indleder Kusk Jensen med pindekom
passet. Han mener, det er omtrent lige så gammelt som kom
passet. Dets udseende skulle fremgå af ill. 18, men benyttelsen
kan nok virke lidt forvirrende. I andre forklaringer fremgår
det, at hver halvtime har sit hul regnet fra centrum, og det er
ikke benyttet i det viste eksempel. Da der har været tegnet i
eksemplet, bl.a. påført kompasstregerne fra nord til vest, har
jeg undersøgt de andre eksemplarer af bogen, der findes på
Handels- og Søfartsmuseet, men bortset fra kompasstregerne,
så er alle ens. Der må være en mig ubekendt forklaring på, at
Kusk Jensen har anbragt alle 8 pinde i de første 4 huller. Den
forklarede omrokering med pindene syntes heller ikke at give
samme resultat, som på tegningen. I vurderingen af dette in
strument, bør man nok også tænke på, hvor meget papir der på
denne måde blev sparet, og det var væsentligt den gang.
De fra pindekompasset udregnede kurser skulle jo benyttes
til bestikket, og her benyttede man sinuskvadranten eller rudetabellen, hvis udseende skulle fremgå af ill. 19. Det gælder for
alle kompassets fire kvadranter. Dette geniale stykke værktøj
muliggjorde både at udtage breddeforandringer og afvigning,
ja selv omsætning fra afvigning til længdeforandring kunne ud
regnes.
De gamle navigatører har sandelig kendt deres trigonometri.
Resten af afsnittet er eksempler, som sikkert har ledt Kusk Jen
sen hen til afslutningen, hvor han påpeger de søfarendes van
skeligheder ved overgangen fra platte til voksende kort. Som
Kusk Jensen skriver: Det platte Kort, vidste de, var fejlagtigt, og det
voksende Kort blev mødt med Mistro. Man stolede mere paa Udregning
end paa Udsætning, ja på lange Rejser til Indien eller Australien blev
Bestikkets gissede Længde fra Dag til Dag taget som affarende Sted for
Bestikregning, selv om de havde observeret Længde efter Kronometret.
Fejlen i Bestikkets Længde kunne let, hen mod Slutningen af en saadan
Rejse, være hobet op til 10 â 15 Grader.
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Pindekompas, hvor man med små pinde gennem vagten kunne afsætte den sty
rede kurs og den loggede fart. Kursen afsattes, hver gang der gik glas (hver
halve time), fra centrum og udefter i den til kursen svarende streg. Farten log
gedes hver fulde time og afsattes i hele knob og favne. Der gik 7 favne på en
knob. Traverse board where the compass course and the logged speed could be plotted
in with small pegs throughout the watch. The course was plotted in every time the glass was
turned (every halfhour) from the centre and outwards along the line corresponding to the
course. The speed was logged every full hour and was marked in whole knots and in
fathoms. There were 7 fathoms to a knot.
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Sinuskvadrant eller rudetabel, som benyttedes ved udregning af bestikket. Ved
at gå ind med den beholdne kurs og distance kunne man udtage breddeforan
dringen og afvigningen. Sidstnævnte kunne også omsættes til længdeforan
dring. Instrumentet blev senere afløst af trekanttabellerne. Sinical quadrant or
rhomboid table which was used in the calculation of the dead reckoning. By putting in the
course and distance made good it was possible to calculate the change in latitude and the
departure. The latter could also be converted to a change in longitude. The instrument was
later replaced by the triangular tables.
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S torcirkelsejlads
Dette afsnit er hovedsagelig en gengivelse af John Sellers be
skrivelse af storcirklens konstruktion, en modsætning til den
nyere udregningsmetode, hvor man benytter logaritmer eller
udsætter storcirklen i et merkatorkort fra et storcirkelkort.
Man må atter beundre de gamle navigatørers geometriske
kunnen.

Måleinstrumenter
Det er fremragende tegninger, Jens Kusk Jensen har lavet af de
gamle navigationsinstrumenter. (Se appendiks). Hans forsøg
med rekonstruktioner af de gamle instrumenter er behandlet i
en særlig artikel, hvorfor jeg her vil nøjes med at give oplysnin
ger, der ikke fremgår af den nævnte artikel.
Kusk Jensen indleder med, at de søfarende fra oldtiden
havde arvet astrolaben og kvadranten, som begge også benytte
des af astronomerne i middelalderen. Til brug i land kunne
disse instrumenter gøres ret store, så nøjagtigheden også blev
god, men til søs kunne kun mindre instrumenter benyttes, da
skibets bevægelse og vindens påvirkning samt den kendsger
ning, at de skulle holdes i hånden, satte grænsen.
Astrolab og kvadrant krævede ingen kiming, men deres nøj
agtighed afhang meget af skibets bevægelse og vindens påvirk
ning. Man søgte noget »fast« at måle ud fra, og her kommer op
findelsen afjakobstaven som en spændende løsning. Kusk Jen
sen siger, at man ikke ved, hvornår den er opfundet, og kender
heller ikke den »Jakob«, der har opfundet den. På samme side
i bogen findes imidlertid et notat i marginen, hvor han har skre
vet, at den er opfundet af Regiomontanus 1436 i Kønigsberg.
Ovenover står der »Johannes Müller«. Kusk Jensen står vist
alene med denne oplysning. I øvrigt synes han enig med senere
forskere om dateringen af de gamle instrumenter, men de har
sikkert også til dels de samme kilder.
Med jakobstaven havde man fået et instrument, der benyt64

Kopi af D. Jorge Juans tegning af oktantens virkemåde med Kusk Jensens kom
mentarer. Copy of D. Jorge Juans drawing showing the function of the octant with
Kusk Jensen's comments.
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tede kimingen som basis for højdemåling af solen. Så var det
problem løst, men jakobstaven havde sine fejlkilder. F.eks.
skulle øjet være vinklens toppunkt, når man målte, og her
kunne den ene observatør være over en grad fra den anden.
Dette er til eksempel konstateret af en englænder, der gjorde
admiralitetet opmærksom på problemet, og som løste det ved at
lade navigatørerne sætte to skydere på samme vinkel og flytte
øjet, til de fik linien til de to skydere overet. Så var øjet korrekt
placeret.
Den nævnte fejl blev udelukket ved brugen af den bagvendte
jakobstav, hvor øjet får sin faste plads. Det skal være John Davis,
der har opfundet den, og som ved videre eksperimenter når fra
den til »Davis’ Kvadranten», som nok er det instrument, der
længst holder stand mod spejloktanten. Kusk Jensen har be
handlet alle de kendte gamle instrumenter, men nævner ved
visse, at de ikke har vundet tilslutning. Søfolk har altid været
skeptiske over for noget nyt. Efter disse betragtninger kommer
Kusk Jensen ind på spejlinstrumenterne. Her har han interes
sante oplysninger. Han belyser noniusaflæsningens betydning
og har gengivet en glimrende tegning udført af den spanske na
vigatør D. Jorge Juan. Den viser både instrumentet benyttet til
forvendt og bagvendt observation. Ill. 20.
En anden interessant oplysning er, at englænderen Jesse
Ramsden opfandt inddelingsmaskinen. Den var så genial, at
den indbragte ham en præmie på 615 £ fra »The Board of Lon
gitude«, imod at han forpligtede sig til også at inddele konkur
renternes instrumenter, således at man var nogenlunde sikker
på ensartethed i målingerne. Han skulle have 6 shilling for en
sekstant og 3 for en oktant. Dette var i 1777, og i 1788 havde han
allerede inddelt 983 instrumenter.
I slutningen beskriver Kusk Jensen nogle af de mange forsøg
på at fremstille en kunstig horisont. Skibets bevægelser gjorde
dog brugen umulig.
En ting var instrumenterne, en anden at bearbejde observa66

tionen, så man fandt sit observerede sted. Kusk Jensen har be
handlet alle de i navigationen forekommende observationer.
Højderettelsens elementer er opsat i tabeller; der er oplysnin
ger om, hvorfra man udtog (eller selv konstruerede) deklinatio
ner og andre størrelser. Også rettelserne til polarstjernehøjder
for at beregne bredden. Metoder til beregning af bredden ved
solen uden for meridianen, og alle observationer er belyst med
tydelige eksempler, der synes taget fra ældre navigationsbøger.
Hvad der sikkert vil optage nutidens navigatører er at se,
hvor meget man tidligere har kunnet beregne og konstruere
selv, når man ikke kunne skaffe oplysningerne ad anden vej.

Tidsbestemmelse
Jens Kusk Jensen indleder med følgende: Var der noget, som
kunne faa de gamle Navigatører til at klø sig bag Øret og rive sig i deres
lange Haar, saa var det deres »Længde«. Ud over Bestikket havde de in
gen Midler til at bestemme, hvor langt de var Øst eller Vest for et givet
Sted.
Man vidste nok, hvad der krævedes for at bestemme læng
den, men man havde intet ur, der kunne gå om bord i et skib,
før John Harrison opfandt kronometret. Til at finde klokke
slettet om bord, svarende til vore dages vagtur, benyttede man
om dagen sandglas og solring, og om natten sandglas og noctur
nal. Sandglasset behøver næppe forklaring, men solringen og
nocturnalen er ret komplicerede og bør nok forklares. Begge
har den svaghed, at de kræver klart vejr for at kunne benyttes.
Atter her må man prise Kusk Jensens detaillerede tegninger og
forklaringer. Ill. 21, 22 og 23.
Jens Kusk Jensen har naturligvis medtaget historien om John
Harrison, der vandt de 20.000 £ for sin opfindelse af kronome
tret, men han måtte fremstille fire ure, der alle indfriede kra
vene til længdens bestemmelse, før han fik sin præmie.
Det var jo ikke nok, at man havde kronometret, man måtte jo
også blive enige om, hvilken meridian der skulle regnes fra,
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III. 21
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Solring (universalring) til tidsbestemmelse. Instrumentet består af 2 ringe, der
kan stilles vinkelret på hinanden. Den yderste forestiller stedets meridian og
den inderste ækvator. Meridianen er inddelt i 90 grader fra ækvator til polen,
og en anordning med ring til at holde i kan fastskrues på skibets påværende
bredde. I eksemplet 57 grader. Ækvator er inddelt i timer. Fra 90 grader og
gennem ækvators centrum er anbragt den såkaldte bro. Denne har en udskæ
ring, hvori en såkaldt skyder kan vandre. I skyderens midte er der et lille hul,
gennem hvis midte der går en mærkelinie vinkelret på broens retning. Linien
benyttes til at indstille skyderen - enten på datoen eller på solens deklination.
Holdes instrumentet nu i ringen på en sådan måde, at solstrålen går gennem
hullet i skyderen, og drejes instrumentet samtidig til solstrålen rammer ækva
tor, kan man på denne aflæse tidspunktet efter lokal soltid. Samtidig vil broen
(verdensaksen) vise retvisende nord syd, hvilket er benyttet på pejleapparatet i
fig. 24. Instrumentet var almindeligvis af messing eller sølv. De to ringe kunne
foldes sammen, så de udgjorde én ring. Sådan sammenklappet og med ringen
anbragt på 90 grader og skyderen på nul og en tynd pind gennem hullet, kunne
instrumentet benyttes som astrolab. Universal ring dial for determining time. The
instrument consists of2 rings which can be placed at right angles to each other. The outer
ring represents the meridian of the place and the inner ring represents the equator. The
meridian is divided into 90 degrees from the equator to the pole, and a device with a ring
to hold onto can be screwed onto the ship's latitude, which in the example is 57 degrees. The
equator is divided into hours. The so-called bridge is attached from the 90 degree mark
through the centre of the equator. The bridge has a slot in which a so-called slide bar can
move back and forth. In the middle of the slide bar there is a little hole with a marker line
running through the middle at right angles to the direction of the bridge. The line is used
to adjust the slide bar either to the date or to the declination of the sun. If the instrument
is now held by the ring in such a way that the sunbeam passes through the hole in the slide
bar, and if at the same time the instrument is revolved till the sunbeam shines on the
equator, then the time can be read according to the local solar time. At the same time the
bridge (the earth's axis) will show true North-South, which is utilized in the direction
finder in figure 12. The instrument was usually made of brass or silver. The two rings
could be folded together into one ring. Folded up this way with the ring placed at 90
degrees, the slide bar at zero and with a thin rod through the hole, the instrument could be
used as an astrolabe.
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Nocturnal eller natviser. Instrument til at bestemme klokkeslettet om natten,
når stjernerne er synlige. Instrumentet er af træ og består af tre dele. Den stør
ste er cirkulær med et håndtgag, der skal vende nedad, når man observerer.
Den anden er cirkulær med tænder i hele omkredsen, 48 ialt, nemlig en for hver
halve time. Den kan dreje inden i den første del og har ved 12 timer en tap, der
under observation skal stilles på datoen, som er indgraveret i den første del. Det
viste eksemplar er beregnet for observationer af den Lille Karlsvogn, men visse
instrumenter er beregnet for begge Karlsvogne. Tredie del er viseren, der dre
jer sig om det fælles centrum. Nocturnal. Instrument for determining the hour at
night when the stars are visible. It is made of wood and consists of three parts. The biggest
part is circular with a handle which should be turned downward when taking obser
vations. The second part is circular with serrated teeth round the whole circumference, 48 altogether, i.e. one for every halfhour. It can revolve inside the first part and has a peg
at 12 hours which should be set to the date engraved in the first part when making observa
tions. This model is designed for observations of the Little Bear, but some instruments are
designed for both the Little and the Great Bear. The third part of the instrument is the
pointer, which revolves around the common centre.
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men det skulle vare lige til 1884, før det blev internationalt ved
taget, at søurene skulle vise middeltid i Greenwich. Før benyt
tede de forskellige lande en af dem selv valgt meridian.
Jens Kusk Jensen har medtaget de få metoder til længdens
bestemmelse, der ikke kræver kronometer, såsom månedistanceobservationen og ved observationen af Jupiters måner. Han
har endda tegnet en fremragende illustration til den vanskelige
månedistanceobservation. Ill. 24.
De forskellige problemer ved udregning af observationerne
har Jens Kusk Jensen givet eksempler på, selv den lange vanske-

Nocturnalens anvendelse. Når tappen er sat overet med datoen sigtes gennem
centret, og viseren drejes som vist på tegningen. Man kan så aflæse klokkeslettet
ved tænderne. Disse er gjort så tydelige, for at man om natten kan føle sig frem
til deres stilling og dermed klokkeslettet. The use of the nocturnal. When the peg
is set in line with the date one takes aim through the centre and the pointer is turned as
shown in the drawing. The hour can thus be read on the serrated teeth. These have been
made so pronounced that it is possible to feel their position in the dark and thus ascertain
the hour.
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III. 24

Kusk Jensens illustration af, hvordan man benytter månens vandring på himlen
til at bestemme tiden på en nærmere vedtaget længdegrad og derefter benytte
dette klokkeslet til bestemmelse af sin påværende længde. Kusk Jensen's illus
tration of how to use the passage of the moon in the sky to determine the time at a specified
longitude and then use this time to ascertain one's actual longitude.
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lige månedistanceobservation, der fylder flere sider, er der
eksempel på. Han oplyser i en tilskrift, at fra 1907 benyttedes
månedistancen ikke længere, hvilket fremgår af, at »Nautical
Almanac« ikke længere medtog de til observationen nødven
dige størrelser. Alle eksemplerne er skrevet af efter forskellige
navigationsbøger.
A Imanakberegning
En rejse på et par år uden kontakt med hjemlandet var tidligere
snarere reglen end undtagelsen. Man skulle kunne klare alt selv
uden assistance. At man også skulle kunne beregne sin egen al
manak, kan nok undre sømanden i dag, hvor alt (næsten) kan
købes over hele verden. Jens Kusk Jensen indleder således: Det
gamle Ordsprog: Hjælp dig selv, saa kommer dufrem. Stol på din Nabo,
saa faar du Skam, gjaldt i høj grad søfarende fra tidligere tid. De
måtte så at sige selv kunne reparere og lave alt om bord i skibet,
skaffe sig de instrumenter og hjælpemidler, som de behøvede
til navigeringen. De måtte ofte selv reparere skibet, rundholter,
rigning og sejl, selv konservere deres proviant og ladning, støbe
kugler og lave karduser med ladning til deres skydevåben, op
måle farvande og tegne søkort over fremmede kyster, selv afba
lancere deres kompasroser, slibe pinden, når den blev stump,
afmærke logline, korrigere logglas, beregne deres almanakker,
da disse enten slet ikke var at få, eller i hvert fald ikke for så lang
tid forud, som deres rejse ofte tog.
Almanakberegning var lige til forrige århundrede et vigtigt
led i navigatøruddannelsen, og Jens Kusk Jensen har fra for
skellige lærebøger søgt at gengive, hvordan man udførte dette
regnestykke.
De videre forklaringer af almanakberegning er meget ind
viklede og er alle afskrifter fra ikke angivne kilder. Beregnin
gerne skal derfor ikke gengives her, men det ville være synd at
udskyde hans oplysninger om Rimstokken. Jens Kusk Jensen
skriver, at den havde indridset (indskåret) adskillige af de til al-

73

manakkens beregning nødvendige data. Rimstokken er meget
gammel, men den ældst bevarede er fra efter Kristendommens
indførelse, hvilket skønnes af, at et sværd mærker Paulus’ om
vendelse, et kors korsmisse 3. maj, en rist St. Laurentius 10. au
gust, (da han led døden på en rist), en gås Mortens dag den 11.
november o.s.v., alle navne fra kristen tid.
Beregning af høj- og lavvande
Forfatterens indledning lyder: Af Søfarende er der vel næppe man
ge, der ikke har personlig Erfaring af Høj- og Lavvandes Indflydelse
paa Skibsfarten. Man behøver ikke at komme længere end til Esbjerg,
før der er Forskel mellem dagligt Høj- og Lavvande paa 3 Fod vedSlaptid og næsten 5 Fod ved Springtid, og længere sydpaa langs Sønderjyl
lands Kyst vokser Forskellen, saa store Strækninger, der ligger tørre ved
Lavvande, kan besejles af Smaaskibe ved Højvande.
Han fortsætter med de af høj- og lavvande forårsagede
strømme, og nævner nogle farvande med ekstreme høj- og lav
vandsforskelle, bl.a. Fundybugten, der har rekord med 70 fods
forskel. Vor moderne tekniske modforanstaltning, såsom dok
havne, nævnes med sine fordele fremfor, at et skib skulle stå på
grund under lavvandet.
Det har naturligvis altid været ønskeligt at kunne forudsige
høj- og lavvandstiderne. Også her er Jens Kusk Jensen gået til
John Sellers bog, hvorfra han har citeret hosstående tabel, ill.
25. Jeg synes også, det skal nævnes, at Jens Kusk Jensen omtaler
det overflødige i at kunne beregne tidevand nu, da alle rele
vante oplysninger kan fås hos de lokale myndigheder eller fra
de nautiske almanakker.

S lutbemærkninger
For at råde bod på værkets mange spring i tid og rum, afslutter
Kusk Jensen med en 3 siders kronologisk sammenfatning af na
vigationens historie.
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John Seilers tabel hvorefter man kan beregne månens kulmination og dermed
høj- og lavvandet. John Seller's table for calculating the moons meridian passage and
thereby high and low tide.
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Læsning af dette spændende værk har gjort dybt indtryk på
mig. Først og fremmest beundring over, at en skibsfører midt i
det daglige arbejde har haft kræfter og energi til så omfattende
en læsning og skribentvirksomhed. Jeg har spurgt mig selv, om
en skibsfører for 70 år siden havde kortere arbejdstid, end da
jeg selv sejlede. Det er næppe tilfældet, men hans nysgerrighed
og effektivitet, som vel er grundbestanddele i al forskning, må
have været kolossal. Fra Jens Kusk Jensens familie ved vi, at han
stod op kl. 5 om morgenen og arbejdede til sen aften, og dertil
må han have haft en enestående hukommelse. Han udtrykte
ofte sin respekt for vore forfædres indsats, og hans manuskript
er et smukt monument over såvel deres virke som hans eget.

An Outline of the History of Navigation
Summary

The Danish shipmaster Jens Kusk Jensen (1866-1936) was apparently the first
person to have written a history of navigation.
In 1913 Jens Kusk Jensen had finished a manuscript entitled: »En kortfattet
Fremstilling af Navigationens Udvikling« ( A Short Account of the Development
of Navigation). However, he did not believe that the book sales would cover the
cost of publishing it, so he hectographed approx. 20 copies of which the Danish
Maritime Museum has three. The work comprises 187 hand-written pages with
the author’s own illustrations, which in a very instructive way show how to use
among other things the navigation instruments, the geometrical constructions
and the chart surveys of the past.
The full list of contents of the work is as follows:
INTRODUCTION: (3 pages).
SEAFARING IN ANCIENT TIMES: the gnomon, graduation, the division of
time, observatories, the astrolabe, the quadrant, sea charts, pegs for dead
reckoning. (18 pages).
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NAVIGATION IN NORTHERN EUROPE: the Vikings and their navigation.
(13 pages).
THE COMPASS: variation, amplitude, azimuth, deviation. (21 pages).
THE LEAD AND SOUNDING MACHINES. (2 pages).
THE LOG AND LOGGING MACHINES. (5 pages).
SEA CHARTS: plane charts, mercator type charts, survey results. (11 pages).
DEAD RECKONING: the traverse board, the rhomboid table, scales, trian
gular tables, logarithm tables, dead reckoning, shaping one’s course, great circle
sailing. (17 pages).
MEASURING INSTRUMENTS: the Jacob’s staff, the back-staff, the »plough«,
the crossbow, the removing quadrant, the Davis quadrant, the reflecting octant,
the Borda circle, the Pistor circle, the artificial horizon. (12 pages).
FINDING LATITUDE: the solving of astronomical problems by construction,
the declination of the sun, the longitude of the sun, the right ascension of the
sun, refraction, the dip of the horizon, latitude in the meridian above the pole
as well as below the pole, latitude by the Pole-star, latitude by the sun outside the
meridian, latitude by ex-meridian-tables. (15 pages).
INSTRUMENTS FOR DETERMINING TIME: the universal ring dial, the
nocturnal, the hour angle, the chronometer, the determining of longitude, the
eclipse of the moon, the stars hidden by the moon, lunar distances, the calcula
tion of the altitude of a celestial body. (25 pages).
ALMANAC CALCULATION: the dominical letter, the solar cycle, the golden
number, epact, the determining of Easter, the determining of new and full
moons, the lunar pointer. (25 pages).
THE CALCULATION OF HIGH AND LOW TIDE. (5 pages).
FINAL COMMENTS. (3 pages).
REFERENCES. (5 pages).
A study of the list of contents shows that every known navigational problem
is described, and a comparison with more recent literature on the subject reveals
that later authors and researchers have very little to add to Jens Kusk Jensen’s
information and just as little to correct. Shipmaster Søren Thirslund has
examined the work and gives an outline of its contents, which in many ways are
inspired by the second edition of John Seller’s »Practical Navigation« from
1672.
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Appendiks

Også i årene efter at Jens Kusk Jensen havde afsluttet »Naviga
tionens Udvikling«, arbejdede han med de formidlingsmæssige
problemer, hvordan man klarest og mest utvetydigt kunne illu
strere brugen af de gennem tiderne brugte navigationsinstru
menter.
Følgende række af farvelagte tuschtegninger har Jens Kusk
Jensen sandsynligvis udført mellem 1920 og 1930. Senere blev
samlingen skænket til Handels- og Søfartsmuseet.
Ved nogle af tegningerne er indsat fotos af de efter tegnin
gen udførte instrumenter.

Appendix

After completing the work »Navigationens Udvikling« Jens
Kusk Jensen continued to work on the problem of how to illus
trate the use of the navigation instruments used through the
ages in the clearest and least ambiguous way.
The following series of coloured Indian ink drawings was
made by Jens Kusk Jensen probably between 1920 and 1930.
The collection was later donated to the Danish Maritime Mu
seum. Opposite some of the drawings are placed photos of
instruments which are based on the drawings.
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Measuring altitude with the quadrant. The instrument is thought to have been invented
by the Arabic astronomer Hiparchus of Bethynia around 150 B.C.
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Measuring altitude with the astrolabe. The instrument is thought to have been invented by
the Arabic astronomer Hiparchus of Bethynia around 150 B.C.
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Measuring altitude with the back-staff. The instrument was invented by the famous
English navigator John Davis.
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Measuring altitude with the Jacob’s staff. Also shows how the scales are graduated.
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Measuring altitude with the Davis’ quadrant.
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Measuring altitude with the plough. An instrument from about 1600.
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Measuring altitude with the plough. A direct sighting.
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Measuring altitude with the crossbow.
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89

Measuring altitude with the quadrant.
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Measuring altitude with the reflecting octant. Backwards sighting. The alidade and
horizon mirrors must stand vertical to the plane of the instrument and be at right angles
to each other when the instrument is set at 0.
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HØJ DEMAALING . SPEJLOKTANTENopfunden «f Astronomen. EHAdLEY 1731.
Alhidadespejlel og Hort zont spejlet skal sfaa lodrette paa Instrumentets Plan.
og vare parallelle naar Instrumentet st a ar paa 0,Se de rade Linier.

Measuring altitude. The reflecting octant invented by the astronomer E. Hadley in 1731.
The alidade and horizon mirrors must stand vertical to the plane of the instrument and be
parallel when the instrument is set at 0. See the red lines.
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Measurement with a sextant over an artificial horizon. The sextant was known in 1790.
The angle between the reflected pictures from the alidade mirror and the artificial horizon
is twice as big as the altitude over the horizontal line. The artificial horizon may consist of
a mirror set at the horizontal with a spirit level, or quicksilver in a bowl. The sextant is often
graduated upto 10 seconds of arc or Vi2960th of the circumference of the circle. For obser
vations of latitude the local latitude can be found with an accuracy of up to 200-300
metres.
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The reflecting circle invented by Tobias Meyer, improved in 1787 by J. Ch. Borda. The
measurement of angles to the right of the line of sight: The central alidade is shifted until
the reflected image of the church can be seen in line with the lighthouse seen outside the
mirror. The central alidade can be set at 0 before the observation. The horizon alidade is
turned until the reflected image of the distant object can be seen in line with the same object
seen outside the mirror. Then the horizon alidade is fixed so that it does not move during
the observation. The measurement of angles to the left of the line of sight: The central
alidade is shifted until the reflected image of the windmill can be seen in line with the light
house seen outside the mirror.
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The Pistor circle or prism circle can measure all angles from 0 to almost 180 degrees.
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FLYVER SEXTA NT.
Højden rna ales over latnsfrgfforizontj der bestaarafen Libelle • J en Prisme
vises Libellen i Jødreé Stilling og igennem et Hul i Horrzontspejlet kan Hgjden
ynaaJes over Libellens Nulpunkt. 1 InstrumentetsNaandtag findes elekérisk Bate
teri før en Lampe til Brug ued Observationer om Natten.

Aircraft sextant. The altitude is measured over an artificial horizon consisting of a spirit
level. The latter is shown in a prism in a vertical position and the altitude can be measured
over the zero point of the spirit level through a hole in the horizon mirror. The handle of
the instrument contains an electric battery for a lamp, which can be used when making
observations at night.
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In ancient times and in the Middle Ages the determination of latitude, the distance from
the equator, was the most important and the most reliable of the astronomical observations
which could be made with the nautical instruments of the time. The greatest altitude of a
celestial body was measured when it stood in the noon meridian.
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Jens Kusk Jensens praktiske forsøg
og rekonstruktioner
Af

Søren Thirslund og Hanne Poulsen
I den nyeste arkæologiske og kulturhistoriske forskning benyttes udtrykket: efterlignende
eksperimenter. Det er opstået ved en voksende erkendelse af at man gennem praktiske for
søg kan nå frem til en dybere forståelse af vore forfcedres vilkår og kunnen end gennem
rent teoretiske overvejelser. Udtrykket var ukendt på Kusk Jensens tid, og begrebets ind
hold var ikke anerkendt blandt historikere. Uden støtte fra denne side var det dog de prak
tiske forsøg, der lå bag Kusk Jensens rekonstruktioner affortidens nautiske instrumenter
og af oldtidens fartøjstyper.

Jens Kusk Jensen begyndte sine metodiske undersøgelser med
baggrund i praktiske erfaringer, allerede medens han sejlede. I
sit værk om navigationens udvikling nævner han afprøvningen
af en såkaldt gnomon, hvormed han i nærheden af Gibraltar be
stemte den geografiske bredde med ca. 5 bueminutters nøjag
tighed. På Handels- og Søfartsmuseet findes et sådant instru
ment, fremstillet af Kusk Jensen. Måske er det dette, han benyt
tede ved forsøget. Omtrent samtidig, medens han sejlede mel
lem Middelhavet og England med frugt, har han fået fremstillet
to astrolaber af meget høj kvalitet. Det forekommer utænkeligt,
at han selv kan have fremstillet disse instrumenter af messing.
Det har krævet avanceret drejerværktøj, og sigteopstanderne
på alhidaden (viseren) er fæstet med små instrumentskruer.
Mon ikke en professionel instrumentmager har hjulpet til? I al
hidaden er indgraveret: »22. Februar 1912-Jens Kuskjensen«.
Desværre har vi ikke fundet notater om forsøg med astrolaben,
men han udtaler sig om dens nøjagtighed, som han sætter til ca.
1/4 grad. Den ene astrolab findes nu på Sjöhistoriska Museet i
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Jens Kusk Jensens astrolab i Rundetårns samling. Målemetoden fremgår af teg
ningen i Appendiks til artiklen om navigationens udvikling. Yderste inddeling
viser zenithdistancen (komplementet til højden), der benyttes til udregning af
bredden ved solen i meridianen. Inderste inddeling går fra 0 til 365Va grad,
altså som årets dages antal. Der synes på instrumentet at være gjort plads til an
bringelse af en drejelig cirkulær plade under alhidaden (viseren), men pladen
findes ikke. Vi må formode, at Kusk Jensen har haft planer om senere at frem
stille de plader, han omtaler i sin bog om navigationens udvikling. Han skriver:
»Der blev ogsaa lavet finere Instrumenter til Navigering. Foruden Inddelingen
i Grader blev de inddelt i 365 Va Dag og 24 Timer og inden i Ringen kunde læg
ges Metalplader til Benyttelse paa forskellig Bredde for Eksp. 25o-28°-31o-34°37°-38°-39° og 40°. Disse Plader var saaledes inddelt, at man ved at maale Høj
den kunne aflæse den tilsvarende Azimuth og Timevinkel paa den Plade, der
svarede til Bredden, eller ved at indstille Dioptret paa Datoen kunde aflæse
Deklinationen. Det var kort sagt Tabeller i grafisk Form«. Jens Kusk Jensen's
astrolabe in the collection at Rundetårn in Copenhagen (the Round Tower). The method
of measurement is shown in the drawing in the Appendix to the article on »The Develop
ment of Navigation«. The outer scale shows the zenith distance (the complement of the
altitude) which is used to calculate the latitude with the sun in the meridian. The inner
scale goes from 0 to 365V4 degrees, i.e. corresponding to the number of days in the year.
It appears that room has been made on the instrument for the placing of a revolving
circular plate under the alidade (pointer), but the plate is missing. We may presume that
Jens Kusk Jensen planned to construct these plates later. In his book on the development
of navigation he mentions them as follows: »Finer instruments for navigation were also
made. As well as the graduation in degrees they were divided up into 365V4 days and 24
hours, and metal plates could be placed in the circle for use at different latitudes, e.g. 25°28°-31 °-34°-3 7°-38°-39°- and 40°. These plates were graduated in such a way that it was
possible by measuring the altitude to read the corresponding azimuth and hour angle from
the plate which corresponded to the latitude, or one could read the declination by pointing
the sight vane at the date. In other words these were tables in graphical form.

