SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://bibliotek.dis-danmark.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

ÅRBOG
1957

ÅRBOG
'957
Udgivet af
SELSKABET „HANDELS- OG SØFARTS

MUSEETS VENNER“

HANDELS- OG

SØFARTSMUSEET PA KRONBORG
HELSINGØR

HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS ÅRBOG

er sat med Intertype Baskerville og trykt i Vald. Peder
sens Bogtrykkeri, København. Klicheerne er udført hos

Ebbe Christoffersen & Co., København. Papiret er Finsk
Illustrationstryk fra Gutenberghus Papirlager. Det foto

grafiske arbejde for Handels- og Søfartsmuseet er udført
af Larsen Foto (ved H. Hauch), Helsingør. Omslags

billedet er efter et maleri af kommandør P. Sinding

Redigeret af Knud Klem og Henning Henningsen

MUSEETS PROTEKTOR

Hans kongelige Højhed prins Axel

MUSEETS KOMITE

Professor, dr. techn. C. W. Prohaska*, R. af Dbg., formand.
Direktør J. A. Kørbing*, K. af Dbg., DM., næstformand.
Grosserer, konsul Erik Andersen*, R. af Dbg., DM.
Museumsdirektør, dr. phil. Johs. Brøndsted*, K. af Dbg., DM.
Professor, dr. phil. Aksel E. Christensen.
Direktør, dr. techn. H. P. Christensen, K. af Dbg., DM.
Kaptajn H. P. Hagelberg, R. af Dbg., DM.
Orlogskaptajn P. Holck, R. af Dbg., DM.
Kontorchef H. E. Holten, R. af Dbg.
Departementschef H. Jespersen*, K. af Dbg., DM.
Skibsreder E. B. Kromann, R. af Dbg.
Direktør K. H. Oldendow, K. af Dbg., DM.
Borgmester Sigurd Schytz*.
Komiteens sekretær : Fuldmægtig i Handelsministeriet
Frank Estrup.
De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget.

Personale :

Museets leder : Museumsdirektør, cand. mag. Knud Klem.
Museumsinspektør: cand. mag. Henning Henningsen.
Skibsteknisk konsulent : Ingeniør, cand. polyt. Knud E. Hansen.
Kontorassistent : Fru Johnna Hendriksen.
Kustoder : H. Eckhausen og K. A. Mortensen.
Konservator: Chr. Nielsen.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG
BERETNING
for

REGNSKABSÅRET 1956-57

om det omtaltes i Handels- og Søfartsmuseets sidste årsberet
ning, har museet i de senere år næret ønske om at erhverve
en samling hollandske fliser med maritime motiver. Disse fliser,
der er så karakteristiske for den hollandske sømandsnation, har
gennem 16- og 1700-tallet været stærkt yndede som dekoration
i kaptajners og søfolks hjem, og de blev i stor udstrækning eks
porteret til de lande, som nederlænderne stod i handelsforbin
delse med, og også Danmark har aftaget adskillige af dem. På
Fanø, Rømø og de øvrige Vesterhavsøer såvel som på den sles
vigske vestkyst har de været stærkt anvendt i kommandørgårde
og andre sømandshjem, også i det øvrige Danmark finder vi
dem, ligesom de fandt vid udbredelse vidt omkring i Østersøegnene, som var nederlændernes vigtigste handelsområde. Det
var derfor naturligt at søge dem repræsenteret på Søfartsmuseet,
også fordi de i deres motiver fortæller om skibsformer og skibs
typer gennem tiderne, selvom man naturligvis ikke er i stand
til at anvende dem som eksakt studiemateriale. I årets løb er det
ved bistand fra den hollandske samler og kender, direktør D. J.
Luiting fra Alkmaar, lykkedes at erhverve en udsøgt og værdi
fuld samling dels ved gave, dels ved køb. Museet retter en tak til
direktør Luiting for den gode hjælp ved erhvervelsen såvel som
til selskabet „Handels- og Søfartsmuseets Venner“, der har stil
let de fornødne midler til rådighed. Museet har ved erhvervelsen
udelukkende holdt sig til fliser med maritime motiver, for der
ved samtidig at belyse emner inden for museets interesseområde,
men også fordi man ikke har ønsket at gå Tønder Museums
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interesse for nær, idet dette museum blandt sine specialiteter
har hollandske fliser, erhvervede fra hjem inden for museets
topografiske indsamlingsområde. Der skal i øvrigt henvises
til direktør Luitings artikel : „Handels- og Søfartsmuseets flise
samling“ i nærværende årbog, der nærmere omtaler denne
samling.
Blandt de øvrige nyerhvervelser af særlig karakter skal nævnes
Johannes de Monteregio (Regiomontanus) : Tabulæ directionum
(1550), indbundet sammen med Petrus Appianus: Cosmographia (1553) i et samtidigt bind. Dette pragtfulde bogværk, hvis
værdi yderligere forhøjes ved at det har tilhørt Tycho Brahe, er
en gave fra fru Lia Ekman og afdøde ægtefælle, civilingeniør
Oscar Ekman. Tycho Brahe har selv gjort optegnelser deri, af
hvilke fremgår, at han i 1561 har købt bogen for „1 Thaler,
4 Groschen“, altså da han som 15-årig studerede ved Køben
havns universitet.
Til afdelingen for Asiatisk Kompagni har bankfuldmægtig
Svend Møller, Brønshøj, udlånt blade af digteren Poul Martin
Møllers skitsebog fra Kinarejsen i 1819-21 med Asiatisk Kom
pagnis fregat „Christianshavn“ samt originalmanuskriptet til
„Rosen blusser alt i Danas Have“, som digteren skrev på denne
rejse (se årbog 1956 side 59). Det er udstillet sammen med
digterens skibskiste fra den berømte rejsefærd og er naturligvis
i høj grad genstand for de besøgendes opmærksomhed. Af andre
minder fra kolonitiden er det kongelige danske østersøiske og
guineiske Handels-Selskabs Octroy af 5. juli 1781, der er erhver
vet ved køb, samt en kvittering af 29. marts 1850 for 600 dollars
for betaling af den 14-årige negerdreng Jerry, solgt af mr. M. E.
Hardy, som giver følgende erklæring om Jerry: „Said negro I
warrent sound and healthy and the titts (teeth?) good“. Denne
gave er tilsendt fra overbibliotekar Peter Nielsen, Silkeborg. Et
andet eksotisk minde er en model af en jangada, skænket af
Helsingør Skibsværft. Den fremstiller en primitiv fiskerbådstype
eller rettere fiskerflåde, der anvendes på østkysten af Brasilien.
Til belysning af Grønlandsfarten er indkøbt to tegninger af
Oscar Bojesen: „Gustav Holm“ under dokning og „Geres“ i
Sundet, en akvarel af Gitz Johansen : „Hans Egede“ ved kolo-
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Brigantine „Die aufgehende Sonne“ af Eckernförde, ført af kapt. Joh.
Matth. Møller. Farvelagt tegning af H. Heinrich Alineen, St. Ubes
(Portugal), 1808.

nien Prøven samt et oliemaleri af O. Bendixen : Danmarkseks
peditionens skib „Danmark“ ved Kap Bismarck 1907-08. Lek
tor Mogens B. Lange, Birkerød, har til denne afdeling skænket
en akvarel af Andreas Komerup : „Isortok-Elvens Udløb i Isortok-Fjorden“, 13. juni 1879.
Den i sidste årsberetning omtalte model af Fåborg Skibs
værft, der var under udførelse ved konservator Chr. Nielsen, er
i årets løb gjort færdig og opstillet i skibsbygningsafdelingen.
Denne fortrinligt udførte model (i skala 1:100) viser det be
kendte træskibsværft, som det så ud i 1880-eme. På modellen
ses skibe på forskellige byggestadier: Skonnerten „August“ med
kølen strakt, skonnertbriggen „Clara“ under spanterejsning,
skonnertbriggen „Thusnelda“ under opklædning og skonnerten
„Rota“ klar til søsætning. Ved bolværket ligger skonnertbriggen
„Najaden“ under udrustning og Grønlandske Handels brig
„Hvalfisken“ under kølhaling. En nærmere beskrivelse af model
len med oplysninger om skibsbyggeriet i Fåborg vil fremkomme
i en senere årbog.
Som supplement til denne model har museet fra Fåborg by-
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historiske arkiv modtaget skibsbyggerslægten Møllers arkiv af
konstruktionstegninger. Samlingen er på langt over hundrede
numre, og museet takker byarkivet for denne meget værdifulde
forøgelse af sit arkiv af konstruktionstegninger.
Til sejlskibsafdelingen er som testamentarisk gave fra frk.
Katrine Mørk-Hansen, Charlottenlund, modtaget en farvelagt
tegning af Jacob Petersen, 1843 : Briggen „Henriette Sophie“ af
København, ført af kaptajn J. F. Møller, samt et maleri sign.
C. R. 1867 med portræt af nævnte kaptajn, der var giverindens
morfar. Fra arkitekt O. Langballe, Køge, er skænket malerier
af briggen „Paul“, 1856, og briggen „Skjold“, 1865, begge af
det århusianske rederi C. Langballe. Ved køb er erhvervet farve
lagte tegninger af brigantinen „Die aufgehende Sonne“ af
Eckernførde og af briggen „Triumph“ under kaptajn Joh. W.
Bekkers kommando i en storm den 7. dec. 1815. Endelig er
erhvervet en model af kvasen (opr. jagt) „Danmark“ af Horn
bæk, bygget 1809, som i et fortrinligt modelarbejde er udført af
maskinmester Carl Petersen, Gilleleje, der har nedlagt et stort
arbejde i studiet af de lokale småskibstyper især fra Nordsjæl
lands kyst.
Til dampskibsafdelingen er af boet efter fru maskinmester
Ernst, Slangerup, skænket et maleri af A. Jacobsen med frem
stilling af Thingvallaselskabets damper „Hekla“ tilligemed et
gruppefotografi af skibets officerer, 1897, ligesom fru Annie
Lunn, Knabstrup, har foræret en pennetegning af F. Willendrup, 1872, forestillende postdampskibet H/S „Freia“. Ved køb
er erhvervet en tegning af Carl Baagøe med fremstilling af
S/S „Malmø“ i Sundet.
Blandt skibsinventar er erhvervet et par vragfund: En flad
kobberpande fra kabyssen på et skib samt nogle tinskeer; et
tredie vragfund bestående af to krystalkarafler, der er fundet
ved Gammel Skagen, er skænket af direktør H. T. Rimestad,
København. Fra 1700-tallet stammer et egetræs hækornament,
der er erhvervet ved køb. En sejlmagerpose mærket Chr. Chri
stensen, 1904, samt en børsteholder med oliemalet fremstilling
af et portmalet barkskib er skænket af pens, skibsfører C. A.
Christensen, Svendborg.
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Til den nautiske afdeling er ved køb erhvervet et meget vær
difuldt og velbevaret kronekompas af Iver Jensen Borgers fabri
kat. Et manuskript „Practische Zeevaartskunde“ er skænket af
arkitekt Reder, Alkmaar, et Brown’s gyroskopkompas er foræret
af firmaet Iver C. Weilbach. Tabeller til Normalkompas for de
danske Farvande er modtaget fra Søværnets Navigationsvæsen.
En model af et formodet kirkeskib er skænket af Esbjerg
museum. Af museumsinspektør Henningsen har museet mod
taget tre tegninger i tusch og sortkridt af kunstmaler Hans Erik
sen, Nyborg, forestillende kirkeskibe i Nyborg kirke. Søværns
kommandoen har skænket nogle polardåbsattester, som anven
des i søværnets skibe, en dåbsattest fra ækvatordåb i Hapags
skibe er erhvervet ved køb.
Blandt de øvrige erhvervelser af forskellig art skal nævnes føl
gende: 2 skitsebøger af maleren G. Fr. Sørensen fra 1870erne, et akvatintastik af Robert Haveli efter maleri af John
Schethy : 12 beslaglagte nederlandske skibe forlader Portsmouths
havn 2/6 1833 (gave fra direktør D. J. Luiting, Alkmaar), en
større samling kobberstukne portrætter af københavnske han
delsfolk fra slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800tallet med flere (fra fhv. kontorchef G. H. Clementsen, Køben
havn), et skakbrædt, som har været anvendt under eftersøgelsesekspeditionen efter Franklin (fra fru tandlæge Anna Hansen,
Nysted), et stemmejern af ældre type (fra snedker N. Hansen,
Fejø), en lædermappe fra o. 1890 til opbevaring af fragtbreve
(fra urmager Viggo Nielsen, Fejø), et stykke sejldug fra 5-m
bark „København“ (fra Dr. A. J. Shellhorn, Worcester, Mass.),
maleri af ubk. : Anholt fyr, en hollandsk såkaldt „spcculaasplank“ fra o. 1760, en kageform med indskåret fremstilling af
et fregatskib.
Sluttelig skal nævnes et par meget vigtige erhvervelser: Au
bins „Dictionnaire de Marine“, Amsterdam 1702, et atlas af
Jacques Chiquet: „Le nouveau et curieux Atlas Géographique“
(1719), samt et bind med 24 raderinger af Reinier Nooms, kal
det Zeemann (ca. 1623-ca. 1668) med fremstillinger af 1600tallets skibstyper, skibsbygning etc., en udgave som uhyre sjæl
dent findes samlet.
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Fotos af arkivalier er modtaget fra et større antal givere:
Skibstegner Verner Andersen, København, skibskonstruktør
Otto Benzon, København, viceturistchef Bollerup, København,
boghandler Brinch-Fischer, Esbjerg, stud, polyt. O. Crumlin Pe
tersen, Hellerup, kustode H. Eckhausen, Helsingør, Flensborghus Bogsamling, Foreningen til Søfartens Fremme, malermester
P. Fredholm, Tåsinge, tegner O. Gottliebsen, Tårbæk, fortme
ster Poul Hansen, Borgsted batteri, Helsingør Skibsværft, fru
L. Kofoed, Odense, arkitekt Langballe, Køge, kaptajn Lund,
København, assistent V. Meilvang, Herlev, fru Kirstine Ditlev
Nielsen, Ejsing, maler Erik Petersen, Rønne, museumsinspektør
Holger Rasmussen, Nationalmuseet, arkitekt Reder, Alkmaar,
lærer Stig Rolvsen, Valby, kommandørkaptajn R. Steen Steensen, København, Søværnets Navigationsvæsen samt firmaet Tre
Tryckare, Göteborg. Endvidere er boggaver modtaget fra føl
gende: Skibsbygmester Johs. Ring Andersen, Svendborg, kap
tajn S. Clausen, Nordby, Fanø, stud, polyt. O. Crumlin Peter
sen, Hellerup, Herbert Dammann, Hamburg, De danske Stats
baner, Dansk Styrmandsforening, kustode H. Eckhausen, Hel
singør, tegner O. Gottliebsen, Tårbæk, Helsingør Skibsværft,
museumsinspektør Henningsen, Helsingør, mønthandler J. C.
Holm, København, arkitekt Langballe, Køge, afd. skibsbygme
ster Rasmus Møller, Fåborg, Oskarshamns stads drätselkam
mare, Politikens Forlag, værkfører Kr. Ravn, Helsingør, dr. D.
J. Price, Cambridge, skibsfører Niels Thøgersen Brinch, Fanø
samt frk. Susanne Voegtlen, Heidenheim.
For alle forannævnte genstande, såvel som for de kontante
bidrag, museet har modtaget fra en række fonds, institutioner og
firmaer, og som er nævnt under museets regnskab, udtaler mu
seet herved sin erkendtlige tak.
I årets løb er direktør, cand. jur. E. Maegaard og direktør
Louis E. Grandjean udtrådt af museets komite. Direktør Mae
gaard har haft sæde i komiteen siden 1934 som repræsentant for
Dansk Dampskibsrederiforening og har i alle de mange år vist
museet en levende interesse, en interesse der blandt andet har
givet sig udtryk i formidlingen af den voksende støtte fra reder
kredse, som museet har kunnet glæde sig over, og som er så nød-
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Kronekompas i kardansk ophængning, fremstillet i 1700’ernes sidste halvdel
af Iver Jensen Borger, København. Den kolorerede kobberstukne rose hviler
på en meget smuk messingpivot.

vendig for dets hele virksomhed. For dette udmærkede med
arbejde udtaler museet sin oprigtige tak. Direktør Grandjeans
medarbejde har ligget på flere felter, idet han i en længere år
række har været medlem af museets komite men samtidig i sin
egenskab af kommitteret har været direkte medarbejder ved
museet til løsning af særlige opgaver. Han har i tilslutning til
sine søhistoriske studier særlig vist publikationsvirksomheden sin
interesse. Påbegyndelsen i sin tid af serien „Søhistoriske Skrifter“
skyldes i væsentlig grad hans initiativ, og direktør Grandjean
har desuden i en årrække været medredaktør af museets årbog.
Direktør Grandjean har nu dels af helbredshensyn dels af hen-
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syn til sin øvrige forfattervirksomhed ønsket at træde tilbage
både som kommitteret og som komitemedlem. Også over for
ham udtaler museet sin erkendtlige tak.
Museet har stået i kollegial forbindelse med en række tilsva
rende institutioner i ind- og udland, ligesom det står i bytte
forbindelse med adskillige sådanne institutioner i Danmark og
udlandet. Der skal her henvises til listen over museets byttefor
bindelser, der er yderligere forøget i årets løb. Museet har gen
nem Statens Bibliotekstilsyn udlånt bøger af sit håndbibliotek.
Det deltog i fjernsynsudsendelsen „Hvad er det?“ d. 2. nov.
1956 med et udvalg af genstande. Som led i den internationale
museumspropaganda i oktober på initiativ af UNESCO afholdt
museet en særudstilling „Hvad gamle redskaber, tegninger og
modeller fortæller om træskibsbygning“. I anledning af hun
dredårsjubilæet for sundtoldens ophævelse den 14. marts 1957
har museet arrangeret en lille opstilling, der belyser toldklarerin
gen i Sundet. I august 1956 deltog museet med en række ud
lånte genstande i en dansk udstilling i Lausanne og andre
schweiziske byer på foranledning af den danske konsul i Lau
sanne. Blandt de udenlandske fagfolk, som i årets løb har aflagt
studiebesøg i museet, skal nævnes museumsdirektørerne Laurits
Pettersen, Bergens Sjøfartsmuseum, Sveinn Molaug, Norsk Sjø
fartsmuseum, Oslo, samt assistant director ved Mariner’s Mu
seum, Newport News, Harold Sniffen. Museumsinspektør Henningsen har aflagt studiebesøg i søfartsmuseerne i Pegli ved
Genova og Amalfi samt i søfartsafdelingen på Gewerbemuseum
i Luzern.
Direktør Klem og inspektør Henningsen deltog 7.-12. juni
1956 i Skandinavisk Museumskongres i Göteborg. Direktør
Klem har ligeledes deltaget i „Dansk kulturhistorisk Museums
forening4^ og „Dansk historisk Fællesforening“s årsmøde i Hjør
ring og Skagen, 23.-26. aug.
Museumsbesøget omfattede i årets løb 66.244, heraf 4.936
gratis. Da besøget i 1955-56 var på 68.899 er der altså tale om
en mindre tilbagegang, der mulig skyldes den forhøjelse i entre
afgiften der indførtes d. 1. april 1956. Til gengæld er entreind
tægten steget med ca. en trediedel.
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Museet har i årets løb fortsat arbejdet med indsamling af
materiale til belysning af skibsbygningen i Danmark og hertug
dømmerne i 1700-tallet ved udskrivning af materiale i Rigs
arkivet samt i Staatsarchiv, Hamburg, stadsarkivet i Altona,
samt i Landesarchiv Schleswig-Holstein på Gottorp Slot. Mu
seets konservator har fortsat og afsluttet arbejdet med bygningen
af en model af Fåborg Skibsværft; han har desuden foretaget
almindelige konserveringsarbejder, udført rentegning i tusch af
sine opmålinger samt udført montering af den nyerhvervede
flisesamling. Der er i årets løb katalogiseret 419 museumsgen
stande samt 1006 fotografier. Museets bibliotek er vokset med
335 bind. Udskrivningen af kartotekskort til Søhistorisk kilde
indeks og det bibliografiske kildeindeks er fortsat, ligesom ud
klipssamlingen er væsentlig forøget.
Endelig skal fremføres, at museets nye magasin og studiesam
ling i de nyerhvervede lokaler i slottets sydfløj nu er fuldført,
hvorved et længe følt savn er afhjulpet. Overvejelserne med
hensyn til museets nyopstillinger er fortsat. Museets forretnings
udvalg har i den anledning afholdt flere møder på museet. I
årets sidste måneder er derefter forberedt nyopstilling i museets
sejlskibsværelse med udførelse af nye montrer i teaktræ efter
tegninger af arkitekt Tyge Hvass i lighed med afdelingen for det
20. århundredes skibstyper i galleriet i østfløjen. Til disse mon
trer har museet haft den glæde fra grosserer Dan Bjørner, fir
maet Trækontoret, København, at modtage teaktræsmateriale
som gave. Endvidere skal der mindes om, at mulighederne for
at fortsætte opstillingsarbejderne er tilvejebragt ved de tilskud,
som museet i de senere år har modtaget til disse arbejder fra
Thriges Fond og Kraks Legat, der hertil har ydet henholdsvis
10.000 kr. og 30.000 kr. samt ikke mindst fra Tuborgfondet, der
har bevilget et beløb af 36.000 kr. i tre årlige rater à 12.000 kr.
Også Det Forenede Dampskibs-Selskab og Foreningen af Jern
skibs- og Maskinbyggerier har bidraget hertil med væsentlige
beløb. Da omkostningerne ved sådanne arbejder er betydelige
har disse bidrag været af overordentlig værdi for museet, der
herved udtaler sin taknemlighed for den gode hjælp hertil.
Museet retter ligeledes en tak til Jørgen Pades Mindelegat,
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der har ydet en bevilling på 2.500 kr. som støtte til udgivelsen af
inspektør Henningsens bog om liniedåben.
Det har tidligere været nævnt, at forholdene i museets kon
tor og arbejdsrum i bygningen på Helsingborg ravelin er altfor
trange, ligesom lokalerne på grund af manglende sol og som
følge af fodkulde ikke er velegnede til daglige arbejdsrum. Der
er nu udsigt til betydelige forbedringer på dette område, idet
Boligministeriet med tilslutning af Kronborgudvalget har stillet
i udsigt, at museet kan overtage ca. 80 m2 etageareal i en af
bygningerne i Kronværket, i hvilken der kan indrettes admini
strationslokaler samtidig med, at museets værksted kan udvides
i bygningen på Helsingborg ravelin, hvor der tillige kan indret
tes en tegnestue for konservatoren. Såfremt disse planer bringes
til udførelse, hvad der er god udsigt til, vil museets administra
tion og daglige arbejde få bedre forhold at virke under, og dette
imødeser museets medarbejderstab med glæde og forventning.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS

DRIFTSREGNSKAB 1956-57
UDGIFT

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

125.606,17
3.604,60
1.500,00
9.117,66

139.828,43

Museets samlinger:

Indkøb: Museumsgenstande ........
„
Biblioteket ........................
„
Fotografisamlingen ........
Opstillings- og konserveringsarbej
der ..................................................
Transport og arbejdspenge ............
Assurance ..........................................

10.261,23
1.777,91
1.012,72

1.138,88
3.299,14
1.853,74

19-343,62

Kr.

159.172,05

Indtægt ved forevisning..........................................
Statens tilskud ..........................................................
Private bidrag ..........................................................
Renter ........................................................................
Salg af søhistoriske skrifter.....................................
Driftsunderskud .......................................................

40.212,10
80.000,00
30.500,00
403,07
394,28
7.662,60

Kr.

159.172,05

INDTÆGT

2

Årbog 1957
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De omstående private bidrag jordeier sig således:
Basse & Co............................................................
Otto Mønsteds Fond ..........................................
Dampskibsselskabet „Vendila“ .........................
Vinsectionen ........................................................
A. E. Sørensens rederier......................................
Grosserersocietetets komité .................................
Dansk Dampskibsrederiforening .......................
Det Østasiatiske Kompagni ..............................
A/S Motortramp ................................................
Dampskibsselskabet „Torm“ .............................
C. K. Hansen......................................................
Holm & Wonsild.................................................
Dampskibsselskabet „Orient“ ...........................
Dampskibsselskabet „Heimdal“ ........................
Det danske Kulkompagni ..................................
De danske Spritfabrikker ...................................
De danske Sukkerfabrikker...............................
Det dansk-franske Dampskibsselskab...............
Rederiet M. Jepsen A/S....................................
Dansk Esso A/S ..................................................
Det store nordiske Telegrafselskab....................
Danmark-Amerika Linien ...............................
Hans Svenningsen ...............................................
Dampskibsselskabet „Dania“ ...........................
Kryolitselskabet „Øresund“ A/S......................
Dampskibsselskabet „Norden“ .........................
Dampskibsselskabet „Progress“ .........................
Rederiet A. P. Møller .........................................
Det Forenede Dampskibsselskab ......................
Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier
i Danmark .......................................................

200,00
7.500,00
1.000,00
1.000,00
100,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
100,00
250,00
500,00
1.000,00
500,00
300,00
300,00
300,00
200,00
1.000,00
100,00
1.000,00
50,00
100,00
100,00
200,00
500,00
200,00
500,00
2.000,00
3.000,00

Kr.

