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KNUD KLEM
25 år som leder af Handels- og Søfartsmuseet

på Kronborg
nhver, der kan huske Handels- og Søfartsmuseet, som det
var for 25 år siden, vil værdsætte den udvikling, der har
fundet sted inden for museet siden da. Museet var på sin vis
også dengang ganske interessant. Det indeholdt allerede da
mange genstande af værdi; men ordningen af disse genstande
lod meget tilbage at ønske, og opstillingerne skæmmedes af
mange mindre gode ting.
Det er museumsdirektør Knud Klems store fortjeneste, at
der på dette felt er sket en virkelig forbedring. Et museum som
Søfartsmuseet vil naturligvis vokse med årene, dels må den
seneste udvikling til enhver tid være illustreret, dels findes og
erhverves materiale fra ældre tid. Mindre værdifulde ting må
derfor udgå af samlingerne og erstattes af bedre, hvis museet
ikke skal vokse ud over alle grænser. En museumsmand viser
sin dygtighed netop ved på rette måde at skelne mellem godt
og dårligt og ved at ordne samlingerne på en sådan måde, at
genstandene præsenteres på bedst mulig måde for beskueren og
fanger hans interesse.
Museets opgave indskrænker sig dog ikke til at give tilfældige
besøgende en times interessant adspredelse ; det bør også kunne
være til nytte for dem, der vil underkaste udviklingen af be
stemte områder inden for museets speciale et nøjere studium.
Skal et sådant ønske kunne opfyldes, må der nødvendigvis til
museet være knyttet et bibliotek, samt kartoteker over samlin
gerne og over specielle emner i tilknytning til disse.
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Man må i særlig grad være Klem taknemlig for, at han
ikke alene har indset dette, men med utrættelig energi har skabt
disse for historisk forskning så værdifulde hjælpemidler. Museet
råder i dag over et håndbibliotek på 1o.ooo-i 1.000 bind og
kartoteker på flere hundrede tusinde kort, hvori ikke alene

Museumsdirektør Knud Klem

findes beskrevet samtlige genstande i samlinger og magasiner,
men hvor man også finder litteraturhenvisninger til tidsskrifter
og bøger, til utrykt materiale og til arkivalsk stof i Rigsarkivet,
Landsarkiverne og Det kgl. Bibliotek.
Fremhæves bør også Klems initiativ til opmåling af ældre
skibstyper, som derved er bevaret for eftertiden.
Som forsker har Klem også ydet en påskønnelsesværdig
indsats, og han har om ældre tiders skibsbygning og skibsfart
erhvervet sig en viden, som mange fagfolk misunder ham, og
som har fundet udtryk i talrige publikationer.
Klem har ved sin indsats som museumsleder skabt respekt
om sit navn i vide kredse og har vundet almindelig anerkendelse
inden for museumsverdenen. Hans fagfæller har hædret ham
ved at gøre ham til formand for Foreningen af danske Museums-
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mænd, og han sidder i bestyrelsen for Skandinavisk Museums
forbund og for Dansk kulturhistorisk Museumsforening.
Klem har forstået at skaffe sig en stab af gode medarbejdere,
med hvem han må dele æren for de senere års fremgang for
museet, og han vil selv være den første til at fremhæve deres
indsats. Men han har iøvrigt ikke haft nogen let opgave. Museet
er som bekendt en privat institution, der nyder statsstøtte. Sta
tens interesse for museet har. dog ikke altid været så stor som
ønskeligt var, og alle museets venner håber med Klem, at den
voksende interesse, der inden for vide kredse - og vist også i
folketinget - er for museet, vil bidrage ikke alene til en forbed
ring af dets økonomi, men også manifestere sig i opfyldelsen af
museets begrundede ønsker med hensyn til bedre plads og hvad
angår elektrisk belysning af de til dels meget mørke lokaler.
Fra privat side har der altid været stor interesse for museet.
Denne interesse har ikke alene fundet synligt udtryk i det stadigt
voksende publikumsbesøg, og i de mange gaver museet har
modtaget, men viser sig også tydeligt gennem det store medlems
tal, som selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner kan op
vise. Klems indsats ved stiftelsen af dette selskab og hans ihær
dige arbejde som sekretær for det gennem årene må stærkt frem
hæves, og der er ingen tvivl om, at alle museets venner er ham
i høj grad taknemlige og nu ved hans 25-års jubilæum ønsker
ham alt muligt godt i hans fremtidige virke for vort enestående
museum.
C. W. Prohaska
Professor, dr. techn.
Formand for selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KRONBORG
BERETNING
for

REGNSKABSÅRET 1953-54

andels- og Søfartsmuseets samlinger er i det forløbne år
ved gave og køb forøget med mange værdifulde nyerhver
velser. Fra selskabet „Handels- og Søfartsmuseets Venner“ er
modtaget en model i skala 1:36 af fyrskib nr. 1 „Trindelen“,
udlagt som Danmarks første fyrskib på Læsø Trindel i 1829.
Tegningerne til dette skib udførtes af flådens fabrikmester
Andreas Schifter, og det byggedes på Jacob Holms værft i
Strandgade på Christianshavn. Til dette skib findes fuldstændige
konstruktionstegninger i Rigsarkivet, der venligst har tilladt
museet at kopiere tegningerne. Modellen er en meget nøjagtig
gengivelse af originalen. Den er oplukket i hele styrbords side,
således at skibets indvendige konstruktion og indretning nøje
kan iagttages. Skibet og dets historie er nærmere omtalt i nær
værende årbog 1942, hvortil der henvises. Museet er meget
taknemlig over for venneselskabet for denne udmærkede model.
Skibets udenbords farver er udført efter en samtidig farvelagt
tegning af Jacob Petersen, der ejes af Dragør Museum, og af
hvilken søfartsmuseet for nogle år siden lod fremstille en kopi.
I øvrigt har museet fornylig ved køb erhvervet en replik af
denne tegning, udført af Jacob Petersen, således at kopien i
museets opstillinger nu kan erstattes af en original. Andre værdi
fulde nyerhvervelser er en fortrinlig model af rederiet J. Lauritzens skoleskib „Lilla Dan“, der er skænket af rederiet samt en
model af krydstoldjagt nr. XXVII, der er fremstillet af museets
konservator efter de opmålinger af originalen, som udførtes af
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„Trindelen“. Danmarks første fyrskib 1829.

konservatoren for nogle år siden. Også disse modeller er begge
åbne i siden. En god husflidsmodel af skonnertbriggen „Naja
den“ af Fåborg er skænket af købmand Birkholm, Helsingør.
„Najaden“ byggedes i sin tid på Rasmus Møllers værft i Fåborg.
Modellen er udført af styrmand Dyreborg. Museet har end
videre erhvervet konstruktionstegninger af den karakteristiske
Elb-evert „Anna Katharina“ af Elmshorn i 1824, en kuf fra
Haderslev (begge findes i forvejen i samlingen i model), af en
Ejder-slup samt af fregatten „Gefion“, der erobredes ved
Eckernførde 5. april 1849.
Af moderne skibe er som gave fra De forenede Bugserselskaber modtaget en model af bugserskibet „Ymer“, en erhvervelse
som museet meget værdsætter, fordi „Ymer“ er det første helsvejste skib, der er udført i Danmark. Fra det Østasiatiske Kom
pagni er skænket en model af m/s „Amerika“, hvorved museet
har fået opfyldt et længe næret ønske om ved denne type at
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supplere sin samling for motorskibets udvikling i Danmark.
„Amerika“ blev bygget 1930 til kompagniets Pacifikrute. Under
anden verdenskrig gik det under engelsk flag, disp. af United
Baltic Corp., London, og torpederedes nær Grønland 21. april
1943 på rejse fra Halifax til England med canadiske flyvere og
krigsmateriel. 86 personer omkom. Af ganske særlig værdi er en
model af m/s „Chastine Mærsk“, bygget 1953 på Odense Stål
skibsværft til rederiet A. P. Møller. Den aldeles fortrinligt ud
førte model, der er skænket af rederiet, viser skibet liggende ved
kaj i New York, under losning. Den oplukkede model gengiver
på en udmærket måde skibets hele konstruktion, ligesom lossegrejerne ses i anvendelse, således at modellen er velegnet til at
demonstrere et moderne skib i funktion. Denne gave vil senere
af rederiet blive suppleret med en tilsvarende model af m/t
„Brigit Mærsk“, som vil blive nærmere omtalt i årsberetningen
for 1954-55.
Ved testamentarisk gave fra afdøde direktør Hans Tobiesen
er modtaget tre meget værdifulde tegninger af C. W. Eckers
berg: „Et fregatskib som indtager reb i mærssejlene i tiltagende
kuling“, 1836, „En fregat sender hjælp til en brig, som ligger
opbrast“, 1829, samt „En brig og en galease“, 1842. End
videre er af frk. Valgerda de Coninck testamenteret et maleri af
Vilh. Arnesen : „Slaget ved Helgoland 9. maj 1864“. Da museet
dels af pladsmæssige grunde, dels fordi det kun i mindre grad
udstiller materiale vedrørende orlogsflåden, ikke har kunnet
ophænge dette billede i samlingen, er det udmærkede maleri
indtil videre deponeret på Søofficersskolen. En større samling
tegninger med maritime motiver udført af marinemaler Carl
Locher er skænket af kunstnerens datter, fru Ellen Locher Thalbitzer. Museet har endvidere fra afdøde dommer G. Svedstrup
modtaget to kårder, der har tilhørt dommerens fader, løjtnant
J. V. Svedstrup, som er velkendt fra sin virksomhed i Dansk
Guinea.
Blandt årets værdifuldeste nyerhvervelser er en himmelglo
bus, udført af den italienske kartograf Matteo Greuter (15641638). Af Greuters arbejder kendes især hans store kort over
Italien, der først udkom 1640, to år efter hans død. Det blev
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gang på gang kopieret i i6oo-tallet. I årene 1632 til sin død
fremstillede han glober, først en jordglobus 1632 og som pen
dant hertil nærværende himmelglobus 1636. Efter Greuters egne
opgivelser har han bygget den på Tyge Brahes og dennes elev,
den bekendte hollandske korttegner Willem Blaeus arbejder.
Himmelgloben er lavet af smalle kobberstukne strimler af papir,
klæbet uden på kuglen. Efter datidens skik er de fra oldtiden
kendte stjernebilleder, som man mente at se på himlen, ind
tegnede og kolorerede, omend farverne er noget dækkede af det
beskyttende fernislag. I Italien findes enkelte eksemplarer af
globen endnu, men uden for Greuters hjemland kendes vistnok
kun to eksemplarer, af hvilken dette er det ene, det andet
findes i U.S.A., tilhørende en privatsamler i New York. Denne
værdifulde himmelglobus er skænket museet af selskabet „Han
dels- og søfartsmuseets Venner“.
En anden interessant erhvervelse er en samling middel
alderlige teglsten, deponerede af Vor Frue Kloster i Helsingør
(ved klosterforstander E. Sejer Petersen). Disse teglsten fandtes
under klosterets restaurering i begyndelsen af dette århundrede.
De er interessante derved, at en tegnebegavet teglbrænder en
gang i 1400-tallet i det våde 1er har tegnet forskellige af middel
alderens fremtrædende skibstyper, som han formentlig daglig
har haft for øje under skibenes ophold på Helsingørs red for
betaling af sundtold. Især er en fremstilling af en carrack lyk
kedes godt for ham. De øvrige er sandsynligvis kogger. Opmærk
somheden blev i sin tid henledt på disse teglsten af kaptajn Carl
V. Sølver, der har omtalt dem i flere artikler.
Relation til Helsingør har også en testamentarisk gave fra
afdøde skuespiller August Liebmann. Denne gave omfatter en
pastel af Chr. Hornemann med portræt af toldkæmmererer,
etatsråd Fr. Vilh. Berg, samt to usignerede malerier med por
trætter af købmand og sundklarerer Michael Liebmann og
hustru, født Sprunk.
Af de øvrige gaver skal nævnes en gammel kontorpult
skænket af rederiet „ Heimdal“, et manuskript fra den kendte
organisationsmand, fhv. matros Chr. Borg med dennes erin
dringer „Gennem Storm og Stille“, nogle mønter og pengesedler
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er skænkede af maskinmester Sander, Kronborg, og kloster
forstander E. Sejer Petersen, Helsingør, to savrokketænder er
skænket af pens, maskinchef Albr. H. Nielsen, København, et
værdifuldt arkivmateriale er skænket af fru kabelingeniør Elle
kilde, Gentofte, en samling oplysninger om og lystrykstegninger
af forskellige nybygninger er modtaget fra Foreningen til Søfar
tens Fremme. Ved køb er erhvervet et maleri af C. Eckardt:
Parti fra havnen i Svendborg 1881. Museet har endvidere ved
Th. Kjølner ladet udføre kopier af et par af Cortemündes
tegninger fra hans dagbog fra fregatten „Oldenborg“s ostindietogt 1672-75. Fotografisamlingen er som sædvanlig foruden
ved køb forøget med gaver fra en større kreds af givere : Kunst
maler L. V. Andersen, hovedbogholder L. J. Bager, kustode
H. E. Eckhausen og museumsinspektør Henning Henningsen,
alle Helsingør, Foreningen til Søfartens Fremme, Rederiet
J. Lauritzen, arkivar P. K. Hofmansen, inspektør J. Madsen,
skibskonstruktør Otto Benzon, alle København. Endvidere fra
dagbladene Nationaltidende, Land og Folk, Aftenbladet og
Flensborg Avis, forfatteren Tobiasen-Kragelund, Esbjerg, kriminaloverbetjent Iversen, Kolding, assistent Viggo Meilvang,
Herlev, gårdejer Diderichsen, Kettinge, forfatteren F. HolmPetersen, Troense, malermester Povl Fredholm, Bregninge på
Tåsinge, Kulturen i Lund samt konservator Dan Lailler, St.
Malo, Bretagne. Til alle de forannævnte givere såvel som til
andre, der har vist museet interesse, udtaler museet herved sin
erkendtlige tak. Denne tak gælder naturligvis ikke mindre de
bidragydere, som har ydet tilskud til museets drift, og som
findes anført under museets regnskab.
Museet har i årets løb stået i forbindelse med tilsvarende
institutioner i ind- og udland. Det har assisteret modelbyggere
med fremskaffelse af konstruktionstegninger, bl. a. til den be
kendte fremstiller af kirkeskibsmodeller, direktør D. A. Jensen,
Hovedgård, som museet har vejledet ved fremstilling af en
model af en fløjte til Ørritslev kirke. Til en af museets gode
venner, kaptajn Brossard, Antibes i Sydfrankrig, har museet
fremsendt materiale vedrørende danske marinemalere gennem
tiderne. Mr. Brossard, der forlængst har forladt søen, og ved en
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kronisk sygdom er bundet til sin stol, har vist museet den ene
stående interesse at oversætte en række af museets skrifter til
fransk og har sendt disse manuskripter til Musée de la Marine
i Paris. Han arbejder nu på en leksikalsk fremstilling i kartoteks
form af marinemaleriet i forskellige lande.
Museet har fra sine samlinger fremskaffet illustrations
materiale til forskellige værker, især til Westermanns Forlags
store værk om de danske kolonier. Det har ved en samling mo
deller og billeder deltaget i søfartsudstillingen, som i august 1953
blev afholdt i Svendborg i anledning af byens 700-års jubilæum.
Til Kunstakademiets 200-års jubilæums udstilling har været
udlånt Stanleys gruppe „Øster- og Nordsøens Forening“. Som i
tidligere år har navigationsskoler og handelsskoler samt andre
skoler aflagt studiebesøg i museet, ligesom en række enkelt
personer har studeret museets arkiv. I september 1953 afholdtes
et instruktionskursus for lærere fra Frederiksborg Amt. „Bombe
bøssen“ blev tømt den 11. november og gav som sædvanlig et
beløb til sømandsstiftelsens arbejde. Museets forretningsudvalg
afholdt møde den 20. juni, komiteen den 17. juli 1953. Direktør
Klem har deltaget i diverse møder bl. a. i „Landsudvalget for
gamle fotografier“, i Danske Museers Fællesråd og i Skandina
visk Museumsforbunds danske arbejdsudvalg til forberedelse af
forbundets kongres i København og Odense i juni 1953. I april
1953 aflagde museumsinspektør Henningsen studiebesøg på
Statens sjöhistoriske Museum i Stockholm.
Museet har i årets løb udsendt Søhistoriske Skrifter nr. 5,
J. P. Cortemünde: Dagbog fra en Ostindiefart 1672-75, oversat
og kommenteret af museumsinspektør Henning Henningsen.
Bogen har fået en særdeles gunstig modtagelse i pressen.
I juli 1953 ansattes K. A. Mortensen på prøve i den efter
kustode August Nielsens død ledigblevne stilling. Af megen be
tydning for museets arbejde har det endvidere været, at museets
mangeårige modelbygger og opmåler Chr. Nielsen samtidig an
sattes som konservator. Han har i årets løb udført forskelligt
konserveringsarbejde, har udført en række opmålingstegnin
ger, har færdiggjort den foran omtalte model af toldkrvdsjagt
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nr. XXVII og har siden påbegyndt en model af spantekonstruktionen til et moderne tankskib.
På grund af de mindre gode økonomiske omstændigheder,
hvorunder museet for tiden arbejder, har man været tilbage
holdende over for indkøb til museets bibliotek. Det er derfor
kun vokset med 325 bind i årets løb, væsentlig indkommet ved
gaver og museets bytteforbindelser. Det er meget ønskeligt, om
museet snart igen fik bedre muligheder for at supplere biblio
teket med ældre og nyudkommende faglitteratur inden for mu
seets arbejdsfelt, dels til museets eget brug, dels til udlån, idet
kun et par biblioteker har i landet anskaffer den slags litteratur
konsekvent. Museet udskifter katalogsedler med Søfartens Biblio
tek, således at de to biblioteker undgår begge at indkøbe de
samme værker, når det drejer sig om mere kostbare indkøb.
I årets løb er katalogiseret 2179 museumsgenstande og
1140 fotos. Et nyt kartoteksskab er anskaffet til „Søhistorisk
Registratur“. Stikordskartoteket med fortegnelse over museets
genstande er væsentlig forøget og omfatter nu ca. 55.000 karto
tekskort. Der er opklæbet flere tusind avisudklip, som er syste
matisk indordnet. Avisudklipssamlingen omfatter pr. 1. april
1954 ialt 105 kapsler med adskillige tusind udklip. Udskrift af
historisk kildemateriale fra Rigsarkivet er fortsat. Denne har
især omfattet lister over holstenske og slesvigske skibe fra sidste
halvdel af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet samt lister
over danske skibe, som erobredes af englænderne i krigen 180714. Dette kartotek, det såkaldte søhistoriske kildeindeks, der om
fatter en uvurderlig samling af oplysninger om dansk skibsfart
og skibsbygning i ældre tid, omfatter nu ca. 85.000 kort.
Museet har i årets løb været besøgt af 75.042 gæster, heraf
18.597 gratis besøgende. De tilsvarende tal var året forud hen
holdsvis 72.191 og 17.502, således at der er sket en jævn stigning
i besøget.
Som tidligere omtalt har museet i de senere år omopstillet
den første halvdel af museets samlinger ved gennemførelsen af
opstillinger, af mere permanent karakter. Der mangler nu at
fortsætte dette arbejde for den sidste halvdels vedkommende.
En begyndelse er gjort med opstillingen af afdelingen for de
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moderne skibstyper i museets galleri i østfløjen, der nu frem
træder i en smuk og værdig skikkelse i et af museets lyseste og
bedste rum. Til de videre opstillingsarbejder er visse lokale
udvidelser nødvendige, ligesom det er tvingende nødvendigt at
skaffe udveje for en forbedret og permanent ordning af museets
magasiner og studiesamling. Museet nærer det håb inden længe
at opnå forbedrede lokaleforhold. Desværre har de senere års
prisstigninger på alle områder trykket museets økonomi stærkt.
Det er derfor en lige så krævende opgave for museet i den
kommende tid at søge tilvejebragt forbedrede økonomiske for
hold ved øgede tilskud, såvel fra privat som fra offentlig side.
Museet har det håb, at man i erkendelse af dets kulturhistoriske
værdi og dets arbejde for stadig at forbedre såvel samlingerne
som museets faglige og videnskabelige arbejde i den nærmeste
fremtid vil give det bedre kår at virke under på de her nævnte
forskellige områder.
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Årbog 1954

HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS

DRIFTSREGNSKAB 1953-54
UDGIFT

Administration og drift:
Lønninger m. m................................
Rengøring .........................................
Opvarmning......................................
Kontorhold ogdiverse udgifter ....

103.088,69
2.983,22
1.500,00
5.596,22
113.168,13

Museets samlinger :
Indkøb af museumsgenstande .......
15.350,86
Transport og arbejdspenge ............
3.185,36
Assurance ...............................................
1.453,09

19-989-3 »

Publikationer :
Søhistoriske skrifter ..........................
salg af skrifter.............................

9-428,50
556,3°
8.872,20
Kr.

142.029,64

INDTÆGT

Indtægt ved forevisning.........................
Statens tilskud .........................................
Private bidrag .........................................
Renter ......................................................
Underskud ..............................................

30-707,37
35.000,00
49-694,88
1.053,26
25-574,13
Kr.

142.029,64

*9
De ovennævnte private bidrag fordeler sig således:

Otto Mønsteds Fond ...............................................
Tuborgfondet ............................................................
Tipstjenesten .............................................................
Dansk Dampskibsrederiforening ...........................
Thomas B. Thriges Fond ......................................
Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i
Danmark .............................................................
De danske Spritfabrikker ......................................
En kreds af redere o. a.............................................

7.500,00
10.000,00
20.000,00
2.000,00
1.000,00

Kr.

49.694,88

4.500,00
300,00
4-394,88

I regnskabsårets løb har museet som gaver desuden mod
taget museumsgenstande, hvis værdi skønsmæssigt må ansættes
til kr. 54.700,00.

STATUS PR. 31. MARTS 1954

Aktiver:
I. A. Samlingen pr. 1/4 1953
B. Indkøb af genstande
1953/54...........................
C. Modtagne genstande
1953/54...........................

1.578.061,74
15-350,86

54.700,00
1.648.112,60

D. Montrer, indkøbt
1952/53, men endnu
ikke betalt ........................

16.368,00
----------------------- 1.664.480,60
II. Bank- og kassebeholdning pr. 1/4 1954 ....
9.146,77

Kr.

1.673.627,37

20
Passiver :

I. Kapitalkonto ................................................... 1.648.112,60
II. Restgæld pr. 1/4 1954 på montrer, indkøbt
i I952/53 ........................................................
16.368,00
III. Driftsfond pr. 1/4 1953 ....
34.720,90
-j-underskud 1953/54.........
25.574,13
------------------- —
9-i46,77
Kr.

1.673.627,37

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, d. 7. maj 1954.

Knud Klem

Driftsregnskab og status er, efter at være sammenholdt med
de indsendte kassebilag, fundet overensstemmende med de af
museet førte bøger.

København, d. 16. juni 1954.
Frank Estrup
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Hvorledes forøges

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

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

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

FRA DE GAMLE
GRØNLANDSFARERES TID
Af

Johannes Balle
u er der kun få af „Havets stolte svaner“, der krydser sig
over oceanerne, tilbage, men den gang, da der ikke fand
tes dampskibe, var de det eneste befordringsmiddel til søs. Det
var et stolt syn at se et sejlskib for fulde sejl komme brusende
for en god vind. Kom man om bord i dem, var det for den
ukyndige et virvar af tove og ender, der dog alle havde deres
bestemte pladser, så man kunne finde dem - selv i den mør
keste nat.
Grønlandsfarten har alle dage været noget for sig selv.
Indtil for få år siden fandtes der ikke et eneste fyr til at vej
lede sømanden, der kun kunne nærme sig kysten ved dagslys.
Til vejledning for sejladsen var der kun de barske fjelde, som
for den kendte og erfarne sømand afgav et godt kendemærke,
medens de for den ukendte nærmest så ens ud. Alene det, at
et fjeld fuldstændig forandrer form, når man har sejlet en
ganske kort tid, så man har det i en helt anden retning,
gjorde det vanskeligt at kende dem. Storisen, der fra tidlig
forår til langt hen på sommeren blokerede store dele af kysten,
gjorde ikke sejladsen nemmere.
Forholdene om bord var meget primitive, da der ikke of
redes ret meget på kahyt og lukafer, og særlig de sidste var
dårlige. Det var for eksempel almindeligt, at der sov to mand
i hver køje, og ventilation var der ingen af uden nedgangs
kappen, og den måtte de med dårligt vejr holde lukket, for at
søerne, der slog ind over dækket, ikke skulle fylde lukafet.
Kosten var meget ensformig og enkel, fordi man ikke havde

N
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midler til at holde det ferske kød og fisk friskt og ikke kendte
konserves, og man måtte som regel allerede ty til det saltede
kød og fisk, når man havde været en otte dages tid i søen. På
de lange rejser betød det en stor fare, da folkene, på grund af
den evindelige saltmad, hurtigt blev angrebet af skørbug eller
plaget af de såkaldte saltvandsbylder. Desuden var der den
såkaldte „brystsyge“, der hærgede om bord, da folkene almin
deligvis ikke kunne få tørret deres våde tøj, og således måtte
gå i vådt tøj i døgnvis.
At det ikke bare er „en sømandshistorie“, forstår man ved
at læse nedenstående uddrag af en rapport til inspektøren ved
Godthaab Niels Rosing Bull om fregatten „Maria Lovisa“s
rejse til og forlis på Grønland i året 1800.
Det har været en meget hård og uheldig rejse, idet det tog
fregatten omtrent 4 måneder at nå op til Sydgrønland, hvor
skibet forliste. I rapporten var der et udtog af journalen, skre
vet af overstyrmand Boj Theisen, og som jeg gengiver med
mine egne ord.
Den 14de juni 1800 lettede fregatten „Maria Lovisa“ anker
på Københavns red og sejlede for SV ned til Helsingør, men
allerede her begynder modgangen, idet de må ankre, inden de
når Sundet ud. De ligger derefter til ankers for modvind indtil
den 20de, da de endelig har fået medbør og står Sundet ud.
I nogle dage går det nu godt, og den 22 de får de Norge i
sigte og pejler Risør, men så er det atter slut med det gode.
Vinden, som er gået over på VNV, frisker op, så de må bjerge
sejl, og den 24de står der: „Taget alle reb i mærssejlene og
fokken for storm af vest“. Efter gammel sejlskibsskik holdt de
den nu gående så tæt under Norskekysten, som de turde, for
at den vestgående strøm under kysten kunne føre dem med sig
vestover. Under varierende vindstyrker avancerer de da også
småt frem og er den 30te juni ud for Lindesnæs.
Allerede her hører man om, at skørbugen har huseret om
bord, da der i al korthed står i journalen: „Matros Jacob
Larsen hårdt syg og døde kl. 8 efter omtrent 3 ugers sygeleje“.
Over Nordsøen har de heller ikke haft for godt vejr eller
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vind, da de først den 7de juli får Fair Isle i sigte. Vinden
holder sig stadig nordlig og nordvestlig med storm, og skibet
er et værgeløst bytte for den. Skibet knirker og knager i alle
fuger og sammenføjninger, og af og til hører man en buldren
og bragen på dækket, når den tager en rigtig „brækker“ over.
Mandskabet, der har vagt, er alle våde indtil skindet, da man
i et sejlskib ikke altid kan søge dækning for en sø, hvis man
er i færd med at bjerge sejl eller surre løsgående rundholter,
fordi det kunne have til følge, at et sejl sloges i stykker, når
man slap, hvad man havde mellem hænderne. Der er altså
ikke andet at gøre, end at holde godt fast på det man har fat
i, krumme ryggen og lade søen styrte ned over sig. Således ser
det ud i virkeligheden, når der i journalen står: „Fik en del
søer ind over dækket“.
Under varierende vindstyrker af storm har de forsøgt at
presse skibet frem, ja, mer end den gamle skude har kunnet
tåle, for den 11te august står der: „Befandt at skibet havde
givet sig i waterbords nåderne på begge sider“. Til trods her
for har de stadig presset skibet frem, indtil de den 12te må
give den op „og lagde bie for rebet storsejl og kalfatrede water
bords nåderne“. I midten af måneden havde de varierende
vinde, men stadig hårdt vejr og storm, så der ikke gik ret mange
dage, før de atter måtte dreje til vinden.
Det dårlige vejr, det fugtige lukaf og våde klæder har ikke
været godt for sundhedstilstanden om bord og har givet skør
bugen særlige muligheder. Den huserer nu slemt, hvad man ser
af følgende små bemærkninger i journalen: „Den 23de august
matros Jens Nielsen så belast med skørbug, at han aldeles intet
arbejde kunne forrette“, og for den 25de „captainen yderst
svag af blodskud i den ene side og må holde køjen“, den 29de
„matros Hans Johansen så belast med skørbug, at han måtte
holde køjen. Captainens sygdom tiltog“. Under så primitive
forhold har det været forfærdeligt at have så megen sygdom.
Medicin var der intet eller meget lidt af, så man var afskåret
fra at hjælpe dem og give dem ordentlige forhold at ligge
under.
Endelig den 2den september får de føjelig vind af S.t.Ø.
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og „lænser for rebet fok og stompede mærssejl“. Den gode vind
varer heller ikke længe denne gang, da de allerede den 5te om
aftenen må „dreje bie“.
Sygdommen angriber flere og flere, så styrmanden skriver
for den 6te september: „Matroserne Jacob Torpegaard, Hans
Hansen og Jørgen Rasmussen så belast med skjørbug og værk,
at de næsten ej kunne bruges til arbejde. Måtte lempe sejlene
efter omstændighederne for at kunne bjærge dem“.
Indtil den 13de september ligger skibet underdrejet og får
meget vand på dækket, hvilket betyder meget dårligt vejr, og
det illustreres yderligere ved, at der for samme dato står: „Fra
i ode hujus til i dag laget bie for rebet abe“.
Kaptajnens sygdom forværres, og Boj Theisen skriver for
den 14de september: „Captainen lod mig kalde med sigende:
at hvis hans svaghed havde tilladt ham at skrive, ville han give
mig skriftlig, at jeg, i tilfælde af hans død, skulle hjemføre
skibet“. Den 16de september har vejret bedaget sig noget, og
vinden er gået om på SV, altså god vind med chance for at
komme godt frem, men desværre kan de ikke benytte den gode
lejlighed, idet styrmanden skriver: „Man turde ej tilsætte flere
sejl, da man af mangel på mandskab ej kunne bjerge dem“.
Captainen giver ordre til at søge nærmeste havn, „formedelt
mandskabets yderligere svaghed“. Med varierende vinde avan
ceres lidt, og den 18de september om morgenen ses Kap Farvel
i ca. 14 mils afstand, og isfjelde begynder at vise sig.
Skørbugen raser videre om bord og kræver nu sine ofre.
Den 19de september indfører styrmand Theisen: „2den styr
mand Mortensen yderst syg for brystet og døde samme dag“.
„Et læsejl blev forbrugt til at indsye hans lig udi, som blev
firet overbord“. I al sin korthed siger disse sætninger os, at
den endnu raske del af mandskabet hverken har haft kræfter
eller tid til at gøre mere ud af denne sørgelige begivenhed,
der ellers former sig som en alvorlig højtidelighed ombord på
et skib.
Vinden springer om på nord - der er direkte modvind med svær sø fra NNV. Da det truer med hårdt vejr, må de
bjerge sejl, før det var nødvendigt og dreje skibet under for
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vinden. Den 21de september meldes atter om død, journalen
siger: „Formedeis de svære byger turde man ikke tilsætte flere
sejl, da som meldt, mandskabet manglede til sammes bjerg
ning. Kl. 2 em. bortdøde captainen“. Oberstyrmanden er nu
ene navigatør om bord og er med det fåtallige mandskab ilde
stedt, og han skriver da også følgende i sin rapport: „Sålænge
det var mig muligt, søgte jeg med det svækkede mandskab at
fortsætte rejsen ; omsider troede jeg mig ej længere i stand
dertil, da en lang rejse under ofte indfaldende contrair storm
vind og sygdomme havde næsten udtømmet mine og mand
skabets sidste kræfter“.
Til alt det andet kommer nu en forskydning i lasten, idet
journalen for den 22de siger: „I lasten blev fundet, at et halv
anker drikkevarer, præsten Jansen tilhørende, lækkede, thi i
sidste storm havde lasten givet sig“. Det er værd at bemærke,
at de, trods alle vanskeligheder, har sans for en så lille ting,
som at et anker er læk, og man kan deraf se, med hvilken
omhu alt er blevet passet.
Der ses isfjelde i læ, og der må vendes vestover. Skibet må
presses for ikke at drive ud af strædet igen, og de må føre flere
sejl, end det egentlig er rådeligt med den lille besætning, der
nu yderligere formindskes, da to mand atter må erklæres for
„uduelige til alt arbejde“. Oberstyrmanden nødsages nu til
at søge nærmeste mulige havn, og en let kuling af SSØ. giver
dem den ønskede lejlighed, hvorfor man sætter forre mærssejl,
men samme dag blæser det op til en rygende storm af SSV.
med tykning, og skibet må atter drejes „bie for rebet fok, som
af frygt for isfjelde ej turde fastgøres, for des hurtigere at få
skibet til at falde“. „Skibet tog mange brådsøer over, som brød
lemmene på styrbordssiden bort. Man befandt, at skibet havde
givet sig i waterbords nåderne og med halvdæksbjælkerne på
begge sider“. Den 28de september er vinden atter gået om på
nord, men med aftagende kuling, hvorfor man holdt ind efter
landet. Hen på eftermiddagen får de landet i sigte og gisser
sig 10 mile af det. Den næste dag får de isblinken at se og er
nu klar over, at de er lidt nordenfor Frederikshaab. Da de
endelig når ind under land, får de sne og tåge og kan ikke få
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Briggen „Freden“ af København. 82 kmlstr. Købtes i 1808 af den grønl.
og færøiske Handel og anvendtes i grønlandsfarten 1809-1843. Opbragtes
af englænderne i 1811, men frigaves påny.