Stockholm, den anden i samlingen på Rundetårn i København.
Gradinddelingen på disse instrumenter fortjener en særlig om
tale. Som det fremgår af illustrationen, er de inddelt, så man af
læser zenithdistancen (komplementet til højden), og det er jo
også den, man søger til breddeobservationen. Men desuden er
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de inden for denne inddeling også inddelt i 365 14 grad, altså ef
ter kalenderåret. Kusk Jensen giver en forklaring på denne ind
deling, som vi endnu ikke har fundet nævnt andre steder.
Under omtalen af astrolaben i værket Navigationens Udvikling
fra 1913 skriver Kusk Jensen om astrolaben: Dens Nøjagtighed
var ikke stor, men de havde det ikke bedre. Derefter sammenligner
han med jakobstaven, der jo er nøjagtigere inddelt, men sidst
nævnte instrument havde en stor usikkerhed ved målemeto
den, da det skulle være meget præcist anbragt ved øjet, så dette
blev toppunkt for den målte vinkel.
Kusk Jensens mange besøg på museer synes tidligt at have
fået ham til at undre sig over, hvor få træinstrumenter der fand
tes. De er jo nok endt som brændsel, når de ikke længere var til
nytte om bord, men hvor de fleste andre resignerede har affun
det sig med denne tingenes tilstand, så gik Kusk Jensen i gang
med at fremstille kopier af dem, tilsyneladende på eget initiativ.
Han begyndte allerede før 1. verdenskrig, og han fortsatte til
ca. 1930. Handels- og Søfartsmuseet har et komplet sæt på 14
stykker. Når man første gang står med disse instrumenter i hån
den, får man mistanke om, at han også her må have haft assi
stance af en fagmand. Af hans korrespondance fremgår dog, at
han selv har fremstillet alle instrumenterne, men som før nævnt
må der tages forbehold over for astrolaberne. Det er helt åben
bart, at John Sellers bog Practical Navigation fra 1672 har givet
ham inspiration. Jens Kusk har lavet tegninger til alle instru
menterne, og de ligner tegningerne i John Sellers bog, bortset
fra at Kusk Jensens er mere detaillerede.
Ud fra Kusk Jensens egen korrespondance kontaktede vi de
museer, som vi vidste, han havde skænket instrumentkopier. Vi
ville prøve at skabe klarhed over, hvor mange instrumenter,
han havde fremstillet. Vi fik svar fra Stockholm, Oslo og South
Kensington, og stor var vor forbavselse, da det viste sig, at Kusk
Jensen mindst har fremstillet 44 instrumenter, alle af høj kvali
tet og alle med navnet Jens Kusk Jensen samt årstal præget.
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Bagvendt jakobstav. Instrument til måling af solhøjden. Med den forvendte jakobstav opstod der ofte forskelle i måleresultatet, da øjets placering varierede
fra mand til mand. I den bagvendte jakobstav er øjets placering fast og målin
gen dermed nøjagtigere. Målemetoden fremgår af tegningen i Appendiks.
Dette instrument menes at være opfundet af John Davis, og dets konstruktion
ledte ham senere hen på ideen til hans senere opfindelse Davis Kvadranten.
Back-staff. Instrument for measuring the altitude of the sun. Measurements with the
Jacob's staff often gave different results because the position of the eye varied from person
to person. With the back-staff the position of the eye is fixed and the measurements are
therefore more accurate. The method of measurement can be seen in the drawing in the
Appendix. This instrument is thought to have been invented by John Davis and its con
struction later gave him the idea for another invention of his, the Davis' quadrant.

Materialevalget har været godt, for ingen af instrumenterne
synes at have slået sig nævneværdigt, og man må særligt be
undre gradinddelingen, der gennem tiderne har været et pro
blem for instrumentmageren. Især til gradinddelingen har ma
terialevalget været af stor betydning. Der er omhyggeligt valgt
træ med tætte årer.
Som det vil fremgå af fortegnelsen senere i denne artikel, så
har Kusk Jensen fremstillet alle de kendte træinstrumenter ind
til Davis’ kvadranten. Her stopper han, formodentlig fordi
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dette instrument sært nok har overlevet og findes på mange
museer.
Medens Kusk Jensen nok kun har fremstillet de ældste og af
træ fremstillede instrumenter, så har han som nævnt tegnet alle
de kendte instrumenter helt op til gyroskopkompasset. Der er
her tale om virkelige konstruktionstegninger, som man kunne
benytte til at fremstille kopier efter. Man forstår benyttelsen af
instrumentet ved blot at se på tegningen. Sideløbende med teg
ningerne af instrumenter har han tegnet illustrationer til for
skellige observationer. De ville have været mangen en naviga
tionselev en støtte til at forstå de tørre fremstillinger i naviga
tionsbøgerne. På fin pædagogisk måde har Kusk Jensen også il
lustreret breddebestemmelse ved solen i meridianen. Man ser
de tre situationer: Jævndøgnsobservationen, sommersolhverv
og vintersolhverv, og enhver med en smule kendskab til him
melkuglen vil kunne forstå ideen bag observationen. (Se appen
diks til Træk af Navigationens historie).
Det har vist sig, at Kusk Jensens søn stadig har en samling af
faderens store glaslysbilleder. De må have været benyttet ved
foredrag. Det er tegninger af fortidens navigationsinstrumen
ter, der er overført i streg på glasplader og farvelagt, hvordan
dette så rent teknisk har kunnet lade sig gøre.
Jens Kusk Jensens forskning og videbegærlighed bragte i
1932 en sensation frem. Tidsregning, astronomi og navigation
har jo altid hørt sammen, og han må have læst det meste af,
hvad der dengang fandtes om disse emner. I et værk om nor
dens gudeverden af magister Hans Ellekilde fandt Kusk Jensen
en afbildning af en sten fra Rygård i Hornsherred. På stenens
flade side var der nogle linier, som interesserede Kusk Jensen.
Foruden en cirkel med 2 vinkelrette »diametre«, var der andre
tegn og linier. Han fik Nationalmuseets tilladelse til at kopiere
forsiden af stenen. Denne tegning overførte han på et stykke
krydsfinér, og med dette tog han, sammen med Hans Ellekilde,
ud til Rygård for at forsøge at rekonstruere en observation, som
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han formodede, stenen havde været benyttet til i bronzealderen
ved solhverv. Kusk Jensen havde valgt den 20. juni, men en
dags forskel nær solhverv har ingen praktisk betydning i obser
vationen.
Ankommet til Rygård tog det nogen tid at finde et menneske,
der nøjagtigt kunne sige, hvor stenen havde stået, men en gam
mel landarbejder havde været med til at fjerne stenen, og han
påviste stedet.
Kusk Jensen anbragte nu sin krydsfinerplade, hvor han for
modede, den flade side af stenen havde stået, og rettede den ind
med et vaterpas. I jorden ved siden af pladen anbragte han en
stok med en tværpind således, at denne vandret pegede mod et
punkt, der på pladen var afsat efter et mærke i stenen. Kusk
Jensen skriver: Med spændt Forventning, der maaske ikke var større
end hos den gamle Offergode, iagttog vi Skyggen fra Skyggepinden, og
ganske rigtigt faldt Skyggen ved Middag ret over Cirklens Centrum.
Kusk Jensen går videre og forklarer de andre linier på stenen
samt skåltegnene. Disse sidste forklares som stjernebilleder. In
teresserede vil kunne finde Kusk Jensens fulde artikel Stenalde
rens Almanak i Berlingske Tidende 26. august 1932. Artiklen
slutter: Muligvis vil yderligere Undersøgelser bringe bedre Resultater,
og det er sandsynligt, derfindes flere Oldtidsminder med lignende Tegn,
der maaske er gaaet upaaagtet hen. I 1986 har yngre astronomer
ment at kunne bekræfte Kusk Jensens teori, delvis ved hjælp af
EDB. En artikel om dette forventes i tidsskriftet Naturens Ver
den i slutningen af 1986.
Det skal nævnes, at Kusk Jensen også har tænkt på de sejlende
med sine artikler. I Dansk Nautisk Almanak 1928 har han skrevet
en artikel om fortidens navigationsinstrumenter. Det erjo ellers
tørt stof, der præsenteres i en sådan almanak, men en sådan ar
tikel har givet været velkommen om bord. Kusk Jensens navn
kendte alle søfarende.
Oversigt over de af Jens Kusk Jensen fremstillede kopier og
rekonstruktioner af navigationsinstrumenter:
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H&S Runde Stock
holm
tårn
Logflynder
1
1
Pindekompas
1
Gnomon
Polynesisk søkort
1
1
1
»Ploven«
1
»Flitsbuen«
1
1
Jakobstav forvendt
1
1
1
Jakobstav bagvendt 1
1
1
Kvadrant
1
Gunters Kvadrant
1
1
1
Astrolab
1
Sinuskvadrant
1
1
1
Rudetabel
1
Nocturnal
Måneviser
1
Universalring
Instrumentets navn

14

2

9

Oslo

2

2
2
2
1
2
1
1
1

14

South Familie Total
Kensington eje
1
3
1
1
5
1
1
5
5
3
4
4
1
2
4
1
2
2
1
1
1
4

1

44

Nocturnal fremstillet 1913 af Jens Kusk Jensen. Dette instrument blev benyttet
til at bestemme klokkeslettet om natten. Himlens stjerner drejer sig om himlens
pol på ca. 24 timer og kan altså benyttes som ur. På dette instrument er den lille
Karlsvogns baghjul valgt som »viser«. Instrumentet holdes, så håndtaget er
nedad. Metalviseren på den takkede tidsviser stilles på datoen. Der sigtes deref
ter mod Polarstjernen gennem hullet i centrum, og viseren mærket DEN
LILLE BJØRNS BAGHJUL drejes, tilden står overet med denne stjerne. Klok
keslettet kan så aflæses på den drejelige plade. Takkerne er beregnet, for at
man om natten skal kunne tælle sig frem til klokkeslettet uden lys. Nocturnal
constructed in 1913 by Jens Kusk Jensen. This instrument was used to determine the hour
at night. It takes approximately 24 hours for the stars to revolve around the celestial pole
and so they can be used as a clock. On this instrument the rear wheel of the Little Bear has
been chosen as the clock hand. The instrument is held so that the handle points downward.
The metal pointer on the serrated time indicator is set at the date. The hole in the centre is
then sighted on the Pole-star and the hand marked »the rear wheel of the Little Bear« is
turned till it is aligned with the star. The hour can now be read from the revolving plate.
The serrated teeth make it possible to count the hours at night without any light.
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Årsagen til, at der findes dubletter i Oslo, er antagelig, at mu
seet har overtaget et sæt, som navigationsskolen i Oslo modtog
i 1918. Flere af de museer, der har fået navigationsinstrumen
ter, har også fået tegninger, der viser hjælpemidlet i brug. Royal
Scottish Museum i Edinburgh har dog kun fået et tegningssæt.
I 1929 var Kusk Jensen tiltrådt en lønnet stilling på Handels
og Søfartsmuseet som nautisk konsulent. Her kunne han fra
1931 glæde sig over at se sine kopier af navigationsinstrumenter
udstillet sammen med de tilhørende farvelagte tegninger, for at
de sammen kunne illustrere de forskellige trin inden for navi
gationens udvikling.
I overensstemmelse med museets i 1930 formulerede ar
bejdsplan betragtede Kusk Jensen det som sin næste store ar
bejdsopgave at være med til at illustrere skibets udvikling i Nor
den fra de ældste tider. Hans første model blev udført efter Ny
dambåden. Skridt for skridt kan vi følge Kusk Jensens arbejde
med denne og de følgende modeller i hans breve 1929-1935 til
den danskkyndige dr. Rud. Schulze i Berlin. Den 28. januar
1930 skriver Kusk Jensen: Tegning til en Model 1:24 afNydamBaaden erfærdig ogjeg har Materialerfor den og tænker paa ogsaa [at]
lave et Bronzealderskib, for man lærer først Enkelthederne ved Forsøg,
maaske mere end et. Den originale Nydambåd var den største og
bedst bevarede af to både, som arkæologen Conrad Engelhard
fandt i 1863 under sin udgravning af Nydam mose i Sundeved.
Det var et godt 20 meter langt, klinkbygget rofartøj af egetræ.
Båden blev i sin tid, dvs. en gang i 300-årene, i yngre romersk
jernalder, med forsæt delvis ødelagt, og derefter faldt den i ti
dens løb fra hinanden. Alle væsentlige dele fandtes dog således,
at det store fartøj, der har været roet af 30 mand, blev rekon
strueret og udstillet, først i Kiel og efter 2. verdenskrig på Gottorp Slot. Som forlæg ved bygningen af sin model af Nydambå
den brugte Kusk Jensen J. Magnus Petersens tegninger i Engelhards publicering af fundet fra 1865. I februar er modellen
halvt færdig efter at have været i arbejde siden nytår. Mere og
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mere er dog Kusk Jensen grebet af den ide, som han første gang
røbede for Schulze i januar. Han vil lave en model af bronzeal
derens skibe, hvortil han tror at have fundet løsningen. I hvert
Fald naar man længere ved Forsøg end ved Studium af de nu gennempløjede Kilder.
Modellen af Nydambåden blev fuldført, og der gik ry af den
meget fine model med de to gange femten åretolle og 30 årer.
1500 nitter holdt bordplankerne sammen. Den 9. april 1930
kan Kusk Jensen fortælle Schulze, at Holmens modelsnedker
Otte Dørge havde besøgt ham i Nivå for at se den færdige mo
del, da denne endnu ikke var afleveret til museet på Kronborg,

Model af Nydambåden rekonstrueret i skala 1:12 af Jens Kusk Jensen efter
egne opmålinger af det originale fartøj fra o. 300 e.Kr. Handels- og Søfarts
museet. A 1:12 scale model of »Nydambåden« reconstructed by Jens KuskJensenfrom
his own measurements of the original vessel from about 300 A.D.. Danish Maritime
Museum.
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fordi man stadig der ventede på at få lokalerne i sydfløjen over
ladt til museumsbrug. Og Kusk Jensen fortsætter sit brev: Jeg
har begyndt paa en Model af Hjortspring-Baaden, det gaarjo smaat,
for begge Ender af Baaden var bortgravet, før nogen anede, hvad det
var for Træstumper, der laa i Mosen. I modsætning til konservator
Rosenberg mente Kusk Jensen, at enderne havde været bukket
mere opad, således at Baaden har havt noget Spring, hvad allerede
Helleristningerne tyder paa og en Baad neppe kan undvære i vore Far
vande, hvor Vinden hurtig rejser Sø.
Hjortspringbåden blev i 1921-22 gravet ud i et mosehul i
Svenstrup sogn på Nordals. Frilæggelsen af det meget ødelagte
fund blev ledet af Nationalmuseets konservator G. Rosenberg,
som også publicerede fundet, der kan dateres til mellem 300200 f.Kr., altså tidligste jernalder. Til trods for, at alle trædele
var møre og bløde og til stadighed måtte fugtes og afdækkes for
at bevare deres form, lykkedes det Rosenberg ved et nøje stu
dium først i feltet, senere på museet at gøre rede for bådens
ejendommelige konstruktion. Med stævnforlængelserne har
den samlede længde været ca. 19 meter, og den er hovedsagelig
bygget af lindetræ. Skroget er dannet af fem brede planker, der
er falset og syet sammen med snore. I begge ender var båden
forlænget med en slags dobbeltsnabel udskåret i eet stykke træ.
Som bådskelet var anvendt et spinkelt ribbesystem af hasselgre
ne, der var syet fast til klamper på skrogets inderside. Hjort
springbåden er det ældste, bevarede nordiske fartøj, og det
frembyder træk fra endnu ældre tiders skibsbygning. Med sin
let udhulede bundplanke, der her er uden betydning, synes ty
pen afledt af stammebåden, mens de sammensyede træplader
og de to dobbeltsnabler har stærke mindelser om en skindbåd.
Faktisk ligner Hjortspringbåden en kombineret stamme- og
skindbåd, overført til træ. Den har været drevet frem af padle
årer. Roerne sad på ti tofter hvilende på tværstøtter.
Det er ikke så underligt, at Kusk Jensens tanker nåede at
komme langt tilbage, mens han puslede med de mange detail-
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Model af Hjortspringbåden rekonstrueret i skala 1:12 afJens Kusk Jensen efter
Nationalmuseets opmålinger af det stærkt beskadigede fund fra o. 300 f.Kr.
Det var de reliktagtige træk ved dette fartøj, der inspirerede Kusk Jensen til at
sammenligne det med bronzealderens skibstyper, som de fandtes indridset på
stenflader og rageknive. Handels- og Søfartsmuseet. A 1:12 scale model of
»Hjortspringbåden« reconstructed by Jens Kusk Jensen from the National Museum’s
measurements of the badly damaged find from about 300 B.C. It was the relic-like features
of this vessel which inspired Kusk Jensen to compare it with the ships of the Bronze Age
which were found engraved in stone surfaces and on razors. Danish Maritime Museum.

spørgsmål, som heller ikke Rosenberg nåede at besvare fyldest
gørende. Kusk Jensen opmålte de dele af båden, der var udstil
let på Nationalmuseet, og kunne støtte sig til omtalen af fundet
i Nationalmuseets bog om sjældne Fund, 1925. Ud fra dette,
som han selv siger, ufuldstændige materiale, udførte Kusk Jen
sen en model 1:24. Den 30. maj 1930 skriver han til Schulze:
Modellen af Baaden fra Hjortespringkobbel er færdig og skønt den er
10 Gange saa lang som den er bred, har den dog tilstrækkelig Stivhed
[=stabilitet] og gaar let over Søen, hvad jeg har forsøgt ved at binde
den bag en Robaad i Helsingør Havn. For at nå et mere pålideligt
resultat laver Kusk Jensen en større model 1:12 af Alsbåden,
som han oftest kaldte den. En mere udførlig omtale af sine
praktiske forsøg med denne model bringer han i sin beretning
Forsøg paa at rekonstruere nordiske Oldtidsskibe fra 1931. Den viste i
alle Henseender samme gode Egenskaber i Vandet som den mindre Mo
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del og drejede villigt til Siderne. For at opnaa dette var Modellen bygget
i Spring, det vil sige, at begge Baadens Ender rejste lidt, saaledes at kun
den underste Stævn var i Vandet omtrent til Foden af Støtten op til den
øverste Stævn. Spring er nødvendigt for en Baad paa ca. 10 Meters
Længde og kun ca. 22 Cm i Bordhøjde Midtskibs. Med saa lav Bord
højde ved Enderne vilde de straks ro Enderne under og den kunde heller
ikke klare sig i nogen Søgang. Paa Modellen er Enderne 35 Cm over
Vandet og den vil kunde bære ca. 7.000 Kg, Mandskabet indbefattet.
Den store Bæreevne og Baadens lille Egenvægt beror for en Del paa, at
Bordgange, Tofter og de bøjede Hasselgrene, der udgør Baadens Spant,
er afsaa tynde Dimensioner og at Brugen afMetal helt er undgaaet ved
atBaaden er syet sammen. Til Schulze skriver Kusk Jensen den 21.
juni 1930: Der er kommen en »Acta Archaeologica«, hvis første Artikel
er om Nydambaaden og højst videnskabelig, kun passer Teori og Praksis
ikke sammen. Forfatteren [H. Shetelig] skriver den behøver ca. 1000
Kg Ballast, det passer ikke. Modellen var fuldt stabil i Vandet allerede
før Spant, Tofter etc. kom i og Stabiliteten øgedes jo dybere den kom.
Vandet kunne ikke sættes i saa stærkt Oprør, at den væltede. Den 12.
juli 1930 fortæller Kusk Jensen, at han har restaureret bådmo
deller på museet og der iagttaget enkelte Ting, som stammer fra me
get gammel Tid, da de syede Baadene sammen. Særlig Islandsbaaden
havde baade Trænagler og Kramper og Syning i Bundplankerne.
Det fremgår klart af Kusk Jensens breve og understreges af
hans hustru Elsines tilføjede kommentarer, at under arbejdet
med modellerne efter de to kendte forlæg, så gik hans mest in
tense spekulationer ud på, hvordan disse skibes forgængere så
ud. Alle genfundne gamle, »oprindelige« træk iagttages for at
blive overvejet og sat i andre sammenhænge for at finde frem til
forbillederne for de fartøjer, der er afbildet på de hundreder af
helleristninger i Norden. Den 12. december erfarer Schulze at
Arbejdet med Bronzealderens Skibsformer fortsættes stadig og vil tage
megen Tid endnu, for der er 3 å4 Hovedtyper med mange Variationer,
som vil nødvendiggøre 3 a 4 Modeller, forførst ved at udføre det i Prak
sis (ikke paa Papiret) vinder man Klarhed over, hvor Vanskeligheden
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ligger i Konstruktionen... maaske skriverjeg en lille Artikel om det, naar
Forsøgene er afsluttede, og fru Elsine kan ikke dy sig for at tilføje:
Hans Ide gaar ud paa, at Oldtidens Baade har været flettet af Grene og
overtrukket med Huder. Den 11. februar 1931 kunne Kusk Jensen
sende Schulze fotografier af tre bronzealdermodeller svøm
mende i vand med tegning af den tilsvarende helleristning taget
fra L. Baltzer’s store værk, hvorfra Det Kgl. Bibliotek hjalp ham
med fotografierne. Og hjælp modtager Kusk Jensen fra mange
sider, som det fremgår også senere i det nævnte brev: En Kollega
fortalte, at i det Herrens Aar 1930 kom han fra Amerika og maatte i
haardt Vejr søge ind til Limeric i Irland og Lodsen kom ud i en Skindbaad padlet af 4 Mand, han spurgte om hvorfor de kom i saadan en
Baad -jo! Skindbaadene klarede sig bedre i haardt Vejr end baade Motorbaade og hvad de ellers havde.
Hvor Kusk Jensens rekonstruktioner af gamle navigationsin
strumenter aldrig heller fra museumsfolks side er mødt med
indsigelser, sikkert fordi typerne var dokumenterede ved John
Sellers tegninger, så blev forholdet noget ændret, efterhånden
som Kusk Jensen blev mere og mere grebet af sine rekonstruk
tioner af fortidsfartøjer. En divergens mellem Handels- og Sø
fartsmuseets direktør Knud Klem og dets nautiske konsulent
blev understreget gennem formuleringen af den arbejdsplan,
der citeres i museets første offentliggjorte årsberetning for
1930-31. Søfartsmuseets vigtigste opgave må være at gøre rede
for skibets udvikling i Norden fra de ældste tider til vore dage.
Gennem bådfundene giver arkæologien os de sikreste oplysnin
ger, men vi har også kendskab til fartøjer fra tidligere tider. Og
Knud Klem fortsætter: »Fra Stenalderen foreligger en Række Fund
af udhulede Egestammer, der afgjort er at opfatte som Baade, selvom
Dateringen af disse Fund ikke altid er let. Fra den mellemliggende Pe
riode, Bronzealderen, er endnu ingen Baad fremdraget, men dog er vi
ikke uden Kendskab. Bronzealderens Kunstnere aftegner - især paa Ra
geknive - deres Tids Skibe, ofte ornamentalt fremstillede, men dog er
disse Afbildninger af den største Værdi. At Skibet har været et yndet og

113

meget benyttet Trafikmiddel viser desuden de Hundreder afFremstillin
ger paa Helleristninger, der især i Bohuslens Klippeflader endnu staar
med praktisk talt den samme Skarphed, som da Fortidens Kunstnere
indridsede dem.

Alle disse Fund giver os et stærkt Indtryk afden Betydning, som Skibet
indtager som Trafikmiddel hos Nordboerne allerede i saa tidlig en Pe
riode. Derfor maa en Fremstilling afnordisk Søfart begynde med en Re
degørelse for disse Fund, der paa den anskueligste og tillige nøjagtigste
Maade viser vore Forfcedres Værk. Skibsfundene kan gengives i Model,
og de kunstneriske Fremstillinger kan kopieres med nøgtern Gengivelse
af, hvad vi ser. Hypoteser og Rekonstruktioner er farlige paa et Muse
um. De maa overlades til Forskere, der behandler det paa Museet frem
stillede Stof«.
På grund af disse synspunkter var det kun en model af Ny
dambåden 1:12, som museet modtog som bestillingsarbejde fra
Kusk Jensen. Hans forslag med hensyn til Hjortspringbådens
udseende forekom for kontroversielle. Fra anden side modtog
museet modeller af »sikre« nordiske oldtidsskibe, Kvalsundbådene, Oseberg- og Gokstadskibene. De mange skibe på danske
kirkers kalkmalerier blev overført på plancher af kunstnerin
den Helvig Kinch, ligesom hun også med stor nøjagtighed gen
gav en række skibsfremstillinger på helleristninger i Bohuslen.
Derimod synes Kusk Jensen nu at have fået et interessefælles
skab med kaptajn Carl V. Sølver, der forskede i de gamle ægyp
teres sivbåde, og som skulle publicere adskilligt omkring dette
emne.

Helleristninger med skibe som motiv. Fra forskellige lokaliteter i Bohuslen.
Samlet og gengivet af Helvig Kinch. Her har vi flere af de ristninger, der inspi
rerede Kusk Jensen til at rekonstruere bådene, hvis nederste køle med opstreger han tolkede som slædekøle. Skibet med barden set som nr. 2 fra neden i
midterste række kaldte han type nr. 1, skibet øverst t.h. blev rekonstrueret som
type nr. 3. Rock carvings with ships as the motif. From various locations in Bohuslen
on the westcoast of Sweden. Collected and reproduced by Helvig Kinch. Here are some
more of the rock carvings which inspired Kusk Jensen to recontruct the boats whose lower
keels he interpreted as sledge keels because of the lines going upward from the keels. He
called the ship with the ram in the middle of the second row from the bottom type no. 1, and
the ship in the top right-hand comer was reconstructed as type no. 3.
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Kusk Jensens planer om at skrive en artikel om sine forsøg
blev realiseret, da praktiske forsøg havde godtgjort, at hans
bronzealdermodeller kunne have været konstrueret som fore
slået, og at de havde været sødygtige. Titlen blev som tidligere
nævnt: Forsøgpaa at rekonstruere nordiske Oldtidsskibe. Med en kort
indledning om sine forudsætninger og de praktiske forsøg med
modellerne af bådene fra Nydam og Hjortespring går han over
til at tale om sine rekonstruktioner efter helleristningernes far
tøjer. Han nærmer sig sin konklusion, nemlig at der har været
tale om skrog flettet af vidjer og overtrukket med skind, ved
først at tale om sproglige levn som »forhudning«, »ishud« etc.
Naar man samtidig ved, at der endnu i Irland bruges Baade flettet af
Vidjer og klædt med Skind og i andre Verdensdele Baadeflettede afVidjer og tætnet med Beg, samt Baade syet afBark eller bundet af Siv, ligger
den Tanke nær, om ikke de Fartøjer, Helleristningerne viser, har været
af lignende Art. Kusk Jensen fandt det dog svært at forklare de
udragende dobbeltstævne eller horn, og den største vanskelig
hed lå i at finde en naturlig begrundelse for det stykke træ med
mange stivere, der er vist under en del af skibsbillederne. Ende
lig fæstnede den Opfattelse sig, at det maa have været vidjeflettede Far
tøjer betrukket med Skind, men saa store og tunge, at de ikke kunde bæres
paa Land, men maatte slæbes op eller sættes paa Ruller og derfor behø
vede en Beskyttelse for Bunden i Form af en Slædekøl og denne findes i
mange Former, lige fra en Slædekøl tæt op til Skibets Bund og til en Slæ
dekøl anbragt paa over Mandshøje Støtter, derjo nok er en Overdrivel
se.
For ikke at genere for meget og gøre Fartøjetfor dybtgaaende, har den
næppe været længere fra Skibets Bund end nødvendigt for at beskytte
denne ved Landsætning og i Floder og Farvande hvor Grunde, Sten og
sunkne Træstammer kunne rive Hul i Skibsbunden. - Slædekølen har
næppe raget mere end højst en Meter neden for Skibsbunden af den
simple Grund, at naar Fartøjet ikke kunne flyde længere og tog Grun
den, maatte Vandet ikke være dybere end at Mandskabet kunne springe
ud og skubbe det frem.
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Forslag til rekonstruktion af båd fra bronzealderen med slædekøl, skroget flet
tet af vidjer og overtrukket med skind. Forbilledet var en helleristning fra Kville
i Bohuslen. Modellen blev udført af Kusk Jensen efter en detailleret konstruk
tionstegning, dateret N ivaa 6. Decbr. 1930 og af ham kaldt type nr. 2. Proposed
reconstruction ofa sledge-keel boat from the Bronze Age with a wickerwork hull covered
with hides. It was modelled on a rock carving from Kville in Bohuslen. The model was
made by Jens Kusk Jensen from a detailed construction drawing made at Niva on Decem
ber 6th 1930 and named type no. 2.

Dernæst kom Spørgsmaalet, hvor store mon saadanne Fartøjer var,
Billederne giver ingen anden Maalestok end de Folk der er afbildet,
gaar man ud fra at Høvdinger eller Kæmper afbildes i overnaturlig
Størrelse kan deres Størrelse ikke bruges, kun for det øvrige Mandskab
synes der at være et rimeligt Forhold imellem Skib og Mandskab.
Paa Alsbaaden var der ingen Aareklamper eller Aaretoller og der
fandtes heller ingen Aarer, men der imod forskelligt formede Padleaarer, hvormed Baaden er padletfrem. - Har Aarer ikke været benyttede
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maa der regnes mindst 75 til 100 Cm. Plads til hver Mand, dette giver
nogenlunde Fartøjets Længde i Forhold til det Mandskab, der er vist,
regner man Længden til omkring 7 Gange Bredden og en rimelig Dybde
i Forhold dertil, faar man et skønsmæssigt Udgangspunkt for Fartøjets
Størrelse.
En helleristning fra Bracka, Brastad sogn i Bohuslen, blev
valgt som den, der syntes at frembyde de fleste dimensioner, da
der på fartøjet var 14 mand foruden en, der blev vist ved siden
af dette. To store krøllede stævne blev opfattet som pynt i lighed
med tilsvarende på Venedigs gondoler og Sydhavsøernes kano
er. En ekstra forstævn måtte anses for at have et praktisk formål
som beskyttelse af forskibet, et angrebsvåben eller begge dele.
Ud fra de viste 14 mand blev den største længde over stævnene
sat til omtrent 15 m og længden til 12 m, bredden midtskibs 2,5
m og dybden midtskibs 0,95 m. Lasteevnen indbefattet mand
skabet blev udregnet til omkring 8.500 kg. Også på vidjefletningens dimensioner blev opgivet mål. Om forsøget med den fær
dige model beretter Kusk Jensen: Modellen blev prøvet den 20.
November 1930 i Helsingør Havn i haard østlig Kuling og der stod Sø
ind i Havnen fra Sundet. Der var ingen Ballast i Modellen, men opretstaaende Træfigurer svarende til Mandskabet og den blev bugseret
rundt i Havnen paa Slæb efter en Færgebaad. Den gik let over Søen,
klarede sig ogsaa tværs i Søen indtil den kom ind i den krappe Sø ved
Bolværket, der skyldes Tilbageslaget, der fyldtes den med Vand, med en
mindre Vindstyrke var det næppe sket.
En helleristning fra Kville, Tanum sogn, viser et fartøj med
29 mand om bord. Dets længde bliver ud fra samme bereg
ningsgrundlag sat til ca. 26 m og lasteevnen til 32.500 kg. Kusk
Jensen kommer med gennemarbejdede forslag om udførelsen
af de tekniske konstruktioner ved befæstelsen af slædekøle til
de mange viste store skibe. Kusk Jensen slutter sin redegørelse
med at trække nogle lange linier gennem totusind års skibsbyg
ningshistorie: Hvorlænge vidjeflettede Fartøjer har været i Brug; -ja,
derom kan der kun opstilles Formodninger, men Vikingerne overtrak
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endnu ved enkelte Lejligheder deres Fartøjer med Huder og endnu i min
Ungdom hændte det, at der maatte trækkes Sejl under et læk Fartøj. - Det
er næppe fordi at de skindbetrukne Fartøjer var upraktiske de er gaaet
afBrug, langt snarere ligger Aarsagen i, at der ikke kunde skaffes 3040 Huder til at beklæde et større Fartøj med, paa Rejserne er det vel ogsaa hændt, at Skindbunden er blevet opslidt og har maattet erstattes med
paasyede Træflader, paa denne Maade er tilsidst hele Yderhuden erstat
tet med Træ, men syet sammen, som paa Alsbaaden, samtidig bliver Vid
jefletningen overflødig saa nær som de tværgaaende Stivere, der findes
paa Alsbaaden i Form af bøjede Hasselgrene. En Træbund kan taale at
slæbes paa Land, - dermed bortfalder Slædekølen, men de dobbelte
Stævne bibeholdes endnu i Alsbaaden. Senere erstattedes de bøjede Has
selgrene af krumme Tvege som i Nydam Baaden og blev til faste Span
ter, men Yderhuden, Bordgangen blev stadig syet eller surret til Span
terne igennem Huller i Kramper paa Bordgangens Inderside, denne
Befæstelsesmaade holdt sig helt op i Vikingetiden. Kun i mindre Baade
og i de Bordgange, der var over Vandet, turde man forlade de vanske
lige Klamper og nagle Bordgangene direkte til Spanterne.
Alt tyder dog paa, at der i Oldtiden fandtes en Mangfoldighed afSki
be, baade med Hensyn til Størrelse og Form rimeligvis ogsaa afforskel
lig Byggemaade efter hvad enhver kunne udføre og havde Midler til.
Dr. Rud. Schulze i Berlin mener, at enkelte Fartøjer har havt to Slæ
dekøle omtrent som Mederne under en Kane, flere af Billederne paa
Helleristningerne synes at støtte denne Opfattelse.
Selv om Forsøg kan give et sandsynligt Resultat, er det dog først ved
Fund fra hine fjerne Tider, der kan faas Beviserfor eller imod og det er
at haabe Søer, Moser eller Floder vil afgive de Minder de gemmer.
Forgæves søgte Kusk Jensen at få sin hektograferede beret
ning med vedlagte fotografier publiceret. Hans trofaste støtte
Rud. Schulze oversatte den til tysk og rådede ham til at sende
hele materialet til Dr. Hans Gummel i Osnabrück. Dette frem
går af brev dateret 24. oktober 1931, og Kusk Jensen fortsætter:
Her har jeg talt med Hr. Direktør Neergaard, Nationalmuseets danske
Afdeling og Dr. J. Brøndsted, der er stærkt interesseret i Spørgsmaalet.
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Rekonstrueret bronzealderfartøj liggende i vandbassin. I baggrunden har
Kusk Jensen tegnet forlægget, en helleristning i Tanum sogn, Bohuslen. På for
lægget ses den nederste køllinie med støtter og krydsstivere af Kusk Jensen tol
ket som en slædekøl. På rekonstruktionen ses forreste ende af denne køl over
vandet. Ældre foto. A reconstructed Bronze-Age vessel lying in a pool of water. In the
background Kusk Jensen has drawn the original, a rock carving from Tanum parish in
Bohuslen. The lower keel with supports and cross struts, which Kusk Jensen interpreted as
a sledge keel, can he seen in the original. In the reconstructed model the front end of this
keel can be seen above the water. An old photo.