30.500,00

4,500,00

I regnskabsåret har museet modtaget museumsgenstande, hvis
skønsmæssige værdi må ansættes til kr. 16.980,00.
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STATUS PR.

i. APRIL 1957

Aktiver:
Samlingen :

A. Saldo i. april 1956 ............ 1.766.814,42
B. Indkøbte genstande i 1956
-57 ........................................
14-19°,74
C. Modtagne genstande i
1956-57...............................
16.980,00
D. Montrer etc. modtaget som
gaver i 1956-57 .................
22.500,00 1.820.485,16
Bank- og sparekassebeholdning :
Landmandsbanken D 303.......
Sparekassen O 9031 ................

44.288,63
1.674,60

45-963>23

Diverse tilgodehavender ........................................

8.865,41

Kr. 1.875.313,80
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Passiver:

Konto for særopgaver :

64.500,00

Saldo i. april 1956 .....
Indbetalt i 1956-57
Tuborgfondet .... 12.000,00
Jørgen Pades
Mindelegat ......... 2.500,00

14.500,00

79.000,00
12.146,04

66.853,96

Diverse kreditorer ...................................................

800,00

-4- anvendt i 1956-57 ..............

Kapitalkonto :
Saldo i. april 1956.................... 1.761.651,70
Indkøbte genstande i 1956-57
14.190,74
Modtagne genstande i 1956-57
16.980,00
Montrer etc. som gaver i
1956-57..................................
22.500,00

underskud ............. ...........

1-815-322,44
7-552,60 1.807.659,84
Kr.

1.875.313,80

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med selskabets
bøger, som jeg har ført på grundlag af bilagsmateriale og må
nedlige kassekladder.
Bank- og sparekassebeholdning er afstemt.
København, den 29. august 1957.

A. Engell-Nielsen
statsaut. revisor

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.

ØRESUND OG ØRESUNDSTOLD
Et historisk rids
Af

Aksel E. Christensen
Med mindre afvigelser og tilføjelser
en gengivelse på dansk af et foredrag
holdt på Den internationale Højskole
i Helsingør.

or udlændingen, der kommer til Danmark, står Helsingør og
Kronborg ved indsejlingen til Øresund først og fremmest
som skuepladsen for Shakespeares Hamlet-drama. Man spørger
uvilkårligt, hvad der kan være grunden til, at den store engelske
digter fra dronning Elisabeths og Christian IV.s tid valgte det
idylliske Helsingør og ikke den danske hovedstad som hjemstedet
for „the Prince of Denmark“. Det kan ikke skyldes, at den virke
lige Hamlet har virket her, ej heller at sagnene om ham har
været særlig levende her, for det er på ingen måde tilfældet.
Hamlet-sagnene har gammel rod i en række lokaliteter rundt
om i Danmark, især i Jylland, men først i den seneste tid er de
blevet knyttet til Helsingør og omegn, hvor de nu konkurrerer
med det gamle stedlige sagn om Holger Danske, Karl den Stores
helt i Rolandskvadet, der skal sove dybt i en af Kronborgs kæl
dere, indtil han vågner op og redder Danmark, når landet be
finder sig i den yderste fare - således som vi kender det fra
H. C. Andersens eventyr. Man skal heller ikke fæste lid til dem,
der vil forklare Shakespeares valg af Helsingør som en remini
scens fra et personligt besøg ; digteren skal som ung skuespiller
have optrådt for den danske konge på Kronborg. En trup
engelske „springere og instrumentister“ har ganske vist ageret
på Kronborg, men det er aldeles urimeligt at anføre dette besøg
i denne forbindelse, for dels kender vi ikke deres navne, og dels
forekom det allerede i 1585 - altså endnu før Shakespeare brød

F
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op fra sin fædrene by. løvrigt er det ligeså håbløst som forfejlet
at ville forsøge at forklare det umådelige shakespeareske galleri
af personer og scener ud fra digterens personlige oplevelser.
Når digterens Hamlet og virkelighedens engelske skuespillere
placeredes på Kronborg og ikke på Københavns slot, er årsa
gerne hertil sikkert de samme som de, der fik de udenlandske
magter til samtidig at stationere deres første agenter og sendemænd i Helsingør fremfor i København, der dog var regeringens
sæde, og de, der begrunder, at Nordens største og mægtigste slot
fra renæssancetiden fik sin plads netop på „øret“ udenfor Hel
singør. Dette sted må på den tid have haft en særlig tiltræknings
kraft. Den geografiske beliggenhed i den handelshistoriske sam
menhæng kan forklare det altsammen. Her var det smalleste
sted af Øresund, indgangsporten til de eftertragtede baltiske
varer. Her mødtes alle skibe på søfartsruterne mellem alle øster
søhavne og de ledende handelsbyer i Holland og England, og
alle skippere måtte lægge ind til skibsbroen i Helsingør og betale
sundtold. Her opstod der derfor ganske naturligt et vigtigt sam
lingspunkt for skippere og handlende fra alle lande, en central
for merkantile og politiske nyheder, som købmænd og regeringer
kappedes om at udnytte. Sundtolden gav også den danske konge
rigelige midler til at opføre det imponerende Kronborg, som var
det magtfulde udtryk for hans pretentioner om, at han sad inde
med „nøglerne til Sundet“ og var den rette indehaver af herre
dømmet over Østersøen (dominium maris Baltici). Et enkelt
varselsskud fra fæstningens bastioner, højst to eller tre, der siden
bogførtes til høje takster i toldernes protokoller, fik glemsomme
skippere til villigt at stryge flaget for Øresunds majestætiske
herre og lægge bi ved Helsingørs red og betale de pligtige af
gifter.
Indenfor det endnu i renæssancetiden så begrænsede nord
europæiske søfartssystem havde det danske Helsingør med Kron
borg nogenlunde samme klang som siden Aden og Singapore
nød indenfor verdenshandelen i det 19. århundrede: fjernt,
mægtigt og romantisk, æggende for fantasien. Bevidst eller ube
vidst, tilskyndet af national stolthed eller vildledt ved synet af
de mægtige skibsflåder overdrev alle tiders iagttagere østersø-
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farernes antal. „Frygten har store øjne“ siger et russisk ordsprog
med gyldighed også for andre nationer. Slået af de hollandske
konkurrenters overlegenhed til søs anslog den engelske søfarer
Raleigh derfor i begyndelsen af det 17. århundrede den hol
landske østersøflåde til mindst 3000 skibe, mens sundtoldspro
tokollerne kun noterer omkring 1000 hollandske indfarter, og
således vurderede man atter og atter i Holland og England i
tusinder, hvor tolderne i Helsingør kun registrerede i hundreder.
Men disse overdrevne forestillinger om trafikken gennem Øre
sund forøgede blot det ry, som Helsingør og Kronborg måtte
nyde i Vesteuropa. De var simpelthen de bedst kendte navne
hos det søfarende engelske folk, og derfor har det en ganske klar
og enkel handelshistorisk baggrund, at Shakespeare henlagde sit
drama om den danske prins hertil, således som det allerede er
skildret af den svenske historiker Ingvar Andersson i essayet
„Om Hamletdramats nordiska miljö“.
Fra ca. 1429 til 1857 har den danske konge krævet told af
de skibe, der passerede Øresund, og i enestående omfang er
regnskaberne over denne told bevaret, siden 1557 endog i
ubrudt række. Tit og ofte har skibsfarten gennem Øresund og
sundtolden været et kardinalpunkt i nordeuropæisk politik og
økonomi, og „økonomiske og politiske ændringer i snart sagt
alle Evropas lande kan aflæses i sundtoldsregnskaberne“, som
udgiveren af dette enestående kildemateriale, afdøde fru Nina
Bang, proklamerede. Men endnu længe før Erik af Pommern
indførte sundtolden, havde Øresund fæstnet sin position som
det vigtigste farvand i Norden og måske det mest trafikerede i
hele Nordeuropa.
Mens Øresund gennem den nordiske forhistorie synes at have
været et ret øde og afsidesliggende område, træder det i vikinge
tiden pludseligt frem i kilderne og kommer snart i forgrunden.
Det fremstilles som et yndet tilholdssted for de gådefulde vikin
ger, der på samme tid forenede sørøverens og købmandens
håndværk. Tidens kyndigste historieskriver, den tyske Adam af
Bremen, rammer sikkert rigtigt, når han karakteriserer farvandet
mellem Sjælland og Skåne som det sted, hvor de nordiske konger
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Kronborg under Frederik Il’s ombygning, o. 1580. T. v. Herluf Trolles told
bod fra 1562. - Stik efter Hans Knieper i Braunius : Theatrum Urbium.

plejede at udkæmpe deres søslag. På denne valplads afgjordes
Nordens skæbne atter og atter, og morsomt nok har de moderne
kritiske historikere erobret endnu et søslag for Øresund. Det er
endda det berømteste af dem alle, slaget ved Svolder omkring
år 1000, der danner højdepunktet i de talløse slagskildringer
fra Snorres Heimskringla og de andre norsk-islandske sagaer,
og som i den angelsachsiske verden er kendt gennem Longfellows
versificerede genfortælling af „The Sagas of King Olaf“ i „Tales
of a Wayside Inn“.
Slaget og slagets udfald er historisk korrekt : den norske kong
Olav Tryggveson og hans riges undergang overfor en over
mægtig fjende, bestående af Svend Tveskæg og den svenske
konge samt to oprørske norske jarler. Dramatiseringen af hæn
delserne i denne norske tragedie er uovertruffen. Vi ser kong
Olavs flåde sejle i små partier forbi de fjendtlige hærførere,
der hver gang mener, at de nu ser den norske konges store navn
kundige skib, Ormen den Lange. Vi hører kong Olavs replikker
til meldingerne om de fremsejlende fjendtlige skibsgrupper, hans
bidende hån om danskerne og svenskerne og hans anerkendelse
af de norske jarler som værdige modstandere ; „for de er nord-
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mænd som vi“. Der er scenen med Ejnar Tamberskælver med
den sikre og hvasse bue, hvis streng til sidst brister for en fjendt
lig pil. „Hvad brast?“ spurgte kongen. „Norges rige af din hånd,
herre konge !“ svarede Ejnar og tilføjede, da kongen havde rakt
ham sin egen bue til afløsning: „For veg, for veg er kongens
bue“. Næsten ene mand tilbage på skibet og såret styrtede kong
Olav sig til sidst overbord, idet han holdt skjoldet over sig for
ikke at blive fanget. Sejrherrerne delte hans rige.
Vi historikere kan flytte slaget bort fra Rügens kyster og døbe
det om til slaget i Øresund så ofte vi vil, og vi kan stemple
Snorres kampskildring som uhistorisk så meget vi vil, Svolderslaget vil dog altid leve som et strålende monument over sagaer
nes opfattelse af vikingetiden som en glorværdig heltetid med
de ypperste krigeridealer.
Samtidig trængte bønderne fra de gamle landsbyer ved Ros
kildefjorden frem mod øst og ryddede sig nye bopladser i de
nordsjællandske skove helt frem til Øresundskysten, og på begge
sider af Øresund opstod der talrige torper og andre nye lands
byer som synlige vidnesbyrd om Sundets tiltrækningskraft og
voksende betydning.

Mens Trelleborg og vikingetidens andre mægtige rundborge
sank i grus og afløstes af de talrige romanske stenkirker over
hele landet, gled Norden fra vikingetiden over i den fælles
europæiske kristne kultur, og den nye danske kongemagt gjorde
ende på først vikingernes og siden vendernes sørøverier. Men
Øresund bevarede sin betydning. Omkring år 1170 grundlagde
biskop Absalon, der var kong Valdemar I.s nære rådgiver og
medhjælper, Københavns slot i strømløbet mellem Amager
og Sjælland udfor et lille fiskerleje med det talende navn Havn.
Absalons borg løste sin opgave vel, nemlig at skræmme sørø
verne bort fra Øresund og sikre landets indbyggere tryg sejlads
i farvandene i alle retninger, som Sakso meddeler, og fiskerlejet
udviklede sig til en købmændenes frie havn, Køpmannæhafn.
I de kommende århundreder skulle det før så kampvante far
vand derefter blive en af landets største rigdomskilder og en
velkendt mødeplads for søfarende og handlende fra alle om-
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liggende lande. Det betød ikke, at Øresund blev en fredelig idyl ;
tværtimod gjorde stærke økonomiske og politiske interessemod
sætninger det gang på gang til skueplads for heftige kampe.
Men ind imellem kampene gav det plads for et travlt og om
fattende erhvervsliv.
Udgangspunktet for alt dette var de store sildestimer, der
hvert efterår samledes i Øresund. Sakso beretter, at silden kunne
stå så tæt, at bådene sad fast og knap kunne drives frem med
årerne, mens man uden anvendelse af garn kunne øse fiskene
ind med de bare hænder. Sundets sild var af ældre dato; men
det var først Lübeck og de andre nytilkomne tyske Østersøbyer,
der fra Valdemarstiden fik betingelser for at drive fiskeriet som
storfangst. De tyske købmænd havde den fornødne kapital, de
havde afsætningsmulighederne, og endelig rådede de over saltet
fra Oldesloe og Lüneburg, der gjorde silden til god hverdagskost
året rundt i de nærmeste egne og til en attrået fastespise over
det meste af Europa. Fiskeriet skaffede penge til landet og gav
god beskæftigelse og fortjeneste for mænd og kvinder fra Skåne
og øerne. Ikke uden grund skrev en samtidig tysk kronikør,
Arnold af Lübeck, med et stænk af misundelse og syrlighed,
at den danske velstand skyldes især silden, „dette lille dyr, som
danskerne ved Guds gavmildhed har gratis, mens købmændene
fra de omboende folk, der iler til med deres guld og sølv og
kostbarheder, må betale den dyrt, med det bedste de ejer, ja,
mangen gang i skibbrud endog med deres liv“. Dette afskræk
kede dog ikke de tyske borgere fra at lade sig lokke af Øre
sundets sild ; det fortælles, at deres byer stod næsten folketomme
i sildesæsonen, og i hvert fald afstod man fra rådsmøder og rets
handeler i flere tyske byer, mens Skånefiskeriet stod på.
Sildefiskerierne var koncentreret til den bredeste del af Øre
sund i syd ; de fremmede opkøbere samledes først og fremmest
på det lave, sandede Skåneøre, der hammerformet skyder sig
langt ud i Sundet på grænsen til Østersøen, efterhånden også
på det lige så flade Amager omkring Dragør. I senhøsten for
vandledes det ellers så øde Skåneøre til en travl og larmende by,
hvor boder og telte stod tæt på de større eller mindre grund
stykker, „fed“, som alle de vigtigste søfartsbyer fra Flandern til
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Riga og Reval havde fået tildelt og opnået hævd eller privi
legium på. Her kom de indbragte sild fra de danske fiskeskuder
under grundig behandling. Først skulle de sorteres, så renses og
gælles, flækkes og saltes og endelig pakkes i store tønder, som
særlige vragere efter kvaliteten forsynede med en eller flere ind
brændte cirkler, der var skånesildens efterspurgte varemærke.
For enkelte år fra det 14. århundrede kan man beregne fangsten
til 200-300 000 tønder sild årligt; det var en efter tiden ganske
enorm produktion, hvad der måske bedst fremgår af, at over
1000 skibe tog del i eksporten.
Sundfisket og skånemarkedet stod under den danske konges
beskyttelse og havde sin særlige retsorden under tilsyn af kongens
betroede embedsmand, gældkeren. Hver sæson indledtes med en
højtidelig forkyndelse af den særlige politiforordning, Skanørloven, der efterhånden tillod, at flere og flere sager overførtes
fra den kongelige jurisdiktion til den øvrighed, som de enkelte
byer opretholdt på deres egne fed. Gældkeren var også ansvarlig
for den rette opkrævning af sildetolden og de talrige og mange
artede afgifter, som kongen gjorde fordring på. Ved udgrav
ninger på feddene er der fundet støbte blymærker i hundredevis
af meget varierende form og art; de købtes af de kongelige
embedsmænd og dannede grundlaget for den højt udviklede
administration, der regulerede og kontrollerede al produktion
og omsætning.
Sildefiskeriet udviklede sig hurtigt til et stort almindeligt vare
marked, Skånemarkedet, der i det 13. og 14. århundrede blev
en af de vigtigste omslagspladser for baltiske produkter mod
vesteuropæiske varer, og det betød samtidig en radikal fornyelse
af handelsvejene. Fra gammel tid var der i Vesteuropa en stærk
efterspørgsel efter Østersølandenes råvarer, i ældre middelalder
især pelsværk og voks, men dertil også huder, hør og hamp, der
betaltes med vin, klæde og andre af Vestens industriprodukter.
Men denne vareudveksling var ikke så ligetil. Hidtil havde man
for at undgå den besværlige landvej på kontinentet og den
farefulde søvej nord om Jylland foretrukket en kombination af
søtransport i Nordsøen og Østersøen med landtransport over
roden af den jyske halvø : i vikingetiden især vejen opad Ejderen
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og Trenen og videre langs Dannevirke til det danske Hedeby
ved Slien, efter Lübecks grundlæggelse i 1143 snart fortrinsvis
den sydligere rute over Hamburg og Lübeck med landtransport
mellem Elben og Traven.
Gennem hele middelalderen blev det ledetråden i al Lübecks
politik at håndhæve byens nøglestilling som formidleren af vare
udvekslingen mellem øst og vest. Men skånemarkedet og sund
farten skulle snart blive Lübeck en yderst farlig konkurrent. Da
de mere sejldygtige hanseatiske kogger bedre kunne trodse farten
langs den jyske vestkyst, fik hollandske og flanderske byer snart
fed på Skånemarkedet, og i løbet af det 13. århundrede tog
„ummelandsfarten“ nord om Skagen et mægtigt opsving. Vi
har ikke tal for den almindelige varehandel på skånemarkedet,
men dens betydning fremgår klart af privilegier og toldtariffer
og understreges af den energi og hurtighed, hvormed Lübeck
sætter sine angreb ind mod Øresund og sundbyerne, så ofte den
kom i krig med Danmark. Og det hændte tit i det 13. og 14.
århundrede. Mindst fire gange blev København indtaget og
brændt eller demoleret af lybekkerne. Men Lübeck formåede
aldrig at fastholde grebet, ej heller at tvinge sundfarten ind i
en for den gunstigere retning. Tværtimod. Da den endelig i
kraft af det store hanseforbund i 1368 endnu engang gjorde
sig til herre over Øresund og dets kyster og ved Stralsundfreden
i 1370 fik herredømmet over Skånemarkedet og de skånske
sundslotte forlænget indtil 1385, kunne den nok udelukke de
vesterlandske konkurrenter fra Skånemarkedet, men ikke hindre
de engelske og hollandske skibe i at sejle direkte til de vigtigste
udskibningshavne for de baltiske produkter: Danzig, Elbing,
Königsberg, Riga og Reval.
På det tidspunkt, i sidste halvdel af det 14. århundrede, var
den øst-vestlige varehandel i færd med at skifte indhold. Nye
varer dukkede op, især kom og tømmer samt aske, tjære og
andre træprodukter fra Polen og Østbalticum og salt fra Frank
rig og Portugal, og snart dominerede disse udprægede grov
varer varetransporten. Sådanne varer var det for bekosteligt at
omlade på Skånemarkedet, og de kunne slet ikke bære udgif
terne til landtransporten mellem Lübeck og Hamburg. Da Dan-
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mark atter blev herre over Skånemarkedet, fortsatte de engelske
og hollandske skibe derfor at sejle forbi Skåneøret direkte til de
østbaltiske havne. Den skånske varemesse gik i opløsning, og
samtidig blev det hollandske sildefiskeri i Nordsøen en alvorlig
konkurrent til den danske sundsild. Den danske konge måtte
altså se sig om efter en passende erstatning for de svigtende ind
tægter fra Skånemarkedet. Resultatet blev Øresundstolden.

Den fremsynede og velmenende, men yderst uheldige kong
Erik af Pommern havde lykken med sig i denne ene politik:
at befæste herredømmet over Øresund og den nye sundfart.
Sundtolden var blot slutstenen på en bevidst politik gennem
længere tid. Han havde forud erhvervet København som konge
lig by, han havde ophjulpet andre byer og grundlagt helt nye
ved Øresund, bl. a. Helsingør med Krogen slot, da han i 1423
i kraftige ord afviste hansebyernes fornyede krav om bekræf
telse af deres privilegier, men samtidig luftede den eventualitet,
at den muligvis kunne opnås mod indførelse af en generel tran
sittold i Øresund. De dansk-hanseatiske modsætninger endte dog
med krig, og to gange, i 1427 og 1428, forsøgte Lübeck påny at
erhverve herredømmet i Sundet, men vistes hver gang tilbage
af den kongelige flåde med svære tab ; selv hanseaternes anven
delse af det nye ildvåben, 200 „bøsser“, der udspyede ild og
stål, blev uden virkning. Kongen stod ubestridt som Øresunds
herre. Han opbragte fjendtlige skibe og lod de neutrale visitere,
og da krigen var forbi, var sundtolden en kendsgerning. Fra nu
af måtte alle fremmede skibe ankre op ved Helsingør og erlægge
sin rosenobel (en vægtig engelsk guldmønt) til kongens tolder,
hvis de ønskede at passere.
Gennem århundreder blev den nye told et stående emne i
Danmarks diplomatiske forhandlinger og en vigtig faktor i
nordeuropæisk politik, atter og atter medbestemmende for krig
og fred. Det førte med sig, at tolden indgik i traktaterne med
de fremmede magter, så at de enkelte nationers skibe kom til
at betale forskellig told. Man kan sondre mellem helt toldfri,
fx. til tider Sverige og Lübeck, de mere eller mindre privilegerede
og de helt uprivilegerede som England og Frankrig.
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Når det trods al uvilje og modstand alligevel lykkedes at op
retholde sundtolden, skyldes det magternes modstridende han
delsinteresser og indbyrdes konkurrence. I den kamp på liv og
død, som Lübeck i mere end hundrede år førte med Holland,
betød toldafgiften i sig selv kun lidt. Kunne Lübeck få den
danske konge som forbundsfælle og muligvis få ham til at
spærre Øresund for konkurrenterne, var tolden kun en ringe
betaling herfor ; modsat ville nederlænderne og de vestlige han
delsnationer gerne betale denne pris for at have fri adgang til
de attråede baltiske markeder.
Lübecks sammenbidte kamp for at opretholde sit stapelmonopol var dog håbløs. Tiden var løbet fra det og arbejdede til
gunst for hollænderne og deres frihandelsprogram. Allerede i
de ældste sundtoldsregnskaber fra omkring år 1500 indtager
hollænderne en aldeles dominerende plads, og i de diplomatiske
forhandlinger tabte Lübeck stadig terræn. Det tidligere mål,
helt at udelukke vesteuropæiske skibe fra Østersøen, erstattedes
efter år 1500 af mere beskedne krav: enten en kontingentering
af de vestlige skibes antal eller blot en fastholden af Lübeck
som stapelplads for kostbare varer som pelsværk og voks fra
øst og klæde og krydderier fra vest. Men heller ikke disse lod
sig gennemføre ; de lette og dyre varer havde stadig deres faste
plads ved siden af ladninger af salt, kom, tømmer og andre
grovvarer.
Det blev ikke længe ved den forholdsvis uskyldige ene
rosenobel pr. skib gennem Øresund. Mens handelsmagterne
rivaliserede om østersøhandelen, lykkedes det tid efter anden
den danske konge at gøre sig sine højhedsrettigheder mere ind
bringende. Han krævede ekstra rosenobler for større skibe og
for ladninger, der var af anden nationalitet end skibet. Høj
hedsretten fortolkedes også som en ret til billigt køb af transite
rede varer til kongens eget bord, og dette kongelige forkøb ud
viklede sig efterhånden til en særlig vin-, salt- og kobbertold.
Endnu var tolden dog stadig mild og tålelig, men omkring
midten af det 16. århundrede sattes skibstolden efterhånden
fuldstændig i skygge af en række nye afgifter på ladningerne.
I 1548 indførtes en lav værditold ( 1 % ) på al uprivilegeret
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Fundne kontrolmærker af bly m. m. fra Skånemarkedet.
Lin. i : Afgiftsmærker med figurer, det sidste ompræget, næstsidste med
indridsede kontroltegn på bagsiden.
„ 2 : Kontroltegn med bogstavstcmpler, de forste kasseret ufærdige, i
midten et med indridsede kontroltegn på bagsiden.
„ 3 : En klædeplompe og en bronzematrice til bogstavstempling.
(Fra O. Rydbeck : Den medeltida borgen i Skanör, 1935).