kending. Den iste oktober får de atter kending og ser, at de i
mellemtiden er dreven søndenfor Frederikshaab, men er dog så
langt inde under land, at der kommer 2 grønlændere om bord
med besked fra købmand Falck. De holdt nu ind efter land,
og kl. 3 afgives et kanonskud, hvorefter købmand Falck kom
om bord og lod en kendt mand blive tilbage, så han kunne
lodse dem ind. Samme dag dør endnu en matros. Sygdom
men raser stadig og har nu krævet sit fjerde offer.
Det har været et lyspunkt i de arme menneskers tilværelse
at se andre og mærke, at de var nær den frelsende havn, men
skæbnen ville det anderledes. Det faldt nu i med sydlige vinde,
kuling, tåge og regn, så de ikke turde holde ind, og skibet drev
hjælpeløst nordefter. Den 4de oktober skriver overstyrmand
Thejsen : „Jeg blev syg og fandt smerte i benene og nu er
mandskabet så få og svage, at man ej kan bjerge sejl og står
fare ved at sejle“. Det gjorde stillingen så meget værre, at det
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igen blæser op til storm af SSV. med regn og tykning, der
varer til den i ite, da „skibet slingrede så hårdt, at begge waterbordsnåderne åbnedes“.
Nu kan styrmanden med sit svækkede mandskab ikke holde
den gående længere, og han indfører for den 12te oktober:
„Kl. i så land i SØtØ. på 2 mile efter gisning. Da såvel jeg,
som det som alt bekendt få mandskab, nu vare så aldeles svæk
kede, at det ej længere var os muligt at holde søen eller regiere
skibet, resolverede man at holde ind i en fjord kaldet Lacaster,
•Ameralikfjorden kaldet Lancaster River af James Hall i 1612
på hans 4de rejse til Grønland), i det hollandske sprog og kom
der til ankers kl. 4, på fire en halv favn vand. Stak en bugt
toug ud, strøg jollen af, førte kabeltoug i land om styrbord
siden og pertline om bagbord“.
Man kan tænke sig, hvilken lettelse det har været for det
udmattede mandskab at få ankeret i bund og fortøje skibet
forsvarligt. Nu kunne man få tid til at pleje de syge og unde
sig selv den hvile, man så højlig trængte til efter de hårde
strabadser. Det er imidlertid ikke længe, der undes dem ro,
for allerede dagen efter sendes 3 af de raskeste af besætningen
af sted med jollen for at ro til Godthaab med brev til inspek
tøren. Det har ikke været nogen fornøjelsestur, da det stadig
blæste en stor af SV. med sne og tykning, og jollen vender
da også tilbage den 15de, da folkene ikke har kunnet finde
grønlændere til at vise dem vej, og de var fuldstændig forkomne
af at ligge 2 nætter ude på de nøgne klipper.
Da stormen stadig vedvarer, kan jollen ikke sendes af sted
igen, og først da vejret bedager sig, sendes den syd efter for
at finde grønlændere, der kunne vise vej for dem. Kl. 11 for
middag vender jollen tilbage, da de havde fundet nogle grøn
lændere fra Godthaab, som lå på garnfangst, af hvilke een
var fulgt med.
Hvilen i de 8 dage de har ligget til ankers, har øjensynlig
givet dem kræfter og mod til at fortsætte, idet de den 20de
oktober „Resolverede at gå til sejl for SSØ.“. De vinder derfor
ind på ankertovet, letter ankeret, sætter de nødvendige sejl og
kaster fortøjningerne los, men så er uheldet over dem igen.
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Vinden skralder - trækker sig om på SV. - så de ikke kan
komme til luvart af det nordre næs, og da afstanden er så lille
til næsset, kan ankeret ikke holde, og de driver på land. De
førte straks et varpanker ud og prøvede på at hive skibet af,
men da det var faldende vande og kulingen tiltog, stod skibet
fast, så de hev ankeret til sig. Med voksende vande fik de dog
hevet skibet af og lader ankeret gå på 6 favne, stikker 3 tove
ud, men eftersom det er blæst op til en storm, kan ankeret ikke
holde, og de driver ind i en lille bugt, da ankeret endelig tør
nede op. Det viser sig imidlertid, at der ikke er ret dybt, så
det bliver nødvendigt at hive skibet ud på dybere vand, men i
den hårde storm er det umuligt for dem at føre sværankeret ud,
og da vandet falder, tager skibet grunden, og inden vandet er
på sit laveste kæntrer det om på styrbords side, samtidig med
at roret brækkes i stykker. Med voksende vande viser det sig,
at der er 3 à 4 fod vand i lasten, der ikke lader sig lænse.
Dagen efter er det stadig hård storm af SV., og skibet
kæntrer nu helt over, så vandet står halvt ind på dækket. For
om muligt at rette det op, kappes nu alle masterne, men til
ingen nytte. Bådene og rundholter kappes så los, køjeklæder og
nogle små sejl bjerges, lidt proviant tages i land og der slås
telt op. Så snart vejret bedagedes så meget, at de kunne ro
til Godthaab, tog de af sted dertil.
I sin kortfattede form giver denne skildring af en lang og
farefuld rejse et godt billede af sejladsen på den tid, hvor alt
gik med håndkraft, og skibene så fuldstændig var prisgivet vind
og vejr. Der er her fortalt om, hvorledes et sejlskib blev tumlet
rundt af vind og vove, men endnu værre er det stedt, hvis det
kommer ind i storisen, sømandens værste fjende under den
grønlandske kyst.
Hvor ilde et sejlskib var stedt, hvis det kom ind i storisen,
viser en beretning om briggen „Giertrud Cathrine“s forlis i
isen, 3 dage efter at den var sejlet fra Hollænderhavnen i Julianehaabsfjordens munding den 22de august 1804.
Beretningen er taget fra en rapport, som kaptajn Jørgen
Jochumsen Burchard fremlagde for købmand N. D. Muus
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ved det foreløbige forhør, der blev holdt ved hans ankomst til
Frederikshaab.
Kaptajn Burchard meddelte følgende (i mit referat) :
Da han var sejlet fra Julianehaab, kom han ikke længere
end til Hollænderøen, hvor han måtte gå til ankers i havnen
„Isarut“, da isen overalt lå helt ind til øerne og var så tæt,
så at al afsej ling var umulig. Efter at have ligget i havnen i
lang tid for at vente på forandring i issituationen, begyndte
den endelig at sætte ud fra land den 19de og 20de. Den 21de
var han - som han vel sagtens havde været hver dag i den tid,
han havde ligget der - tillige med sit mandskab gået til fjelds
for at se, om der skulle være mulighed for at gå til søs. Isen
viste sig da også at være ret spredt, og der var endda en åbning
vestud til søs, der førte ud til åbent vand, hvor der ikke var is,
så langt der kunne ses. Der var således tilsyneladende en god
lejlighed til at gå under sejl, men den kunne desværre ikke
benyttes, da der ingen vind var, og de måtte således blive lig
gende den dag over. Den næste dag hen imod middag begyndte
det at blæse af SØ. Han kaldte da sit mandskab sammen i
skibsråd og tilspurgte dem, hvad de syntes om at fortsætte
rejsen, og da de enstemmig svarede, at lejligheden var god, hvad han selv og styrmanden også syntes, blev det besluttet
at sejle. Yderligere kom der samtidig en grønlænder, Lars
Kleist fra Julianehaab, der meddelte dem, at der slet ingen
is var, hvis de blot nåede „Ikerssuak“ („Bredefjorden“ eller
„Nunarssuit“ ).
De gik straks i arbejde, og varpede sig op under en 0,
hvorfra de „gik sejl“ kl. 4 om eftermiddagen. Da de var kom
men et stykke ud, drejede de under vinden for at tage båden
ind og hejste sjaluppen op på siden i taklerne. „Holdte siden
til sejls med et tæt og i alle måder forsvarlig konditioneret
skib“. De havde ikke sejlet ret langt, før de måtte forcere en
lille strimmel is, hvorefter de kom ud i åbent vand. Svdøstkulingen, der først havde været svag, tog nu mere og mere til,
hvorfor de henimod nat tog 2 reb i hvert mærssejl og holdt
vester ud indtil kl. 11 om aftenen, de de fik is at se forud og
til begge sider. Da det ikke var lyst nok til, at de kunne se,
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Brig „Den hvide Bjørn“ 63/2 kmlstr. Besejlede Grønland 1800-1807.
Blev taget af englænderne 11. okt. 1807 udfor Skagen på hjemvejen
fra Umanak.

drejede de straks til vinden og holdt den gående, krydsende
frem og tilbage for at holde sig klar af isen, indtil det blev lyst.
De var da kommen 9 à 10 mile til søs.
Den 23de august sejlede de og krydsede langs iskanten for
at orientere sig, men overalt lå den så tæt, at det var dem
umuligt at komme igennem og ud til åbent vand. De holdt
derfor ind til „Ikerssuak“ (Bredefjord), men heller ikke her
var det muligt at komme igennem. De vendte derfor udefter
igen, men traf en strimmel is, som de ikke kunne komme igen
nem. De sejlede videre langs med denne isstrimmel og fandt et
lille hul eller åbning i den, hvor de mente, de kunne slippe ud.
Midt i åbningen lå en større skodse, og for ikke at løbe på den,
måtte de støde en lille skodse, „i størrelse af et 2 tds. fad;‘
væk, men den var stor nok til at trykke 2 planker i boven ind
lige i vandgangen, så der blev en bule på halvanden tomme.
Der blev straks pejlet over, men skibet viste sig heldigvis at

være tæt og trak heller ikke vand senere. Henimod aften tog
kulingen af, og isen tætnede til, så åbningen blev mindre. De
fortøjede så skibet ved 2 isskodser og lå natten over med laber
kuling af sydlig vind og stille, så det ikke fik det mindste stød
af isen.
„Den 24de august om morgenen blev de to brækkede
planker for i boven efterseede og med værk, smerting og plan
ker således forstærket, at rejsen kunne fortsættes uden noget
hinder deraf. Så henimod kl. 9 formiddag kom der lidet sydlig
vind, og der var en åbning ind efter det sydligste land på
„Nunarssuit“, „Sorte Hunger“ kaldet. Kaptajnen gik da i råd
med mandskabet om det ej var bedst at holde efter land for
om muligt at få havn, da de ej kunne komme til søs. Dette
blev da atter enstemmig resolveret, sejlede så ind ad landet
med en laber kuling, alt hvad trække kunne, til henimod afte
nen, da de var landet nær på 1 à 1
mile, men siden blev det
stille og lidet NØlig kuling, og da der intet rum var til at
krydse, blev atter nødsaget til at fortøje ved isskodserne. Man
kunne se en liden rende åben vand langs med landet ved
„Nunarssuit“. Natten over var det en liden kuling af sydlig
vind, men det begyndte at gå temmelig sødønning i isen og
snart var det ganske tæt med is omkring skibet og snart bedre
åbning, men skibet fik dog ingen stød, der kunne skade det
noget. Den 25de august om morgenen kl. 4 begyndte det at
blæse noget stærkere af syden, og da intet rum var til at holde
skibet under sejl, blev 4 drægger hugget fast i tvende store
isskodser, og skibet fortøjet med tvende parter at pertlinen, 1
part af kabeltouget og 1 part af jagetrossen, drev så med isen,
der i hvert øjeblik satte dem i fare for at drive på de mange
større isfjelde som lå omkring dem, indtil kl. 6, da det satte
an med en hård storm, hvorved dels fligene af dræggene, og
dels tougene brækkede af, og blev da skibet således overladet
til at drive på siden mellem isen. Kaptajnen pakkede da straks
alle brevskaber, uhre og andre små ting sammen og bragte
det hen i båden, da den øjensynligste fare overhængte dem, thi
det var ikke muligt på nogen måde at fåe skibet tørnet i isen
igen, og heller ikke så meget rum at sejle imellem dem. Drev så
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af en skodse og på en anden og fik mange hårde stød, men
skibet var endda tæt. Kl. 7/2 nærmede det sig ind imod landet
ved pynten af „Nunarssuit“, hvor det stødte mod et fladt skær
med agterenden, hvorved skibet slog om med forenden og skiød
straks af for vinden, og så vidt man kunne skjønne fik ingen
skade, da man næppe kunne fornemme, at skibet rørte ved
skiæret. Kaptajnen sprang straks til roret og havde endda håb
at have kunnet bjærge skibet og komme ind i en bugt, da isen
var ikke så tæt nærmere under landet, men de kom ej længere
end en halv kabellængde, da skibet tørnede an på en isskodse
og stødte hele bagbords bau ind, hvorved det begyndte straks
at løbe fuldt med vand. - Sjaluppen blev straks nedfiret, og
kaptajnen med 8 mand gik i den og afsatte 6 mand på en
isskodse, da båden endnu stod på dækket, men forinden han
nåede skibet var det allerede kæntret, og de overblevne 17
mennesker gik så på siden af skibet, men båden faldt ud af
klamperne i flot vand imellem begge masterne, uden at det
mindste vand kom i den, thi det var ej længere end 10 minut
ter efter stødet, at skibet var kæntret. De fiskede da op af
vandet 2 tønder brød, som de havde sat på dækket, lidet smør
og lidet af deres tøj. Roede så ind efter landet med begge
fartøjerne, men da de kom ind til landet, lå alle bugter fuldstuvet med is, og imod vinden var det umuligt at komme og
at holde længere ud efter pynten af „Nunarssuit“ turde de
heller ikke vove, dels fordi der var meget vand i fartøjerne,
og dels for ikke at drive til søs, da stormen var så rasende, at
vandet stod i luften som røg af aske.
Lagde så til en liden 0 med begge fartøjer og begyndte
at tage noget af tøjet ud af båden, men i det samme kom der
så svære sødrag, at båden jager en 4 à 5 alen højt op på øen
under en hulning i klippen og tilbage igen, hvorved folkene
som vare i båden blev bange, springer pludselig ud af båden
og lader den gå. Der gik straks 8 mand ned i sjaluppen for at
hente båden, da brevskaberne m. m. lå nedpakket agter i den,
men stormen rasede så hårdt, at de ej kunne vinde op til øen
igen, hvorpå de holdte ned i en bugt, som lå stuvet fuld med
is, fik dem indenfor nogle isskodser, men sødønningen tog så
3
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hårdt til, at det ej varede længe, førend isen knusede begge
fartøjer, og alt hvad der var i dem blev et rov for søen. Da
fartøjerne således var forlist, søgte folkene, der stod på isskodserne, at komme til landet, hvilket også de 7 mand med stor
fare nåede, men en af skipper Kiærs mandskab, navnlig Jacob
Anker, tog søen bort af en isskodse, hvorved han gik til bunds
og druknede. De stode med 18 mennesker på en liden 0, som
søen næsten overskyllede, uden den allermindste proviant og
uden fartøj til at hjælpe dem derfra, langt borte fra al menne
skelig hjælp. Kaptajnen tilligemed styrmanden og flere af
mandskabet havde ej mere end hvad de stod og gik i, og måtte
således alle tilsammen i tvende etmål holde ud på denne lille 0
i regn og uvejr. Da isen endelig stuvede ind mellem øen og
landet, resolverede kaptajnen med 12 mand at gå over tvende
løb på isen til landet, hvor de avancerede så langt de kunne
komme øster efter på „Nunarssuit“ land og opholdt livet ved
krækkebær og blåbær, indtil den iste september, da fik 2de
kajakker fra „Kekertaisak“ til dem, som samme dag med kone
båd afhentede 10 mand, thi skipper Kiær med 2 de mand søgte
løbet som kjøbmand Mørch på sin nedrejse til Julianehaab var
ventende at skulle komme igennem, og blev bjærget 2de dage
efter med en konebåd, som kom fra Frederikshaab, og kom
også til „Kekertaisak“. De 7 mand, som havde forlist far
tøjerne, havde sat over et løb på en isskodse og kom ligeledes
samme dag til samme sted. De overblevne på øen blev også
bjergede.
Den 2de september foer kaptajnen med styrmanden og 3
passagerer til Julianehaab og den ßdie sendte han proviant
med konebåd til mandskabet. Den 4de dito rejste han og med
styrmanden fra Julianehaab med konebåd, og nåede mandska
bet samlet den 6te dito på Frederikshaabs spækbåd i løbet
Torsketræk kaldet, på deres retourrejse fra Julianehaab, med
hvilken de bleve følgelig indtil de den 10de september om efter
middagen arriverede her ved Frederikshaab.“
Således lød kaptajn Burchards forklaring, som den er ned
skrevet i Frederikshaabs dagsbogsjournal. En skibsjournal føres
i et meget kortfattet sprog, men har man selv ført en sådan
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journal, kan man mellem linierne læse sig til meget. Der står
intet om, hvad de har lidt, eller om de strabadser de har været
udsat for. De har sejlet frem og tilbage langs iskanten for at
finde en åbning, der kunne blive vejen for dem til friheden, det åbne hav. Det vil sige, at de stadig har måttet manøvrere
med sejlene for at holde skibet klar af isen, hvilket har betydet,
at hele mandskabet skulle være på dækket, og der ikke er blevet
tid til megen søvn eller hvile. Så pakker isen til om dem, så
der intet andet er at gøre end at fortøje skibet ved et par store
isskodser, og da det er godt vejr, bringer det lidt hvile. Så bry
der stormen løs - den af alle erfarne sømænd så velkendte og i
sejlskibstiden så frygtede føhnvind, soten - uden at de har rin
geste chance for at kunne gøre noget for at redde skibet. Isen
er for tæt til, at der kan sejles i den, foruden at det er umuligt
at føre sejl i en sådan storm. De må lade skibet drive for vin
den, ramlende fra den ene isskodse til den anden, kun ven
tende på det øjeblik, da det får så hårdt et stød, at skroget
ikke kan holde til det. Øjeblikket kommer, da de får slået hele
bagbords bov ind, og vandet styrter ind i lastrummet. Nu er
det bare om at få bådene ud, og enhver sømand ved, hvad det
er for hårdt arbejde i det vejr. Sjaluppen kommer ud, men
kan kun rumme 9 mand. Så mange som muligt må derfor
afsættes på den nærmeste store skodse for at kunne komme til
bage og hente resten, men det er et vanskeligt stykke arbejde,
så det tager tid, og inden de når tilbage, kæntrer skibet, og de
tilbageblevne 17 mand redder sig op på siden af det. Båden,
som der ikke havde været tid til at sætte ud, falder imidlertid
ud af klamperne og så heldigt, at den ligger flot på vandet
mellem masterne. Efter at have bjærget lidt proviant, der var
taget op på dækket, søger de ind til land, men isen har blokeret
hele kysten, så de må søge læ ved en lille 0. De begynder at
tage tøjet i land, men mister så begge bådene.
Her står nu 18 mand tilbage på den lille 0 uden udsigt til
redning, uden mad og drikke og kun med det tøj de går og står
i. Det har været 2 drøje døgn at komme igennem, frysende,
hungrende og tørstende, som de var. Det er derfor ikke under
ligt, at de trodser faren ved at gå over skodserne til land.
3*
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skønt de har set en af deres kammerater drukne for deres øjne
uden at kunne hjælpe ham.
Da de så endelig når land, er det på den store ø „Nunarssuit“, der ikke er beboet og kun tilfældigvis besøges i fangst
tiderne. Vandringen over land til den østlige side af øen, hvor
der var mulighed for at komme i forbindelse med forbisejlende
både eller kajakker, har været meget besværlig, da landet er
klippefuldt og forrevet, og hvilket held for dem, at det er på
en årstid, hvor bærrene er modne i Grønland, ellers havde de
overhovedet ikke haft noget at leve af.
Der skal hårdføre mænd til at tåle alle de strabadser, og
hele denne beretning viser os, hvad det var for mænd, der
besejlede Grønland; mænd der kun bøjede sig for naturmag
ternes overvældende styrke.

SKIBSMOTIVER PÅ HOLLANDSKE
VÆGFLISER
Med specielt henblik på frisisk-nordisk handels- og
søfart s historie i det 18. århundrede
Af

Sigurd Schoubye
en hollandske fajance og dens udbredelse i Nordeuropa
er et såre levende kapitel i 17- og 1800-tallets historie.
Den store tekniske dygtighed hollænderne allerede før 1600
havde erhvervet sig gennem indkaldte italienske fajancemestre,
og det udmærkede handelstalent de tidligt lagde for dagen, kom
til at sætte et stærkt præg paa boligkulturen i nabolandene i
form af talrige brugs- og prydgenstande i området fra Kongeåen til Hamborg og fra den hollandske grænse til St. Peters
borg. Og karakteristisk nok altid i forbindelse med øvrig søfart,
idet vældige fajancemængder ligefrem blev brugt til ballast,
når hollandske skibe i fjerne havne hentede tømmer og kvæg.
En specielt hollandsk eksportvare var fajance-vægflisen, en
fiks opfindelse, hollænderne havde overtaget fra italienerne og
spanierne, men videreudviklet til en storindustri og til et sær
præg, som helt har behersket det nordeuropæiske marked i år
hundreder. Den handelsmæssige baggrund var fajanceflisens
overordentlige hensigtsmæssighed i Nordtysklands og SlesvigHolstens træ- og stenfattige områder. Den lille praktiske, let
transportable flise, der oprindelig var beregnet til indramning
af kaminer i borgerhuse (til sikring mod brandfare) dækkede
efterhånden samtlige vægge, samtidig med at den degraderes
til folkekunst og fortrinsvis anvendtes på landet (figur 1). Fra
grundlæggelsen af de første hollandske fajancefabrikker i slut-
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Figur i. Akvarel fra et arbejderhus i Zevenhuizen ved Franeker i Frisland.
Fries Museum i Leeuwarden.

ningen af 1500-tallet og til vore dage har de samme metoder
ved fremstillingen været anvendt, og det format, 13X13 cm.
som hollænderne indførte (de italienske er som regel enten
større eller mindre), er bibeholdt til i dag. Kun den kunst
neriske udsmykning, mønstrene, typerne, varierer med de skif
tende moderetninger, fra italiensk og spanskprægede renæs
sancemønstre, over kinesisk-japansk porcellænsornamentik til
rene billedfremstillinger: landsknægte, ryttere, borgere, legende
børn, hyrder, bibelske billeder (over 300 typer efter billed
biblerne) til hollandske landskaber med broer, møller, svaner,
skibe osv., indtil man i 1800-tallet igen vendte tilbage til orna
mentfliser, særlig i form af stjerner og blomsterpotter.
Allerede i 1600-tallet gjorde man anvendelse af skibe som
mønstre. Hertil slutter sig naturligt gengivelse af neptuner, hav
uhyrer (søslanger), hvaler, delfiner olgn. med tilknytning til
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Figur 2. Fløjte.
Søfartsmuseet i Groningen.

Figur 3. Bojert.
Søfartsmuseet i Groningen.

Figur 4. Hukkert med barkentinerig.
Søfartsmuseet i Groningen.

Figur 5. Jagt.
Søfartsmuseet i Groningen.

havet. Denne idé har givetvis fra starten haft et merkantilt
sigte, idet man havde en stor kundekreds blandt de mange sø
folk nordfra, som var engagerede i den hollandske handelsflåde.
De ældste skibsfliser er enkeltfliser med et nogenlunde indivi
duelt præg, selv om osse de er fremstillede over skabeloner,
flisefabrikanten lod udføre på grundlag af ældre mestres kob
berstik. Allerede fra midten af 1500-tallet foreligger en serie
kobberstik af Frans Huys, gengivende den tids skibstyper efter
den gamle Breugel. Disse stik synes mere end 100 år senere at
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være anvendt til skabeloner, sponser, som de hedder, i frisiske
manufakturer - og har fristet til at tidsfæste fliserne efter de
påmalede modeller. I det hele taget er det overmåde vanskeligt
at angive en flises alder - osse skibsflisernes, fordi de gamle

Figur 6. Brig.
Søfartsmuseet i Groningen.

sponser anvendtes årti efter årti. Hvor man er så heldig at
ha bevaret de gamle sponser, kan man nu og da på deres
vandmærke aflæse skabelonens alder, men fliserne er næsten
aldrig daterede eller signerede. Derimod giver materiale og
form sikrere kriterier for tilblivelsessted og -tid. Bl. a. på grund
lag af det metallisk hårde grundmateriale lader det sig fastslå
at de første skibsfliser er fra Delft, men forståeligt nok måtte
de frisiske manufakturer, med deres direkte tilknytning til skibs
farten, efterhånden distancere de øvrige fabrikker (som Rotter
dam og Hoorn) i henseende til anvendelsen af søfartsmotiver.
At de ældre kvalitetsarbejder med de særpægede motiver er fra
Delft og Rotterdam er der imidlertid ingen tvivl om, selv om
frisernes efterligninger er dygtigt udførte. De frisiske fliser er
som regel mere porøse, tyndere og den anvendte blå farve lysere
end fabrikaterne fra de ovennævnte byer.
Skibstypernes mangfoldighed er et stykke levende søfarts
historie. Både handels-, fiske- og orlogsskibe forefindes. Orlogs
skibene er gerne fregatter (figur i ), mens alle optænkelige typer
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Figur 7. Flisemaleri af Jan Admis 1764. Fra et hus i Altona.
Museum für Kunst und Gewerbe, Hamborg.

inden for handelsflåden har fristet fabrikanterne: fløjten (figur
2), bojerten (figur 3), hukkerten (figur 4), jagten (figur 5),
briggen (figur 6) osv. De ældste, meget nøjagtigt udførte (hvad
man jo var nødt til da de var beregnede for sagkundskaben)
går tilbage til 1635 med kobberstik af Hondius, Reinier Nooms
(kaldet sømand) og Cornelis Visscher som forlæg. På grundlag
af et stik af den sidstnævnte lod Amsterdamer-flisefabrikanten
Haye Esdré o. 1645 fremstille en af de ældste og største flise
kompositioner med ikke mindre end 260 fliser, forestillende
admiral Tromps sejr over spanierne ved Duins i 1639, anvendt
som reklame på husgavlen og efter husets nedrivning i slutnin
gen af forrige århundrede anbragt i rigsmuseet i Amsterdam.
Den betydeligste flisemaler af alle er dog Cornelis Boumeester
fra Rotterdam, som i tiden mellem 1675 og 1700 malede en
række berømte søslagbilleder og „schepen in woelige zee“, hvor
flisemaleriet gøres til kunst, men hans værker er unica, som
ikke var beregnet for eksport. Han synes derimod at ha skabt
en tradition i Rotterdam, idet der i familien Aelmis3 fabrik „de
Blompot“ fremstilledes en række ofte signerede flisemalerier,
hvoraf en del nåede til Altona. Figur 7 viser en komposition på
50 fliser. Det gengivne billede af Jan Aelmis (1714-99) er fra
1764, sammen med en serie lignende billeder fra Altona, de
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Figur 8. Kuf. Søfartsmuseet i Sneek.

eneste signerede skibsbilleder på nordisk område. Fra et hus i
Boldixum på Før ejer Landesmuseum i Slesvig et flisebillede
på 20 fliser, forestillende et garverværksted og signeret Pytter
Ruurds 1779 (Harlingen), men de talrige andre skibskom
positioner, som væsentlig fremstilledes i tiden mellem 1750 og
1800, da kontakten med Holland var særlig stor, er alle usignerede.
Imidlertid kan det anses for givet at hovedbestanddelen af
de hollandske eksportfliser til Nordeuropa stammer fra frisiske
fabrikker, som i løbet af 1600-tallet tog konkurrencen op med
de ældre fabrikker i Nord-Holland, og hvis virksomheder i
Harlingen og Makkum er de eneste stadig virkende af de ca.
80 flisefabrikker fra industriens blomstringstid.
Om disse manufakturer foreligger der - takket være frem
ragende forskningsarbejde af friseren Nanne Ottema - særdeles
fyldestgørende oplysninger, såvel mht produktionsmængde, ma
terialer, lønninger som aftagere. Af ovnbøger fremgår således
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Figur 9. Hukkert fra Vraaby på Rømø. Tønder Museum.

for en del års vedkommende antallet af brændinger og hvor
store mængder fliser man årligt lod brænde. For Tichelaars
fabrik var tallet for brændte fliser i 1719 249.170, 1762 360.854,
1776 417.980, 1803 457.422, 1875 over 600.000. Disse tal skal
dog deles med 2, eftersom hver flise blev brændt to gange.
Men endda er det meget store tal. I en statusopgørelse fra en
anden fabrik i Makkum angives 195.350 gode, 73.420 mellem
gode, 61.025 dårlige og 18.025 ^ne fliser og yderligere flise
billeder på 4, 6, 9, 12, 15, 20 eller 24 fliser hver, heraf 410
blomsterstykker, 15 møller og 44 skibe, de fleste blå, resten
manganfarvede, en farve, man foretrak i rokokotiden. Og vi
kan regne med endnu større fremstillingstal i Harlingen. Men
når man tar i betragtning at der i de vestslesvigske gårde kan
ha siddet op til 12.000 fliser (i Kommandørgården på Rømø
er der henved 4000), at fliserne transporteredes i hele skibs
ladninger (der haves dokumentation for en sådan ladning til
Keitum på Sild i 1784), så passer tallene helt godt.
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De fleste „tableauer“ har været ret stereotype, standard
typer, fortrinsvis beregnet for bondegårdene (figurerne 8 og 9).
For skibsflisernes vedkommende er det de samme typer som på
enkeltfliserne, blot udført over større skabeloner. I de frisiske
værksteder gøres flisefremstillingen til en storindustri.
I særlige tilfælde har man udført billederne efter ordre så
dan som Pytter Ruurds garverværksted fra Boldixum og en
vindmølle sammesteds, og et stort antal af de i Nordfrisland
forekommende skibsbilleder er just sådanne bestillingsarbejder.
En serie enkeltfliser, bestående af 12, antagelig fra Delft, fore
stiller de forskellige stadier i en fregats tilblivelse o. år 1700.
Denne serie og de talrige fremstillinger af hollandske grønlands
fartøjer må være udført af professionelle malere. Fra maleren
Dirk Danser, som sammen med den ovennævnte Pytter Ruurds
var ansat i familien Feytema-Tjallingiis værksted i Harlingen,
findes nogle oliemalerier, der forestiller Harlinger-rederen D.
Wildschuts hvalfangerflåde i 1747 (det ene fra Arendal ved
Christiania, hvor flåden under en af de engelsk-hollandske sø
krige havde søgt ly). Adskilligt peger hen på at netop denne
maler er ophavsmand til de fra Før og Hallig Hooge stam
mende skibskompositioner (figurerne 11, 12 og 14), og at Har
lingen må betragtes som den lokalitet hvor de nordiske søfolk
har gjort deres flisebestillinger.
Det lader sig ligeledes fastslå at anvendelsen af fliser i Nord
tyskland, Holsten og Slesvig ikke kan føres længere tilbage end
ca. 1700. Selv om man f. ex. i landsbyen Emmerslev ved Højer
har fundet adskillige polykrome 1600-tals fliser, tør man ikke
heraf udlede at de er importede på den tid de stammer fra.
Først da der efter den store stormflod i 1634 opstod et sådant
overskud af arbejdskraft i vesteregnen at man måtte søge uden
lands for at finde beskæftigelse og i Holland fandt et stort
behov for skibsmandskab, var forudsætningerne tilstede for den
hollandske kulturpåvirkning, som præger hele vestkystområdet
så stærkt.
Meget nordligere end til Skærbæk går den ikke. Fanøkulturen er noget senere. Men Rømø, der ikke regnes med til de
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frisiske øer, har udvikling til fælles med Sild, Før, Amrom og
Halligerne.
Den 21. februar, aftenen før Pers dag, tændtes på alle øernes
højdedrag bål og man festede til den lyse morgen, hvor man så
snart vejr og vind tillod det drog af til Hamborg og de hol
landske havne, overladende de hjemlige bedrifter til kvinderne
og de gamle. For Rømøs vedkommende var udskibningshavnen
Havneby hvortil alle øens mænd drog i samlet flok, for Førs
vedkommende Wyk. Først sent på efteråret kom mændene til
bage igen, medbringende de sælsomste ting til de små øsamfund
fra den store verden. Fortjenesten var stor, og insulanerne ind
tog en betydende stilling på de hollandske både. En lille ø som
Rømø havde o. 1770 ikke mindre end 40 kaptajner, komman
dører, som de kaldtes. Både på Rømø og på Før synes skibs
fliserne at ha været forbilleder for de imponerende sandstens
gravmæler, som særlig kaptajnerne i levende live lod udføre til
minde om deres bedrifter, og som hyppigt er kronede med me
sterligt udhuggede hvalfangerbåde. En enkelt af disse sandstens
tekster skal anføres her, fordi den giver et så levende indtryk
af hvor aktive disse folk var :

Her hviler i Herren den velerfarne Commandoer
Matthies Swensen Schouw, som udi sit
28. Aar indtraadte i Egteskab med Maren
Niels Doter, som ikkuns varede 17 Aar, avlede
i Søn og 3 Dottere, og hand døde 1783 d.
3de Dbr. i hans Alders 45 Aar. Jeg ved,
min Frelser lever og Hand skal opvække mig af Jorden
Fra Hamburg til Grønland jeg 27
Rejser for Command har gjort med Skibet Zwann.
Hvor Gud altid løkkelig har ført, min Søefart
er nu endt, mit Skib i Haunen send og Himlen er min
Bolig, hvor jeg nu lever rolig.