Johannes Brøndsted får i november fotografier af modellerne,
for at han kan lave lysbilleder efter dem til brug ved sine fore
læsninger. Opmuntret af denne interesse sender Kusk Jensen
sin afhandling med bilag til inspektør Hans Kjær ved National
museet. I sit svarbrev af 9. april 1932 stiller magister Kjær sig
absolut afvisende over for at kalde Kusk Jensens arbejde for en
videnskabelig fremstilling, hvad denne da også selv havde un
derstreget, at den ikke var. Hans Kjær skriver: Billederne paa

120

Bronzer kan ikke betragtes som mere end dekorative Billeder, hvis En
keltheder f.Eks. med Hensyn til Tallet af »Personer« er bestemte netop
af dekorative Hensyn. For Billeder paa Helleristninger gælder delvis
det samme. De kan kun anses for paalidelige i de groveste Træk. Det er
muligt, at der har været benyttet Slædekøl - det syntes jeg er en afDeres
bedste Ideer -, men for Anvendelse afVidjefletning er der intet virkeligt
Holdepunkt, og Guldbaadene fra Nors - som De ikke benytter - tyder
nærmest paa Anvendelse af Spanter, altsaa med Planker. De er nogle
Aarhundreder ældre end Alsbaaden1. Det maatte i hvert fald vises, at
tekniske Detailler i Alsbaaden tyder paa en ældre Tids Brug af Vidjefletninger. At saadanne Vidjebaade har været og enkelte Steder endnu er i
Brug i fremmede Verdensdele, er intet Bevis. Derimod havde en indgaaende Redegørelse for Limerickbaaden været afInteresse. - Der vides in
tet sikkert om Brug af udhulede Træstammer til Sejlads i Sten- og Bron
zealderen. - Forsøg med smaa Modellers Sejldygtighed kan dog vel ikke
for Dem som praktisk Sømand være synderlig afgørende. - Udtryk som
»forhude« vilde vistnok være at større Værdi, hvis de indeholdt Ordet
»Skind«, altsaa den aftrukne Hud; lignende bruges jo bl.a. om Planter,
hvor der ikke er Tale om noget fremmed tilført.
For Arkæologien er nogen Fantasi en heldig Egenskab, men den maa
benyttes til Fortolkning afIagttagelser; det er det ene afgørende, det ab
solutte Grundlag. Noget af det findes i Deres ældre Fremstillinger om
gamle Sejlmidler og Observationsmuligheder; derfor har de større
Værdi end det nu foreliggende, hvor De er for langt fra det, som endnu
ikke helt er gaaet i Glemme i den praktiske Søfart.
Som Deres Fremstilling nu erformet, kan jeg desværre ikke se, at den
kan finde Plads i noget videnskabeligt Tidsskrift. Men mulig kan den
finde Optagelse i et Dag- eller Ugeblad.
Jens Kusk Jensen svarer den 11. april 1932 særdeles høfligt
og venligt på dette brev, men afvisningen af modelforsøg kan
han ikke lade upåagtet: Modelforsøg tillægges nu ret stor Betydning.
Før SIS »Mauretania« blev bygget i 1907, var der i næsten 2 Aar anstillet Forsøg med forskellige Modeller i Admiralitetets Prøvetank og til
sidst med en Model 47'6” langpaa Tynen og ud i Nordsøen. Skala ca.
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Ragekniv af bronze med indridset skibsfremstilling. Efter Kusk Jensens opfat
telse viste den det endelige højdepunkt inden for bronzealderens skibsbygning.
Fra Hornum, Hvirring sogn ved Horsens. Original på Nationalmuseet, kopi på
Handels- og Søfartsmuseet. Bronze razor with an engraving ofa ship. In KuskJen
sen's opinion it portrayed the art of Bronze-Age shipbuilding at its very peak. From Hor
num, in Hvirring parish near Horsens. The original is at the National Museum, a copy
at the Danish Maritime Museum.

1:20.1 Tyskland findes ogsaa Prøvetanke og mærkeligt nok naaede de
for Sejlskibenes vedkommende det Resultat, at et moderne Sejlskib ydede
alt, hvad det teoretisk skulde og kunde derfor ikke anvise Forbedringer
for Sejl eller Rigning.
Ifølge brev af 16. februar 1932 har Kusk Jensen korrespon
deret med Hans Gummel og har sendt sin artikel til Mannus,
Zeitschrift für Volksgeschichte, hvori den bliver optaget. I en
nær Fremtid haaber jeg at komme til Kiel for at undersøge Nydambaaden,jeg vil lave en Model efter den 1:12 oger i Gang med Tegningerne.
I sit julebrev den 12. december 1932 kan Kusk Jensen fortælle
om sit fortsatte arbejde: Efter en længere Korrespondance har jeg
endelig faaet Forbindelse med Frk. Nissen Meyer, der har undersøgt de
store norske Helleristninger, først til næste Aar kan der ventes en Of
fentliggørelse om Fundet, men hun sendte en Skitse af det største Skib,
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Det var denne model som Kusk Jensen udførte i september 1933 efter den ind
ridsede skibstegning på den foregående illustration. I sin begejstring opfattede
Kusk Jensen rageknivens kultsymbol som mast og sejl. Hele skibet betragtede
han som det sidste stadium af de vidjeflettede skibe med køl, stævne og ræling
af træ. De små takker på forbilledets stævne tolker han som 24 påsatte kohorn
på hver, for at disse kan angive bådens størrelse, en 24-huds båd. Det var tolk
ninger som disse, der i sin tid skyggede for skibshistorikerens oftest solidt un
derbyggede og for sin tid banebrydende ideer. Ældre foto efter model i privat
eje. This was the model which Kusk Jensen made in September 1933 based on the ship
engraving in the previous illustration. In his enthusiasm Kusk Jensen construed the
razor's cult symbol amidships as a mast and sail. He regarded the whole ship as the final
stage of the wickerwork ships with wooden keels, bows and gunwales. He interpreted the
small teeth on the bows of the original as 24 cow horns placed on each bow to show the size
of the boat, i.e. a 24-hide boat. It was this kind of interpretation which at the time cast a
shadow on the ship historian's usually well-founded and epoch-making ideas. Old photo
of a privately owned model.

og efter dette synes der at have været fire Hovedtyper af Fartøjer, nem
lig, smaa Fartøjer uden Slædekøl, større, med Slædekøl gjort fast lige
uden paa Bundplanken - og endelig dem hvor Slædekølen tillige ved
Krydssurringer eller S tivere udgjorde en væsentlig S tyrkelse afhele Far
tøjet. At Kusk Jensen ikke har ladet sig slå ud af Nationalmuseets
afvisning ses af hans brev af 10. april 1933, hvor han har udført
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en model 1:5 af en irsk skindovertrukket »Wicker« (= vidje)
båd efter en tegning fra o. 1680 udført af kaptajn Thomas Phil
lips, som kapt. Sølver havde bragt med fra British Museum i fo
tografi2, men [jeg] ser nu at Proportionerne til et saa let Sejlfartøj sna
rere burde være 1:4 eller maaske 3 V2, naar den ikke skal behøve Ballast,
nu viljeg lave en ny Model, inden jeg begynder med den interessanteste
af dem alle »Et Skib fra Bronzealderen« som den er afbildet paa en
Bronzebarberkniv. Det er rimeligvis sidste Stadium af de vidjeflettede
Skibe med Trækøl, Stævne og Ræling, samt Mast og Sejl.... Et foto
grafi af den færdige model er lagt i brev af 28. september 1933.
Den har Mast og Sejl, men Masten staar en del agter for Midten, des
uagtet sejler den godt Bidevind og for en god Vind. Kusk Jensen har
også lavet en model af en irsk curragh af nyere type, en spantebygning af træ overtrukket med lærred. Her kender vi ikke
hans forbillede.
I efteråret 1933 blev ni af Kusk Jensens fartøjsmodeller ud
stillet i Industribygningen i København på en »Trafik- og Færd
selsudstilling«. Søfarten efter oldtiden blev illustreret ved mo
deller fra Handels- og Søfartsmuseets samlinger og sluttede
med de nyeste motorskibe fra Burmeister & Wain.
I januar 1934 leverede Kuskjensen en model 1:12 af Nydam
båden til museet i Stockholm, og også Hjortspringbåden arbej
dede han videre med. I brev af 2. november 1935 fortæller han:
Jeg har omtrent en Model færdig afAlsbaaden efter [National] Muse
ets Maal 12,75 x 2,00 x 0,70 m foruden de udløbne Stævne, der var
ødelagt. Tegninger forelå ikke, så Kuskjensen målte selv stum
perne på stedet, som han fortæller i brev af 21. december 1935.
I dette julebrev til Schulze kan han også fortælle, at han samme
dag har sendt en model af Alsbåden til museet i Stockholm, en
model magen til den, der er på Kronborg.
Kusk Jensen var almindeligt anerkendt som skibshistoriker
og blev brugt som konsulent ikke alene af Handels- og Søfarts
museet, men også af andre museer og forskere. Han blev såle
des tilkaldt af Nationalmuseet i april 1934, da man i de gamle
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Model af sejlførende irsk curragh, skroget er flettet af vidjer og overtrukket
med skind. Rekonstrueret af Kusk Jensen efter en tegning af capt. Thomas
Phillips fra o. 1680 benævnt: »A portable Vessell of Wicker ordinarily used by
the Wild Irish«. Handels- og Søfartsmusset. Model of a sail-carrying Irish
curragh. The hull is wickerwork covered with hides. Reconstructed by Kusk Jensen from
a drawing by Captain Thomas Phillips from about 1680 and entitled: »A portable Vessell
of Wicker ordinarily used by the Wild Irish«. Danish Maritime Museum.

nordboruiner på Grønland havde fundet noget træ, halvfær
dige stævne til bådmodeller eller legetøjsbåde.
Efter Kusk Jensens død i 1936 modtog Handels- og Søfarts
museet som testamentarisk gave en model af Hjortspringbå
den, sandsynligvis identisk med modellen efter de reviderede
mål, som han havde udført i 1935, og som siden da havde stået
på museet. Ved kaptajn Sølvers mellemkomst købte museet af
fru Elsine tre af Kusk Jensens rekonstruktioner af vidjeflettede
skibe, nemlig en bronzealderbåd og to irske både, wickerbåden
og en nyere curragh. I Handels- og Søfartsmuseets beretning
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for regnskabsåret 1937-38 skriver Knud Klem i anledningen af
disse erhvervelser bl.a.: »De mærkelige Helleristningsbilleder
har givet Anledning til mange Betragtninger over Skibenes Op
bygning i Tiden forud derfor, men endnu savner man dog her
sikre Holdepunkter. Ogsaa Kaptajn Kusk Jensen beskæftigede
sig med disse tidlige Skibsformer og har ved Sammenstillingen
af Helleristningsbillederne med visse nyere irske Skibstyper,
der viser flettede Baade, overtrukne med Skind, og paa Grund
lag af sin praktiske Sans givet en Rekonstruktion af Bronzealde
rens Skibe. Selvom denne Tydning maa betragtes som tvivlsom,
idet intet Oldtidsfund hidtil har bragt Vidnesbyrd om, at vore
Forfædre har benyttet vidjeflettede Baade, giver dog den Re
konstruktionsmodel, som Museet nu har modtaget, et interes
sant Bidrag til Studiet«.
Kendte fartøjsmodeller og rekonstruktioner udført af Jens
Kusk Jensen:

Nydambåden
Hjortspringbåden
Curragh
»Wicker-Vessel« fra o. 1680
Bronzealderbåd I (m.vædder)
Bronzealderbåd II
Bronzealderbåd III (slædekøl
m. krydssurringer)
Bronzealderbåd IV (m.sejl)

Handels- og
Søfartsmuseet

Sjöhist. Mus.
Stockholm

model 1:12
model 1:12
model
model
foto
model

model 1:12
model 1:12

foto
foto

Familieeje

model
model

model

Som det fremgår af Kusk Jensens breve, så betragtede han al
drig en fartøjsmodel som færdig. Rekonstruktionerne af forti
dens skibe lukkede op for uendelige muligheder, de to model
ler efter jordfund ændrede han, efter at han selv havde opmålt
de originale fartøjer. Derfor har Kusk Jensen udført et større
antal modeller, end det fremgår af oversigten. Den har kun til
formål at vise, hvor Kusk Jensens modeller kan ses i dag i origi
nal eller for nogles vedkommende i fotografi. Kusk Jensen ud
stillede ni modeller på trafikudstillingen, men vi kender i dag
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kun otte. Ganske vist udførte Kusk Jensen i sin ungdom en
smuk model af et barkskib, men den blev i 1907 ophængt som
kirkeskib i Vester Assels kirke på Mors.
Jens Kuskjensen var en særdeles habil instrumentmager og
modelbygger, og hans navigationsinstrumenter såvel som hans
modeller af dokumenterede fartøjer er en berigelse for vort
eget museum og for de øvrige samlinger, som Kuskjensen be
tænkte.
Fra mange sider ved vi, at hans største interesse i de sidste år
var at genskabe bronzealderens fartøjer ud fra praktiske for
søg, og netop i disse år vil det være af interesse at tage denne
side af hans virke op til nyvurdering. Vi kan undre os over Na
tionalmuseets totale afvisning af modelforsøg, men dette lå på
den tid uden for den historiske videnskabs erfaringsgrundlag.
Ganske vist var der foretaget forskellige praktiske forsøg, men
de var gjort af folk, der ligesom Kuskjensen kom fra erhverv,
hvor årtusinders praktiske erfaring talte mere end lærde te
orier.
En foregangsmand var godsejer N.F.B. Sehested, Broholm
på Sydfyn, der i 1878 kunne demonstrere over for folk fra Old
nordisk Museum, at han i praksis var ved at afprøve brugen af
flintredskaber. Oldtidsforskerne havde flittigt diskuteret frem
stillingen af flintredskaber og deres brug, men ingen afprøvede
teknikken før Sehested. Hans gæster i hine majdage i 1878 så
træer blive fældet med stenøkser, der blev skåret med flækker,
og der blev skrabet skind. Sehested forsøgte sig med forskellige
skæftninger af flintredskaberne, han studerede slidsporene på
dem og publicerede i 1884 sine rapporter. Forsøgene blev fulgt
op af kaptajn G.V. Smith. Forskerne nøjedes med at trække på
smilebåndet over, at Sehested havde fældet grantræer, en træ
type, der ikke fandtes i Danmark i yngre stenalder, og af stam
merne bygget en norsk bjælkehytte. Kun teorier bygget på »sik
re« fund blev anerkendt som arkæologisk forskning.
Inden for søfartshistorien blev mod århundredets slutning
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Model af nyere irsk curragh udført af Kusk Jensen efter ukendt forlæg. Her er
vidjefletningen afløst af et spinkelt, men tæt træskelet, i stedet for skind er sejl
dug brugt som klædning. Handels- og Søfartsmuseet. Model of a later Irish
curragh huilt by Kusk Jensen and modelled on an unknown source. The wickerwork has
in this case been replaced by a flimsy but compact wooden skeleton, and covered with
canvas instead of hides. Danish Maritime Museum.

foretaget et rekonstruktionsforsøg. En 35-årig norsk kaptajn,
Magnus Andersen, fik indsamlet midler til at lade bygge en kopi
af Gokstadskibet, og i dette fartøj krydsede han og en frivillig
besætning Atlanten i 1893. Formålet var at vise skibet og det
norske flag ved Verdensudstillingen i Chicago, og vovestykket
vakte stor offentlig interesse. Selvom Magnus Andersen i sin
bog om turen ikke lagde hovedvægten på de indhøstede erfa
ringer med hensyn til skibets sødygtighed og evne til at manøv
rere, så blev der dog gjort nogle værdifulde iagttagelser om ski
bets stabilitet og styreårens effektivitet. Vikingeskibet står den
dag i dag udstillet i Lincolns Park i Chicago. Gokstadskibets ud
graver var stærkt imod hele eksperimentet, der før 1917 over
hovedet ikke blev omtalt i den historiske og arkæologiske litte
ratur.
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Da Thor Heyerdahl i 1947 foretog sin sejlads fra Peru til Tuamotuøerne på balsatræsflåden Kon-Tiki, kneb det også meget
med anerkendelsen fra forskernes side. Lidt bedre gik det fra
1969-70, da Heyerdahl rekonstruerede ægypternes papyrusbå
de, og »Ra II« krydsede Atlanten. Nu er Thor Heyerdahl et re
spekteret medlem i »kredsen«.
Også herhjemme blev der først efter Kusk Jensens død fore
taget efterlignende eksperimenter af videnskabsmænd. De
første blev udført af kulturhistorikeren Axel Steensberg, der
tog fat på agerdyrkningens praktiske problemer ud fra sin bag
grund som landmand. Disse forsøg inspirerede andre, men
først efter 1960 er værdien af de praktiske forsøg blevet almin
deligt anerkendt. I dag er Danmark et foregangsland inden for
den analytiske forskning omkring efterlignende eksperimenter
og rekonstruktioner, og adskillige internationale seminarer er i
de senere år blevet afholdt her i landet. I det følgende vil vi dog
koncentrere os om praktiske forsøg med forhistoriske fartøjsty
per.
I sin disputats om helleristninger i Vestfold (1961) kommer
den norske arkæolog Sverre Marstrander frem med sit bud på,
hvorledes de afbildede fartøjer havde været konstrueret. Han
fandt frem til, at det måtte have været skindbåde, og han forkla
rer de store dobbeltstævne som en slags beskyttelse af skroget
ved landsætning. Stregerne mellem ræling og køl, som Kusk
Jensen tolkede som stivere til slædekølen, ser han som spanter,
der ligesom på den grønlandske konebåd, umiak’en, kan ses
gennem skindklædningen i modlys. Når mange af ristningerne
har løse ender uden for skroget, forklarer Marstrander det ved,
at disse har været både flettede af vidjer og beklædt med skind.
Efter hans rekonstruktionstegning udførte en bådebygger i
1971 et fladbundet, kanolignende fartøj på knapt syv meters
længde. Klædningen var sammensyede kohuder trukket over
et spinkelt skelet af sammensurrede grene. Sejlforsøgene med
en seks mands besætning viste, at båden var meget sødygtig, og
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at dobbeltstævnene gav den en særlig evne til at ride stormen af.
Konklusionen af dette praktiske forsøg blev formuleret af Mår
strander, ganske som Kuskjensen havde gjort det godt 25 år
tidligere, nemlig at det ikke hermed er bevist, at skibsbillederne
på helleristningerne repræsenterer skindbåde. Forsøget viser
kun, at det er muligt at omsætte helleristningernes skibstegnin
ger til en skindbåd, der er sødygtig, og som har kunnet sejle ret
langt omkring.
Samtidig med det norske eksperiment lavede man i Vikinge
skibshallen i Roskilde et rekonstruktionsforsøg af Hjortspringbåden i fuld størrelse. Man høstede mange praktiske erfaringer
ved at efterligne hele fremstillingsprocessen. Ved dette som ved
senere konstruktionsforsøg af fartøjer lagde man vægt på at be
nytte autentiske materialer, redskaber og metoder. Ser man
den rekonstruerede Hjortspringbåd fra siden, minder den for
bavsende meget om helleristningernes fartøjer. Derfor mener
nogle, at helleristningerne kan forestille plankebyggede både.
Efter 2. verdenskrig er der gjort mange skibsfund - også fra
bronzealderen. I 1946 blev fundet en sammensyet plankebund
af en (færge?) båd ved Humberfloden i England. Den er ved
kulstof 14 metoden dateret til o. 1500 f.Kr. Ved Fife i Skotland
er i bronzealdergrave den døde fundet gravlagt i en coracle,
den lille vidjeflettede, skindovertrukne båd, som en mand
kunne transportere over ryggen. I gravene kan kun skindet og
bådens omkreds erkendes. Ethvert spor af vidjer eller grene er
forsvundet.
Problemstillingen træ eller skind blev første gang trukket
skarpt op i 1937 af svenskeren Ph. Humbla. Han gav en dybtgå
ende behandling af spørgsmålet om helleristningsskibene og
deres udvikling frem til de kendte bådtyper fra jernalder og vi
kingetid. Humbla afviste teorien om, at plankebåden havde ud
viklet sig fra skindbåden, som værende ren fantasi. Indlæg har
afløst indlæg i diskussionen. I vore dage går ganske mange ind
for, at helleristningernes fartøjer kan have været skindbåde3.
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Vigtigere er det dog, at det analytiske studium af bådebyg
ningsprocesserne har gjort det almindeligt anerkendt, at der
ikke er en ubrudt linie i nordisk skibsbygning. Skindbåden og
stammebåden, sidstnævnte øget ved udspænding og påsatte
planker, har hver deres udviklingshistorie, der går meget langt
tilbage. Og Kusk Jensen ville af hjertet have støttet de forskere,
der mener, at skindbåden i fjerne tider var den største og den
mest sødygtige.
Ved sine praktiske rekonstruktionsforsøg af fortidens fartøj
er var Jens Kusk Jensen en foregangsmand. Tyve år senere ville
hans forsøg være blevet anerkendt af forskere, med hvem han
kunne være kommet i en dialog om de væsentlige problemer.
Man kunne have undt Kusk Jensen, om han fra 1957 kunne
have oplevet fundet og udgravningen af de fem vikingeskibe
ved Skuldelev. Lige så meget ville det have glædet ham at se
ideen ved den praktiske afprøvning anerkendt. Fjorten kopier
af vikingeskibe har i de sidste tyve år sejlet vore farvande tynde,
og det største af disse fartøjer, »Saga Siglar«, en kopi af Skuldelevskib nr. 1, afsluttede i foråret 1986 sin verdensomsejling.
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Noter
1 I dag mener man, at offerfundet fra Nors, hvori var o. 100 små bådmodeller
af guldblik, er samtidig med Nydambåden, dvs. at de ikke går tilbage til
bronzealderen, der iflg. vor meget summariske tidstabel går fra omkr. 1500
til 400 f.Kr. Helleristninger af skibe er meget svære at datere inden for dette
tidsrum. Man mener dog, at de fleste er udført i periodens sidste del.
2 Phillips tegning gengivet i R. Morton Nance: Wicker Vessels. Mariner’s
Mirror. Vol.VIII, nr.7, 1922, s. 199-205, Fig.7.
3 Spørgsmålet omkring skindbåde i bronzealderen er senest behandlet af Bo
Lindmark: Förspända Båter, Del 1-2, Meddelanden från Marinearkeologiska Sällskapet, 9.årg., 1986, nr. 1, s.26-41, nr.2, s.21-29.

Jens Kusk Jensen’s Practical Experiments and Reconstructions
Summary

In our day Denmark has become one of the leading countries in the study of
imitative experiments and reconstructions. These terms were unknown in Kusk
Jensen’s day and the concepts they represent were not recognized by historians
of the time. However, being a navigator Kusk Jensen came from a profession
where many centuries of practical experience counted more than theories.
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Kusk Jensen began his investigation into the use and degree of precision of
historical navigation instruments while still a seaman. He constructed models of
all the instruments which are portrayed and named in John Seller’s »Practical
Navigation«, London 1672, and tested them at sea. Not only The Danish Mari
time Museum at Kronborg, but also museums in Norway, Sweden, England and
Scotland have received a set of instruments.
As a retired shipmaster Kusk Jensen was appointed to the Danish Maritime
Museum in 1929 as a nautical consultant. Here he built models of the two
prehistoric vessels »Hjortspringbåden« from the third century B.C., and »Ny
dambåden« from around 300 A.D. Later Kusk Jensen revised the models after
taking his own measurements of the excavated parts of the boats.
Soon, however, Kusk Jensen became entirely absorbed in one thing: to
determine the construction of the ships which were portrayed in the rock carv
ings of the Bronze Age. He interpreted them as skin boats built with wickerwork
hulls which were covered with animal hides. His knowledge of the Irish and
British skin boats, corracles and curraghs, tended to confirm his theories, and
among his models there was a wickerwork vessel covered with skins based on a
drawing from 1685, as well as a later curragh covered with canvas. He inter
preted the diagonal and straight lines which stretched from the keel to the gun
wale in the rock carvings as struts and supports for a sledge keel.
Kusk Jensen tested the seaworthiness of all his models by towing them behind
a boat in Elsinore harbour. The many and detailed drawings he made of
Bronze-Age ships caused his reconstructions to be dismissed by science as mere
products of the imagination and his experiments with models to be judged
worthless. Today it is well-known that only through imitative experiments- i.e.
by imitating the building process in authentic materials, methods and im
plements before carrying out the practical sailing experiments- is it possible to
produce useable documentary evidence of our ancestors’ nautical ability; but in
his own time Kusk Jensen was a pioneer in this field.
On top of his reconstructions of navigation instruments and pre-historic
vessels Kusk Jensen has left illustrated reports on his experiments, and on the
results which he achieved with these reconstructions and navigation instru
ments.
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Fra Dannebrog til Stars and Stripes
under 1. verdenskrig
Hans Isbrandtsens første år i USA
Af

Kaj Lund og Frederik Frederichsen

Under 1. verdenskrig søgte mange i det neutrale Danmark at drage fordel af de kraftigt
stigende fragtrater. 1 artiklen præsenteres kulgrosserer og skibsreder AlbertJensens og den
unge fremadstræbende shippingmand Hans Isbrandtsens virksomhed, som foregik i et in
ternationalt miljø med hyppige skibshandler, omregistreringer og chancebetonede aftaler
i en risikofyldt sejlads mellem de krigsførende lande.

Skibenes fart i krigstid og ikke mindst under 1. verdenskrig har
på mange områder været et mørkelagt kapitel, og for eftertiden
er det ofte svært at skaffe oplysninger om hændelserne i disse
år. Her skal berettes om en enkelt episode fra 1914 til 1918 med
dampere, hvis danske navne i de fleste tilfælde kun ganske spo
radisk er nævnt i officielle kilder.
Aktiviteterne blev sat i gang af skibsreder Albert Jensen, som
i 1908 nedsatte sig som kulgrosserer i København, men som
samtidig sammen med slægtninge var interesseret i skibsfarten
på Rusland, blandt andet i et bugser- og bjergningsselskab i St.
Petersburg. Da Rusland i 1914 blev deltager i krigen, var mulig
hederne for en skibsreder i det neutrale Danmark stærkt redu
cerede med hensyn til farten på de baltiske havne, og nogle få
måneder efter udbruddet af 1. verdenskrig begyndte Albert
Jensen derfor at opbygge en flåde af second-hand trampdam
pere indkøbt fra Danmark, Norge, Sverige, Holland og andre
neutrale lande. Man blev hurtigt klar over, at pengemidlerne
hertil stammede fra udenlandsk kapital, hvilket i øvrigt ikke var
usædvanligt. Allerede før krigen, men navnlig i årene 1914135