gods; i 1562 kom fyrpengene, en lav tariftold, på alle varer,
også dansk og andet privilegeret gods, der motiveredes ved en
forbedring af fyrvæsenet gennem de danske farvande ; og ende
lig i 1567 begyndte den forhadte lastetold, der skulle tjene til
at befæste den danske konges herredømme over Østersøen, og
som for de ikke særligt privilegerede nationer føjede tunge dalere
til fyrpengenes små skillinger.
Dette nye system, hvor afgifterne fortrinsvis hvilede på lad
ningerne, gjorde det muligt for kongen at indkassere den fulde
gevinst af det kolossale opsving i østersøhandelen, der netop nu
brød igennem og under hollændernes dominerende lederstilling
karakteriserede de følgende hundrede år. Det er i denne periode,
Nordeuropas renæssancetid og hollændernes „gyldne århun
drede“, at østersøtrafikken kulminerede i betydning, økonomisk
og politisk.
I Helsingør fulgte der nu gennem de følgende generationer
et sejgt tovtrækkeri om fortoldningen mellem de kongelige tol33
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dere på den ene side og skippere og købmænd på den anden.
Sammenligninger mellem de enkelte skibe i sundtoldsregnska
berne med indførsler i mere nøjagtige toldregnskaber i import
eller eksporthavnene eller - endnu bedre - med originale sam
tidige rederiregnskaber har afsløret fantastiske toldbesvigelser.
Inddrager man toldtarifferne i undersøgelserne, viser det sig
endda, at skipperne kunne snyde til begge sider. Opgav en
skipper fx. til rederne, at han havde betalt 80 dr. i told, anfører
regnskaberne i Helsingør eventuelt kun 60 dr., mens det skyl
dige beløb for den samlede ladning efter tariffen kunne beløbe
sig til i oo eller endda 150 dr. Muligvis kan tolderne også have
haft del i dette underslæb. Stort set kan man regne med, at der
gennem lange perioder kun er blevet deklareret omkring halv
delen af det skyldige beløb. Efterhånden som kravene til skibs
papirer skærpedes, og kontrollen af skibene gjordes mere ef
fektiv, fra 1618 i form af systematisk visitering af skibene og
deres ladninger, lykkedes det at komme den grove toldsvig til
livs, mens offentliggørelse og trykning af toldtarifferne sikrede
den vågne købmand mod at blive taget ved næsen af svigagtige
skippere.
Med et så mangelfuldt og heterogent materiale er det klart,
at den statistik over sundtrafikken man i moderne tid har ud
arbejdet på grundlag af toldernes regnskaber, må være meget
misvisende, navnlig for varestatistikkens vedkommende. Selv
med anvendelse af den største omhu og den mest indgående
kritik er det meget vanskeligt at nå frem til de rigtige tal for
transitten. For ikke blot skal man supplere med en varierende
procent fra periode til periode for at få den sande udviklings
kurve, men besvigelscrne skiftede også fra vare til vare alt efter
toldsatsens størrelse i forhold til varens volumen og karakter.
For kostbare varer som krydderier, silke og klæde må sund
toldernes tal ofte mangedobles, for korn og salt næsten fordobles
for at nå transportens sande omfang ; til gengæld registreredes
udprægede grovvarer som trælast, aske, beg og tjære til tider i
langt større kvantiteter, end der i virkeligheden passerede. Man
skjulte nemlig ikke blot de kostbare varer, men man lod også
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massevarer passere under en billigere etikette ; man deklarerede
fx. svensk jern i stedet for det langt dyrere kobber og rug i
stedet for hvede, der betalte dobbelt så meget i told, eller man
camouflerede store partier korn som trælastladninger.
Trods alt er sundtoldsregnskaberne dog en enestående rig og
nyttig kilde til den tids handelshistorie.
Her er ikke pladsen til at illustrere sundtoldens og østersøhandelens størrelse og udvikling med tal og kurver. Men ganske
kort skal sundtrafikkens betydning karakteriseres. Det står fast,
at så længe hollænderne var den førende handelsnation, forblev
østersøhandelen deres vigtigste søfartsrute. Mindst halvparten af
de skibe, der løb ud fra Holland, var destineret til baltisk havn,
og endnu i sidste halvdel af det 17. århundrede anføres det, at
totrediedele af Amsterdams handelskapital var placeret i østersø
handelen. Når hollænderne i samtiden udstyrede østersøfarten
med så mange smukke og malende benævnelser som „moder
handel“, handelens „sjæl“, „livsnerve“ eller „hjerteåre“, tænkes
der imidlertid ikke blot på varemængden, men vist nok så meget
på varernes egenart. Det kan og skal sikkert opfattes ganske bog
staveligt, når en hollandsk søfartskyndig i 1640’erne karakterise
rede østersøhandelen som den, hvoraf „alle andere commercien
ende traffiquen dependeren“. Der tænkes da ikke så meget på,
at østersøområdet var et vigtigt afsætningsmarked for engelsk
klæde, hollandsk sild, fransk, spansk og portugisisk salt og vin,
for sydfrugter, krydderier og andre varer fra Levanten og de
oversøiske lande. Nej, afgørende var det, at mange af de baltiske
varer var en livsbetingelse for det mere fremskredne Vesteuropas
hele økonomi. Storbyernes brødforsyning var afhængig af østersøkornet, og efterspørgselen efter dette var bestemmende for
den mængde tonnage, man årligt sendte gennem Øresund.
Alligevel passer udtrykkene „moderhandel“ og „handelens sjæl“
bedre til de baltiske varegrupper i anden række; de dannede
nemlig grundlaget for al vesteuropæisk skibsbyggeri og hele
skibsfart. Det drejer sig om trælast i eg og fyr til skibstømmer,
om beg og tjære til at tætte og imprægnere skibene med, om
hør og hamp til sejl og tovværk samt om svensk kobber og jern
til forhudning og til skibskanoner.
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Med denne sammensætning af importen fra Østersøen for
står man, at den vældige hollandske og engelske handelsekspan
sion omkring år 1600 - bl. a. til Middelhavet og Ishavet, men
især til Afrika og de to Indier - ikke kom til at betyde svigtende
interesse for den traditionelle østersøfart, således som man tid
ligere har ment og en tid troede at finde bekræftet ved en
ukritisk benyttelse af sundtoldstabellemes skibsstatistik. Tvært
imod gjorde de nye eksotiske markeder de baltiske produkter
endnu mere uundværlige for de store ekspansive handelsnationer
i Vesteuropa. Derfor deltog Holland også mere aktivt i politikken
omkring Øresund og i det hele taget i nordisk politik end nogen
sinde før og siden.
Således blev Helsingør, især under Frederik 11.s og Christian
IV.s regeringer, sædet for et myldrende rigt og broget liv, ikke
mindst når den store vestlige forårsflåde stod ind ved første åbne
vande. Da lå de store bugede skibe, om ikke i tusindvis, som
imponerede iagttagere beretter, så dog i hundredevis ud for
Kronborg. Her mødtes alle tråde. Søfolk udskiftedes, penge
veksledes, her tog man proviant og vand ind, og navnlig blev
Helsingør en vigtig poststation og nyhedscentral. Her fik skip
perne nærmere instruktioner om rute og ladning fra rederne,
mens de sidste nyheder om priser og udsigter for fragt- og vare
markedet rapporteredes hjem sammen med de verserende rygter
fra alle hoffer og krigsskuepladser. Intet under, at den danske
konge meget tidligt krævede regelmæssige nyhedsrapporter fra
sine toldere, mens fremmede regeringer snart efter sendte agenter
og faktorer til Helsingør i samme øjemed. Helsingør var givetvis
den fornemste danske kontakt med udlandet.
Men hvad betød sundtolden reelt i økonomisk og politisk hen
seende ? Det siger os i virkeligheden så utrolig lidt at få at vide,
at tolden i denne storhedstid for Øresund regelmæssigt beløb sig
til 200-300 000 rdl. årligt, og at den under Christian IV.s
voksende finansnød, takket være stigende effektivitet ved op
krævningen, stadige forhøjelser og nye afgifter, en tid voksede
til mere end det dobbelte, til over 600 000 rdl. For at få me
ning må disse størrelser ses i forhold til værdien af de passerende
varer eller i forhold til det danske statsbudget. I almindelighed
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Øresunds toldkammer, bygget 1740, nedrevet 1860.
Maleri af Hans Andreasen på Handels- og Søfartsmuseet.

kan man ikke sige, at sundtolden var særlig trykkende for han
delen. Den udgjorde normalt kun nogle ganske få procent og
var altså mere irriterende end egentlig generende. Først under
Christian IV.s forhøjelser, hvor den for visse varer steg til
10-20 % eller mere, blev den en alvorlig hindring. - Da sund
trafikken imidlertid var så omfattende, blev transittolden allige
vel et meget betydeligt aktiv for den danske statshusholdning.
Gennem lange tider var den normalt den største indtægtspost
og udgjorde omkring år 1600 omkring trediedelen af hele statens
budget. Under Christian IV.s forhøjelser steg den yderligere,
også relativt, og nåede op til over halvdelen, så at den uden
vanskelighed kunne dække de store udgifter til hofhold og flåde.
Det var derfor uundgåeligt, at sundtolden vakte misundelse og
vrede hos nabostaterne.
Sundtolden gik direkte i kongens egen kasse og var følgelig
unddraget rigsrådets kontrol. Den gjorde det derfor lettere for
Christian IV at gennemføre sin militære eventyrpolitik under
Trediveårskrigen. Rigsråderne advarede hovedrystende mod
kongens hæmningsløse brug af toldskruen, men havde ikke magt
til at hindre den. Rådets bange anelser slog til. Da Danmark
kom i krig med Sverige og viste sig underlegen, greb Holland
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nok ind og skaffede landet en tålelig fred med Sverige i 1645,
men prisen var ophævelsen af toldforhøjelserne og afskaffelsen
af visiteringen af de hollandske skibe. Og i fortsættelsen betød
det en ydmygende afhængighed af denne ledende sømagt. I
1660 mæglede Holland påny mellem Danmark og Sverige.
Skønt Danmark til slut stod som sejrende, fik Sverige dog lov
til at beholde de erobrede skånske lande. For det var jo en be
tryggelse for den hollandske sømagt at vide Øresunds kyster
delt mellem de to nordiske magter, og det var en klar fordel for
den, at den reducerede sundtold stadig tilfaldt Danmark, der
nu var blevet den svageste.

I den følgende tid ophørte spørgsmålet om Øresund og sund
told at være et magtpolitisk spørgsmål af europæisk interesse,
selv om Danmark og Sverige endnu et par generationer ud
kæmpede berømmelige søslag i det traditionelle farvand : Niels
Juel i 1677 og Ivar Huitfeldt i 1710. Uden større forviklinger
opkrævedes sundtolden efter de uforandrede traktatbestemte
tariffer. Østersøhandelen gled ind i roligere baner, trafikken
stagnerede og gik tilbage i betydning, alt mens de oversøiske
markeder udviklede sig. At England endnu før udløbet af det
17. århundrede havde besejret den hollandske konkurrent på
havet, sporedes først sent og langsomt i Øresund. Først i sidste
halvdel af det 18. århundrede, da dønningerne fra den nye store
engelske handelsekspansion havde forplantet sig til Østersøen,
der nu var ved at blive reduceret til et sekundært afsætnings
marked, nåede man påny op på skibstallene fra Christian IV.s
tid og overfløj dem fra omkring 1770, og først senere distance
rede England Holland i dette gamle hjørne af verdenshandelen.
Det skete altsammen i de store amerikanske og indiske koloni
kriges tid, hvor også det neutrale Danmark oplevede en „flo
rissant“ handelsperiode og til tider selv indtog en dominerende
plads i østersøhandelen. Men da var det København, ikke Hel
singør, der var stapelpladsen, hvorfra de oversøiske produkter
reeksporteredes. Det var især varer som sukker, te, krydderier,
bomuld og kinesisk porcellæn.
Først ved liberalismens gennembrud i det 19. århundrede blev
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Øresundstolden påny og for sidste gang et aktuelt politisk spørgs
mål af betydning. Mens England stadig var meget tilbagehol
dende i sin utilfredshed med sundtolden, havde Sverige og især
Preussen gentagne gange opponeret imod den, og samtidig rejste
der sig også danske røster om dens afskaffelse, navnlig i køben
havnske handelskredse, der følte den som en trudsel mod deres
transithandel i konkurrence med Hamburg. Indenfor den danske
regering var man også fuldt opmærksom på, at sundtolden som
alle flodtolde havde overlevet sig selv, og at den danske høj
hedsret, der hvilede på forestillingen om Øresund som et specifikt
dansk farvand, var blevet meget illusorisk, efter at dets østkyst
var blevet svensk, og en opretholdelse af tolden ved magt lå
selvfølgelig såvel udenfor Danmarks agt som evne. Man tilbød
Preussen en afløsning af toldpligten, men da dette tilbud ikke
blev modtaget, foretog regeringen i 1842 en almindelig ned
sættelse af tolden og skaffede den københavnske transithandel
visse lettelser.
Moderation var dog ikke tilstrækkelig. Umiddelbart efter ned
sættelsen tog U.S.A, et radikalt initiativ og krævede sundtolden
totalt afskaffet. I 1843 fremsatte den amerikanske statssekretær
A. P. Upsher klart og skarpt sin regerings syn på spørgsmålet.
Han fremholdt, at Danmark „ikke kan kræve denne told under
påberåbelse af nogetsomhelst princip fra naturretten og den
borgerlige lov eller af nogen anden grund end traditionen1, der
ikke kan retfærdiggøre i den forhåndenværende situation. Lan
det yder ikke noget til gengæld for denne afgift, og det kan ikke
engang med magt kræve den håndhævet“. U.S.A, syntes også
besluttet på at gennemtvinge sin vægring ved at lade ameri
kanske krigsskibe konvoyere en handelsflåde gennem Øresund.
Netop som aktionen skulle sættes i værk, døde Upsher. Per
sonskiftet i staternes udenrigshandel fjernede den øjeblikkelige
fare, men spørgsmålet blev ikke taget af dagsordenen. I 1848
tilbød man en amerikansk afløsning, i 1853 krævede man tolden
ophævet uden erstatning, og i 1855 opsagde man formelt, med
1 Andetsteds karakteriseres sundtolden som et levn fra „en meget fjern
og barbarisk periode, før Amerikas opdagelse“.

40
eet års varsel, den dansk-amerikanske handels- og skibsfarts
traktat af 1826, der alene forpligtede de amerikanske skibe til
at erlægge sundtold. Den tilståede respit benyttede den danske
regering til at indkalde en sundtoldskonference i København af
alle interesserede magter. Efter lange og vanskelige forhandlin
ger vedtoges 14. marts 1857 en international konvention, der
indeholdt en generel ophævelse af Øresundstolden, også for de
magter, der ikke tiltrådte konventionen. Til gengæld forpligtede
de kontraherende lande sig til at betale en afløsning, der be
stemtes som en kapitalisering af den sidste periodes afgifter.
Med U.S.A., der ikke havde deltaget i konferencen, afsluttedes
kort efter en tilsvarende konvention, hvorefter der ydedes det
stipulerede beløb, dog ikke som afløsning, ej heller som erstat
ning, men som en erkendtlighed, „i betragtning af“ at Danmark
forpligtede sig til at vedligeholde fyrvæsen og sømærker i Øre
sund og Bælterne.
Sundtoldsafløsningen var beregnet til 35 mill. rdl. og ind
bragte ca. 33/2 mill, svarende til ca. 67 mill. kr.

Øresundstoldens saga var endt og med den Helsingørs stor
hedstid. Men Øresund eksisterede stadig som et merkantilt og
strategisk vigtigt farvand, og Preussens og Ruslands fremvækst
til stormagter ved Østersøen med levende interesse i passagen
til verdenshavet havde netop forøget dets politiske betydning,
således som det var kommet til udtryk under Krimkrigen
1854-56. Kielerkanalens åbning i 1895 og siden reduktionen
af Rusland som østersømagt efter 1. verdenskrig gjorde atter
for en stund Øresund mindre politisk bemærket. Efter 2. ver
denskrig har det til gengæld sammen med Bælterne atter fået
en udsat placering i spændingsfeltet mellem Øst og Vest. Sovjet
ruslands magtsfære er rykket nærmere, og U.S.A.s interesse i
og betydning for europæisk politik, bl. a. i NATO, har ganske
andre dimensioner nu end for hundrede år siden, da de for
første gang gjorde sig gældende ved Øresundstoldens afløsning.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS
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En vejledning

Af
Dick Luiting

året 1956 har Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg er
hvervet en samling hollandske, eller nøjagtigere nordneder
landske fajancevægfliser med maritime motiver, alle fra 16-1800tallet. Hvad museet fra tidligere tid ejer af fliser og fajancer er
beskedent, omend ikke uden betydning. Først og fremmest må
nævnes et smukt tebord med fajancebakke, formodentlig fra
Slesvig ; dekorationen er i manganfarve på elfenbensfarvet
baggrund, og motivet viser formentlig Christiansø med fæst
ningstårnet, omgivet af russiske, svenske, hollandske og danske
skibe; den spinkelt tegnede rammeornamentering har rocaillemønster, og på en fane forneden ses Christian VII’s mono
gram, hvad der daterer bordet til anden halvdel af 1700’erne
(fig. 32). Desuden ejer museet en meget smuk ottekantet
desserttallerken, blå-hvid med tydeligt kinesisk indslag i de
korationen og formgivningen (Wan Li-stilen), Delfter fabri
kation fra o. 1640 (fig. 1), samt to= skibsfliser fra kabyssen på
det danske orlogsskib „Snarensvend“, som blev skudt i sænk ud
for Snekkersten 1658 (fig. 2-3) ; tallerknen og fliserne blev 1952
taget op af en vragfisker.
Efter oversvømmelserne i marsklandet vest for Tønder i 1634
begyndte mange danskere derfra at søge arbejde i Holland, i
skibsfarten, i skibsbyggeriet, i fiskeriet. Bl. a. lærte danskerne af
hollænderne at drive hvalfangst. Allerede før Holland sluttede
fred med Spanien efter den 80 år lange krig havde landet ar
bejde og muligheder for mange udlændinge, og det må have
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været et stort antal danskere, som tog sæsonarbejde eller perma
nent arbejde inden for hollandsk søfart og fiskeri. Holland gik
dengang sine egne veje ; det var blevet selvstændigt, handel og
søfart havde åbnet nye horisonter og gav landet en meget stor
nationalindtægt. Den unge hollandske fajanceindustri fulgte
med i udviklingen; i årene omkring 1620-50 blev landets
fajanceprodukter ægte hollandske, men på den anden side blev
de takket være søfarten aldrig udelukket fra udenlandsk påvirk
ning. Den hollandske flise, først fremstillet i Rotterdam, blev i
disse år fabrikeret i mange andre byer, specielt havnebyer som
Hoorn, Makkum, Workum, Enkhuizen, Amsterdam - alle om
kring Zuidersøen, - samt i Middelburg, Delft osv.
Oprindeligt var de hollandske fliser kun fremstillet som gulv
fliser og forsynet med blyglasur ; ligeledes benyttedes de ofte til
kaminer i beskeden målestok og var da ofte uglaserede. Men
snart fik man øjnene op for, at fliserne kunne være et meget
praktisk isoleringsmateriale i de hollandske hjem, som ofte var
fugtige. Som isolering mod vand og fugt var fliserne simpelthen
ideelle i kældre, køkkener osv. Man finder derfor også den dag
i dag oftest de ældste fliser i gamle kældre i Holland. Da tyskerne
i maj 1940 bombarderede den gamle bykerne i Rotterdam, var
det nødvendigt bagefter at fjerne alle ruiner og bygningsrester
før genopbygningen, og dér fandt man tusinder af gamle fliser,
som har givet os et meget rigt studiemateriale, ved hjælp af
hvilket man har kunnet fastslå, at Rotterdam har været det
første sted, hvor man lavede vægfliser i Holland.
Men ikke bare i husene kunne fliser bruges. De var også
ideelle som ildisolering, f. eks. i skibskabysser. I alle de hol
landske skibe indsattes der vægfliser i kabysserne, og det kan
formodes, at det samme var tilfældet andetsteds, i hvert fald
viser det omtalte vragfund af „Snarensvend“, at det også har
været brugt i danske skibe.
Vi ved meget lidt om de mere end 80 fliseindustrier, som
Holland har haft, og ligeså lidt om de kunstnere, som har ar
bejdet for dem. I vore dage er der kun én tilbage af alle de
mange hollandske flisefabrikker, nemlig Tichelaar fabrik i
Makkum, som stadig fabrikerer fajancer og fliser. Tiden er
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Fig. i. Ottekantet fajancedesserttallerken, blå/mangan, med fremstilling af
bord med frugter. Sign. Pieter Fransz. van der Lee; Delft, o. 1640; i ran
den stærk kinesisk påvirkning (Wan Li-stil, Ming-dynastict, 1368-1619) ;
motivet i midten italiensk. - Vragfund fra det danske orlogsskib „Snaren
svend“, sænket 1658 ud for Snekkersten, optaget 1952. - Diam. 205 mm
(museums-nr. 909:53).

Fig. ia. Signatur på tallerken fra „Snarensvend“.
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Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 2-3. Hollandske småskibstyper ; fliser, blå, hjørneornament : oksehoved ;
frisiske, omkr. 1640 eller kort før. Vragfund fra det danske orlogsskib „Sna
rensvend“, vist bygget før 1637, ombygget 1651 ; fra kabyssen; bærer spor
af ild og af havets indvirkning. - 130 X 130 mm (912-13 : 53).

dog løbet fra flisen. Som turistvarer fremstilles adskillige mo
derne fajancer og også fliser nutildags, med efterligning af den
gamle bemaling, men disse fliser er fabrikeret i moderne engelsk
stengodsteknik, og mønstrene er mere end triste og ganske uden
kunstnerisk værdi.
Man har gennem arkiverne ikke fyldestgørende oplysninger
om den ældre flisefabrikation. I byen Delfts arkiv findes en del
stof vedrørende 1600-tallet. Frisisk Museum i Leeuwarden ejer
værdifuldt kildemateriale fra det omtalte firma Tichelaar’s
virksomhed, omfattende anden halvdel af 1700-tallet (Tichelaar
betyder tegl- eller flisefabrikant). Det bedste indblik i fremstil
lingen får vi i en lille bog af Gerrit Paape: „De plateelbakker
of Delftsch aardewerkmaker“ ; den er fra 1794, altså ret sen.
Dog giver den ret gode oplysninger, da fremstillingen af fliser
sikkert har været stærkt traditionsbundet gennem tiderne. Des
værre var Paape selv ikke fagmand, og han går ikke altid i de
tailler. Vi må antage, at adskillige fabrikationshemmeligheder
ikke blev fortalt ham. Hvad vi derudover kan støtte os til er et
flisebillede med en nøjagtig fremstilling af en frisisk flisefabrik
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Fig. 4. Havfolk („watervolk“) samt Helios (til venstre foroven) ; flisebillede
(2X2 fliser), blåt; hjørneornament: „oksehoved“; fra Rotterdam eller
Delft; omkr. 1640. - 268 X 268 mm (415 : 56).

i Bolsward 1737, nu udstillet i den keramiske afdeling i Rijks
museum i Amsterdam (fig. 17).
Flisefabrikkerne har ligget i udkanten af byerne, fordi man
havde brug for megen plads, og op til en kanal, da leret blev
transporteret pr. båd til fabrikken, ligesom de færdige produkter
afsendtes på samme måde. I havnebyerne lå flisefabrikkerne i
nærheden af havnen. Deres nøjagtige beliggenhed kender vi
imidlertid kun ganske få steder. I forfatterens hjemby, Alkmaar
i Nordholland, har der været en betydelig fliseindustri, hvis pro
dukter, nogle af dem med særdeles yndige motiver, bl. a. også
blev eksporterede til Danmark. Men skønt man allerede for ca.
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Fig. 5. Hollandsk kuf; flisebillede (4X4 fliser), blåt; frisisk; fra bonde
gård ved Schagerbrug, opsat 1643 (bryllupsgave fra bonde til hvalkom
mandør, der giftede sig med dennes datter). Det ældste flisebillede i Nord
europa, i det hele taget et af de ældste eksisterende. —
505 X 505 mm (215 : 56).

20 år siden begyndte undersøgelserne om, hvor fabrikken har
ligget, er det endnu ikke lykkedes at fastslå dette, udover at
man véd, hvilken del af byen det var. Det samme er tilfældet
i nabobyen Hoorn. Dette er beklageligt, fordi en udgravning,
som det f. eks. har været tilfældet i Kellinghusen i Holsten, kan
give os mange oplysninger, idet en sådan fabriks affaldsplads
med kasserede produkter fremby der et rigt kildemateriale.
Man hentede leret i nærheden, hvor det fandtes, undertiden
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Fig. 6. Fajanceskål med fremstilling af skib (3 gange samme motiv),
blå/mangan ; frisisk, omkr. 1650. — Diam. 233 mm, højde 120 mm
(231 : 56).

dog langt væk fra. Ofte blandede man forskellige slags 1er. Den
frisiske fliseindustri fik sit 1er pr. skib fra Østfrisland, ja helt fra
den anden side Bremen, og i Vestholland kunne man ofte hente
det så langt borte fra som fra Nordbelgien. Man brugte tit 1er,
aflejret i vandløb; den første fliseindustri i 1500’erne (i Ant
werpen og Rotterdam) har sikkert taget sit materiale i floderne.
Leret blev fra skibene anbragt på store bakker eller kister af træ
og blandet af en „aardewasser“ (= jordvasker), som kendte
blandingsformlen. I begyndelsen har denne blanding ikke altid
været homogen, hvad der tydeligt nok kan ses på Antwerpen og
Rotterdam fliserne, når de brækkes over. Hver fabrik brugte sin
egen lerblanding. De forskellige mængder jernoxyder i leret
giver sammen med blyet flisegodset en farve, som kan variere
fra rød til gulhvid. På grundlag af denne farve kan eksperter
bedømme flisernes fabrikationssted. De frisiske fliser er ofte gule,
de nordhollandske orangerøde ; de tidligere rotterdamske stærkt
gule med brunrøde pletter og striber, hvorimod de senere på
grund af jernilten er rødagtige. Delfter fliserne er gulgrå. O. s. v.
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Fig. 7. Hollandske småskibe og fiskerfartøjer; flisebillede (4X4 fliser),
blåt ; hjørneornament : „oksehoved“ ; fra Rotterdam eller Delft ; omkr.
1650 ; har siddet i kamin i gård i Schagerbrug, tilhørende en hvalkom
mandør. - 510 X 510 mm (216 : 56).