Af 45 somre kun oplevet de 18 hjemme! Og der fortælles
endda om kommandører, som gjorde 40 Grønlandsfarter.
Beviset for at skibsflisekompositioneme er bestillingsarbejder,
hentede hjem af hvalfangerkaptajnerne, ligger i den omstæn
dighed at de aldrig er forefundet uden for øerne og at alle

46

Figur io. Flisekomposition i et hus i Nebel på Amrom.

kendte eksemplarer stammer fra tiden mellem 1750 og 1800.
Ja, selv de mere ordinære billeder, som har kunnet købes fær
dige i Holland, må ha været direkte hentede, i modsætning til
de almindelige typer på fastlandet, som har været ballastfliser.
Den interessanteste komposition findes i Quedens hus i
Nebel på Amrom (figur 10). Over 16 fliser er malet en fregat
rigget hvalfangerbåd med hollandsk flag. Under og på siden
af billedet er anbragt 6 enkeltfliser med hvalfiskefangere i ro
både og to dobbeltfliser med en prustende hval. Underneden
står i kursivskrift fordelt over 16 fliser:

Durch / Schip / Fahrt / und / durch / Wall / Fisch / Fanst
Un / ter / halt / Gott / Viel / Leut / und / Land,
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Figur li. Fregatrigget hvalfanger fra Wyk. Flensborg Museum.

en tekst, der nøje svarer til to fra Før og Rømø kendte plov
scener. hvorunder på hollandsk står DE LANDBOUW (på
billedet i Oevenum på Før står BOUWMAN) WACHT VAN
S5 HEEREN HAND VEEL MILDEN ZEEGEN OPT’
LAND, og som øjensynlig har inspireret Nebel-kommandøren
til det særprægede vers på tysk. Billedet, som yderligere har
14 ubemalede hvide fliser, synes at være sammenstykket af for
skellige fabrikater, hvoraf robådene og hvalerne stilmæssigt set
synes at være ikke-frisiske ( Delft ? ). I sandhed et kuriøst stykke
kulturhistorie, som vel siger mere om hollændernes handelstalent
end om frisernes fromhed !
Fra Oevenum stammer et kunstfærdigt hvalfangerbillede
på 30 fliser i Flensborg Museum. Det forestiller en hel flåde
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Figur 12. Boot-schip fra Hallig Hooge. Landesmuseum i Slesvig.

med en springende hval i forgrunden med en vældig, frygtind
gydende hale (på det ene af Dansers omtalte malerier er det
mest iøjnefaldende træk en på tilsvarende måde anbragt hale ).
Beslægtet hermed er figur 11 fra Wyk og ligeledes i Flens
borg Museum, samme skibstype men med oprullede sejl. Hvalen
er dræbt og slæbt ind til skibssiden, og et par hvalfangere sidder
på ryggen af den, tilsyneladende i færd med at skære den op.
Mere anskueligt prospektkort kunne ingen hvalfanger ta med
hjem til erindring om sommerens strabadser.
På ikke mindre end tre flisebilleder forefindes fregatten
D’HANDELAAR (købmanden), alle tre i elegante rocailleindfatninger. Det ældste (i Landesmuseum i Slesvig) stammer
sammen med det her gengivne ( figur 12) fra Hallig Hooge og
bærer årstallet 1750, hvorunder følgende tekst:
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Figur 13. Interiør fra „Königspesel“ i et hus på Hallig Hooge.

D’HANDELAAR
gevoerd door Schipper
Barend Frederik Hansen
voor
De Heer Jan Noteman.
Billedet her har årstallet 1769 og navnet Bandik Fried.
Hansen, og det tredje - der osse er på 20 fliser - kun navnet
Bandick Fried Hanssen. Det er i privateje i et hus i Nieblum
på Før. Disse billeder repræsenterer højdepunktet af frisisk
flisekunst, og sønnen til den anførte kaptajn Hansen, kaptajn
Tade Hans Bandix (1724-1808), må ha arvet faderens be
gejstring for de hollandske fliser, idet han i 1766 indrettede
huset med den berømte Königspesel på Hallig Hooge, hvor
Frederik den Sjette på en inspektionsrejse efter stormfloden i
februar 1825 måtte overnatte natten mellem den 2. og den
3. juli samme år (figur 13). Huset er sammen med komman
dørgården i Tofturn på Rømø og Altfriesisches Haus i Keitum
på Sild det ypperligste eksempel på hollandsk-frisisk interiør
kunst.
4

Årbog 1954
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Figur 14. Hukkert med dannebrog. Privateje.

Til D’HANDELAAR-gruppen slutter sig et billede af en
hukkert i tilsvarende rocaille-indramning. Det er kun på 16
fliser og et standardbillede (pendanter i Princessehof i Leeuwarden og søfartsmuseet i Sneek), men det har påmalet dansk
flag (figur 14). Billedet er fundet på loftet i en gård ved
Husum og er nu i dansk privateje. Der er dog ingen tvivl om
at det er hentet ind fra en af øerne. Fra et i Sønderho på Fanø
i 1789 opført hus kendes et skibsbillede af en jagt på 9 fliser
med dannebrog (gengivet i Kromanns Fanøs Historie), men
der er her tale om virkelige kuriosa.
Med udgangen af 1700-tallet industrialiseredes flisefabrika
tionen totalt, og de frisiske fabrikkers stilefterligningsperiode o.
år 1900 er et trist kapitel i den hollandske flises historie. Flise
billederne biir nu henvist til slagter- og bagerforretninger og

Figur 15. Nyt slagbillede fra Wyk. Privateje.

til klunketidens uhyggelige køkkener. Men hvor levende skibs
traditionen holder sig viser to slagbilleder fra denne tid (fra
Harlingen), det ene i Mittdün på Amrom, forestillende slaget
ved Terheide (100 fliser), det andet fra Wyk (figur 15), som
trods fejldateringen må gengive den dansk-hollandske flåde
under Niels Juel og Tromp i slaget ved Øland den 1. juni
1676.
Sammen med de talrige skibsakvareller, den engelske fa
jance med påmalede skibe, enkelte slesvig-holstenske bakkeborde udgør de hollandske skibsflisebilleder et værdifuldt illu-
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strationsmateriale til nordeuropæisk søfarts- og handelshistorie
i 1700-tallet og første fjerdedel af 1800-tallet, og desforuden er
de - hvor de er bedst - eksempler på fajancens rige kunstindu
strielle muligheder.
Det ville være ønskeligt om Handels- og Søfartsmuseet i
Helsingør kunne erhverve en af disse kompositioner fra gammelt
dansk territorium.
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Ved bestemmelsen af skibstyperne har Handels- og Søfartsmuseet vejledet.

SKIBSBYGMESTER E. C. BENZON,

NYKØBING FALSTER
En foregangsmand i dansk skibsbygning

Af

Otto Benzon
kibsbygmester E. C. Benzon blev født den 15. december
1825 i Stubbekøbing, hvor hans fader kgl. agent Lorenz
Jacob Benzon1 havde en købmandsforretning, der på den tid
var stiftets største, omfattende alt inden for handelen og med
egne skibe i søen, der førte varerne hjem til forretningen udefra
og sejlede hans egne produkter til udlandet.
I hjemmet blev E. C. Benzon undervist til sit tiende år;
han blev derefter sat i Borgerdydskolen på Christianshavn, hos
hvis ejer og leder, dr. phil. N. B. Krarup, han kom i huset.
Her blev han konfirmeret og kom derefter i 1840 i lære på
Holmens Konstruktionsskole under fabrikmester, daværende
kommandør, senere viceadmiral Andreas Schifter. Benzon var
på denne skole i tre år, men tog desuden privatundervisning
om aftenen hos overkonstruktør Henrichsen. Fra sin læretid
mindedes han særlig afslagningen og spantningen af linieskibet
..Danebrog“. Han forlod Holmen i 1844 og fik da en anbefaling
med fra admiral Schifter, og denne var, som han har sagt, til
stor hjælp, når han søgte arbejde i udlandet.
Han foretog et par rejser med sejlskibe og arbejdede der
efter i Cherbourg, Aberdeen, Altona og Aabenraa for i efter
året 1846 at få en stilling som undermester på værftet i Åbo,
Finland, under skibsbygmester C. J. F. Jørgensen, en søn af
„garnie“ skibsbygmester Jørgensen på Jacob Holms Plads. Ben
zon arbejdede her i fem fjerdingår og havde fem formænd
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under sig, men der var også meget at bestille, idet der i dette
tidsrum blev bygget et barkskib, en stor brig, to dampskibe, en
skonnert til koffardifart, to armerede skonnerter og to arme
rede skøjter, de fire sidste for den russiske regerings regning.
Hos skibsbygmester Jørgensen lærte Benzon meget, da Jør
gensen var en meget dygtig praktiker og teoretiker. Han vendte

„Mester“ ombord i damperen „Pan“.

tilbage til Danmark i 1848 og søgte i juli samme år borgerskab
som skibsbygger i Nykøbing Falster, hvor han af stadshauptmand Isach Sidenius købte en denne tilhørende „skibsbygger
plads“ i Strandgade (senere Vestergade) med de på samme
værende bygninger med en længde langs gaden på 127,5 alen
for 3000 rdlr. kontant. Han fik skøde herpå i 1849. Skødepro
tokollen har en antegning om, at Sidenius ikke kunde ses at
have adkomst til grunden, hvad der er meget rimeligt, idet han
selv havde inddæmmet, opfyldt og indhegnet den. Grundarealet
var 9520 kvadratalen. Her anlagde han værftet og opførte et
beboelseshus og en kontorbygning ud mod Vestergade med en
brandforsikring på 8520 rdlr.
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Model af paketten „Castor“. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.

Den 18. maj 1849 sattes det første skib i vandet, skonnerten
„Thor“. Benzon brød her med de gamle traditioner, idet „Thor“
var lang og smal, dertil tillige velformet og en udmærket sejler.
Han fik hurtigt nok at gøre og blev snart landskendt for sine
velsejlende fartøjer. I 1853
han
Finansministeriet over
draget bygningen af chefskibet til krydstoldvæsenet. Dette skib
søsattes i 1854 og fik navnet „x\rgus“, et smukt velsejlende
fartøj2, stærkt påvirket af Georg Steers konstruktion, skonnerten
„America“, skarp i vandlinierne og med stor styHastighed, som
denne rigget med stærkt hældende master, med et forsejl på
et kort spryd, ingen top på fokkemasten, men derimod med
top på stormasten, således at skonnerten på denne kunde føre
gaffeltopsejl. „Argus“ blev i 1865 forandret på værftet i Ny
købing, idet den forlængedes, og masterne blev rettet noget,

56

Skonnerten „Peter Roed“ klar til afløbning 1866.
Til venstre stævnen af „Caroline“.

ligesom den fik top på fokkemasten og klyverbom på sprydet
og tre forsejl, fok, klyver og jager. Med denne rig sejlede
„Argus“ til 1895, da den udrangeredes som krydstoldvæsenets
flagskib og erstattedes med en skonnert af samme navn, bygget
af N. F. Hansen, Odense.
„Argus“ kostede sin bygmester ikke så få penge, idet han
ikke kunde få skibet godt nok og derfor flere gange rev ned,
hvad der var lavet, men Finansministeriet var da også, da det
overtog skibet, overordentlig tilfreds med det. Som tak for det
smukke arbejde blev Benzon tilbudt ridderkorset, et på den tid
meget ærefuldt tilbud til en 29-årig mand. Han takkede, men
afslog dog denne ære.
Benzon var i disse år travlt optaget med skibsbyggeriet. Et
lille træk belyser hans evne til at mestre enhver situation. Da
skonnertbriggen „Amor“ skulde løbe af stabelen den 8. juli
1855, indtraf, hvad der jo kan ske, at den ikke vilde løbe, da
stoppestøtterne blev slået væk. Der forsøgtes nu med kiler under
agterenden af kølen og med dunkraft, men lige meget hjalp
det. Efter at Benzon havde gået en omgang rundt om fartøjet
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Skonnerterne „Nøkken“ (til venstre) og „Nimrod“.
Blyantstegning af Mathias Lütken.

og betragtet det både ved stævn og agter sendte han nogle
drenge op på dækket, hvor de under opsang løb frem og til
bage fra styrbord til bagbord for pludselig at blive kommande
ret holdt midtskibs. Fartøjet sattes derved i svingninger, og
kølen løsnedes fra slidsken, således at fartøjet løb ud. Det var
ikke uden risiko, da skonnerten afløb med riggen isat, klar til
at slå sejlene under, men det vidner om hans evne til at klare
situationen.
Benzon havde til Finansministeriet bygget et par krydsjagter
af den gængse jagttype med stor fladt spejl3. Førerne gjorde
ham imidlertid opmærksom på, at det var vanskeligt i søgang
at hale den store jolle op, uden at den stødte mod spejlet og
skamfilede dette. Benzon foreslog da ministeriet at bygge kryds
jagterne rundgattede, hvorved man undgik denne ulempe. For
slaget blev approberet, og han konstruerede derfor i 1863
„Krydsjagt nr. III“, den første af den nye type. Her gik han
ud fra sin konstruktion dæksbåden „Kalifen“, som han havde
bygget i 1858 og som senere skal omtales nærmere, kun at
„Nr. III“ blev bygget på kravel, fik finere linier, dybere køl
og en forbedret rig, idet han gik væk fra den gamle jagtmast

Linietegning til en jagtskonnert på 140 tons v. E. C. Benzon. Sign. 17. okt. 1871.
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Spanterids til en jagtskonnert på 140 tons.

med den krumme top og gav fartøjet en pælemast med høj top,
således at det kunde føre topsejl, hvad de gamle krydsjagter
ikke kunde, ligesom den nye type fik spryd uden klyverbom og
forenklet rig; som han sagde, han klædte dem på med en or
dentlig sejlføring og med sejl, der virkelig stod, som de skulde
og ikke var bare sække. Han måtte selv vise sejlmageren, hvor
ledes han ønskede sejlene syet, idet de ikke skulde have den
store bugt, som dengang var brugeligt, men være fladere, idet
hans første udkast til sejltegningen viste storsejlet lidset til bom
men. Dette kunde han dog hverken få krydstoldinspektøren eller
skipperne til at gå med til, hvorfor han måtte give fartøjet et
storsejl med løst underlig, således som det dengang og senere
var almindeligt, og som besætningen var vant til. „Krydsjagt
nr. III“ fik station ved Grenen og viste sig at være et godt
søskib og en udmærket sejler, hvad man havde tvivlet på under
bygningen, idet fartøjet jo brød fuldstændigt med de gamle
traditioner om, at kun en jagt var egnet til den krævende
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Sejltegning til en jagtskonnert på 140 tons. E. C. Benzon. Sign. 17. okt. 1871.
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tjeneste, der forlangtes af krydsjagterne. Den nye krydsjagt blev
som sagt en udmærket sejler, der, som gamle skippere har for
talt den, der skriver dette, løb et hvilket som helst fartøj op,
satte en krydsbetjent ombord, der forseglede lugerne og fulgte
med til lossehavnen, „så“ - som de sagde - „vi elskede den

E. C. Benzon ca. 1880.

ikke, men sejle fra den kunde vi ikke, så vi måtte finde os i
vor skæbne“.
Samtidig hermed byggede Benzon til Indenrigsministeriet
et rundgattet fartøj af samme type til fiskeriinspektion i Lim
fjorden. Det fik navnet „Havgassen“ og gjorde tjeneste i mange
år; han byggede også i disse år to dampere, „Pan“ og „Falster“,
på henholdsvis 5 og 24 læster og med maskiner på 10 hk og
20 hk. „Pan“ blev solgt til H. P. Prior i København for 6000
rdlr., men handelen gik tilbage, da „Pan“ ikke egnede sig til
den tjeneste, Prior vilde bruge den til. „Pan“ blev senere solgt
til Kastrup for at anvendes som slæbebåd4. „Falster“ gjorde i
en del år tjeneste i ruten Nykøbing-Nysted-Stubbekøbing og
København. Den solgtes til Århus og omdøbtes til „Samsø“,
førte en meget omtumlet tilværelse, men blev købt tilbage til
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Skibsbygningspladsen i 1862. Skonnerten „Sif“, damperen „Falster“
stående i spant.

Nykøbing og fik navnet „Prøven“ og gik i fast rute på Nykø
bing F.-Malmø-Kiel med kreaturer, og endnu i 1894 sejlede
den i denne fart, da forfatteren gjorde en tur med den til Kiel.
Lodsbådene kom Benzon også til at sætte sit præg på. I
1863 henvendte lods Povel Hansen i Helsingør sig til ham og
bad ham om at komme med et forslag til en mere sødygtig og
sikker lodsbåd end de da brugte helt åbne både. Her foreslog
Benzon, at lodsbådene blev forsynet med halvdæk og ringdæk,
idet de da vilde blive bedre søbåde. Også her gik han ud fra
„Kalifen“, der havde vist sig som en udmærket sejler og søbåd.
De øvrige lodser ved Helsingørs lodseri erklærede, at det kunde
ikke bruges, idet dækket ikke vilde holde, når båden klappede
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på siden af et fartøj i hårdt vejr for at sætte lods ombord, men
vilde blive ødelagt. Til trods for denne modstand fra de øvrige
lodsers side lod Povel Hansen en båd af denne foreslåede type
bygge hos Benzon, og denne prøvebåd, der fik navnet „Esbern
Snare“, viste så gode egenskaber som søbåd og sejler, at de
efterfølgende lodsbåde blev bygget efter denne tegning. Så sent
som i 1905 leverede Benzon tegninger til en motorlodsbåd til
Helsingørs lodseri.
Han havde bygget nogle jagter efter den gamle danske jagt
type, men mente, at denne kunde forbedres. I 1867 konstrue
rede og byggede han da de to paketjagter Castor“ og „Pollux“,
de to første af den nye jagttype, der kom til at danne skel i
bygningen herhjemme af mindre fartøjer til fart på Nord- og
Østersøen. Han har selv fortalt mig, at hans hovedformål med
at forbedre den gamle jagttype var at forenkle konstruktionen,
idet han ved bedre fordeling af materialerne og ved mindre
materialedimensioner fik et mindre træforbrug og dog et stærkt
og solidt fartøj. Dimensionerne af paketterne, således som han
selv dikterede dem til mig, skal anføres. Længden i vandlinien
var 58 fod, bredden 18 fod, dybden 9 fod dansk mål. Planke
tykkelsen var 2% tomme overalt, spanterne sidehugget 5 tom
mer ud og ind, ved skandækket 4^2 tomme og ved kølen
9 tommer. Kølen sidehugget 10 tommer, dens højde uden for
spundingen 15 tommer, kølsvinet 10 tommer bredt, 4 tommer
højt. Spanteafstanden var 20 tommer; der var faste spanter
overalt, 2 tommers åbning mellem lagene og 8 tommers åbning
imellem spanterne, altså lige meget åbning og træ i hvert. Det
svarer til Veritas’ højeste klasse og giver, som man ser, en let
og dog stærk konstruktion. Paketterne fik finere linier og var
slankere end de almindelige jagter og fik en rig, der var effektiv.
Den gamle jagtmast blev ligesom ved krydsjagterne forandret
til en pælemast med høj top, således at den kunde føre topsejl,
og sprydet blev forenklet, idet klyverbommen blev taget væk,
så paketterne kun havde spryd uden klyverbom. Sejlplanen
blev mere effektiv, storsejlet lidsedes til bommen, hvilket gav
et bedre stående sejl, men forandredes efter et par rejser til
storsejl med løst underlig, idet den kun tre mand store besæt-
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ning havde svært ved at rebe det lidsede sejl i dårligt vejr,
mens to mand kunde klare rebningen, når sejlet havde løst
underlig.
Disse to paketter viste sig at være ypperlige sejlere og sø
fartøjer med stor lastekapacitet, hvad man under bygningen
havde tvivlet om, da de jo brød med alle traditioner om, hvor
ledes en jagt skulde være. De fik snart efterfølgere, og i 1868
henvendte fiskeskipper P. Nielsen, Bangsbostrand ved Frede
rikshavn, sig til ham og bad ham om at bygge den nye paket
type til transport af levende fisk mellem Frederikshavn og
København. Hertil var Benzon ikke meget villig og undslog sig
med, at han aldrig havde bygget en sådan kvase og ikke kendte
til, hvorledes en kvase var indrettet. Nielsen lod ham ikke i fred,
men gav ham alle oplysninger og tilføjede, at bornholmerne
var de eneste, der kunde lave et tæt damdæk. Resultatet blev
dog, at han lod sig overtale og konstruerede og byggede
handelskvasen „Nøkken“ på 25 80/100 tons, 48' lang, 14' bred
og 5'7/a" dvb, der sattes i vandet i juli 1868. Den var beregnet
til at kunne transportere en last rødspætter på 600 snese à
16-20 pund snesen. Damdækket var og blev tæt og holdt sig
tæt gennem årene uden at skulle kalfatres, hvilket Benzon op
nåede ved at anvende gummisnor i stedet for kalfatring på de
vanskelige steder, og da „Nøkken“ i slutningen af 1880-erne
blev ombygget til fiskeri, og damdækket sænkedes, viste gummi
snorene sig at være lige så friske, som da kvasen blev sat i van
det i 1868, men det var også rent paragummi, der var anvendt
til dette formål, igen et lille glimt af bygmesterens fremsyn.
De små paketter „Castor“, „Pollux“ og lille „Vesta“ viste
sig at være gode sejlere og søskibe og vakte opmærksomhed
inden for søfartskredse, hvad der førte til, at Marstals største
reder i datiden Hans Christensen i 1871 henvendte sig til
Benzon og bestilte et sæt tegninger til en topsejlskonnert. De
blev leveret i oktober 1871. Skonnerten var på 140 tons. Efter
disse tegninger blev den første jagtskonnert bygget på Hans
Christensens skibsværft i Marstal, og da også den viste sig at
være en udmærket sejler og et godt søskib med god lastekapa
citet og dertil billig i bygning, fik den snart efterfølgere. Man

65

kan se, at da det på værftet i Marstal lykkedes at få de originale
tegninger frem, brugte man en glidende skala, således at dimen
sionerne kunde forstørres, hvorved man blev i stand til at bygge
dem større og rigge dem som tremastede skonnerter, hvad der
også er vist på tegningen. De skonnerter, der blev resultatet
heraf, er de da kendte Marstallere, der sejlede overalt på Øster
søen, Nordsøen og Atlanterhavet og især var beskæftiget i saltfisktraden mellem New Foundland og Spanien og Portugal.
Benzon byggede i disse år foruden fragtfartøjer en del lyst
kuttere og dæksbåde, og her viste han sig igen som foregangs
mand med henblik på at skaffe bedre fartøjer og typer. Så
tidligt som i 1854 havde han til eget brug bygget en lystbåd
„Cosak“, der deltog i den første kapsejlads her i landet ved
Aabenraa i september 1855, hvilket desværre fik et sørgeligt
forløb, idet „Cosak“ kuldsejlede i en byge, og tre mand om
kom, da båden var så langt foran sine konkurrenter, at hjælpen
kom for sent frem til at bjerge dem. „Cosak“ blev bjerget og
deltog senere i mange kapsejladser og viste sig at være en meget
hurtig båd. I 1858 byggede han lystbåden „Kalifen“, der del
tog i den anden kapsejlads her i landet ved København i juni
1858. Den var først inspektionsfartøj ved fiskerikontrollen, se
nere i marinens eje som lystfartøj til brug for søofficerer for at
ende sine dage som fiskerfartøj i Esbjerg, hvor den forliste i
Hjertingbugten i maj 1880.
Benzon stod på sit højeste, da der blev tale om at samle
dansk lystsejlads i fastere former og var medvirkende, da
„Dansk Forening for Lystsejlads“ blev dannet, og til den kap
sejlads, der blev udskrevet og fandt sted ved Nyborg i 1866,
havde han til sin broder konsul E. B. Benzon, Stubbekøbing,
bygget kutteren „Caroline“. Her anvendte han en byggeme
tode, der først et halvt århundrede senere blev almindelig,
nemlig bygning på list, og med en del af ballasten udvendig
på kølen. Han havde selv beregnet dimensionerne og givet føl
gende formel: dimensionerne, der anvendes, skulde være om
kring 1 /12 tommes tykkelse af planker for hver fod fartøjet var
bredt og listerne halvt så tykke med enkelte spanter og 2 fods
spanteafstand. Det blev for „Caroline“s vedkommende til 1
5
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tomme egeklædning, % tomme tykke lister og 3 tommer sidehugne enkelte spanter med 2 fods spanteafstand, en let og stærk
konstruktion, som han brugte i en del af de fartøjer, han byg
gede, bl. a. i lille „Echo“, store „Echo“, „Bacchus“, „La
Mouette“ og „Pax“. Han byggede en del lystfartøjer i disse år,
såvel kuttere som dæksbåde. Her skal blot nævnes „Echo“ med
tilnavnet „lille“ for at skelne den fra sin navnesøster, store
„Echo“, som han byggede til hofjægermester Holstein-Rathlou.
Lille „Echo“ byggede han til sig selv i 1867, men HolsteinRathlou købte den af ham efter kapsejladsen ved Svendborg i
1867. At det var et hurtigt og sødygtigt lille fartøj, viser en
af dets ture til Skotland i 1873, hvor det løb fra Agger til
Leith på tre etmål og på hjemturen fra Edinburg til Frederiks
havn på fire etmål. Mest kendt er det vel for sin sejlads under
stormfloden i november 1872, hvor det med en mand om bord
for en klodsrebet fok løb fra sin ankerplads ved Kragenæs rundt
om Albuen ind under Rødsand og op til Nykøbing. For denne
bedrift fik den faste mand, Enevold Sørensen, en fisker fra Hou,
en fiskerbåd forærende af ejeren.
En værdig arvtager fik lille „Echo“ i 1874, da Benzon byg
gede store „Echo“, 32 tons, til Holstein-Rathlou, der med denne
foretog et togt til Middelhavet helt til Konstantinopel og hjem
over Marseille gennem Languedoc-kanalen ud i Biscaya-bugten
ved Bordeaux. Båden endte sine dage som øvelsesfartøj for sø
spejderne i København5. Benzon byggede et par skonnerter og
store kuttere, bl. a. skonnerten „Tumleren“ på 50 tons til hof
jægermester E. P. Benzon, Benzonseje ved Grenå, der med
denne var en tur i Sydamerika og op ad La Platafloden, en
sejlads der varede et år. Den blev senere solgt til prins Valdemar,
der havde den i kort tid og solgte den til komtesse Schimmel
mann, der anvendte den som missionsskib for sømandsmissionen
med navnet forandret til „Duen“.
Benzon var meget alsidig, og der blev tidligt gjort brug af
hans viden om havnebygning, idet havneudvalget i Nykøbing F.
anvendte ham som sin tekniske konsulent i alt, hvad der havde
med havnen og sejlløbet til denne at gøre, og han projekterede
og udførte sammen med tømrermester Clausen i årene en del
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havnearbejder, bl. a. bygningen af færgehavnen ved Masnedø
og Stubbekøbing havn. Den store udvidelse af havnen i Ny
købing projekterede han ligeledes og udførte projektet i årene
1885 til 1887. I den færdige stand var havnen en af stiftets
bedste havne, idet der samtidig foretoges uddybning af sejl
løbet fra Guldborg ind til Nykøbing, og han blev lige til sine
sidste år konsulteret af havneudvalget, der gjorde brug af hans
store erfaring angående alt, hvad der angik Nykøbing havn.
Benzon byggede i 1870 det første overjordiske ishus i Dan
mark, idet man hidtil havde opbevaret isen i huler i jorden,
men han regnede ud, at man med dobbelte vægge og passende
isolation kunde opbevare isen over jorden, hvorved det blev
lettere at tage den ud. Han anvendte dette ishus i mange år
og solgte is herfra, som det fremgår af avertissementer i Lol
land-Falsters Stiftstidende. Han konstruerede også et isskab
ganske som de i dag anvendte, med dobbelte vægge foret med
zink og isoleret med risskaller. Isen var anbragt øverst i skabet,
så at den kolde luft sank ned over de i skabet anbragte føde
midler og afkølede disse. Disse skabe fik stor udbredelse og blev
hurtigt efterlavede, da han ikke vilde patentere dem, idet han
sagde, at andre jo dog også skulde have fornøjelse af sådanne
skabe, så hvorfor patentere dem. Det samme var tilfældet senere,
da han havde konstrueret en muddermaskine, der blev bygger
til havnen i Nykøbing F. Heller ikke den vilde han patentere.
Andre søgte derfor at få udtaget patent på en sådan mudder
maskine. Det lykkedes dog ikke, da han ved forespørgsel fra
myndighederne kunde bevise, at det, der søgtes patenteret, var
en direkte efterligning af den af ham konstruerede mudder
maskine. Her var hans motiv for ikke at søge patent det samme :
hvorfor skulde andre ikke nyde godt af konstruktionen.
Benzon var som sagt alsidig, men at blive anmodet om at
konstruere en lade var dog uden for det almindelige for en
skibsbygger. Det skete dog, idet gehejmeetatsråd E. Tesdorpf, Ourupgård, i 1866 henvendte sig til ham om at tegne
en lade til 500 læs hø med en fri spændvidde på 30 alen
(18,8 m) uden midterstolper, så vognene uhindret kunde køre
ind og læsse af. Benzon hævdede, at dette var et arbejde for en
51
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arkitekt og henviste ham til arkitekt, tømrermester Glahn, hvor
til Tesdorpf svarede: „Ja, ja, min kære, det har jeg allerede
gjort, men han tør ikke påtage sig at lave en lade med så stor
spændvidde, så nu må De tegne den, kære mester!“ Benzon
vilde stadig ikke, men Tesdorpf blev ved med at plage ham.
Han gav da tilsidst efter og konstruerede laden, som Glahn
derefter opførte. En lignende blev bygget på „Ny Kirstineberg“
og på Benzon-jordene ved Stubbekøbing.
Det var dog naturligvis skibsbygningskunsten, der blev hans
virke, og bygningen af handelskvasen „Nøkken“ til Frederiks
havn gav stødet til, at han kom til at levere tegninger til fisker
fartøjer til Frederikshavn, idet han, efter at han havde ophørt
med skibsbyggeriet og udlejet pladsen til andre, i 1885 fik be
stilling på et sæt tegninger til en 30 tons fiskerkutter. Her gik
han også sine egne veje og fremkom med en type, der var bedre
tjenlig til fiskeri end de dengang benyttede fartøjer, idet disse
var brede og flade og derfor urolige i søen, således at fisken
blev slået ihjel i dem. Benzon forsøgte at hindre dette ved at
gøre fartøjet dybere i forhold til bredden, hvorved det vel straks
krængede noget mere over, men samtidig tiltog stivheden. Fiske
handleren, der skulde have fartøjet, vilde ikke modtage det. Det
blev for smalt, sagde han. Det købtes af et andet rederi og viste
sig som et hurtigt og godt søskib, der ikke dræbte fisken under
sejladsen, men det forlangtes alligevel, at de næste tegninger
skulde vise bredere fartøjer. Han leverede derefter tegninger til
mere eller mindre brede fartøjer med et tal på ialt 23. Han
søgte imidlertid stadig at forbedre typen, og i 1888 tilbød han
„Dansk Fiskeriforening“ at levere tegninger til en søgående kut
ter. Tilbudet blev antaget, og resultatet blev kutteren „P.
Schou“, der viste sig som et fremragende søskib og i kuling
den bedste sejler af Frederikshavnerflåden. I de efterfølgende
år blev der bygget mange større og mindre fartøjer efter hans
tegninger, såvel her i landet som i Sverige og Nordtyskland, og
da man begyndte at sætte motorer i fiskerfartøjerne, fulgte han
med og leverede tegninger til nogle af de første af disse kuttere.
Hans betydning for vort søgående fiskeri, da det begyndte at
tage fart i slutningen af 1880-erne, kan ikke skattes nok, da hans
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fartøjstyper danner den grundvold, hvorpå der blev bygget vi
dere, og hans indflydelse kan stadig spores.
Efter at Benzon selv havde ophørt med at bygge, virkede
han som konstruktør og leverede snesevis af tegninger til såvel
lyst-, fisker- som fragtfartøjer, især det sidste. De blev leveret
til skibsbyggere i Danmark, Sverige og Tyskland, hovedsagelig
til fartøjer af pakettypen, der vandt anerkendelse som udmær
kede fartøjer med gode sø- og sejlegenskaber og stor lastekapa
citet. Det skal også her omtales, at han i 1876 leverede teg
ninger til et par store jagter til Langesche-Rottische Mølle i
Neumühlen. Det siges, at han fik 4000 mark for linietegningen.
Dette er muligt, men efter hans efterladte optegnelser, der gan
ske vist kun dækker hans sidste år, tog han gennemsnitligt
200 kr. for et sæt tegninger til en galease, skonnert eller jagt.
Han var aktiv med at tegne lige til synet svigtede, og de sidste
tegninger, han udførte, var til en paket til Stubbekøbing i 1909,
men derfor var han dog ikke ledig, idet han ivrigt deltog i
diskussionen om alt, hvad der angik hans fag, såvel om fragt
fartøjer som lystfartøjer. xÅngående disse sidste kom han så sent
som i 1910 med et indlæg om den internationale måleregel, i
hvilket han fremsatte forslag til en sådan, og endnu nogle få
dage før han døde i 1912, sendte han en del oplysninger om
proportioner og dimensioner på tømmer til en stor lodsbåd, som
Københavns Flydedok og Skibsværft havde bedt ham om at
give værftet, da det stod overfor at skulle give tilbud på byg
ning af en sådan lodskutter.
Han udstillede første gang på en landsudstilling i Nykøbing
F. og fik en bronzemedaille, senere i 1880 på fiskeriudstillingen
i Berlin, hvor han fik den store sølvmedaille for tegningerne til
fiskerkvasen „Nøkken“, på industriudstillingen i København
1888, hvor han fik en sølvmedaille, i 1895 på landsudstillingen
i Nykøbing F. en sølvmedaille, i 1897 i Stockholm en guldmedaille og endelig i 1898 på fiskeriudstillingen i Bergen en
guldmedaille for tegninger til søgående fiskerkuttere.
I det offentlige liv deltog han ikke meget ; dog var han en
kort periode medlem af Nykøbing byråd og var som sagt i
mange år byens tekniske konsulent for alt arbejde vedrørende
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havnen og sejlløbet til denne. Hans virke var skibsbygning og
skibskonstruktion, og i sin egenskab af skibskonstruktør ydede
han det bedste til gavn for sejlskibsfarten og fiskeriet. Her skal
påny anføres hans banebrydende konstruktion „paketterne“ i
1867, hvor han ud fra sin erfaring og sin genialitet skabte en
type, der satte sit præg på den danske sejlskibsflåde i den sidste
del af 1800-talIet og ind i 1900-tallet, hvor især Marstal byg
gede efter denne type, da disse skibe jo var billige at bygge,
sejlede godt og var gode søskibe, der kunde anvendes overalt,
hvor Marstallerne kom frem i deres udstrakte søfart. Han var
æresmedlem af „Foreningen for Træskibsbyggere i Danmark“,
„Kongelig Dansk Yachtklub“ og „Nykøbing Roklub“, hvilket
han skattede højt, især sit æresmedlemsskab af „Træskibsbyggerforeningen“. Som en tak for, hvad han havde betydet for
skibsfarten og fiskeriet i en periode, da dette udviklede sig til
et virkeligt søgående fiskeri, oppebar han i sine sidste leveår en
statspension. På initiativ fra kredse inden for skibsfart og fiskeri,
især ved fiskehandler J. Jørgensen, Nykøbing F., blev der i
1916 rejst et mindesmærke for ham på havnepladsen i Nykø
bing F., udført som en buste modelleret af købmand Thrane,
anbragt på en granitsokkel tegnet af arkitekt Glahn, en buste
der ligner ham, som han gik og stod, når han færdedes i byen.
Dette var søfolkenes og fiskernes tak for, hvad han havde ud
rettet til gavn for begge parter. Det kan utvivlsomt siges uden
forklejnelse for andre, at E. C. Benzon var en af de mest
fremsynte og dygtigste skibskonstruktører i Norden i slutningen
af 1800-tallet. Hans virke var til ære for dansk skibsbygnings
kunst.