1918 kontrolleredes flere af de betydeligste kulkompagnier i
Danmark af britiske, tyske eller hollandske interesser. I besty
relserne for Albert Jensens rederier fandtes tyske navne som
I.C.G. Ricke, H. Wahle og Hugo Stinnes, hvoraf den sidste var
kendt som en betydelig tysk skibsreder med interesser i miner
og jernindustrien i Mülheim a.d. Ruhr.
Hugo Stinnes var i øvrigt gift med en datter af Albert Jensen,
og da denne datter døde i en forholdsvis ung alder, ægtede Stin
nes en søster til hende.
Til at drive denne hurtigt voksende trampflåde søgte Albert
Jensen en dygtig shippingmand, og på anbefaling fra A.P. Møl
ler antoges dennes fætter Hans Jeppesen Isbrandtsen, der
straks kunne tage sig af tre dampere, som i december 1914 var
overtaget fra C.K. Hansen: »Dorthe Jensen« ex »Vording
borg«, »Ellen Jensen« ex »Hundborg« og »Island« ex »Esrom«.
(For data om samtlige skibe i denne artikel, se den efterføl
gende skibsliste).
I løbet af de første måneder i 1915 øgedes flåden hurtigt ved
indkøb af 7 skibe fra Norge: »Vinland«, »Vestland«, »Lap
land«, »Nyland«, »Sydland« , »Haugarland« og »Rygja«, hvor
af sidstnævnte så vidt vides aldrig nåede at få noget dansk navn.
Fra Uruguay købtes »Falkland«, fra Holland anskaffedes tre
skibe: »Grønland«, »Djursland« og »Zealand« og fra Græken
land kom »Finland«, »Gotland« og »Cleveland«. Endelig købtes
to mindre, tidligere danske dampere fra Landskrona: »Hög
land« og »Livland« samt muligvis en tredie damper (»Finland«
II?)
Sandsynligvis ejede Albert Jensen yderligere nogle få skibe
ud over de her nævnte 19 dampere, men i denne periode fore
gik køb og salg så hurtigt, at det senerehen har været umuligt at
få rede på alt, hvad der skete, især også fordi dagspressen ikke
måtte nævne køb og salg fra og til udlandet.
Som tekniske repræsentanter for Albert Jensen ved købet af
skibene fungerede det dengang særdeles anerkendte skibsin-
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Skibsreder Hans Jeppesen Isbrandtsen, født i Dragør 7. september 1891, død
på Wake Island 13. maj 1953. Shipowner Hans Jeppesen Isbrandtsen, bom in
Dragør on September 7th 1891, died on Wake Island on May 13th 1953.
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spektionsfirma Brorson & Overgaard, der forøvrigt allerede i
en lang årrække havde været Germanischer Lloyd’s repræsen
tanter for Danmark. Så snart dette firma havde undersøgt ski
bene og anbefalet købet, blev dette endeligt afsluttet og hvert
skib registreret under et separat aktieselskab, men stort set med
samme økonomiske baggrund og samme bestyrelsesmedlem
mer i hvert selskab, og medens Albert Jensen tog sig af alle disse
transaktioner, klargjorde Hans Isbrandtsen skibene til afgang
og fortsat sejlads.
Det skal her kort nævnes, at der også i andre neutrale lande
skabtes mange sådanne rederier, f.eks. i Norge, hvor der gene
relt var britisk kapital bag ved, men også i dette land skabtes se
nere en koncern med mange enkeltrederier med tysk baggrund
(»Lea«-rederierne), og Albert Jensen/Hugo Stinnes arrange
mentet var således ikke noget specielt dansk fænomen.
Umiddelbart efter udbruddet af fjendtlighederne i 1914 var
næsten hele den skandinaviske søfart paralyseret. Allerede om
aftenen den 27. juli, tidspunktet for den første krigserklæring,
adviserede Rusland udlægningen af en minespærring ved Riga,
og hurtigt efter blev både de krigsførende og de neutrale landes
territoriale farvande beskyttet med bevogtede minefelter. Den
neutrale skibsfart var desuden udsat for stor risiko fra ukontrollerede minefelter udlagt af de krigsførende i internationalt
farvand. Dette dødvande for de skandinaviske handelsflåder
søgtes imidlertid hurtigt modvirket ved stiftelsen af krigsforsik
rings-institutioner samt ved fastsættelsen af krigstillæg til de sø
farendes lønninger, og skibene kom da også snart i fart igen for
at udnytte de økonomiske fordele af de med eksprestogsfart sti
gende fragtrater.
Kontrollen af den neutrale skibsfart blev hurtigt lagt i hæn
derne på The Royal Navy. En lang minespærring fra den belgi
ske kyst til Thames området sikrede troppetransporterne til
kontinentet og tvang samtidig hele skibstrafikken til at passere
tæt op til de britiske kyster, hvor britiske patruljeskibe stand-
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sede ethvert handelsskib, de stødte på, for inspektion af lad
ningspapirerne.
I begyndelsen sigtede den britiske kontrol hovedsagelig på at
opfange neutrale skibe med destination til tyske havne, men in
spektionen blev også her hurtigt skærpet, og skibene blev diri
geret til engelske havne for grundig inspektion af ladning og
dokumenter.
Hans Isbrandtsen søgte at holde sine skibe beskæftiget med
transporten af kul og andre varer af vital betydning for de skan
dinaviske lande, og uafhængigt af de tyske kapitalinteresser i
skibene var returfragten oftest fødevarer til allierede havne for
trinsvis i det britiske område, men også egentlige krigsfornø
denheder var blandt de danske skibes ladninger, således lastede
S/S »Vestland« 5300 tons jernmalm i Narvik bestemt for
Middlesbrough, men det blev desværre en skæbnesvanger rej
se. Skibet forsvandt sporløst i april 1915.
En af Albert Jensens ældre skibsførere, Alfred E. Magleby,
tidligere Dragørlods, mindes sin første rejse for rederiet under
krigen. Han var 2. styrmand i »Hundborg«, da skibet blev over
taget fra C.K. Hansen og omdøbt til »Ellen Jensen«. Efter nogle
få Nordsørejser blev såvel dette skib som det ligeledes mindre
»Dorthe Jensen« solgt, og Alfred Magleby blev da forfremmet
til 1. styrmand i den større S/S »Finland«, der blev overtaget i
London i februar 1915. Han beretter:
»Med dette skib indtog vi en ladning kul til Venedig, hvorfra
vi fortsatte i ballast til Baltimore/USA. Her lastede vi korn til
Sverige. Hidtil havde vi sejlet på et interimscertifikat (foreløbigt
dokument før endelig registrering), men nu blev det nødven
digt at sætte kursen hjemad, for at vi kunne blive endeligt regi
streret i Danmark sammen med yderligere fem skibe, købt i ud
landet af rederiet. De danske myndigheder forhalede imidler
tid indregistreringen, da de var alt andet end ivrige efter at for
syne vore skibe med de endelige certifikater i den formening, at
der var for meget tysk kapital i foretagendet«.
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Det er korrekt, at størsteparten af Albert Jensens skibe al
drig opnåede endelig indregistrering under dansk flag. Største
parten sejlede med det såkaldte interimscertifikat eller endog
med et foreløbigt dokument udstedt af det lokale danske kon
sulat i overtagelseshavnen. Efterhånden som krigen udviklede
sig, mødte rederierne adskillige vanskeligheder såvel fra dan
ske som udenlandske myndigheder.
Kort efter at briterne havde erklæret Nordsøen for fjendtligt
territorium, svarede tyskerne den 4. februar 1915 med at er
klære alle farvandene rundt de britiske øer for krigsområde.
Den britiske reaktion herpå kom den 11. marts i form af et »or
der in council«, som dekreterede kontrol af alle handelsskibe,
der var beskæftiget i nordeuropæiske farvande. Denne kontrol
omfattede også en nærmere undersøgelse af, hvem der var ski
benes egentlige ejere.
Både de danske og de britiske myndigheder skærpede yderli
gere deres undersøgelser, da man opdagede, at Albert Jensen
var indblandet i forbudte leverancer af kobber fra Danmark til
Tyskland. Han fik i øvrigt 60 dages fængsel for forholdet, en
vistnok noget tvivlsom dom med basis i de danske myndighe
ders ønske om specielt at tækkes de allierede. De to brødre, som
ejede skonnerten »Mercur«, der blev benyttet til transporten af
kontrabanden, fik 3 års fængsel og mistede retten til at føre
skib.
Hans Isbrandtsen kendte intet til alt dette, indtil politiet ban
kede på døren til rederikontoret, Kalvebod Brygge 2, i søgen ef
ter hans arbejdsgiver. Isbrandtsens slægtninge afslørede sene
re, at smugleraffæren havde chokeret ham umådeligt og skabt
megen fortvivlelse hos ham. Den dag, Albert Jensen blev arre
steret, vendte Hans Isbrandtsen hjem ærgerlig og bekymret og
smed sig på sofaen uden at ville tale med nogen. På trods af
denne tragiske hændelse forblev Isbrandtsen dog loyal over for
Albert Jensen og fortsatte sit arbejde med driften af flåden un
der dennes fravær.
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Det stod imidlertid klart, at en fortsættelse af sejladsen under
dansk flag i så tæt nærhed til de to krigsførende parter ikke
kunne gennemføres med godt resultat, da man samtidig kon
stant måtte udsætte sig for risikoen for, at skibene blev opbragt
af de allierede patruljeskibe. Man besluttede derfor at overføre
skibene til amerikansk jurisdiktion, men hvordan dette egentlig
lykkedes kan næppe nogen sinde fastslås. I henhold til USA’s
forfatningsmæssige love skulle et skib være bygget i Staterne
som en første betingelse for at opnå retten til at sejle under Stars
and Stripes, men i slutningen af 1914 gennemførte kongressen
»the neutrality act«, der for at imødegå en eventuel tonnage
mangel tillod udenlandske skibe at opnå U.S. registrering på
visse betingelser. En af disse var, at skibene ikke på nogen måde
måtte bidrage med forsyninger til nationer, der var omfattet af
fjendtlighederne.
Der blev nu dannet et nyt amerikansk rederi til at overtage
Albert Jensens skibe. Efter sigende blev dette muliggjort, da Al
bert Jensen var i familie med Hugo Stinnesslægten i Mülheim,
der atter var i familie med Wagenhessert familien i Buenos
Aires, der igen udgjorde forbindelsesledet til Richard Wagner
i Milwaukee/Wisconsin »the sugar king of the Middle West«.
Wagner drev også et stålkonstruktionsfirma sammen med Phil
Herzog, der også boede i Milwaukee.
Rederiet: The American Transatlantic Company Inc. med en
aktiekapital på 2,5 millioner dollars (herefter anført som
A.T.C.) stiftedes med Richard Wagner som præsident og Phil
Herzog som vicepræsident, og da ingen af disse to herrer havde
nogen forudgående erfaring med skibsfart, blev det besluttet,
at Hans Isbrandtsen skulle tage til New York for at lede skibe
nes drift og befragtning. Ved Isbrandtsens ankomst til New
York i maj 1915 blev rederiets første kontor oprettet i værelse
nr. 2635 i Whitehall bygningen. Senere flyttede man til nr. 17
Battery Place.
Endnu et amerikansk rederinavn optræder dog også i forbin141

delse med skibenes omregistrering, idet der som officiel ameri
kansk køber optræder en organisation med titlen: Foreign
Transport and Mercantile Corporation, og for at gøre det ind
viklede system af æsker fuldkommen blev der dannet et sær
skilt, økonomisk uafhængigt rederi for hvert skib, således som
det også havde været tilfældet under dansk flag. Herved be
grænsede man både den økonomiske risiko og hvert enkelt
skibs ansvar ved eventuelle havarier. Således ejedes S/S »Allaguash« på papiret af The Allaguash Steam Ship Corporation
Inc. og så fremdeles.
Det er interessant at konstatere, at A.T.C. åbnede et afde
lingskontor i København ledet af Theodor Lahr, der var Hugo
Stinnes’ agent i Rotterdam. Lahrs danske assistent var kaptajn
Julius Siemssen.
I juni ansattes en dansk skibsingeniør, Carl J. Høgstedt, som
surveyor og teknisk assistent for Hans Isbrandtsen. Høgstedt
havde tidligere været ansat hos Kjøbenhavns Flydedok & Skibs
værft A/S som skibsingeniør i reparationsafdelingen og havde
allerede tidligere drøftet muligheden af ansættelse hos Albert
Jensen, men nu blev endelig aftale truffet på afdelingskontoret
i København mellem Høgstedt og Lahr samt Albert Jensen, der
atter var blevet løsladt. Carl Høgstedt, der senere blev svoger til
Hans Isbrandtsen, blev straks sendt til New York, og han fortæl
ler herom: »Jeg betragtede denne chance til at være for god til
at afslå, og min hidtidige arbejdsgiver var venlig nok til at accep
tere min fratræden med udgangen afjuni. Min umiddelbare fo
resatte på Flydedokken, herr Sandersen, gjorde sit bedste for at
tage modet fra mig. Han fortalte mig, at mit nye job kun ville
blive en forbigående episode og lignende vendinger om arbej
dets usikkerhed. Men jeg var fast besluttet på at tage af sted, og
det har jeg aldrig fortrudt siden. Det udviklede sig nemlig til et
livslangt samarbejde med Hans Isbrandtsen, under hvilket vi al
tid har næret gensidig tillid og respekt for hinanden, og som det
viste sig: vi kunne arbejde godt sammen.
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En af de første dage i A.T.C.’s kontor fik jeg at vide, at »Es
rom«, der var købt fra C.K. Hansen, ville ankomme til New
York i slutningen af juli, og at skibet skulle gennemgå survey
der, så jeg måtte hellere omgående forberede mig på at tage af
sted til New York for at kunne tage mig af dette eftersyn.
På den tid var der, selvom krigen rasede rundt omkring Dan
mark, kun få formaliteter at ordne for at kunne rejse til Ameri
ka. Hverken pas eller andre dokumenter behøvedes, og så
længe du kunne betale for din overrejse og var ved nogenlunde
godt helbred ved ankomsten, var du velkommen. Jeg havde
ikke meget andet at gøre end personligt at gøre klar til afrejse.
Den 8. juli 1915 sejlede jeg fra København om bord i »Oscar II«
og ankom til Hoboken/New Jersey den 21. juli. Med mig fulgte
også Niels Arnesen fra Dragør. Han skulle være 1. styrmand om
bord på et af skibene, når det ankom til USA.
Da vi kom i land på Scandinavian America Lines pier 124 i
Hoboken, var Isbrandtsen mødt op for at byde os velkommen
til dette store land. Han var allerede en »oldtimer« derovre; han
havdejo været i New York i seks uger. En drager fra Meyer’s ho
tel i Hoboken overbeviste Arnesen og mig om, at det var et godt
sted at bo, og Arnesen sørgede for, at vor bagage kom til hotel
let, medens jeg fulgte med Hans Isbrandtsen til kontoret i
Whitehall bygningen. Jeg husker, at Isbrandtsen på færgen
over Hudsonfloden trak en plade chokolade op af lommen og
delte den med mig. Da han skulle være så tidligt på kajen i Ho
boken, havde han ikke haft tid til at få nogen morgenmad.
Det var meget varmt den dag, og da Arnesen kom til kontoret
om eftermiddagen, var han næsten helt udkørt - han var en me
get kraftig mand på vel lidt over 100 kg. Han faldt omgående
ned i den nærmeste, ledige stol, men da han ville rejse sig igen,
klæbede han fast til den. Varmen fra hans kødfulde bagdel
havde blødgjort stolesædets lak, og hele mønstret af vævningen
i hans bukser var aftegnet på stolen og forblev der, sålænge vi
havde den. Efter den tid kaldte Isbrandtsen den altid for »Ar-
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nesens brøler«. I august kom min far til New York med S/S
»Gotland«, og i løbet af efteråret fulgte så flere af skibene«.
Ingen af Albert Jensen-skibene havde anløbet havne i USA
før Isbrandtsens ankomst, og da skibene var på de britiske myn
digheders sorte liste, var det af yderste vigtighed, at de undgik
at blive opbragt, før de havde afsluttet de indtil da indgåede
fragtaftaler. Under påberåbelse af doktrinen om vedvarende
rejse ville Royal Navy ikke godkende en officiel registrering i
USA, så længe skibet sejlede i en charter, der var indgået af de
tidligere ejere.
Bestræbelserne for at ændre flåden af »Land«skibene fra
Dannebrog til Stars and Stripes resulterede i et fantastisk slag,
som varede næsten et år og blev udkæmpet hele vejen over At
lanten mellem det Hvide Hus i Washington og de dystre konto
rer i His Majesty’s Admiralty i Whitehall i London.
På den ene side Hans Isbrandtsen og Richard Wagner, der
først ret sent blev bakket op af U.S. Department of Navigation,
og på den anden side hele det britiske admiralitets magt støttet
af franskmændene samt diverse andre organisationer, der vid
ste, hvordan man skulle aktivere pressen på begge sider af oce
anet.
Den 23. juni 1915 publicerede New York Times et brev fra
Commissioner of Navigation, Eugene Taylor Chamberlain, og
det begyndte således: »Gentlemen! Det danske dampskib »Got
land«, indtil fornylig det græske dampskib »Leonidas Cambanis«, der rapporteres at være solgt til amerikanere (Maritime
Register 7. juni 1915, side 29), er ikke berettiget til amerikansk
registrering. Ikke een amerikansk dollar er investeret i dette
skib eller i syv andre, der fornylig er købt under lignende for
hold. Bureau of War Risk Insurance samt de amerikanske kon
suler er blevet underrettet om, at disse skibe ikke er berettiget til
at føre amerikansk flag. Betydelige kapitalmidler er tidligere
investeret i disse skibe af Hugo Stinnes, reder for et dusin ty
ske handelsskibe fra Hamburg og Mülheim, der har været
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disponeret af Albert Jensen, en kulgrosserer i København. Jen
sen foretog opkøb af adskillige skibe i februar og marts, men ef
ter at han har været fængslet i foråret på grund af krænkelse af
dansk neutralitet, har forretningen været administreret af
Theodor Lahr fra Rotterdam«.
Den 19. august skrev det britiske søfartsmagasin »Fairplay«:
»»Seneca« er øjensynlig overført til U.S. register. Hun var op
rindelig den norske damper »Rags«, men blev købt af Mr. Jen
sen i København og omdøbt til »Vinland«. Den virkelige ejer si
ges at være herr Hugo Stinnes. Damperne, som er sikret ameri
kansk register som ejet af American Transatlantic Company,
har alle fået navne mere eller mindre knyttet til USA antagelig
i den mening at kunne tilsløre deres oprindelse, og forsikrings
folk på denne side af Atlanten gør klogt i at sikre sig, at de ikke
er interesseret i dem på nogen måde. Navnene på skibene, der
indtil nu har opnået USA registrering, er: »Muskegon«, »Sene
ca«, »Hocking«, »Genesee«, »Maumee«, »Allaguash«, »Saco«,
»Housatonic« og »Saginaw««. Resultatet af denne minikrig
blev, at Hans Isbrandtsen stod tilbage med syv dampere, som
skulle drives under A.T.C. fra begyndelsen af 1916. Mange de
taljer om dette slag om lovmæssigheden er gået tabt, men der er
dog efterladt tilstrækkelige data til at give en rimelig skildring af
begivenhederne.
For tre af Albert Jensens skibe kom en registrering under
Stars and Stripes aldrig på tale. Som nævnt tidligere blev »Ellen
Jensen« og »Dorte Jensen« (I) solgt til Norge før kontrabande
striden kom på tale, medens »Vestland« gik tabt som følge af
krigsforlis. Albert Jensens rederivirksomheder led forøvrigt
bemærkelsesværdigt få tab under 1. verdenskrig på trods af, at
ca. 300 danske skibe blev sendt til bunds af miner og torpedoer.
I samme periode mistede C.K. Hansens rederier 20 dampere
og andre danske rederier lige så mange eller endnu flere.
Fire andre dampere tilhørende Albert Jensen forblev under
dansk flag endnu et år, skønt de var delvis drevet fra A.T.C., og
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en af dem var, i det mindste forbigående, indregistreret i USA.
De fire skibe var »Vinland« ex »Rags« købt af Albert Jensen i
marts 1915 fra Bergen. Kort efter overførtes skibet til New
York selskabet og omdøbtes til »Seneca«, men i virkeligheden
blev overførslen aldrig en realitet, idet »Seneca« blev genopta
get i det danske register som »Vinland«, ogijuni 1916solgte Al
bert Jensen det videre til Norge. »Falkland« ex »Uriarte IV«
købtes for £ 19.000 i Montevideo og videresolgtes sammen med
»Dorte Jensen« (II) ex norsk »Hugin« inden for Danmark i
1916.
»Esrom« ex »Granaria« var allerede anskaffet i december
1914. Da Hans Isbrandtsen og Carl Høgstedt fik skibet over til
New York, stadig under dansk flag, blev det omdøbt til »Is
land«, og Niels Arnesen fra Dragør fik kommandoen over dette
skib, der først og fremmest blev beskæftiget i amerikansk kyst
fart. I den antagelse at kontroverserne med briterne var glattet
ud, fragtede Isbrandtsen det i begyndelsen af 1916 med en
stykgodsladning fra New York til Göteborg. Så snart skibet var
i europæisk farvand, blev det opbragt af et Royal Navy krigsskib
og dirigeret til engelsk havn, hvor lasten blev oplosset, medens
skibet blev tilbageholdt næsten til udgangen af året. Albert Jen
sen solgte da skibet til et andet dansk rederi, og på en eller an
den måde lykkedes det at få briterne til at godkende dette salg,
hvorefter skibet blev frigivet, for på sin første rejse i december
1916 for sine nye ejere, destineret til britisk bunkringshavn, at
blive opsnappet af en tysk raider og ført til en Østersøhavn. I
1920 blev damperen ved tysk domstol dømt »god prise« og regi
streret i Stettin under navnet »Fasolt«.
Den tredie gruppe af »Land«-skibe, der skal omtales, synes at
være overført med interimscertifikat til A.T.C., men de blev alle
opsnappet og prisedømt af de allierede, før de nåede at krydse
Atlanten til deres nye hjemstavn.
»Saginaw« ex »Nyland« ex »Solveig« var blevet købt fra Ber
gen ijuni 1915, men var beliggende i Marseille og blev der kort
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efter købet overtaget af den franske stat og omdøbt »La Mar
ne«. »Seattle« ex »Sydland« ex »Bangor« købt i marts 1915 fra
Christiania blev opbragt af briterne og overtaget af Ulster Head
Line til administration for den britiske regering. Fra dette rede
ris historie fra 1. verdenskrig kan følgende refereres:
»Rederiet bestyrede under 1. verdenskrig tre skibe for den
britiske regering........ Det tredie skib var absolut det mest in
teressante. »Bangor« oprindelig norsk lastede i River Plate, da
krigen brød ud. Tyske agenter i Amerika chartrede det til at
bringe en last kul og stores til tyske handelskrydsere, men det
blev opsnappet af H.M.S. »Bristol« i marts 1915 ud for Tamar
Island i Magellanstrædet og bragt til Port Stanley. Herfra fort
satte det til Liverpool, hvor det blev prisedømt«.
Norske og danske interesser intervenerede mod opbringningen på grund af, at den havde fundet sted i territorialfarvand.
I henhold til international lov kunne protesten imidlertid kun
fremsættes af Chile, som afslog at foretage noget som helst
skridt på grund af, at skibet ikke var i neutral fart, da det blev
opbragt. Med navnet »Seattle« kom det i britisk fart, og medens
det sejlede med Head Line’s rederiflag, blev det i maj 1916 an
grebet med bomber fra tysk fly ud for Dunkerque, og i decem
ber 1917 undveg det et tysk u-bådsangreb i Middelhavet.
Det er her karakteristisk at se, hvorledes en krigsdeltager al
tid forklarer en ukorrekt opbringning med påstande, som det
er svært eller umuligt at gendrive. I dette tilfælde ville Chile na
turligvis ikke lægge sig ud med briterne, selvom skibet var destineret til USA med kul og stykgods. Tyskerne lavede selvføl
gelig også mange af den slags »numre«, når de prisedømte neu
trale skibe.
»Hocking« - skibet, der skulle bære dette A.T.C. navn, var op
rindelig det danske »Lady Furness«, som senere var solgt til
Landskrona og var omdøbt til »Grovelea«. Derfra købte Albert
Jensen det i 1915, hvorefter det fik navnet »Livland«, men kun
nogle få dage/uger under dansk flag, for derefter som »Hock147

ing« at afsejle til USA, som det imidlertid aldrig nåede. Opbragt
af briterne og anvendt af det statslige Gas, Light & Coke Co. un
der navnet »Phare«, blev det sendt til bunds med en tysk tor
pedo i oktober 1917.
Når vi derefter beskæftiger os med den fjerde gruppe af Al
bert Jensens skibe, vil vi begynde med endnu en »Hocking«, der
blev købt fra Holland, omdøbt til »Grønland« under dansk flag,
og dirigeret videre til A.T.C., som altså atter valgte navnet
»Hocking«, da det ankom uden at være blevet generet på turen
dertil. I efteråret 1915 sendtes skibet fra New York til Hampton
Roads for indladning af en last kul til Buenos Aires. Damperen
førtes af den danske kaptajn Faber, hvis kone havde ledsaget
ham, siden han forlod Danmark.
Skibet var knapt nået 25 miles fra New York, da det blev stop
pet af et canadisk krigsskib og tvunget til at ændre kurs til Hali
fax. Her blev den danske og amerikanske besætning beordret i
land og derefter sendt tilbage til New York, medens skibet blev
tilbageholdt i afventning på prisedomstolens afgørelse. Da
damperen atter kom i fart, var hjemstedet agter ændret fra New
York til Halifax.
Opbringningen af en anden damper er beskrevet af Alfred E.
Magleby, der var styrmand på »Genesee« ex »Finland« købt fra
en græsk reder i januar 1915. Vi citerer:
»Efter overtagelsen i New York afsejlede »Genesee« til Norfolk/Virginia, hvor vi lastede kul bestemt for Montevideo. På
højde med Rio de Janeiro blev vi stoppet af en stor britisk hjæl
pekrydser, som bordede os med et prisemandskab. Vi blev be
ordret til at ændre kurs og fortsætte rejsen til øen Santa Lucia i
Vestindien. Her måtte vi ankre op på reden, hvor vi lå en uges
tid, og i hele den tid regnede vi med at få tilladelse til at fuldføre
vor rejse. Men så pludselig blev hele besætningen jaget i land, og
det var kun dårligt nok, at vi fik tid til at samle vort kluns og
pakke vore forskellige grejer, før briterne overtog »Genesee«,
lossede kullasten og erstattede den med en last longwood. I mel-
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S/S »Finland« ex græsk »Condylis«. 1915 overført til A.T.C. som »Genesee«.
The S/S »Finland«, formerly the Greek ship »Condylis«, transferred to the A.T.C. in
1915 as the »Genesee«.

lemtiden fik man også en britisk besætning om bord, og »Gene
see« dampede atter af, medens vi stod og gloede på skibet, da
det rundede pynten og forsvandt for vore øjne. Jeg så aldrig
mere dette skib. Efter en uges tid blev besætningen sendt tilbage
til New York, men skipperen, Finn Rasmussen, og jeg måtte
blive på Santa Lucia i to måneder for at kunne være til stede un
der priserettens møder. Til slut kom briterne i tanke om, at ret
tergangen skulle finde sted i London, og vi fik da lov til at retur
nere til New York. I mellemtiden synes misforståelserne at være
blevet ryddet af vejen, således at skibene fra mit rederi kunne
sejle uden indblanding fra Royal Navy, og jeg fik et job på et af
de andre skibe«.
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Senere blev det oplyst, at »Genesee« var blevet tildelt regerin
gen på Santa Lucia ved priserettens afgørelse i London, og det
sejlede resten af krigen med havnen Castries på Santa Lucia
som hjemsted. Senere skiftede det navn flere gange for endelig
i 1935 at totalforlise på Cumberlandkysten.
Medens »Genesee« kom i knibe på Santa Lucia, afventede
Hans Isbrandtsen nyt fra den fra Norge indkøbte damper
» Kankakee«, som var langt bag efter sin forventede ankomst til
River Plate med en kullast fra Norfolk og Newport News. Der
gik allerede rygter om, at skibet var meldt savnet, da Isbrandt
sen modtog et brev fra Norge. Heri sendte slægtninge til kaptaj
nen hans første rapport med beretning om, at » Kankakee« var
blevet stoppet af en britisk patruljebåd på Englishman’s bank og
derefter var dirigeret til Port Stanley på Falklandsøerne, hvor
officerer og mandskab midlertidig var blevet interneret.
» Kankakee« ex »Hero« - nogle få dage i juni 1915 hjemmehø
rende i København som Albert Jensens »Lapland« før overførs
len til New York - blev også endelig prisedømt af British Admi
ralty Court og sluttede sine dage i juni 1917 under engelsk flag,
da det blev sænket i Nordsøen af en tysk flyvemaskine.
I henhold til en rapport i New York Times 29. september
1915 står det klart, at endnu flere end de seks ovenfor omtalte
Wagner-skibe blev opsnappet af de allierede, idet det hedder:
»Endnu et skib tilhørende American Transatlantic Company,
for hvilket Richard Wagner fra New York er præsident, er tank
skibet »Olex«, som er under bygning i Emden. Handelsdepar
tementet er blevet underrettet om, at T.H. Lahr i Rotterdam,
agent for A.T.C., har ansøgt om provisorisk amerikansk regi
strering af skibet på trods af den kendsgerning, at det bygges på
et tysk skibsværft, og på trods af, at »Dacia« og endnu et skib
købt fra tyskerne efter krigsudbruddet er blevet beslaglagt af de
allierede«.
Det er egentligt bemærkelsesværdigt, at de gentagne opbringninger af amerikansk registrerede skibe ikke vakte nogen
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som helst følelser i U.S.’ regeringskontorer førend i 1916.1 au
gust dette år fremkom imidlertid et tredie supplement til State
Department White Book, hvori man kunne læse, at sekretær
Lancing havde sendt den britiske ambassadør i Washington, Sir
Cecil Spring-Rice, en skarp note med redegørelse for hans re
gerings stilling til beslaglæggelsen af A.T.C.’s dampere (New
York Times’ meddelelse af 17. august 1916). I denne korre
spondance nævnes imidlertid kun tre skibe »Hocking«, »Gene
see« og »Kankakee«, som var permanent registreret i United
States, og som førte Stars and Stripes, da de blev opbragt. Efter
hvad New York Times for den 19. januar 1917 oplyser, var De
partment of Navigation ikke definitivt overbevist om, at
A.T.C.’s skibe var berettiget til amerikansk registrering før hen
på sommeren 1916.
Efter opbringningen af »Esrom« i januar 1916 synes der ikke
at være foretaget flere opbringninger. Tilbage står dog at for
tælle de syv skibes historie, som stadig var tilbage i Hans Is
brandtsens varetægt. Disse var:
»Manitowoc« ex dansk »Cleveland« ex græsk »Spyros Vallianos« - det største skib i flåden med 7600 tons dødvægt,
»Muskegon« ex dansk »Gotland« ex græsk »Leonidas Cambanis«,
»Ausable« ex dansk »Zealand« ex hollandsk »Laura«,
»Maumee« ex dansk »Djursland« ex hollandsk »Veerhaven«,
»Winnebago« ex dansk (og norsk) »Haugarland«,
»Winneconne« ex dansk »Hogland« ex svensk »Groveness« det mindste af skibene med 1869 tons brutto,
»Allaguash« ex norsk »Rygja«.
Royal Navy’s forfølgelse af Albert Jensen-skibene var endnu
ikke slut i efteråret 1915, da »Manitowoc« var klar til at afgå fra
River Plate med en last korn til New York. Skibets afgang blev
udskudt, da nyheden om »Kankakee«s opbringning ud for Ri
ver Plate blev kendt. Imidlertid besluttedes det, at »Manitowoc«
skulle afgå til New York og, så vidt muligt, snige sig inden for
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S/S »Manitowoc« ex »Cleveland« genindført til København i 1924 som »Grete
Jensen«. The S/S »Manitowoc«, formerly the »Cleveland«, reintroduced to Copen
hagen in 1924 as the »GreteJensen«.

tremilezonen langs kysten med assistance af en lods, der var
særlig kendt med dette farvand.
Denne lods var kaptajn Halvor Mikkelsen, en broder til den
berømte danske, arktiske forsker Ejnar Mikkelsen. Halvor Mik
kelsen var på dette tidspunkt i Buenos Aires med den opgave at
overtage kommandoen over den argentinske fuldrigger
»Stronsa«, der kort forinden var købt fra en lokal reder af
Dampskibsselskabet Carl i København. »Stronsa« havde været
oplagt i River Plate i adskillige år, og der krævedes derfor gan
ske lang tid til at klargøre skibet. Kaptajn Mikkelsen havde der
for tid tilovers til et lille eventyr i selskab med den tidligere fører
af » Kankakee«.
De mørklagde lanternerne og slap lykkeligt forbi Royal
Navy’s vagthunde. Efter at være vel ankommet til New York til
bød Hans Isbrandtsen, at Halvor Mikkelsen kunne overtage
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kommandoen for et af skibene. Men først ønskede Mikkelsen at
fuldføre sit oprindelige job, som han stadig mente havde første
prioritet. Han satte altså atter kursen mod Buenos Aires og
førte »Stronsa« velbeholden til Danmark, hvor den senere blev
kendt som det kombinerede fragt- og skoleskib »Valkyrien«.
Endnu en officer, som bør nævnes, er Carl Høgstedts far,
kaptajn O.F. Høgstedt. Han havde sluttet sig til Isbrandtsenholdet nogle måneder før hans søns ankomst og mødte første
gang sin fremtidige arbejdsgiver i begyndelsen af februar 1915,
da han søgte stilling som skipper i et af Albert Jensens skibe. Ef
ter samtalen med Isbrandtsen omtalte han hjemme det fine ind
tryk, som denne havde gjort på ham. I slutningen af februar tog
kaptajn Høgstedt til Napoli med en besætning på 25 mand for
at overtage den netop indkøbte græske »Leonidas Cambanis«
(omdøbt til »Muskegon«). I det følgende beretter Carl Høg
stedt, hvordan det lykkedes hans far at føre » Muskegon« til
New York:
»Da de ankom til Napoli, henvendte kaptajn Høgstedt sig til
den græske reder for at overtage skibet. Han havde købesum
men parat, men den græske skibsreder havde alle slags und
skyldninger at fremføre og ville ikke udlevere skibet. Priserne
for second hand skibe var steget ganske betydeligt i de uger, der
var forløbet efter handelens indgåelse, og grækeren forsøgte på
enhver tænkelig måde at få salgskontrakten annulleret.
Efter tre ugers forsøg på narrestreger måtte grækeren give
op og aflevere skibet i henhold til den indgåede kontrakt. Det
blev overtaget påskesøndag den 4. april 1915 og omdøbt til
»Gotland« med København som hjemsted. »Gotland« var char
tret for en rejse med korn fra Buenos Aires til Rotterdam, men
på grund af forsinkelsen med skibets aflevering skulle der lidt
mere end almindeligt held til på ballastrejsen til Buenos Aires at
nå rettidig frem før charterkontraktens udløbsdato. Men min
far var overbevist om, at han nok skulle klare det. Da de var i
nærheden af Las Palmas, sprang der imidlertid et hoveddamp-
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S/S »Muskegon« ex »Gotland«. A.T.C.’s skorstensmærke: Et skjold på sort skor
sten. Tegnene i skjoldet syntes at være varieret lidt for hvert af de enkelte un
derrederier. The S/S » Muskegon«, formerly the »Gotland«, with the A.T.C.'s funnel
marking: A shield on a black funnel. The marks in the shield seem to have varied a little
for each of the subsidiary shipping companies.

rør i maskinen, hvorfor man måtte søge ind til Las Palmas for
reparation, og dermed var det en endelig kendsgerning, at
charteren i Buenos Aires var tabt.
Efter at Albert Jensen-skibene var sat på briternes sorte liste,
var det umuligt at nå »Gotland« med et telegram fra Danmark.
Da Hans Isbrandtsen kom til New York, forsøgte han at telegra
fere instruktioner til far i A.T.C.’s navn, men som min far for
talte mig senere, havde han aldrig hørt om noget rederi med
dette navn, og han ignorerede derfor telegrammerne, medens
han samtidig forsøgte at få forbindelse med kontoret i Køben
havn - dog uden resultat. Så telegraferede Isbrandtsen igen og
brugte denne gang sit eget navn, og dermed var forbindelsen
genoprettet.
Hans Isbrandtsen forsøgte fra New York at arrangere en
charter til skibet, men da det var på den sorte liste, var det ikke
muligt. Følgen blev, at far fik frie hænder til at finde beskæfti
gelse til skibet og til at forsøge at bringe det til USA. Far havde
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afsluttet mange charteraftaler i sine dage i sejlskibene og kendte
derfor til, hvordan sådanne forretninger skulle ordnes. Efter
nogen søgen fandt han en last hørfrø fra Rosario til New York.
Hvordan det lykkedes, ved jeg ikke, men han fortalte mig sene
re, at før blækket var tørt på underskriften, blev han spurgt af
charteren, om hans skib var »Gotland«, for anker på floden, og
på den britiske sorte liste. Da kaptajn Høgstedt bekræftede det
te, ønskede charteren omgående at annullere kontrakten, men
det ville far ikke høre tale om. Han hævdede, at charterpartiet
var fuldstændig i orden og korrekt underskrevet af begge par
ter, og at han ville være i Rosario for indladning således, som det
var stipuleret.
De dampede derfor af sted til Rosario, og lasten lå klar til
dem, men afskiberen lavede en masse vrøvl. Han ville hverken
levere eller assistere med at finde sække til den del aflasten, der
skulle pakkes i sække af hensyn til skibets stabilitet. »Gotland«
var en singledecker på ca. 5700 tons dødvægt. Det var ikke til at
opdrive så meget som een sæk i Rosario eller omegn, men dette
synes ikke at have foruroliget min far. Han indtog bulklasten af
hørfrø og brugte derefter alle de sække, man havde om bord,
gamle kartoffelsække o.s.v., så godt det kunne lade sig gøre, og
satte så kursen mod New York. Efter hvad min far har oplyst,
blev det en ganske normal rejse. De bunkrede ud for St. Tho
mas, og efter 32 dage ankom »Gotland« (»Muskegon«) til New
York for udlosning af hørfrøladningen i god stand til Spencer
& Kellogg’s anlæg ved Edgewater/New Jersey«.
Dette var i august 1915.
I løbet af efteråret 1915 var stadig flere af skibene «kommet
over«, og Isbrandtsen og Carl Høgstedt havde en travl tid med
at arrangere indregistreringen under amerikansk flag samt
gøre skibene klar til fart. Alle ikke-amerikanske officerer fik lov
til at blive og gøre tjeneste om bord, men en betingelse var, at de
skulle lade sig underkaste en eksamen under kontrol af Coast
Guard.
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S/S »Djursland« med Albert Jensen-rederiernes normale skorstensmærke:
Rødt malteserkors i hvidt bælte på sort skorsten. The S/S »Djursland« with the
Albert Jensen shipping companies normalfunnel marking: A red Maltese cross in a white
belt on a black funnel.