Imidlertid kender vi ikke farven på alle fabrikater, og med
de skiftende tider forandredes blandingen. Desuden havde hver
„aardewasser“ sin specielle opskrift for blandingen, ligesom en
murer i vore dage. Man vil forstå, at man i Holland stadigvæk
fortsætter undersøgelsen af denne så vigtige og komplicerede
side af flisernes teknik; især gøres der her et arbejde af Rijks
museum i Amsterdam.
Når leret var blevet tørt, blev det stablet op i blokke til yder
ligere tørring og derefter transporteret til fabrikken, hvor man
opbevarede det under tilsætning af så meget vand, at det be-
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Fig. 8. Havfrue med flitsbue, omgivet af fantasifisk og havuhyrer ; flisebil
lede (3X3 fliser); blåt; hjørneornament: „oksehoved“; vesthollandsk,
omkr. 1650; fra fiskerhjem i Egmond. - 393 X 393 mm (249: 56).

holdt sin plastiske evne. I fabrikken arbejdede ælteren („aardetrapper“) på et trægulv, hvorpå der var strøet lidt sand. Her
anbragte han lerblokkene, hvorpå han flere timer trampede
rundt i leret, til det til sidst blev som en stor pandekage. Når
leret var godt blandet, blev det transporteret til en „walker“,
som havde sit værkstedsbord i nærheden af ovnen. Han rørte
så længe rundt i massen, til der ikke mere var luft deri. På store
borde var der lavet små firkantede træforme, lidt større end
fliserne, da disse trækker sig sammen i ovnen. I hver form blev
der presset en lerklump, og med en kobbertråd skar man det
4
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overflødige 1er væk. I hver form var der små søm i hjørnerne
for at holde på leret, mens man skar med kobbertråden. De
ældste fliser opviser fire huller, de yngre kun to. Det er forkert,
som man så ofte gør, at betragte disse huller som anbragt med
hensyn til tørringen eller til opstablingen i ovnen.
De firkantede lerplader, som var 5 tommer i kvadrat, blev
nu tørret i nærheden af ovnen. Da denne tørringsproces og den
senere brænding i ovnen ikke altid forløb lige regelmæssigt, for
står man, at ingen af de ældre fliser har helt nøjagtigt samme
format, men er lidt forskellige i størrelse. - Efter denne tørring
blev lerpladerne af en mand, kaldet „vloerwerker“, langsomt og
forsigtigt anbragt i ovnen til første brænding. Dette første bræn
dingsprodukt hedder bisquit (egl. to gange brændt; bruges dog
som i porcellænfremstillingen specielt om uglaseret gods). Ov
nen blev muret til, efter den var antændt. Efter længere tids
brænding blev indholdet af ovnen afkølet, hvad der varede
endnu længere. De udtagne bisquit-fliser blev stykke for stykke
banket mod hinanden, så man af lyden kunne fastslå, om de
var hele. Det var et kæmpemæssigt arbejde, da det drejede sig
om titusinder af fliser. De hele fliser blev bragt til „spatser“,
manden som skulle rense dem for snavs, fedt og askerester. I de
første hundrede år var ovnrummet, hvor fliserne blev brændt,
nemlig ikke adskilt fra fyrrummet; først i slutningen af 1600tallet gik man over til en sådan adskillelse, hvad der som resultat
gav et langt bedre og renere produkt og et mindre tab af ubruge
lige fliser. Det ser i vore øjne mærkeligt ud, at det skulle tage så
lang tid, inden man opnåede en bedre udformning af ovnen, da
prisen dog allerede fra århundredets midte spillede så stor en
rolle for produktionen.
Fliserne passerede nu over til „witgever“, en mand som sad
ved en tønde med den hvide tinglasurblanding. Han overstrøg
den ene side af flisen, hvorefter den blev lagt til tørre på et bræt.
Tinglasuren blev fremstillet af fabrikken selv efter hemmelig
recept. Desværre kender vi derfor ingen nøjagtige opskrifter. Vi
ved, at man i Delft brugte én del engelsk tin til tre dele bly,
som blev brændt sammen til en hvid aske. Man kunne også
bruge kobber, hvad der gav en mere blåagtig virkning i det
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Fig- 9-

Fig. io.

Fig. 9. Putto på delfin ; flise, blå ; hjørneornament : „edderkop“ ; omkr.
1650. - 130 X 130 mm.
Fig. 10. Mindre hollandsk fartøj; flise, blå; hjørne: „oksehoved“; omkr.
1670. - 130 X 130 mm.
Begge kabysfliser fundet i vrag, sunket i Zuidersøen ; med spor af ild
(i flisen t. h. er hullerne udfyldt med gips). (417-18: 56).

Fig.

ii.

Fig. 12.

Fig. 11. Putti på ryggen af havuhyre ; flise, blå ; hjørne : oksehoved ; frisisk,
omkr. 1660. - 132 X 132 mm.
Fig. 12. Hollandsk fløjte ; flise, blå; hjørne : oksehoved ; frisisk, omkr. 1660.
- 130 X 130 mm.
Begge stammer fra sejlmagerhus i Workum ; de har rødlig tinglasur på
grund af iblandet jern, formentlig ved uheld (11-12 : 57).
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Fig. 13. Skabelon (spons) til bemaling af flise. Den består af et tyndt stykke
gråt papir, hvorpå en tegning af en musketer ; stregerne er gennemprikkede
med fine huller. På bagsiden spor af trækulstøvet, der blev drysset gennem
hullerne. Signeret P.G. (Pytter Grauda, fra Harlingen) ; omkr. 1690 (ca.
130 X 150 mm). - Tilhører mag. art. Sigurd Schoubye, Tønder museum.

hvide. Af stor sjældenhed er fliser med stærk lyserød glasur,
sikkert som følge af indblanding af jern i tinglasuren (en sådan
ejes af forfatteren, to af Handels- og Søfartsmuseet (fig. 11
og 12)). Var der fedt på fliserne, kom der blanke pletter på
dem ; disse træffes især på de ældste fabrikater. På nogle fliser
ses der ganske små krakeleringer (^,haarscheuren“) i glasuren,
hvad der skyldes en mindre god blanding af det hvide, så
glasuren krympede sig for meget under afkølingen. De kan dog
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Fig. 14-

Fig. 15.

Fig. 14. Hollandsk pinasse; flise, blå/mangan; hjørneornament; „okseho
ved“ ; fra Delft; omkr. 1658-60; kopi efter Nooms. — 127 X 129 mm
(84: 57).
Fig. 15. Hollandsk ostindiefarer ; flise, blå/mangan ; hjørneornament : „okse
hoved“ ; fra Rotterdam; omkr. 1670; kopi efter Nooms. - 129 X 130 mm
(85: 57).

også være opstået ved at den færdige flise kan have været udsat
for store temperatursvingninger, f. eks. når de har været brugt
som kabysfliser (fig. 2-3, 9-10).
Derpå fulgte bemalingen af flisen, og flisemaleren, „tegelSchilder“, gav flisen dens dekoration. Han sad ved et langt bord.
Som forlæg kunne han bruge kobberstik, raderinger, tegninger
o. s. v. eller også fliser, som han tidligere havde malet. Og ved
siden af kunne han bruge sin fantasi. Fliserne blev langtfra altid
påmalet individuelt. Ofte brugte man skabeloner („sponsen“})
tynde stykker kobber eller papir, hvori mønstret var indprikket
med små huller. Ved at drysse støv af brændt trækul på disse,
aftegnedes mønstret på flisen nedenunder. Maleren havde så
blot at forbinde prikkerne til linjer; hans personlige arbejde
indskrænkede sig til at sætte skygger på og tegne hjørneorna
menter på fri hånd (fig. 31, 35, 36, 38, 39, 40, alle andre fliser
er håndtegnedé).
Fliserne blev ofte komponeret sammen til hele flisebilleder
(fig. 5, 37 og farveplanchen), eller man tegnede havet som
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Fig. 16. Flisemaler („tegelschilder“) i færd med at blande blå farve til be
maling af fliser eller flisebillede foran på bordet ; omkr. 1640 ; flisefragment
fundet af forfatteren 1957 i Alkmaar ved kloakudgravning
(i Tønder museum).

en slags guirlande, så flere fliser kunne sammenstilles (fig. 4, 7,
l8, 19, 20, 24, 29, - O. fl.).
Den blå farve kunne sammensættes efter følgende recept:
50 pund safir, 25 pund sand og 25 pund potaske. Forfatteren
fandt 1957 et flisefragment ved kloakudgravning i Alkmaar;
det stammer fra omkr. 1640 og viser flisemaleren i færd med
at blande sin blå farve. Det er muligvis et selvportræt af en
flisemaler, og i så fald det eneste som kendes ; at han har været
en betydelig person, en „meester“, ses af hans påklædning og
hat. Foran på bordet har han de fliser (eller det flisebillede)
som skal males (fig. 16). Hver fabrik havde sin egen farve-
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Fig. 17. Flisefabrik („tegelbakkerij“) i Bolsward 1737 ; flisebillede (14 X 11
fliser) i Rijksmuseum, Amsterdam. - Fot. Rijksmuseum.

nuance, som i forbindelse med glasurens hvidhed, bemalingen
og flisernes tykkelse kan give eksperterne oplysning om, hvorfra
flisen stammer, - omtrent da. Stadigvæk er det nemlig ikke helt
muligt at tids- og stedfæste alle fliser nøjagtigt. Senere under
søgelser har vist, at det ofte var elever, som malede „ossekop“-
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hjørnerne. På grund af dette har disse hjørneomamenter mindre
betydning i totalbilledet m. h. t. bedømmelsen, end man tid
ligere har antaget. Et eksempel på at mesteren malede figurerne
og eleven hjørnerne har vi i fig. 8.
Efter bemalingen med blåt fik flisen et nyt lag glasur
(„kwaart“ ), denne gang gennemsigtigt. Den recept, Paape
angiver, er unøjagtig, hvorfor den ikke skal gengives her. Dette
lag gav fliserne en højere glans. På dette område opnåede Delft
en kvalitet, der stod langt over de frisiske fliser og forøvrigt også
alle de andre hollandske fliseindustriers. Det delftske fabrikat
var det mest fuldkomne i sin imitation af kinesisk porcellænsglans, derfor betragtes disse fliser („Delftse tegels“} - ligesom
de rotterdamske - som keramiske højdepunkter. Et særligt smukt
eksempel på skibe, tegnede i hånden og ikke efter skabelon, er
de i o delftske fliser på Handels- og Søfartsmuseet (fig. 24) ;
de giver tydeligt vidnesbyrd om at være tegnet af en mester og
er et af højdepunkterne i fliseteknikken. To store mestre inden
for skibsflisemaleriet er Cornelis Boumeester og Jan Aelmis, og
de var også tekniske eksperter ; deres flisebilleder har den samme
pragtfulde kvartsglasur.
Efter bemalingen blev fliserne for anden gang brændt i ovnen.
Temperaturen blev langsomt sat op til ca. 10000 Celsius, og
brændingen varede omkring 40 timer. I ovnen kunne der også
godt være tallerkner og fajancer til brænding. Efter denne var
fliserne færdige til transport og brug. Forsendelsen skete altid i
kasser, hvor fliserne stod på højkant.
Den senere, bedre byggede ovn ses på Rijksmuseums billede
af flisefabrikken i Bolsward fra den frisiske fliseindustris blomst
ringsperiode ( fig. 17).! midten ses ovnen, der går gennem alle
bygningens tre etager. Forneden er der lige lagt brændsel i fyret.
På første og anden sal er der stablet fliser til tørre omkring
ovnen, og hele opvarmningen af fabrikken kommer fra den;
den afgiver ikke varmen direkte til den frie luft. Kun gennem
erfaring kan man være nået frem til en sådan rationel bygnings
måde. I stuen t. v. ses flere „tegelschilder“ i færd med at bemale
fliserne ved deres bord. Bag et vindue en mand der holder op
syn. Ved væggen ses mange fajancetallerkner på hylder. Det
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Fig. 18. Hollandske fartøjer; flisebillede (3X2 fliser), blåt; hjørneorna
ment: „oksehoved“ ; fra Rotterdam eller Delft; mellem 1680-1700; kopie
ret efter Gomelis Visscher ; fra kommandørgård i Polder de Beemster nord
for Amsterdam. - 385 X 261 mm (248: 56).
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Fig. 19. Fisk og hawæsner („watervolk“) ; forneden i midten Fortuna;
flisebilledc (2X3 fliser), blåt ; hjørneornament: „oksehoved“ ; omkr. 1690.
- 267 X 396 mm (235 : 56).

skal bemærkes, at fliser og fajancer blev fabrikeret i samme
fabrik. - Til højre for ovnen ses værkstedets „motorer“, et par
hestemøller; to heste går i kreds for at trække et røreværk til
1er og et primitivt maskineri med tandhjulsoverføring til en
æltemaskine. På første sal en opsynsmand med trekantet hat.
En mand på en lille trappestige kontrollerer ovnen, en anden
bærer et bræt med lervarer. Over vinduet til højre en hylde med
krukker. Med ægte hollandsk sans for intim hyggeskildring er
der også aftegnet en hund. På anden sal, loftet, er en elev og
en mand travlt beskæftiget med at lave
og ved siden af
sidder én ved et bord. Til venstre ses formgiveren, som laver
lerplader på et bord ; disse tørres omkring skorstenen. En hund
ligger på gulvet og sover.
Dette interessante flisebillede på 14X11 fliser, ialt 154,
giver med alle de morsomme enkeltheder en udmærket fore
stilling om hele fabrikationen. En ovn som den her afbildede
havde en kapacitet på 20-30.000 fliser i hver brænding. Da
hver flise skulle brændes to gange, og processen tog flere dage,
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Fig. 20. Hollandske skibstyper; flisebilledc (3X3 fliser), blåt; hjørne
ornament: „edderkop“; frisisk, omkr. 1690; kopieret efter Reinier Nooms
(kaldet Zeeman) ; fra kamin. - 390 X 390 mm (236 : 56).

angiver dette tal omtrent en ugeproduktion. I løbet af et år
kunne der fremstilles 1-1/2 million fliser.
Tidernes stil og mode kan tydeligt aflæses på fliserne. Fra
1570 til 1625 var de flerfarvede (polykrome) og stod stærkt
under italiensk og burgundisk, mindre stærkt under spansk ind
flydelse. Omkring år 1600 optræder den burgundiske lilje (kal
det „speerpunt“ = spydspids) som hjørneomament, ofte poly
krom, og fra omkr. 1630 møder man på de rotterdamske fliser
den kinesiske mæander i hjørnerne (Wan Li-ornamentet).
Selvom fliserne derved fremtræder i en slags kinesisk stil, be
gynder de dog først nu for alvor at blive ægte hollandske. For
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første gang optræder skibet som dekoration (en sådan flise med
Wan Li-hjørner findes i dansk privateje).
De fleste fliser som eksporteres til Danmark var „oksehoved-fliser“, dvs. med et særligt hjømeornament opfattet
som et slags stiliseret oksehoved („de ossekop“ - typisk hol
landsk, men formentlig opstået ved en blanding af den burgundiske lilje, den burgundiske rose og den kinesiske mæander.
I begyndelsen er disse oksehoveder store, men i løbet af kort
tid bliver de mindre og mindre, så de allerede omkr. 1650 er
ret beskedne, fordi billedet på flisen blev mere og mere domine
rende (fig. 2-3, 4, 7, 8 o. s. v.). I 1700-tallets cirkelfliser kom
mer oksehovedet tilbage igen og holder sin stilling til flisefabrika
tionens ophør, dog i meget svag formgivelse (fig. 36).
Navnene „speerpunt“ og „ossekop“ for hjørneomamenterne
er ikke særlig velvalgte ; de skyldes kunsthistorikerne, især arki
tekter, som efter 1880 har spillet en fremragende rolle inden
for faglitteraturen om fliserne. Det ville være mere korrekt at
erstatte „speerpunt“ med „burgundisk lilje“ ; den burgundiske
indflydelse har været meget stor og langvarig med hensyn til
fliserne, især de polykrome. Selve det formelle krav, at hver flise
skulle udstyres med hjømeornamenter, også da den udviklede
sig til en selvstændig dekorativ enhed - som f. eks. skibsflisen -,
er burgundisk. Efterhånden som man voksede sig fri for denne
indflydelse, blev hjørneornamenterne mindre og mindre. - Kun
én by i det gamle burgundiske rige er stadigvæk hollandsk, nem
lig Maastricht, hovedstaden i provinsen Limburg. En omtale af
den helt igennem burgundiske Limburg-gulvflise (med bly
glasur) falder uden for rammen af denne vejledning.
I anden halvdel af 1600’erne opstår et nyt hjømeornament,
„edderkoppen“ („spinnekop“) ; det fremviser adskillige varian
ter op mod anden halvdel af 1800’erne (fig. 9, 20, 21, 24 - de
sidste særligt smukke). - Blomsterornamenter som nelliken og
rosen gør sig først gældende omkr. 1750 under fransk indfly
delse og holder sig op i 1800’erne (fig. 38 og 40). Nelliken var
en modeblomst; motivet ses ofte på polykrome spanske fliser.
I tidens løb blev fliserne tyndere og tyndere, og 1er- og glasur
blandingen mere fuldkommen. Det var et økonomisk eksport-
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Fig. 2i. Hollandsk orlogsskib; flise, blå/mangan; hjørneornament: „edder
kop“; omkr. 1690; kopieret efter Reinier Nooms (kaldet Zeeman). —
13° X !3° mm (241 : 56).

Fig. 22. Hollandsk orlogsskib; fragment af fad, blåt/mangan ; omkr. 1690;
kopieret efter Nooms (jfr. fig. 21); vragfund fra Zuidersøen. —
Ca. 160 X 160 mm (259 : 56).
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spørgsmål, der lå bag den tyndere flise, for derved kunne der
lastes flere. Det er meget svært helt eksakt at slutte sig til årstal
ud fra tykkelse og hjørneomamenter, da vort kendskab hertil
endnu ikke er helt tilstrækkeligt på grund af vor manglende
viden om fabrikkerne og kunstnerne. Man stjal ideerne fra hin
anden, fulgte markedets krav og modens smag, og forsøgte at
indstille sig på kundens ønsker. De frisiske fabrikker var noget
langsomme i vendingen i 16oo-tallet, men senere mere vågne end
de vesthollandskc med hensyn til efterlignelse af franske motiver
(polykrome indramninger af flisebilleder, jfr. farveplanchen ).
Samtidig med at den ene fabrik benyttede „edderkoppen“, holdt
den anden endnu fast ved „oksehovedet“, og efter at den ene
fabrik var gået over til tyndere fliser kunne den anden endnu
fremstille tykke, - hvorfor tykke fliser fra én fabrik altså godt
kan være yngre end tyndere fra en anden. I 1700’eme var de
delftske fliser tyndere end de frisiske og dem fra Utrecht og
Gouda. De frisiske flisers skærv er mere porøs og mere lysegul
end dem fra Midtholland ; de klinger ikke. Klangen kan som
man forstår også være et hjælpemiddel til at stedfæste fliserne,
dog frarådes det ikke-fagfolk at forlade sig for meget derpå. De
frisiske flisers glasur er blank, blåagtig og kølig, de delftske hvid
agtig, de rotterdamske og utrechtske mere varm i tonen, medens
fliserne fra Gouda, Purmerend og også ofte dem fra Haarlem
kan kendes på motiv og glasur.
Det er derfor en heldig omstændighed, at de fleste af Søfarts
museets nyerhvervede fliser kan dateres så forholdsvis nøjagtigt,
idet de huse, hvori de har været opsat, giver nærmere holde
punkter med hensyn til alderen.
Det var ganske logisk, at fliseindustrien blomstrede i havne
byerne. I disse blev der opført forholdsvis flest nye huse, og der
byggedes skibe, som skulle udstyres med kabysfliser. Herfra var
det kun et lille skridt videre til at eksportere denne vare, især
som bulk i skibe, som ballast. På basis af en teknisk høj stan
dardkvalitet og et initiativrigt hollandsk forretningstalent star
tede eksporten af hollandske vægfliser allerede i begyndelsen
af 1600’eme, først efter bestilling af udenlandske bygherrer. I
det lille palæ Trianon de Porcelaine, som blev bygget i Ver-
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Fig. 23. Fyrtårn ; flise, blå ; hjørneornament : „edderkop“ ; frisisk ;
omkr. 1690. — 130 X 130 mm (107:57).

sailles 1670, var der mange hollandske vægfliser med kinesiske
motiver. Denne bygning eksisterede kun kortere tid og blev
senere erstattet med Grand Trianon. Også i Palais Rambouillet
ved Paris (omkr. 1730) er der mange hollandske fliser, og det
samme er tilfældet i det fyrstelige residenspalæ i Brühl (ved
Köln), i jagtslottet Falkenlust i Brühl og i mange slotte og land
godser i nærheden af München. I Hampton Court i England
er der hollandske fliser, og gulvfliserne i Villa Giustina ved
Brentafloden i Italien er også hollandske. Omkring år 1600 blev
flisernes størrelse standardiserede i Holland. Man indførte det
bekendte firkantede format på 5 tommer i højden og bredden
(13 X 13 cm), og alle fabrikanter rettede sig derefter. Dog
fremstillede man afvigende formater til bestemte bygninger efter
særlig bestilling (f. eks. på 62 X 62 cm til Hampton Court,
tegnet af arkitekten Daniel Marot).
De hollandske skibe transporterede mængder af fliser forskel
lige steder hen, og takket være skibsfarten kom også fremmede
motiver og nye inspirationer til landet. Allerede i begyndelsen
af 1600-tallet indkom den omtalte kinesiske Wan Li-stil; fli
serne fra Rotterdam fik en kinesisk indramning uden om mo
tivet. Pudsigt nok startede man 100 år senere i Kina med at
efterligne de hollandske fliser, idet man optog en produktion
af firkantede vægfliser.
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Den blå-hvide hollandske flise er forøvrigt en imitation af
kinesisk porcellæn ; den hvide glasur er undertiden lidt blåagtig
for at efterligne porcellænets udseende.
Størstedelen af den hollandske søfart gik på østersølandene,
hvorfra den unge hollandske republik (de 7 provinser) hentede
mere end 90 % af sin nationalindtægt. Østersølandene, der er
lige så fattige på natursten som Holland, kunne udmærket bruge
de hollandske vægfliser som fugtisoleringsmateriale i deres bin
dingsværksbygninger. Hvor mange fliser mon der passerede
Kronborg? Hvor mange fliser blev brugt i Danmark? Vi ved
det ikke, men det må have været millioner. I rådhussalen i
Gdansk (Danzig), ødelagt ved bombeangreb 28. marts 1945,
fandtes mere end 6300 frisiske fliser, og den som museum ind
rettede kommandørgård på Rømø har over 4000, skønt det kun
er et privathus blandt mange.
Den hollandske flise stod først helt under italiensk og spansk
indflydelse. I den første produktionstid, fra 1568-90, viser fli
serne i Holland den samme polykrome (flerfarvede) behandling
og de samme motiver som de fremmede forlæg : vindruer, gra
natæbler, blomster i orange, kraftig blå, grøn og ofte gul farve.
Granatæblet i orange farve skulle under krigen mod Spanien
demonstrere hollændernes hengivenhed for Prinsen af Oranien ;
frugten fremstilles både med lukket og åben kapsel, og den bur
gundiske lilje er ofte hjørneornament. I havnebyerne opstod den
typiske hollandske flise, med blå farve på den hvide tinglasur.
Mange motiver fra hverdagslivet blev brugt, og det mest be
tydelige motiv, kunsthistorisk set, blev skibsfremstillingen. In
spirationen hertil hentedes fra skibet, søfarten og havets verden.
Den hollandske skibsflise blev den mest eftersøgte og slog bedst
an. Fremgangen kan tydeligt ses både i typen af de fremstillede
skibe og i malemåden. Fra den lille båd og fiskefartøjerne
(fig. 7) går fremstillingen over kuffen, hukkerten og fløjten til
fregatten, ostindiefareren og admiralskibet (fig. 18). En lig
nende udvikling ses med hensyn til flisebilledet, dvs. en billed
komposition med mere end én flise ; også her går man fra småskibene over kuffen (fig. 5) til den store fregat. Det rent deko
rative billede af skibet med master, sejl og flag bliver til et

Kanalparti med havn, måske ved Zuidersøen ; flisebillede (4X5 fliser), polykromt (mangan,
gul, blå, grøn farve) ; klassicistisk ramme ; frisisk, vist fremstillet på Tichelaars fabrik i
Makkum o. 1760—80 ; kinesisk påvirket ; rammen fransk ; fra kamin i bondegård, tilhørende
G. J. Borst, Oterleek. 505 X 635 mm (237: 56).
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Fig. 24. Hollandske fartøjer; flisebillede (2X5 fliser) ; blåt; hjørneornament: „edderkop“; fra Delft; ca. 1705-10;
kopieret efter Willem van de Veide de Oude. - 262 X 640 mm (394: 56).
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Fig. 25.

Fig. 26.