SKIBE OG LYSTFARTØJER
bygget af E. C. Benzon

i. Skonnert „Thor“, 1849, af eg, 84,5' lang, 22,7' bred, 10,6'
dyb, 64 kmlstr., 128 brt., 121 nrt. Fladt spejl, forskib med
krølle, halvruf agter. Reder: E. Paludan-Müller, Nykø
bing F. Solgt 1880 til H. P. Levinsen, Marstal, og 18. sept.
1896 til Oscarshamn, Sverige.
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2. Brig „Alf“, 1850, af eg, 72 kmlstr. (140 rt.). Reder: E.
Benzon, Stubbekøbing. Solgt 1857 til Nyeland & Benzon,
Kbhvn. Prisedømt i Pola 1864, efter at være opbragt i
Adriaterhavet med en ladning kaffe fra Brasilien til Vene
dig.
3. Jagt „Providentia“, 1850. Reder: H. Hansen, Marstal.
Lasteevne 400 tdr. korn. Englandsjagt.
4. Jagt „Sylph“, 1851, 23 kmlstr. Reder: skipper Kromann,
Marstal. Englandsjagt.
5. Skonnert „Ganymed“, 1852, af eg, 152 brt. (132 nrt.).
Reder: konsul C. B. Benzon, Stubbekøbing. Strandede 5.
april 1871 ved Ängelholm, Skåne, med en hvedelast til
Belgien, i en orkanagtig storm drev den for ankrene, alt
opstående blev skyllet væk, men skibet bjergedes. Solgt
1875 til C. H. Møller, Odense, og igen 29. april 1891 til
P. Simonsen, Odense. Ophugget 1900.
6. Krydsjagt på 3% kmlstr., 1853, af den ældre jagttype med
fladt spejl. Reder: Finansministeriet.
7. Skonnert „Heimdal“, 1854, 127.81 brt., 117,69 nrt. Rund
elliptisk hæk, skarp klipperbov med krølle, halvruf agter,
folkelukaf til 7 mand under dækket forude. Søsat 5. febr.
1854 fuldt tiltaklet. Redere : partsrederi på 100 dele - kon
sul Edvard Benzon, Nykøbing F., 14/100, skibets fører,
kaptajn M. E. Reventlow, Marstal, 50/100, resten fordelt
på bygmesteren og andre i Nykøbing F. I 1864 solgtes
skonnerten til C. H. Carlsen, Marstal, og i 1877 til P.
Rasmussen, Ommel, og 15. april 1889 til Sverige for 3250 kr.
8. Skonnerten „Argus“, 1854. Største længde 71,5', længde
mellem perpendikulærerne 58,4", bredde på tømmeret
17'5", dybgående agter 7'1", agter 4'5", 18/2 kmlstr. Om
rigningen og dens ændring i 1864 se side 55 f. Reder: Fi
nansministeriet (Krydstoldvæsenet). Udrangeredes af
Krydstoldvæsenet i 1895, solgtes til Rønne og omdøbtes
til „Ingolf“. Forliste på Island i 1905, idet den drev på
land i Eskefjord den 7. jan. 1905.
9. Lystbåden „Cosak“, 1854. Længde mellem stævnene 26'4",
dybgående 2'9"Deltog i den første kapsejlads her i landet
ved Åbenrå 1855. Se herom side 65.
10. Skonnertbrig „Amor“ af Stubbekøbing, 1855. Bilbrev Ny
købing F. 10. juli 1855. Om stabelafløbningen 8. juli 1855
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se side 56 f. Af eg, 87'2" lang, 21'4" bred, 11'4" dyb, 152
brt., 139.59 nrt. Fladt spejl, ingen galionsfigur, ruf agter
og folkelukaf til 10 mand under fordækket. Ejere: agent
Benzon, Stubbekøbing, og E. J. Hvidt, København. Fører :
C. B. J. Wæver, Stubbekøbing. Solgtes iflg. skøde dateret
København 11. nov. 1871 til sin daværende fører N. P.
Kromann, Marstal. Strandede 20. jan. 1872 ved Mar
strand og blev vrag.
11. Barken „Psyke“, 1856. Bilbrev 31. juli 1856. Af eg. 125,2'
lang, 22,7' bred, 12,5' dyb, 12' dybgående. 234 tons. Ga
lionsfigur Psyke, skåret af billedhugger Møn, København.
Ruf agter til kahyt samt ruf til folkelukaf med kabys. Ejer :
C. B. Benzon, Stubbekøbing, der i 1863 solgte den til gros
serer C. A. Erichsen, København, 10/12, Valdemar Ben
zon i/i 2 og varemægler Julius Linde 1/12. December
1869 solgte C. A. Erichsen sin part til grosserer Em. Z.
Svitzer for 33.333 rdlr., 32 sk. C. F. Tietgen ejede tilsidst
3/56 part i den. „Psyke“ gik til London på sin første rejse
for at blive kobberforhudet. Fører var kaptajn Wæver. I
1857 gik den til Østen med last fra Hamburg til Hongkong
og havde 138 dages rejse. Var i 18 dage af denne rejse i
følge med den amerikanske klipper „Boston Light“, 1200
tons, en strækning på ca. 1100 danske mil, fik da havari
på sprydringen, således at amerikaneren kom et par dage
tidligere til Hongkong end „Psyke“. Denne gjorde turen
fra Hongkong til Shanghai på 14 dage mod nordostmon
sunen, der altid blæser frisk til stiv, eller som kaptajn
Wæver skriver „monsunen blæser til dobbelte eller klods
rebede merssejl, så det gik ud over sejlene, hvoraf adskil
lige blæste ud, men fartøjet vandt navn som en hurtig
sejler, idet den gjorde rejsen 3 dage hurtigere end den
bedste opiumklipper på Kinakysten“. Var på Amurfloden
og i Vladivostok i 1861-1864, i København i 1868, da
den på Jacob Holms Plads fik nyt kobber i bunden. Gik
igen til Østen og forliste 23. jan. 1871 ved indsejlingen til
Amoy. Den førtes da af kaptajn C. N. W. Bendtzen.
„Psyke“ var som det ses meget velsejlende og nåede let
op på 14 miles.
12. Skonnert „Bjarke“ af Sakskøbing, 1857. 70/2 kmlstr. Fø
rer: kaptajn P. P. Woldsgaard. Var i 1863 i New York.
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13.

14.

15.

16-17.

18.

19-21.

22.

23.
24.

Forliste 3. dec. 1867 ved Horne sogn, Vennebjerg herred,
på rejse fra hjemstedet til Antwerpen med en last hvede.
Besætningen bjergedes ved hjælp af raketapparat fra Nørre
Tornby redningsstation.
Skonnert „Sif“ af Nykøbing F., 1857. 19 kmlstr. Gik i
fart mellem København og Nykøbing F. Ejer : skipper
Christophersen.
Færgejagt til overfarten ved Gåbense, 1857. 16,21 brt.,
13,26 nrt. Rundgattet, halvdæk med halvruf. Reder:
Generalpostdirektoratet. Solgtes i 1871 til Fåborg og fik
navnet „Pilen“. Ejeren var da Martin Dyreborg, der i
1875 for 1100 kr. solgte jagten til sætteskipper Niels
Hansen, København.
Skonnert „Nimrod“ af Nykøbing F., 1858. Af eg. 129,30
brt., 120 nrt. Udfaldende hæk med fladt spejl. Halvruf
over kahytten. Forliste 29. juni 1873 u<^ f°r Vardø efter
kollison med tysk skonnert „Maren“. Reder og ejer : skibs
bygger E. C. Benzon, Nykøbing F.
To pramme, 1858 til havnen i Nykøbing F. til brug ved
uddybning af Guldborgsund.
Dæksbåd „Kalifen 1858. Længde mellem stævnene 28'9",
dybgående 3'111//'. 3 kmlstr. Ejer fra 1859: Indenrigs
ministeriet. Byggedes for at undersøge fiskeriet i vore far
vande. Indenrigsministeriet satte den i kontrolfart på Lim
fjorden, ført af kaptajn Black, der senere blev havnemester
i Esbjerg. Tjente som kontrolfartøj til 1865, da den over
gik til marinens brug som lystfartøj for søofficerer. Blev
solgt til kaptajn von der Recke, der benyttede den til an
læg af østersbanker, senere til skipper Hansen i Esbjerg.
Forliste i Hjertingbugten 28. maj 1880. Hed da „Mar
grethe“ af Esbjerg.
Tre pramme, 1859, à 11 kmlstr. til entreprenørfirmaet
Carié & Kaufmann til brug under deres arbejde ved hav
nene i Helsingborg og Helsingør.
Dampmuddermaskine, i860, på 107 kmlstr. til Carié &
Kauffmann, ligeledes til deres havnearbejder.
Lodsbåd, i860, for den russiske regerings regning.
Muddermaskine, i860, til to heste (hesteomgang) for egen
regning til brug ved uddybningen af sejlløbet sydpå i Guld
borgsund, som E. C. Benzon havde i arbejde.
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25. s/s „Pan“., 1861. 60' lang, 12' bred, 5% kmlstr. Maskine
på 10 hk leveret af jernstøber P. Hansen, Nykøbing F.
Damperen blev i august 1861 solgt til H. P. Prior, Køben
havn, der vilde anvende den til slæbebåd, men da den
ikke viste sig egnet hertil, gik handelen tilbage; 1863 solg
tes den til et interessentskab i København, der vilde an
vende den til bugsering i havnen, 1865 solgt til A. C.
Kruse, Kastrup, der benyttede den til bugsering fra Ka
strup.
26. „Havgassen“, 7 kmlstr. Ejer: Indenrigsministeriet. Rund
gattet. Bestemt til fiskeriinspektion i Danmark.
27. s/s „Falster“', 1863. Af eg. 24 kmlstr. Maskine på 20 hk
fra jernstøber P. Hansen, Nykøbing F. Hæk med rundt
spejl, halvdæk agter, to huse i borde, to master. Ejer : et
interessentskab i Nykøbing F. Damperen skulde gå i fart
mellem København-Stubbekøbing-Nykøbing og Nysted og
begyndte sine ture i april 1863, men solgtes i 1866 til et
interessentskab i Århus, der ændrede navnet til „Samsø“,
og som vilde anvende den til sejlads mellem Århus-SamsøTunø samt muligvis Helgenæs og Ebeltoft. 1869 solgtes
den for 6800 rdlr. til søløjtnant Poulsen, der lod den ind
rette som kvase, og som sådan sejlede den til 1876, da den
blev solgt for 10.200 kr. til et firma i Nakskov, som an
vendte den som slæbedamper for den derværende opmudringsmaskine. I 1880 solgte ejerne, maskinfabrikanterne
Tuxen & Hammerich, Nakskov, den til Københavns Fi
skeriselskab A/S, der forandrede den til trawler og under
navnet „Prøven“ sendte den på fiskeri i Nordsøen. Sejlede
som trawler til 1882, da den blev stillet på auktion, men
ikke opnåede den forlangte pris 10.000 kr. Skibsbygmester
E. C. Benzon købte den da for en væsentlig højere sum
end den forlangte. Den blev hjemmehørende i Nykøbing
F. stadig under navnet „Prøven“ og indsattes i ruten Ny
købing F.-Kiel under kaptajn L. J. Benzon; i denne rute
sejlede den endnu i 1894, da den gik med kreaturer fra
Malmø til Kiel.
28. Lodsbåden „Esbern Snare“, 1863, til lods Povel Hansen,
Helsingør. 4 kmlstr. Halvdæk og ringdæk. Se i øvrigt
teksten side 62 f.
29. Krydsjagt nr. III, 1863, til Finansministeriet som den

75

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.
37.
38.

første af den nye krydsjagt type, io læster. Rundgattet.
Se teksten side 57 ff.
Skonnert „Nøkken“, 1864. 94,73 brt., 88,70 nrt. Hækbyg
get, fladt spejl. Halvruf. Ejer: kaptajn, dbmd. J. P. Ras
mussen, Vordingborg. Var hjemmehørende i Nykøbing F.
og havde F. E. Holst, Nykøbing F., som korresponderende
reder. Solgtes 1882 til Geert Nielsen, Nakskov, der i 1892
solgte den til skibsfører Drejø, Ærøskøbing. Forliste 1899
på Hatterrevet på rejse fra Boston (Line.) til Fredericia.
s/s „Solen“ af Kastrup, 1865. 29,42 brt. Rundt sejl, skæg
uden gallion, halvruf agter. Solgtes 1866 af saltfabrikant
N. C. Maardt, Kastrup, til skibsfører E. N. Kirkmann,
Kalundborg, der vilde bruge den til ugentlig paketfart
mellem København og Kalundborg. Overførtes 1877 fra
Kalundborg til Københavns skibsregister under navnet
„Kalundborg“. Redere : Beates Pedersen, grosserer Skib
sted, København, og siden flere. Købesum april 1877
2700 kr. ; juni samme år 2300 kr. Fik navnet „Sophie“.
Solgtes til Chr. Jensen, Island, og fik navnet „Geiser“.
Skonnert „Peter Roed“' af Holbæk, 1866. 45 kmlstr. Ejere :
konsul E. Flindt m. fl. i Holbæk. Forsvandt februar 1885
på rejse fra Göteborg til Granton; sidst set, da den pas
serede Skagen 17. febr. 1885.
Kutter „Caroline“, 1866. 13 yachttons. Bygget på list med
en del af ballasten udvendig (se side 65!.). Ejer: konsul
C. B. Benzon, Stubbekøbing.
Kutter „Coquette“, 1866. 9,8 yachttons. Ejer: grosserer
Kramer, København.
Dæksbåd „Maagen“, 1866. 7 yachttons. Ejer: vejinspektør
Lütken, Nykøbing F.
Dæksbåd „Søblomsten“, 1866. 6,1 yachttons. Ejer: gods
ejer Hillerup, Nykøbing F.
Åben båd „Vahlia“, 1866. 5,9 yachttons. Ejer: hr. Knud
sen, Fåborg.
Skonnert „Eos“ af Nakskov, 1867. 98.61 brt., 92,42 nrt.
Kendingsbogstaver NHSF. Klipperbygget med glat stævn,
fladt spejl, halvruf agter. Reder : Peder Knudsen Mikkel
sen af Marstal, der selv førte den. Han døde den 1. april
1891, og skonnerten overførtes til hans enke Anne Mar
grethe Mikkelsen, Marstal, og den fik nu hjemsted i Mar-
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39-40.

41.

42.
43.

44.

45.
46.

47.
48.

49.

50.
51.

stal. I 1908 var „Eos“ hjemmehørende i Århus; reder:
N. Åhman, Århus. I 1915 skonnert „Janne“ af Söder
tälje, Sverige.
Jagterne „Castor“ og „Pollux“ af Nykøbing F., 1867, hen
holdsvis 16 og 15 kmlstr. Begge søsat den 18. sept. 1867.
Paketjagter af den nye jagtform (se side 55* og 63 f.).
Begyndte sejladserne på København den 25. sept. 1867.
Reder: Fr. Holst, Nykøbing F.
Kutter „Echo“, 1867. 8 yachttons. Bygget på list. Udmær
ket og hurtig søbåd. Ejer : E. C. Benzon. Solgt til HolsteinRathlou, Rathlousdal, der var i Skotland med den og
sejlede fra Agger til Leith på 3 dage og fra Leith til Frede
rikshavn på 4 dage. Især kendt for sin sejlads under storm
floden 1872.
Dæksbåd „Varsko“, 1867. 7 yachttons. Ejer: overingeniør
W. Rowan, de jyske baneanlæg, senere København.
Handelskvasen „Nøkken“, 1868. 48' lang, 14' bred, 5'7/2"
dyb, 25,82 tons. Af den nye pakettype, rigget som skon
nert. Kunde laste 600 snese rødspætter à 16 pund pr. snes.
Ejer: kaptajn P. Nielsen, Frederikshavn.
Kutter „Agnete“, 1868. 16,45 tons. Ejer: grosserer H.
Hansen, København, senere i marinens eje til brug for
søofficererne.
Lodsbåd „Alert“, 1868. 6,86 tons.
Jagt „Vesta“, 1868. 38 tons. Pakettype. Ejer: kaptajn
Hovmand, Bandholm. Forliste 22. febr. 1876 på Højrup
Strand, Stevns Klint.
Lystbåd på 3 tons, 1869.
Lystskonnert „Tumleren“, 1871. 50 tons, 88,3 yachttons.
Ejer: hofjægermester E. A. P. Benzon, Benzonsdal, som
var borte med den i to år på rejse til Sydamerika op ad
La Platafloden. Senere tilhørte den prins Valdemar og
blev af denne solgt til komtesse Schimmelmann, der om
døbte den til „Duen“. Under dette navn sejlede den i
mange år i Sømandsmissionens tjeneste.
Åben båd „Ellen“, 1871. 1,7 yachttons. Ejer: kaptajn
Beck, København.
Åben båd „Rolf“, 1871. 2,5 yachttons. Ejer: kompas
mager Holm, København.
Jagt „Leda“, 1872. Pakettype, 47 tons. Ejere: E. C. Ben-
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52.

53.
54.

55-

56.

57.

58.
59.
60.

61.

zon m. fl., Nykøbing F. Gik i fart imellem Nykøbing F.
og København. De første år var den altid en rejse eller
to til Hull, England, med maltbyg. Har haft en eller to
rejser til Hull på 13 dage med maltbyg og hjem med kul.
I marts 1875 traf den under nordvestlig storm damperen
„Henriette“ af Lübeck med nødflag i nærheden af Stevns.
Damperen havde beskadiget maskinen ; efter to forgæves
forsøg fik kaptajn J. A. Hansen på „Leda“ en slæbetrosse
om bord i damperen, som derefter slæb tes til Dragørs red.
Aben båd „Emma“, 1872. 1,8 yachttons. Udført til lyst
båd for E. C. Benzon på Guldborgsund.
Halvdæksbåd „Erik“, 1872. 4,2 yachttons. Ejer: E. Bag
ger, København.
Halvdæksbåd „Narcis“, 1872. 4,2 yachttons. Ejer: sejl
mager Halmø, Nykøbing F.
„Annette“, 1873. Paketjagt, 40 tons. Ejer: løjtnant
Johannes Hage, Stege. Gik i fart mellem København,
Nyord og Stege, dog ikke i fast rute.
Paketten „Vega“ af Bandholm, 1873. 36 tons. Ejere:
Møller Saunte og kaptajn Hovmand til skiftevis med pa
ketten „Vega“ at sejle mellem København og Bandholm.
Kutter „Echo“, 1874. 24 tons, 32 yachttons. Ejer: Stam
husbesidder Holstein-Rathlou. Udførte bl. a. en Middelhavstur til Konstantinopel og hjem via Marseille gennem
Languedoc-kanalen ud i Biskayabugten ved Garonne og
derfra hjem. „Echo“ endte sine dage som øvelsesfartøj for
søspejderne.
Kutten „Gemma“, 1875. *5>3 yachttons. Ejer: Alfred
Hage, Oremandsgård.
Halvdæksbåd „Svanen“, 1875. 3>5 yachttons. Ejere: A.
& O. Benzon, København.
Paketten „Zeus“, 1876. 57' lang i lastet vandlinie, 18' bred
på yderkant af tømmeret. 8' dyb fra underkant af spunding til overkant af dæksbjælken. 49,7 tons. Ejere : Fr.
Holst 3/8, kammerråd Andersen 1/8, skipper J. P. Ras
mussen 1/4 og skibsbygmester E. C. Benzon 1/4. Sejlede
i mange år i fast fart mellem København og Nykøbing F.
Paketten „Vesta“ af Bandholm, 1877. 46,5 tons. Kaptajn
Hovmand.
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62. Lystskonnert „Emilie“, 1877. 57 yachttons. Ejer: kam
merherre Sehested-Juul, Raunholt.
63. Halvdæksbåd „Ternen“, 1877. 2,2 yachttons. Ejer: Chr.
Mathiesen, København.
64. Åben båd „Ternen“, 1877. 1,4 yachttons. Ejer: assistent
Regenburg, København.
65. Dæksbåd „Mariette“, 1878. 5,5 yachttons. Ejer: kaptajn
Bruus og Søn, København.
66. Dæksbåd „Kalifen“, 1878. 4,4 yachttons. Ejer: godsejer
Hage, Nivågård.
67. Dæksbåd „Toke“, 1878. 5,8 yachttons. Ejer: J. C. Bruun,
Kokkedal.
68. Åben hjuldamper „Emilie“', 1882. 8 hk. Ejer: R. Holm,
Vordingborg.
69. Åben hjuldamper „Ringkøbing“', 1882. 3 hk. Ejer: N. J.
Andsager, Ringkøbing.
70-73. En muddermaskine og tre pramme, 1884, til havnevæsenet
i Nykøbing F.
74. Kutter „Bacchus“, 1885.
yachttons. Ejer: stamhusbe
sidder Grandjean, Vennerslund.
I årene 1886-1889 udførtes ingen skibe eller både. Værf
tet benyttedes som arbejdsplads for arbejderne ved hav
nen, der her slog skærver og udførte andet arbejde ved
tilretning af tømmer til havneudvidelsen. 1890-92 udleje
des pladsen til skibsbygger Chr. Ruder (borgerbrev som
skibsbygger 1888), der byggede nogle skonnerter og
galeaser. Chr. Ruder gik imidlertid fallit i 1892, hvorefter
værftet lå hen kun benyttet til enkelte reparationer. Der
efter fortsatte E. C. Benzon påny.
75. Kutter „La Mouette“, 1895. 8,8 yachttons. Ejer: godsejer
G. Qvistgaard, Skælskør.
76. Kutter „Pax“, 1896. 8,7 yachttons. Ejer: bogholder Carl
Thousig, Maribo.
77. Kutter „Rylen“', 1896. 4,7 yachttons. Ejer: apoteker Augs
burg, Roskilde.
78. Kutter „Hamlet“, 1896. 2,5 yachttons. Ejer: baron Palle
Rosenkrantz.
79. Kutter „Svava“, 1896. Ejer: kaptajn O. Søtoft, Nykø
bing F.
Værftet blev derefter nedlagt og pladsen solgt til købmand
Fritz Wilhelm Sidenius (1838-1923).
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NOTER
i ) Se slægtsoversigten i Dansk biografisk Leksikon, bd. II, side 387. Slæg
ten skal stamme fra Skotland, og skibsbygmesteren var broder til apo
teker Alfred Benzon, født 1823.
2) Afbildet i nærværende årbog 1944, side 137. Skonnerten ses her med
den rig, den fik i 1865. Grunden 791 i „Søkortets Stednavne“, bd. II,
er opkaldt efter skibet.
3) 1853, se
v- Munthe af Morgenstierne: „Træk af Krydstoldvæsenets
Historie“ i nærværende årbog 1947, s. 101. Vistnok jagt XVIII. Kon
struktionstegningerne ejes af „Handels- og Søfartsmuseet“.
4) Bygget 1861. Se byggenummer 25 samt Louis E. Grandjean : Skibs
fartens Hjælpetropper, Kbh. 1948, s. 40. Se endvidere nærværende år
bog 1944, s. 62, hvor det opgives, at maskinen var slet bygget.
5) Se i øvrigt forfatterens afsnit i „Sejlsportens Historie“ i „Danmark og
Havet“, bd. II, Kbh. 1948, s. 347, hvor Benzons indsats nærmere
omtales.

Vedrørende oplysningerne om de af E. C. Benzon byggede
skibe er forfatteren i stor gæld til statslods P. A. Gruelund, Ran
ders, som herved takkes for god hjælp.

H. P. PRIORS FORHOLD
TIL TIETGEN
Af

Louis E. Grandjean
Handels- og Søfartsmuseets årbog for 1944 har Thomas og
Alexis Prior skrevet en fyldig biografi over H. P. Prior, som
giver et udmærket billede av Priors opvæxt, uddannelse og ud
foldelse til en av vore største pionerer på dampskibsfartens om
råde. Biografien er skrevet med den slægtsmæssige pietet, der
kommer til at virke hæmmende på helheden, hvorfor der nok
kunne være årsag til at tilføje noget ikke uvæsentligt om Priors
kontakter udadtil i hans senere år.
I familiens levnedsbeskrivelse er der især en brod mod
Tietgen og mod overretsprokurator Simonsen. Den mærkes i
disse citater: „Det var langtfra altid, at Tietgen og hans redskab
(Simonsen) fik deres vilje med Prior“ - „Under de forhand
linger, der derpå kommer igang ( om Priors flådes sammenslut
ning med D.F.D.S) spiller Simonsen en besynderlig dobbeltrolle,
idet han, der jo dog er Priors tillidsmand, i høj grad - såvidt
det kan ses - arbejder for Tietgen og mod Priors interesser.
Efterhånden får Prior øjet op for, hvor slet en tillidsmand han
har i Simonsen, der endog prøver på at intimidere ham til at
underskrive på ganske uantagelige betingelser. Han avskediger
derfor Simonsen o. s. v.“.
Lyset sættes sådan på, at skyggevirkningerne lader os se den
kolde, hårde og selvbevidste Tietgen overfor den lige så selv
bevidste men letbevægelige, impulsive, højrøstede Prior, og kon
trastvirkningen uddybes ved fremstillingen om forhandlingerne
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med Burmeister & Wain om sammenslutningen av Priors nye
værft i Tuborg havn med B. & W.s. Det påstås „at B. & W.
tilsyneladende så velvilligt derpå og interesserede sig derfor,
men firmaet var ikke uavhængigt, Tietgen stod bag ved det
hele med sin store magt og indflydelse“ og endvidere: „at
Tietgen skulle have foreholdt B. & W.s bestyrelse et tilbud,
som Prior havde gjort ham. Prior mødte en modstander, der
var ham overlegen, der ikke veg og ikke gav pardon. Tietgen
væltede hans spil overende“.
Søf artsjuristen Knud Strandgaard har fulgt denne frem
stilling ret nøje i „Danmark og Havet“ II, 1948 og skibsreder
Hans P. Carl har også i „Træk af Dansk Skibsfarts Historie“
1949 godtaget den priorske fremstilling. Den er blevet „histo
risk“ og efterverdenen ser grant Prior forrådt av sin juridiske
konsulent, hårdt trængt av C. P. A. Koch og utiltalende knægtet
av Tietgen uden pardon.

Tietgen, der altid var godt orienteret, må have været klar
over, at Prior, som var den fødte organisator, derimod var en
ringe administrator. Allerede året efter at D.F.D.S. er kommet
i fuldt sving, viser det sig da også, at kassereren i rederiet ikke
kan klare sit kasseregnskab og at hele bogholderiet lider under
en sådan uorden, at det ikke kan føres som det bør. Og inden
Priors optagelse i D.F.D.S. havde han allerede vist sin svage
side som administrator, to gange havde han som følge av under
forsikring lidt betydelige tab først ved „Cimbria“s forlis og
derefter ved „Dania“s. Størrelsen av hans private flåde gav
ikke tilstrækkelig risikospredning til at han turde undlade hel
forsikring.
Det var sligt, som gav ham selvskabte ængstelser ; han tabte
balancen, „blev sjælesyg“ som han selv kaldte det. Hans neurose
fik ham bl. a. til rastløs at fare op i Frelsers kirkes tårn for i
kikkert at spejde efter sine skibe i Sundet. At det netop var
ængstelse fortæller en jubilæumssang fra 1891, der er skrevet av
forfatteren Vilh, Bergsøe:
6
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H. P. Prior. Efter H. Olriks maleri 1864.

Da Prior på Set. Nicolaj
stivt stirred efter fløjen
og spurgte ængstlig på sin vej :
„hov vægter — så De røgen?“

På det tidspunkt, da Prior av Simonsen blev rådet til at
sælge sin flåde til D.F.D.S., var han eller blev kort efter meget
stærkt optaget av mindst 4 andre store opgaver: 1. bygningen
av Tuborg havn, 2. projektet over en slip og et værksted i
samme havn, 3. bygningen av et dampbageri i St. Kongensgade
og 4. oprettelsen av en bjergningsentreprise, som skulle tage
kampen op imod Svitzer. En manisk organisators fantasifulde
storplaner, der nok kunne tvinge en mindre stærk personlighed
i knæ. Når man véd dette, som også fremgår av biografien, må
man vist erkende, at det var et klogt råd fra Simonsens side
avlastende at foreslå Prior forhandlinger med D.F.D.S.
Man har anset det for krænkende for Prior, at Simonsen i
kontrakten havde indføjet en passus om, at Prior skulle for
pligte sig til med flid, troskab og samvittighedsfuldhed at udføre

§3

H. P. Prior. Efter Fotografi 1864

denne gerning. Men dette betød jo dog ikke andet, end at Prior
skulle forpligte sig til forlods at ofre sine kræfter på D.F.D.S.
og lade sine private foretagender komme i anden række. Da
Prior følte det krænkende, insisterede man heller ikke på klau
sulen. En neurotiker bliver mistænksom, og det var hvad Prior
blev.
Fra starten havde D.F.D.S. kontorer i Priors ejendom i
Bredgade 33 indtil 1872, da kontorerne flyttedes til Kvæsthus
gade. Heller ikke ved denne lejlighed er Tietgen nogen myndig
eller hård overordnet. Tvært imod indgår han på, at såfremt
Prior på grund av reparation ikke ser sig istand til at få de
opsagte lokaler udlejet til den foranstående flyttedag, skal der
ydes passende erstatning til Prior herfor.
Da Prior inden flytningen - som han sikkert neurotisk har
frygtet — blev syg og kom på nerveklinik, bestemmer Tietgen
large, at den administrerende direktør H. P. Prior skal have
permission på længere tid. C. P. A. Koch måtte derfor konsti
tueres som direktør for begge avdelinger, men man har fuld
6*
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forståelse av, at Prior må have fred. Det viste sig også, at Prior
ikke kom rask tilbage fra sin sygeorlov, og han måtte trække
sig tilbage som direktør i slutningen av 1872. Han fik bevilget
en pension på 1600 rdl. i 5 år efter 5 års aktiv tjeneste som
„tegn på selskabets og bestyrelsens velvilje“. Når biografien for
dømmer, at der ikke lød takkende ord, så synes dette at være
uberettiget, eftersom det var en sygdomsmærket mand, selskabet
havde haft som direktør og for hvem et og andet var gået i fisk
av undskyldelige grunde. Det var da også kun 3 år efter Priors
død, at Tietgen personlig bestemte, at den nye Aalborgbåd skulle
kaldes „H. P. Prior“, som dermed på ærefuld vis blev mindet
for sin store indsats. Der er ingen uvilje men fuld anerkendelse.
Man kan visselig forvexle årsag og virkning, og biografien har
taget som givet, at det var hård behandling fra Tietgens side,
som slog Prior ned. Det var Priors sygdom, som tvang Tietgen
til at tage sine forretningsmæssige forholdsregler. Priors neurose
var allerede i udbrud, da hans flåde blev overdraget D.F.D.S.,
og den udviklede sig hurtigt og katastrofalt. Som det vil vides
tog Prior jo sit eget liv. På suicidium ser vi i dag anderledes
frigjort, end man gjorde på Priors tid, fordi vi véd, at der ofte
ligger en psykiatrisk avvigelse bag.
Ikonografisk får vi iøvrigt diagnosen bekræftet, man behøver
blot at se på de to gengivne billeder fra „Den lille Portrætkunst“
(1949) fra 1864, altså to år før rederisammenslutningen. Mens
H. Olriks maleri gengiver et roligt fysiognomi, der ånder har
moni og balance, er fotografiet - fra samme år, i samme dragt
og samme stilling - anderledes talende. Det giver virkeligheds
nært øjenomgivelserne og øjnene, hvorunder der er poser med
sorte skygger, og blikket synes stivt med antydning av noget
„vildt“ eller ubehersket. Olriks malte øjne er blide, næsten
drømmende, hvad de sikkert også kunne være, men fotografiet
røber sandheden og stemmer med denne artikels personologiske
karakteristik.
#
I „Burmeister & Wain gennem hundrede Aar“ 1943, er det
blevet oplyst, at det var etatsråd Burmeister, der ikke ville ind
lade sig med Prior. Han skrev nemlig til en av sine sønner i

85

oktober 1885 at ..samtidig hermed trængte hr. H. P. Prior
meget, stærkt ind på os om at danne et interessentskab med ham
eller hans søn Johannes Prior, i hvilket tilfælde han da skulle
have indskudt Tuborg med en meget vildt påbegyndt havn og
vi fabriken på Christianshavn. Om H. P. Priors plan syntes jeg

Overretsprokurator J. L. Simonsen.
Efter træsnit i Ill. Tid. 1886.

slet ikke, og manden selv forekom mig aldeles uberegnelig“.
Disse forhandlinger førtes i 1870’erne, og fremstillingen må der
for tillægges avgørende betydning. Den er beviset for, at Priors
planer på andre kunne virke „vilde“ og at han selv virkede
„aldeles uberegnelig“. Han var jo nervenedbrudt og det var hans
neurose - tragisk for den meget dygtige mand - som var årsagen
til hans sidste års triste fortrædeligheder. Om Tietgens onde
anslag imod Prior er der end ikke spor tilbage.
Vi må have lov til i dette mentalhygiejniske forsøg at ret
stille de faktiske forhold i Priors sidste levetid, da sjælelig syg
dom sikkert dybt ændrede hans personlighed. Biografien leverer
selv dokumentation for, at Prior allerede 1865 under Rom
opholdet var meget „nervøs“ og behersket av „kolerisk vrede“.
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C. F. Tietgen 1867. Litografi. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.