De blev forberedt til denne eksamen af kaptajn Pugsley, som
beregnede sig 20 dollars pr. mand for undervisningen. Da
samme kaptajn Pugsley også var eksaminator, var det næsten
dødsikkert, at man bestod. De opnåede derefter det, der kaldtes
»a red ink license«, som kun var gældende for det skib, der ud
trykkelig var nævnt deri.
I september 1915 lastede »Maumee« stykgods bestemt til Gö
teborg. Indladningen skete under skarp overvågelse af embedsmænd fra den britiske regering, idet intet skib kunne sejle
til Skandinavien uden et certifikat, der angav lastens art og der
med garanterede sikker og uhindret passage fra britisk side.
Ikke desto mindre var Hans Isbrandtsen overbevist om, at
Royal Navy på trods af et hvilket som helst dokument ville finde
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Samme skib som »Maumee« for indgående i København.
»Maumee« on its way into Copenhagen.

The same ship as the

en eller anden grund til at opbringe skibet, hvis muligt. Is
brandtsen diskuterede problemet med kaptajn O.F. Høgstedt,
som foreslog, at man skulle vælge en rute nord om Island. Da Is
brandtsen ikke havde fuld tillid til den kaptajn, der havde kom
mandoen af skibet, bad han kaptajn Høgstedt om at tage med
som ekstrafører. Hvis kaptajnen ikke nøje fulgte de instrukser,
som blev givet inden afsejlingen, var Høgstedt bemyndiget til at
overtage kommandoen af skibet og forsøge at fuldføre missio
nen.
Dette viste sig at være en god forholdsregel. Ingen om bord
undtagen de to skippere blev informeret om den planlagte rute.
Havde besætningen kendt den, ville de uden tvivl have afslået at
sejle. »Maumee« afgik fra New York i ruskvejr, og i stedet for at
styre nordøst blev kursen lagt sydøst over med alle lanterner
slukket, indtil de nåede midt ud i Atlanten. På dette tidspunkt
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blev kursen ændret til stik nord. Det viste sig imidlertid, at
»Maumee«s ordinære kaptajn stik imod instruktionerne før af
gangen fra New York ikke havde sikret sig nye kort for passa
gen nord om Island.
»Tror du, at jeg er sådan en tåbe, så jeg går nord om Island
på denne tid af året«, sagde han. »Vi lovede begge Isbrandtsen
at gøre vort bedste for at bringe skibet sikkert over«, svarede
Høgstedt. »Den eneste sikre rute går nord om Island, hvor vej
ret er for barskt for u-bådene og patruljeskibene - kort eller ikke
kort, vi går nord om«.
Den følgende diskussion var ophedet, men af kort varighed.
Høgstedt overtog kommandoen, og efter et par uger passerede
»Maumee« den arktiske cirkel for at følge 68. breddegrad nord
om Island, der ikke var meget større end en penny på det eneste
forhåndenværende kort over dette farvand. Under hele passa
gen førte de intet synligt lys, førend de anduvede Harstad i
Norge. Derfra fulgte de kysten i beskyttet, neutralt farvand,
indtil de nåede Göteborg som den endelige destination. Det
blev senere opdaget, at Royal Navy virkelig havde sendt patrul
jeskibe på udkig efter »Maumee« i flere områder, da man havde
til hensigt at opbringe skibet.
Kaptajn Høgstedt returnerede omgående som passager i
»Frederik VIII« til New York, hvor et lignende job ventede
ham om bord i »Winneconne«. Dette skibs kaptajn, Hugo C. Pe
tersen, var mere af en eventyrer og havde ingen indvendinger
imod at tage den »hjerteskærende« nordlige rute, selvom det
nu var den mest ubarmhjertige tid på året med frost og svære
storme, og uden at solen kom over horisonten. På rejsen tilbage
fra Sverige til New York forsøgte »Winneconne« ikke at bryde
den britiske blokade. Anråbt af et britisk patruljeskib, blev dam
peren bragt til Stornoway og lå der nogle dage. Derefter fik det
lov til at fortsætte, antagelig på grund af henvendelser fra den
amerikanske ambassade i London.
Kaptajn Høgstedts søn, rederiets inspektør, havde også fuldt
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op at gøre. I slutningen af december ankom »Allaguash« til
New York med kraftige skader efter en kollision. Med kaptajn
P. Jensen fra Thurø som fører var skibet afgået fra København
i august med destination New York, men den 10. september
stødte det i Nordatlanten nær New Foundland sammen med
den norske bark »Ravenscourt« på rejse fra Pictou til Penarth
med tømmer. »Allaguash« blev ramt vinkelret på midtskibs,
hvorved der opstod et stort hul i siden ind til maskinrummet.
Sejlskibets bovspryd væltede samtidig en af samsonposterne og
punkterede skorstenen. »Ravencourt«s forskib blev mast sam
men helt ned til vandlinien, næsten til kranbjælken, og toppen
på formasten faldt ned. Begge skibe var imidlertid i stand til at
nå ind til St. Johns N.F., og her blev der gjort arrest i damperen
med et krav på $ 25.000 for beskadigelser på barken. Isbrandt
sen ordnede omgående en garantistillelse for beløbet, og den
21. september fik »Allaguash« tilladelse til at fortsætte rejsen ef
ter provisorisk udbedring af skaderne.
Afløbsrøret fra kondensatoren var brækket af, og i stedet var
en ventilatorhætte blevet anbragt for at lede vandet over bord.
Den endelige reparation i New York tog over en måned, og da
»Allaguash« kunne stikke til søs igen, var kaptajn Jacob Schmidt
fra Dragør skipper på skibet.
Senere samme år kom »Ausable« til New York i ballast. Ved
købet i Holland var kedlerne i dårlig stand, men nye fyrkanaler,
røgkamre og kedelrør var stuvet i agterlasten. Der blev indhen
tet tilbud fra alle skibsværfterne i New Yorks nærhed for udfø
relsen af de nødvendige kedelreparationer, men de afgivne pri
ser og tiden for arbejdets udførelse var så overdrevne, at Carl
Høgstedt sammenlignede dem med landevejsrøveri og påpege
de, at reparationen ville kunne udføres i Danmark for den
halve sum. »Godt«, sagde Isbrandtsen, »vi må finde en eller an
den måde til at få skibet derover, og så er det op til dig at få ar
bejdet udført«.
»Ausable« blev derfor sluttet for en last bomuldsfrøkager fra
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S/S »Ausable« ex »Zealand«. I 1924 genindført som »Mette Jensen«. The S/S
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Gulfen til Esbjerg. Netop før afgangen fra Galveston opstod
der af ukendt årsag brand i bunkerne. Der blev talt om tysk sa
botage. Heldigvis viste skaden sig at være ubetydelig, og man
opnåede det nødvendige sødygtighedspas til fortsat rejse. På
grund af skibets svage kedler anså man det dog alt for risikabelt
at sende skibet op gennem den arktiske midvinter. I stedet blev
skibet dirigeret gennem Penthland Firth, og lige som alle andre
handelsskibe blev det dirigeret til Kirkwall for inspektion. I
modsætning til »Esrom« fik det tilladelse til at fortsætte efter to
dages ophold, og efter at være udlosset i Esbjerg, udførtes den
nødvendige reparation af Helsingør Jernskibs- & Maskinbyg
geri. Reparationen blev udført tilfredsstillende under opsyn af
Carl Høgstedt.
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Ved hans tilbagekomst til New York i foråret 1916 blev han
modtaget på piren af Hans Isbrandtsen, som bad ham fortsætte
omgående til Cuba, hvor »Maumee« var i vanskeligheder. Med
kaptajn J.C. Jørgensen fra Svendborg som fører havde skibet
indtaget en last sukker i Cienfuegos, og da man valgte den vest
lige rute for at undgå krigszonen, var man så uheldig at løbe på
klipperne ved Holland’s Point. Da Carl Høgstedt ankom til Ha
bana, var »Maumee« allerede der. Skibet var blevet flotbragt
med lækager og ganske grimme skader i bunden. Dykkere dæk
kede nu de største huller med metalplader, og en del afladnin
gen blev oplosset for at give adgang til rendestenene, som blev
udcementeret. Derefter indtog man atter restlasten og fik tilla
delse til at fuldføre rejsen til New York, hvor s kibet blev dokket
og repareret efter udlosning af sukkerlasten.
Enorme mængder af cubansk sukker blev transporteret til
Staterne i disse år, og det siges, at Hans Isbrandtsen fragtede
flere ladninger end nogen anden reder. Imidlertid var det kun
få afladningerne, der blev sejlet med A.T.C.’s forholdsvis store
skibe. Under krigen optrådte Isbrandtsen også som agent for
mange norske og danske redere, som havde store vanskelighe
der med at opretholde kontakten med deres skibe i USA, og
disse blev fragtet af Isbrandtsen i Cubafarten såvel som i andre
farter til og fra USA.
Blandt de redere, der benyttede Isbrandtsen, var hans fætter,
A.P. Møller, samt naturligvis Albert Jensen og dennes slægt
ning Hans Jensen. Den 13. oktober 1915 skrev Hans Isbrandt
sen til en dansk skibsreder:
»Raterne på korn til Skandinavien er i stigning. I øjeblikket
kan der ikke skaffes skibe nok her til at dække tonnagebehovet
til andre destinationer. I Norfolk for eksempel er alle moler
fyldt med kul, der venter på at blive afskibet sydpå, og der er in
gen skibe til at klare det....... «
I denne periode optrådte Hans Isbrandtsen også som for
handler ved køb og salg af skibe på sine arbejdsgiveres vegne.
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Han huskede familietraditionerne fra sejlskibstiden og var
blandt andet interesseret i købet af den store tyske 4-mastede
bark »Kurt«, som lå oplagt i en havn på Pacifickysten på grund
af krigen. Der kom nu ikke noget ud af den forretning, antage
lig var forhindringerne for store med hensyn til at bringe skibet
under dansk flag. Da USA kom med i striden blev barken over
taget af United States Shipping Board Emergency Fleet Cor
poration og sat i fart under navnet »Moshulu«.
Damperne fra A.T.C., hvis kontor i begyndelsen af 1916 var
flyttet til 17 Battery Place, beskæftigedes hovedsageligt i farten
med kul fra USA til østkysten af Sydamerika. Derfra gik rejsen
gennem Magellanstrædet til Pacifickysten, hvor man i Chile
indtog en last chilesaltpeter, og så gik det hjemad igen gennem
den nyligt åbnede Panamakanal. I nogle tilfælde gik sydbound
skibe direkte fra USA til Antofagusta, Mejillones, Taltal eller
Callao. Andre af skibene returnerede efter udlosningen i Mon
tevideo, Bahia eller Buenos Aires nordpå med last af korn, uld
eller stykgods til USA.
Under udlosning af kul i Bahia Blanca i december 1916 fi
skede grabben en støtte i underlasten på » Muskegon«, og i for
fjamskelse gav spilmanden mere damp i stedet for at stoppe
spillet. Resultatet var, at formasten blev trukket agter efter og
styrtede omkuld, hvorved en del af broen knustes, ligesom der
opstod andre skader. En medvirkende årsag til skadernes om
fang var, at forstaget var blevet fjernet for at give plads til los
ningen fra luge nr. 1. Heldigvis skete der ingen personskader,
men der var ikke - viste det sig - nogen midler i denne havn til
atter at rejse masten, og dette måtte derfor udsættes, indtil dam
peren var tilbage i New York to måneder senere.
I begyndelsen af 1917 fragtede nogle af A.T.C.’s dampere
sendinger af guld fra Baltimore til Sydamerika. Afladere var
U.S.’ banker, der på denne måde overførte beholdninger til
deres forbindelser i Latinamerika. Guldet var bestemt til beta
ling af en stor del af den argentinske uldhøst, som var opkøbt af
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amerikanske og britiske interesser, efter hvad man senere erfa
rede. Sendingerne var placeret i pengeskabsagtige kasser, som
under skarp overvågning placeredes i bunden af lugerne i
»Ausable«, »Maumee« og »Winnebago«. Derefter fyldtes lu
gerne op med kul, således at man forhindrede enhver mulig
hed for tyvestreger. Disse afskibninger bragte liv i et gammelt
spøgelse i form af rygter om, at guldet var bestemt til tyske
raiders, der opererede ud for Sydamerikas kyst. Adskillige an
dre af selskabets skibe synes at have deltaget i guldafskibninger
ne, idet beskyldninger blev indsendt til Navy Department fra
besætningsmedlemmer om bord i »Manitowoc«, at dette skib så
vel som »Muskegon« og »Allaguash« skulle agere som fødeskibe for tyske u-både. Ifølge New York Times fra 7. august
1917 blev de omtalte tre skibe derfor i nogen tid tilbageholdt i
St. Thomas, men blev frigivet, »da ingen bekræftelse kunne
skaffes«. Rygterne var efter sigende udspredt af en bestemt
mand som hævn, fordi han var blevet fyret fra »Manitowoc«.
Den 11. maj 1917 var der i flere New Yorker aviser indrykket
halvsides annoncer, hvor A.T.C. udlovede en belønning på $
10.000 for beviser, der kunne føre til oplysning om personen/
personerne, der bragte påstande i omløb angående selskabet el
ler dets skibes befragtninger.
På trods af opbringninger, tilbageholdelse af skibe samt hava
rier og ikke mindst stigende lønninger, krigsforsikringspræ
mier o.s.v. kunne A.T.C. deklarere en dividende på 30% for
året 1916. Fragtindexet sat til 100 før krigen steg til ca. 300 i
1915, 600 i 1916 og 1000 i 1917.
Udover at sejle kul til Sydamerika og korn, uld og salpeter til
bage til USA’s Atlanterhavshavne var flere af rederiets skibe i
1917 også beskæftiget i transatlantisk fart. »Manitowoc« med
kaptajn O. Høgstedt som fører blev chartret af den schweiziske
regering for adskillige rejser med korn til udlosning i Cette på
Middelhavskysten. Andre af skibene bl.a. »Maumee« gik i time
charter for Belgian Relief og bragte store mængder korn til Rot-
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terdam. De dampere, der ikke var beskæftiget på denne måde,
blev fra tid til anden rekvireret af regeringen for indsats i for
bindelse med krigstransporterne.
Hen mod slutningen af 1917 fandt Hans Isbrandtsen sig ef
terhånden delvis aflastet for den normale arbejdsbyrde i konto
ret på Battery Place og fandt derfor tiden moden til et trip til
Europa. Rejsen skulle tjene to formål. Dels ville han gerne til
bringejulen sammen med familien i Dragør - noget han længe
havde lovet, og dels var det hans hensigt at finde nogle nye for
retningsmuligheder. Herom skrev han til en ven den 1. februar
1918:
»... som du måske ved, har jeg i det sidste års tid optrådt som
agent for forskellige skandinaviske skibsredere i Amerika, og
jeg vil meget gerne udvide denne gren af kompagniets virksom
hed. Specielt nu da vore skibe sejler for regeringen, ville det
være ønskeligt, hvis disse neutrale skibe, hvoraf mange ligger
ubeskæftiget i amerikanske havne, kunne nyttiggøres for ame
rikanske interesser. Jeg har gjort nogle fremskridt i denne for
bindelse«.
Isbrandtsen ville også gerne diskutere forskellige spørgsmål
med Reliefkommissionen i Belgien i forbindelse med anvendel
sen af A.T.C.’s skibe. Endvidere havde han planer om at tage til
London i den hensigt at finde ud af, om det var muligt at opnå
en eller anden form for kompromis med hensyn til et krav, som
Wagner havde fremsat i forbindelse med skibenes opbringning
i 1915.
Da han forlod New York den 20. november 1917 om bord på
»Hellig Olav« til København, regnede Hans Isbrandtsen med,
at det ville være en let sag at komme tilbage til USA via England,
og han stolede på, at Herzog, selskabets vicepræsident, ville
sørge for at arrangere tilbagerejsen i de første dage af januar
1918. Der kom imidlertid ingen indrejsetilladelse, og da Is
brandtsen tog sagen op fra denne side af Atlanten, stødte han
på bjerge af vanskeligheder. Myndighederne afslog simpelthen
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at give ham visum til genindrejse i USA. Det var ikke blot den
omstændighed, at der under krigen var dukket mange institu
tioner og kontorer samt en særlig paskontrol op i USA, der
lagde hindringer i vejen, men også hans rederi syntes at have
droppet ham.
Og det var virkeligt tilfældet. Da det endelig lykkedes for ham
at opnå visum og vendte tilbage til New York i juni 1918, var
han uden arbejde. Skibene var blevet overtaget af Foreign
Transport and Mercantile Corporation med sæde i 8-10 Bridge
Street, Washington, uden at det med et ord var blevet meddelt
Isbrandtsen; medens han var »indefrosset« i Danmark, var de
syv dampere, der af ham og Carl Høgstedt i 1915 var overtaget
som nedslidte rustbunker, men nu var i fin stand, blevet over
ført til et nyt rederi. Dette var også tilfældet med bankkontoen,
som i løbet af disse tre år fra absolut ingenting var vokset til ni
millioner dollars.
Denne beretning ville være ufuldstændig uden omtale af den
videre skæbne for de syv dampere, og her kommer navnet Al
bert Jensen atter ind i billedet.
»Winneconne« eksisterede ikke mere; den var torpederet af
en tysk u-båd ud for den hollandske kyst i 1918. De resterende
seks skibe, i hvilke de fleste af de skandinaviske officerer var
blevet erstattet med amerikanere, var hovedsagelig beskæftiget
i transatlantisk charterfart, men det ser ud til, at de var blandt
de første oplæggere, da depressionen efter krigen satte ind. I
1923-24 dukkede alle seks skibe atter op i det danske skibsregi
ster og atter ejet af Albert Jensen.
Jensen Linien eksisterede imidlertid blot nogle få år; der op
stod økonomiske vanskeligheder, og hele forretningen blev li
kvideret.
Hans Isbrandtsen tabte jo imidlertid ikke modet efter tilbage
komsten til New York. Hans senere samarbejde i USA med re
deriet A.P. Møller og hans endnu senere opbygning af et stort,
selvstændigt rederi under Stars and Stripes hører imidlertid
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ikke med til denne historie. Den amerikanske journalist James
Dugan har i bogen »American Viking» beskrevet det videre
hændelsesforløb i traditionel - lidt flot - amerikansk stil, og libertyskibet »Flying Enterprise«s forlis efter anden verdens
krig medvirkede jo også til, næst kaptajn Carlsen, at gøre Hans
Isbrandtsens navn verdenskendt.

Skibsliste
S/S »DorteJensen« (I) - 1377 brt - 1950 dw.
Bg. Flensburger Schiffsbau Gesellschaft 1894 til D/S Urania A/S, Kbh. som
»Urania«. 1901: C.K. Hansen, Kbh. »Vordingborg«.
Dec. 1914: A/S Dampskibet Dorte Jensen, Kbh. »Dorte Jensen«.
Feb. 1915: D/S Vejle A/S, Vejle: »Alliance«. Juli 1915: A/S Herdebred, Skien:
»Alliance«. Fra 1935 til 1948 diverse norske rederier under navnene »Rona«,
»Securitas« og »Torvåg«. Ophugget Göteborg 1948.
S/S »Dorte Jensen« (II) - 2086 brt - 3050 dw.
Bg. Wood, Skinner & Co., Newcastle 1901 til G.C. Volckmar, Christianssund N:
»Romsdal«. 1906: Bruusgaard, Kiøsterud & Co., Drammen: »Hugin«.
Juni 1915: A/S Dampskibet Dorte Jensen, Kbh. »Dorte Jensen«.
Maj 1916: A/S D/S Hamlet, Kbh: »Macbeth« (navnet ikke registreret, men
meldt sunket under dette navn, minesprængt 18.6.1917.
S/S »Ellen Jensen« - 1195 brt - 2520 dw.
Bg. Richardson, Duck & Co., Stockton/Tees 1888 til Orders & Handfort, New
port: »Rosario«. 1899: C.K. Hansen, Kbh: »Stjerneborg«. 1906: D/S H. Kirsch
ner A/S, Kbh: »Edison«. 1909 atter C.K. Hansen: »Hundborg«.
Dec. 1914: A/S Dampskibet Ellen Jensen, Kbh: »Ellen Jensen«.
Jan. 1915: Løkkens Verk, Skien: »Höidal« - senere under norsk flagsom »Kis«
og »Gulnes«. Ophugget i Vado Ligure/Italien 1937.
S/S »Vestland« - 3538 brt - 5300 dw.
Bg. Wm. Gray & Co., W. Hartlepool 1898 til Jacob Christensen, Bergen: »San
na«.
Marts 1915: A/S Dampskibet Vestland, Kbh: »Vestland«.
11.4.1915 afgået Narvik til Middlesbrough med malmlast - derefter forsvundet
med 27 mands besætning.
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S/S »Vinland« - 3589 brt - 6040 dw.
Bg. Wm. Gray & Co., W. Hartlepool 1904 til Jacob Christensen, Bergen:
»Rags«.
Marts 1915: A/S Dampskibet Grønland, Kbh. »Vinland«. Planlagt disponeret af
A.T.C. og omdøbt »Seneca«, men forblev i Danmark.
Dec. 1916: Det Bergenske D/S, Bergen: »Vela« - senere under norsk flag »Zephyros« og »Fjeld«. Ophugget i Hamburg 1935.
S/S »Island« - 3180 brt - 5200 dw.
Bg. A. Rodger & Co., Glasgow 1894 til Burrell & Son, Glasgow: »Strathcarron«.
1899: J.T. Lunn & Co., Newcastle: »Heathdene«. 1900: A/S D/S Inga, Kbh.
»Granaria«. 1910: D/S Atlantic A/S, Kbh. »Esrom«. 1912: C.K. Hansen, Kbh.
Dec. 1914: A/S Dampskibet Island, Kbh: »Island«. Disponeret af A.T.C.:
(»Saco«?). Primo 1916 p.r. New York - Göteborg med stykgods opbragt under
engelsk flag som »Esrom«, disponeret af Everett & Newbiggin, London.
Aug. 1916 frigivet og solgt til D/S Atlanterhavet A/S, Kbh. »Island«. På første
rejse til England for bunkring opbragt af tysk krigsskib 6 miles NV for Kulien
og ført til Swinemünde. Prisedømt og s.t. Emil R. Retzlaff, Stettin: »Fasolt«. Op
hugget Bremerhaven 1930.
S/S »Falkland« - 2224 brt - 3475 dw.
Bg. J. Readhead & Co., South Shields 1888 til P. Hick jr. & Co., Scarborough:
»Thorntondale«. 1901: J.A. Acha, Montevideo: »Uriarte Nr. 4«.
Juni 1915: A/S Dampskibet Falkland, Kbh: »Falkland«.
Nov. 1916: D/S Libra A/S, Kbh. 3.1918: Det Dansk-Franske D/S, Kbh.
8.12.1921 : På rejse Susa - Stettin med fosfat strandet ved Darsserort og slået til
vrag.
S/S »Nyland« - 4409 brt - ca. 7500 dw.
Bg. R. Duncan & Co., Glasgow 1901 til McLaren & McLaren, Glasgow: »Afton«.
1903: Chr. Michelsen & Co., Bergen: »Solveig«.
Juni 1915: A/S Dampskibet Nyland, Kbh: »Nyland«. Overtaget i Marseille og
planlagt disp. af A.T.C. som »Saginaw«. Beslaglagt inden afsejlingen af den
franske regering: »La Marne« - senere »Marne II«.
6.1920: Cie. Generale Transatlantique: »Vauclin« af Marseille.
1934: ophugget af Petersen & Albeck, Kbh.
S/S »Sydland« - 5133 brt - ca. 8000 dw.
Bg. Wood, Skinner & Co., Newcastle 1911 til Petter Olsen, Christiania: »Ban
gor«. 1914: G.W. Brueneck, Christiania: »Seattle« (allerede tysk forbindelse?).
Tilbagegået til det norske rederi samme år og atter omdøbt »Bangor«.
Marts 1915: Albert Jensen (A/S Dampskibet Sydland?), Kbh: »Sydland«. Skulle
disp. af A.T.C. med navnet »Seattle«, men på overfarten opbragt ved Falk-
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landsøerne. Under engelsk flag som »Bangor« disp, af Ulster’s Head Line (G.
Heyn & Sons Ltd.), Belfast - senere overdraget til Union Government of South
Africa.
1927: Matsuoka K.K.K., Fuchu: »Toyokawa Maru«. 5.7.1945 minesprængt ud
for Shimonoseki.
»Livland« - 1259 brt - 1850 dw.
Bg. Blyth Shipbuilding Co. Ltd., Blyth 1906 til Alfred Christensen 8c Co., Kbh:
»Lady Furness«. 1912: J.P. Jönsson, Landskrona: »Grovelea«.
Marts 1915: Albert Jensen (A/S Dampskibet Livland eller Finland?), Kbh: »Liv
land«. Skulle disp, af A.T.C. med navnet »Hocking« (I), men opbragt på over
farten. Disp, under engelsk flag af Gas, Light & Coke Co., London: »Phare«, ef
ter prisedom.
31.10.1917: Torpederet af tysk »UB.35« p.r. Tyne-London med kul. 14 mand
omkommet.
»Grønland« - 2454 brt - 4250 dw.
Bg. Wm. Gray & Co., W. Hartlepool 1895 til R. Hardy & Co., W. Hartlepool:
»Parklands«. 1899: Wm. Ruys 8c Zonen, Rotterdam:- »Ameland«.
Marts 1915: A/S Dampskibet Grønland, Kbh: »Grønland«. Overført til A.T.C.
omdøbt »Hocking« (II). Ultimo 1915 opbragt p.r. New York - Hampton Roads
og ført til Halifax. Overtaget af canadiske regering - senere disp. af J. Cory 8c
Sons, London, men hjst. Halifax.
1921 : Orders 8c Handford , Cardiff - stadig »Hocking«. Ca. 1930: »Fina« af Tri
polis. 1932 jugoslavisk som »Talas«. 1941 atter under engelsk kontrol.
17.11.1941 : Strandet ud for Funk Island.
S/S »Finland« (I) - 2892 brt - 4790 dw.
Bg. Wm. Pickersgill 8c Sons, Sunderland 1900 til F.C. Strick 8c Co. Ltd., Swan
sea: »Avristan«. 1911: L.N. Condylis, Andros: »Condylis«.
Feb. 1915: Albert Jensen (A/S Dampskibet Finland?), Kbh: »Finland«. Overført
til A.T.C. som »Genesee«. 1915: Opbragt og tildelt Government of St. Lucia.
1923: »Eleni« af Syra. 1930: A. Kristensen, Stockholm: »Malin«.
1933: »Esbo« af Helsinki. 19.10.1935 strandet på Cumberlands kyst og solgt
som vrag til Troon for ophugning.
S/S »Lapland« - 3718 brt - ca. 6500 dw.
Bg. Osbourne, Graham 8c Co., Sunderland 1899 til Nilson 8c Nyqvist, Dram
men: »Hero« - senere Bruusgaard, Kiøsterud 8c Co., Drammen.
Juni 1915: Albert Jensen (A/S Dampskibet Lapland?), Kbh: »Lapland«. Videre
til A.T.C. som » Kankakee«. Primo 1916 opbragt og disp. af Everett & Newbigin,
London, undersamme navn. 14.6.1917 sænket af tysk flyver i Nordsøen ud for
Sunk.
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S/S »Zealand« - 3160 brt - ca. 6000 dw.
Bg.Jan SmitCzn., Alblasserdam 1901 tiljos. de Poorter, Rotterdam: »Laura«.
Maj 1915: Albert Jensen, Kbh. »Zealand«. Videre til A.T.C. som »Ausable«
(LFNR - Reg.213.697). 1919: Foreign Transport & Merc. Corp.
4.1924: A/S Dampskibet Mette Jensen, Kbh: »Mette Jensen«. 1926: D/S Codan
A/S (T.C. Christensen), Kbh. 1928: M. Kalnins, Riga: »Kuhrs«. 1937 ophugget
i Bo’hen/Skotland.
S/S »Cleveland« - 4549 brt - 7600 dw.
Bg. Russell & Co., Glasgow 1902 til A.S. Vagliano, Cephlonia (Argostoli): »Spy
ros Vallianos«.
Maj 1915: A/S Dampskibet Cleveland, Kbh: »Cleveland«. Videre til A.T.C. som
»Manitowoc« (LFNG - Reg.213.621). 1919: Foreign Transport.
2.1924: A/S Dampskibet Grete Jensen, Kbh: »Grete Jensen«. 1926: D/S Codan
A/S, Kbh: »Svendborgsund«. 1928: »Alafia« af Piræus.
1931 : Ophugget i Grækenland.
S/S »Gotland« - 3323 brt - 5700 dw.
Bg. John Readhead & Sons, South Shields 1897 til W. & C.T. Jones, Cardiff:
»Afonwen«. 1910: E.C. Embiricos, Andros: »Leonidas Cambanis«.
Jan. 1915: A/S Dampskibet Gotland, Kbh: »Gotland«. Videre til A.T.C. som
»Muskegon« (LFPG - Reg.213.636) - 1919: Foreign Transport.
6.1924: A/S Dampskibet Kirsten Jensen, Kbh. »Kirsten Jensen«.
31.8.1924: Kondemneret efter brand på New Foundland og ophugget.
S/S »Haugarland« - 4280 brt - 7280 dw.
Bg. Craig, Taylor & Co., Stockton/Tees 1900 til Deas Foster 8c Co., London:
»Heathcraig«. Ca. 1908: Harris & Dixon Ltd., London: »Hampton«.
1913: H.M. Wrangell & Co., Haugesund: »Haugarland«.
Apr. 1915: Albert Jensen, Kbh. »Haugarland«. Videre til A.T.C. som »Winne
bago« (LFMV - Reg.213.528). 1919: Foreign Transport.
Feb. 1924: A/S Dampskibet Fie Jensen, Kbh: »Fie Jensen«. Indrettet til kreatur
transport for fart Canada - England. Nov., 1925 omdøbt »Ontario«.
4.1926: D/S Ontario A/S (T.C. Christensen ?) Kbh. Apr. 1927 ophugget i Hol
land.
S/S »Hogland« - 1874 brt - 3150 dw.
Bg. Osbourne Graham 8c Co., Hylton/Wear 1907 til Alfred Christensen 8c Co.,
Kbh: »Annette Furness«. 1911 : British Maritime Trust - Furness, Withy 8c Co.,
London. 4.1912: J.P. Jönsson, Landskrona: »Groveness«.
Feb. 1915: Albert Jensen, Kbh: »Hogland«. Videre til A.T.C. som »Winnecon
ne« (LFNM - Reg.213.661). 2.6.1918: Sænket af tysk »U.151« 50 miles SØ for
Barnegatt fyr.
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S/S »Djursland« - 2556 brt - 4250 dw.
Bg. Furness, Withy & Co. Ltd., W. Hartlepool 1897 til J.F. Wilson & Co., W.
Hartlepool: »Maylands«. 1909: Gebr. van Uden, Rotterdam: »Veerhaven«.
Marts 1915: A/S Dampskibet Djursland, Kbh: »Djursland«. - Videre til A.T.C.
som »Maumee« (LFNK - Reg.213.660). 1919: Foreign Transport.
Nov. 1923: A/S Dampskibet Dorte Jensen, Kbh: »Dorte Jensen«, men allerede
dec. 1924 s.t. Genua for ophugning.
S/S »...land« (?) - 3876 brt. - 6800 dw.
Bg. J.L. Thompson & Sons, Sunderland 1905 tilJ.L. Mowinckel, Bergen: »Ryg
ja«.
Juni 1915: Albert Jensen, Kbh. (fik muligvis aldrig dansk navn). Videre samme
måned til A.T.C. som »Allaguash« (LFND - Reg.213.696). 1919: Foreign Tran
sport.
Feb. 1924: A/S Dampskibet Birte Jensen, Kbh: »Birte Jensen«.
Apr. 1926: D/S Codan A/S, Kbh: »Guldborgsund«. 1927: M.G. Chrussachi,
Chios: »Marathon«. Ca. 1932: N.J. Pissis & M. Weismann, Piræus (J.D. Chandris 8c N.J. Pissis): »Kosti«. 3.9.1939: Minesprængt ved Falsterbo (1. krigsforlis
i danske farvande). Atter hævet og repareret.
1941: Birger Krogius, Helsinki: »Arica«. 1950: »Tirrenia« af Helsinki.
Jan. 1953: Sunket i Rødehavet ud for Eritrea efter brand om bord.
S/S »Finland« (II) - Navnet er ikke bekræftet - 1339 brt - 1860 dw.
Bg. J. Crown 8c Sons Ltd., Sunderland 1906 til Furness, Withy 8c Co., W. Hart
lepool: »Tudhoe«. Juli 1913: J.P. Jönsson, Landskrona: »Grovemont«.
3.1915: s.t. Albertjensen, Kbh: »Finland« (?). På første rejse beslaglagt og over
taget af Gas, Light 8c Coke Co., London: »Capitol«.
Ca. 1925: K.S. Nordgreen, Bergen: »Vilma«. 1947: H. Liljestrand, Helsinki:
»Inga L.«. 1954 omdøbt »Aira«. 1954: W. Rostedt, Åbo: »Lisbet«. Ophugget
1957.