Fig. 25. Hollandsk orlogsskib, flise, blå ; hjørneornament : „oksehoved“ ;
frisisk ; omkr. 1720. - 130 X 130 mm (242: 56).
Fig. 26. Orlogsskib med hollandsk og danske flag ; flise, blå ; uden hjørne
ornament ; frisisk; omkr. 1760. - 130 X 130 mm (240: 56).

yndlingsmotiv, og den måde det er malet på beviser, at kunst
neren havde studeret skibet godt, eller måske rettere, at han
ejede gode stik og raderinger med skibe på som forlæg. En rig
kilde til inspiration blev en samling på 24 raderinger af Reinier
Nooms, kaldet ^eeman, o. 1650, og senere, i anden halvdel af
1600-tallet, tog man også Willem van de Veide de Oude,
Hondius og Cornelis Visse her til forbillede. På samme måde
blev alle rytterfliser kopierede efter de bekendte malere Wouwerman og Vrancx og figurerne efter Teniers, mens Jacques de
Ghijns illustrationer til Prins Maurits’s eksercitsreglement blev
kopieret på soldaterfliser gennem halvandet hundrede år. Fliser
med legende børn blev næsten 200 år igennem inspireret af
Pieter Breughels malerier.
Tegningen af skibet kunne være ret detailleret (fig. 14 og 15),
ja en enkelt gang kunne der endog være fremstillet søfolk i
arbejde på dæk og i rig (fig. 21, smign. fig. 22).
Interessant er det også at studere, hvordan havet tegnes på
skibsfliserne. Ofte er det kun en enkelt streg for at markere
roligt vand, tit danner bølgerne symmetriske „friserede“ mønstre
under skibet (fig. 24 o. fl.), undertiden ligner bølgerne guir-

6/

Fig. 27. Kvinde ridende på havmand; flise, mangan; hjørneornament;
„oksehoved“; omkr. 1750. - 130 X 130 mm (238: 56).
Fig. 28. Blæsende triton ; flise, mangan ; hjørneornament : „edderkop“ ;
omkr. 1750. - 130 X 130 mm (239: 56).

lander (fig. 7 og 19). Som dekorativt bygningselement var
skibsfliserne en af de mest velegnede typer. De er altid beregnet
til at opsættes på en sådan måde, at havet bliver en stor vandret
linje eller guirlande, hvorpå skibene ligger. Desværre ser man
ofte, både hos privatsamlere og i museer, at skibsfliser af for
skellige fabrikater og derfor med forskellige gengivelser af søen
sættes sammen i blokke og flisebilleder.
Ikke bare i bulk eksporteredes fliserne til søs fra Holland,
men også efter særbestillinger. Og mange danskere og andre
fremmede, som havde arbejdet i Holland, tog skibsfliscr med
hjem. Mange danske kaptajner bestilte et flisebillede af deres
skib i Holland. På den måde kom der tusinder af fliser til den
danske vestkyst, helt fra Hamborg til Kongeåen og fra Før til
Fanø. Blandt disse var der talrige skibsfliser og mange, der fore
stillede havets underlige væsner, de såkaldte „watervolk“. Disse
sidstnævnte fliser kan efter motivet deles i fire grupper:
1. Havuhyrer eller mærkelige fisk (fig. 8).
2. Figurer, halvt menneske, halvt fisk (fig. 19 i midten for
oven, fig. 27).
3. Menneskefigurer, ofte putti eller børn, siddende på en stor
fisk (fig. 9).
5*
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4- Mytologiske figurer fra den græske mytologi (fig. 4: He
lios o. a., fig. 19: Fortuna).
Disse flisemotiver har en helt anden baggrund end skibs
fliserne, selv om de ofte blev sammenstillet med disse, både i
skipperhjem og ombord på skibene. De fantastiske figurer er i
deres karakter og tegning barokke, kvindefigurerne går med
deres frodige runde former tilbage til rubensagtige typer, og de
mandlige væsner til renæssancens grotesker og de gængse myto
logiske fremstillinger.
Disse fliser med skibe og havfolk skulle både gavne og for
nøje. I en tid, hvor der hverken var skoler eller skolebøger, lærte
ungdommen de forskellige skibstyper at kende allerede i hjem
met, og sømændene har sikkert fortalt mange fantastiske histo
rier om oplevelser på deres sejladser, med Neptun, havfruer,
mærkelige fisk o. s. v. Kompositionen nåede undertiden op på
et højdepunkt; fra et fiskerhjem i Egmond stammer således
museets billede på 3 X 3 fliser ( fig. 8 ) med en havfrue i midten,
der med sin flitsbue skyder på forskellige fisk samt en slags sø
hunde, som ligner en blanding af virkelige hunde og ål. Ikke
mindre interessant er en anden komposition på 6 fliser ( fig. 19),
som fremstiller Fortuna mellem store fisk; meningen er måske
den, at lykkens gudinde skal beskytte fiskefangsten.
Højdepunktet for disse skibs- og havfolksfliser ligger i slut
ningen af 1600’erne. Betragter man de ti delfter-fliser med skibs
fremstillinger fra omkr. 1705 (fig. 24), er man klar over, at
efter dette kan man ikke nå højere. Men kulminationen begyn
der, kunsthistorisk set, allerede noget før, i anden halvdel af
1600-tallet, både med hensyn til skibsfliser (fig. 18 og 20) og
havfolksfliser (fig. 4). Allerede tidligere nåede man dog i Vestholland til en fuldkommenhed og teknisk meget fin gengivelse,
som det ses på flisen med den flagsmykkede pinasse (fig. 14)
og flisen med ostindiefareren (fig. 15), begge kopieret efter rade
ringer af Nooms og stammende fra tiden omkr. 1660’eme.
Typisk for disse to fliser er det, at de ikke er tegnet efter skabelon,
men udført i hånden af en mester, hvad der tydeligt ses i be
handlingen af skibet og havet. „Ossekop“-hjørnerne er derimod
tilføjet af en elev senere.
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Ved midten af 1700’erne kommer en ny stilopfattelse frem.
I hjemmene forsvinder egetræsmøblerne, og til rokokostilen og
mahognimøblerne passer manganfliseme bedre. Deres brunlige,
undertiden næsten lilla farvetone er mere sart i farven end det
kolde blå. Omkring 1750 er de fleste fliser manganfarvede. Da
den mangane dekorering krævede en fast og sikker hånd hos
maleren, træffes der kun få „store“ motiver i manganfarve;
således kendes der kun yderst få mangane skibsfliser, og disse
har motiver efter raderinger fra 1600-tallet. Pudsigt nok har
man til dem brugt sponser, som har været mere end 100 år
gamle, og man har også udstyret dem med gamle oksehovedhjørneornamenter, som ovenikøbet er malet hen over bølgerne.
Der har været sådanne mangane skibsfliser på Amrum og Før.
Den serie på 6 fliser, som Søfartsmuseet har erhvervet (fig. 29)
er taget fra en kamin i en bondegård fra 1700’erne i landsbyen
Andyk i nærheden af Enkhuizen. De repræsenterer den frisiske
flise på sit højdepunkt, med en pragtfuld glasur og en yndig
behersket nuancering af farven, og hertil en detailleret gen
givelse af selve skibene. Fabrikationen af disse fliser må have
været kostbar, og de er yderst sjældne.
Mangane fliser med fremstillinger af havfolk er ligeledes
yderst sjældne ; forfatteren kender kun to sådanne. De tilhørte
privatsamlingen Dr. van Tijen og var udlånt til den keramiske
afdeling på Rijksmuseum i Amsterdam, nu ejer Handels- og
Søfartsmuseet dem (fig. 27 og 28).
Forfaldet indtræder i anden halvdel af 1700’erne. Flisernes
kvalitet synker kunstnerisk set, og endnu værre bliver det i
1800’erne. I anden halvdel af i8oo-tallet må den hollandske
vægflisefremstilling, der så længe havde behersket markedet i
store dele af Europa, give op over for tapetindustrien og den
mekaniserede fliseproduktion. Eksporten til Danmark, som be
gyndte lige efter 1634, holdt op efter 250 års forløb. Dette skal
man ikke beklage, for alle fliser efter år 1800 er uden kunst
nerisk værdi.
1700-tallets anden halvdel har alligevel haft nogle bemærkel
sesværdige højdepunkter at fremvise. Flisebilledet opnåede sin
endelige form, ofte i stor fuldkommenhed, men også tit i en
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Fig. 29. Fartøjer med hollandske, spanske og burgundiske flag; flisebillcde
(3X2 fliser), mangan ; hjørneornament : „oksehoved“ ; frisisk ; o. 1760-70 ;
fremstillet efter ældre sponser fra 1600’erne, kopieret efter Reinier Nooms
(Zeeman) ; fra kamin i bondegård i Andyk ved Enkhuizen. - 1. række:
pinasse og fløjte ; 2. rk. : porcellænslastskib (i flaget en krukke) og salute
rende orlogsmand ; 3. rk. : orlogsskibe forliser på klippekyst, lokket ind af
„falske“ fyr (af vippefyrtypen) ; begge fliser tegnet efter samme spons, ret°g spejlvendt. Bølgerne forbinder fliserne to og to ved den såkaldte accolade.
382 X 256 mm.
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Fig. 30. Kamin i bondegård, tilhørende G. J. Borst, Oterleek ; over kami
nen ses det polykrome flisebillede med kanalpartiet (farveplanche) inden
det nedtoges i aug. 1956 og foræredes af gårdejeren til Handels- og Søfarts
museet. Til venstre artiklens forfatter.

charmerende ufuldkommenhed. Disse flisebilleder, som faktisk
altid blev fremstillet efter særbestilling, holdt sig betydeligt læn
gere fri for nedgang, i modsætning til de enkelte fliser, som
måtte indordne sig under kravet om billig masseproduktion.
Ganske vist blev der også lavet enkeltfliser på særbestilling til
eksport, f. eks. museets flise med et orlogsskib, som bærer både
danske og hollandsk flag; bølgernes behandling tyder allerede
på forfald (fig. 26).
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Fra midten og anden halvdel af 1700-tallet ejer Handels- og
Søfartsmuseet to smukke flisebilleder, begge frisiske: et stort,
blåmalet, på 20 fliser, forestillende fregatten „Louwiza“ (fig.
37’), og et polykromt på 20 fliser, forestillende en kanalhavn
med ialt 13 småskibe ; behandlingen af træernes løvslag viser
klart, at billedet er stærkt kinesisk påvirket, medens rammen er
neo-klassisk, tydeligt efter fransk indflydelse ( farveplanche ).
Man går over til at lave hver eneste flise til en hel lille kom
position, som i museets flisebillede fra o. 1790 (fig. 35).
I sidste halvdel af 1700’erne opstår den store flise, en flise af
afvigende format, ikke beregnet til at være et dekorativt byg
ningselement i væggen, men helt selvstændig i brug og virk
ning, nemlig den såkaldte plaque (platte), beregnet til ophæng
ning. Dens formgivning står ofte under rokokoindflydelse med
rocaillemønster, sjældnere er den enkel i mønstret. Disse platter
blev altid fremstillet på særbestilling og fremtrådte som et slags
visitkort for flisefabrikkerne for at vise hvad de formåede. Over
hele Europa efterlignede man denne franske mode ; også i Kel
linghusen fremstillede man platter, som nu er yderst sjældne.
Enkelte eksempler findes i Landesmuseum i Slesvig og i Museum
für Kunst und Gewerbe i Hamborg.
En enkelt gang finder man daterede platter, også fra Kelling
husen. Handels- og Søfartsmuseet har erhvervet en platte, som
formentlig er fremstillet i Bolsward, i hvert fald er den frisisk
(fig. 34). Den er dateret „Anno 1780“ og er sikkert lavet på
bestilling af en skibsreder og købmand, eller som gave til ham ;
man ser afmalet hans små skibe liggende ved kajen ud for hans
pakhus og bolig. Efter baggrundsprospektet at dømme kan det
være byen Bolsward i Frisland. Da sådanne platter ofte blev
lavet som gave til fliseskippeme, kan man måske antage, at
denne er blevet fremstillet til en reder, der har eksporteret på
gældende fabriks fliser. I Rijksmuseum i Amsterdam findes en
tallerken, fremstillet i Delft og med påskrift „De porseleynschipper“, og i Museum für Kunst und Gewerbe i Hamborg
en flise med skibsbillede, signeret KH/1794, - begge sandsyn
ligvis paralleller hertil. Søfartsmuseets platte, der er udført som
et komplet maleri, er erhvervet fra Collectie van Bergen. Man
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Fig. 31. Hollandske småfartøjer ; flisebillede (2 fliser), blåt; „sponstegel“
(skabelonflise) ; hjørneornament: „oksehoved“; frisisk; omkr. 1780. 140 X 270 mm (247 : 56).

ser tydeligt, at flisemaleren i dygtighed overgår den „walker“,
som har givet platten dens plastiske form ; hans fingre ses i af
tryk langs randen, - men man lavede jo heller ikke platter hver
dag. Meget interessant er det, at den pragtfulde hvide tinglasur
også dækker hele bagsiden. Et par huller til ophængningssnoren
er anbragt under øverste rand.
Efter 1800 prøver man at efterligne platterne i fliser. Man
laver hver enkelt flise til et helt lille maleri (fig. 36). Det er
ikke svært at se forskellen på disse og på fremstillingen af fre
gatter og havfolk blot 120 år før.
I anden halvdel af 1700’erne, ja helt op til 1890, blev Wan
Li-fliserne efterlignet i Rotterdam i forbavsende god imitation
og i god tykkelse. Bymuseet i Alkmaar ejer således en kamin
med „falske“ polykrome Wan Li-fliser. Efter 1760 begyndte
man også i Frisland at efterligne de tegninger af småskibe, der
fandtes på fliserne fra 1600’ernes begyndelse, og det blev man
ved med lige til i860 (fig. 31). Sådanne sene skibsfliser gen
kendes dog nemt på gengivelsen af havet. Det er således ganske
interessant at sammenligne søen på de 16 fliser fra o. 1650 (fig.
7) med den frisiske efterligning fra o. 1780 (fig. 31). Man imi
terede også efter 1790 havfolk-fliser. Disse er dog let genkende
lige på de sene hjørneornamenter og den kunstnerisk ringe kva-
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Fig. 32. Christiansø fæstning (?) med russiske, hollandske, svenske og dan
ske skibe ; bakkebord, mangan ; rocailleramme ; med Christian VII’s mono
gram ; fra Slesvig; slutningen af 1700’erne. - 560X830 mm (170:49).

litet. Man gav ofte imitationerne samme tykkelse som deres for
billeder; eksperter kan dog nemt udskille de yngre. Det kan
nævnes, at man i vore dage i Turnhout har begyndt en belgisk
fliseindustri, som (desværre) på raffineret måde forstår at efter
ligne gulvfliser med blyglasur fra 1500-tallet.
Handels- og Søfartsmuseet ønskede at opbygge en beskeden
samling af hollandske fliser, som har været så tæt knyttet til
søfarten, til skibet, ja til selve sømandslivet, - som en dansk re
præsentation af typen vægflise med maritime motiver. Det var
ikke så ligetil at opfylde dette ønske. På Sønderjyllands vestkyst
findes stadigvæk skibsfliser og enkelte flisebilleder, men disse
skulle være forbeholdt Tønder museum, som ejer den største
samling hollandske fliser i Skandinavien, ja den største samling
uden for Holland i det hele taget. Rømø er allerede plyndret ;
Kommandørgaarden er delvis rekonstrueret, hvad fliser angår.
På Fanø er der fliser endnu, ligesom på de sydslesvigske øer
Før, Amrum og Sild. Importen af fliser til hertugdømmernes
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Fig. 33. Interiør fra kommandørgården på Rømø : „sydstuen“ med flisebe
klædt vinduesvæg. - Fot. Nationalmuseet.

vestkyst har været stor. I året 1719 eksporterede den frisiske by
Makkum ikke mindre end 260.000 fliser til Tyskland og Dan
mark, og vi ved, at der år 1784 kom en komplet ladning „blom
sterpotte “-vægfliser til Keitum på Sild. Men det må anses for
uheldigt, om man bortfører flere fliser fra disse øer, end det har
været gjort. Der er allerede forsvundet altfor mange, så resten
bør blive dér; en gammel kommandørgård eller et fiskerhjem
mister jo sin værdi, når fliserne borttages. Det har man en
levende fornemmelse af, når man har været i Königspesel på
Hallig Hooge eller i kommandørgården på Rømø (fig. 33).
Med flisernes anvendelse i småhjem var man igen kommet til
bage til flisens oprindelige funktion, at være et nytte- og et skøn
hedselement i borgerlige hjem og i hverdagslivet, efter at den
havde været et kuriosum og særlig brugt i fyrstelige boliger.
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Det er forkert at antage, at fliserne er kommet til fiskerhjem
og kommandørgårde under påvirkning fra byerne, som det jo
så ofte var tilfældet med møbler og boligmontering, og at de
bibeholdtes her, mens man i byerne gik over til de moderne
tapeter, kort sagt at fliserne skulle være „sunket kulturgods“.
Det var takket være den gamle kulturforbindelse søværts, at
fliserne blev bragt til Danmark, specielt til vestkysten af hertug
dømmerne, men også til Læsø, Tåsinge o. fl. steder.
Man begyndte ofte med at sætte fliser op i stuen, hvor de var
mest nødvendige, f. eks. som isolering mod fugt på vindues
væggen og mod varme omkring kaminen. Senere opstod der hos
mange sømænd og kaptajner et ønske om at fortsætte med at
sætte fliser op, fordi de godt kunne lide dem og syntes de så
repræsentative ud. Dette forhold forklarer, hvorfor der findes
gamle hjem med vægge, som har fliser fra forskellige perioder,
og hvorfor ofte stadsstuen („pesel“) er udstyret med fliser.
Hertil kommer, at man fra Holland ikke altid har eksporteret
sine kunstnerisk bedste fliser til disse øer {Das Kachelbuch viser
tydeligt, at det ofte var 2. klasses fliser - alle frisiske -, der gik
til øerne). Dette forhold er ganske logisk ; i 1700’erne var prisen
af afgørende betydning. Holland eksporterede ofte sin bulk
ladning til dumpingpriser; Kellinghusen-fliserne, som ikke har
skibsmotiver, findes kun på de steder, hvor de hollandske far
tøjer ikke kunne komme. Kun dér havde de nogen salgschancer.
Da det var af betydning for museet enten at erhverve væg
fliser fra det gamle danske område, eller direkte fra Holland,
tog man den beslutning at skaffe flisebestanden fra Holland,
ikke mindst for ikke at berøre Tønder museums interesser. Men
i Holland er det nu også vanskeligt at tilvejebringe en specialflisesamling. Eksperter antager, at mere end 100.000 fliser hvert
år går ud af landet, hovedsagelig til USA og Vesttyskland. Turi
ster køber dem og tager dem med hjem. Den tid kan snart
komme, hvor der ikke mere vil være noget flisemarked i Holland.
Retningslinjen for Handels- og Søfartsmuseets erhvervelser
skulle være den, at det udelukkende skulle dreje sig om fliser,
som lige så godt kunne have været i Danmark fra gammel tid,
og bestanden skulle være en repræsentativ enhed på fire måder.
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Fig. 34. Havneparti, muligvis i Bolsward ; platte („plaque“), blå/mangan ;
tinglasur på for- og bagside ; dateret 1 780, frisisk. Formentlig fremstillet på
bestilling af eller som gave til lokal købmand og skibsreder (fliseeksportør?),
hvis privatbolig, pakhus og skibe er afmalede, og måske lavet på fabrikken,
som ses på fig. 17. - Har været i Collcctie Dr. van Bergen. 200 X 308 mm.

Først og fremmest kulturhistorisk: fliser med skibsmotiver fra
1650 til slutningen af 1800’erne, i hovedsagen frisiske, idet den
danske fliseimport i alt væsentligt kom fra Frisland med Harlin
gen som udførselshavn. Dog kom den frisiske fliseindustri og
-eksport via Harlingen først rigtigt i gang efter 1670, da im
porten af frisiske fliser blev forbudt i Vestholland. Der måtte
søges en ny eksportvej, og det blev så vejen til Danmark og
Østersølandene, medens fliserne fra Delft og Rotterdam gik
sydpå, bl. a. helt til Indien. De maritime fliser i museets sam
ling skulle derfor gerne for en stor dels vedkommende være vest
hollandske. De frisiske flisers store salgsmulighed var deres lavere
pris, og af den grund er der som omtalt kommet en hel del
fliser til de nordfrisiske øer, som ikke står på højde med delftske
og rotterdamske fliser. De frisiske fliser står altid motivmæssigt
i kontakt med skibet og landet. Det ses tydeligt på fig. 23, - et
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Fig. 35- Stiliserede hollandske kystmotiver; flisebillede (2X2 fliser), man
ganlilla ; „sponstegel“ ; hver flise med bladornamenteret ramme ; frisisk ;
omkr. 1780-1800. - 265 X 269 mm (246: 56).

sådant motiv med fyrtårn og småskibe i baggrunden kan kun
være frisisk -, på kanalprospektet (farveplanche) og på de sene
fliser med stiliserede kyst-, havne- og kanalpartier (fig. 35, 36,
39). - Fliserne skulle så vidt muligt fremstille et større antal tidli
gere skibstyper, efter 1790 dog kun en enkelt (før de blå fliser er
der kun eksporteret små 500 polykrome fliser til Danmark, — dog
ikke skibsfliser ; sådanne fandtes i Emmerlev ved Højer). Kunst
historisk set skulle man kunne følge udviklingen i emnet : fra de
små skibe - fiskerbåde, sildebysser - til de store skibe, fra de
blå enkelte skibsfliser til de store blå flisebilleder, fra de enkelte
havfruer og fisk til de store manganfarvede flisebilleder; end-
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Fig. 36. Hollandske kanalmotiver; flisebillede (2X2 fliser) ; manganlilla;
„sponstegel“ ; hvert motiv i cirkel ; hjørneornament : afart af „oksehoved“ ;
frisisk; omkr. 1820. - 272 X 265 mm (416: 56).

videre skulle bestanden give eksempler på begyndelse, højde
punkt og forfald. Den tredie og måske mest komplicerede op
gave var af søhistorisk-teknisk art: fliserne skulle danne en en
hed, som viste udviklingen af skibstyperne, og helst så mange
typer som muligt: sildebysse, kufskib, fløjte, fregat, men også
grønlandsfarer (hvalfanger), sundfarer, „straatvaarder“ (fartøj
der gik på Middelhavet, gennem „de Straat van Gibraltar“),
ostindiefarer, og om muligt den spanske indflydelse i sejl og type
blandt de mindre hollandske skibe. Og endelig skulle fliserne
keramisk set være af teknisk høj standard, uden beskadigelser og
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Fig. 37. Hollandsk fregat „Louwiza“ ; flisebillede (5X4 fliser), blåt ;
frisisk (formodentlig Makkum) ; omkr. 1790. - 627 X 502 mm
(19:56).

gerne eksempler på højdepunkterne og på sjældne varianter;
blandt de sidste kan nævnes de to lyserøde fliser (fig. 11 og 12),
forestillende en fløjte og havfolk ; farven er som nævnt opstået
på grund af iblandet jern i tinglasuren, måske ved et uheld,
måske som et eksperiment. Endvidere skulle der være et par
vragfundne fliser, en del af selve skibet (fig. 9 og 10).
Inden for denne begrænsning og baseret på disse krav har
Handels- og Søfartsmuseet opbygget sin bestand ; den består af
3 flisebilleder med skibsmotiver: et kufskib (blåt, 1600-tallet),
en fregat (blåt, 1700-tallet) og et havneparti (mangan-poly-
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kromt, 1700-tallet), samt 69 skibsfliser, hvoraf 38 fra 1600-tallet, 25 fra 1700-tallet og 6 fra 1800-tallet; endvidere 23 hav
folksfliser, hvoraf 21 fra 1600-tallet og 2 fra 1700-tallet. Endelig
to fliser med fyrtårne, en fra 1600-tallet og en fra 1700-tallet.
Ialt 97 fliser, hvoraf 61 fra 1600-, 30 fra 1700- og 6 fra 1800tallet.
Ikke bare fliser, men også fajancer har været inspireret af
søfarten; det samme gælder også brugsgenstande ombord på
skibene. Et særlig smukt eksempel på den maritime fajance ejer
Handels- og Søfartsmuseet i en skål fra 1600’erne, oprindelig i
samling van Tijen (fig. 6), samt et fragment af et fad, fundet
i et vrag i Zuidersøen, fra slutningen af 1690’erne, med påmalet
motiv efter Nooms: et skib med bugnende sejl og med folk i
riggen. Dette eksempel viser tydeligt, at man brugte den samme
dekoration både på de fliser og de fajanceting, som samme
fabrik fremstillede. Vi ved, at Holland i begyndelsen af 1600tallet havde mere end 80 fabrikker, som producerede over 1
million fliser om året ; men desværre er der kun bevaret få af de
tallerkner og fade, som ligeledes blev fremstillet i store mængder
på de samme fabrikker, - det var jo brugsgenstande, som let gik
i stykker. Så meget interessantere er dette fragment, som må
siges at være meget sjældent (fig. 22, jfr. motivet med fig. 21 ).
Sådanne fajancer med skibsdekorationer er sikkert blevet fabri
keret specielt til søens folk, skippere, redere osv.
Samlingen af hollandske vægfliser med maritime motiver hen
leder på en smuk måde opmærksomheden på den gamle kultur
tråd mellem Holland og østersølandene, som eksporten af disse
fliser spandt. Samlingen er kulturhistorisk repræsentativ for de
millioner af gamle fliser, som dengang afsattes i Danmark, og
er i kunsthistorisk henseende en samling af høj kvalitet.
Den bedste samling hollandske fliser i hele verden findes i
Rijksmuseum Huis Lambert van Meerten i Delft. Dette fajance
museum har også den smukkeste samling fliser med maritime
motiver, men blandt de øvrige europæiske museer hævder Han
dels- og Søfartsmuseets flisesamling sig på en særdeles smuk
måde. Man kan næppe heller tænke sig en bygning, der bedre
end Kronborg egner sig til anbringelse af en samling hollandske
6
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fliser ; slottets arkitektur betyder jo et af højdepunkterne for den
hollandske renæssance, og fliserne var et dekorativt bygnings
element, som netop blev skabt på den tid. Også historisk set er
det rimeligt, at der på Kronborg findes en kvalitativt højtstående
samling som minde om den store kunstindustrielle eksport fra
Holland til søs i 16-1700’erne. Efter den tid følger nedgangen
både i handelen og søfarten og i flisernes kvalitet.
Vi har omtalt, at flere af Handels- og Søfartsmuseets ny
erhvervelser tidligere har tilhørt Collectie (samling) Dr. van
Tijen i Monnikendam (f. eks. fig. 6, 19, 31, 35). Det kan sam
tidig bemærkes, at andre stammer fra cn anden berømt privat
samling, Collectie Dr. van Bergen i Zeist (fig. 4, 14, 15 og 24).
Almindeligvis kaldes fliser for „kakler“ i daglig tale. Det er
imidlertid en forkert sprogbrug, som dog også træffes i Tyskland
(„Fliesen“ og „Kacheln“). Ordet flise må forbeholdes de fajancelerplader, som er forsynet både med tin- og (gennemsig
tig) blyglasur, og som oprindeligt blev brugt til gulvbelægning
og senere til vægbeklædning. Gulvfliser kaldes på hollandsk
„vloertegels“, vægfliser „wandtegels“.
Ordet „kakkel“ stammer fra latinsk „caccus“ (= gryde, kar)
og blev anvendt om de lerpotter, som man murede ovne op af.
Det mest hensigtsmæssige er da at bruge „kakkel“ for de ler
plader, som er bestanddele i ovne (jfr. det danske ord kakkel
ovn, som nu ganske vist også i daglig tale bruges om jernovne,
skønt det henviser til lerovne). I mange tilfælde har disse en
ornamental lighed med fliserne. Endvidere om bloklignende ler
plader, som blev brugt i kaminer som beskyttelse mod den åbne
ild, før kaminplader af jern omkr. år 1620 blev taget i brug.
Sådanne kakler kaldes på hollandsk „haardsteen“ ; de er ofte
daterede og ornamenterede under burgundisk indflydelse, f. eks.
med reliefportræt af kejser Karl V (død 1555). De har ikke
glasur og må betegnes som en mellemform mellem gulvflisen
med blyglasur og vægflisen med tinglasur. De er i vore dage ret
sjældne; forfatteren ejer en med datering 93 (= T593) og
Karl V’s portræt.
Det må derfor også anses for at være sprogligt forkert at tale
om „kakkelborde“ for fliseborde, ligesom at man på tysk bruger
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Fig. 38. Hollandsk tjalk ; flise, motivet blåt i ottekantet udsnit i mangan
farvet ramme; „sponstegel“ ; hjørneornament: blomst; omkr. 1780-90. 128 X 128 mm (243 : 56).