Altså inden han kontraherede med Tietgen, og i 1867 kort
efterat være tiltrådt som direktør i D.F.D.S. føler han sig ikke
sikker på at kunne finde sig i stillingen og lagde planer om, at
han og familien skulle bosætte sig i Italien. Han drages depri
meret mod et otium. Det var meget naturligt, at Prior havde
det største besvær med at indordne sig i et stort aktieselskab.
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når man betænker hans individualitet og psykiske særpræg.
Sålænge han stod alene og var sin egen herre, kunne han suve
rænt bestemme alt. Forsåvidt er det rigtigt, at vanskelighederne
med eet tårnede sig op for ham, da Tietgen kom ind i billedet
som hans øverste chef. Men Priors affekter havde endogene
årsager, det er den hemmelige note i dette forhold, idet det
kan være underordnet om Prior led av en psykose eller en
neurose. Mani og depression synes at have avløst hinanden i
rapidt tempo. Derfor tør det hævdes, at overretsprokurator Si
monsen rådede Prior forbløffende klogt, da han opfordrede
Prior til at slutte sig sammen med D.F.D.S. og spare på sin
sjælelige energier. Han sikrede derfor både sig selv og sin familie
for uoprettelige tab.
Vi véd idag, at både person- og søhistorien må med
inddrage det patalogiske, hvis ting og forhold skal bedømmes
nøgternt. Nogen bebrejdelse av nogen art kan der ikke rettes
mod Prior, men det har sikkert knebet for hans omgivelser, der
selv havde sunde sind, at forstå mange av hans reaktioner. Det
gjorde man ikke på de tider - Simonsen var netop undtagelsen.
Prior vidste til gengæld nok, hvad et godt helbred betyder ;
som borgerrepræsentant i København under koleraepidemien
gjorde han et meget stort arbejde som medlem av sundheds
kommissionen.
Det, der indenfor det karakterologiske betyder så meget for
den store forretningsmand, er om jeget kender sin egen bære
evne. Dertil kræves et sundt og koldblodigt sind, der kan træffe
modne beslutninger og bære den risiko, de indebærer. Dette
tør siges at have været tilfældet med Tietgen, mens omvendt
Prior i sine sidste leveår ikke kendte sit eget sinds bæreevne.
Men har man mentalhygiejnisk forstået dette, så er man også
nået til at anskue forholdet mellem disse to mænd på rette måde.

ASIATISK KOMPAGNIS

FREGAT „DISCO“
Af

Knud Klem

kønt det er et faktum, at dansk skibsfart i 1700-tallet og
navnlig i dette århundredes senere del fik en strålende ud
vikling, under hvilken såvel de store handelskompagnier som de
fremtrædende private handelsmænd udrustede talrige store fre
gatriggede skibe, der for på alverdens have og hjembragte be
tydelige ladninger, som gjorde disse skibes ejere til holdne
mænd, og skønt vi kender adskillige af disse skibes navne og
kan følge deres skæbne i det bevarede arkivmateriale, ved vi
meget lidt om skibene selv. Der fandtes forskellige steder i
landet og navnlig i hovedstaden en række skibsværfter med efter
datidens forhold store arbejdsstyrker, fra hvis beddinger ad
skillige skibe løb af stabelen, men endnu ved vi i virkeligheden
ikke meget om disse værfters virksomhed. På Handels- og
Søfartsmuseet, i enkelte andre museer samt hos private sam
lere er bevaret et større antal malerier og farvelagte tegninger
af sådanne skibe, men de konstruktionstegninger, hvorefter ski
bene byggedes, er kun bevarede i et ringe antal, og når man
nu og da finder sådanne tegninger, er de for det enkelte skibs
vedkommende sjældent bevarede i et fuldstændigt sæt, der giver
et nøje indblik i det pågældende skibs indretning. Selv fra den
store skibsbygningsvirksomhed, som vi ved fandtes på Asiatisk
Kompagnis plads, og hvorfra en væsentlig del af dette kom
pagnis fregatter udgik, synes intet tegningsmateriale bevaret for
eftertiden.
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Når vi da alligevel har grundige oplysninger om Asiatisk
Kompagnis fregat „Disco“, er årsagen den, at dette skib ud
førtes af marinen og oprindelig var bestemt til flådens brug.
Selvom store dele af marinens arkiv af konstruktionstegninger
i tidernes løb er forsvundet, er dog en stor del af det lykkeligvis
bevaret. Det fandtes i marinens værge indtil for få år siden,
men er for de historiske partiers vedkommende afgivet til Rigs
arkivet, hvor det nu findes registreret under gruppen „Orlogsværftets aflevering 1945“. Blandt disse tegninger findes et sæt
bevaret af „Disco“. Tegningerne omfatter 5 stykker: durchsnit, aptering på banjerdækket og i lasten, middelspant, sejl
tegning, ornamenter på gallion, spejl og gallerier. En egentlig
linietegning manglede, men er med udgangspunkt fra de fore
liggende med fuld sikkerhed udført af museets skibstekniske
konsulent ingeniør, cand. polyt. Knud E. Hansen. Rigsarkivet
har velvilligst tilladt museet at reproducere disse tegninger, og
museet lod da ved Holmens modellerer Erik Werge foi' et par
år siden en model udføre af „Disco“, som skænkedes museet
af dets støtteselskab „Handels- og Søfartsmuseets Venner“
(Mus. Nr. 3006:50). I det følgende skal meddeles nogle op
lysninger om dette skib.
Historien om det begynder som sagt i marinen, nærmere
betegnet i orlogsflådens besejling af Middelhavet. Ved kabinets
ordre af 28. jan. 1777 udtalte Kongen, at han havde bragt i
erfaring, „at af vore nuværende fregatter ingen findes, som
kunne opfylde det øjemed, vi have med et . . . skibs udsendelse
årlig til Middelhavet“. Som bekendt havde den danske stat for
at sikre de danske koffardiskibes fart i dette farvand sluttet
kontrakt med de nordafrikanske barbareskstater om årlige „pre
senter“ til disse. Kongen gav derfor ordre til, at et orlogsskib
på 50 kanoner straks skulde ekviperes til dette togt, så at det i
begyndelsen af april kunde være færdig til at indtage sin lad
ning og foretage rejsen til Middelhavet. „Men da vi ønsker i
vores flåde at have et par fregatter af sådan bygning, at de
også kunne bære en god last, så ville vi, at os dertil skal fore
lægges en tegning, og når samme allernådigst er approberet, da
den anstalt føjes, at en sådan fregat kunde blive færdig, for

9û

tilkommende år at opfylde vort øjemed, hvorpå en anden af
samme art foretages, at man altid kunde have sådanne brug
bare skibe“.
Da Holmens chef anså orlogsskibet „Ebenetzer“ for bedst
egnet blandt de eksisterende flådeskibe, idet det var det som
sidst havde fået hovedreparation, blev dette skib udrustet til
Middelhavstogt. Admiralitetet fremhævede imidlertid, at man
savnede midler til sådanne årlige togter, hvorfor det ved kabi
netsordre af 24. febr. 1777 resolveredes, at der årlig skulde an
vendes 10.000 rdlr. til dette formål, „som vi tro tilstrækkelig,
siden fregatten altid inden samme sommer vender tilbage“1.
Opgaven at konstruere det nye skib blev betroet kaptajn
Henrik Gerner. Der kunde i øvrigt ikke være tale om andre,
da Gerner var fabrikmester og driftschef for flådens skibsbyg
ning. Henrik Gerner var en særdeles fremragende skibskon
struktør. Allerede fra sin tidlige ungdom havde han vist lyst til
videnskaben og havde „derhos et extraordinair hurtigt begrev
og geni“. Han fik derfor informationer hos den daværende
fabrikmester kaptajn F. M. Krabbe, uddannede sig teknisk her
hjemme og fortsatte siden studierne under en fireårig uden
landsrejse til England og Frankrig, hvorefter han i 1772 hjem
kaldtes for at overtage posten som fabrikmester efter Krabbe.
I dette embede udfoldede han en energisk og dygtig virksom
hed, for hvilken der imidlertid ikke her skal redegøres nær
mere, indtil han i en alder af 45 år døde i 1787, ramt af
apopleksi. Siden 1775 havde han været medlem af Videnska
bernes Selskab2.
Gerner må straks være gået i gang med opgaven, for alle
rede d. 26. maj kunde admiralitetskollegiet i en forestilling
henvende sig til majestæten med meddelelse om, at det havde
ladet udføre tegninger til en lastdragerfregat som den ønskede,
„som skulde have alle kvaliteter til at opfylde Deres Majestæts
allerpriseligste øjemed“. Denne fregat vilde blive af størrelse og
drægtighed som et 50 kanoners skib og føre et batteri af 26 stkr.
18 S-dige kanoner og 16 stkr. 8
-dige, så at den som et
batailleskib kunde lignes med et 50 kanoners skib. Tegningen
var gennemgået af konstruktionskommissionen, der havde be-
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Mindeplade for Henrik Gerner, med den af hans efterfølger
F. G. H. Hohlenberg forfattede tekst : Han tænkte dybt og
klart som Newton, han elskte mennisker som Howard.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.

fundet fregatten fyldig og drægtig til at bære en last og i øvrigt
fundet den skikket til formålet, således at kommissionen intet
havde at erindre mod skibets bygning. Holmens chef var af
den opfattelse, at omkostningerne og arbejdet hermed vilde
blive ,.ungefæhr“ det samme, som der blev bygget to 50 kano
ners skibe, men kollegiet anførte dog, at skønt disse to lastdra
gerfregatter gik ind i flådens antal i stedet for to af de øvrige
fregatter, vilde de dog forårsage den forhøjelse af udgifterne,
der lå mellem to fregatter og to 50 kanoners skibe. Kollegiet
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indstillede tegningerne til Kongens approbation, idet man dog
henstillede til Majestætens allerhøjeste resolution, hvorfra det
overskud skulde tages, som disse to lastdragerfregatter vilde
koste mere end de til flådens tal beregnede ordinære fregatter.
Ved Kongens resolution d. 29. maj approberedes Gemers teg
ning samtidig med, at der blev givet befaling til skibets byg
ning. Admiralitetet fik dertil ordre til at afgive betænkning om,
hvorvidt man uden afgang i det befalede tal af flådens orlogs
skibe kunde opsætte bygningen af 60 og 70 kanoners skibe i
de to år, disse nye fregatters bygning stod på3.
De dimensioner for fregatten, som Gerner havde foreslået,
var følgende :
Lang inden stævnene i vandlinien ............
Største bredde på tømmerets yderkant ...
„
„
„ spejlet ...........................
Dyb fra overkanten af bjælken i borde til
spundingens overkant............................
Forstævnen falder på vandlinien på over
kant af kølen..........................................
Agterstævnen ligeledes.................................
Dybgående agter .........................................
for..............................................
„
styrlastig ...................................
Middelspanten oven vandet.......................
Førende på dækket 18 & -dige kanoner
skansen 8 îï-dige
bakken 8 S-dige
„

Ialt

140 fod

37
24

>5
55

8 tommer

21

55

5

55

J3
2

10

55

55

17
16
i
8

55

»

3
3

55

2

55

55

;}
55

26 stkr.
12 „
4 „ ( de to til at
skyde forud)

42 stkr.

Ornamenttegningerne til skibet forelå ganske naturligt ikke
samtidig med fremlæggelsen af konstruktionstegningerne, idet
man i udformningen af udsmykningen efterhånden i højere
grad end tidligere var kommet ind på at tilstræbe en karak-
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Beregning
når øverste vandlinie deles i 3 lige dele udkommer

for forparten ...............
„ bagparten...............
„ mellemparten ........

12546 kub.fod
12098
„
20907
„

Ialt

45551 kub.fod

på yderkanten af tømmeret eller 706 læster og på yderkanten
af huden 736 læster.

terisering af skibets navn, især i galionsfiguren og derfor ikke
kunde gå i lag med denne opgave, før navnet var besluttet.
22. sept. 1777 indstillede kollegiet til Kongen, at man gav
skibet navnet „Disco“ efter „den for søfarende så bekendte
Diskobugt og koloni i Grønland“, hvilket bifaldtes4. Disko
bugten var velkendt af hvalfangere som ankerplads og findes
markeret som sådan på samtidige søkort, der undertiden endog
har særkort over dette farvand. I 1773 blev Godhavn på Diskoøens sydligste pynt anlagt som hvalfangerstation, og det er
formentlig dette, der er den dybere motivering for navngiv
ningen.
„Disco“ løb af stabelen 29. april 17785. På dette tidspunkt
var der endnu ikke taget stilling til galionsfiguren og skibets
øvrige ornamentik. Tegningerne hertil forelagdes først Kongen
d. 6. nov. 1778 og godkendtes af denne 9. nov. Som det frem
går af disse, er der dog ikke i „Disco“s tilfælde nogen nær for
bindelse mellem skibets navn og dets ornamentale udsmykning,
selv ikke i udformningen af galionsfiguren, som ingen berøring
havde med Grønland, men var en fremstilling af en kronet
Neptunskikkelse, klædt i grå kappe, med brunt hår og fuldskæg
og holdende i højre hånd en neptunfork. Under ham ses tre
hunde. Spejl og sidegalleriernes udsmykning er præget af tidens
sans for klassiske motiver. Over og under spejlets otte vinduer
ses græske omamentfriser : foroven „den løbende hund“, for
neden - mellem listebjelkerne — et mæandermotiv, på midten
afbrudt af skibets navneplade ; begge motiver fortsætter på de

Durchsnit og dæksplan. Sign. 7. okt. 1777- H. Gerner. Rigsarkivet.

Tegning til aptering på banjcrdækket og i lasten.
Sign. 19. dec. 1777. H. Gerner. Rigsarkivet.
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tilsvarende steder på sidegallerierne, der ligeledes er forsynet
med vinduer. Spejlbuen har foroven Chr. VII’s kronede gyldne
navneciffer på blå grund anbragt i et kartouchagtigt felt med
svungne voluter, kartouchfeltet flankeres i styrbords side af en
merkurstav, i bagbords side af et overflødighedshorn og om
sluttes i siderne af svævende putti med overflødighedshorn med
blomster, og ornamentet afsluttes i siderne forneden af et
s-slvnget motiv med rosetter. Spejlbuen afgrænses forneden af
en forgyldt perlestav. Gallerihætten over sidegalleriernes vin
duer har i begge sider en liggende Hermesfigur i blåt lænde
klæde og kappe og med vinget hjælm, pengepose og merkur
stav. Gallerifoden er grønmålet og er smykket med en blad
ranke i samme farve. Med hensyn til farverne må det dog
bemærkes, at ornamenttegningerne ikke har oplysninger om
disse. Farverne er under modelbygningen udvalgt efter sam
menligningen med andre skibe fra tiden og anvender gængse
farver.
Det vil således ses, at kunstneren snarere end at søge en
symbolisering af skibets navn har valgt at finde motiver, der
havde relation til dets anvendelse som lastdragerfregat, eller
endog som koffardiskib. Kunstnerens navn står ikke anført
under ornamenttegningerne, men der er grund til at tro, at
de skyldes Wiedewelts elev F. C. Willerup, der var ansat ved
Holmen fra 15/6 1776 til 1/2 1816 og var billedhuggermester
ved flåden. Han har udført adskillige ornamenttegninger både
til flåden og til Asiatisk Kompagni. 21/3 1781 anerkender
kompagniets direktion således en udgiftsordre på 41 rdlr. til
Willerup på billedhuggerarbejde på 4 skibe6. En serie af hans
tegninger findes i Handels- og Søfartsmuseets arkiv (Mus. nr.
102-120:45), men de stammer alle fra 1780-erne. Samtidig
med ornamenttegningerne forelå Gemers vurdering af fregat
ten. Med i tommers fyrrehud, master, bovspryd, stænger, kabys
med to indmurede kedler, takkelage med 6 ankertove og varpegods, 5 ankre, 2 sæt komplette sejl, bestykning med 8 S-dige
kanoner på batteriet, 4 S -dige kanoner på tredie dæk samt
dertil hørende raperter, broger, taljer og laderedskab ansatte
han værdien til 88000 rdlr., og såfremt renterne for de to
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Middelspant rned dimensioner af tommeret. Sign. 25. juli 1777. H. Gerner. Rigsarkivet.
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byggeår skulle lægges til, ialt 95000 rdlr., der måtte blive ski
bets assurancesum7.
Denne vurdering, i hvilken man vil bemærke, at de 18
EC-dige kanoner var udeladt og de 8 Q-dige erstattet med
4 îï-dige, stod netop i forbindelse med de overvejelser, der
netop nu var fremme om at overlade „Disco“ til andet formål
end flådens brug.
Som så ofte før var vort førende handelskompagni Asiatisk
Kompagni kommet i bekneb for tonnage. Skønt kompagniet
som nævnt drev en betydelig egen skibsbygningsvirksomhed,
strakte denne ikke til til behovet, og man måtte derfor jævnligt
se sig om andetsteds for at erhverve eller chartre skibe til opret
holdelse af den asiatiske fart. Kompagniet havde ganske vist
ved sin nye oktroj af 23. juli 1772 mistet eneretten på handelen
på Ostindien, men eneretten til Kinahandelen var stadig i be
hold. Kompagniet var netop sluppet for administrationen af
etablissementerne i Indien, der i 1777 var overtaget af staten,
og det gjaldt derfor om så meget desmere at koncentrere sig
særlig om skibsudrustninger til Kina. Kompagniets indkomster
var også gode. I 1782 opnåede aktionærerne et udbytte på 30 %
og i perioden 1776-91 var gennemsnitsdividenden 11 %.
Staten havde altid vist kompagniet stor bevågenhed. Især
havde dette vel været tilfældet i Frederik V’s tid. Kongen in
teresserede sig meget for kompagniet, der da også som kvit
tering herfor og med skønsom iagttagelse af sine egne interesser
havde valgt kongens gode ven overhofmarskalk, statsminister
grev Adam Gottlob Moltke til kompagniets præses og på dennes
forslag ydermere havde skænket sin kongelige velgører Salys
prægtige rytterstatue af kongen, der endnu er en piyd for
Amalienborg slotsplads. Forholdet mellem statsmyndighederne
og kompagniet var ganske vist ikke længere så intimt, men
man kunde dog stadig regne med megen bevågenhed. Kom
pagniet var jo også landets betydeligste, det eneste af merkan
tilismens handelskompagnier der rigtig betalte sig.
Kompagniet havde kastet sine øjne på det 64 kanoners
orlogsskib „Indfødsretten“, en anden af Gerners konstruktioner,
der ligeledes afløb i 1776s, men dette ønskede flåden ikke at
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afgive. I oktober 1778 var der truffet beslutning om til den
kommende sæson at udruste 6 orlogsskibe og 4 fregatter, og
blandt disse befandt „Indfødsretten“ sig. I stedet indvilligede
man i at låne kompagniet „Disco“, der jo ellers var beregnet
til at afgå til Middelhavet som presentskib til Algier. „Disco“
stod som følge heraf også på udrustningslisten, men blev nu
erstattet af fregatten „Kiel“, der lå ved Frederiksværn, mens
„Disco“ ved kgl. resolution af 16. nov. 1778 blev overladt
Asiatisk Kompagni9.
Betingelserne for dette lån var, at skibet skulde afleveres
efter fuldført rejse i fuldkommen brugbar stand med samme
inventar, som fandtes i skibet ved overdragelsen, herunder
naturligvis også bestykningen, som staten afgav til togtet. Kom
pagniet skulde selv foretage de til rejsen nødvendige foran
dringer og indretninger, om fornødent dog ved Søetatens hjælp.
Det skulde endvidere selv bemande skibet og selv besørge og
indestå for assurancesummen, der fastsattes til fabrikmester
Gerners vurdering på 88000 rdlr., til hvilket formål den for
mentlig var fremskaffet. Man viste altså kompagniet den vel
vilje at se bort fra rentebeløbet, der af Gerner som nævnt var
beregnet til 7000 rdlr. Såvel aflevering af fregatten som dens
modtagelse af Søetaten igen senere skulde ske ved hjælp af en
kommission valgt af Søetaten og en tilsvarende kommission fra
kompagniet.
Skibets bemanding havde det ikke voldt vanskeligheder at
blive enige om. Såvel Kommercekollegiet som Admiralitetet,
der begge havde sagen til behandling, fandt det naturligt, at
kompagniet selv udvalgte og lønnede de folk, som det betroede
sit gods til, og flag- og vimpelføringen voldte heller ingen kva
ler, idet kompagniet efter sin oktroj havde ret til at føre konge
ligt splitflag, gøs og vimpel, dog først på den anden side af
linien, nordfor denne skulde kompagniets flag bruges. Derimod
vilde marinen gerne, at kommandoen over skibet overgaves til
en søofficer, siden det nu var en kongelig fregat, det drejede
sig om. Deri fik man nu ikke medhold. Kommercekollegiet af
gjorde sagen ved at hævde, at kaptajnen nødvendigvis måtte
være en mand, der var vel kendt med kompagniets handel,
7
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SejJtegning. Sign. 19. dec. 1777. H. Gerner. Rigsarkivet.
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da han skulde tage sig af handelsforretninger med faktoriet i
Kanton, idet ingen „negotiebetjente“ skulde følge med skibet,
hvilket ellers altid var tilfældet med kompagniets skibe. I øvrigt
var det heller ikke noget, man uden videre kunde forhandle sig
til rette med kompagniets direktion om, da kompagniets aktio
nærer i overensstemmelse med oktroj og konvention havde ret
til at vælge de nødvendige officerer på generalforsamlingen ved
simpel stemmeflerhed. Man blev derfor enige om at følge direk
tionens tilsagn om over for generalforsamlingen at foreslå en
sø- og handelskyndig mand. På generalforsamlingen d. 22.
marts 1779 valgtes da kaptajn Adolph Jenner til skibets fører
på dets første rejse. Han var ikke søofficer. Det samme gjaldt
også de senere kaptajner såvel som overstyrmændene. Ingen af
disse findes optaget i Topsøe-Jensen og Marquards biografier
af danske og norske søofficerer. I øvrigt anvendte kompagniet
ikke sjældent søofficerer, således har den bekendte Peter Norden
Sølling en lang virksomhed bag sig som skibschef i Asiatisk
Kompagni.
Med sine smukke linier og sin høje rejsning har „Disco“
været et prægtigt skib. Den fortrinligt udførte model giver et
udmærket indtryk heraf. Som foran anført er farverne ikke
opgivet på tegningerne. Det var jo overflødigt, forsåvidt som
man her fulgte tidens skik. De udvendige skibsfarver er et
kapitel for sig i skibsbygningens historie, og de farver, der er
anvendt på modellen, er dem, der var gængse for orlogsskibe
på det tidspunkt, „Disco“ blev bygget. Der var i den henseende
ringe forskel på flådens skibe og de store kompagnifregatter,
og i det foreliggende tilfælde drejer det sig om et orlogsskib,
der efter den foreløbige overenskomst kun var udlånt til Asia
tisk Kompagni. I overensstemmelse hermed er skibsskroget sort
med hvid bund og har glatskrabet gang, mens den indenbords
skanseklædning samt en række enkeltheder som ankerspil, rat,
skibsklokkens galge, kanonraperter, spejlets og galleriernes vin
duessprosser, gallionens sløjknæ etc. er rødmalede. Master og
stænger er glatskrabede med top og fod sorte. Mers, saling, ræer
samt bovspryd er sorte.
Skibet er på modellen vist åbent i hele bagbord side, så-
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ledes at det indre kan iagttages. Det har tre dæk, nederst banj erdækket, dernæst hoveddækket (andet dæk) samt øverste
dæk. Lad os begynde vor rundgang i bunden. Forrest i et rum
omkring fokkemasten har tømmermanden sit gods : blokke, line
gods etc., agten for dette er brændevinskælderen, dernæst følger
det store kabelrum med de svære ankertove opviklede i umåde
ligt store kvejl og derfra ført op igennem skibet og hen langs
kulen på andet dæk til den store kapstan agter. De to største
rum midtskibs, der strækker sig i ca. en halv skibslængde på
hver sin side af stormasten, er lastrummene. Sammenlignet med
de øvrige rum i skibet udgør de en langt mindre del af skibet
end vore dages lastrum. Det store mandskab, officerer og pas
sagerer med alt, hvad der hørte til disses ophold og forplejning,
krævede så megen plads, at der kun blev en forholdsvis mindre
del tilbage til lasten, men på trods af dette og de store driftsud
gifter, som det hele apparat medførte, var det dog en særdeles
god forretning at handle på Østen. Man vil bemærke, at lasten
er markeret med en stor mængde kolli ; det er tekister med de
mange forskellige sorter af denne efterstræbte vare. I model
arbejdet er man gået så vidt i detailler, at samtlige kollimærker,
et nummer eller et bogstav med nummer i forbindelse med
kompagniets initialer, et sammenslynget DAC, gengiver de mær
ker, som fandtes på de kolli, som „Disco“ hjembragte fra sin
første rejse fra Kanton i 1781, og som er at finde i skibets ori
ginale negotieprotokoller, som er bevarede på Rigsarkivet. I det
forreste lastrum ligger foroven 4 lag tekister med Bohee te,
mens kisterne i de nederste lag indeholder Kongo te. Agter
lasten rummer bundter med silketøjer samt kasser med såkaldet
„ostindisk“ porcellæn, som fremstilledes og indkøbtes i Kina.
Vi har altså her en passende repræsentation af de vigtigste varer,
som importeredes fra Kina. Ved forlastens agterskod en lodret
lejder for passage til og fra lasten. De kanoner, som ligger umid
delbart på skibsbunden, benyttedes som ballast og tjente ikke
forsvarsøjemed. I agterste lastrum er desuden opstablet vand
fade med drikkevand, pakket i småsten for at ligge fast under
skibets bevægelser i søen. Som man ser, er der særdeles mange
vandfade, men desuagtet hændte det under sejladsen, at drikke-
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vandet slap op, og det var ofte, at vandrationering måtte ind
føres. Vandmangel var et af datidens store problemer på sejl
skibenes lange togter.

Tegning af spejl og gallerier. Sign. 27. okt. 1778.

Tegning af galionsfiguren. Sign. 27. okt. 1778.

Mellem de to lastrum umiddelbart foran stormasten ligger
kulbeholderen og forneden om stormastens fod et par rum med
kanonkugler. Længere agterude ved mesanmastens fod og agten
for denne mast findes krudtmagasin samt fyldekammer og kar
duskammer.
På banjerdækket ses forrest i skibet hellegat - et rum for
opbevaring af mindre materialer, reservedele og værktøj - og
en del mandskabsrum, bag dette kaptajnens „kælder“ med rum
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for hans private føringsgods, et relativt stort rum, der viser,
hvor stor vægt han kunde lægge på denne gode indtjenings
mulighed. I agterretning følger dernæst en sejlkøje samt ban
jerne, hvor mandskabet havde deres soveplads i ophængte køjer,
der kunde stuves af vejen, når de ikke benyttedes. Banjerdækket
var tildels under vandlinien. Belysningen var dårlig og atmo
sfæren med den slette ventilation alt andet end behagelig. Ban
jerne befandt sig over lastrummet og var derfor forsynet med
luger, dækkede med riste, gennem hvilke ladningen kunde føres.
Gennem banjerne førtes desuden stormasten. Rummet agten
for stormasten er det store proviantrum, betegnet „brødkam
mer“, agten for dette igen findes et par officerskamre med faste
dobbeltkøjer, samt endelig arkeliet, i hvilket en del geværer ses
opstillede op ad skoddet.
Hoveddækkets forreste rum er hovedsagelig optaget af an
bringelsen af bovsprydet, ligesom fokkemasten går ned igennem
dette rum. Gennem rummet er der forud adgang til gallionen,
bag hvis sløjknæ mandskabets toilet var placeret, yderst simpelt
og enkelt med et brædt, på hvilket man ved passende lejlighed
kunde anbringe sig. Agten for fokkemasten - tildels skjult af
kanonporte, som ikke er fjernede på modellen på dette sted er opmuret en kabys med aftræksrør. Dernæst følger den åbne
„kule“, der strækker sig fra skibsklokken til stormasten. I kulen
finder vi bl. a. et mægtigt ankerspil. Længere agter ses den store
kapstan, der korresponderer med et tilsvarende spil på øverste
dæk og som benyttedes, når ankret skulde hales ind. Endelig
følger i agterretning nogle officers- og passagerkamre samt ag
terst kaptajnens kahyt, der ses møbleret med fornemme for
gyldte møbler. Her på andet dæk findes det store kanonbatteri
med 13 kanoner i hver side. Den agterste del af øverste dæk
fra stormasten agterefter betegnes skansen. Skansebatteriet har
ialt 12 kanoner. Umiddelbart foran mesanmasten fører en
trappe ned til officerernes og passagerernes lokaliteter. De store
risteluger tjener til at bringe luft ned til midtergangen mellem
officerskamrene. Skansen var den fornemste del af skibet, hvor
mandskabet almindeligvis var forment adgang, medmindre de
havde specielle arbejder at foretage her. Her holdtes guds
tjeneste og herfra forkyndtes de befalinger, som skulde med-
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deles mandskabet som helhed, forkyndelser af straffe, skibs
artiklernes oplæsning etc. Endelig bør nævnes de tre kampagne
lanterner, der ses anbragt på hækken. Sådanne fandtes på
orlogsskibe og tjente til brug, når disse sejlede i formation om
natten. Det blev desuden almindeligt, at de store koffardifregatter optog denne skik, og på de gamle farvelagte tegninger
ses da ofte en enkelt, undertiden tre sådanne lanterner. Side
lanterner blev først almindelige langt op i det 19. århundrede,
og lovbestemmelser om lanterneføringen er af temmelig ny dato.
Rejsningen er den sædvanlige for fregatter. Både fokke- og
stormast fører fire råsejl, de underste henholdsvis fok og stor
sejl, der begge er givet op, og herover mærssejl, bramsejl og
bovenbramsejl. Mesanmasten har to råsejl : krydssejl og bovenkrvdssejl samt et gaffelsejl: mesanen anbragt på latinerrå. Af
forsejl føres yder- og inderklyver, forestængestagsejl samt på
spryd- og klyverbom blinderå og bovenblinde. Endvidere føres
til stormasten tre mellemstagsejl og til mesanmasten stængestag
sejl. Ved hækken et flagspil med kompagniets flag: splitflag
med to stående løver, der i forpoterne holder en krone over
Chr. VII’s spejlmonogram, under hvilket ses kompagniets
initialer DAC. En gøs af ganske samme karakter vajer fra et
gøsspil, der ses anbragt foroven på bovsprydet.
„Disco“ vendte aldrig tilbage til orlogsflåden, og det blev
heller ikke det eneste skib, som Asiatisk Kompagni i denne
periode erhvervede fra flåden. Kompagniet var bestandig ivrig
efter at skaffe mere tonnage til den asiatiske fart. Under 2. april
1781 rettede direktionen en indtrængende henvendelse til Kon
gelig Majestæt: „På et tidspunkt, da de fleste sø-puissancer i
krig er indviklede, og handelen for sammes undersåtter til dels
enten er ganske forhindret eller med stor besværlighed og fare
må fortsættes, nyder Deres kgl. Majestæts tro undersåtter under
allerhøjestsammes højvise forsorg en ubehindret fart til hande
lens udbredelse og deres velfærds befordring, og kan vi i sær
deleshed på det Danske Asiatiske Kompagnis vegne ved denne
lejlighed ikke undlade for den sammes handel i så kritiske tider
forundte allernådigste beskærmelse, for Deres Majestæts krone
at nedlægge vores allerunderdanigste taksigelse.
Trygge under det tillidsfulde håb, at dette societet, som
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Deres Majestæt alle tider haver taget under sin særdeles aller
højeste protektion, og på grund af den os givne forsikring om
allernådigst understøttelse, fordriste vi os i denne forestående
epoke, da fra England, Frankrig og Holland, som de på Kina
og Ostindien i de forrige åringer mest handlende nationer, såre
få skibe didhen kan udredes, at udbede for dette kompagni
Deres Majestæts allernådigste bistand at kunne gøre sig disse
konjunkturer til nytte med eftertryk, da udsigterne til dets
handels fordelagtigste udbredelse aldrig kunde være mere
gunstig“.
Direktionen hævder derefter, at „Disco“, som netop i 1781
ventes hjem fra Kina, ud fra de anførte betragtninger vil være
ganske uundværlig for kompagniet. Man beder derfor om, at
fregatten må overgå til kompagniets ejendom for en „con
venable“ pris, men da endnu to skibe vil være nødvendige for
kompagniets Kinafart under så favorable konjunkturer, beder
man yderligere om at måtte erhverve orlogsskibene „Prinsesse
Wilhelmine Caroline“ og „Mars“, som måtte anses for be
kvemme til denne fart, samt at disse måtte modtages med fuld
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rigning og sejludstyr bestående af to „stel“ sejl samt fornødne
ankre og tove, barkasser og chalupper, alt for en pris, som man
måtte blive enig med Admiralitetet om, og man slutter sin
henvendelse med følgende betragtning: „den store gavn og
nytte, der tilvejebringes ved kompagniets flor og handels ud
bredelse, ej alene for dets interessenter, men endog for den
øvrige del af Deres Majestæts virksomme undersåtter, da den
umiddelbar har så stor indflydelse på alle håndteringer, gør
os forsikrede om, at Deres Majestæt vil give denne vores aller
underdanigste ansøgning sit allernådigste bifald“10.
Henvendelsen er, som man ser, holdt i den underdanige
stil, som nødvendigvis måtte anvendes over for den enevældige
konge - uanset at Chr. VII næppe beskæftigede sig særlig med
den, om han overhovedet så den - og som er helt i overens
stemmelse med tidens sprogbrug. Men ser man bort herfra, er
der over ansøgningen en betydelig selvsikkerhed. Man kender
vejen til Kongen; „på grund af den os givne forsikring om
allernådigst understøttelse“ går man den påny og er sig tillige
kompagniets store betydning for landets erhvervsliv bevidst.
Henvendelsen gjorde også sin virkning, omend man ikke
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straks fik alle sine ønsker opfyldt. Kommercekollegiet gik helt
og fuldt ind for sagen. Hvorvidt skibene kunde overlades til
kompagniet måtte Admiralitetet overveje, men hvad kompag
niet anførte om handelens udbredelse tiltrådtes fuldtud, „og
kunde vi som Kommercekollegium ej tilbageholde det ønske,
at kompagniets handel i særdeleshed under de nuværende kon
junkturer måtte vederfares al den understøttelse, som omstæn
dighederne tillade“.
Nu var det Admiralitetet, som havde udspillet, og det var
ikke slet så højstemt som Kommercekollegiet. Det måtte jo også
have sine betænkeligheder med henblik på opretholdelsen af
flådens styrke. Det mindede derfor majestæten om, at om han
„agreerede“ kompagniets ansøgning vilde flåden i stedet for 24
orlogsskibe og 14 fregatter kun have 22 orlogsskibe og 13 fre
gatter. De tre skibe kunde umuligt bygges på et år, og det
vilde blive aldeles uvist, når de igen kunde anskaffes, „da
Holmens tømmermænd og håndværkere næppe er tilstrække
lige til den allernådigst anbefalede bygnings-tour af et orlogs
skib og en fregat årlig, foruden at bestride de årlige kalfatringer, reparationer og øvrige Holmensarbejder; erfarenhed har
og vist, at det er fast ikke muligt at få duelige skibstømmermænd, hvormeget flid endog derpå er anvendt, siden det blev
allernådigst befalet at afgive af Holmens tømmermænd, som
var øvede og bevandte folk, til handelens tjeneste, og endskønt
derom igennem det kongelige Gen. Ld. Oec. og Com. Coll, på
nogen tid har været korresponderet med udenbys værfer, har
dog ingen hidindtil været at erholde“. Såfremt kongen da vilde
finde, at flådens styrke på 22 orlogsskibe og 13 fregatter vilde
være tilstrækkelig, indtil det blev muligt at komplettere det
reglementerede antal, foreslog Admiralitetet, at når et orlogs
skib blev sat på stabel i stedet for orlogsskibet „Mars“, der var
på 50 kanoner, en type man ikke benyttede mere, at det da
måtte blive et 64 kanoners skib, og at der af kongens kasse
bevilgedes et beløb svarende til det beløb, bekostningen ved et
64 kanoners skib vilde overstige den sum, Asiatisk Kompagni
betalte for „Mars“.
Admiralitetets ængstelse forblev ikke uden virkning. Den
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kongelige resolution af 12. febr. 1781 overlod vel „Disco“ og
„Mars“ til kompagniet, „men det tredie forlangte skib ud
sættes“. Da flådens bestemte styrke altid måtte opretholdes,
ønskede kongen at komme søetaten til hjælp, „og såsnart
den bliver i stand til, i et år, at opsætte tvende orlogsskibe og
tvende fregatter, extra lade den anvise det som et 64 kanonskib
og en fregat koster mere end kompagniet betaler for „Mars“ og
„Disco“.“ Flådens styrke ønskedes altså opretholdt, selvom den
nødvendige supplering ikke fandt sted straks. Det bør i øvrigt
tilføjes, at den anden lastdragerfregat, hvis bygning havde været
under overvejelse, da „Disco“s bygning drøftedes, blev sat i
arbejde i 178411, fik ved resolution af 18. marts 178512 navnet
„Pommern“ og løb af stabelen 16. juni 1785 fra Østersøisk
Plads. Også den blev overtaget af Asiatisk Kompagni. Det skete
i 1796"
Det vil være rimeligt at berigtige en misforståelse hos af
døde skibsinspektør V. Thorsen. Han formoder, at „Disco“
blev chartret til Grønlandsfart i 1780-82, men på dette tids
punkt var fregatten i Kinafart14. Den har aldrig været i de
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grønlandske farvande og anvendtes af Asiatisk Kompagni ude
lukkende i Kina- og Ostindiefart. Den „Disco“, som Thorsen
taler om, var et noget mindre skib på 74 kommercelæster, som
tilhørte Kongelige Grønlandske Handel, og som i 1789 sammen
med tre andre skibe af handelen skænkedes til et flensborgsk
grønlandskompagni „ Interessentschaft der Grönländischen
Handlung“. Dette skib gik på hvalfangst under kommandør
Roelof Dreves. I øvrigt har der i grønlandsfarten både før og
efter dette tidspunkt været en række skibe af navnet „Disco“15.
Det vil naturligvis føre for vidt at gå nærmere i detailler
med hensyn til „Disco“s enkelte togter og dets besætninger,
men nogle oplysninger om førere og overstyrmænd gennem
skibets levetid såvel som nogle ord om besætningen på dets
første togt vil være naturlig for at danne sig en forestilling om
dennes betydelige omfang.
Skibets besætning på dette togt omfattede følgende16 :