Skibe overtaget direkte fra Tyskland af A.T.C.:
S/S »Housatonic« (LFHT - Reg.213.094) - 3143 brt - 4540 dw.
Bg. Barclay, Curie 8c Co., Glasgow 1891 til Dampfschiffs-Reederei Hansa,
Hamburg: »Pickhuben«. 1895: Hamburg-Amerika Linie: »Georgia«.
8.1914: Interneret i USA.
1915: Overtaget af A.T.C., New York: »Housatonic«. 3.2.1917: Sænket af tysk
»U.53« nær Bishop’s Rock.
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S/S »Monelia« - 3545 brt - 6000 dw.
Bg. C.S. Swan & Hunter Ltd., Wallsend/Tyne 1900 til A.C. de Freitas & Co.,
Hamburg: »Dada« - Dec. 1900: Hamburg-Amerika Linie.
Aug. 1914:1 Port Arthur og afgået til Houston (?). Skulle overtages af den tyske
marine som forsyningsskib, men viste sig uegnet. Derefter s.t. A.T.C.: »Mone
lia«.
28.2.1915: Opbragt af fransk hjælpekrydser »Europa«. Prisedømt: S/S »Yser«
af Le Havre. 6.11.1915: Sænket af tysk »U.38« 20 miles NNV for Cap de Fer ud
for Algier.
S/T »Olex« - 4969 brt - 7950 dw.
Bg. Nordseewerke, Emden. Søsat dec. 1914. Oprindelig beregnet til Deutsche
Erdöl A.G., Berlin. Planlagt overført til USA-flag disp. af A.T.C., men arbejdet
blev stoppet på værftet.
1919: Allieret krigsbytte - færdigbygget og derefter solgt til Rumænien : »Steaua
Romana«. 1940: Overtaget af England og 30.6.1942 sænket af japansk u-båd
»1.20« i det Indiske Ocean.

Kilder
1. Mundtlige meddelelser fra Carl J. Høgstedt og danske kaptajner på skibene.
2. Greens Fonds & Aktier Bind I 1916 og 1917.
3. Lloyd’s Register of Shipping, Bureau Veritas, etc. Registre for de pågæl
dende år.

From Dannebrog to the Stars and Stripes During the
First World War
Summary

During the first months of 1915 the Danish shipowner and coal merchant, Mr.
Albert Jensen started establishing a fleet of second-hand tramp steamers
acquired from Denmark, Norway, Holland, and other neutral countries. The
funds behind this business proved to come from German interests represented
by Mr. Hugo Stinnes, an internationally renowned mining and industrial spe-
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cialist in Mülheim a.d. Ruhr, who also owned several steamers which sailed
under the German flag.
To take charge of the daily running of these steamers, most of which received
names ending in »...land«, Mr. Jensen appointed a young, well-qualified ship
ping man, Mr. Hans Isbrandtsen, from an old shipping family from the town of
Dragør, south of Copenhagen. Mr. Isbrandtsen was assisted by a young ship
building engineer, Mr. Carl J. Høgstedt, who was engaged as a marine surveyor
and technical specialist.
It was, however, soon realized that it would be impossible to run the vessels
successfully under the Danish flag in close proximity to the belligerent zones.
Because of the German money financing the ships the Danish authorities
hesitated to grant them permanent registry, and similarly the British Admiralty
considered the ships as enemy property. In fact some of the steamers were soon
seized by the allies as good prizes.
In order to prevent additional losses of ships in this way arrangements were
made to transfer the remaining ships to the U.S.A, registry, and in fact Mr. Jen
sen succeeded in forming a new American shipping company: The American
Transatlantic Company, which after some time got a permanent office at No.
17, Battery Place in New York. How it was done will probably never be entirely
understood. It is said that it was made possible by Mr. Jensen’s and the Stinnes
family’s relationship with the Wagenhessert family of Buenos Aires, who pro
vided the connecting link to Mr. Richard Wagner of Milwaukee, Wisconsin,
»the sugar king of the Middle West«.
Mr. Isbrandtsen and Mr. Høgstedt were immediately sent to New York to
continue as the daily leaders of the office and the ships, and soon they had their
hands full. Their efforts to convert the fleet of »...land« ships from the Danne
brog to the Stars and Stripes resulted in a fantastic battle that lasted nearly a year
and was fought all the way across the Atlantic from the White House in
Washington to the sombre chambers of H.M. Admiralty in Whitehall, London.
The ships - which had received new names associated with the U.S.A, but which
were still blacklisted and when possible seized by the British and other allied
authorities - were run by Danish captains and officers.
Strangely enough the seizure of American-registered vessels did not arouse
any feelings in the U.S. Government until 1916, when in August of that year it
was learned that the State Department had sent a sharp note to the British
ambassador in Washington, and after that the steamers operated without any
interference. They were primarily engaged in the carriage of coal from the
U.S.A, to the east coast of South America, after which they proceeded to the Pa
cific coast to take Chilean nitrate back home. Other ships returned northward
with grain, wool or general cargo from Buenos Aires, Montevideo or Bahia.

172

In 1917 several steamers of the company took up Transatlantic trade, partly
chartered by the Swiss Government for the transport of grain to Mediterranean
ports and partly on time-charter to the Commission for Belgian Relief.
In late 1917 Mr. Isbrandtsen left New York to make a Christmas visit to his
family in Denmark and also to discuss various business matters in Europe. He
planned to return to the U.S.A, in January 1918, but he did not obtain per
mission to return until June of that year, and in the meantime the steamers as
well as the large profits earned by the Company during the previous three years
had been transferred to a new company, the Foreign Transport and Mercantile
Corperation, which had more American interests. Most of the Danish officers
had also been replaced by Americans. Thus, when Hans Isbrandtsen, who knew
nothing about the changes, arrived in New York he was out of a job.
However, shortly after the war he took up new activities, partly in co-oper
ation with the Maersk Line, and later on as a world-famous self-made American
shipowner, but that part of his life does not belong to this chapter. In the book
»American Viking« by James Dugan the whole story of Hans Isbrandtsen has
been told right up until 1953, when he passed away after a full life in shipping.
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Trippelgrav på Danskøya. Manden til venstre er iført to par strikkede uld
strømper over hinanden og har strømpebånd bundet i sløjfe under knæet. På
hovedet har han en strikket hat, hvorunder han bærer lammeskindsparyk. Han
har været halvskallet. Yderligere fandtes spor efter en blå og hvidternet skjorte.
Manden i midten er iført strømper og jakke, medens manden til højre kun har
en strikket hue i behold. Triple grave on Danskøya. The man on the left is wearing
two pairs ofknitted woollen stockings on top ofeach other, and has a garter tied with a bow
below the knee. He has a knitted hat on his head with a lambskin wig under it. He was half
bald. Traces of a blue and white checked shirt were also found. The man in the middle is
wearing stockings and a jacket, while the man on the right only has a knitted cap intact.
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Hvalfangeren og hasselnødden

V
Ingrid Lütken

I sommeren 1984 havde en danskJnorsk arkæologisk ekspedition lejlighed til at undersøge
et område på Danskøya i Svalbard-øgruppens nordvestlige hjørne, hvor der findes velbe
varede begravelser og rester af landanlægfra 1600-årenes hvalfangst. Afsærlig interesse
for ekspeditionens deltagere varmuligheden forat finde hverdagstøjfra tiden. Tekstilfor
skeren Ingrid Lütken giver i sin artikel en levende skildring af såvel fundene som mødet
med vore knapt 400 år gamle forfædre.

Der ligger de så, tre på rad. Ham til venstre ser næsten forsoren
ud med uldstrømperne op over knæene og hatten ned i pan
den. Ham til højre har strikket hue på og ligger og gaber med
de nedslidte tænder, der afslører hans flittige kridtpiberygning.
Manden i midten er iført jakke og lange fintstrikkede strømper.
Han har ingen hovedbeklædning, og resterne af det næsten
skulderlange hår er gledet bagover med hovedhuden. Han er,
med sine knap 400 år, simpelthen smuk.
Jeg sad nede i arbejdsteltet ved søen, da skuddet lød. Jeg var
ved at emballere div. tekstilfragmenter fra de grave, der indtil
nu var udgravede. Foran mig havde jeg en hasselnød fra en ho
vedpude, der var gået helt i opløsning. Hasselnødden var både
hullet og revnet, og dog var der et eller andet ved dens tilstede
værelse netop her, der gjorde de døde derude i deres mere eller
mindre ødelagte grave meget nærværende. Forsigtigt lagde jeg
nødden fra mig og lyttede.
Alle ekspeditionsmedlemmer, undtagen jeg, var bevæbnede
på grund af risikoen for isbjørnebesøg, ogjeg havde fået besked
på at holde mig i ro, hvis der blev skyderi, men stemmerne oppe
fra udgravningsfeltet på højen ud mod havet lød nok lidt op
hidsede, men bestemt glade, så jeg gik ud. Oppe på højen stod
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ekspeditionslederen med riflen i hånden og vinkede. Ude ved
det andet gravfelt for enden af odden ved søens nord-østlige
hjørne dukkede et par hoveder op fra gravene. Det var dog ikke
de hedengangne, der var blevet interesserede i, hvad der mon
foregik, men to arkæologer, der arbejdede ved gravene dér.
Kort efter var der opløb omkring trippelgraven. Alle øens ind
byggere (seks ekspeditionsmedlemmer) var samlet omkring tre
af deres forgængere.
Vi befinder os i sommeren 1984, hvor der for første gang fo
retages egentlige arkæologiske udgravninger på Danskøya
(Svalbard). Tilløbet har været langt. I en artikel i »Skalk« i 1967
gør den nuværende leder af Svalbard Museum i Longyearby
en på Spitsbergen (Svalbard), Bolette Petri, opmærksom på
Danskøya og forsøger derefter at arrangere en dansk-norsk
ekspedition, men tiden var endnu ikke moden. Først da der i
begyndelsen af 1980’erne kommer et samarbejde igang mellem
Kulturværnet for Svalbard, Jan Mayen (Tromsø Museum) og
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, går der skred i sagen.
Også på Nationalmuseet i København er der interesse, og ar
kæologen, museumsinspektør Svend E. Albrethsen fra Natio
nalmuseet, er leder for det dansk-norske udgravningshold.

Danskøya
Mellem 79° og 80° nordlig bredde ligger 2 små øer, Danskøya
og Amsterdamøya, ud for Spitsbergens nordvestlige hjørne.
Spitsbergen er hovedøen i Svalbard-øgruppen. I 1596 opda
gede Wilhelm Barents, da han søgte efter nord-øst passagen,
hvad han kaldte »Het niuwe land«, også kaldet Spitsbergen.
I dag, hvor Norge har overhøjheden over øerne, har de fået
deres gamle nordiske navn, Svalbard, tilbage som hoved-navn
for hele øgruppen. Navnet er kendt siden 1194.1 den islandske
Landnamabok fra ca. 1230 er også afstanden fra Island til Sval
bard (Landet med den kolde kyst) omtrentligt angivet.
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Tilsammen omfatter øerne et areal, der er ca. P/2 gang så
stort som Danmark. Blandt de mange øer er Danskøya ganske
uanselig, knap så stor som Amager, men dermed er også enhver
lighed forbi.
Danskøya er en højarktisk klippeø. Kun ca. 20 højere plante
arter kan klare sig her, ellers blot fryde og masser af mos og lav.
Dette sidste giver føden til nogle Svalbard-rener. Ud over dem
er pattedyrene repræsenteret af polarræven. Sæler aflægger
dog også visit af og til, ligesom isbjørnen kan komme et smut
forbi. Men om sommeren er øen fuglenes. Søkongerne sludrer
uafbrudt, de har åbenbart, ligesom solen, afskaffet natten. Ed
derfugle ruger på alle klippeskær, medens den store rovmåge
lurer på dens æg og unger. Kjoven holder til på de lave sten- og
tundra-sletter og massevis af rider i fjeldet, medens ternerne
dykker i vandkanten, hvor gæs kommer svømmende.
Når alt dette liv kan udfolde sig her så nær Nordpolens faste
iskappe, skyldes det en gren af Golfstrømmen, der har lagt
vejen om ad Svalbard. Derfor er der som regel isfrit noget af
sommeren, hvor temperaturen ved Danskøya kommer op mel
lem 0 og +6°. I gode somre kan der af og til være hele 12 plus
grader eller lidt mere, men med varmen stiger fordampningen
fra isen, så lægger skyerne sig lavt over øen, grå og klamme, permafrostens udstråling får atter temperaturen til at falde, og der
kan komme storm, og faldvindene komme drønende som eks
prestog i fuld fart ned langs fjeldsiderne.
Danskøya er skilt fra Spitsbergen ved Sørgattet i syd og Smeerenburgfjorden mod øst. På Smeerenburgfjordens østside går
Vasahalvøen op, og herfra kælver bræer ud i fjorden. Mod vest
er øen åben ud mod Ishavet, og mod nord skilles den af det
smalle sund Danskegattet fra naboøen Amsterdamøya, der stik
ker Hollændernæsset med den flade Smeerenburg-slette mod
syd-øst ud til Smeerenburgfjorden.
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Hvalfangsttiden
I 1607 sendte den engelske købmandssammenslutning »Mus
covy Company« Henry Hudson ud for at lede efter nord-øst
passagen. Herunder stødte han på Svalbard, hvor han sejlede
nordover langs Spitsbergens kyst og gjorde landgang flere ste
der. I sine optegnelser fra turen skriver han: »And this I can
assure at this present, that betweene 78 degrees and I/2 and 82
degrees by this way, there is no passage: but I thinke this Land
may bee profitable to those that will adventure it«.
Den sidste bemærkning fik voldsomme følger, idet den blev
startsignalet til kampen om spækket, d.v.s. olien. Der var brug
for såvel lampeolie som smøreolie samt for olie til sæbeproduk
tion. Også efter hvalbarder til korsetstivere og hvalrostænder
var der megen efterspørgsel. Så de to store handelsnationer
England og Nederlandene udrustede hurtigt efter hinanden
skibe til fangst af hval og hvalros. Dermed startede den ofte vol
delige konkurrence ved den kolde kyst. Snart søgte også andre
nationer at få del i udbyttet, men som regel uden større held.
Man mente på den tid, at Grønland strakte sig langt mod øst,
og at Spitsbergen var en del af dette sammenhængende land
område. Dermed var Christian IV stærkt impliceret som konge
over Danmark og Norge, hvortil også hørte Færøerne, Island
og Grønland. Han forsøgte da også at hævde sin suverænitet så
vel med en mindre flådeenhed ved Spitsbergen i 1615 som ved
diplomatiske forhandlinger. Væsentlige for kongen var tre
spørgsmål. For det første: anerkendelsen af hans suverænitet.
For det andet: en toldordning, hvorved han fik sin del af de
fremmede hvalfangeres fortjeneste. For det tredie: at hans
egne undersåtter fik adgang til det nye erhverv.
Det første spørgsmål kom han til at slås med hele sit liv. Snart
anerkendte man dansk overhøjhed, snart ikke, alt efter hvad
der for tiden kunne betale sig. Det andet spørgsmål fik han al
drig held med, men det tredie gik det bedre med, og den dansk
norske hvalfangst ved Spitsbergen blev en realitet, omend i
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Englænderen Thomas Edge’s kort over Spitsbergen fra 1625. Som det ses, bru
ger han ikke det hollandske navn Spitsbergen, men kalder øen for Grønland, li
gesom man gjorde i Danmark-Norge. The Englishman Thomas Edges map of
Spitzbergen from 1625. Notice that he calls the island Greenland, as they did in DenmarkNorway, instead of using the Dutch name Spitzbergen.

mindre målestok, i årene 1617 til 1659. D.v.s. i den tid, hvor
fangsten foregik ved Spitsbergens kyster med faste trankogerier i land. Efter 1660 var disse kogerier ikke mere af større be
tydning. Man havde udryddet de fleste fangstdyr her og måtte
til havs på jagt efter resten.
Den først kendte danske hvalfangstreder (1617) var Køben
havns borgmester Mikkel Vibe. I 1619 gik Christian IV selv ind
som hvalfangstreder for at støtte erhvervet. I den forbindelse
møder man navnet på den senere så kendte storkøbmand Jo180

han Braem. 1620 blev Johan Braem, sammen med bl.a. Mikkel
Vibe, direktør for »Det Grønlandske Kompagni«, og fra 1623
havde Johan Braem kongeligt privilegium på fangsten ved
Spitsbergen, som man, som før nævnt, anså for en del af Grøn
land. Herefter tegnedes den danske hvalfangst afJohan Braem
og hans broder Goddert. Goddert Braem blev borger i Helsing
ør, (begge brødrene var født i Hamborg), og hans søn blev se
nere byens borgmester, hvad vi har et minde om i det helsingørske gadenavn Bramstræde.
Da den danske hvalfangst startede ved Spitsbergen, holdt
man først til i Hornsund på den sydlige del af øen, men man
trak hurtigt nordover og byggede et kogeri på Amsterdamøya
et stykke vest for det allerede eksisterende hollandske. Da Chri
stian IV trak sig ud af hvalfangsten og overlod den til Johan
Braem, blussede der dansk-hollandske stridigheder op, bl.a.
fordi Braem havde allieret sig med nogle baskiske redere, og
var der nogen, man var bange for, var det netop baskerne eller
biskayerne, som man mest kaldte dem. Baskerne var i starten de
eneste, der forstod sig på hvalfangst, alle de andre nationer
måtte i begyndelsen hyre baskiske fangsthold. Efterhånden lu
rede man dem kunsten af, men da de nu engang var speciali
sterne på området, var konkurrence fra deres side særdeles
uønsket. Hollænderne fordrev de baskiske skibe, og da der året
efter, i 1624, ikke var råd til at sende skibe op til den vanlige
danske fangstplads i Smeerenburg (Spækbyen) på Amsterdam
øya, benyttede hollænderne chancen og ødelagde det danske
kogeri.
Herefter er der en del huller i vor viden. Vi ved, at Goddert
Braem ledede et hvalfangsttogt i 1625, idet han aflagde rapport
om ødelæggelserne i Smeerenburg. Vi ved også, at de drev hval
fangst i området, men ikke fra det gamle sted. Hvor de slog sig
ned, melder historien imidlertid intet om. I de følgende 5 år lå
den danske hvalfangst i »Det Grønlandske Kompagni«s regie
stille på grund af Christian I Vs engagement i 30års-krigen med
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de for Danmark så alvorlige følger. Førsti 1631 genoptog Braemerne hvalfangsten og byggede et nyt kogeri i Kobbefjorden,
dengang Københavnsbay, på vestsiden af Danskøya. Her blev
de danske hvalfangere frem til 1659, da fangsten fra faste
landstationer ikke mere kunne svare sig.
På nordsiden af Danskøya i det, der nu hedder Virgohamna,
byggede folk fra Harlingen (Nederlandene) et kogeri i 1636.
Om den dertil knyttede gravplads kan man læse i »Spitsbergische oder Groenlandische Reise Beschreibung« af Friderich
Martens, der besøgte stedet i 1671. Ligeledes på nordkysten,
men længere mod vest, ligger søen Jensenvatnet, og her findes
der også gravpladser, men hvilket kogeri, de hørte til, har været
uklart. I de senere år er der imidlertid fundet rester af et kogeri
på et plateau vest for søen, så de må formentlig høre dertil.
Spørgsmålet er så, hvem der har bygget dette kogeri. Var det
mon her, Goddert Braem slog sig ned i 1625? Og/eller var der
andre dansk-norske hvalfangere, der så deres chance i de kaoti
ske år, hvor det privilegerede hvalfangstkompagni havde andet
for? I krigs- og dyrtid er der også brug for olie. Det kunne vel
være fristende, om man ellers kunne skaffe skib og mandskab.
Manden i midten
Når man foretog de dansk-norske udgravninger i 1984 netop af
gravene ved Jensenvatnet, er der naturligvis flere grunde.
Gravpladserne er under stærk nedbrydning, og mere og mere
forsvinder for stedse. Dette gælder også resterne af kogeriet på
plateauet. Ville man vide noget, så hastede det.
Hertil kom, at tidligere foretagne analyser af dragtfragmen
ter fra nogle af de ødelagte grave havde tydet i nordisk retning,
idet uldanalyserne viste, at den anvendte uld formentlig måtte
stamme fra en nordisk fårerace. Danmark-Norge eksporterede
ikke slige varer dengang, tværtimod importeredes der masser
af udenlandske stoffer. Bl.a. derfor stod vi her omkring de tre
kister.
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Hvalfangst ved Spitsbergen. Fra Friderich Martens Spitsbergen-rejse i 1671.
Fangsten foregår nu til havs, mod tidligere ved kysterne, og hvalernes spæklag
skæres af, efter at hvalen er trukket op langs skibssiden. Whaling at Spitzbergen.
From Friderich Marten's journey to Spitzbergen in 1671. The whaling now takes place
at sea instead of by the coast as it did earlier, and the layers of blubber are cut offthe whales
after they are pulled up alongside the ships.

I alt blev der udgravet toogtyve grave. Af disse har jeg arbej
det med de seksten, der indeholdt dragtdele eller andet med
tekstiltilknytning, f.eks. reb, fjer til hovedpudefyld, knapper
m.v.
Når mennesket for længst er blevet stumt, kan resterne af
dets dragt og hele »kistemilieuet« fortælle, både umiddelbart,
når man første gang ser det, og senere ved de nærmere under
søgelser efter hjemkomsten. Det bliver mange historier, men da
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Manden i midten.
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The man in the middle.

vi nu er ved trippelgraven, så lad os se på een af dem, f.eks.
manden i midten, og hvad hans tøj kan fortælle.
Han var, som tidligere nævnt, iførtjakke og strømper. Strøm
perne er et par fint strikkede eksemplarer med strømpebånds
kant foroven, d.v.s. en rillet kant, der standser strømpen, når
den er ved at glide ned. Der er markeret en søm ned bag ad be
net og strikket pilmønster ved anklerne.
Alt dette var dog ikke umiddelbart synligt, for strømperne er
så lappede og stoppede, at det eneste, man kunne se med al øn
skelig tydelighed, var, at de ikke havde været egnede til det
hårde slid ved kogenerne.
Også jakken er slidt, og også den er stoppet og lappet, så gu
derne må sig forbarme. Den er kraveløs og figursyet med kiler
over hofterne. Ærmerne, der er ret snævre forneden, har slid
ser til at knappe ved håndleddene og lufthuller under armene,
som vi i dag kender det fra sportstøj og visse frakker. Den er syet
af et tæt kippervævet uldstof, der i dag er brunt, men som en
gang har været rødt. Nogle stofbelægninger ved ærmeslidserne
har været blå, og knaphullerne er syede med silke, der forment
lig også har været blå. Yderligere er den forsynet med foer af
lærredsvævet uldstof. Ved fundet lå der en række knapper i
knaphullerne ned foran. De fleste er af træ, enkelte af ben.
Træknapperne har været polerede og er drejede af havtorn
(Hippophaë rhamniodes). Den må have set ganske godt ud en
gang, den jakke, men sliddet har sat sine spor.
Først har den fået en indvendig forstærkning over hele skul
derpartiet samt en udvendig på højre skulder af samme slags
stof, så følger lap på lap på begge skuldre. Det er tydeligt, at
manden har båret, trukket eller slæbt tunge byrder med et reb
eller et åg over skuldrene. Den afslidte nederste kant på højre
ærme og en stor stopning på venstre bryst viser, at han fortrins
vis har trukket eller holdt med højre hånd.
Stopningerne og lapningerne af hans tøj er i begyndelsen ud
ført med stor akkuratesse. Han har lagt vægt på at se ordentlig
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De lappede strømpefødder.

The patched stockings.

ud. Selv om de første reparationer jo nok er foretaget, før han
kom til Danskøya, måske af hans kone - hvis han da ikke har væ
ret skrædder engang - så viser de senere lapninger, at han også
selv kunne. Når stopningerne på strømperne gik i stykker, lap
pede han dem omhyggeligt med tyndt stof på indersiden af et
tykkere stykke stof på ydersiden af strømpen. Og når tæerne
gik igennem dem, syede han stofstrimler af tykt filtagtigt stof
under forfoden og bøjede dem op om tæerne efter at have skå
ret dem til i fodform. De sidste lapper på jakkens skuldre og un
der armene er ikke specielt tilpassede. Det ligner ikke vor mand
at være sjusket, så det er vist begyndt at knibe med kræfterne.
Tre ca. 20 cm lange, lige stykker forsynede med store silkesy
ede knaphuller er syet på i armhulerne. Man kunne tro, de var
beregnede til at lukke lufthullerne med, men knaphullerne har
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Svært, filtet stof skåret i facon og bøjet rundt om tæerne.
shape and bent round the toes.

Heavy felt cloth cut to

ingen funktion her. Alle tre lapper er klippet af samme stof
strimmel, der stammer fra venstre forkant af en forhenvæ
rende meget fin jakke syet af blomstermønstret ulddamask.
Strimmelen består af den indvendige knaphulsbelægning plus
så meget af det fine yderstof, som der bliver igen, når foer og
yderstof klippes fra hinanden langs knaphullernes inderste en
der. Det spændende ved disse stumper er foeret, for den for
henværende fine jakkes foer er magen til det stof, den nuvæ
rende arbejdsjakke er syet af. Ser man så nøjere på arbejdsjakken, så godt som det er muligt gennem stopninger og lapper, så
ser man, at den er stykket sammen. D.v.s. at man har syet flere
mindre stykker sammen for at få stykker, der var store nok, til
at man kunne skære mønstret ud. Mandens arbejdsjakke er
altså nok, i al fald delvis, lavet af foeret fra den fine jakke. Og
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Jakken set fra ryggen.
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The jacket seen from the back. Photo: Niels ErikJehrbo.

den har sikkert også været hans, for ellers havde han næppe
haft de reststykker, fra da den blev syet, der må have været nød
vendige, da man sammenstykkede arbejdsjakken. Med vanlig
omhu har han passet godt på sine rester og taget dem med sig
som lappetøj, da han drog på hvalfangst. Det ser vi ikke blot af
kantstykkerne, men også af de yderste skulderlapper, der er af
samme stof.
Hvem er han mon, denne omhyggelige, hårdt slidende
mand? Korset ved hovedenden af kisten er knækket ved jordo
verfladen, og havet har for længst taget hans navn med sig.
Hans tøj tyder på, han har kendt bedre dage. Det er ikke man
ge, der har silkesyede knaphuller eller en arbejdsjakke af så tæt
vævet godt stof, selv om den er stykket sammen af fordums her
lighed. Hans strømper har været alt for fine og tynde og bærer
dermed også på een gang vidne om både gode og dårlige tider.
Han har på et eller andet tidspunkt haft råd til at købe fine,
tynde strømper, men ikke grove, varme, da han drog på fangst.
Eller også har han ikke anet, hvad han gik ind til.
Han var en lille håndværksmester, - måske borger i Køben
havn, Helsingør eller Bergen. Det gik ham rigtig godt. Tiderne,
her i begyndelsen af Chr. IVs regeringstid, var ikke dårlige.
Ved højtiderne kunne han promenere i blomstermønstret da
maskesjakke, og fintstrikkede strømper havde han også råd til
at holde sig med.
Han var en mand nær de 50, da det hele gik galt, og den geni
alske konge startede Danmarks déroute med sin deltagelse i
30års-krigen. Da Wallenstein i 1627 besatte Jylland, bredte
elendigheden sig, og vor lille mester gik med i købet. Nu var han
en mand med ikke ringe selvfølelse, og han sloges hårdt for sin
eksistens. Så da en af hans gamle bekendte, der før i tiden havde
sejlet på hvalfangsten, fortalte ham, at de var nogle stykker, der
skulle af sted, og at det kneb med folk, så greb han chancen.
Et par af byens købmænd havde skaffet et mindre skib. Næ
sten alle større skibe var inddraget til hjælp for flåden, og unge
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mænd var kun i ringe omfang til rådighed. Men ældre erfarne
folk og et mindre skib kunne vel også gøre det. Blev lasten
mindre, var priserne til gengæld højere, og hvem havde i disse
tider sans for »Det Grønlandske Kompagni«s privilegium eller
lyst til at spørge om, hvor varerne kom fra? Bare de kom. Var
man heldig, kunne det give nogle penge.
Han var ikke heldig.
Han endte sine dage i en grav på Danskøya sammen med sine
to jævnaldrende kammerater.
Hvis denne historie ikke er ganske sand, så kunne den i al fald
være det, og slutningen er det.

Hvalfangeren og hasselnødden
Hvalfangsterhvervet var farligt, og resterne af gamle grave
overalt ved Spitsbergens kyster vidner om det. Men døden var

Hasselnød med trekantet udskårne huller til at trække snor igennem. Hazel
nut with triangular carved holes to pull the string through.
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nu også en nærliggende realitet derhjemme. Bl.a. pesten var
meget frygtet.
Da de kongelige skibe gik på hvalfangst først i 1619, havde de
pest om bord. En epidemi var brudt ud i København, og islæn
dingen Jon Olafsson, der var med på togtet, fortæller i sine erin
dringer om Mogens Krabbe, en af de adelige løjtnanter på ad
miralskibet » Hector« : » Han blev syg af Pest og døde omtrent på
den Tid, da vi skulle nord om Landet (d.e. Spitsbergen). Admi
ralen betalte da, efter gammel Sømands Skik og Brug, Mand
skabet for at føre hans Lig i Land, hvilket var meget vanskeligt,
thi strax derefter kom der en rasende Østenstorm, så vi nær var
forliste, og Stor-Mersstangen gik over bord. Denne vældige
Storm drev os bort fra de andre Skibe, vi saa dem ikke i en hel
Uge, og vi tabte Landet af Syne—«.
Om pesten bredte sig videre ved denne lejlighed, melder hi
storien ikke. Men frygtet har den været, også blandt hvalfan
gerne.
I en udskredet grav, på vej ud i Danskegattet, fandtes de sør
gelige rester af en hovedpude. Puden havde været stoppet med
småfjer og formentlig betrukket med stof lavet af hør. Stoffet
var nu næsten helt opløst. Mellem pudens fjer lå en hullet, rev
net hasselnød, der tilmed gik midt over, da den tørrede lidt, og
afslørede sin indskrumpne kerne. Alligevel virkede den umid
delbart som et strejf af noget varmt og levende, som om den for
talte en rørende historie om »hende derhjemme«. En pige, der
havde stået i en hasselomkranset hønsegård. Medens hun pluk
kede fjerene af div. høns og puttede dem i et pudevår, smuttede
der en hasselnød med.
Nødden blev pakket omhyggeligt ind.
Ved arbejdet med tekstilerne efter hjemkomsten dukkede
den så op igen. Selv om den jo ikke havde stort med tekstil at
gøre, så havnede den under mikroskopet, for hvordan ser så
dan en ca. 350 år gammel nøddekerne i grunden ud?
Det var en overraskelse, for der sad en smule stof på dens ene
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side, og i øvrigt virkede den metallisk. Kunne det virkelig være
en nøddekerne? Samtidig kunne man tydeligt se, at hullerne i
skallen ikke var fremkommet ved et tilfælde, men var skåret ud.
De udskårne huller var imidlertid for små til, at kernen, eller
hvad det nu var, kunne være puttet ind den vej, og skallens
brudflader tydede ikke på, at den kunne have været limet sam
men. Dertil kom, at kernen, trods det metalliske udseende, var
for let til at kunne være lavet af metal. Så måtte det altså alligevel
være nøddekernen. Måske var den lille stofrest på siden af den
så bare en stump af den hinde, der er omkring en sådan kerne.
Men trådene/fibrene i stumpen gik over og under hinanden
som i en lærredsbinding, og sådan ligger fibrene ikke i en hinde.
På dette tidspunkt var der i grunden kun eet, der forekom
sikkert. Det her måtte have med overtro at gøre. Hassel har gen
nem tiderne spillet en stor rolle i folketroen. Lad os da søge til
bage til 1600-tallet og se, om der er noget at finde.
I »Flora Danica« (Dansk Urtebog) skrevet af Simon Paulli og
udgivet i 1648 står der under Hassel: »Udi Pestis Tid pleyer
mand at tage de afhaset Nøddeskalle I om de ellers ere noget
store / oc opfylde dennem med Quøgsølff (Kviksølv) I oc henge
dennem om Halsen I at mand aff Pestilents I som er en saare me
get smitsom Siuge I ey skal blive befengd«.
Samme råd anbefales ammende kvinder, der har mistet mæl
ken. Men det er nok ikke relevant her.
Efter dette blev nødden så undersøgt for spor af kviksølv.
Som ikke var der. Det metalliske udseende skyldtes, at såvel ker
nen som den lille tekstilstump var gennemsivede af jernoxyd.
Nødden har været båret i en snor, og det må være en rest af den
ne, der nu sidder fast på kernen. Snoren har fungeret som en
slags væge, ogjernet, der har været i det vand, der har gennem
sivet graven, har så udfældet sig på nøddekernen.
I 1600-tallet var kviksølv nok et ret kostbart metal, så måske
har man snydt. Eller det er simpelthen en »fattigmands-nød«.
Lidt var vel bedre end ingenting.
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Udskredet grav ved Jensenvatnet på Danskøya. Trods den ringe forfatning gav
graven bl.a. oplysninger om tidens overtro. Caved in grave at Jensenvatnet on
Danskøya. Despite its poor condition the grave provided amongst other things information
about the superstitions of the age.