Fig. 39-

Fig. 40.

Fig. 39. Hollandsk kystparti ; flise, mangan ; „sponstegel“ ; fantasiramme
om cirkel; frisisk; omkr. 1830-40. 134 X 134 mm (244: 56).
Fig. 40. Hollandsk kystparti ; flise, blåt motiv i ottekantet udsnit i mangan
ramme; „sponstegel“; hjørneornament: blå nellike; omkr. 1875. 132 X 132 mm (245 : 56).

udtrykket „gekachelte Räume“ for rum med flisevægge. Det
hollandske ord „tegel“ om flise viser tilbage til det latinske „tegula“ (= tagsten), jfr. den engelske betegnelse „tile“ og den
franske „tuile“. Helt korrekt kan man betegne de her behand6*
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lede fliser som nordnederlandske fajancevægfliser, i modsætning
til f. eks. de polykrome fliser, som brugtes til Kronborg, da slot
tet blev opført, og hvoraf nogle brudstykker er bevaret i slottets
bygningsmuseum. De ser ud til at være fremstillet i Antwerpen
omkr. 1580 og er sydnederlandske fajancegulv fliser.
Flisen er altid udført som et dekorativt bygningselement i
interiørkunsten; den må derfor opfattes som et stykke kunst
industri og ikke som selvstændig kunst. Den må altid betragtes
som en del af en større funktion: væggen. I fajanceflisens bro
gede verden er der imidlertid en skønhed af ikke ringe styrke, og
den har opnået højder, som Søfartsmuseets flisesamling giver
mange eksempler på. Fliserne giver ikke blot udtryk for bestemte
stilarter, men når langt ud over den snævre tilknytning til sted
og tid og giver den tænksomme beskuer et skønhedsindtryk af
evighedens værdi.
Indramningen af fliserne bør ske så diskret som muligt, idet
de skal vises som bygningselementer og ikke fremhæves som selv
stændige kunstværker. Museets konservator, Chr. Nielsen, har
fundet frem til en ideel indramning med ganske smalle rammer
af lyst ubehandlet fyrretræ, der kun dækker siderne men ikke
rager op over flisens overflade. Kronborgs hvide vægge er ideelle
til ophængning af disse fliser.
Måske kan det være af interesse at opstille følgende liste over
særdeles sjældne stykker i Handels- og Søfartsmuseets fajanceog flisesamling, idet det drejer sig om genstande, hvoraf ingen
tilsvarende er kendt i hollandske museer og i den foreliggende
faglitteratur :

Desserttallerken (fig. 1).
Skål (mangan/blå) med skibsmotiv (fig. 6).
2 fliser med lyserød farve i glasuren: fløjte og havfolk (fig.
li og 12).
Fragment af skål med skib (fig. 22).
Blå flise med orlogsskib med danske og hollandsk flag
(fig- 26).
2 mangan fliser: havfolk (fig. 27 og 28).
6 mangan fliser: fartøjer (fig. 29).
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Polykromt flisebillede : kanalparti (farveplanche).
Bordbakke, mangan: Christiansø (fig. 32).
Platte: havneparti i Bolsward (?) (fig. 34).
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ORLOGSFREGATTEN DIANA
OG DENS BESÆTNING UNDER KRIGEN

MED ENGLAND 1807-14
Et kapitel af „Prisonens“ historie
Af

Carl Roos
i.

Fregatten Diana

forsommeren 1807 blev det bestemt, at fregatten Diana
skulle afløse fregatten Fylla i de vestindiske farvande. Kap
tajnløjtnant Christian Nicolai Meyer blev udset til chef og
modtog ordre til „at antage sig fregatten og besørge samme
ekviperet, provianteret og bemandet, samt bragt i fuldkommen
stand og lagt udenfor Bommen efter forudgående anmeldelse
hertil“, dvs. til Admiralitetet. Udenfor Bommen vil sige ud af
flådens leje, på inderrheden. Den 6. juli hejser han kommando
og lader skibet varpe ud ; de følgende dage bringes proviant,
„fadeværket“, „varegodset“, sejl, krudt etc. ombord; besætnin
gen fuldstændiggøres, og den 17. juli lettes anker. Diana skulle
lægge vejen over Algier for at aflevere skyldig tribut til Deyen :
så og så mange spanske piastre, der blev indladet i 5 fustager,
og hvorom kaptajnen skulle afhente mundtlig forholdsordre,
samt 15 centner „morter jernplader“. Den 1. september anløber
Diana Malaga, og den 7. ankrer den på Algiers rhed. Da den
derfra går nordpå, møder den en engelsk fregat og får under
en fredelig samtale underretning om krigen og Københavns
fald ; med bræk på bovsprydet søger den ind til Cartagena i
Spanien, som den siden ikke mere skulle forlade under dansk
flag. I maj 1808 rejser Spanien sig mod Napoleon, Danmarks
allierede, i juli 1809 slutter Spanien alliance med England;
spansk krigserklæring til Danmark følger, og den 26. september
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i8o9 beslaglægger spaniolerne Diana. Flaget stryges, mandskab
og officerer fjernes og bliver krigsfanger. Siden ser de Diana gå
og komme under spansk flag, til den endelig i november 1810
forsvinder ud over Atlanten med kurs mod Sydamerika. De ser
endvidere andre forhen danske orlogsmænd, krigsbytte fra 1807,
under engelsk flag : Ørnen, Rota, Eideren, Dragen, Norge.
Fregatten Diana var ved siden af Prins Christian Fredrik den
eneste søgående danske orlogsmand, der ikke blev taget ved Kø
benhavn, da de under affæren var andetsteds. Christian Fredrik
mødte som bekendt sin skæbne ved Sjællands odde 1808 ; Diana
er således det allersidste af flådens skibe, der - omend under
blokade - endnu 1809 havde dansk flag og vimpel vajende.
De der 1810 så Diana forsvinde for sidste gang var 40 mand
af besætningen, som i Gibraltar ventede på transport til Dan
mark ; det følgende langvarige kapitel af deres krigsskæbne ud
spilledes på Atlanten og i den engelske prison. Den resterende
fåtallige rest af mandskabet passerede Gibraltar et år efter,
under ledelse af chefen, der først da efter ordre kunne forlade
Spanien. Til sin overraskelse og harme erfarede han ved an
komsten til Themsen, at de 40 mand, som han forlængst troede
i fædrelandet, endnu sad fast ; han tog strax initiativet til at få
dem fri, hvilket lykkedes ; de var da smeltet sammen til 34. Disse
ankom til København omkring 1. september 1812 og meldte sig
på Gammelholm.
Dette er det nøgne skema for begivenhederne. Det følgende
skal skildre disse i detailler og belyse de menneskeskæbner, der
var implicerede. Vi vil mane dem frem af deres glemte grav.

Det er så heldigt, at kilderne flyder rigeligt, idet ikke blot
skibspapirerne er reddet, men også en del private dokumenter.
Skibspapirerne omfatter skibsjournalen (logbogen), der blev ført
af i. styrmand i 4 storfoliobind og som standser med beslaglæg
gelsens dato; dernæst proviantjournalen, ført af proviantforval
teren, og endelig økonomi-, justits- og kommandoprotokollen, af
hvilke den sidste for os er vigtigst. Justitsprotokollen redegør for
den forskriftsmæssige behandling af afdødes og deserteredes ef
terladenskaber, der blev solgt ved auktion ombord ; de opnåede
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Fig. i. Titelblad til Hans Bertel Ribers håndskrevne „Ciffre-Bog“.
Svendborg Amts Museum.

9°
beskedne priser er indført. De administrativt tildelte straffe ind
føres ikke. Økonomiprotokollen noterer forbrug af medført
„varegods“, tømmer, jern, sejldug, tovværk etc. ; foretagne
kassationer af gods, der er bleven ubrugeligt, motiveres, nyind
køb anføres med pris. Proviantjournalen gør i afsnittet Daglig
journal rede for enhver afvigelse fra den reglementerede „spisetaxt“ ; extra tildeling af fersk kød, krydderier (sennep, eddike)
samt af brændevin, øl og - under opholdet i Spanien - vin
bemærkes og motiveres, t. ex. ved Kongens fødselsdag, hårdt
arbejde o. 1. Proviantjournalen leverer os tillige en fuldstændig
fortegnelse over besætningen. Det er den såkaldte „køkkentæn
dingsrulle“, proviantforvalterens liste over dem køkkenet skulle
forpleje. Alle ombordværende anføres med nummer og navn
- der er ialt 161
ud for officererne bemærkes, at de forplejes
på egen bekostning. Køkkentændingsrullen afsluttes med be
slaglæggelsen, hvor den erstattedes af „køkkenslukkelsesrulien“,
denne viser en afgang af næsten halvdelen; der var kun 87
mand til rest.
Hoveddokumentet, kommandoprotokollen, indeholder i kopi
foruden de medgivne forholdsordrer alle ind- og udgåede skri
velser, dvs. chefens rapporter og modtagne ordrer, desuden
korrespondancen med konsulerne i Algier og Spanien og med
gesandten i Madrid. Chefens sidste rapport, afgivet efter hjem
komsten samt en rapport fra en af løjtnanterne danner et sup
plement.
Disse officielle dokumenter får baggrund i en række private.
Tredje styrmand medførte sin studiebog fra navigationsskolen,
som han kalder „cifrebog“, dvs. facitbog, og på en række blade
i denne fører han sin egen skibsjournal indtil ankomsten til Car
tagena ; oplevelserne i denne by behandles derpå i en lang række
optegnelser, og disse får intim belysning ud fra nogle få bevarede
aktstykker og breve. - Også en anden af besætningen, en kon
stabel, førte bog over sine oplevelser, og endelig har en tredje,
der ikke hørte til skibet, en koffardimatros, hvem krigslykken
bragte ombord på Diana og i forbindelse med chefen, efterladt
sig erindringer. En enkelt datering kan vi hente fra en dagbog,
der stammer fra en Nybodermand ; den ender med en ganske
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kort notits om Diana i anledning af, at hans søn Knud, der
havde faret med skibet, en aften sent kom hjem fra den spanske
prison, hvor han havde siddet 5/2 år.
Meddelelserne fra privat hånd er - som vi skal se - ikke altid
pålidelige; men benyttet med kritik, gør de det muligt at op
ridse et omtrent lige så levende billede af Diana og dens mænd,
som jeg ved hjælp af andre dokumenter kunne give af den
engelske prison.
Personalhistoriske oplysninger om fregattens officerer findes
hos Topsøe-Jensen og Marquard, således også om chefen, da
værende kaptajnløjtnant Christian Nicolai Meyer. Han var født
1768 og altså en moden mand, da han overtog Diana. Under
det årelange ophold i Spanien avancerede han 1809 til kaptajn ;
det følgende år, 181 o, tildeltes der ham i hans fraværelse kom
mandoen over „1. matroskompagni 4. division“ „med det for
en kaptajn og kompagnichef reglementerede gehalt“.
Fregattens styrmænd var alle tre fra Svendborg. Om 1. styr
mand, Carl Dreier, ved vi kun, at han døde af „pest“ i Car
tagena. 2. styrmand, Andreas Henrik Carre, var norskfødt, men
kom til Svendborg allerede som dreng; da han gik ud med
Diana var han blot 17-18 år. I Cartagena blev han, som Dreier,
angrebet af pesten og derefter angivelig sindssyg. Anfaldet har
dog været forbigående; han vendte hjem til Svendborg, blev
gift med en købmandsdatter i byen, tog 1818 borgerskab som
købmand og brændevinsbrænder, havde eget skib i søen og
døde 61 år gammel 1850 som prominent og anset borger, kirke
værge og medlem af havnekommissionen. 3. styrmand (som
køkkentændingsrullen forøvrigt kun giver rang af „mat“), for
fatteren af Cifrebogen, Hans Bertel Riber, var som Carre født
1789 og havde altså sin krigsskæbne i sin første blomstrende
ungdomstid. Han bar den med lyst og frejdigt mod og vendte
ubrudt tilbage. I lighed med Carre tog han 1820 borgerskab
som købmand og brændevinsbrænder og døde 1850. Han er den
af Dianas besætning, vi ved mest om (fig. 5). Han tilhørte en
gammel Svendborgslægt, der endnu i vore dage, højt anset, er
med til at præge byen.
På indersiden af bindet om Cifrebogen står under dato
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Svendborg 11. febr. 1806 : „Denne bog tilhører mig Hans Riber
med rette. Dette siger jeg med sandhed. Hvo som stjæler den,
han er som en broder til mestertyven Per Mekelsen“. På titel
bladet læses med dateringen København d. 8. maj 1806:
„Gud lade mig lære dette, som jeg haver begyndt på i denne
bog, at det kan være mig til (et overstreget ord), og når nogen
engang vil antage mig som styrmand, at jeg da kan styre, hvad
kurs jeg agter og vil uden mindste fejl i nogen måde, så det
kan være mig til ære og anseelse og til gavn. Og at den almæg
tige Gud stedse vil følge mig og bevare mig fra alt ondt, at det
kan gå mig vel, hvor jeg skal vandre hen. Det er det eneste og
bedste, som jeg må bede Gud om“ (fig. 1 ). 1807 kom han påny
til København, og logerer fra marts hos sin morbroder Strarup,
han noterer omhyggeligt, hvad opholdet koster med og uden
tørkost. Sit tøj får han vadsket hos en moster i Fredensborg, og
han er velforsynet: 15 skjorter, 9 par strømper etc., ja endog
2 nathuer. Han noterer adresser på folk, han skal besøge i Kø
benhavn. På Diana melder han sig den 12. juli. Med et ordspil
på dens navn tilføjer han senere i den strenge tid: „Daniel i
løverkuglen ( !), den bør have det navn“. Bag i bogen er ind
ført en række „arier“, signerede med hans navn, de handler om
kærlighed og sømandsliv; i Cartagena digtede han 1809 en
munter vise til trøst i nøden ; vi citerer den nedenfor.
Forfatteren af den omtalte „dagbog“ hed Hans Christophersen og var, som køkkentændingsrullen oplyser, konstabel; han
selv meddeler, at han efter hjemkomsten strax blev udkom
manderet som „regnskabsfører“ på en kanonbåd. Den såkaldte
„dagbog“ fører sin titel med urette; som vi senere skal vise, kan
notaterne kun delvis være samtidige, der er snarere tale om
senere bearbejdelse af erindringer. Det er lidt påfaldende, at
han omtaler Diana som „korvet“, skønt denne betegnelse for
en „let fregat“ først c. 1818 blev officiel i Danmark; på spansk
hed den ganske vist korvet. En mærkelighed, som man gerne
ville have forklaring på, er den ordrette overensstemmelse i
adskillige stemnings- og situationsbilleder mellem Riber og Christophersen ; den ene må have skrevet den anden af eller begge
en fælles ukendt kilde. Forholdet er et andet og mere påfal-
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dende end det i min bog Prisonen (side 6) omtalte mellem
to krigsfangedagbøger fra den engelske prison.
Koffardimatrosen var norsk og hed Gerhard Sandberg. I en
dagbog af langt senere dato indfletter han erindringer fra
krigens tid. Fuldskibet Resolution, hvormed han 1806 var for
hyret, måtte på grund af havari søge tilflugt i Cartagena, hvor
Diana allerede lå. Da skibsføreren vil afmønstre mandskabet,
søger det bistand hos Dianas chef, der også griber handlekraftigt
ind og siden efter ordre hjemmefra tager det ombord. Til Sand
bergs senere oplevelser i Spanien kommer vi tilbage ; han hørte
til det sidste hold af Diana-folk, der 1812 forlod det fremmede
land i kaptajn Meyers følge. Han tog derpå examen i Køben
havn og blev 1813 overstyrmand på orlogsbriggen Falster, der
kommanderedes af kaptajn P. F. Wulff, ikke at forvexle med
Dianas næstkommanderende H. E. Wulff, der dengang som
kaptajnløjtnant var afkommanderet til fæstningen Christiansø
og ved lejlighed herfra førte kanonbådskrig.
2. Diana under sejl
Foruden konstruktionstegningen er der bevaret 3 billeder af
Diana, som vi alle gengiver. Styrmand Riber gjorde en „fortu
ning“, dvs. en skizze på den sortladne Spanske Sø, uden kunst,
men fuld af sans (fig. 2). En vis Thomsen, måske den af office
rerne, der bar dette navn, tegnede den to år senere, 1809, i Car
tagenas havn, faglig korrekt og lidt tørt, og alligevel således som
han ønskede sig den : for fuldt sejlpres i åben sø med flyvende
flag og vimpel (fig. 3). Endelig fastholdt en vis N. J. Pedersen
situationen fra september 1807, da fregatten under salut fra alle
sine kanoner løb ind i den reddende havn (fig. 4). Den er efter
at have passeret den store bugt bag indløbet fra Middelhavet,
på vej gennem den smalle åbning mellem klipper til den indre
havn. Indenfor denne møder den en spansk fregat, vagtskibet
St. Sebastian, der ligger med åbne kanonporte, mens fortet ved
indløbet venskabelig hilser den velkommen med dannebrog;
adskillige mindre fartøjer ses, og bag alt et prospekt af byen.
Bygningerne langs kajen er militærhospitalet, kadetakademiet’
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og arsenalet med flådens leje ; i dette ligger 6 orlogsskibe på rad,
alle aftaklede, over for dem ses den kolossale mastekran. På
bjergtoppene t. h. og t. v. ses henholdsvis en anselig borgruin og
en optisk telegraf (en mast rejst på et tårn og med tre ræer).
Billedet af selve fregatten er udført med saglig nøjagtighed i
detaillerne; sejlføringen er just den vi finder beskrevet i kap
tajn Meyers rapport; vant, stag og barduner, taljer etc. er alt
korrekt, Dianas navn læses på agterspejlet. De minutiøse detail
ler i byprospektet tyder på, at maleren ikke har arbejdet efter
naturen, men efter et forlæg ; at forlægget har været fra fredens
tid, tør måske sluttes af de aftaklede skibe. Den stærke kølvands
stribe er sagtens fantasi, fregatten er formentlig bleven varpet
ind. Billedet er signeret N. J. Pedersen, om hvem intet kan op
lyses, medmindre han er identisk med en af de to J. Pedersen
(en tømmermand og en menig), der ifølge køkkentændings
rullen var ombord.
Diana var en god sejler; Riber taler derom, og da kaptajn
Meyer efter beslaglæggelsen, under henvisning til krigsartiklernes
paragraf 195, karakteriserer sit skib, rapporterer han: „Fregat
ten Diana bærer sine sejl superbe, er stiv, styrer prægtig, rider
til ankers meget magelig. Den største fart, jeg har gjort, er 10-11
mil i vagten med 2-3 stregers rumskøds tiltagende kuling fra
stiv bramsejls til 2-rebet mærssejls“. En vagt er 4 timer, mil
betyder her ikke sømil, men danske mil ; den angivne fart var
den gennemsnitlige for et godt skib.
Diana var bygget 1804 på Bodenhoffs Plads og altså ret ny ;
det var en „let fregat“, der førte sit skyts på et enkelt, halvt
åbent dæk, (konstruktionstegningen taler om „kulen“). Bestyk
ningen bestod af 4 8-punds kanoner samt 16 3 o-punds karonader, dvs. sværkalibrede kanoner, hvis vægt ved afkortning af
løbet formindskes, så at de kan monteres på et let skib.
Bemandingen „prima plan“ angives til 120 mand: foruden
chefen 7 løjtnanter, 1 underofficer med 10 soldater, 3 trompe
tere og en tambour, en ober- og en underchirurgus, 3 styrmænd,
kvartermestre, bådsmand, skibmand (dvs. en matrosunderoffi
cer, der fører tilsyn med lasten), sejlmager, proviantforvalter,
skriver etc. samt menigt mandskab. I Cartagena toges mand-
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Fig. 2. „Fortuning af Fregatten Diana, under Seil i Spanske Søen“.
Tegning af Hans Bertel Riber i Ciffre-Bogen.

skab fra indespærrede dansk-norske koffardimænd ombord, disse
samt andre „overtallige“ hjemsendtes efter ordre, en del deser
terede og gik i fremmed tjeneste, spansk eller engelsk.
„Bemanding prima plan“ betyder krigsmæssig, man bemær
ker altså, at der ved afsej lingen ud derover ifølge køkkentæn
dingsrullen fandtes 41 overskydende.
Chefens forholdsordre går ud på, at han nøje skal følge krigs
artiklerne samt forordningen af 23. marts 1794. Han skal med
omhu iagttage hver enkelt officer og på „vedlagte tabelle“ (som
ikke er opbevaret) efter endt fart karakterisere deres „duelighed
og konduite“. Der gives anvisninger for ild og lys, som ingen
må have tændt uden under kontrol. Sundhedstilstanden skal
overvåges, mandskab, der lider af fnat eller værre ting (syfilis),
skal isoleres i særskilte lukafer og „bakker“. Til luftens renselse
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skal der „ryges“ med „tørret fyr“ (fyrsvamp?). For salutering
og afgivelse af honnør gives detaillerede regler, mandskabet skal
ikke som tidligere „bemande vant og stag“, men derimod ræerne.
Et udførligt afsnit gælder „exekutioner og tampning“. Delinkven
ten må være iført tynd trøje og skjorte, han tampes ikke „for
kanon“, men for masten, og denne skal være beklædt med en
udstoppet sæk i mandshøjde, som han skal omslutte med sine
arme i vandret stilling. Tampen skal være ens for alle „1%.
tomme“, og slagene anbringes på ryg og skulderblade, ikke på
siderne eller det tynde af lænden; de skal tillige falde „lang
somme og med temmelige intervale“ for at blive mere følelige
og mindre skadelige. Drenge under 16 år straffes alene med ris,
og ingen underofficer må „stå til pæls“, han skal sættes i mørk
kachot, ikke over 8 dage. De første tamp faldt allerede på Kø
benhavns rhed ; siden ikke sjældent ; antallet af slag er gerne 50,
og forinden sad delinkventen i bøjen (dvs. med lænke om hals,
hånd eller fod) i et døgn. Der straffes også med kat.
Mod slutningen af sine optegnelser kaster Riber blikket tilbage :
„Når man nu tænker tilbage fra begyndelsen af denne rejse, da
vi først gik under sejl med vores meget uheldige fregat Diana
fra Københavns rhed ; som et lynilds hastighed gennemskår den
vandet, flaget og vimpelen hævede sig fra den stille nedhængen
og skød sig ud fra skibet i slangeagtige folder. Klarinetter, vald
horn og andre blæsende instrumenter gav ekko fra Danmarks
stolte vall; Valdemars ranke toppe knejsede over os, da vi skød
den forbi, og ingen tanke om nogen sørgelige begivenheder
kunne formørke ansigtet“. Hos Christophersen finder vi denne
passage anbragt på selve afrejsens dag, den 17. juli 1807.
Det første ophold gøres i Kragerø ved Kristiania fjord, hvor
de ligger en uges tid. Christophersen, der ynder afskedsscener,
breder sig her, idet han bruger lignende udtryk som Riber i hans
afskedshilsen til Cartagena, der vil blive anført på sit sted:
„De gæstfri norske, hvis redelige og fortrolige omgang skaffede
os så mangen behagelig time, det glemmer vi aldrig. Med åbne
arme hilste de os, da vi kom, og enhver fornøjelse, de kunne
optænke, sigtede til at gøre os glæde. Tiden kom, da vi skulle
sejle ; vi lettede anker, og en lykkelig rejse lød for os fra strand-