Kaptajn Adolph Jenner.
Overstyrmand J. C. Køhn.
Skibspræst Peder Schiwe.
Skibsassistent Diedr. Volmers.
Understyrmand Knud I. Boserup.
3die styrmand Frantz Due.
3 4de styrmænd, betegnet „4de vagt“.
2 reserve 4de styrmænd.
i over- og 2 undermestre (skibslæger).
i bouteller (proviantforvalter) og 1 boutellermath.
i bådsmand og 1 bådsmandsmath.
i konstabel og 1 konstabelmath.
i skibmand og 1 skibmandsmath.
i sejlmager og 1 sejlmagermath.
i overtømmermand.
i 2den, 3die og 4de tømmermand.
i kahytskok og 1 skibskok.
i korporal.
i bødker.
i hovmester.
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Kaptajnens servitør og håndskriver.
Skibsassistentens servitør.
4 kvartermestre.
86 matroser.
13 opløbere (jungmænd).
13 drenge.
i negotieassistent.
Den samlede besætning excl. kaptajnen var således ialt 151
mand, et meget stort tal, der naturligvis står i forbindelse med
det store arbejde, der i de gamle fregatter var forbundet især
med sejlenes betjening. Det må dog anføres, at som orlogsfregat
var „Disco“ beregnet til en besætning af 389 mand17.
De månedlige hyrer til officerer og mandskab var ikke sær
lig høje. Kaptajnen fik 24 rdlr. månedlig, overstyrmanden og
overtømmermanden 16, skibspræsten og understvrmænd 12 rdlr.
og overmesteren (skibslægen) samt anden tømmermand 10 rdlr.
De lavere befalingsmænd fik månedlige hyrer fra 5 til 8 rdlr.,
og matroserne fra 4 til 7% rdlr. Måneden „drejede“ fra den
dag, skibet halede igennem bommen ved toldboden og vedblev
at dreje, indtil skibet ankom til København eller anden dansk
losseplads.
Men var de nævnte hyrer ret ringe, ringere end i den pri
vate fart, var der dertil for over- og underbefalingsmænds ved
kommende til lønningen knyttet en såkaldet føringsdusør, hvoraf
% var fortjent, når skibet havde indtaget returladning og var
kommet 20 mil til søs, de resterende %, når det var lykkeligt
hjemkommet. Kaptajn Jenners føringspenge var 4000 rdlr.,
overstyrmandens 1600 rdlr., understyrmandens 800 rdlr., over
mesterens 600 rdlr. og derefter nedefter i graderne. Skibspræ
sten og skibsassistenten havde således 500 rdlr., konstablen og
overtømmermanden 350 rdlr. Den laveste var kaptajnens „ser
viteur“, der havde 70 rdlr. De laveste grader: matroser, oplø
bere og drenge fik ingen føringsdusør. Men hertil kom desuden
en ret for alle befalingsmænd inclusive skibspræsten og lægerne
til føring, hvilket betød, at man for egen regning kunne hjem
bringe så mange varer, som kunde rummes i en nøje bestemt
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kiste. At dette kunde blive til store summer ses bl. a. af et brev
hjem fra en overstyrmand i 1804, i hvilket han ansætter sin
fortjeneste ved en à meta forretning sammen med kaptajnen
til 12.000 à 16.000 rdlr.is. Der kunde således indtjenes store
formuer, og her må man naturligvis se forklaringen på, at
tjenesten i kompagniets skibe var stærkt eftertragtet, skønt
risikoen for liv og lemmer var så stor. Føringen gav ofte anled
ning til snyderier, idet man var fristet til at belægge en større
plads til sine private varer end den tilladte. Når det blev op
daget, blev der naturligvis skredet ind, undertiden ved rets
sager, idet de pågældende på denne måde formindskede den
plads, som kompagniet selv havde i skibene til ladningens hjem
bringelse.
Skibspræstens virksomhed indskrænkede sig ikke ene til
gudstjenester. Der fandt ofte konfirmationer sted undervejs og
desværre også hyppigt begravelser, da dødeligheden på de lange
togter under uhygiejniske forhold var stor, selvom forholdene
var væsentlig bedre end tidligere19. På „Disco“s første rejse
døde tre matroser, den ene ved drukning, samt desuden en
opløber og en dreng. Skibspræsterne var unge teologiske kandi
dater eller studenter. Den berømteste af alle Asiatisk Kom
pagnis skibspræster er digteren Poul Martin Møller, der i
1819-21 rejste med kompagniets fregat „Frederik VI“ og
under dette togt i sin længsel efter fædrelandet skrev sit be
rømte digt „Rosen blusser alt i Danas Have“. Den nævnte
Peter Schiwe, som optræder på „Disco“s første togt, har dog
gjort sig mindre vel fortjent. Han blev født i 1750, blev tidlig
student, men brugte ca. 12 år til sit studium, der derfor nok
ikke ene har omfattet teologi. Efter sin hjemkomst fra Kina
efterfulgte han sin far, den hæderlige præst Jens How Schiwe,
som den tredie af præstedynastiet Schiwe i Græsted, Frederiks
borg amt. Han blev en skarnspræst til plage både for familie
og menighed. I 1799 blev han af biskop Balle betegnet som
„en skråler af ringe indsigt, hård og ubøjelig, der holder sin
menighed i ave“. Efter flere provsteretter og andre besværlig
heder måtte han i 1817 fortrække fra sit embede og døde siden
i København 1828 i yderste fattigdom20.
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Modellen set mod styrbord.

Af andre kendte skibspræster, som senere var med på
„Disco“, skal nævnes Peter Rubek Hagelund. Han blev teo
logisk kandidat i 1785 og fik 9. sept, samme år bestalling og
instruks som kongelig missionær i Trankebar. Efter ordinatio
nen rejste han fra København 16. dec. 1785 som kongelig
passager med „Disco“, som nåede Trankebar 13. juli næste år.
Da der ikke fulgte nogen skibspræst med skibet ved den lejlig
hed, idet kompagniet var frit stillet i så henseende på Ostinde
rejser, mens der skulde medfølge skibspræster på Kinatogterne,
fungerede Hagelund under rejsen som sådan. Han prædikede
hver søndag på skibet, og i fasten holdt han tre taler over Jesu
8
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lidelser. Hagelund skriver selv om denne sin pr æstetj eneste :
„Jeg har haft den hjertelige fornøjelse, at alle, fra hr. kaptajn
Køhn, der selv er en gudsfrvgtig mand, til den ringeste på
skibet med al andagt og ydmyghed med mig lovede og tilbad
hjertets Gud og vores forløser“. Ungdommen på skibet blev
også under rejsen undervist af Hagelund, og 2. januar 1786
konfirmerede han 7 af drengene. 4 gange uddelte han nadve
rens sakramente, og en kvartermester og en matros, som døde
på rejsen og blev sænket i havet, trøstede han til det sidste og
beredte dem til den sidste store rejse21.
„Disco“s sidste togt til Bengalen og Trankebar 1792-1794
blev temmelig dramatisk, og da dette står i forbindelse med
skibets tilstand og giver et stærkt indtryk af sejladsens usik
kerhed i ældre tid skal dette togt omtales nærmere22. Afrejsen
fra København fandt sted d. 12. nov. 1792 ; tre dage senere var
man ved Hitterø i Norge og d. 28. nov. ved Shetlandsøerne,
der dengang sædvanligvis betegnedes Hetland. Indtil da var alt
gået godt, men i december indtraf hårdt vejr. Skibsprotokollen
taler 20. dec. om et græsseligt stormvejr med en meget høj
brydende sø, hvorved skib og mandskab led meget. De læ røster
lå under vand, og søen slog ind over den læ ræling. Samlingen
af hækbjælken ved galleriet arbejdede sig løs i begge sider, og
man frygtede, at andet dæk vilde bryde ned. Vaterbordet i
begge sider af dette dæk gav sig også meget. Søen slog to af
kahyttens stormlemme og to kahytsvinduer ind og fyldte hele
kahytten med vand. 21. dec. sammenkaldtes skibsrådet, da
hækbjælken havde arbejdet sig løs, idet boltene var brækkede.
Gillingen løsnede sig ligeledes, og skibet tog en mængde vand
ind. Man besluttede da at søge ind til nærmeste havn. Den
følgende dag blev det endnu værre. Kahytten sejlede med vand,
og adskillige sager, der tilhørte kaptajnen og en af passage
rerne, ødelagdes. Inderstævnen i arkeliet havde flyttet sig 4
linier fra sin oprindelige plads, „så vi må være meget befryg
tende for skibets overdel, om Herren ikke snart hjælper os med
at lægge denne gruelige storm“. Efter et syn foretaget af anden
styrmand og overtømmermanden besluttedes det at lægge en
brog på tværs igennem kahytten fra styrbords til bagbords gal

1*5

leri, således at man ved hjælp af en talje og en surring i to
ringbolte, der førtes igennem kahytsdækket og bjælken i arkeliet,
kunde frembringe så megen stivhed, at man kunde hjælpe sig
indtil videre. Stormen havde på dette tidspunkt varet i 20 dage,
og man frygtede at drive i land på Irlands kyst. Da en del
planker var borte i styrbords galleri, blev der af nyt sejldug syet
en presenning til begge gallerier. Kabyssen kunde der ikke fyres
på, så folkene måtte klare sig med brød og smør.
Juleaften var der under disse omstændigheder ikke mulig
hed for at fejre. Endelig 28. dec. lykkedes det at nå ind til
Carrickfergus på nordkysten af Belfastfjorden ca. 14 km fra
Belfast, hvor man ved lodsens hjælp ankrede den følgende dag.
Kaptajnen tog ind til Belfast for at søge forhandling med byens
tømmermestre, men en reparation blev alligevel ikke til noget
på dette sted, da der ikke var vand nok i farvandet, hvorfor
man ikke sikkert kunde ligge her. Kaptajn Winther accorderede
derfor med en kaptajn, der var bekendt med farvandet, om
at lodse dem syd ud af St. Georgskanalen for derfra om muligt
at nå Waterford eller Cork. Han indberettede begivenhedernes
forløb til kompagniets direktion og udbad sig nærmere instruk
ser om, hvad han videre skulde foretage sig med hensyn til
reparationen. Efter to stedlige tømmermænds syn behøvede ski
bet intet i bunden, men derimod i overskibet og især agter. Helt
havde han ikke tabt humøret, idet han sluttede sin indberet
ning med følgende tillidserklæring til skibet: „Jeg må til slut
ning sige, at hafte vi ikke haft så godt et søskib, som skibet
..Disco“, der i dette gruelige og rørte hav haver bovet mangen
en sø af, som syntes at ville brække over, hafte næppe nogen
sjæl undgået den visse død“.
Lodsen kom ombord d. 8. jan., men på grund af dårligt
vejr kunde man først lette d. 15. jan., og en uge senere var
man nået til farvandet ud for Cork. Det besluttedes ved en
synsforretning at udlosse en del af ladningen førend videre fore
toges og om muligt at bringe skibet op til Passes mellem Cove
og Cork, hvor tømmerværfterne var. Til dette formål lejede
kaptajn Winther et 400 tons skib „Orlando“. Med dette arbejde
hengik 3 uger på grund af vejrliget, men d. 18. febr. måtte man
0*
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beslutte sig til at lade „Disco“ blive liggende ved Monkstown
på grund af vanskelighederne ved i det smalle farvand at føre
fregatten ind til værftet, da man frygtede at gå på grund.
Der sluttedes akkord med tomrermester John Barry om ud
førelse af reparationen, der påbegyndtes 19. febr. og formodedes
at ville vare 7 à 8 uger. En ny synsforretning foretoges, og den
gav et stærkt indtryk af skibets dårlige forfatning. Da gillingsplankerne var aftaget, fandtes hele agterskibet at være i yderst
slet tilstand. Gillingsplankerne var rådne og spigerne afrustede.
Der fandtes ikke en bolt i nogen planke, nogle af plankerne
hang alene fast med et spiger i hver ende. Da man begyndte
at brække på dem, faldt de ud så godt som af sig selv. Gillingstømmeret og hækbjælkerne arbejdede sig ud fra deres faste
plads. Tømmer og bjælker var frisk og godt, men boltene havde
arbejdet sig løse eller var afbrækkede og rustede op, et stykke
krumtømmer under styrbords gallerifod i den faste hud be
fandtes ganske løst, da boltene også her var afbrækket. Den
yderste spilstøtte om styrbord var afbrækket og den bagbords
havde flyttet sig fra sin plads, så at hele agterspejlet var i den
svagest tænkelige forfatning. Tillige havde knæene på bjæl
kerne under mellemste dæk fra agter til henimod lazarettet
arbejdet sig løse. Det var derfor nødvendigt at gøre alt dette
i forsvarlig stand med nye bjælker og knæ, hvor dette behøvedes.
I den påfølgende tid, henved
måned, foregik repara
tionen ved de engelske skibstømreres hjælp. Mester Barry havde
daglig et vekslende antal, fra 20 til 30-40 mand, i arbejde.
Også skibets eget mandskab deltog, især måtte konstablen, d.v.s.
skibssmeden, i arbejde med at smede bolte, men også smede i
land var sat i arbejde. Lægtere afhentede nyt tømmer fra
værftet, og en travl virksomhed af forskellig art foregik. Folkene
plukkede værk og lavede skibmandsarbejde, og sejlmageren var
travlt beskæftiget. Da kabyssen skulde nedtages og kamrene i
kahytten brækkes ned og fornyes, måtte passagererne naturligvi?
bringes i land, og da det var „kongelige passagerer“, d.v.s
tjenestemænd til kolonierne, man havde med, måtte disse have
penge udleveret til deres forplejning i land. Kompagniets direk
tion brevvekslede herom med Kommercekollegiet, der ved skri-
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velse af 23. feb. 1793 gav ordre til, at der til pastor Fuglsang
skulde udbetales en månedsgage af 33 rdlr. 32 sk. og løjtnant
Wikede 16 rdlr. 64 sk. månedlig, mens løjtnant Staveld må
klare sig med 6 rdlr. 48 sk., 3 underofficerer med 5 rdlr. 40 sk.
og 3 rekrutter med 3 rdlr. 80 sk. hver. Af regnskabet ses, at
militærpersonerne fik afregnet for 3 måneder, mens den fromme
gudsmand pastor Fuglsang kun fik for 2, men passagererne var
i øvrigt kun i land i 6 uger. Ialt androg passagerernes ophold i
land 280 rdlr., men heri var også indbefattet et hospitalsophold
for en af rekrutterne i Cork, der måtte ledsages til hospitalet af
undermesteren og hentes hjem igen of overmesteren og yder
mere ekviperes, da han var „ganske nøgen“. To af soldaterne
benyttede lejligheden til at desertere, idet de lod sig hverve af
de professionelle hververe i land. De måtte eftersøges og blev
først fundet igen, efter at man havde bestukket hvervekaptajnen
med 6 pd. sterling. Matros Christian Gundersen døde under
opholdet og blev begravet i land.
Også reparationen blev særdeles bekostelig. Den androg
over 2600 pd. sterling indbefattende de udgifter, der løb på i
land til synsforretninger, opbevaring af krudtet, toldklarering,
notarius publicus m.m. Den danske vicekonsul mr. John Church
fik heraf 1000 pd. sterling, beregnet efter 1% % af skibets og
ladningens værdi, for sin umage og udlæg til kontorforretninger,
så han udførte altså ikke sit æreshverv helt gratis. Man havde
også haft nogle udgifter ved tilbringning af 250 fade vand, da
man ikke turde bruge „Disco“s egne fartøjer af frygt for, at
folkene skulde desertere undervejs. Dette måtte man vente også
af den grund, at matroser til de lange farter var stærkt efter
spurgte, hvorfor der blev betalt store håndpenge og måneds
gager. Da mandskabet under reparationen måtte yde hårdt ar
bejde ved udlosning og indladning af den del af ladningen, som
skibet måtte lettes for under reparationsarbejderne, og da man
vidste, man stod over for en fortsat lang rejse i søen, blev der
serveret fersk kød engang om ugen foruden den sædvanlige søn
dagsforfriskning og desuden indkøbt en større forsyning af pro
viant til tiden fremefter.
ii. april 1793 var man endelig klar til afrejse fra Cork,
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og rejsen kunde fortsættes med fornyet håb, 25. april passeredes
de Kanariske øer og Ækvator 16. maj. Hverken skibsjournal
eller skibsdagbog omtaler afholdelse af nogen liniedåbsceremoni,
men indskrænkede sig til at notere : „passerede Linie Eqvinoctialis efter Gisning. Havde 7 mand syge“. Kursen sættes nu
mod Cap. Skibsrådet drøftede, om man skulde søge land, og
da man kun havde vandbeholdning til 9 uger, og mandskabet
på grund af desertationerne i Irland og strabadserne på rejsen
var svageligt, anløb man False Bay, hvor der kastedes anker i
14 dage og indkøbtes forfriskninger, hvorfor det var nødvendigt
i nærværelse af kaptajnen, overstyrmanden og skibsassistenten
at åbne pengekiste nr. 39 og udtage 400 stkr. spanske pjastre
af pose nr. 156 til betaling heraf. Rejsen fortsattes derefter
uden særlige begivenheder, indtil man nåede Trankebars red
d. 15. sept, og afleverede den obligate salut på 5 skud for Dans
borg fæstning.
I Trankebar var der lidt bryderier med faktorerne Pingel
og Top, som ønskede udleveret en del jern, kobber og bly samt
14 skibsankre. De sidste nægtede kaptajnen at afskibe, da de
lå nederst i lasten, men det lykkedes dog at få afgivet en del
af de nævnte metaller d. 26. sept, umiddelbart før „Disco“
forlod Trankebar.
I slutningen af oktober nærmede man sig Bengalen. Der
sås land d. 17. okt., og d. 25. entreredes med kaptajn Edmund
Bartlitt, der lodsede skibet til Colpi nær Frederiksnagor, hvor
man ankrede 2. nov. Der lejedes en bankesal23 i land, tilhørende
en engelskmand, og adskillige af provisionerne og inventaret
førtes i land her. Forskellige reparationer foretoges. Der kalfatredes, takkelagen udbedredes og sejlmageren var stærkt i
arbejde, idet ti af sejlene måtte kasseres og fornyes. Mand
skabet, der i Trankebar havde bedt om udbetaling af en måneds
gage, men intet havde fået, udbetaltes under opholdet i Frede
riksnagor fire måneders gage. Asiatisk Kompagnis fregat „Arve
prinsen af Augustenborg“, kaptajn P. N. Soiling, passerede 18.
nov. og meddelte alt vel ombord.
Fra faktoriet i Trankebar indløb nu en skrivelse til fak
toriet i Bengalen om, at hofjunker Lichtensteins skib „Tran-
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quebar Tappal“, som skulde have bragt ballegods fra Coringa
(ca. 150 km syd for Vizagapatam) til Trankebar, var forlist,
og kaptajn Winther fik da anmodning om at anløbe Coringa
og foretage denne transport. Han var ikke glad for denne om
vej, da han frygtede derved at blive meget forsinket, bl. a. fordi
man med den fremherskende østenvind og deraf følgende bræn
ding mod kysten kunde forvente at være så længe om denne
forretning, at resultatet vilde blive, at Winther på en sen
årstid og med et svagt skib vilde komme til Cap i de storm
fulde måneder og videre frem først vilde komme til Europa i
efterhøstens tid under urolige stormforhold og derved sætte skib
og gods i fare, men han indvilligede dog.
Kaptajn Winther måtte i Frederiksnagor afgive undermester
Linderup, der havde beskadiget sin højre arm ved et fald og
derfor måtte i land 6-7 måneder for at komme sig. Matros
Jacob Larsen deserterede, hvorefter hans ejendele solgtes ved
auktion på „Disco“ 8. jan. 1794. De indbragte 3 rdlr. 4 mk.
15 sk., mens der blev budt 11 rdlr. 4 mk. 2 sk. for den borte
blevne oversejlmager David Wiborgs efterladenskaber. Undersejlmester Svend Petersen, der havde faret tre rejser med kom
pagniets skibe, antoges som oversejlmager i hans sted. Da kap
tajn P. N. Soiling klagede sin nød over, at han havde mistet
sin eneste bødker, mens Winther havde tre, måtte Winther
aflevere bødker Jens Hansen Borup til ham, dog kun mod at
få en god matros i stedet, „da Borup er en af mine bedste ma
troser, og hvad vi i skibstermini kalder skamfilingsgast“21.
Ved skibets afrejse fra København havde man medbragt
51 beslagne kister med ialt 205.107 spanske pjastre. I Tranke
bar var landet 12.000 pjastre og i False Bay var som nævnt
brugt 400. Restbeløbet, 192.707 pjastre, afleveredes nu i Frede
riksnagor, idet det dog konstateredes, at der i vægt manglede
38 pjastre og 8 stkr. var falske. Som naturligt var, førtes der
regnskab over skibets sølvbeholdning. Man afskibede desuden
bl. a. 7074 stænger jern, 17993 kobberplader, noget bly og stål,
en del Petersborg sejldug, flamsk lærred, ravndug, Västervik
brædder og de 14 skibsankre, man gerne vilde have haft i
Trankebar.
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Nu begyndte hjemfærden. 6. jan. 1794 sattes lodsen af ved
de bengalske banker, man ankom 15. jan. til Coringa, hvorfra
afrejsen fandt sted 21. jan. efter indtagelsen af det nævnte balle
gods. Trankebar nåedes 28. jan., så forsinkelsen blev altså ikke
særlig stor. Her afleveredes ballegodset. I Trankebar indtoges
„586 baller, hvoriblandt var trende mynster baller, 9 fri baller
foruden ermeldte tal, samt 410 knaster sukker og 404 sække
peber“.
Fra Trankebar skulde kaptajn Winther have 4 passagerer
med hjem, hvortil han erklærede, at da der kun var 2 ledige
kamre, måtte de være forberedt på at dele kammer 2 og 2.
Med den ene af disse passagerer, løjtnant Dahldorff, skulde
medfølge „en ham tilhørende sort dreng, som skal være løjt
nanten nyttig ved hans naturaliesamling“. Der var accorderet
om passage og kost i bakken for ham for samme betaling som
accorderet for soldater, nemlig 2 rdlr. 64 sk. ugentlig.
Guvernementet fandt ikke den foreslåede fordeling af de kon
gelige passagerer tilfredsstillende og henviste til det kgl. reskript
desangående af 21. marts 1792, og hævdede, at da passage
pengene var forhøjede så stærkt, burde lejligheden også være i
forhold dertil. Der måtte derfor være enkeltrum både til major
Lefevre og til Dahldorff. Den første skulde have det bedste af de
anviste kamre, og så måtte to af de andre passagerer lade sig nøje
med det andet kammer. Man ser således, at kompagniets fre
gatter også optræder som passagerskibe i lighed med senere
tiders liniebåde. Samtidig meddelte guvernementet, at løjtnant
Plappert skulde medfølge som arrestant; det måtte under intet
påskud tillades ham at gå i land noget steds i løbet af rejsen,
ejheller på Københavns red, før det kongelige General Land
Oeconomi- og Commerce Collegium lod ham afhente. Kap
tajnen skulde da straks anmelde sin ankomst til København til
dette kollegium og i øvrigt overgive dette et medsendt brev og
løjtnantens kårde.
Kaptajn Winther fandt udveje for separatkamre til Lefevre
og Dahldorff, og 11. febr. 1794 fandt afrejsen sted fra Tranke
bar. Linien passeredes igen d. 19. april, og 2. maj ankom man
til St. Helena, hvor man lå til 10. maj.
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Fra St. Helena sendte kaptajnen indberetning til kompag
niet om sin hjemrejse og om den ladning, han havde indtaget
i Trankebar. Han meddelte heri om endnu en byttehandel med
kaptajn Soiling. På dennes anmodning til Winther i Bengalen
„blev dreng Erich Eskildsen overført til skibet „Arveprinsen af
Augustenborg“, hvorimod vi igen bekom fra ermeldte skib
dr. (dreng) Erich Bang, som ved et feil trin udi krydsvantet
faldt overbord n. maj d. a. og blev borte. Vi passerede Caps
Sydhuk d. 18. april og kom til ankers i St. Helena Bay d. 2.
maj, hvor vi forefandt liggende til ankers en flåde af nogle og
30 engelske skibe fra Indien, som skulde gå hjem efter, hvor
for det er meget vanskeligt at få vand fyldt, og kan tillige snart
ikke bekomme noget her for penge ; i øvrigt alle ting vel inden
borde“.
På St. Helena sneg en mand ved navn Thomas Loew sig
ombord. Efter skibsrådets beslutning blev han sat i arbejde for
en månedsgage af 4/2 rdlr.
Ved auktionen efter den ovennævnte Erich Bangs forsvin
den indkom et så stort beløb som 89 rdlr. For kuriositetens
skyld nævnes disse sager : 1 par sølvspænder, 1 sølvspiseske, 18
skjorter, diverse tørklæder, trøjer og bukser, køjelagner og dyner,
3 „bajker“, strømper m. m., 1 oktant (indbragte 11 rdlr.), 2
navigationsbestik, 1 lommekompas, 1 bibel, 1 salmebog, 13
gamle bøger samt hans skibskiste. Man kan i høj grad se, at
det drejer sig om en vordende sømand, der havde sat sine mål.
Trods kaptajn Winthers forsikring var det nu ikke helt vel
på skibet. 6. april 1794 nævner skibsprotokollen: „befandt en
del vand at være kommet ned i lazarettet i dette etmål, som vi
måtte øse ud med pøse, og ved at søge, hvor alt det vand var
kommet fra, befandt om bagbord under svine- og fårestierne
rotterne at have skåret 3de store huller af en hånds tykkelse
igennem vaterbordet, så at alt pumpevandet, og hvad som ved
styrtningerne er kommet over, er løbet ned i lazarettet og fade
kammeret, hvorved en del fade er bleven vådt og bedervet,
tømmermanden at sætte spunser af 2/2 al. 3 tommer ege
planker i samme, da vi havde en mængde rotter i skibet, som
skar igennem overalt og gjorde stor skade“. Hændelsen giver
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et stærkt indtryk af den rotteplage, som de gamle træskibe var
underkastet. Også på anden måde blev skibet udsat for vand.
Fra begyndelsen af marts og i dagene fremover taler skibsbogen
om regn, undertiden med torden og lynild. 4. marts konstate
rede man, at en del af sejlene i arkeliet var våde af en lækage
fra siden og dækket, der var forårsaget af skibets arbejden i
den høje sø. I de følgende dage fandt man stadig vand i arkeliet
på grund af den stærke regn. Der må derfor pumpes, vekslende
fra 300 til 6-700, enkelte gange helt op til 1670 „steg“, slag
med skibspumpen, i etmålet. Tømmermanden måtte derfor
også i virksomhed med at forfærdige pumperender til skibs
pumperne, for at man derfra kan lede vandet til spygatterne.
Der bliver også atter og atter kalfatret og en ny bramstang
„med boventop“ tilhuggedes af et „varespiger“ (d.v.s. et re
servespiger). På andre tidspunkter, da vejret var fint, blev kon
stabelen sat til at male ruffet, kanonportene, gallionen og gal
lerierne, for at skibet i det ydre kunde tage sig pænt ud, når
man nåede hjem.
Foreløbig vidste ingen ombord, hvorledes den sidste del af
hjemfærden vilde forme sig. I disse ufredstider, da alverdens
stater krigedes, var det ikke let at vide, i hvilket forhold fædre
landet stod til englænderne og franskmændene. Der var ingen
radio, som fra time til time kunde fortælle om verdensudvik
lingen. Skibsprotokollen fortæller derfor atter og atter om, at
man gør kanonerne klar, såsnart „Disco“ nærmer sig et andet
skib. Det var aldrig let at vide, om det var en orlogsmand fra
en stat, som ens hjemland siden sidste meddelelse hjemmefra
var kommet i krig med, eller om det eventuelt var en kaper,
som af disse eller af mere private grunde kunde få lyst til at se,
hvad ladning en hjemvendende ostindiefarer havde i sig. Der
skete dog intet i den henseende, og „Disco“ så jo også ret fare
truende ud med sin svære bevæbning.
Da „Disco“ nærmede sig de mere hjemlige farvande, sam
ledes skibsrådet d. 7. juli for at forhandle om, hvorvidt man
skulde søge gennem Kanalen eller gå norden om Shetlands
øerne, „da vi ikke på St. Helena fik nogen underretning om
tilstanden udi Europa“. Alle mente dog, at man skulde søge
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igennem Kanalen, såfremt vind og vejr tillod det. „Da i fald
så var, at vi havde uråd med nogen andre nationer, vi lige så
vel kunde være befrygtende for kapere norden om som udi
Kanalen, og vi desuden havde et gammelt brøstfældigt skib,
som ved den mindste urolige sø straks trækker mere vand end
som almindeligt, blev af dem samtlige besluttet som oven mel
det, nemlig at søge igennem den engelske Kanal“. 15. juli fik
man da lodsen William Garrett om bord fra Star Point til
Dover, og en ny lods Thomas Earl fra Dover og Hofden ud.
Uden besvær passeredes Nordsøen og Kattegat. 23. juli
kom Norges kyst i sigte i NtO. og NO., og d. 25. juli havde
man Skagens fyr i SSV. og Wingø passeredes samme dag
kl. 22. 26. juli kl. 5 kom den fra sin såre uheldige lodsning af
Duntzfeldts fregat „Kronborg“ i 1797 sørgeligt bekendte Gillelejelods Svend Hansen ombord23, kl. 7 passeredes Kronborg,
der hilstes med 9 skud, mens „Disco“ fra slottet blev betænkt
med i skud. Længere syd på i Sundet passeredes den forenede
danske og svenske orlogseskadre, der som bekendt dette år var
samlet af hensyn til de truende ydre forhold. „Disco“ hilste
med 11 skud og fik 5 igen fra det danske admiralskib. Søndag
d. 27. juli kom en båd fra kompagniet ombord med en båds
mand og 12 mand samt en barkasse med en underofficer og
16 mand til at varpe fra orlogsskibet „Den prægtige“, og ende
lig d. 2. aug. kan skibsdagbogen slutte på Københavns red
med kaptajn Winthers bemærkning „Herrens navn være lovet
for en lykkelig og beholden rejse med skibet „Disco“.“
Inden beretningen om „Disco“ slutter, vil det være rimeligt
at give oplysning om de ladninger, som skibet udførte til og
hjembragte fra Kina og Ostindien, samt at se nærmere på
skibets førere gennem tiderne og fregattens omtale i statusover
sigterne i kompagniets regnskabsbøger. Efter Kay Larsens kar
totek på Handels- og Søfartsmuseet, der er baseret på de offi
cielle kilder, har fregatten haft følgende ladninger26 :
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Udrejse

1779
1782
1783
1785
1789
1792

Ladningens
værdi

Til

Kina .......
Kina .......
Kina .......
Ostindien .
Ostindien .
Ostindien .