Nødden havde som sagt været båret i en snor, og på puden lå
der faktisk noget af en snor, ca. 20 cm. Den er af silke i smukt re
liefmønster og bare 3 mm bred. Nød og snor lå ikke sammen,
men når betrækket på puden opløses, så synker de ting, der har
befundet sig på overfladen, ned i fyldet i forskellig takt afhæn
gig af forholdet mellem genstandens vægt og dens overflade.
D.v.s. at ting, der måske har hørt sammen, nu findes i forskel
lige niveauer i pudefyldet. Det er altså ikke umuligt, at snor og
nød hører sammen. En smuk lille amulet har det så været - også
uden kviksølv.
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Det lille genrebillede af pigen i hønsegården med nøddekrat
omkring krakelerede yderligere, da pudens småfjer viste sig at
stamme fra andefugle. Det samme var forøvrigt tilfældet med
en pude, der blev fundet i en af de andre grave. Og det var der
måske en tanke med.
I »Dagligt liv i Norden i det sekstende århundrede« fortæller
Troels-Lund, at hvis et menneske lå og ikke kunne dø, så skif
tede man hovedpude under vedkommende, for hvis der var
fjer af vilde fugle eller hønsefjer i puden, så kunne man ikke
sove og heller ikke dø. Man mente, at der på enhver høne fand
tes en fjer kaldet uro-fjeren, og den måtte man undgå. Videre
fortæller Troels-Lund, at denne tro, der dengang var alminde
lig europæisk, holdt sig langt op i tiden her i Norden.
Så det er vel forståeligt, at man har brugt fjer fra den hjemlige
andegård. For alle tilfældes skyld.
En hasselnød og nogle andefjer bærer således vidnesbyrd om
hvalfangerens forsøg på at besværge den altid nærværende
død.
En historie om overtro - og omsorg måske. Og så ender vi nok
alligevel ved »hende derhjemme«.
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The Whaler and the Hazelnut
Summary

A Danish-Norwegian expedition led by Svend E. Albrethsen, assistant curator
at the National Museum in Copenhagen, was sent to Danskøya in Svalbard in
the summer of 1984. This expedition was made possible thanks to the co-oper
ation of Kulturværnet for Svalbard (the Svalbard Cultural Heritage League),
Jan Mayen, Tromsø Museum, and the Danish Maritime Museum at Kronborg.
Danskøya is a rocky arctic island which lies together with Amsterdamøya off
Spitzbergen’s north-west corner. Spitzbergen is the main island in the Svalbard
group, which is under Norwegian sovereignty.
During the search for the North-East Passage Wilhelm Barents was the first
to stumble upon Spitzbergen in 1596, followed by Henry Hudson in 1607.
Among other things Hudson wrote: »...I think this Land may bee profitable to
those that will adventure it« and thus gave the starting signal for the battle of the
blubber (oil) led by England and the Netherlands.
It was widely assumed at the time that Spitzbergen was part of Greenland,
which together with the Faroe Isles and Iceland belonged to Denmark-Norway,
whose King, Christian IV, thus got involved in the battle. The King’s attempts
to assert his sovereignty led to the start of Danish-Norwegian whaling in the
area. In 1619 King Christian IV set up a whaling company himself in order to
support the industry. In 1623 he pulled out and granted Johan Braem a royal
monopoly on whaling at Spitzbergen. In 1624 the Danish boiling-house, which
was situated next to the Dutch boiling-house on Amsterdamøya, was destroyed
by the Dutch. In 1631 a new boiling-house was built in Kobbefjorde on Danskøya’s west side.
The excavations in 1984 were carried out near the lake Jensenvatnet on
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Danskøya’s north side. Wool analyses carried out on fragments of clothing from
ruined graves on this site had indicated a Nordic presence, and both the graves
and the nearby boiling-house were rapidly disintegrating. Nothing definite is
known about the identity of the people who built the boiling-house here.
21 ruined or very threatened graves were excavated. 16 of them contained
textiles of some sort. The man in the middle of a well-preserved triple grave for
instance was wearing a jacket as well as finely knitted stockings with an arrow
pattern at the ankles. Further analysis of these pieces of clothing and their many
patches and darns yielded more information about their construction and the
material they were made of. The red woollen close-fitting jacket with blue silk
button-holes is probably sewn from the lining of a high-class damask jacket. The
remains of this fine jacket have been used as patches. The position of the darns
and patches reveals a little about how the man must have worked. Both the
jacket and the woollen stockings have been mended with meticulous care apart
from the last patches.
On the basis of the clothing’s quality, the way it was mended, and the man’s
age (around 50) it is possible to form an impression of his life. For instance, he
came from a reasonably wealthy background, saw hard times (Christian I V’s in
volvement in the Thirty Years’ War), and ended his days on Danskøya.
The remains of a pillow filled with small feathers were found in a ruined
grave, and among the feathers lay a hazelnut with two triangular holes carved
in the top enabling a string to be pulled through them. The kernel seemed
metallic, and there were traces of woven textile on the side of it (probably the
string). In »Flora Danica«, written by Simon Paulli and published in 1648, one
can read about the use of such a carved hazelnut with a couple of drops of quick
silver in it as a protection against the Plague. There was, however, no quicksilver
in this nut; its metallic appearance was due to ferric oxide. Quicksilver must
have been quite expensive at the time, so perhaps the man had been cheated, or
maybe it was believed that the nut alone also had a protective effect - a »poor
man’s nut«.
In the book »Dagligt liv i norden i det sekstende århundrede« (Daily Life in
the Nordic Countries in the 16th Century) Troels-Lund tells us that feathers
from wild birds and hens were never put in pillows because it was believed that
one could neither fall asleep nor die in peace if they were used. The feathers
used in this pillow were duck feathers, and this was also the case with another
feather-filled pillow from one of the other graves. Troels-Lund points out that
this belief lasted for a long time here in the Nordic countries. Both the feathers
and the hazelnut thus tell us a little about the whalers’ world picture, about their
superstitions, or perhaps about the concern of their nearest and dearest,
maybe »the woman back home«.
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Med barken Ida til Australien
Som gave fra ægteparret Eriksen i Virum har Handels- og Søfartsmuseet modtaget et ano
nymt manuskript, en lille notesbog, hvis omslag og dermed også sidste beskrevne side er
bortkommet. Skildringen er rigt illustreret med små tuschtegninger og beretter om barkski
bet »Ida«s særdeles dramatiske rejse fra København til Sydney i Australien 1871-72.
Fremstillingen er karakteristisk for et barn eller helt ungt menneske, død og ulykke regi
streres med samme uengagerede omhu som helt dagligdags hændelser. Sproget er brokker
af de voksnes snak holdt sammen afjordnære ræsonnementer. Vi må nøjes med at gætte os
til forfatterens identitet. Hvilket barn er med på en sådan rejse uden at deltage i det daglige
arbejde, men har adgang til pen og papir og magter at skrive en sammenhængende beret
ning. Og så kalder det unge menneske familiært rederen for Petersen. Der kan vel kun
være tale om kaptajnens søn eller datter. En anden mulighed er, at et skrivekyndigt barn
har nedskrevet beretningen efter en voksens fortælling. Skibets fører var P.M. Boesen i
Dragør. Barkskibet var bygget i Aabenraa 1853. Det blev i 1865 købt af P.M. Boesen,
der i 1869 solgte det til storrederen Oscar Petersen i Kastrup. Efter skibets hjemkomst fra
en langfart, hvor man havde gennemgået næsten alle søfartslivets tænkelige trængsler,
blev bark »Ida« solgt til Sverige.

Afreisen
I Kjøbenhavn laae der mange Skibe, blandt disse var der ogsaa
en nylig bygget og udrikket smuk Bark. Ombord paa denne
havde alle Folk meget travlt, der var en Løben frem og tilbage.
Ankrene blev lettede, kun et Par Trodser holdt det fast med
Landet.
Omsider kom ogsaa Kaptainen derpaa, ledsaget af sin Kone,
for at sige ham hendes sidste Levvel, thi Skibet skulle nemlig sei
le til Australien. Dagen iforveien var der kommen hele Læs med
Proviant til den lange Reise. Kaptainen gik ombord og nu her
skede der stor Travlhed.
Matroserne stege op ad Vanterne for at giøre Seilene klare,
nu bleve Trodserne giorde løs. Styrmanden gik til Roret, og nu
begyndte Skibet at seile fra Land.
197

Ida passerer Skagen. Drawing: The »Ida« passes Skagen.

Ida saluterer med en Damper i Nordsøen. Drawing: The »Ida« exchanges salutes
with a steamer in the North Sea.
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Derpaa bleve et Par Kanoner ladede og man hørte 3 Skud.
Paa Landet og paa Skibet raabte man hura. Vinden var gunstig,
og snart var Skibet ude af Syne. Efter en Uges Forløb havde de
allerede passeret Skagen, da begyndte de stormfulde Dage. Ski
bet seilede forbi, og snart efter var det i Nordsøen, omsider var
hele Danmark ude af Sigte. Da det var midt i Nordsøen, bemær
kede man i Frastand et Skib, da de kom det nærmere, var det en
Damper fra Kiøbenhavn, som kom fra England. Kaptainen
derpaa var en bekiendt af Petersen. Damperen lagde tæt om
ved Barken, og Kaptainen ønskede Petersen en lykkelig Reise,
og denne bad ham igien at bringe hilsen til familien i hiemmet.
For at holde stille halede vi vore Seil bak og Damperen stoppe
de. Kort efter stak de begge i Søen og saluterede giensidig, det
varede ikke længe før den var helt ude af Syne. Efter seks Dages
fart, passerede de Dover, hvor de kastede Anker, snart efter
blev en Baad sat ned i Vandet, derpaa stege Kaptainen og nogle

Ida ligger for Anker i Kanalen uden for Dover. Drawing: Lying at anchor in the
English Channel off Dover.
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Matroser ned i den for at roe ind til Dover, hvor Kaptainen
havde noget at udrette. Henimod Aften kom de igien tilbage.
Derpaa gik de til Køis, men om Morgenen blev Ankrene lettede
og Seilene hissede op, saa seilede de igien, efter 5 Dages Forløb
vare de kommen igiennem Kanalen. Nu havde de naaet det At
lantiske Ocean.

Ida i den atlantiske Ocean.

Drawing: In the Atlantic Ocean.

De første Dage vare saa nogenlunde, men paa den trende
Dag trak et Uveir op, Søerne kom væltende imod Skibet, de ka
stede det paa Siden. Matroserne maatte tiltops for at slaa Reb i
Seilene. Tømmermanden kom i hast op af Lasten og meldte, at
Skibet havde faaet en Læk. Alle Mand til Pumperne, raabte
Kaptainen og han selv hjalp ogsaa. Tømmermanden skulle
stoppe Lækken. De maatte kaste en del af Lasten overbord samt
lette Skibet. Dette Uveir varede i 3 Dage, og den fjerde var Veiret mildt, efter en heldig Seilads af fire Uger løb Skibet de Cana-
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Ida løbende de canariske Øer om for at hente Vand om bord. Drawing: Calling
at the Canary Islands to fetch water on board.

riske Øer an for at faa noget Vand ombord, thi ellers havde de
ikke nok for den forestaaende lange Reise. De firede alle Seil
ned og kastede Anker. Derpaa blev atter en Baad firet ned og
Vandfadene blev tagne med i den, derefter sprang to Matroser
ned og satte fra Skibet og roede imod Landet.
Det blæste temmelig stærkt, men Vand maatte de have. Da
Baaden var tæt ved Land kæntrede den, Folkene bleve frelste af
en Baad fra Øerne, men Vandfadene og Baaden gik tilbunds.
Med denne Baad blev Vandfadene og den anden Baad tagne
op. Derpaa bleve de begge udtømte og Matroserne fortsatte
deres Vei til Land. Der fik de Fadene snart fyldte med Vand og
efter at Matroserne havde set dem rundt paa Øen, roede de
igien ud til Skibet. Derpaa bleve Ankrene lettede og Skibet fort
satte sin Kours. Veiret var heldigt i nogen Tid, men snart be
gyndte det at blive daarligere, og den mørke Himmel syntes
ikke at betyde noget godt. Paa Skibet var man forberedt paa en
Storm og Kaptainen såvelsom Folkene giorde i enhver hense-
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Ida lider Havari ved Cap of good Hope. Drawing: Damaged by the storm at the
Cape of Good Hope.

Ida løber ind i Havnen ved Singapore. Drawing: Sailing into the harbour at
Singapore.
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ende deres Pligt, alle Seilene vare velbeslaaede og i spent For
ventning imødegik alle Matroser Orkanens Udbrud. Himlen
blev sortere og sortere. Med et giennemskar et Lyn Luften, paa
dette afløste det ene Lyn det andet. Nu brød Orkanen løs, den
kastede Skibet foran sig som en Boldt. For Styrmanden som
stod tilroers var det umuligt at styre Skibet. Kaptainen og Ma-

Ida skal paa Værftet. Drawing: The »Ida« has to go to the repair yard.
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troserne befalede sig Gud i Vold thi ingen troede at de levende
ville naa Landet. Søerne væltede imod Skibet og sloge ind over
Dækket at Vandfadene og alt hvad der vare paa Dækket bleve
skyllet bort. Desværre indtraf ogsaa det sørgelige Tilfælde at en
Matros af en af de voldsomme Søer blev reven overbord og alle
Forsøg for at frelse den ulykkelige var frugtesløse. Toppen paa
Fokkemasten knækkede og Bramseilet med samt Raaen fløi
bort. Stormasten vare de nydte til at kappe for at klare Skibet
for alt det vedhængende Gods. Bougsprydet knækkedes ogsaa,

Ida - Afreise fra Singapore til Sydney. Drawing: Leaving Singapore bound for
Sydney.

til al Lykke holdt Masten næsten sig dog. Denne Orkan varede
næsten i en Dag. Henimod Aften begyndte den at lægge sig og
ved Midnatstid var det blikstille. Nu var der igien Nød paa Fær
de, thi uden Vind var det umuligt at komme videre. Denne
Vindstille vedholdt i tre Dage. Med Skræk tænkte man paa, at
naar det skulde vedvare i længere Tid at Provianten da næppe
ville slaa til. Kaptainen befalede, at Folkene skulle sættes paa

204

halv Ration, ligeledes giorde også Vandmangelen sig følelig.
Paa fjerde Dag luftede det lidt mere, men Skibet gik kun lang
somt, thi det blev kun drevet af Fokken, Kliveren og Mesanen,
det var alle Seil de kunde sætte til. I denne Tilstand seilede Ski
bet en hel Maaned, førend det kunde naa en Havn ei heller
mødte de et andet Skib. Omsider naaede de Singapore, hvor
Barken nødvendigviis maatte repareres, dermed gik 2 Maaneder, som efter at Kaptainen saavel som Folkene havde seet alt
hvad der var at see i Byen og indtaget deres Ladning paany og

Ida i de chinesiske Farvande. Drawing: In Chinese waters.

forsynet Skibet saavel som sig selv med alt nødvendigt, fortsat
tes Reisen atter til deres Bestemmelsessted imøde, det traf sig at
Veiret var meget heldigt. Da Skibet kom i de chinesiske Farvan
de, saa de nogle chinesiske Jounger komme imod dem. De tro
ede først at de kom for at selge noget til dem, som Chineserne
saa ofte giøre, naar der sejler fremmede Skibe forbi, men da de
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saa at Baaden var stærk bemandet, og at de nærmede sig Skibet
og giorde Miner til at entre det, befalede Kaptainen Folkene at
gribe til Vaaben, idet han selv med en Revolver i hver Haand
stillede sig i Spidsen for dem og skød den første ned, som betraadte Skibet. Han rev et par af de andre med sig ned i Faldet,
som druknede.
Da Chineserne mærkede, at de giorde Modstand og at samme
kunde blive temmelig alvorlig, vendte de skyndsomst om igien,
derpaa fortsatte Skibet uforstyrret sin Vei. Efter en heldig Seilads havde de næsten naaet deres Bestemmelsessted, da en Dag
henimod Aften en pludselig uigiennemtrængelig Taage sæn
kede sig over dem og de uheldigvis i samme Øieblik stødte paa
en Sandbanke. Da de mærkede det første ubetydelige Stød, lyk
kedes det dem at faa Skibet over Stævn og saaledes undslap
denne Fare. Paa grund af Taagen, lod Kaptainen kaste Anker
og ventede taalmodig til Taagen hævede sig og efter nogle
Dages heldig Fart, løb de for en frisk Brise og deiligt Solskin ind
i Sydneys Havn og Matroserne hilsede med Glæde Land og
følte sig lykkelige efter de overvundne Farer.

Ida - Ankomst til Australien. Drawing: Arrival in Australia.
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Ida - Afrejse fra Sydney til Danmark.
Denmark.

Drawing: Departure from Sydney bound for

Ida i Østersøen den 13. November 1872. Drawing: The »Ida« in the Baltic on
November 13 th 1872.
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Hiemreisen
Efter et par Maaneders Ophold i Sydney, hvor de fik Proviant
ombord og ny Ladning, styredes Coursen atter hiemefter.
I Førstningen blæste der en frisk Brise, for hvilken Ida hur
tigt løb fremefter. Allerede efter 14 Dages Forløb var Singapore
i Sigte, men denne Gang løb vi ikke ind i dets Havn. Ogsaa Cey
lon kom hurtig tilsyne. Da Drikkevandet allerede var bleven
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knap lod vi Ankrene falde og sendte en Baad med 5 Mand
iland. Efter en lang Tids Forløb kom denne tilbage med ufor
rettet Sag og hvad der var endnu værre, med kun 4 Mand, da
den ene var bortkommet og vistnok sønderrevet af vilde Dyr, da
man ved.... (beretningen slutter brat her, da sidste side mang
ler).

To Australia with the »Ida«
Summary

The Maritime Museum has received a present, an anonymous manuscript
consisting of a little notebook whose cover and last written page are missing.
The description is richly illustrated with small Indian ink drawings and tells
about the extremely dramatic journey of the bark called »Ida« from Copen
hagen to Sydney, Australia in 1871-72. All sorts of calamities mark the voyage:
boat capsizing, hurricanes, damaged ship, attacks by Chinese pirates, a man
overboard, and another man eaten by wild animals upon landing on a tropical
island. The portrayal is characteristic of a child or a very young person.
Death and disaster are registered with the same sense of precision and
detachment as trivial everyday events. The language consists of snatches of the
adults’ conversation bound together by down-to-earth arguments. We can only
guess at the author’s identity. What child can be on such ajourney without par
ticipating in the daily work of the ship, yet have access to pen and paper and be
capable of writing a coherent account. What is more, the young person refers to
the shipowner familiarly as Petersen. The captain’s son or daughter must
surely be the only possibility, unless a child who has been taught to write has
written down the story as told by an adult. The ship’s captain was J.M. Boesen
of Dragør. The bark was built in Aabenraa in 1853. In 1865 it was bought by
P.M. Boesen who sold it in 1869 to shipping magnate Oscar Petersen in
Kastrup. After the ship’s return from a long voyage, during which it had met
with almost every catastrophe that maritime life could offer, the bark »Ida« was
sold to Sweden.
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Handels- og Søfartsmuseet
på Kronborg
Beretning for året 1985

1985 blev præget af talrige arrangementer på Kronborg, som
havde til formål at fejre slottets 400-års jubilæum. Handels- og
Søfartsmuseets egetbidrag var særudstillingen »Med Kronborg
om styrbord«, som åbnedes den 29. marts. Blandt de målelige
resultater afjubilæumsfestlighederne var en vækst i besøgstallet
på 25%.
Lokalemæssigt blev året også fremgangsrigt, idet museet
overtog lejemålet af den tidligere hovedbygning på kaserneom
rådet, og sidst på året udarbejdede arkitekt Mikael Sinding i
samråd med museet en istandsættelsesplan for hele bygningen.

Indsamling og registrering
Museets mange venner har, som det fremgår af gavelisten, også
i år sikret en solid tilgang af materielle vidnesbyrd om dansk
handel og søfart.
Blandt de mest omfangsrige afleveringer er arkivalier fra re
deriet »Progress« omfattende tiden 1883-1969, rederiet »Het
land« fra årene 1926-51 og fra dampskibsselskabet »Heimdal«.
De mange hyldemeter er endnu ikke færdigregistrerede, men i
lighed med det modtagne materiale fra Helsingør Værft i 1983
er der udarbejdet foreløbige oversigter.
Biblioteket har haft en ordinær tilvækst på ialt 414 bind,
hvoraf kun 49 bind er købte, medens resten er tilgået som gaver
eller gennem bytteforbindelser. Desuden har en bevilling fra
Venneselskabet sikret, at museet kunne erhverve afdøde kon
servator Chr. Nielsens bogsamling på omkr. 400 bind.
Revisionen af kartotekerne har kunnet videreføres ved hjælp
af beskæftigelsesprojekter.
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I Søfartspuljen, som omfatter alle søfartsinteresserede muse
er, er der opnået enighed om fælles minimumsoplysninger i
forbindelse med registrering af samlingerne. Hermed bliver
det umiddelbart enklere at udnytte de forskellige museers kar
toteker i fremtiden, og samarbejdet vil fremme en kommende
overgang til EDB-anvendelse.
Bevaring
For sin andel i Museernes Fælleskonservering har museet fået re
staureret ialt 11 skibsportrætter.
Desuden har museet genoptaget målingen af luftfugtigheden i
udvalgte dele af udstillingsarealet, og ligeledes med sigte på det
forebyggende arbejde er dele af den omfattende arkivaliebestand
overført fra lokaler på Kronborg til kasernens hovedbygning og
nyordnet, så materialet kan samles i syrefri kartonkasser. Denne
sidste opgave forventes at kunne afsluttes som beskæftigelsespro
jekt i 1986.
Formidling
I januar præsenterede museet de ialt 144 forslag, som den ud
skrevne konkurrence til en ny stamplakat udløste. En dommer
komité bestående af grafiker Erik Ellegaard Frederiksen, grafi
ker Bent Rohde, professor Dan Sterup-Hansen, maleren Ole
Sporring, afdelingschef Tage Madsen, museumsinspektør
Hanne Poulsen og museumsdirektør Hans Jeppesen havde den
vanskelige opgave at finde vinderen, som blev grafikeren Karin
Birgitte Lund, der i sit forslag var inspireret af en samling knob
fra den permanente udstilling.
Sidst på året fik museet forbindelse med Samvirke, som viste
sig interesseret i en fælles produktion, og den nye plakat kan nu
købes på museet for kr. 60,-.
Som før nævnt hed årets særudstilling »Med Kronborg om
styrbord«, og her kunne de besøgende få indtryk af det kosmo
politiske liv, som udfoldede sig i sejlskibstiden, når tusindvis af
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Museets nye plakat er udført af grafikeren Karin Birgitte Lund, som fik første
præmie i konkurrence med 143 andre tilsendte forslag. The museum’s new
poster has been designed by Karin Birgitte Lund, a lithographic artist, whose entry won
first prize in competition with 143 other entries.

213

skibe ankrede op under Kronborg for at betale Øresundstold.
Den 18-19/6 præsenterede den amerikanske modelskibsbygger
Ralph W. Preston sit »Models in Bottles Slide Show« forbørn og
voksne i skolestuen. Museets og mange andres initiativ i jubilæ
umsåret gav et usædvanligt fint besøgstal på ialt 109.924 (1984:
88.050) besøgende.
Der har desuden været arrangeret særskilte omvisninger for
tidligere ansatte i rederiet Dansk/Fransk, Helsingør Amatør
Sejlklub, Dansk-Vestindisk Selskab, Foreningen Varberg Mu
seum, og Hans Jeppesen har holdt foredrag i Odd Fellowlogen
i Helsingør.
I årets løb er der udkommet endnu to bind i museets serie af
Søhistoriske Skrifter. Nr. XIII er første bind af Knud Klems
værk »Skibsbyggeriet i Danmark og Hertugdømmerne i 1700årene«, og »Danske Skibsportrætmalere« af Hanne Poulsen har
fået nr. XV.
Endvidere har Nationalmuseet i betydeligt omfang benyttet
såvel Handels- og Søfartsmuseets fotoarkiv som samlingen af
søfolks beretninger i serien »Søens Folk«. Udgivelsen af første
bind blev markeret ved en reception på Handels- og Søfartsmu
seet den 15/10. Takket være velvilje fra Ålands Sjøfartsmuseum
var der ved samme lejlighed mulighed for at vise en film om det
tidligere danske skoleskib »Viking«.
Antallet af skriftlige forespørgsler er i fortsat vækst og nåede
i 1985 et nyt højdepunkt på ialt 771 (1984: 410). Heraf var 293
foto- eller tegningsbestillinger.

Organisation og samarbejde
Hanne Poulsen fortsatte til april 1986 i sit tillidshverv som for
mand for Museumsrådet for Frederiksborg amt, medens Hans
Jeppesen har repræsenteret museet i Orlogsmuseets komité,
Vikingeskibshallens bestyrelse, Landsudvalget for indsamling
og bevaring af fotografier, repræsentantskabet for Arktisk In214

stitut, Marinarkæologisk Referencegruppe (Mare), Kontaktud
valget for dansk maritim historie- og samfundsforskning og sty
relsen for Dansk Kulturhistorisk Museumsforening (DKM).
I foråret gennemgik den sidste halvdel af personalet et kur
sus med introduktion til EDB, og museets personale har i øvrigt
deltaget i følgende møder og kurser: DKM-sommerkursus 1523/8: Morten Kirketerp Nielsen, Nordiske Maritime Museers
Arbejdsmøde 10-13/9: Hanne Poulsen, Søfartspuljens 2. møde
23/9: Hanne Poulsen, Hans Jeppesen og Morten Gøthche,
DKM-årsmøde 13-15/10: Hans Jeppesen.
Årets ekskursion for hele personalet gik den 14/6 til Roskilde
fjord, hvor den nybyggede vikingeskibskopi »Roar« blev prøve
sejlet.
Lokaler
Med virkning fra 1. januar overtog Boligministeriets Ejen
domsdirektorat ansvaret for alle kaserneområdets bygninger,
og Handels- og Søfartsmuseet lejemålet af hovedbygningen.
Hermed fik museet mulighed for at løse nogle af de mest på
trængende lokalebehov til bibliotek, arkiv og kontorer, og aller
sidst på året blev første etape af ialt 3 udbudt i licitation til lokale
håndværkere. Dette første trin vil give væsentlig forbedrede
rammer for bibliotek, registre og kontorarbejde, hvorimod bl.a.
indretning af en film- og foredragssal først kan gennemføres
senere.

Personale
Den 1/3 tiltrådte Morten Kirketerp Nielsen stillingen som mu
seumsforvalter. I årets løb har følgende været ansat på beskæf
tigelsesprojekter: Bert Blom, Kåre Lauring, Helle Nielsen, Jan
Sedstrøm, Ole Hougård, Jan Petersen, Jørn Strufe og Ole Bent
Nielsen.
Museet har gennem mange år måttet løse stadig flere og
større opgaver med den samme lille stab af fastansatte medar-
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bejdere, og selv om de sidste års beskæftigelsesprojekter har af
hjulpet en del af problemerne, er personalesituationen blevet
stadig vanskeligere.
Forretningsudvalget og Komiteen har derfor drøftet sagen
og ansøgt ministeriet om flere nye stillinger. Hvis henvendelsen
giver et positivt resultat, vil det få virkning fra 1987.

GAVELISTE FOR ÅRET 1985

Genstande, malerier og arkivalier

Inspektør Aly Abd-el-Dayem, Esbjerg: Effekter der har tilhørt giverens morfar,
skibsfører Th. Harke-Petersen: Lædermappe, lineal m.m. med firmanavn samt
lasteplan for S/S »Frode«, bygg. 1918; Otto Ballantine, Søby: Panserdy kkerdragt; ingeniørfags Christensen, Frederikshavn: Forskelligt værktøj fra Frede
rikshavn Værft såsom nagleholdertænger, spændskiver, målestok m.m.; uni
versitetslektor Palle O .Christiansen, Virum: Toldbog fra 1871; skibsingeniør
Finn Frydensherg, Frederikshavn: Bjælkebugtsskabelon til damptanker »Sovac«,
transparent af H. V. Buhisjolletegning, ældre tommestok samt 2 kridtpibehove
der og et fragtment fundet i Frederikshavn og Skagen; Mogens Hallbäck, Hille
rød: VHF-radio; dampskibsselskabet Heimdal, København: Arkivalier vedr. S/S
»Martin Carl«, S/S »Samsø«, S/S »Poul Carl«, S/S »L.H. Carl«, S/S »Baron
Stjernblad«, S/S »Manø«, S/S »Kalø«, S/S »Askø«, S/S »Aarø«, S/S »Sejrø«, S/S
»Betty«, m.m.; rederiet Hetland: En samling skibsdagbøger for skibet » Veritas
V«, regnskabsbøger for en del damp- og motorskibe fra 1934-49, rejsekalkula
tionsbøger fra 1926-33 og positionslister fra 1947-51 m.m. samt 10 fotoalbums
omhandlende 10 af rederiets skibe; dyrlæge Knud Hørlyck: 1 originaltegning af
Utzons Aalborgjolle; sognepræst M. Larsen: 10 albums med billeder af forskel
lige sejlskibe; oberst N.E.A. Møller, Roskilde: 1 skibsmodel af færøsk ro/sejlbåd;
Børge Nielsen, København: Sejlmagertaske med sejlmagerpung, sygarn til mo
delbyggeri m.m., der har tilhørt Oluf Olsen, som var påmønstret »Georg Stage«
1894; ingeniør K.V. Nielsen, Helsingør: Indrammet foto af lærebrev udstedt af
Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri 1918 samt 2 protokoller: 1. »particu-
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lårs« vedr, byggenr. 1-200, 2: ringbind med indheftede oplysningsark vedr.
byggenr. 135-370; Aage Max Nielsen, Charlottenlund: Oliemaleri af skoleskibet
»København«; kaptajn S.C. Nygaard, Hellerup: Ø.K.-uniform, kedeldragt, sik
kerhedssko, hjælm og walkie-talkie; BirgitNilaus Petersen, Hillerød: Dampskibs
selskabet Progress, København: Model af M/S »Anne Bøgelund« i montre samt
model af M/S »Ellen Nielsen« i montre, desuden 8 regnskabsbøger 1907-14, 30
regnskabsbøger 1921-56, 16 bøger med aktieselskabsoplysninger, 1 samle
mappe med div. billeder af rederiets skibe, 6 pakker med klicheer, film og nega
tiver af rederiets skibe og officerer; dr.phil. H. Schepelem, København: Skitse
bog udført af maleren Jørgen Chr. Larsen (1815-1890); testamentarisk gave fra
lærer Gudrun Svedstrup: Usign. gouache af 3-m. skonnert »Carl Mørk« af Svend
borg, Georg Stage-hue fra omkr. 1904, »Helsingørbolle« med fremstilling af
engelsk skonnertbrig ud for Kronborg m.m.; Kent Egon Syndergaard, Værløse:
Telegrafistuniform (D.F.D.S.), søfartsbog og div. papirer; grafiker Ole Synder
gaard, Helsingør: Kalender 1985 med 6 farvereproduktioner af moderne dan
ske fiskefartøjer; skibsinspektør Syren Thorsye, Allerød: Målebrev for dæksbåd
»Søblomsten« af Nakskov 1886; cand.jur. Chr. Waagepetersen, Espergærde:
Vekselportefeuille af saffian, har formentlig tilhørt Chr. Waagepetersen (17871840).