97
bredden; med et tungt hjerte forlod vi det sidste sted af vort
elskede fødeland, og et sagte suk trængte sig frem for det be
klemte bryst. Lev vel ! I glade og frie norske og hav tak for en
hver time, som I har fornøjet os, og skulle vi engang komme
tilbage, gid I da må være lige så glade, frie og lykkelige, som
da vi forlod jer“.
Strax ud for Norge møder de en engelsk fregat og derpå atter
i Nordsøen, i Kanalen, i Atlanten og den spanske Sø. Hver gang
udfoldes det i fredstid normale sceneri: Der afgives løst, ev.
skarpt skud, som besvares, der hejses flag og vimpel (denne er
tegn på at chefen er ombord), der aflægges gensidige besøg,
men der gøres tillige - for alle eventualiteters skyld - klart skib.
På et tidspunkt, da den engelske flåde allerede lå i Øresund,
sendte man fra en englænder vindruer over. Storm sinkede, og
kulde angreb besætningen med „rheumatisk feber“ og halssyge ;
det kneb med vand, og man søgte ind til Gibraltar. Over
raskende modtages man „ud for den spanske kyst“ med en regn
af gloende kugler og falder af mod Afrikas kyst. Malaga når
man den i. sept., chefen bestiller hos den danske konsul proviant
for den forestående fart til Vestindien. Skønt de afgår allerede
den 2. sept., noterer både Riber og Christophersen, at de hørte
om Københavns fald (der som bekendt først fandt sted den
7. sept.), „hvilket vi ej troede“. Til Algier kommer de uanta
stede, ja uden at møde nogen orlogsmand ; under salut ankrer
de op den 8. sept. ; konsulen kommer ombord, og under fortsat
kanonade går chefen og han til Deyen for at aflevere tributten.
Chefen handler åbenbart efter den mundtlige forholdsordre.
Først forsøger han med 18.000 piastre, men „en jøde“, der står
ved Deyens side, hvisker denne i øret, og Deyen erklærer, at
hans „regnskab“ udviser et tilgodehavende af 24.000 ; de 6000
bringes, men „jøden“ møder med yderligere krav på 700 ; kap
tajn Meyer gennemskuer ham, det skal være hans egen profit ;
pengene leveres derpå til Deyen personlig, som sender sin finans
mand et forbavset blik. 300 piastre af de 25.000 medførte, blev
altså reddet, rapporten nævner dem. Skønt Deyen var fortørnet
over, at et forlængst lovet „present-skib“ stadig ikke blev leveret,
synes gavebringeren at have modtaget en sabel med guldhefte ;
7
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ifølge Christophersen søgte herskeren derpå at lade agenter over
falde og fængsle ham, og kun ved et tilfælde slap han uskadt
ombord ; deyen omtales of konsulen i et senere brev som en
brutal herre. Til Diana kom to „tyrker“ svømmende på flugt,
men afhentes prompte „nedslagne og bedrøvede“ ; for 3 stude
og 7 får, Deyens gave til mandskabet, „betakkede“ man med
3 kanonskud. Endnu ved man på Diana stadig ikke noget om
krig, så underligt dette end lyder i et moderne øre. Den 12. sept,
letter man anker med kurs mod Malaga for at hente den bestilte
proviant til Vestindien ; dog, man kommer ikke så langt. Rap
porten melder: Vejret „stille og løjt“, men under Spanien mel
lem Cap Gata og Cap Palos så stærk dønning, at bovsprydet
får en „tværskøre 2 fod udenfor vulingen“ (dvs. bræk udenfor
surringen) ; chefen sammenkalder en „kommission“, der er
klærer, at med den skade kan Diana ikke gå til Vestindien, der
må først repareres i Cartagena, det gamle bovspryd er kassabelt.
Der var imidlertid nok en grund til at søge havn: 6 mil til
luvart for Cartagena observerede man den 17. sept, „en engelsk
orlogsfregat på 44 kanoner, som over i 24 timer havde gjort
jagt på mig, endog så stærkt, at han henimod solens nedgang
sejlede sin storstang overbord. Om aftenen i mørkningen hen
imod kl. 8 var han ungefær 1 mil fra mig, om morgenen ved
solens opgang var han ungefær l/2 mil i læ af mig, og med stærk
force af sejl klemte op under mine læe [dvs. læside]. Kl. 6 hejste
jeg flag og vimpel under et løst kanonskud, som først efter /2
time blev besvaret med et løst kanonskud og strax efter et skarpt
skud foran mig, som jeg besvarede med et skarpt skud igen, og
da først hejsede han engelsk flag og vimpel. Da jeg ikke kunne
sejle fra ham, opgav jeg mine undersejl og stagsejl for at bie
ham ; efter at have lagt (!) en stund og set på hinanden, be
sluttede jeg at holde ned på ham for at være nærmere på skud,
og om han viste fjendtlighed imod mig, da at give ham det
glatte lag agter ind og siden manøvrere mig luven til igen for
på lille distance at kunne klemme ham dygtig. Da jeg kom nær
mere, fordrede han, jeg skulle sende en mand ombord, som blev
besvaret med nej, men det skulle være ham tilladt at sende en
officer til mig, som og strax kom. Den engelske officer havde
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intet at fortælle mig ; han spurgte mig om mit skib og mit navn
og bad mig bønlig blive liggende bak, til han kom i fregatten.
Jeg satte min chaluppe ned og sendte løjtnant Lous ombord
på den engelske fregat for at komplimentere den engelske kap
tajn. Denne fortalte ltn. Lous, at englænderne havde krig med
Danmark, at København var taget af de engelske med 12.000
mand. Da ltn. Lous kom ombord og fortalte mig dette, fandt
jeg det underligt, at han efter så megen pral ikke ville slås med
mig, som var så liden mod ham. Jeg halte mit flag ned og holdt
af til Cartagena . . ., hvortil den engelske fregat fulgte mig med
3 mærssejl til tæt udenfor havnen“.
Riber beretter om denne episode følgende: „Vi havde klart
skib, og hver mand på sin post. Her troede vi ganske bestemt,
at vi skulle brænde på og begynde bataillen, når vores officer
gik fra borde og kom ombord, men da den engelske officer gik
fra borde og vores officer kom igen ombord, da fortalte vores
løjtnant, at sammes chef havde sagt, at der var krig . .., og at
København var taget, men han ville ikke begynde på at slås,
og vi havde ingen ordre at kunne begynde“. Christophersen an
slår den heroiske tone, der falder erindringen naturlig: Der
var gjort klart skib, og mens man ventede på ltn. Lous, „var
alting stille og roligt, en forventning efter, hvad der skulle ske,
stod tegnet i enhvers ansigt ; glade øjekast og en sagte hvisken
vexledes fra den ene kanon til den anden, og enhver lydde efter
den lyd, som dansken ikke gerne bruger uden ved voldsomt
overfald, og det var fyr ! Ltn. Lous kom ombord og fortalte, at
chefen derombord fortalte, at København var taget tilligemed
flåden; han gensvarte med det almindelige danske sømod, at
de således fortalte det samme i England efter den 2. april, men
formodede, at englænderne selv efter det sidste forsøg og efter
heltene Parkers og Nelsons beretning måtte tilstå, at København
ikke var så let at indtage. Han påstod det alligevel som nu sand
hed. Men da han efter hans eget sigende ikke havde bekommet
nogen ordre i henseende med mødet med os, sejlede han sin vej.
Vi tilsatte nu alle sejl ( ! ) igen for at nå vores bestemmelsessted“.
Altså først 10 dage efter katastrofen i København fik man på
Diana besked.
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Til de to skibes sejlføring under de skildrede manøvrer kan
bemærkes: Storstangen, som englænderen sejler overbord, er
„stangen“ eller stængerne fra store mærs opad, som bærer stor
mastens bramsejl og bovenbramsejl. At Diana opgiver under
sejlene, dvs. de underste råsejl, betyder, at den har gjort klart
skib; også englænderen følger med mærssejl alene, altså med
opgivne undersejl, kampklar. Stagsejlene, der stryges på Diana,
er skråsejlene på stagene, der går forud fra masterne. Englæn
deren uden storstang og Diana med bræk på bovsprydet an
kommer begge invaliderede til Cartagenas rhed.
3. Diana i Cartagena

Riber standsede sin journal hin dag. Isoleret bag i hans manu
skript står hans første reaktion på oplevelsen: „Idag formiddag
den 23. sept. 1807 i Cartagena havn, og Gud ved, hvor jeg er
et andet år på denne tid“. Udenfor havnen patrouillerer engelske
blokadeskibe, men kaptajn Meyer var ikke mere forknyt, end at
han antog englændernes holdning for dikteret af frygt for ikke
at kunne stå sig uden assistance. Han regner stadig med at gå
til Vestindien og tilskriver konsulen i Malaga om provianten,
som skal sendes ud, når han snart sejler forbi. Rapporten af den
22. sept., som nævner dette, slutter imidlertid brat med aner
kendelsen af en regeringsordre, han „i dette øjeblik“ har mod
taget gennem konsulen i Alicante, om at forblive i havnen. En
ny ordre (af 25. dec.) anviser ham at hjemsende 3 af de 7
løjtnanter med pas og rejsepenge i nødvendigt men sparsomme
ligt omfang. Ordren, der modtages den 23. jan. 1808, ender:
„Mod vort lands fjender er det ikke hr. kaptajnløjtnanten for
ment med den ham anfortroede fregat at være virksom, når
samme gelejdes med klogskab og forsigtighed“ ; han må f. ex.
medvirke i en ev. fransk eller spansk expedition, men kun for
så vidt den gælder englænderne, og i påkommende tilfælde
venter man sig alt af hans „konduite og soldatskab, samt, at De
ej alene vil have Deres egen, men den danske marines ære for
øje“. løvrigt skal han i eet og alt rette sig efter instruxerne fra
gesandten i Madrid, kammerherre Bourke. Tilladelse til aktion
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Fig. 3. „Diana. Kongelig Dansk Fregat, førende 16 30 ß Caronader og
4 8 ‘ti Kanoner, med 120 Mand prima Plan, commanderedes af S :T : Hr
Capitain Meyer, kom fra Alger til Carthagena den 18 Sept : 1807 og blev
taget i samme Havn den 26 Sept: 1809 af de spanske Insurgentere“. Farve
lagt tegning, signeret : Thomsen pinx 1809. - Det nationalhistoriske Mu
seum på Frederiksborg (Iriv.nr. 3561).

henrykker den indespærrede kaptajn; han svarer: „Jeg er det
høje kollegium uendelig megen tak skyldig for den mig givne
ordre at kunne handle med fregatten, og skal jeg som dansk sø
officer handle således, at jeg kan forsvare det“. En første hin
dring synes at opstå, da en kgl. spansk ordre forbyder skibe at
forlade havn, men gesandten mener, at dette ikke gælder orlogs
skibe og får det bekræftet. Under en audiens har førstemini
steren Godoy, som gesandten blot nævner ved hans hædersnavn
„Fredsfyrsten“, tilsagt Diana tilladelse til at sejle, når den vil.
Event, priser må sælges i spansk havn. Også ordren fra Køben
havn taler om priser og ikke mindre kaptajn Meyer selv. Det
har været hans håb at indtjene de dyre penge, som Diana ko
stede staten. Han forbereder sig på at løbe ud for at afskære
skib af engelsk konvoj ; 2 gange når han at sætte sejl, men den
ene gang retter den spanske flåde, som han vil ledsage, kursen
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ikke mod øst, hvor konvojerne var tilgængelige, men mod Gi
braltar, hvor han ingen muligheder ville have ; den anden gang
standses han i udløbet, da stærke engelske styrker viser sig.
Strax da Diana ankrede op, iagttoges de normale høfligheder,
men skibet måtte indtil videre ligge i karantæne ; først efter en
måneds tid får det „praktika“ (dvs. samkvemspas), den spanske
admiral aflægger visit, og myndighederne i land stiller sig yderst
velvilligt. Fregatten varpes ind på værftet, efter at ladningen er
taget af kanonerne og krudtet bragt i land ; bovsprydet repa
reres, skibet lægges igen ud, krudtet bringes tilbage, og kaptajnen
rapporterer, at hans skib snart er i orden, „så jeg kan opfylde
enhver ordre fra det høje kollegium“.
Ugerne går, månederne går. De i havnen liggende danske
handelsskibe bliver efter ordre solgt, og mandskabet taget om
bord på Diana, indtil kaptajnen får dem sendt afsted over land
under ledelse af deres skibsførere eller vicekonsulen. Ellers sker
intet. Af Ribers Cifrebog fremgår, at han selv 1808 fortsætter sine
navigationsstudier, men at mandskabet begynder at kede sig ; den
første desertation finder sted, vedkommende vil svømme over til
et engelsk skib, fanges og straffes med tamp. I april 1808 dør
Christian VII ; gennem den sprogkyndige premierløjtnant Wulff
lader kaptajnen tronskiftet notificere hos de spanske myndig
heder ; han hjemsender den forlangte skriftlige troskabsed til den
nye konge og tager mandskabet i ed. Riber refererer: „Den 19.
april kl. 8 om morgenen blev alle mand opkaldt. Kaptajnen tog
et brev frem, stilhed herskede overalt. Vor gode konge er død,
sagde han. Død! gentog den ene efter den anden. Ja, han er
død, hviskede Fredens gudinde, nu er mit sidste tilflugtssted be
røvet mig ! Han elskede mig så meget ; endnu i sit sidste øjeblik
råbte han på mit navn, men det var for sildig. Krigens gud
havde taget mit sæde ; jeg trykte hans øjne til og flygtede græ
dende fra Danmark. — Kronprins Fredrik er bleven konge, og
vi sværgede Fredrik troskab, og strax blev saluteret 3 gange 27
skud, og flaget hejst på halv stang. NB. Minutsørgeskud. Et
hvert skud gav ekko fra det ene fjeld til det andet, og den sidste
hule lyd som hørtes, mindede os om, hvad vi havde tabt. Hvil
rolig, du vor fader og lad din fredelige ånd svæve over din søn !
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Kl. 12 blev alle signaler og gøser hejst tillige med flaget på hel
stang, og glædens skud blev hørt for vores nye konge; ønsker
om held og lykke i hans foretagelser lød fra alles læber i et hurra
råb. Fredrik! elsk dine undersåtter som din fader; elsk freden
som han, og lad ikke købte hoftrælle med deres smigreri få ad
gang til dit hjerte. Men stol som din fader på dine undersåttere,
da skal de velsigne dig, og deres lykke vil være din“. Christophersen har samme tale, ordret, blot med en misforståelse af myto
logien ; han lader den døende konges sidste tanke gælde „os“,
Dianas mandskab og lader dette lukke kongens øje. Han for
tæller lidt mere om ceremonierne. Til ære for den døde blev
„alle ræerne braset i kryds og pik“ ; til ære for den nye konge
blev de „braset i firkant“, dvs. de blev stillet henholdsvis skråt
og vandret. Vi må ikke smile ad talens højstemte patos, vi må
sætte os ind i situationen, for hvilken den er et rørende ube
hjælpsomt udtryk : Det blev sagt på et lille svagt skib, overladt
til sig selv i fjern og fremmed havn, under ubrydelig blokade
og overfor en uigennemskuelig fremtid. En episode, som kap
tajnen rapporterer, har symbolsk perspektiv : Han har fra kon
sulen fået en matros sendt ombord, en ung mand Henrik Jør
gensen, født i Haderslev ; fra barken Harmonien var han bleven
efterladt syg i Venedig ; på egen hånd havde han slået sig igen
nem, indtil franskmændene tog ham; han deserterede, lod sig
i fuldskab hverve af spaniolerne, deserterede påny og søgte ly
på en dansk koffardimand. Spaniolerne vil hente ham med
magt, men konsulen skaffer ham ombord på Diana, „og siden
har ingen spurgt efter ham“. Således reddede orlogsmanden
Diana også den norske Sandberg og hans nødstedte kammera
ter. Orlogsflaget betød sikkerhed og fristed for andre ; det betød
souverænt gebet. Men hvorlænge for besætningen selv?

4. Diana under det spanske oprør
Om den 19. sept. 1807 noterer Riber: „Hermed ender denne
journal, da jeg ikke videre vil anføre, thi samme kunne ikke
rummes i denne bog. Men jeg vil blot antegne det vigtigste, som
er passeret i vores politiske stilling, samt om revolutionen og
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krigen mellem Spanien og Frankrig ; tillige kort indhold om de
øvrige krigsførende magter“. Til disse optegnelser, der fylder
over 40 sider, og som til at begynde med er månedsoversigter,
slutter sig en kort beskrivelse af Cartagena set med en sømands
øje. Det er ikke dagbogsoptegnelser, men referater. Enkelte
samtidige notater på løse papirer er bevaret mellem Ribers efter
ladenskaber, således daterede uddrag af avisefterretninger og
rygter ; enkelte mere personlige vil senere blive betragtet. Cere
monien ved tronskiftet 1808 omtales på to vidt adskilte steder.
Under maj 1808 hedder det: „Nu begynder det vigtigste“,
og hermed menes det spanske oprør mod Napoleon. Dette star
tede som bekendt den 2. maj i Madrid og bredte sig som en ild
over provinserne, i Cartagena udbrød det den 13. maj. På fre
gatten hører man skrig og skrål fra byen, og om natten ses op
hidsede folkeskarer storme afsted i fakkelskær ; der foregår blo
dige optrin, høje civile og militære personer myrdes ; de franske
konsulers hus stormes, og det kejserlige våben rives ned ; de selv
flygter og når ad omveje Diana, hvor de - if. skibsjournalen den
23. maj kl. 3^ - søger ly. „Pøbelen“ erfarer det og truer skibet,
militæret hindrer den i at bemægtige sig våben og entrefartøjer,
men fregatten sættes i fuld forsvarsstilling, kanoner og hånd
skydevåben lades, og begge chalupper, chefens og „travalje“chaluppen, patrouillerer. Om natten gives der en deputation af
civile og militære myndigheder adgang — if. skibsjournalen var
det en enkelt officer, der kom to gange - ; man forlanger garanti
for, at Diana ikke vil søge bort ; kaptajnen lover det på æresord,
men føjer til, at ethvert forsøg på at nærme sig i fjendtlig hen
sigt vil blive mødt med ild. Hermed er man tilfreds, og kon
sulerne forbliver uantastede ombord. Dog, et par uger efter,
den il. juni, blusser oprøret op påny; en ny deputation for
langer dem udleveret ; kaptajnen nægter det først, men tillader
derpå forhandling med konsulerne ; kun hvis disse selv erklærer
sig villige, vil han tillade, at de forlader skibet. Alt dette satte
naturligvis mandskabet i spænding ; de har stået i forskibet og
lyttet, og hvis de ikke har forstået ordene - talte man spansk,
engelsk eller fransk? — er det blevet dem forklaret bagefter.
Christophersens og Ribers beretninger afviger i detailler, men i
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Fig. 4. Orlogsfregatten „Diana“ under indsejling i Cartagenas havn sep
tember 1807 (se beskrivelsen i teksten). - Gouache af N. J. Pedersen;
26.7 X 39.4 cm ; papir opklæbet på egetræsplade. - Handels- og
Søfartsmuseet.

hovedsagen stemmer de med skibsjournalen og kaptajnens rap
port. Det synes klart, at der har stået strid i kaptajnens bryst
mellem hvad æren krævede og hvad den hårde nødvendighed
påbød. Christophersen skriver: „Henimod midnat meldte chef
chaluppen, at et spansk fartøj med officerer i, bad om tilladelse
til at komme ombord; kaptajnen gav sit samtykke. Da de
[kl. i/2] var kommen ombord, forlangte de de franske kon
sulers udlevering, fordi at dette var det eneste middel til nogen
ledes at standse pøbelens voldsomhed. Kaptajnen svarede dem
et kort „Nej ! jeg vover til det yderste ; konsulerne har taget
deres tilflugt til mig, og jeg har lovet dem fuldkommen sikker
hed, og mit løfte er mig helligt“. De spanske officerer tav et
øjeblik, hvorefter de forsikrede kaptajnen, at hvor meget de end
følte sandheden af hans svar, var der dog virkelig intet andet
middel til at stille pøbelens rasenhed ; de bad kaptajnen betragte
følgerne ; de lovede tillige på deres æresord, at de franske kon
suler ikke skulle ske nogen overlast på deres person. Kaptajnen
svarede : „De har mit første svar, dog overlader jeg det til kon-
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sulerne selv, om de vil blive eller ikke. Bliver de, forsvarer jeg
dem til det sidste“. De spanske officerer bad nu om tilladelse
til at gå ned i kahytten til konsulerne, hvilket blev dem tilladt.
De talede nogen tid med dem, og endelig besluttede de selv at
gå med dem i land. Dog til deres sikkerhed måtte de tvende
officerer underskrive et papir, som kaptajnen forelå ( ! ) dem.
De steg nu ned i fartøjet, og blev ført op til fæstningen Monte
Galero; vi så ombord, de steg i land“. Der følger et øjebliks
billede, en H. C. Andersen værdigt: „Faklernes skin lyste for
dem ved vandringen op ad fjeldet; lidt efter lidt forsvandt
skinnet mellem bjergene; mørket omgav det hele, og en tavs
stilheds bedrøvelse blev for os tilbage“. Riber beretter nøgternt,
i fuld overensstemmelse med skibsjournalen, at deputationen,
foruden de 2 officerer, omfattede 2 af rådet, 2 af municipalitetet
og 2 af borgerne ; deres forlangende „i regeringens navn“ lød,
„om de 2 konsuler ville følge med til en af fæstningerne, hvor
de kunne være i sikkerhed for at overfaldes af folket, thi hvis
de ikke gik med, da kunne fregatten ikke være i sikkerhed for at
blive stormet, da de ikke kunne modstå folket at bemægtige sig
castillerne ( ! ), hvorved vores chef indså, at vi derved var udsat
for største farlighed, så vores chef nødtes til og lade dem følge
med, dog på konditioner, at samme herrer måtte give deres
æresord på, at konsulerne skulle være forsikrede livet“. Der kan
ikke bebrejdes nogen noget i denne episode, der varede en halv
time, og som fra alle tre sider fik et så tiltalende ridderligt forløb.
Det spanske løfte blev holdt. Godt et halvt år efter, den 10. jan.
1810, konstaterer Christophersen, at de franske konsuler blev
bragt i god behold fra fæstningen til en italiensk brig, der førte
dem bort.
Man måtte indrette sig efter forholdene også på anden måde.
Diana, den kgl. danske fregat, på fransk side, måtte - også op
fordret af den danske vicekonsul - salutere til ære for det spanske
oprør mod de franske; det skete, som kaptajnen rapporterer,
af „politik“, eller som Riber siger „for at stille pøbelen tilfreds,
for ikke at blive overfaldet, da vi formodede, at samme ville
give dem lidet tro til os igen“. Man måtte, hvis man gik i land,
bære den røde kokarde, „en rød lap, der var klippet i takker“,
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siger Christophersen, ellers blev man, hvad der hændte et par
af officererne, vist tilbage ; proviantforvalteren blev arresteret i
land og sad i 2 døgn, til kaptajnen fik ham fri. Ikke uden grund
udbad chefen sig en forholdsordre fra gesandten i Madrid.
Vanskelighederne tog til. Endnu i juni 1808 kunne Diana, der
var begyndt at trække vand, blive kalfatret af folk fra det
spanske værft, men hen på efteråret ængstes kaptajnen for,
hvad der vil ske, hvis rygtet bekræftes, at de spanske tropper
under marquis de la Romana var bleven beskudt, da de forlod
Danmark. Hans ængstelse var begrundet. I november meddeler
konsulen i Alicante, at Diana efter gouvernørens ordre frem
tidig skal behandles som fjendtligt skib og just som repressalie
for desarmeringen af de spanske soldater i Danmark. Ganske
vist sender gouvernøren i Cartagena ordren retur, „da man ikke
vidste om nogen krig med Danmark“, men få dage efter truer
han med en forsmædelse, der ikke var forudset og heller ikke
blev tålt. Den 23. november 1808 meddeler den danske konsul
i byen „til underretning“, at der var givet ordre til at sikre fre
gattens förbliven ved at „borttage ror og sejl“, samt til at lade
optage et inventarium over godset ombord [åbenbart udtryk for,
at man regnede med tyvagtig underhåndsfjemelse af ting] ; han
havde protesteret og kaldt det „skandaløst og alt for fornær
mende for Deres og officerernes ære“, chefens allerede afgivne
æresord måtte være nok; han spørger, om kaptajnen ønsker,
han skal foretage skridt. Denne svarer omgående under samme
dato med følgende værdige brev, hvormed han tager sagen i
sin egen hånd, og som han må have gjort besætningen bekendt
med, siden Riber kender det og siger: „Det blev, som der burde
at svares, Nej !“ Brevet lyder: „Jeg har modtaget Deres skrivelse
af D. D. Til gensvar tager jeg mig den frihed at sende Dem
dette, som jeg beder Dem forelægge for hr. gouvernøren : En
hver kyndig sømand vil let kunne indse, at jeg i fregattens nu
værende stand ikke kan blive sejlklar i 24 timer.
Betræffende den genstand om borttageisen af fregattens ror og
sejl, må enhver retskaffen officer indse at være en fornærmelse
for det danske flag, som ingen ærekær officer bør eller kan tåle,
og at dette aldrig kan ske, så længe dansk flag og vimpel vajer
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på fregatten. Angående den inventaire-liste på det gods, som
findes i fregatten, vil den stedse følge samme.
Ifølge ovenstående vil enhver militær indse, at mit æresord
- atter givet - vil være tilstrækkelig nok for at sikre fregattens
blivelse her i havnen. løvrig har jeg kun at bemærke, at sådant
forslag som ovennævnte ville aldrig blive givet nogen nations
orlogsmand i Danmark, selv i krigstider.
Dette er min urokkelige beslutning, som kan tjene til vejled
ning for, hvad regeringen i fremtiden skulle agte at foretage sig
i henseende til fregatten“. Meningen er klar: Chefen er parat
til det yderste, han sprænger hellere Diana i luften end tåler det
tilsigtede. Svaret virkede, der blev ikke tale om at fjerne sejl
og ror. Diana var på forhånd afskåret fra at søge bort i smug,
og tanken om underhåndsfjernelse af ting var det under kap
tajnens værdighed at diskutere. Under samme dato sender han
med den russiske gesandt, der just forlader Spanien med skib
fra Cartagena, kopi af konsulens brev og sit eget svar, idet han
forebringer følgende, som åbenbart er skrevet i sidste øjeblik
og i hast : „Deres kgl. Maj. vil allernådigst tillade mig, jeg aller
underdanigst sender Deres Maj. medfølgende 2 kopier for at
give Deres Maj. underretning om min forandrede stilling siden
min sidste rapport af d. 21. nov. Da fregatten i det øjeblik, jeg
modtog konsul Fausons brev, allerede var under sejl, så vover
jeg allerunderdanigst at søge Deres Maj.s nåde for indlæggelsen
af disse 2 kopier“.
Fregatten, som allerede var under sejl, er - naturligvis - ikke
Diana, men den, på hvilken den russiske gesandt befinder sig.
Situationen bliver imidlertid stedse mere spændt; den ind
trådte fredelige forståelse mellem Spanien og Storbritannien
åbner havnen for engelske orlogsmænd, og Diana ligger be
standig med skarpt i kanoner og håndskydevåben. Kaptajnen
gør sit mulige for at holde mandskabet i humør. Han sørger for
god forplejning, og da Cartagena er udspist, rejser han på ind
køb til Alicante. Han lader jævnlig udskænke vin og „extra
brændevin“, og Riber digter 1809 den tidligere nævnte vise
dertil, af hvilken vi anfører et par vers :
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Her os farer ofte truer,
og vor skæbne synes mørk,
så vi derfor frygtsom gruer ;
livet lignes ved en ørk.
Ja, vor fagre tid bortgår
og de bedste ungdomsår.