Hjemkom

3OO.OOO rdlr.
322.4OO 55
2OI.8OO

92.8OO
269.3OO

55
55

55

345-500 55
Ialt: 1.531.800 rdlr.

1781
1783
1785
1787
1791
*794
Ialt:

Returladningens
værdi
I.O8O.OOO

450.32°
572.25O
825.669
1.132.070
791.640

rdlr.
55
55
55

55
55

4-851-949 rdlr.

Som det bemærkes er returladningerne langt de betydningsfuldeste. Heri var intet mærkeligt, idet virksomheden naturligvis
var indstillet på at indkøbe varer i Ostindien og Kina, som lod
sig sælge med stor fortjeneste hjemme. Forøvrigt var eksporten
fra Danmark et stort problem, idet de danske varer ikke havde
noget større marked i Østen, men det gjaldt ikke desto mindre
om at udføre mest muligt fra Danmark. I kompagniets oktroj
af 1772 forpligtedes kompagniet derfor efter de bedste merkan
tilistiske principper til med hvert skib til Indien at udføre mindst
for 3000 rdlr. og til Kina mindst for 4000 rdlr. varer af inden
landsk fabrikat, men bestemmelsen lod sig ikke gennemføre, da
denne forpligtelse medførte tab for kompagniet, hvorfor den
bortfaldt i den nye oktroj af 1792. Man forsøgte især, omend
uden større held, at udføre danske klædevarer. Derimod var
der i de danske kolonier behov for en del grovere varer som
jern i stænger, bånd og plader, bly, skibsankre, brædder etc.
som foran omtalt27.
Det var derfor ikke exportladningerne fra Danmark, der
dannede basis for købene i Østen. Skibene medførte i stor ud
strækning spanske pjastre, som lod sig omsætte derude. De leve
redes fra Hamborg, England, Holland eller Portugal, ofte med
danske købmænd som mellemhandlere og gennem licitationer,
hvortil kompagniet indbød offentlig med visse mellemrum.
Fra Ostindien importeredes især kattuner og allehånde kryd-
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derier, hvilke sidste var meget stærkt efterspurgte og brugtes i
langt større udstrækning end i vore dage.
Karakteren af de fra Kina importerede varer iagttages på
udmærket måde ved at se nærmere på den ladning, som „Disco“
hjembragte på sin første rejse fra Kina i 17812S. Den omfattede
et større antal kasser „ostindisk“ porcellæn, der trods betegnel
sen var fremstillet i Kina, og som var en betydningsfuld exportartikel fra Kina til de europæiske lande, endvidere nogle kasser
sago, 5000 stykker tuttenage (d.v.s. kinesisk nysølv), 1000
bundter snørrottinger (tynde spanskrør), et parti gallangarod
(rodstokken af en plante af ingefærfamilien, der anvendtes som
tilsætning til likører og eddiker og hvis indhold af æterisk olie
anvendtes som stimulerende middel), en del radix China (Kinarod) og nogle kasser rhabarber.
Hovedladningen bestod dog af te, der forefandtes i en stor
mængde gangbare mærker: Bohe te (1057 kister), Kongo te
(4173 kister), Ziou Ziou (Souchong?, 462 kister), Pecco &
Patri Ziou Ziou (150 kister), Pecco (85 kister), Haysan (522
kister ), Haysan-schin ( 191 kister ), Thunkay (201 kister ),
Songlo (200 kister) samt endelig 24 kister Soulong te, altså
en ladning på 7065 kister af forskellig størrelse og af mærker,
af hvilke de fleste er velkendt i vore dage. Kongo, Pecco og
Souchong hører til de såkaldte sorte teer, Haysan og Haysanschin, Tonkav og Songlo er grønne teer, mens Bohe te er en
blanding af affaldet af sort, grøn og gul te.
Udover det forannævnte omfattede ladningen en stor
mængde nankings (700 numre fordelt i kasser og bundter),
silketøjer af forskellig art, rå Nankings silke samt tvunden silke.
Ialt havde som anført i foranstående liste returladningen en
værdi af 1.080.000 rdlr., men højst sandsynligt har den ind
bragt langt mere. De importerede ladninger solgtes på auktioner
i kompagniets hus og forbrugtes ikke alene i Danmark, men i
hele Østersøområdet, som i disse krigstider forsynedes med
Østens varer gennem Asiatisk Kompagni.
„Disco“s kaptajner og overstyrmænd på dets seks togter var
følgende :
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Kaptajner

1. Kanton. Rulle 1779
2. Trankebar og Kan
ton. Rulle 19/1
1782
3. Trankebar og Kan
ton. Rulle 5/12
.783

4. Trankebar.
Rulle 14/12 1785
5. Trankebar.
Rulle 28/9 1789
6. Trankebar og Ben
galen. Rulle 6/11

Overstyrmænd

Adolph Jenner
Emanuel Nicolaj
Junge

J. C. Køhn
Claus Petersen

E. N. Junge, af
gik i Helsingør på
grund af sygdom
og erstattedes af
Jens Tørsløw
Johan Christ.
Køhn
Ole Gjødesen

Jens Lassenius
Kirksteen

Jens Winther

Andreas Tranberg

Mons I. Nørager

Andreas Halkier

1792

Af de nævnte personer er kun Claus Petersen ikke nærmere
omtalt i Asiatisk Kompagnis arkiv. Alle de øvrige tjente sig
i kompagniet op gennem alle grader og fik siden skibe at føre i
kompagniets tjeneste. Således var Nørager fører på tre, Andreas
Tranberg på fire og Jens Winther på seks togter (henholdsvis
i ’788> ’79°> ^S2.- ’795, ’797 °g ’798)29I kompagniets statusopgørelser står „Disc o” opført med føl
gende beløb30 :

Regnskab

1780-81 „Disco“skaske .................... 68.832 rdlr. 1 mk. 6 sk.
„
i. udredning 1779 53.528 „ 3 „ 11 „
Kapital med skibet til Kina 283.100

405.460 rdlr. 5 mk.

1 sk.
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1781-82 Kaske.................................... 63.957 rdlr. 3 mk. 9 sk.
2. udredning 1781 ............ 51.575
Kapital til Kina ................ 228.400
343-932 rdlr- 3 mk. 14 sk.
1782-83 Kaske ..................... ............ 63.957 rdlr. 3 mk. 9 sk.
2. udredning 1781 ............ 53-696
4 „
Û0 ''
Kapital til Kina ... ............ 228.400 ..
346.054 rdlr. i mk. 12 sk.

1783-84 Kaske ..................... ............ 59.216 rdlr. 5 mk. 14 sk.
3. udredning 1783 ............ 54-001 „ 3 „ ii ,,
Kapital til Kina ... ............ 129.800

243.018 rdlr. 3 mk. 9sk1784-85 Kaske ..................... ............ 59.216 rdlr. 5 mk. 14 sk.
3. udredning 1783 ............ 54-670 , 3 ,, II
Kapital til Kina ... ............ 129.800 „
243.687 rdlr. 3 mk. 9 sk.
1785-86 Kaske ...................... ............
4. udredning .......... ............

40.875 rdlr. 3 mk. 3 sk.
4I'33°
1 «
82.205 rdlr. 4 mk. 3 sk.

1786-87 Kaske ...................... ............
4. udredning .......... ............

40-875 rdlr. 3 mk. 3 sk
41-574
5 » is „
82.450 rdlr. 2 mk. 15 sk.

1787-88 Kaske for ..Disco“ som er

overliggende ........................

28.508 rdlr. i mk. 6 sk.

1788-89 Kaske ..................... . ............

68.688 rdlr. 0 mk. 3 sk.

1789-90 Kaske ..................... . ............
5. udredning ......... .............

69.935 rdlr. 0 mk. 2 sk.
9 „
33-299 » 0 »
103.234 rdlr. o mk. 11 sk.
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1790- 91 Kaske ...................................
5. udredning 1789 ............

50.000 rdir.
33-843 »

omk. 9 sk.

83.843 rdlr. o mk. 9 sk.
1791- 92 Kaske ..................................

12.917 rdlr.

2mk. 4 sk.

1792- 93 Kaske ...................................
6. udredning 1792 ............

45.173 rdlr.
23.296 „

4mk. 13 sk.
5„ 11 „

68.470 rdlr. 4 mk. 8 sk.
1793- 94 Kaske ...................................

45-I73 rdlr- 4 mk- z3 sk-

6. udredning 1792, hvorun
der er indbegreben 16.500
rdlr. havariomkostninger ... 40.364

„

1

„

5 „

85.538 rdlr. o mk. 2 sk.

1794- 95 Kaske ...................................

5-339 rdlr. 2 mk.

1 sk.

På grund af de hændelser, som indtraf på „Disco“s sidste
rejse, var det klart, at der måtte træffes bestemmelse, om fre
gatten lod sig reparere forsvarligt, eller om det i det hele taget
kunde betale sig at bevare den. I kompagniets konvention § 2
forudsættes det, at skibene efter 5 rejser var „næsten uduelige
til farten“. Såfremt de var forhudede, kunde det dog påregnes,
at de kunde vare noget længere31. Skønt dette formentlig gjaldt
„Disco“, havde togtet vist store svagheder i skibet, og fregatten
havde jo også foretaget 6 rejser. I kompagniets direktionsmøde
d. 24. sept. 1794 forelagde ekvipagemesteren kaptajn Haste
spørgsmålet. Han mente ikke, at skibet længere var tjenligt for
kompagniet og støttedes heri af en attest udstedt af kaptajn
Jens Winther og samtlige andre medlemmer af skibsrådet. Efter
direktionens ordre fremlagde kaptajn Haste ligeledes en taxa
tion over skibet, efter hvilken det inclusive de inventariegenstande, som hørte til det, ansattes til en værdi af 8.468 rdlr.
4 mk. 4 sk. Endvidere fandtes en del tiloversblevne inventarie-
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numre, der indgik i materialregnskabet med et beløb af 2709
rdlr. 4 mk. 12 sk., hvorved den samlede værdi ansattes til
11.178 rdlr. 3 mk. Direktionen besluttede at lade „Disco“ udgå
af kompagniets flåde og at sælge det ved auktion d. 3. nov.
1794, og beordrede bogholderen til at avertere auktionen og
lade trykke et inventarium over skibet32.
Det viste sig imidlertid, at der på den indvarslede auktion
overhovedet ikke mødte liebhavere. Man lod derfor indtil videre
fregatten ligge, indtil der indtraf et belejligt tidspunkt, da man
kunde bortlicitere den til ophugning. I maj 1795 foreslog kap
tajn Haste da fregatten sløjfet og ophugningen foretaget af sø
etaten. Direktionen fastsatte offentlig licitation over ophugnin
gen til 8. juni 1795, men heller ikke da lykkedes det at få ende
på sagen, idet Københavns store ildebrand 5.-7. juni 1795 kom
på tværs, således at licitationen „formedelst den confusion, som
den nylig slukkede ulyksalige ildebrand i Kjøbenhavn“ endnu en
lille tid måtte udsættes. 29. juni fremlægges og godkendes licita
tionsprotokollen i direktionens møde dog uden nærmere angivelse
af licitationsbetingelser. Man må vel regne med, at skibet ind
bragte den i statusopgørelsen 1794-95 anførte kaskoværdi
5339 rdlr. 2 mk. 1 sk. Dermed var et af flådens og Asiatisk
Kompagnis smukkeste skibe ude af sagaen.
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Skibet „Elisabeth“ af København, kapt. Caleb Hyatt, oversejler den en
gelske kaperkutter „Lord Nelson“ i Kanalen 14/12 1805. - Farvelagt teg
ning af Jacob Petersen (?). - Handels- og Søfartsmuseet.

„Elisabeth“, der snart kaldes en bark, snart en pinke, er bygget i Norge
1800. Den var på 75 læster. 1802 købtes den af agent Duntzfeldt fra Ph.
Ryan. Skibets første rejser (1802-03, 1803-04) gik til St. Croix. 1804,
da det var overgået til Christmas, Terborch & Co., udrustedes det til en
rejse til Isle de France (Mauritius). Det førtes af kapt. Caleb Hyatt, der
var født i New York, men som 1798 havde taget skipperborgerskab i Kø
benhavn; han havde tidligere ført skib til Ostindien et par gange. Skibet
nåede bestemmelsesstedet 29/4 1805. Det vides ikke, hvad det skulde hente
af varer dér. På tilbagerejsen blev skibet i december opbragt af den
engelske kaperkutter „Lord Nelson“ og ført til Guernsey, en af de engelske
kanaløer, til nærmere undersøgelse. Det blev frigivet ved admiralitetsrettens
dom af 6/3 1806. Danmark var på det tidspunkt ikke i krig med England,
men Mauritius, som det havde anløbet, var jo rigtignok fransk, hvad der
vel har givet anledning til opbringeisen. „Elisabeth“ hjemkom kort efter
til København. Det gik atter ud 1/12 1806, nemlig til Ostindien under
kapt. Landgreen, men denne gang slap det ikke så nemt. Det blev beslag
lagt af englænderne i Kalkutta i januar 1808.
Billedet er usigneret, men er formentlig tegnet af Jacob Petersen efter
en skitse af skibets 2. styrmand S. Nielsen.
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S/S „Anglo-Dane“ af København, Det Forenede Dampskibs-Selskab. Maleri af J. Dahl 1879. - Handels- og Søfartsmuseet.
Jernskruedampskibet „Anglo-Dane“ blev bygget af A. Leslie & Co. i
Hebburn (ved Newcastle) 1866. Kendingsmål: 203'4" X 26'7" X 14'4";
tonnage : 806 brt., 564J6 nrt., o. 860 tdw. Det var et af de største damp
skibe i landet dengang. Maskinen udviklede 360 ihk., og farten var 8/2-9
knob. Det var skonnertrigget. Den initiativrige reder C. P. A. Koch forsøgte
sammen med engelske forretningsvenner at starte ct selskab, The AngloDanish Steam-Navigation Comp., 1866 og bestilte straks fire dampskibe
dertil. Planerne blev imidlertid kuldkastede på grund af pengekrise i Eng
land. For at bevare de 4 udmærkede skibe for Danmark og for at hjælpe
Koch fik C. F. Tietgen, der økonomisk stod bag ham, ideen til at stifte Det
Forenede Dampskibs-Selskab, hvori de fleste eksisterende danske rutesel
skaber før eller senere indgik med deres flåde, tillige med de nævnte 4 ny
bygninger („Anglo-Dane“, „Dagmar“, „Thyra“ og „Valdemar“).
„Anglo-Dane“ indsattes 1867 i Islandsfarten, men den overgik ret
snart til Nord- og Østersøtrafikken, specielt i ruterne fra Königsberg til
Hull og på andre Østersøhavne. Det var i de år, hvor der var rift om at
sikre sig korntransporterne fra Rusland til England. - Skibet blev ombygget
1874. Bortset fra småuheld sejlede det støt og roligt, indtil det den 21/10
1917 forliste på en rejse (med kullast) fra South Shields til Helsingør i
konvoj ud for Lerwick (Shetlandsøerne), idet det enten ramtes af en tor
pedo eller blev minesprængt. Det brækkede over i to dele og sank i løbet
af 5 minutter. En af fyrbøderne omkom, de øvrige af besætningen reddedes.

Det gamle bådebyggeri i Snekkersten. — Tegning af Carl Baagøe 1880. Handels- og Søfartsmuseet.
Langs vore kyster er der i tidens løb opstået talrige større og mindre
træskibsværfter og bådebyggerier, beregnet på at opfylde de lokale krav,
søfarten og fiskeriet har stillet. Ikke så få af dem eksisterer endnu.
Et par kilometer syd for Helsingør ligger fiskerlejet Snekkersten med
en lille havn og med et bådebyggeri, anlagt o. 1873-74, °o tilhørende hav
nen. Den populære reportagekunstner, Carl Baagøe, tegnede det en tidlig
forårsdag 1880. Til venstre ses værkstedsbygningen med et løbetøj foran
til udhaling af bådene. På pladsen ligger kævler, råt tilhugget tømmer og
rundholter ; en større, klinkbygget fiskerbåd er under kalfatring. Bag den
ses flere optrukne både. Til højre skimtes havnens lige anlagte nordmole,
og i baggrunden fås et glimt af Sundet. Den dag i dag eksisterer både
byggeriet på samme sted, og værkstedsbygningen står omtrent som den ses
på billedet, dog uden den morsomme vejrfløj. Der er opført en ny værk
stedsbygning ud mod havnen nu ; forøvrigt var det ret sent, at bådebyg
geren gik over til maskinel kraft, - han holdt længe fast ved de gamle
metoder. Der er nu planer om at ombygge den gamle bygning.
Takket være Tuborgfondet har Handels- og Søfartsmuseet som bekendt
i de sidste 15-20 år gjort et stort arbejde med at tilvejebringe oplysninger
om ældre dansk skibs- og bådebyggeri. En hel del gamle skibstømrerred
skaber er indsamlet, og museets modelbygger, C hr. Nielsen, har opmålt
omtrent 70 lokale fartøjstyper fra hele landet og bygget modeller af en
del af dem.
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Vejerboden ved Vestindisk pakhus i København. - Laveret tuschtegning
af Martinus Rørbye 1826. - Handels- og Søfartsmuseet.
Mellem havneløbet og Ny Toldbodgade, syd for Københavns toldbod,
ligger stadig en række store pakhuse. De fleste af dem er opført i 1700’erne,
den såkaldte „florissante“ handelsperiode, enten af kompagnierne eller af
datidens storkøbmænd: Toldbodpakhus (nu Kieler pakhus, 1777-79), Vest
indisk handels pakhus (1780-81), de Conincks pakhus (nu Gule pakhus,
o. 1780), etatsråd Bruuns pakhus (nu Blå pakhus, 1781-83) og Østersøiskguineiske kompagnis pakhus (nu korntørringsmagasiner). Den smukkeste
af disse karakterfulde nyttebygninger er sikkert Vestindisk pakhus, der lige
som Kieler og etatsråd Bruuns og vist også de Conincks pakhuse er bygget
af C. F. Harsdorff i en enkel stil, passende til bygningernes funktion. Som
bekendt findes der i Vestindisk pakhus i 7. etage under gavlen et sjældent
fornemt interiør bevaret, det såkaldte „kongeværelse“, i klassicistisk stil,
med paneler og pilastre i hvidt og guld, med indsatte tapeter og spejle i
smukt udskårne jammer, med møbler, tegnet af arkitekten, og med et
kronekompas under loftet. Værelsets navn skyldes, at kronprins Frederik
(VI) 1801 fulgte slaget på Rheden herfra. Rummet er for få år siden
blevet restaureret.
Pakhuset er bygget af Det kgl. vestindiske Handelsselskab (oktroj 11/5
1778), der havde en kortvarig blomstringsperiode, takket være Danmarks
kloge neutralitetspolitik under stormagtskrigene.
Rørbyes tegning viser den åbne vejerbod, som er anbragt mellem byg
ningen og bolværket. Man skimter den store balancevægt imellem buerne i
tårnets underdel. Til højre ser man lidt af havnen med dens småskibe, over
til Flådens leje, hvor der ligger et aftaklet orlogsskib.
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Overkøbmand i Guinea, senere sukkerraffinadør i København L. F. Rømer.
- Portrætstik af G. W. Baurenfeind 1760 efter G. M. Fuchs. - Handels- og
Søfartsmuseet.

Ludvig Ferdinand Rømer er født 1714 i Elsfleth (Oldenborg) og kom
som ung mand til København. 1739 blev han ekstraordinær underassistent
på Christiansborg i Guinea, hvor han viste sig pligttro og dygtig, så han
steg til overassistent. Han blev afsat 1744 af en uduelig guvernør og vendte
hjem, men 1746 kom han ud igen som købmand. Foruden at passe kom
pagniets sager udmærket tjente han selv en del penge. Da han 1749 blev
udset til guvernør, foretrak han imidlertid at rejse hjem på grund af
klimaet, der havde taget stærkt på ham. I København fortsatte han sin
købmandsvirksomhed og fik 1754 privilegium som sukkerraffinadør. Han
døde 1776. - Under sit ophold hjemme fulgte han stadig forholdene i
Guinea med største interesse; i mellemtiden (1754) havde staten frigivet
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handelen, så privat virksomhed kunde udfolde sig. I bogen „Tilforladelig
Efterretning om Negotien på Kysten Guinea“ (1756) fremsatte han sine
forslag til handelens forbedring, bl. a. slavehandelen, som dengang var den
vigtigste. Mest kendt er hans „Tilforladelig Efterretning om Kysten Guinea“
(1760), hvori han giver en fyldig beskrivelse af de danske etablissementer
på Guldkysten, af de øvrige europæiske staters handel og kolonisering dér,
samt af negrenes liv, skikke, overleveringer, religion osv. Han har i sin
fritid studeret en del arkivalier på Christiansborg og brugt dem til sine
historiske oversigter, men størsteparten af bogen har han skrevet ud fra
sine egne erfaringer og fra negrenes beretninger. Bl. a. har han meget
at fortælle om fetischvæsenet. Selv om hans sorte hjemmelsmænd nok har
bildt ham en del fejlagtige ting ind, - i moderne tid er bogen endda blevet
karakteriseret som „overmåde upålidelig“ -, er den meget morsom at læse
og giver et sympatisk indtryk af forfatteren og hans færden dernede. Bogen
er en blanding af memoirer og facts. Rømer giver højst interessante billeder
af forholdene blandt europæerne på kysten Guinea og kritiserer mange
personer uden dog at nævne navne. Han er opsat på at give besked om
det, som ingen anden forfatter har fortalt om. Bogen må stadig have værdi
som etnografisk kildeskrift.
Biskop Erik Pontoppidan, der havde læst Rømers optegnelser, opfor
drede ham til at udgive dem og forsynede bogen med en fortale, hvori han
nævner det ønskelige i, at verdens indbyggere bliver hinanden noget bedre
bekendte end før, hvad Rømers „merkværdige og ligesaa troeværdige Skrift“
bidrager til. Pontoppidan kommer ind på et slags forsvar for negerhandelens
berettigelse, idet han siger, at en negerslaves kår i Vestindien er langt
bedre end i Afrika; han kunde dog ønske, at man til gavn for de sortes
udødelige sjæle vilde give dem kristelig undervisning. Udfra moderne
tankegang kunde der nok indvendes ikke så lidt mod de biskoppelige
argumenter.
Et håndgribeligt minde fra Rømers virksomhed i København haves i
Nyhavn 11, hvor hans sukkerraffinaderi lå. Over porten ses en forgyldt
mandsfigur, iført lang frakke og med en vældig sukkertop i hver hånd.

SELSKABET „HANDELS- OG SØFARTS
MUSEETS VENNER“
BERETNING
for

REGNSKABSÅRET 1953

„Handels- og Søfartsmuseets Venner“ afholdt sin ordinære
generalforsamling onsdag den 23. juni 1953 i Kongens Kam
mer på Kronborg. Direktør H. Westergaard, Charlottenlund,
valgtes til dirigent.
Formanden, professor, dr. techn. C. W. Prohaska, aflagde
beretning om selskabets virksomhed og anførte bl. a., at sel
skabets medlemstal var 1155, en mindre stigning i forhold til
det foregående år. Formanden takkede de medlemmer, der
virker for tilgang til selskabet og nævnte her især dirigenten,
der udfolder en energisk virksomhed på dette område. For
manden forelagde dernæst den nyudkomne årbog og takkede
de firmaer og institutioner, der gennem annoncer og tilskud
sikrer udsendelsen af denne for museet så nyttige publikation.
Professoren nævnte, at selskabet i det forløbne regnskabsår ikke
havde ydet museet gaver i større stil, da selskabets økonomiske
forhold ikke opfordrede dertil. Bestyrelsen havde vedtaget hel
lere at lægge penge op en tid for derved at være i stand til
at yde museet virkelig store gaver af en karakter, som museet
selv havde vanskeligt ved at overkomme, og det forslag om
kontingentforhøjelse, som senere på dagsordenen vilde blive
behandlet, tilsigtede netop at sætte selskabet i stand til lettere
at yde sådanne gaver. Man havde dog som omtalt på sidste
generalforsamling en model af fyrskib nr. 1 i arbejde hos
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modellerer Werge på Holmen og havde fornylig skænket mu
seet en himmelglobus, fremstillet i 1636 af den italienske
kartograf Matteo Greuter. Formanden sluttede sin beretning
med en meddelelse om, at der blandt de senest indkomne gaver
til selskabet var et beløb af 500 kr., som umiddelbart før gene
ralforsamlingen var fremsendt af A/S Det danske Mælke
Compagni. Formandens beretning tiltrådtes enstemmigt uden
bemærkninger.
Kassereren, museumsdirektør Klem, forelagde det revide
rede årsregnskab, der balancerede med en sum af 14.925,93 kr.
og udviste et underskud på 4.415,93 kr. Medvirkende til dette
resultat var det korte driftsår, der på grund af ændringen af
regnskabsåret undtagelsesvis kun omfattede 3 kvartaler, hvilket
også havde den følge, at der ingen renteindtægt var i det fore
lagte regnskab, da de pengeinstitutioner, hos hvilke selskabet
havde sine midler anbragt, ikke tilskriver rente i perioden
i. april-31. dec. Selskabets aktiver andrager nu 49.201,77 kr.
Revisionspåtegningen oplæstes. Decharge gaves enstemmigt.
Formanden forelagde dernæst forslag til lovenes § 4, der
foresloges ændret således, at minimumskontingentet forhøjes fra
5 kr. til 10 kr. årlig. Maskinmester Geo Frandsen tiltrådte for
slaget, men foreslog skriftlig afstemning blandt medlemmerne.
Formanden mente ikke, at bestyrelsen kunde anbefale denne
fremgangsmåde og fremhævede, at kontingentforhøjelsen var
stillet i udsigt på sidste generalforsamling. Museumsdirektør
Klem føjede hertil, at dette havde været omtalt i den i årbogen
offentliggjorte beretning, hvorved alle medlemmerne havde fået
et varsel. Det fremførtes desuden, at man agtede fremtidig at
opkræve kontingentet uden beregning af porto for udsendel
serne, således at forhøjelsen herved væsentligt formindskedes.
Den foreslåede ændring vedtoges derefter enstemmigt med alle
de tilstedeværendes stemmer.
Der foretoges derefter bestyrelsesvalg. Af de afgående be
styrelsesmedlemmer genvalgtes kommandør Sinding og over
retssagfører Falbe-Hansen. Da direktør C. A. Møller ikke
ønskede at modtage genvalg valgtes i hans sted direktør Niels
Munch. Formanden takkede varmt direktør C. A. Møller for
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hans mangeårige medarbejderskab og store interesse for sel
skabet.
Revisorerne, stadsingeniør A. T. Jørgensen, Helsingør, og
fuldmægtig Frank Estrup, Handelsministeriet, genvalgtes
begge.
Efter generalforsamlingen foretoges en rundgang i mu
seets samlinger under ledelse af museumsinspektør Henningsen
og direktør Klem, der indledede med at forevise selskabets
seneste gave Matteo Greuters himmelglobus, hvis fremstilling
af stjernekortet havde særlig betydning derved, at den grun
dede sig på Tycho Brahe og hans elev Willem Blaeu. Globen
er nærmere omtalt i museets årsberetning i nærværende årbog
side 12 f.
Da selskabets love kræver, at % af selskabets medlemmer
eller for tiden henved 900 medlemmer skal være nærværende
ved behandling af lovændringer, har det været nødvendigt at
indkalde en ekstraordinær generalforsamling til endelig ved
tagelse af lovændringerne. Den fandt sted den 3. aug. 1953
på overretssagfører Falbe-Hansens kontor. Ændringerne ved
toges enstemmigt med alle stemmer.
Det skal desuden anføres, at den foran omtalte model af
fyrskibet „Trindelen“, udlagt på Læsø Trindel i 1829, i årets
løb er afleveret til museet og opstillet i afdelingen for fyr- og
vagervæsen. Den fortrinligt udførte model vækker megen in
teresse hos de besøgende og er en værdifuld forøgelse af sam
lingerne.
Af museets udmærkede plakat, tegnet af Sikker Hansen
og udført af firmaet Permild & Rosengreen, og som er skænket
museet af selskabet, er stadig et oplag i behold. Den tilsendes
gerne vederlagsfrit til skoler, offentlige kontorer eller andre
steder, hvor mange mennesker færdes. Den var blandt andet
fremme på den nyligt afholdte håndværkerudstilling i Forum
som repræsentant for moderne dansk plakatkunst.
I årets løb er indmeldt 2 livsvarige medlemmer. Af års
medlemmer er tilgået 51 nyindmeldte, mens 34 er slettet på
grund af udmeldelse eller manglende indløsning af årbogen.
Medlemstallet er pr. 1. april 1954 102 livsvarige og 1069 års-
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medlemmer, ialt 1171. I det kommende år vil kontingentfor
højelsen træde i kraft. Selskabet udtaler håbet om, at den
gamle medlemsstab vil slutte op om museet, og at mange nye
medlemmer vil komme til, således at selskabets formål at være
til gavn og støtte for museet i stigende grad kan opfyldes.

SELSKABET „HANDELS- OG SØFARTS
MUSEETS VENNER“
DRIFTSREGNSKAB
for

1953

Udgifter:
Tilskud til Handels- og Søfartsmuseet:
Gaver til museet.............................
5.966,0°
Udgivelse af årbog

T953 ........ •............... io-492,95
-H salg af årbøger ...
371,80
Annoncer og tilskud
til denne ....................
11.350,00

-r- 1.228,85
4-737,15

Kontorhold, porto og div. udg.
-r- refunderet porto ......................

2.863,94
726,00

2-i37,94
Overskud ..................
6.252,23
hvoraf livsvarige medlemmers kon
tingenter ..........................................
og tilskud til aim. formål ............

200,00
500,00
700,00

henlægges til reservefond iflg. § 9,
medens resten overføres ................

5*552,23
-------------------

6.252,23
13.127,32
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Indtægter :
Kontingent :
1028 årsbetalende 1953............
2 livsvarige
^953..........

10.720,00
200,00
------------------Tilskud til aim. formål ..........................................
Renter af bank-, sparekasse- og girobeholdning

IO.92 0,00'
500,00
1.707,32
13.127,32

STATUS PR. 31. DECEMBER 1953

Aktiver :
Kasse-, bank-, sparekasse- og girobeholdning ...

55,454.00

Passiver:
Reservefond :
Overført fra 1952 ......................... 16.838,75
Henlagt iflg. driftsregnskabet.......
700,00
------------------Overført fra 1952 ............................. 32.363,02
Overført fra 1953 .............................
5-552>23
-------------------

17,538-75

37-9I5>25
55.454,00

Helsingør, 31. januar 1954.
Knud Klem

Ovenstående regnskab er af os revideret og befundet over
ensstemmende med selskabets bøger og bilag. Bank- og kasse
beholdningens rigtighed er konstateret.
Helsingør, d. 3. marts 1954

København, d. 18. maj 1954

A. T. Jørgensen

Frank Estrup
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Tegn venligst nye medlemmer
derved støtter De selskabets formål at virke for for
øgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets
samlinger. Indmeldelse modtages på museet.

Medlemmernes rettigheder
Gratis adgang til Handels- og Søfartsmuseets samlin
ger på Kronborg slot.

Selskabet yder gratis sine medlemmer en smuk og
interessant illustreret årbog, hvis værdi overstiger mini
mumskontingentet .
Medlemmerne kan for betydeligt nedsat pris købe de
af selskabet og museet udgivne søhistoriske skrifter (se
omslagets tredie side).

Minimumskontingenter
/Irsmedlemmer kr. io.— årligt for personer, kr. 50.—
for institutioner eller firmaer.
Personer kan blive livsvarige medlemmer for et mini
mumsbeløb af kr. 100.—.

SELSKABET „HANDELS- OG
SØFARTSMUSEETS VENNER“
BESTYRELSE

Professor, dr. techn. C. W. Prohaska, R. af Dbg., formand.
Overretssagfører V. Falbe-Hansen, R. af Dbg., DM., næstformand.
Bankdirektør Ernst v. Kauffmann, R. af Dbg., DM.
Direktør Niels Munck, R. af Dbg.
Borgmester Sigurd Schytz.
Kommandør, fyrdirektør P. E. B. Sinding, K. af Dbg., DM.
Museumsdirektør Knud Klem, kasserer og sekretær.
LI VSVARIGE MEDLEMMER
Andersen. Chr., skibsreder, Kbh.
Andersen. N., dir., Odense.