Fotogaver
Inspektør Aly Abd-el-Dayem, Esbjerg; pressefotograf Jens Dresling, Charlotten
lund; skibsfører KarlJohanFaurschou, Taastrup; maskinmester ErikFencker, Kø
benhavn; rederiet Hetland, København; Flemming Horsten, København; muse
umsdirektør Knud Klem, Helsingør; Birgit Nilaus Petersen, Hillerød; dampskibs
selskabet Progress, København; lærer Gudrun Svedstrup, Virum; H. Zimmermann,
Forest Hill.

Boggaver
Inspektør Aly Abd-el-Dayem, Esbjerg; Bangsbomuseet, Frederikshavn; länsantikvarie Carin Bunte, Malmø; Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Kruså; Dansk
Styrmandsforening, København; Deutsches Shiffahrtsmuseum, Bremerhafen; Er
hvervsarkivet, Århus; Fiskeri- og Syfartsmuseet, Esbjerg; E. van Heerden, Pretoria;
dampskibsselskabet Heimdal, København; Helsingborg kommune; I.C. Hempels
Skibsfarvefabrik A/S, Lyngby; dr.phil. Henning Henningsen, Helsingør; rederiet
Hetland, København; Erlan Holtehus, Solrød Strand; Industriministeriet, Køben
havn; Finn Jacobsens forlag, København; Christer Jansson, Hyllinge; Ib Johansen,
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Lyngby; DoloresJower, St. Thomas; Langelands Museum, Rudkøbing; sognepræst
Steffen Lorck, Karlslunde; lærer Gudrun Svedstrup, Nærum; Selma-Nor Mikkonen,
Slagelse; forlaget Misteltenen I/S, Ringe; Museum für Kunst und Kulturgeschichte
der Stadt Dortmund; Museet for Korsør og Omegn, Korsør; ErikNielsen, Skelskør; in
geniør K.V. Nielsen, Helsingør; musumsinspektør Hanne Poulsen, Espergærde;
Roskilde Museum, Roskilde; bygningskonstruktør Gorm Schmidt, Espergærde;
Sjöhistoriska Museet vid Åbo Akademi, Åbo; La Sociedad de Oceanografia de Guipûzcoa, San Sebastian; Stavanger Sjøfartsmuseum', skibsinspektør Søren Thorsøe, Alle
rød; Universitetsforlaget, Oslo; Varbergs Museum; Verband der deutschen Shiffbauindustri e. V., Hamburg; Aarhus havnevæsen.
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HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÂ KRONBORG
DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 1985
Indtægter
Indtægt ved forevisning.....................................................................
Statens tilskud ...................................................................................
Tilskud fra Museumsrådet for Frederiksborg Amt ........................
Tilskud fra Helsingør Kommune .....................................................
Tilskud fra Venneselskabet...............................................................
Tilskud fra Friis Pedersens Arv.........................................................
Private bidrag ifølge specifikation.....................................................
Renter ...............................................................................................
Arbejdsmarkedsnævnet.....................................................................
Fortjeneste ved salg af Søhistoriske Skrifter, kort,
billedbøger, postkort m.v................................................................
Salg af fotos og tegninger .................................................................
Kr.

42.916
30.713
2.951.619

Udgifter
Gager...................................................................................
Pensioner.............................................................................
Kapacitetsomkostninger .....................................................

2.303.028
53.951
378.446

567.074
1.644.314
40.360
10.000
16.000
20.252
82.800
15.130
482.060

Oplysningsvirksomhed :
Undervisning...................................................................
Udstillinger.......................................................................
Diverse .............................................................................

24.069
28.687
5.519

58.275

Indsamling:
Samlingens forøgelse.......................................................
Fotos.................................................................................
Bevaring...........................................................................
Bibliotek...........................................................................
Uddannelse .....................................................................

10.000
4.302
42.910
18.729
7.319

83.260

Afskrivninger:
Inventar (rest) ...............................................................................

23.627

Hensat til køb af inventar .................................................................

30.000

Hensat til indretning af nye lokaler..................................................

21.032

Udgifter og afskrivninger ialt ...........................................................

2.951.619

Overskud overført til kapitalkonto ..................................................
Kr.

0
2.951.619
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STATUS PR. 31. DECEMBER 1985
Aktiver
Likvide midler:
Kassebeholdning .......................................................
Postgiro.......................................................................
Den Danske Bank.......................................................

6.321
54.901
667.680

728.902

Udestående fordringer .....................................................................

122.660

Beholdning af kataloger, farvepostkort, platter, bøger m.v..............

148.800

Inventar:
Anskaffelse i 1985 .....................................................
Afskrivning ifølge driftsregnskab ............................

23.627
23.627

0

Lysanlæg:
Anskaffelsessum.........................................................
Afskrivning for 1985 ................................................

1.518.000
607.200

910.800

Samlingen:
Saldo pr. 1. januar 1985 .................................................................
Kr.

1_
1.911.163

Passiver
Diverse kreditorer:
Inventar.....................................................................
A-skat.........................................................................
Omkostninger og feriepenge....................................
Merværdiafgift...........................................................
Forudmodtaget statstilskud......................................
Friis Pedersens Arv ...................................................
Skibsportrætter...........................................................

38.627
74.935
166.953
1.342
400.000
110.555
2.070

794.482

Særopgaver:
Otto Mønsteds Fond.......................................................................

0

Hensat til køb af inventar .................................................................

30.000

Hensat til indretning af nye lokaler..................................................

21.032

Kapitalkonto for museet:
Saldo pr. 1. januar 1985 ............................................
Afskrivning lysanlæg ................................................
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1.369.249
( 303.600) 1.065.649
Kr. 1.911.163

Specifikation afprivate bidrag 1985
Otto Ballantine............................................................
BP Olie-Kompagniet A/S...........................................
Danmarks Rederiforening.........................................
Dansk Esso Fond ........................................................
Den Danske Bank ......................................................
Fonden til Søfarendes og Søfartens Vel .................
Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier
i Danmark................................................................
Dampskibsselskabet Hafnia’s Fond..........................
A/S Kjøbenhavns Handelsbank................................
J.C. Hempels Legatfond ...........................................
A/S Kryolitselskabet Øresund ..................................
Magasin du Nord’s Fond...........................................
Nordtramp I/S............................................................
Privatbanken i København A/S................................
Det Store Nordiske Telegraf-Selskab .....................
Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise ...................
Dampskibsselskabet Torm.........................................
Wm. Vetts Fond..........................................................
Det Østasiatiske Kompagni A/S................................
Kr.

300
1.000
10.000
1.000
2.500
30.000
2.500
1.000
2.500
5.000
1.000
5.000
1.000
2.500
1.000
3.000
500
10.000
3.000
82.800

De efter 1. januar 1986 indgåede bidrag vil blive optaget i næste års regnskab.
Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bøger, som vi har re
videret.
København, den 22. januar 1986.
EIGIL BRUHN
statsaut.revisor

BJARNE HANSEN
statsaut.revisor
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GENERALKONSUL L.O.G. AMUNDSENS GAVE
DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 1985
Indtægter
Renter af bankindestående .............................................................______ 11.216
Overskud overført til kapitalkonto .................................................. Kr.
11.216

STATUS PR. 31. DECEMBER 1985
Aktiver
Likvide midler:
Den Danske Bank.............................................................................
Tilgodehavender:
Museet (lån til billedbog) .............................................................

110.770

110.555
Kr. 221.325

Passiver
Kapitalkonto:
Saldo 1. januar 1985 .........................................................................
210.109
Overskud ifølge driftsregnskab.......................................................
11.216
Kr. 221.325
Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, som vi
har revideret.
København, den 22. januar 1986.
EIGIL BRUHN
statsaut. revisor
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BJARNE HANSEN
statsaut.revisor

ARKITEKT J. FRIIS-PEDERSENS ARV
DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 1985
Indtægter:
Provision ved salg af bogen Sejlskibe...................................................
2.660
Indvundne renter ...............................................................................
116.641
Fortjeneste ved salg af bøger og plakater ..........................................
2.116
Kr. 121.417
Udgifter:
Tilskud til lysanlæg .............................................................
23.776
Gave til museet.....................................................................
20.252
Gebyrer ...............................................................................
1.360
Revisor.................................................................................
3.660 49.048
Overskud overført til kapitalkonto ......................................................... 72.369
Kr. 121.417

STATUS PR. 31. DECEMBER 1985
Aktiver:
Likvide midler:
Den Danske Bank...........................................................................
165.841
Obligationer (kostpriser):
562.000 kr. 12% Krf.Danmark Alm. Real
64.S. 2022 ................................................................... 470.399
98.000 kr. 12% Krf.Danmark Alm. Real 63.s. 2012 ...
48.663
61.000 kr. 10% Statslån 2004 ........................................
65.578
584.640
(kursværdi andrager 31/12 1985: 719.365 kr.)
Pantebreve (værdi = arvekurs):
139.041 kr. 16% pantebreve i matr.nr. 23 ey,
Lyngby à 75 ................................................................. 104.280
245.798 kr. 9% pantebreve i matr.nr. 23 ey,
Lyngby à 55 ................................................................. 135.189 239.469
Beholdning af bøger ......................................................................
17.100
Kr. 1.007.050
Passiver
Skyldig merværdiafgift .....................................................................
34
Skyldige omkostninger .....................................................................
3.660
Kapitalkonto:
Saldo 1. januar 1985 ....................................................... 923.423
Kursregulering pantebreve..........................................
7.564
Overskud ifølge driftsregnskab....................................
72.369 1.003.356
Kr. 1.00Z050
Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, som vi
har revideret.
København, den 22. januar 1986
EIGIL BRUHN
statsaut.revisor

BJARNE HANSEN
statsaut.revisor
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MUSEETS SALGSARTIKLER

I serien Søhistoriske Skrifter kan endnu fås:

JørgenH.P. Barfod: DANMARK-NORGES HAN
DELSFLÅDE 1650-1700 ( 1967). Pris kr. 34,50.
VII.
ChristianNielsen: DANSKE BÅDTYPER (1973),
nu i 4. oplag. Pris kr. 165,00.
IX-XI.
SEJLSKIBE, opmålt, tegnetog fotograferet af
Jens Friis-P edersen, I : Danskbyggede træskibe
(1980), pris kr. 295,00; II: De sidste i Grønlands
farten (1981), pris kr. 148,00; III: Nordiske far
tøjer (1982), pris kr. 295,00.
XIII-XIV. Knud Klem: SKIBSBYGGERIET I DANMARK
OG HERTUGDØMMERNE 11700-ÅRENE.
(1985). Pris pr.bind kr. 335,00. Forhandles i bog
handelen.
XV.
Hanne Poulsen: DANSKE SKIBSPORTRÆT
MALERE. (1985). Priskr. 345,00.
VI.

SØHISTORISK BILLEDBOG. 150 dejlige billeder fra muse
ets righoldige samlinger. Dansk og engelsk tekst. Pris kr.
50,00.

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 forsendelsesomkostninger, inklusive
den nugældende moms.
Bestillinger modtages på
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg,
3000 Helsingør. (Tlf. 02 21 06 85).
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SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS
VENNER
BESTYRELSE
(pr. 1/9 1986)
Museumsdirektør, dr.phil. HENNING HENNINGSEN, R1,
formand.
Direktør, civilingeniør JENS M. BARFOED, R1.
Direktør, skibsreder NIELS HAHN-PETERSEN.
Marinebibliotekar, kommandørkaptajn ARNE HOLM, R1.
Arkitekt m.a.a. MIKAEL SINDING.
Borgmester KNUD AXELSEN.
Museumsdirektør, cand.mag. HANS JEPPESEN, kasserer og
sekretær.

ÆRESMEDLEM:

Museumsdirektør, cand.mag. KNUD KLEM

Personale:

Assistent Hanne Besser
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Selskabet
Handels- og Søfartsmuseets Venner
Beretning for 1985-86

Selskabets årlige generalforsamling fandt sted den 27. august
1986 i Erik af Pommerns Kammer på Kronborg.
Formanden, museumsdirektør Henning Henningsen, bød
velkommen. Til dirigent valgtes stadsbibliotekar Erik Buch Vestergaard, hvorefter formanden aflagde følgende beretning:
»Det er mig en stor glæde atter i år på venneselskabets vegne
at byde Dem velkommen til vor årlige generalforsamling.
Jeg kan overbringe Dem en frisk hilsen fra selskabets stifter
og æresmedlem, tidligere museumsdirektør Knud Klem, som
desværre ligger på hospitalet for tiden. Han havde håbet på at
kunne deltage i aften. Som alle sikkert ved, udkom andet og sid
ste bind af hans livsværk om skibsbyggeriet i Danmark i 1700årene for nylig, hvad der var en stor glæde for ham og hans ven
ner og fagfæller.
Jeg håber, De tillader mig at tage en hilsen med til direktør
Klem fra i aften. Jeg ved, at det vil glæde ham særdeles. Hans
tanker går meget tit til museet og venneselskabet.
Som sædvanlig skal jeg give Dem en kort beretning om selska
bets aktiviteter i det forløbne år fra april 1985 til og med marts
1986.
Selskabet har pr. 15. august 1986 1460 medlemmer. 94 er
livsvarige medlemmer.
Det må antegnes, at selskabet nu er trådt ind i den elektroni
ske databehandlings tidsalder, idet det sammen med museet
har foretaget et indkøb af et dataanlæg. Vor gamle adressografmaskine, der har tjent os mange år, selv om den gjorde flere og
flere knuder, var efterhånden brudt fuldstændig sammen og
måtte under alle omstændigheder fornyes.
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Om vor serie »Maritim Kunst« kan jeg berette, at vi i efteråret
1985 udsendte den meget smukke Middelhavsfarerpokal,
fremstillet på Holmegaards Glasværker med en indgraveret af
bildning af briggen »Harmonie« af København efter et skibs
portræt fra 1804, som sædvanlig omtegnet af skibstegneren Per
Bøgh. Pokalen er den femte i serien, som vi har planlagt til at
omfatte seks numre. Til efteråret udsendes nr. 6, Grønlandsfarerpokalen, som for længst er sat i arbejde på glasværket. Den
vil vise Grønlandsskibet »Aurora«. Fra flere kunders side er der
ytret ønske om at fortsætte serien med endnu et antal numre, og
det er der teknisk intet i vejen for. Det er snarere et økonomisk
spørgsmål, om det vil kunne betale sig. Som De ved, er menin
gen med vor kunstserie ikke blot at tilbyde vore medlemmer og
andre interesserede smukke stykker kunsthåndværk, men også
at tjene penge til selskabets og dermed museets gavn. Jeg kan
meddele, at der i bestyrelsen er blevet drøftet flere fremkomne
forslag om en afløsning af pokalserien og nye ideer til forskel
lige attraktive genstande, uden at der på nuværende tidspunkt
er truffet en endelig afgørelse derom. Medlemmerne skal nok
blive orienteret til sin tid.
Forøvrigt må jeg meddele, at selskabet stadig ligger inde med
nogle få eksemplarer af kompasplatterne fra årene 1978 og
1980, ligesom man stadig kan erhverve glaspokalerne fra 1982,
1984 og 1985. Af fliseserien med skibe på kalkmalerier kan
endnu fås 1981, 1982, 1983 samt 1984.
Jeg vil også henlede opmærksomheden på, at der findes
mindre oplag af flere af de ældre årbøger, velegnede til even
tuel supplering af ufuldstændige rækker og til gaver til søfarts
interesserede takket være deres interessante artikler om de
mest forskellige maritime emner og med gode illustrationer«.
Herefter omtalte formanden den kommende årbog, nr. 45 i
rækken. Da det i år er 50 år siden den bekendte kaptajn Jens
Kusk Jensen døde, har redaktionen besluttet at lade flere artik
ler behandle hans indsats. Og formanden fortsatte:
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»Angående den på de sidste generalforsamlinger referede
sag om den i 1983 afdøde svenske advokat Sture Hövdens arv til
venneselskabet kan siges, at bobehandlingen endnu ikke er en
delig afsluttet, men vor og boets advokater står i skriftlig kon
takt, bl.a. for at finde en mulighed for eventuelt at købe arven
fri forlods, så vi så tidligt som muligt kan modtage den.
Venneselskabet har som sædvanlig kunnet hjælpe museet
med forskellige gaver. I årets løb er der dukket flere tilbud op
om genstande, som museet har haft stor interesse i at erhverve
til sine samlinger, f.eks. en søkortkiste fra 1800-årene med flere
ældre søkort i, museet ejer mærkeligt nok ikke en sådan; et af de
sjældne monogramflag fra omkr. midten af 1800-årene, med
bogstaverne K C malet i spunsen - det er endnu ikke lykkedes at
identificere det, muligvis er det et rederiflag, men øjensynlig
ganske ureglementeret; endvidere et skibsportræt af kuf »Her
kules« af Næstved, malet 1942 af B.E. Bengtsson. Bestyrelsen
har bevilget de nødvendige beløb til indkøbene. Endvidere har
museet for en særdeles rimelig sum erhvervet en større samling
bøger fra afdøde konservator Christian Nielsens efterladte pri
vat bibliotek, spec, af maritimt og geografisk indhold.
En del af Dem har sikkert benyttet lejligheden til før mødet at
kigge ind i de nye rummelige og smagfulde kontor-, biblioteks-,
arkiv- og foredragslokaler samt magasinrum, som museet har
overtaget i den fhv. militære hovedbygning, der nu er stillet til
dets rådighed. Det er en årelang drøm, som nu er gået i opfyl
delse, og jeg, der fra min forgænger, museumsdirektør Knud
Klems og min egen tid mindes de ofte fortvivlede pladsforhold,
synes der er grund til fra venneselskabets side at ønske museet
og dets medarbejdere hjertelig tillykke dermed.
På bestyrelsens og egne vegne vil jeg til slut takke alle vore
medlemmer for deres trofasthed over for selskabet og derved
for museet. Ligeledes de bidragydere, der nu som før har hjul
pet os økonomisk med udsendelsen af årbogen. Tak fremdeles
til pressen, ikke mindst den lokale, som altid har omtalt vort ar-
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Kuf »Hercules« af Næstved ført af L. Henning. Oliemaleri på pap udført 1942
af tolder B.E. Bengtsson, Halmstad (1884-1953). Han udførte fra sin ungdom
traditionelle kaptajnsbilleder, altså skibsportrætter betegnet med skibets og
kaptajnens navn. Handels- og Søfartsmuseet. The kuff »Hercules« of Næstved
commanded by L. Henning. Oil painting on cardboard done by B.E. Bengtsson, a customs
officer from Halmstad (1884-1953). From the time of his youth he painted traditional
captain's pictures, i.e. ship portraits designated with the name of the ship and of the
captain. Danish Maritime Museum.

bejde på positiv måde. Sluttelig skal der også rettes en tak til
Kronborg slotsforvaltning, som i lighed med de tidligere år har
vist os den venlighed at stille Erik af Pommerns kammer til rå
dighed for os, så vi kan holde vor generalforsamling i disse hi
storiske rammer«.
Formandens beretning blev godkendt.
Hans Jeppesen takkede venneselskabet for god støtte og
gjorde herefter rede for museets virksomhed siden sidste gene-
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ralforsamling, (se museets beretning). Herudover nævnte Hans
Jeppesen, at museet i sommeren 1986 har kunnet vise en meget
smuk og interessant særudstilling af opmålingstegninger og fo
tografier fra Trankebar. Den var resultatet af et opmålings- og
registreringsprojekt der i efteråret 1985 blev udført i den gam
le, danske koloni af et hold arkitekter, en historiker og en etno
graf. Under forberedelse er nu en kunstudstilling med motiver
fra tidligere Dansk Vestindien. Udstillerne er maleren Hans
Lynge og Bodil Kaalund og arkitekten Ebbe Keld Pedersen. Ar
bejdstitlen er »Fra en rejse i troperne«. Begge udstillinger af
holdes uden større udgifter for museet.
Sammen med Skibshistorisk Laboratorium og Træskibsejer
nes Sammenslutning har Handels- og Søfartsmuseet stiftet en
skibsbevaringsfond. Hans Jeppesen har påtaget sig formands
posten i denne første periode, hvor der skal skaffes penge.
Hans Jeppesen sluttede med at bringe den glædelige med
delelse, at museet var blevet stillet en betydelig forøgelse af an
tallet af faste stillinger i udsigt fra januar 1987.
Hans Jeppesen forelagde det omdelte regnskab, der god
kendtes uden kommentarer.
På valg i bestyrelsen var i henhold til § 5 formanden Henning
Henningsen, Mikael Sinding og Ole Thelin. De to førstnævnte
blev genvalgt og i stedet for forhenværende borgmester Ove
Thelin, der ønskede at fratræde, valgtes borgmester Knud Axelsen.
På bestyrelsens forslag vedtog generalforsamlingen uændret
kontingent (100kr. for personer og 300 kr. for virksomheder).
Da der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne, og in
gen ønskede ordet, blev generalforsamlingen afsluttet.
Efter en forfriskning blev vist to maritime film, »Hansekoggen« og »Isen brydes«.
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NYTILKOMNE MEDLEMMER
(fra 1. september 1985 til 1. oktober 1986)

Andersen, Ib, Solrød Strand
Bagge, Niels J., København
Balle, Rune, Stubbekøbing
Bloch, Axel, Løsning
Bundgaard, Å.S., Hillerød
Christensen, Røchen, Vanløse
Daniel, Erik T., Humlebæk
Finding, Ole, Hørve
Fribert, Poul, Virum
Hansen, Bent Hjære, Odense
Hansen, Ghita, Helsingør
Hartvigson, Ronny, Sverige
Høglund, Karen, Lystrup
Jensen, Ernst, Virum
Koch, Ekkehard, Tyskland
Larsen, Carl, Dragør
Madsen, Jens, København
Nielsen, Erik, Helsingør
Nilov, Michael F., København
Olesen, Morten, Hvide Sande
Pedersen, Jens O., København
Petersen, Jørgen, Horsens
Rasmussen, Rasmus Bonde, Knebel
Rylev, Henning, Egå
Schaldemose, Hans Henrik, Charlottenlund
Schmidt, J. List, Frederikshavn
Spangenberg, Kaj, Hørsholm
Stenderup, John, Hørsholm
Sørensen, Ole Frost, Rødovre
Thernø, Niels, Skanderborg
Thuesen, Per, Humlebæk
Wilms, Egen Embort, Spanien
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SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS
VENNER
DRIFTSREGNSKAB 1. APRIL 1985 TIL 31. MARTS 1986
Indtægter:
Kontingenter og bidrag fra medlemmer............................................
141.825
Fortjeneste ved salg af kompasplatter, glaspokaler og fliser:
Salg ekskl. moms .............................................................
113.568
— Forbrug:
Beholdning af platter pr. l.april 1985 ........
78.088
Købspris for glaspokaler og fliser................
62.742
Diverse udgifter til porto,
forsendelse m.v..........................................
10.258
151.088
— Beholdning af platter, glaspokaler og fliser
pr. 31. marts 1986 ........................................
73.880 77.208 36.360
Renter af bank, postgiro og obligationer............................................
17.518
Gave fra fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoeds legat ....................
10.000
Kr. 205.703

Udgifter:
Gaver og tilskud til Handels- og Søfartsmuseet:
Årbog 1985:
Udgivelse af årbog ......................................
Porto til udsendelse ....................................

128.225
12.880
141.105

—Salg af årbøger og særtryk ..........
18.118
Tilskud til årbog 1985 ..................
15.715
33.833
Gaver i øvrigt...................................................................
Gager og feriepenge ...........................................................
Diverse omkostninger:
Porto, fragt m.v.................................................
9.019
Kontorhold.......................................................
15.450
Revision og regnskabsassistance......................
12.600
Diverse udgifter..............................................
1.240
Afskrivning på EDB-anlæg ............................................
—underskud, der overføres til kapitalkonto......................
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107.272
11,700
118.972
51.436

38.309
9.974 218.691
12.988
Kr. 205.703

STATUS PR. 1. APRIL 1986
Aktiver:
Likvide midler:
Kassebeholdning .............................................................
Den Danske Bank, Helsingør..........................................
Postgiro.............................................................................

1.164
144.445
11.013

Debitorer:
Tilgodehavende vedr. årbog og platter..........................
1.067
Tilgodehavende moms.....................................................
2.590
Mellemregning med fhv. skibsfører
Harald Læssøe Barfoeds legat.........................................................
Beholdning af platter, glaspokaler og fliser ......................................
Obligationer (kursværdi):
Kr. 8.900 7% Østift.Kreditf. 18.s. 1998 à 95 ..................
8.455
Kr. 41.900 7% Østift.Kreditf. 16.S.4. 2028 à 82 ............
34.194
Kr. 9.000 7% Østift.Kreditf. 15.S.4. 2011 à 86V2............
7.785
Kr.32.100 7% Københ.Kreditf. 15.s.l.a. 2018à84 ....
26.964

156.622

3.657

10.000
73.880

77.398

Inventar:
EDB-anlæg.......................................................................
12.295
EDB-programmer ................................................................
7.679
19.974
—afskrivning.............................................................................
9.974 10.000
Kr. 331.557
Passiver:
Diverse kreditorer og skyldige omkostninger....................................
24.548
Vedtagne, endnu ikke ydede gaver.....................................................
10.000
Reservefond:
Saldo pr. 1. april 1985 .....................................................................
50.048
Kapitalkonto:
Saldo pr. 1. april 1985 .....................................................
238.027
+kursregulering af obligationer i behold ......................
21.922
259.949
—underskud ifølge driftsregnskab..................................
12.988 246.961
Kr. 331.557

HENNING HENNINGSEN JENS M. BARFOED NIELS HAHN-PETERSEN
MIKAEL SINDING
ARNE HOLM
OVE THELIN
HANS JEPPESEN
Skattedepartementet har bevilget selskabet fritagelse for beskatning af fortjeneste
ved salg af kompasplatter, glaspokaler og fliser.
Foranstående regnskab er i overensstemmelse med selskabets bøger, som vi har
revideret. Obligationsbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom
bank- og postgiroindestående er afstemt.
København, den 23. april 1986.
BJARNE N. HANSEN
statsaut.revisor

EIGIL BRUHN
statsaut.revisor
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FHV. SKIBSFØRER
HARALD LÆSSØE BARFOEDS LEGAT
DRIFTSREGNSKAB 1. APRIL 1985 TIL 31. MARTS 1986
Indtægter:
Renter og udbytter:
Bankindestående...............................................................................
3.558
Obligationer.......................................................................................
12.840
Kr. 16.398
Udgifter:
Gaver til Handels- og Søfartsmuseet......................................
10.000
Depotgebyrer...........................................................................
75 10.075
Overskud, der overføres til gevinst- og tabskonto............................
6.323
Kr. 16.398

STATUS PR. 1. APRIL 1986
Aktiver:
Likvide midler:
Den Danske Bank, Helsingør, bankbog..........................................
Værdipapirer:
Obligationer (kursværdi):
Kr. 107.000 12% Kreditf.Danmark
Alm.Real 64.s. 2022 a 1081/4.....................................................
Kr.
Passiver:
Mellemregning med Selskabet Handels- og
Søfartsmuseets Venner ................................ ..................................
Kapitalkonto:
Legat ifølge testamente ................................
100.000
Gevinst- og tabskonto:
Saldo pr. 1. april 1985 .................................. . . 35.134
Overskud ifølge driftsregnskab....................
6.323
Kursregulering af obligationer i behold . . . . .. 17.387
58.844
Kr.

53.017

115.827
168.844

10.000

158.844
168.844

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med legatets bøger, som vi har revi
deret. Værdipapirbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom bankin
destående er afstemt.
København, den 23. april 1986.
BJARNE N. HANSEN
statsaut.revisor
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EIGIL BRUHN
statsaut.revisor

Takket være den forståelse for museets kulturhistoriske opga
ver, der er vist af søfarten og de kredse, som står i nær tilknyt
ning 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 støt
tet udgivelsen af denne for museets arbejde så betydningsfulde
publikation:

Carlsberg Bryggerierne

Den Danske Bank af 1871 A/S

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

E. Nobel, Cigar- & Tobaksfabrikker A/S
Privatbanken

J. Ring-Andersens Skibsværft
Scandinavian Ferry Lines

Tuborgs Bryggerier A/S
Iver C. Weilbach & Co. A/S
Wiibroes Bryggeri A/S

Texaco A/S
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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. Indmeldelse modtages på museet (tlf. 02 21 06 85). - Sel
skabets girokonto 7 05 90 00.
Medlemmernes rettigheder:
Gratis adgang til Handels- og Søfartsmuseets samlinger på
Kronborg slot.
Selskabet yder gratis sine medlemmer en smuk og interes
sant illustreret årbog, hvis værdi overstiger kontingentet.
Medlemmerne kan til nedsat pris købe en del af de af mu
seet udgivne Søhistoriske Skrifter samt ældre årbøger:
1944-67 pr. stk. kr. 18,00 (bogladepris kr. 25,00)
1968-73 pr. stk. kr. 30,00 (bogladepris kr. 40,00)
1974-77 pr. stk. kr. 45,00 (bogladepris kr. 55,00)
1978-79 pr. stk. kr. 50,00 (bogladepris kr. 65,00)
1980
pr. stk. kr. 50,00 (bogladepris kr. 70,00)
1981-82 pr. stk. kr. 75,00 (bogladepris kr. 120,00)
1983
pr. stk. kr. 75,00 (bogladepris kr. 130,00)
1984
pr. stk. kr. 100,00 (bogladepris kr. 140,00)
1985
pr. stk. kr. 100,00 (bogladepris kr. 145,00)
1986
pr. stk. kr. 100,00 (bogladepris kr. 150,00)
(Årbog 1942-43, 1951-54, 1956-61, 1963-67 er udsolgt).
Pris for biblioteksabonnenter: Årbog 1944-67: kr. 18,00,
1968-73: kr. 30,00,1974-77: kr. 45,00,1978-80: kr. 50,00,
1981-83: kr. 75,00, 1984-86: kr. 100,00 pr. stk.
Alle priser er inkl. moms, ekskl. porto og forsendelse.
Bestillinger modtages på Handels- og Søfartsmuseet på
Kronborg, 3000 Helsingør. (Tlf. 02 21 06 85).
Kontingentet er for tiden:
Kr. 100,00 årligt for personer, kr. 300,00 for institutioner
eller firmaer.
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MARITIM KUNST
Udgivet af
Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner
Bestillinger modtages på Handels- og Søfartsmuseet på
Kronborg, 3000 Helsingør. (Tlf. 02 21 06 85).
Alle priser er ekskl. moms og forsendelsesomkostninger.

Kompasplatter
Af den siden 1970 udsendte kompasplatteserie er endnu
et mindre oplag af følgende årgange på lager:
Platte 1978 (Iver Jensen Borger, København, omkr.
1760-80), kr. 170,00
Platte 1980 (Christian IV’s skibskompas fra 1595 på Ro
senborg), kr. 205,00

Kompasplatte 1980
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Kalkmalerifliser

Med gengivelse af skibe på kalkmalerier i danske kirker,
i fajance (15x15 cm), i de originale farver, udført af Den
kongelige Porcelainsfabrik.
Flise 1981 Harald Hårderådes skib »Ormen hin snare«
(motiv fra Højby Kirke i Odsherred fra ca. 1350-1400),
kr. 158,85
Flise 1982 Olav den Hellige på sit skib »Oksen hin hårde«
(motiv fra Højby kirke i Odsherred fra ca. 1350-1400),
kr. 175,45
Flise 1983 Harald Hårderådes skib »Ormen hin snare«
(motiv fra Skamstrup kirke ved Holbæk fra 1300-årene), kr. 188,50
Flise 1984 Olav den Hellige på sit skib »Oksen hin hårde«,
(motiv fra Skamstrup kirke ved Holbæk fra 1300-årene), kr. 205,00

Kalkmaleriflise 1984
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Glaspokaler
Med indslebne gengivelser af danske langfarere fra 161700-årene, udført i pokaltypen Wellington (159 mm
høj) af Holmegaards Glasværker.

Pokal 1982 med motiv af Ostindisk Kompagnis fregat
»Oldenborg«, 1672, kr. 172,15
Pokal 1984 med motiv af slaveskibet, fregatten »Fredens
borg«, 1777, kr. 197,00
Pokal 1985 med motiv af Middelhavsfarer, briggen »Har
monie«, 1804, kr. 209,00
Pokal 1986 med motiv af Grønlandsfarer, skonnerten
»Aurora«, 1811, kr. 209,00

Grønlandsfarerpokal 1986
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