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

Eilschou-Holm, V., læge, Kbh.
Ekman, Oskar, civiling., Valby.

Falbe-Hansen, V., ORS., Kbh.
Finsen, Aage, kreditfor.dir., Gent.
Goddik, Peter, gross., Vedbæk.
Grandjean, Louis, forf., Rungsted.
Granzow, Ernst, dir., Klampb.
Hagedorn, H. C., overlæge, dr. med., Gent.
Hansen, Henning, arkt., Valby.
Hansen, Knud, skibsreder, Kbh.
Hansen, fru skibsreder Willie C. K., Kbh.
Harhoff, Chr., skibsreder, Kbh.
Harhoff, Preben, skibsreder, Kbh.
Hasselbalch, K. A., godsejer, dr. med.,
Snekkersten.
Hatt, Gudm., prof., dr. phil., Kbh.
Heering, Peter, fabrikant, Kbh.
Henriques, C. B., HRS., Kbh.
Hoffmann, J. H., civiling., C hari.
Horn-Lassen, Kaj, gross., Kbh.
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Houmøller, A., dir., civiling., Hell.
Hvidt, L. N., dispachør, Kbh.
Højgaard, Kn., civiling., Kbh.
Ingholt, Poul, bankdir., Kbh.

Jacobsen, Georg, bankdir., Odense.
Jacobsen, Svend F., dir., Kbh.
Jacobsen, Walther, dir., Kbh.
Jensen, Henry L. W., gross., Kbh.
Jensen, J. Gotfred, skibsreder, Århus.
Jensen, P. C., skibsreder, Gent.
Jensen, P. J., godseksp., Kbh.
Jeppesen, H. Hjernøe, revisor, Kbh.
Johansen, Frits, dir., Kbh.
Juel-Christensen, Ove, gross., Hell.
Kampmann, Chr., ing., Chari.
Kampmann, Per, civiling., Chari.
Kauffmann, Ernst v., bankdir., Kbh.
Kemp, Frithjof, ORS, Kbh.
Knudtzon, Th., HRS, Gent.
Kraft, F. W., dir., Skodsborg.
Kromann, E. B., skibsreder, Marstal.
Kure, O., pastor, Assens.

Lading, Henry P., dir., Chart
Lauritzen, Knud, skibsreder, konsul, Kbh.
Lemvigh-Müllcr, C. J., dir., Kbh.
Leth, Peter, dir., Kbh.
Lorentzen, Poul, civiling., Randers.
Lund. Carl C., tandlæge, Hell.
Lund, Svend Aage, chefred., Chart
Lundbeck, H., fabrikejer, Kbh.
Lyman, John, Washington.
Mansa, H. H., dir., civiling., Lyngby.
Millcch, Bruno, gross., Kbh.
Munck, Niels, civiling., dir., Chart
Møller, C. A., dir., civiling., Vedbæk.
Møller, E. S., ing., Vedbæk.

Nielsen, Carl, dir., Kbh.
Nielsen. Georg, dir., Kbh.
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Nielsen. Kai. dir.., Kbh.
Nielsen. Niels, prof., dr. phil., Kbh.
Nielsen, Oluf, bankdir., Kbh.
Nielsen, Severin, ing., Kbh.
Nissen, H. H., gross., Kbh.
Næser, Vincent, læge, Gent.
Nørregård, Georg, dr. phil., Kbh.
Olsen, J., gen.konsul, Nivå.

Padc, H. W., dir., ing., Klampb.
Penter, Emil, gross., Kbh.
Petersen, K. K., dir., Kbh.
Prior, Alexis J., arkt., Kbh.
Ragoczy. L., dir., Kbh.
Reimann, A., godsejer. Stensved.
Rothe, Fr., kontorchef, Kbh.

Shaw, G., HRS, Kbh.
Siefert, Ernst, husejer, Korsør.
Simon, L., gross., Chari.
Stallknecht, Kai, gross., Kbh.
Strand, Victor B., gross., Kbh.
Svarrer, Hans, gross., Odense.
Svendsen, O., skibsreder, Kbh.
Svenningsen, Hans, skibsreder, Kbh.
Thomascn, S. A., gross., Kbh.
Tomdrup, Bernh., fabrikejer, Hell.
Tuxen, K. H., skibsreder, Kbh.
Vestberg, Jens, børssekr., Kbh.
Willumsen, Fanny, frk., Kbh.
Winsløw, Wiggo, fabrikant, Kbh.
Wright, H. K., ing., Kbh.

ARS MEDLEMMER
Abrahamsen. Mogens, el-montør, Roskilde.
Agger, Knud, kunstm., Hgør.
Ahrensberg, H. M., husejer, Kvistgård.
Albertsen. R. L.. adm. dir., orlogskapt.,
Kbh. '
Albertsen, Vald., montør, Søborg.
Albrechtsen, A., snedker, Hgør.
Albrectsen, Erling, mus.insp., cand. mag.,
Odense.
Allerup, Otto, vinhandler, Kbh.
Alsøe, Erik, sekretær, cand. jur., Charl.
Andersen, maskininsp., Kbh.
Andersen, Allan E., købmd., Hgør.
Andersen, Arvid S., konsul, Hgør.
Andersen, Aug., portør, Snekkersten.
Andersen, B. Nordstjærne, kapelmester,
Lyngby.
Andersen, Børge Bjørn, skibsing.. Hgør.
Andersen, C., sparekassedir., Hillerød.
Andersen, E., grosserer, konsul, Kbh.
Andersen, E. V., smed, Hgør.
Andersen, Harry, bogtrykker, Hgør.
Andersen, Henning, skibsing., Alborg.
Andersen, Holger, red., Odder.
Andersen, J. Chr. A., fhv. værkm., Frberg.
Andersen, Jens, Kbh.
Andersen, Jørgen, lærer, Charl.
Andersen, O. J. É., driftsbest., Hgør.
Andersen, P. E. T., rest., Hgør.
Andersen, P. H., lods, Kbh.
Andersen, Ulf Rørdam, repr., Kbh.
Andersen, V., tømrermester, Espergærde.
Andersen, Vagn, civiling., Vejle.
Andersen, Volmer, bogtrykker, Hgør.
Andersson, Andrew R., Brede.
Andreasen, E., sek.ljt., Rungsted Kyst.
Andresen, Chr., skibsreder, Kbh.
Ankjærgaard, H. J., togfører, Hgør.
Antvorskov-Petersen, skræderm., Hgør.
Arbejdernes Fællesorganisation, Hgør.
Arnsing, H. I., remisearb., Hgør.
Asmund, Berit, lektor, Snekkersten.
Asmussen, Alfred, gross., Kbh.
Aspmann, A. V., skibstømrer, Hgør.
Aspmann, H. L. V., skibstømrer, Hgør.
Assens, biografdir.. Valby.
Axen, Frode, gross., Lyngby.

Bager, H. J., søfartschef. Kbh.
Bager, L. J., bogholder, Hgør.
Bagh, Axel, ing., Valby.
Bai, Emil G., Schiffsmodellbaumeister,
Elmshorn.

Balle, Knud, dir., Silkeborg.
Balleby, boghdl., Thisted.
Bang, Hjalmar, dir., Gent.
Bang, Jørgen, dir., cand. jur., Kbh.
Bang, Ulf, gross., Rungsted Kyst.
Barfod, Jørgen H., cand. mag., Gent.
Barf oed, Jens, underdir., Kbh.
Barfoed. Knud V.. arkt., Kbh.
Bay, Oluf, ORS, Kbh.
Bech, Erik, statsadvokat, Dragør.
Beldring, Frederik A., dekoratør, New
Jersey, U.S.A.
Bengtsen, Poul Arensdorf, montør, Hgør.
Benzon, Ö., konstrukt., Kbh.
Benzon. fru Tove, Kbh.
Berg, skibsing., Skelskør.
Berg, Erik, gross., Kbh.
Berg, Henry, snedkerm., Kbh.
Berg, Leif, dir., Kbh.
Berg, O., dir., Charl.
Bergenholz, Bjørn, Valby.
Berg-Jensen, K., politibetj., Lyngby.
Berning, A. G., LRS, Hgør.
Bertelsen, Axel, rentier, Århus.
Bertelsen, Erik Bruun, civiling., Hgør.
Bertelsen, P. J.. læge, Thisted.
Berthelsen, Vald., forr.fører, rådmand,
Hgør.
Berthelsen, W. J. P., bogholder, Hgør.
Beyer, C. K., civiling., Kbh.
Bie, Kirsten, frue, Snekkersten.
Bilgrav, Jens Åge Stabeli, gartnerelev,
Birkerød.
Bilstein, Alfred, gross., Kbh.
Birkholm. C., købnid.. Kbh.
Bischoff, J., Kbh.
Bjerregaard, N., auktionsm., Frhavn.
Blehr, Ellen, fru, Oslo.
Blichert, Ejnar, kommunelæge, Holte.
Blok, L. M.. distriktsing., Ringkøbing.
Boa, A. W., fabrikant, Gent.
Boas, Jørgen, læge, Dianalund.
Boesen, Per, skoleelev, Ballerup.
Bohn. C. V. Sehestedt, toldforvalter, Ærøs
købing.
Bohr, Niels, prof., dr. phil., Valby.
Bojesen, Fanny, fru, Kbh.
Boldt, Carl, fhv. hovmester, Kbh.
Boldt, Oscar, fhv. hovmester, Kbh.
Borg, Chr., gross., Kbh.
Borup-Nielsen, Sv. Aa., kontorchef, Hgør.
Boy, Søren, købmd., Skelskør.
Bracher. Willy, forstander, Gent.
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Brammer, Kai, boghdl., Hgør.
Brandt, godsejer, fru, Égense.
Bremerstent, E., overbibl., Hgør.
Brian d de Crèvecoeur, E., kontreadmiral,
Humlebæk.
Broch, Axel, stadsskoleinsp., Hgør.
Broch, K. Ö., toldkontrolør, Kbh.
Broegaard, Jørgen A., forstander, Ollerup.
Broen, Paul, Klampb.
Broholm, F., stud, mag., Kbh.
Brossard, I. M., Antibes. Frankrig.
Brun, Erik, landsdommer, Hell.
Brunoe, Søren, billedhugger, Kbh.
Brøker-Sørensen, P., entreprenør. Holbæk.
Buchthal. Fritz, dr. med., Kbh.
Buddig, Hans, toldbetj., Hgør.
Budtz, Otto v. Egede, landinsp., Kbh.
Burmeister & Wain, A/S, Kbh.
Bunner, Ellen, lærerinde, Hgør.
Bærentsen, H., LRS, Kbh.
Bøgh-Hansen, E., forvalter, Kbh.
Bønnelycke, Chr., gross., Kbh.
Børgesen, B. E., murerm., Hgør.
Børsen, H., civiling., Kbh.
Böwadt, E.. tømrerlærling. Tølløse.
Baastrup, Vilh., kommunelæge, Kbh.

Dammann. Herbert, Hamborg.
Dampskibs-Aktieselskabet „Myren“. Kbh.
Dampskibsselskabet „Dannebrog“, Kbh.
Dampskibsselskabet „Heimdal“ A/S, Kbh.
Dampskibsselskabet Progress“, Kbh.
Dampskibsselskabet „Torm“ À/S, Kbh.
Danckwardt, C., ing. i Søværnet, Kbh.
Danielsen, Otto, befragter, Kbh.
Dansk Cement Central, Kbh.
Dansk Esso, Kbh.
Dansk Skibstømrerforbund, Kbh.
Davidsen, Frantz, ing., Hillerød.
Deleuran, W., vinhdlr., Fredericia.
Den danske Landmandsbank, Kbh.
Den polytekniske Læreanstalt, Kbh.
Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, Kbh.
Det danske Kulkompagni A/S, Kbh.
Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S, Kbh.
Dich, Poul, læge, Dragør.
Dideriksen, C. J., gross., Chari.
Dinesen, B., departementschef, Kbh.
Djørup, Johs., læge, Kbh.
Dreyer, Thorvald, arkt., Kbh.
Drosted, fru Margrethe, Hgør.
Drosted, Volmer, arkt., Hgør.
Døssing, Viggo, mekaniker, Herlev.

Carlsberg Bryggerierne, Kbh.
Carlsen, Ove, skibsbygm., Hgør.
Carlsson, J., barberm., Hgør.
Carlsson, Sv. Ove, medhjælper, Stenlille.
Carstens, Karen, lektor, Kolding.
Carstensen, Harald, civiling., Lyngby.
Christensen, Aksel È., prof., dr. phil.. Kbh.
Christensen, B., bankass., Hgør.
Christensen, Bendix, overmatros, Esbjerg.
Christensen, Carl G., befragter, Sæby.
Christensen, C. D.. togfører, Hgør.
Christensen, Chr., bogtrykker, Kbh.
Christensen, Chr., adm. dir., Kbh.
Christensen, Ejvind, købmd., Kbh.
Christensen, Folmer, malerm., Snekkerstcn.
Christensen, Jens Ivar Barfod, toldass.,
Snekkersten.
Christensen, K., overass., Hgør.
Christensen, K. E., maskinmester, Usserød.
Christensen, Knud I., tømrer, Ribe.
Christensen, Marius, murerm., Lyngby.
Christensen, N. O., landsfoged, Godhavn.
Christensen, Robert A., dir., Kbh.
Christensen, Roger, farvehdl., Hgør.
Christensen. Viggo, fhv. overborgmester.
Kbh.
Christiansen, Alfred, maskinm.. Hgør.
Christiansen, Chr., kranfører. Hgør.
Christiansen, Chr., skibsbygm., Rønne.
Christiansen, C. P., detailhdlr.. Hgør.
Christiansen, Haldur. snedkerm., Hgør.
Christiansen, Hans V. Bohn, lærer, Gent.
Christiansen, H. J., forretningsfører, Kbh.
Christiansen, Michael Bohn, ing., Göteborg.
Christie, Andreas, afd.chef, Rungsted Kyst.
Clausen, A., snedkerm., Hgør.
Clausen, E. Th., gross., Kbh.
Clausen, H., bestyrer, Hgør.
Clausen, H. A. M., rest., Hgør.
Cleemann, P. F., skibsreder, Åbenrå.
Cordsen. Henning, fabrikant, Kbh.
Crusc, Erik Bang, ing., Kbh.

Ebbehøj, Chr., dir., ing., Kbh.
Eckhausen, H., kustode, Hgør.
Eilertsen, Th., afd.ing., Kbh.
Eilschou-Holm. Fr. Vilh., sømandspræst,
Kbh.
Elkjær, G. V., viceskoleinsp., Hgør.
Ellekilde, fru overing., Gent.
Elving, Ingeborg, sproglærerinde, Hgør.
Enevoldsen, C., sparekassedir., Løkken.
Encvoldsen, Else, bankass., Hgør.
Erichsen, Vagn, tandtekn., Kbh.
Eriksen, Hans, hotelejer, Hgør.
Eriksen, Ole, kunstm., Fredensborg.
Ernst, Max, adjunkt, cand. mag., Hgør.
Erting, Aksel, tømrerm., Hgør.

Dahl, Magna, sygeplejerske, Kbh.
Dahl. Paula, sygeplejerske, Hgør.
Dahlstrøm-Niclsen, Henry, klejnsmed. Hgør.
Dalgaard. A., boghdlr., Hgør.
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Faber, Rich., boxchcf, Hell.
Fabricius, Knud, prof., dr. phil., Kbh.
Falck, Mogens, gross., Lyngby.
Falkenberg, Chr., stationsm., Ålsgårde.
Falkenskov, V. F. O., lokomotivf., Hgør.
Fencker, Erik, maskinist, Kbh.
Fisker-Andersen, Jacob, ing., Hgør.
Fjeldborg, Børge C., dir., civiling., Birkerød.
Fjeldborg, R., kontorchef, Gent.
Flensmark, Harald, præst, Kbh.
Foldager, Reinald, toldass., Hgør.
Forsmark, A. Lind, stemmer, Hgør.
Frandsen, Erik, dir., civiling., Hell.
Frandsen. Geo, maskinm., Kbh.
Frederiksborg Amtsråd, Hillerød.
Frederiksen, I. M., vagtm., ljt., Hgør.
Frederikshavns Værft og Flydedok, Frhavn.
Fredfeldt, Knud V., kommunelærer,
Vanløse.
Fredholm, Povl, malerm., Bregninge pr.
Svendborg.
Fredsted, T. L., dir., Kbh.
Frender, H., tandlæge, Kbh.
Friis, fru Gudrun, Hgør.
Friis, fru Ingeborg, Hgør.
Friis, Jørgen, banedir., Hgør.
Friis, Jørgen, jun., Hgør.
Friis-Hansen, Jan, civiling., Springforbi.
Friis-Hansen, Sv., tandlæge. Kbh.
Friis-Holst. C., købmd., Karlslunde.
Fritzbøger. Carl, overing.. Hell.
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Frost, Jens, museumsleder, Åbenrå.
Frydensberg, Finn, skibs in g., Frhavn.
Frølich. E. Stampe, eksp.sekr.. cand. polit..
Kbh.
Frørup, Dan, lab.-ing., Kbh.
Funch-Rasmussen, G., insp., Kbh.
Fyhn, Hans, fabrikant, Kbh.
Fyrdirektoratet, Kbh.

Garde, H. A., civiling.. Kbh.
Garmcr, K., overpostass., Kbh.
Garnum, Otto, læge, Kbh.
Gjermansen, Richard, civiling., Hgør.
Gleerup, Alfred, læge, Kbh.
Glunk, H., gross., Kbh.
Gorrissen, N. J., HRS, Kbh.
Gottliebsen, Ole, tegner, Tårbæk.
Gottschalk, P., eksp.sekr., Kbh.
Grau, Ove, skibsmægler, Vejle.
Gregersen, G., radiotekniker, Ålborg.
Grønbech & Sønner, M. J., Kbh.
Grønlands Styrelse, Kbh.
Grønnemose, E. E. N., murerm., Hgør.
Guldhammer, H. A., navig.dir., Kbh.
Gustafsson. Nils, realskolelærer, Hillerød.
Gütlich, S. A., vognmd.. Hgør.
Gytel, Poul, H.D., Charl.
Gørtz, Hans, arkivar, Kbh.
Gaardbo, Jens Chr. P., stemmer, Hgør.
Gaardø, Chr.. forstander, overlærer, Hgør.

Haderslev Havneudvalg, Haderslev.
Hage, Torben, kammerherre, Præstø.
Hagelsteen, J. E., red., Hgør.
Hagelund, F., skrædenn., Hgør.
Hahn-Peterscn, Eigil, skibsreder, Kbh.
Hamann, Viggo, gross., Kbh.
Hannecke, Edv., skibsbygg., Hgør.
Hansen, Alex K., tjener, Hgør.
Hansen, Bendt, civiling., driftsbest..
Fredericia.
Hansen, Bennet C. K., skibsreder, Kbh.
Hansen, fru skibsreder Bennet C. K., Kbh.
Hansen, Børge, stud, techn., Hgør.
Hansen, C. B., rentier, Kbh.
Hansen, C. F., skibsbygm., Hgør.
Hansen, Chr., skolcinsp., Hgør.
Hansen, Conrad, urmager & guldsmed,
Allinge.
Hansen, C. O. Vaaben, disponent, Kbh.
Hansen, Einar, afd.arkt., Kbh.
Hansen, E. M., fyrmester, Hgør.
Hansen, Erik, gross., Kbh.
Hansen, Erik, kemigraf, Kbh.
Hansen, Ernst, kleinsmedem., Hgør.
Hansen, F. Benthien, husejer, Gent.
Hansen, H., stadsdyrlæge, Hgør.
Hansen, H. A., skibsreder, Kbh.
Hansen, H. C., malerin., Hgør.
Hansen, Helga Kn., frue, læge, Kbh.
Hansen, Hj., maskinm., Hell.
Hansen, J. A., pens, lods, Kbh.
Hansen, J. M., forr.fører, Haderslev.
Hansen, Julius, borgm., Kbh.
Hansen, Karen, frk., Hgør.
Hansen, Karl Johan, montør, Brønshøj.
Hansen, Knud, journ., Kbh.
Hansen, Knud E., civiling., Kbh.
Hansen, Lars Falbe, Birkerød.
Hansen, L. E., maskinmester, Gilleleje.
Hansen, Marius, lektor, cand. mag.,
Nakskov.
Hansen, Niels, bestyrer. Brønshøj.

Hansen, Niels Fr., LRS, Hgør.
Hansen, Norman Hall, forfatter, Kbh.
Hansen, N. P., bagerm., Hgør.
Hansen, O. F., havnebetj., Hgør.
Hansen, S. G., kontorchef, Springforbi,.
Hansen, S. Gram, tandlæge, Charl.
Hansen, Simon Chr., maler, Hgør.
Hansen, S. Ingemann, civiling., Kbh.
Hansen, Willy, prokurist, Valby.
Harlang, Frantz, dir., Kbh.
Hartmann-Petersen, frue, Hgør.
Hasager, Niels, red., Kbh.
Hede, Poul, LRS, Kbh.
Heinricy, O-, isenkræmmer, Hgør.
Helle-Broe, Th., overass., Kbh.
Helsingør Brændsels- og Trælasthandel A/S,
Hgør.
Helsingør byråd.
Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Jernbane,
Hgør.
Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri,
Hgør.
Turistforeningen for Helsingør og Omegn,
Hgør.
Helsingør Tømrerlaug, Hgør.
Hendriksen, Johnna, kontorass., fru, Hgør.
Henningsen, Bent, Hgør.
Henningsen, Grethe, sygeplejerske,
Bruxelles.
Henningsen, Gunner, Hgør.
Henningsen, Hans, farveriejer, Nyborg.
Henningsen, Henning, mus.insp., cand.
mag., Hgør.
Henningsen, Jens, farverm., Nyborg.
Henningsen, Kaj, tekstiling., Kbh.
Henningsen, Ove, LRS, cand. jur.,
Fredericia.
Henningsen, Sv. Aa., lektor, Snekkersten.
Henriksen, Carl, inkassator, Odense.
Henriksen, H. H., Hgør.
Henriksen, Karen, bogholderske, Århus.
Henriksen, P. Koch, dir., civiling., Århus.
Henriques, Frederik, gross., Klampb.
Hermansen. B., forhyringsass., Vanløse.
Hess, Jørgen, Odense.
Hesseldahl, skolebestyrerinde, frk.. Tølløse.
Hill-Madsen, Ernst, ing., Kbh.
Hilsted, Finn, LRS, cand. jur., Kbh.
Hjorth, Stenild, civiling., Kbh.
Hjorth, fru Unni, Oslo.
Hoff, Alfred, ing., Vanløse.
Hoffmeyer, Erik, skibsreder, Kbh.
Hofmansen, P. K., arkivar, Kbh.
Holbæk byråd.
Holm, Jacob, & Sønners Fabrikker A/S,
Kbh.
Holm, Sven, fabrikant, Snekkersten.
Holm, Valdemar, murerm., Dragør.
Holmark, Einar, gross., Kbh.
Holm-Petersen, F., forfatter. Troense.
Holsøe, Sven, statsaut. skibsmægler, Kbh.
Holten-Bechtolsheim, V., HRS, Kbh.
Hornby, H., ing., forstander, Hgør.
Hougs, A. Borch, læge, Åbenrå.
Hou Møller, fru Kirsten, Hgør.
Hovgaard, Jørgen, Hgør.
Hovmand, G., skibsmægler. Bandholm.
Hulgaard, tandlæge, Århus.
Hvalkof, A. L., distriktsing., Hgør.
Hvass, Tyge, arkt., Hell.
Hüsig, Karla, lærerinde, Hgør.
Hüsig, T. F. V., smedem., Hgør.
Hørup. V., bankfuldm., Hgør.
Høst, K. R., cand. pharm., Ålborg.
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Høyer, fyrass.. Korsør.
Høyer. Jørgen, skoleelev, Kbh.
Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn.
Haastrup, A., tandlæge, Valby.

Ilium, Svend, fru dir., Vedbæk.
Ingemann-Petersen. Hans, redaktionssekr.,
Ringkøbing.
Ingeniør-Sammenslutningen, Kbh.
Ingwersen, Henry, antikvi tctshdl., Hgør.
Ingwersen, Poul, møbelhdl., Hgør.
Israelson, H. C., civiling., Hgør.
Iversen, Johan, grosserer, Rungsted.

Jackson, C. G., civilekonom, Stockholm.
Jacobsen, G., ing., Kbh.
Jacobsen, P. H., købmd., Hgør.
Jacobsen, Poul, gross., cand. jur., Rungsted
Kyst.
Jakobsen. Karen, skolepsykolog, cand. psyk.,
Hgør.
Jakobsen, Svend Aage, elektr., Stege.
Jans, Ove L., gross., Kbh.
Jansen, Wm. H., skibskonstr., Kb lu
Jantzen, Helvig, frøken, Hornbæk.
Jantzen, M., disponent, Lyngby.
Jantzen, P., civiling., Lyngby.
Jelstrup, O., skibsreder, Kbh.
Jensen, A., havnefoged, Hgør.
Jensen, A. A., bagerm., Hgør.
Jensenj A. C. D., forstanderinde, Hgør.
Jensen. A. Egede, arkitekt, Samsø.
Jensen, A. Kierby, lods, Svendborg.
Jensen, Arne Morten, førstestyrmd., Søborg.
Jensciu Axel, statsaut. skibsmægler, Arhus.
Jensen, Bendt E. R., stud, polyt., Hell.
Jensc.nl C. E. Koch, skibsbygm., Nyborg.
Jensen, D. A., dir., Hovedgård St.
Jensen. Einar, murerm., Kbh.
Jensen, Ejnar, viceinsp., Hgør.
Jensen, Ejner E., maskinarb., Randers.
Jensen, Eric, gross., Klampb.
Jensen. E. V. A., bagerm.. Hgør.
Jensen. H., viceskoleinsp., Kbh.
Jensen. H. Stenberg, Kbh.
Jensen. I. C., fhv. boliginsp., Hgør.
Jensen, Ingeborg, viceskoleinsp., Hgør.
Jensen. J., gartner, Hgør.
Jensen, fru gartner J., Hgør.
Jensen, Jens, politibetj., Kbh.
Jensen, K. W. F., kok, Hgør.
Jensen, Laur., repræs., Kbh.
Jensen, Leif Farregård, stud. mag.. Charl.
Jensen, Marthin, murersv., Allerød.
Jensen, M. F., lods, Hgør.
Jensen, Mogens, stud, polyt., Kbh.
Jensen. N. P., murcrarbejdsmd., Brønshøj.
Jensen, P., købmd., Ordrup.
Jensen, P. S., lods, Hgør.
Jensen, S. A., civiling., Gent.
Jensen, V. F., lokomotivf., Hgør.
Jensen, fru rektor Vilh. A. C., Hgør.
Jerk, Oluf, LRS, Charl.
Jespersen, Knud, repræs., Charl.
Jespersen, K. Wraae, prokurist, Søborg.
Jessen, C. U., overlæge, Hgør.
Jessen, Erik, maskinlærling, Kbh.
Johannesen, Aksel, tømrerm.. Snekkersten.
Johannessen, Emil, fiskehdl., Hillerød.
Johannessen, Holger, tapetsererm., Kbh.
Johannessen, Ilsa, boligkonsulent, Virum.
Johannessen, J. N. M., snedker, Hgør.
Johannessen, Johs. P., sognefgd.,
Snekkersten.

Johansen, Arnold P., havemand, Hgør.
Johansen, Henning, centralmekaniker, Kbh.
Johansen, Ib. befragter, Kbh.
Johansen, Olga, frk., Kbh.
Johansen, Otto, arbejdsmd., Stenvad St.
Johansen, Sigvald, inkassator, Hgør.
Johansen, Sv., snedkerm., Charl.
Johansson, Stig, antikvitetshdl.. Halmstad,
Sverige.
Johansson, P., kaptajn, Hgør.
Johnsen, Henning, bogtrykker, Kbh.
Johnsson, kgl. dansk vicekonsul, Höganäs.
Jonassen, Else, lærerinde, Hgør.
Jorck, G., konsul, Hell.
Jordt, Chr. Jørgen, stud, polyt., Kbh.
Juel-Åndersen, G-, fiskehdl., Hgør.
Juel-Brockdorff. Niels, baron, kommandør,
Kbh.
Juul, Svend, vinhdl., Kbh.
Juul, W., smedem., Kbh.
Juul-Petersen, A., arkt., Kbh.
Jørgensen, A., lods, Hgør.
Jørgensen, A., mejerist, Kbh.
Jørgensen. Albert, dir., Hell.
Jørgensen, Alb. V., HRS, Kbh.
Jørgensen, Anker, dir., Gent.
Jørgensen, A. Th., stadsing., Hgør.
Jørgensen, C., mejeriejer, Roskilde.
Jørgensen, Hakon, red., Løgstør.
Jørgensen, Holger, kontorchef, Kbh.
Jørgensen. Jul. E.. gross., Hell.
Jørgensen, Jørgen M., murer, Esbjerg.
Jørgensen, Kaj R. O., læge, Bagsværd.
Jørgensen, Lauritz, ing., Charl.
Jørgensen, Max, depotbestyrer, Hgør.
Jørgensen, Paula, Holte.
Jørgensen. Rudolf, dir., Kbh.
Jørgensen, Thv., urmager, Hgør.
Jørgensen. Vald., fhv. underdir., Hgør.
Jørgensen, Aage E., borgm., ORS, Kbh.
Jørgensen, Aage Thorstensen. konstruktør.
Kbh.

Kallenberg, E. O., skibsing., Hgør.
Kampen, Axel, skibsreder. Hell.
Karlskov, frue, Hgør.
Karsten, Bertel W., bankass.. Kbh.
Karsten, Chr. D., befragterelev, Kbh.
Karsten, Preben, H. A. & H. D., sekretær,
Abyhøj.
Karstensen. M., skibsbygm., Skagen.
Kattrup, A., malerm., Hgør.
Kinch, Ö., skibsfører, Kbh.
Kirkby, E., stud, mag., Kbh.
Kisby, A. E., skibsing., Hgør.
Kisby, L. A., ing., Kbh.
Kiær, Erling, bogbinderm., Hgør.
Kiørboe, Fr.. arkt., Holte.
Kiørboe, Jørgen, sekretær, Kbh.
Kjær & Sommerfeldt, vinhandel, Kbh.
Kjølner. Th., kunstmaler. Hillerød.
Klangel, K., lærer, Hgør.
Kleiminger, H. L., politifuldm., Hgør.
Klem, Helen Lise, frk., Hgør.
Klem. Knud, mus.dir., Hgør.
Klem, Lone, frk., Hgør.
Klem, Oline, frue, Kbh.
Klem, Ollis, fru mus.dir., Hgør.
Klem, Aage E.. civiling., Kbh.
Klerk, Niels, lektor, LRS. Kbh.
Klint, Ion, overlærer, Kbh.
Klintenberg, O., cigarhdl., Hgør.
Klitgaard-Jørgensen, Johs., tandlæge, Kbh.
Knigge, U., propagandachef. Hell.
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Knudsen, Axel, kordegn, Kbh.
Knudsen, Axel, købmd., Hjortespring.
Knudsen, Einar, ing., Hell.
Knudsen, Helge Ursin, stadsing., civiling..
Hgør.
Knudsen, H. Harreby, regnskabsfører,
Kolbykaas.
Knudsen, O., tømrer, Kastrup.
Knudsen, P., Lemvig.
Knudsen, Peder, fængsclsbetj., Hgør.
Knudsen, Per, skoleelev, Kastrup.
Knuth, Rud., greve, Hell.
Knutsson, O. F. S., tapetsererm., Hgør.
Havneudvalget i Kolding, Kolding.
Kolpcn, C. Wagner, førstepræst, Rudme.
Konge-Hansen, P., sognepræst. Eri indlev.
Kongsted, T., underdir., Hgør.
Kopp, J., gross., Hgør.
Kopp, N. E., disponent, Hgør.
Korsør Byraads Havneudvalg, Korsør.
Kraglund, A. A. J., bestyrer, Hgør.
Kramer, W., dir., Hgør.
Kramer, fru dir. W., Hgør.
Kringhøj, Carl, maskinpasser, Esbjerg.
Kristensen, Hans P., læge, Søborg.
Kristensen, Knud, fhv. statsminister,
Humlebæk.
Kristensen, L., gross., Kbh.
Kristoffersen, Aksel, antikvarboghdl., Hgør.
Krogsgaard, Mogens R., civiling., Lyngby.
Krohn, J. H., afdelingsing., Kbh.
Kroman, Erik, arkivar, dr. phil., Hellerup.
Kronholt, Arne, fuldmægtig, Søborg.
Københavns amtsråd, Kbh.
Københavns Handelsbank A/S, Kbh.
Københavns Kommune, Kbh.
Københavns Skipperforening, Kbh.
Kørbing, J. A., adm. dir.. Hell.
Kaae, Jørgen, læge, Gjedved.
Kaae, Aage, depotbestyrer, Hgør.
Kaarbö, E. D., Harstad, Norge.
Kaarsen, Elisabeth, fhv. viceskoleinspektrice,
Hgør.
Kaastrup, Axel, repræs., Kbh.

Lambertsen, S. R., radiotelegrafist,
Svendborg.
Landbrugsraadet, Kbh.
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Lyngsie, B., lærer, Brede.
Lynnerup, Søren, Kbh.
Lütken, H. F., ing., Hell.
Lützen, Mogens, boghdlr., Svendborg.
Lønberg-Holm, A., civiling., Kbh.
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Madsen, Ellen M., fhv. forstanderinde,
Hgør.
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r lakket være den forståelse for museets kulturhistoriske

opgaver, der er vist af søfarten og de kredse, der står i nær
tilknytning til dette erhverv, er det lykkedes i væsentlig grad
at få dækket de med udgivelsen af denne årbog forbundne
udgifter.
Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner udtrykker
herved sin hjerteligste tak til følgende firmaer og institutioner,
der ved tegning af annoncer eller ved gaveydelse har støttet
udgivelsen af denne for museets arbejde så betydningsfulde
publikation :
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