Men hvad nytter det at grue,
for at skæbnen er ublid ;
livets bane vi kan skue
ofte jo forandrer sig.
Lad os derfor være glad
for at glemme al vor kval.
Lad os enige kun være,
lad os nyde druens saft ....

Vi med mandig mod og glæde
ønsker her til søs at gå
for mod fjenden at træde
og med lyst vi mod ham slå.
Men til fødeland at gå
er dog vores sjæls attrå.

Der vi nyder glade dage,
og de muntre være må;
der skal ingen trængsels plage
os ej nogensind’ må nå.
Derfor : Klinker, stemmer i,
glædens skål den tømmer vi.

Riber fortæller om anden underholdning ombord, endnu St.
Hansdag 1808 spillede man således en „komedie“. Dog, den
evindelige lediggang sætter sine spor, „absenteringer“ bliver
almindelige, og ikke blot det menige mandskab, også enkelte
af de laveste rangklasser, søger tjeneste hos spaniolerne eller
hos fjenden. „Vi ligger her i største fare for at blive krigsfan
ger ... I største kedsommelighed, da vi ingen breve eller efter
retninger kan få fra Danmark. Heller ikke kan vi vide, hvordan
det vil gå os“ ; det vækker sensation, da en af officererne får
brev. Efter nytår 1809 tager rømningerne forstærket fart, man
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deserterer i flok, 6 og 11 sammen, fra Diana kan de deserterede
ses på fremmede skibe. Endnu i sept. 1808 aflægger en spansk
admiral visit, og fra land beder man om at låne „musikken“,
da garnisonens egen er afkommanderet, men snart bliver det
kendeligt, at det er på englænderne det kommer an. Engelske
orlogsmatroser på landlov huserer i byen og forgriber sig endog
på en spansk officer, hvorved en af dem selv blev dræbt, og i
marts 1809 forudser Riber, at englænderne vil besætte kastellet;
om Dianas folk da vil blive spanske eller engelske krigsfanger
synes usikkert, „det sidste ønskede vi helst, da vi derfra dog
håber at blive udvexlet igen“. I Spanien, selv på Diana, tør
man næppe lægge sig til at sove af frygt for pøbelen, som „da
ville mishandle os på det grusomste, thi de giver ikke en eneste
mand pardon“. Rygtet siger, de skal skydes eller hænges eller i
„ presang“ og blive ihjælslået sammen med de forhadte franske
fanger. Kun en fransk sejr kan redde dem fra det „fængsel“,
som fregatten nu synes dem at være. Ikke blot deres egen, også
fædrelandets skæbne bevæger dem. Også om dette svirrer både
onde og gode rygter. I april 1809 hedder det, at Danmark har
sluttet fred med England og vil få flåden tilbage: „Det ville
virkelig være en inderlig glæde og vores største interesse, at vi
kunne sejle herfra“. Samtidig fortælles imidlertid, at Fredrik VI
er afsat og Ponte Corvo udnævnt til konge af Danmark, og
dette rygte nåede højt op. Da den danske konsul melder sig med
lykønskning hos den nye gouvemør, afvises han, gouvernøren
„kender ingen dansk konsul, og Danmark er ikke mere under
dansk regering“. Det varslede ondt.
Til alt andet kommer sygdom. Samtlige officerer bortset fra
chefen bringes successivt syge i land, desuden selve skibslægen ;
9 af mandskabet må på hospital af „venerisk svaghed“, de
spanske piger har altså på deres maner gjort de fremmede af
bræk. Riber søger sine sensationer fra Dianas dæk, han noterer
sig et skib, der ankrer op lastet med „slaver“ og et andet, et
„tyrkisk“, lastet med „fruentimmer“ bestemt for kejseren af
Marokko. Riber i maj 1810 og Christophersen enslydende, men
under dato af december 1809, hvad der vistnok passer bedre,
skildrer stemningen: „Et år er atter henrundet, vanen og den
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lange tid har dæmpet noget af de heftige lidenskaber, som før
beherskede os; nu mørk rolighed er kommen i stedet. Til at
opmuntre noget det nedslagne sind bortdrev vi tiden indbyrdes
med uskyldige lege. Tiden, som udsletter alt, bortjog fra vore
tanker de sidste begivenheder, som skete ved oprøret ; vi troede
os nu i sikkerhed. Munterheden lod sig igen tilsyne i enhvers
ansigt, vi sladrede om alt, hvad håbet kan indgyde. Dette gjorde
den ene glad med den anden, og vi følte kun halvt kedsomme
lighedens lænker, da pludselig et øjebliks hændelse nedrev den
hele bygning, bygget på fantasiens vinger“. Synet var Diana,
der forlod arsenalet under spansk flag. Men der skete større ting.
5. Diana beslaglægges, Krigsjangenskab

Under den 26. sept. 1809 noterer Riber: „Endelig opnåede
vi den beklagelige tid, da vi måtte forlade vores meget uheldige
fregat Diana“. I juli var der indgået alliance mellem Spanien og
England, og dermed rykkede det uundgåelige truende nær. Vi
har chefens rapport af 7. oktober, skibsjournalens saglige med
delelse, Ribers korte beretning og Christophersens lyriske situa
tionsbillede. Om morgenen - klokkeslettet angives forskelligt ankommer konsulen med hilsen fra gouvernøren, der ønsker at
tale med chefen. Denne ifører sig galla, og de to herrer går i
land ; kort efter - if. skibsjournalen kl. 12% - returnerer chefen
alene, kalder alle mand agter og holder denne tale, idet „hans
ansigt fortrak sig i mørke folder“ : „Børn ! Spanierne skal have
erklæret Danmark krig, vi bliver altså krigsfanger“. Ved dette
ord : krigsfanger fo’r en kold gysen over os, og den ene så med
tavshed på den anden ; kun tanken om en bitter fremtid lod sig
til syne i enhvers ansigt. — „Men, blev han ved, jeres tøj får I
lov at beholde, det var alt, hvad jeg i dette øjeblik kunne gøre
for jer, men lov mig blot, at I vil være rolige og stille“. Et stumt
buk var vores svar. Nu blev der udgivet med chefens tilladelse
en dobbelt portion vin til os, hvilket enhver udtømmede med
den største rovbegærlighed, og den krigeriske bitterhed hørtes af
enhver dansk over de spanskes uforskammethed. Forgæves lød
ønsket fra alles mund: Gid vi dog først måtte have nydt den
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glæde at vist (!) de spanske kujoner, hvorledes den danske
mands kanonmanøvrer bruges i en dansk orlogsmand. Men des
værre det kunne ikke opfyldes. - Kl. 12 middag kom 2 barkasser
fra arsenalet med en del officerer og 50 soldater, som besatte
skibet. Kl. 1 [if. skibsjournalen kl. 2%] så vi med tavs forbitrelse
det danske flag og vimpel blive strøget og det spanske hejst igen,
hvorefter de befalede os, at vi skulle forføje os ned i barkasserne
med vores tøj, hvorefter de bragte os ombord i en spansk fregat
St. Sebastian, der lå som vagtskib på rheden“. Vi er det menige
mandskab og de lavere rangklasser; „officererne [samt 1. styr
mand m. fl.] kom i land“ .
Kaptajnens rapport og skibsjournalen bekræfter rigtigheden
af fremstillingen med tilføjelse af, at officererne, der blev krigs
fanger på æresord, fik lov at beholde deres sidevåben og kunne
bevæge sig frit i by og omegn. Rapporten forklarer, hvorfor han
den 26. sept, ikke havde haft noget valg: Diana lå fortøjet til
kaj og ankre, „stængerne var strøget og sejlene frataget“ [dvs.
magasineret], på 3 sider lå svære spanske orlogsskibe, fra kastel
let pegede kanonerne truende. Han betoner, at fregatten er „i
komplet stand“ og provianteret for flere uger frem i tiden.
Ældste løjtnant af dem, der ikke var syge [det var if. skibsjour
nalen ltn. Blom], havde fået skibets nøgler med ordre til at
„åbne“ på spansk forlangende. Han tilføjer: „Om jeg mindes
ret (!), har denne officer taget en kvittering, at fregatten er
afleveret i komplet stand“.
Fra nu af er der ikke mere tale om Diana, men blot om dens
besætning, og denne har ikke længere samme skæbne, men en
forskellig efter rang. Den bliver delt i 3 grupper, som vi vil
følge hver for sig.
Om det menige mandskab, der nu talte 50 mand, fortæller
Christophersen: På St. Sebastian blev deres i sig selv sørgelige
forfatning „endnu forøget ved det at være sammen iblandt skab
ninger, der vovede at kalde sig mennesker. Tyveri forenet med
det største svineri, hvis beskrivelse ville frembringe afsky og
ækelhed, hvilket er hovedtrækkene i den almindelige mands
karakter, forenet med 2 hoveddyder, som de kalde gudsfrygt
og mod. Det sidste består i at komme bag på ven eller fjende
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Fig. 5. Hans Bertel Riber (1789-1850), købmand og brændevinsbrænder
i Svendborg, 3. styrmand ombord på orlogsfregatten „Diana“ under rejsen
til Algier og Cartagena. - Portrætmaleri af Berth, Svendborg 1849;
32 X 26 cm. - I familieeje.

og stikke ham med en kniv, og efter sådan gernings fuldbyr
delse udøver de den første ved at falde på knæ for det første
bedste Mariebillede, og i samme øjeblik ransager de ovenikøbet
deres sidemands lommer. Sådanne mennesker var det, vi levede
iblandt“. Intet under, at 11 mand få dage efter fulgte opfor8

Arbog 1957

II4

dringen, til at træde i engelsk tjeneste, og at 15 næste dag tilbød
sig, men uden held, da englænderne ikke manglede flere folk ;
det var tilsammen halvdelen af de 50. En underbefalingsmand
og en matros måtte hjælpe spaniolerne at tiltakle fregatten. På fangernes begæring flyttes de en måned efter, den 25. okt.,
til prison i land og anbringes i et „kanonbådehus“ i forstaden
St. Lucia. Christophersen beskriver det som „et fuglebur eller
jordhytte; et vådt lergulv, gamle nedfaldne fugtige mure var
det første vore øjne dvælede på; dernæst på 3 brædder, hen
slængt løse på et par skamler, en grov madras, indstoppet med
råddent hø og halmstilker, et par lagen, meget gamle, med lige
sådant et tæppe, var vores bestemte senge . . . Men det som for
øgede vores kummer var den slette behandling og medfart. Un
der vagt af 4-5 soldater måtte vi selv hente det vand, vi drak,
og et vrimlen af en del lasede gadedrenge ledsagede os med deres
idelige vivat-hurraråb, stenkast og flere bespottelser både frem
og tilbage. Ville vi selv forsvare os imod dem, anklagede solda
terne os, og vi blev straffet med at komme i bøjen, enten med
hænderne, benene eller hovedet“. De sad sammen med franske
fanger - if. en anden meddelelse 3000 - og „pøbelens had til
de franske og deres allierede opflammedes så skrækkeligt, at de
endogså samlede dem i store hobe på hjørnerne i tanke om at
strømme ind i prosangen (!) og ødelægge alle fangerne, så vi
ej kunne sove roligt, thi enhver lyd, vi hørte, gav os tanke om
vores sidste tilværelse“. Heldigvis griber øvrigheden ind; kaval
leri forhindrer med blanke våben „deres barbariske hensigt“.
Beretningen ender : „Brødre, venner ! så mangen af eder er for
det meste misfornøjet med eders stilling her i livet. I ønsker og
higer efter et højere, og ingen af eder føler den kostbare gave,
I besidder, nemlig frihedens. Snart i 3 år har vi sukket under
åget“. Med overraskende bitterhed vender han sig derpå endog
mod tilstanden ombord, hvorover vi ellers ingen klage hører:
„Fra den første dag vi betrådte korvetten forsvandt friheden.
Vi hørte kun eder, forbandelser og udskending ( ! ). Vi sukkede
og tav. Venner, som kommer engang at læse dette, I vil vist føle
vores elendighed, ja en tåre i eders øje vil være en lindring og
en blid følelse for vores udstandne lidelser“.
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St. Sebastian og „fugleburet“ betegner et foreløbigt lavpunkt,
fra nu af blæser en tid lang blidere bør. De flyttes ind på „Sø
hospitalet“ i selve byen, hvor de derpå sidder sammen i et års
tid, dog ikke indespærrede. De får bevægelsesfrihed, og er „så
heldige at blive bekendt med en tysk købmand ; han antog sig
vor skæbne og forskaffede os arbejde“. Lønnen overstiger de
fattige dagpenge, som spanierne udbetalte fangerne, og således
kunne de trods al elende „ret kalde sig lykkelige mennesker“.
Om søndagen foretager de fælles udflugter til omegnens bonde
byer; de betragter „med største opmærksomhed det spanske
landlevned og den skønne natur, som her i disse egne ret viser
sig i sin fulde glans“. Der er frugt af al slags og vinplantager;
de oplever vinhøsten og „vinsyderiet“ og beundrer alt, „som
naturens fromme fader så kærligt haver skænket“. Dog også i
denne idyl lurer slangen under græsset. En søndag, da de har
iagttaget silkeavlen og fulgt processen fra afvikling af ormens
spind til farvningen af den færdige tråd, og bag efter på en
bondegård forfrisker sig med uskyldig leg og et glas vin, over
faldes de af en flok berusede „blodhunde“, der stikker med kniv ;
først indgriben af en fornem herre til hest redder dem, omend
med sår både i arme og ben. Håbet vågner påny, da det i juli
1810 rygtes, at de skal sendes hjem; endog de fremmede office
rer forsikrer dem derom, og alle glæder sig til gensynet med „det
elskede fødeland“. Det bliver til intet; de føres sidst i august,
den 25., ombord på en spansk tredækker og transporteres til
fæstningen Port Mahon på Minorca, som kaldes „Lazarettet“.
Den korte strækning i storm tager 14 dage, og hvad der venter
dem er et koldt og nøgent stengulv mellem tykke mure og jernbeslagne døre. Så primitive er forholdene, at de „hvis nødven
digheden krævedes, måtte bruge vinduet til vores hjælp, hvilket
førte ned til en dyb afgrund“ ; fangevogteren er en „blodsuger“,
der tager dobbelt pris for brødet. „Hvis ikke forsynet også her
havde taget del i vores nød og rakt os sin milde og faderlige
hånd“, ville „skæbnens lænker“ være blevet for tunge. Det var,
som vi skal høre, kaptajn Meyer, der havde ført forsynets hånd.
En engelsk officer afhenter sidst i september fangerne, men
skibet viser sig at være det engang danske Norge, hvilket gjorde
8*
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et „gyseligt indtryk på os alle“. Opfordringen til at træde i en
gelsk tjeneste afviser de og sættes derpå under bevogtning, indtil
man har set, at de er „ordentlige og føjelige“ ; at de kun forplejes
med indskrænket ration, klager de ikke over, „thi - hedder det
resigneret - vi var ikke vant til nogen stor“. I Gibraltar, hvortil
de ankommer den 9. oktober, må de vente længe og ser imens
„med tavs forbitrelse“ Diana komme og gå. Selv afgår de den
14. dec. i konvoj på den engelske brig Hermine. I en langvarig
julestorm springer skibet læk og må repareres i rum sø, de
kommer bort fra konvojen og kan ikke bestemme deres position,
de tror, de er i Kanalen, men ligger under Irland. Den engelske
officer bliver ængstelig: „Han gjorde en hel prædiken for os og
forsikrede os på hans ære, at vi blev ført lige hjem til Danmark,
når han blot havde meldt sig i Portsmouth; thi han frygtede
for, da vi var så langt nord efter, at vi skulle bemægtige os brig
gen og gå til Norge med den, hvilket virkelig også havde sket,
hvis vi blot havde haft en styrmand iblandt os, som havde været
farvandet bekendt“. Fra Cork i Irland afgår de den 14. januar
1811, konvojeret af den forhen danske Rota. I Plymouth erfarer
de, at „her var slet ingen danske krigsfanger“ og fatter håb,
såmeget mere som den engelske chef erklærer, at alle danske
fanger allerede er hjemsendt, men i Portsmouth, hvortil de an
kommer 4. febr., rammes de som af „en lynstråle, da vi blev
var den lange række af prosangskibe liggende i roveret [dvs.
reviret, flodmundingen], hvoriblandt var et ved navn Neiger,
hvor der var 350 danske eller norske“. Under suk og bøn til
Gud om tålmodighed sættes de selv ombord på fangeskibet med
ordre til at søge sig en plads; et bekendt ansigt søger de for
gæves. Til alt andet kommer for Christophersens vedkommende
en smertefuld gigt, som ikke vil vige trods al de engelske lægers
flid ; han „ønsker ikke mere at leve“. Angivelig lå de 40 mand
derpå fast i Portsmouth „1 år, 6 måneder og 6 dage [dvs. til
10. aug. 1812], til kaptajn Meyer kom rejsende fra Spanien til
England i hensigt at rejse lige fort til København, men da han
blev underrettet om, at hans folk endnu sad her i fangenskab,
fik han strax det indfald tillige med præsten Rosing hos den
engelske regering at søge om vor frihed, hvilket og strax blev
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ham bevilget“. De modtager hans brev derom, som de læser
„utallige gange“ og med „ubeskrivelig glæde“, desuden penge,
7 shilling per mand. Afrejsens „lyksalige dag“, den io. juli ( !)
oprinder, Dianas folk kaldes til faldrebet og mønstres, før de
går fra borde. Christophersen har købt en stor kiste og forsøger
i den at smugle en „god ven“ med, som imidlertid er for stor
og må erstattes med en mindre person (denne bliver forøvrigt
siden opdaget og må efterlades). Selve afskedsscenen skildres
således: „Her flød en tåre både af glæde og medlidenhed over
vore tilbageblevne medbrødre, da både gamle og unge steg op
på rælingen for at ønske os en lykkelig rejse, som endtes med 3
gange hurraråb, og den sidste lyd blev kvalt i en tårestrøm fra
oldingens dunkle øje. Vi gensvarte med ligeledes 3 gange hurra,
medens lyden af klarinetter, valdhorn og andre instrumenter
bortfjernede os af hinandens øjensyn“. De har lovet de tilbage
blivende at virke for dem, når de kommer hjem. Etapperne på
den videre færd er følgende: Da de den 15. juli ankrer ved
Ghatham-Sheemess på Themsmundingens sydlige bred, får de
en sidste forskrækkelse. Ganske vist beundrer de „det skønne
land, besat med frugttræer, haver, lysthuse m. m.“, men i stedet
for at sejle videre, bliver de sat ombord på det berømte eller
berygtede fangeskib Bahama, hvor de forefandt 916 landsmænd,
men kun få bekendte og ingen plads. Fortvivlede henvender de
sig angivelig til præsten i London, der strax trøster med brev
og penge (4 shilling) : de behøver ikke at være urolige, det er
en fejltagelse. Alligevel varer det en måned, inden de transpor
teres bort. Over Yarmouth sejler de i konvoj og ankrer den 24.
aug. 1812 foran Göteborg. Her kaldes de ombord på den kon
vojerende orlogsbrig, der samtidig giver ordre til afsej ling; de
opfordres til at tage engelsk tjeneste ; da de afviser, bliver chefen
meget vred og slænger deres pas til dem med ordene : „Nu er
I frie og kan gå i land, når I lyster, men fartøj kan jeg ikke
undvære“. Hvis ikke en svensk båd var kommen til, var han
sejlet med dem. I Göteborg tog den danske konsul, der selv
havde siddet i prisonen, sig af dem. På grund af modvind måtte
de vente og tilbragte et par nætter i høstakke; først den 31.
august er de i Helsingør, hvor de beværtes med brød og brænde-
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vin. Under ledelse af en officer kører de på 7 vogne til Køben
havn, og gennem Østerport „lige til Gammelholm, hvor vi blev
mønstret og afleverede vore kontrabøger. Hvorefter - hedder
det nøgternt - enhver gik til sit“. De var da 34 mand. Alle
rede den 4. sept, blev Christophersen, hvis gigt som ved et trylle
slag forsvandt, da han betrådte fædrelandets jord (omend den,
som han tilføjer, senere kom igen) angivelig udkommanderet
med en kanonbåd i egenskab af regnskabsfører.
Christophersens „dagbog“ bærer tydeligt præg af erindrings
forskydninger. Han og hans kammerater fra Diana kan ikke i
juli 1812 fra skibene i Chatham have skrevet „et brev tilbage
til pastor Rosing i Portsmouth“, eftersom denne da allerede
havde været bosat i Danmark over et år. Christophersen forvexler Rosing med en anden, der ikke var præst og ikke boede i
Portsmouth, men i London, og om hvem vi skal høre nærmere.
Rosing havde de derimod tilskrevet fra Portsmouth, da de i
februar 1811 ankom og blev sat på fangeskibet. Han havde
derpå i maj 1811 foretaget en inspektionsrejse til Portsmouth
og efter returneringen til London talt med „deres officerer“,
dvs. næstkommanderende, premierløjtnant Wulff og hans led
sager, der da passerede byen på vejen hjem. Han indgav da en
forestilling til Generalkommissariatet i København, idet han
betonede, at Dianas folk „havde lidt særdeles meget“ (hvorved
der tænkes på den spanske prison, som de fortalte om på fangeskibene), og at de stadig led nød, hvorfor han foreslog at tildele
dem - foruden de normerede dagpenge - 1 £ forlods, hvilket
skete. Denne Rosings aktion, der helt ligger på linje med hans
årelange karitative arbejde for de fangne landsmænd, har ingen
forbindelse med kaptajn Meyers, der først kom til England i
maj 1812 og på vejen ikke berørte Portsmouth, da han gik
direkte fra Plymouth til Themsmundingen og først der hørte
om sine folk. Vi vender tilbage til hans rapport. - Også på
andre punkter fremgår det, at Christophersens meddelelser ikke
er samtidige dagbogsoptegnelser. Beslaglæggelsen af Diana i
Cartagenas havn henlægges til den 26. aug. 1810, altså med fejl
både i år og måned; det skete som vi ved den 26. sept. 1809.
Han regner med et ophold i Portsmouth på 18 måneder og
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6 dage, hvilket ville give den io. august 1812, men hævder
alligevel, at de forlod stedet den 10. juli. Det kan tilføjes, at det
maleriske billede af afskeden fra Portsmouth under klarinetters
og valdhorns klang, med den effektfuldt anbragte „oldings
dunkle øje“, der fyldes af gråd, minder både om Ribers fantasi
billede af situationen under bombardementet sept. 1807 og om
afskeden den 17. juli 1807, som Christophersen for det sidstes
vedkommende tillige benytter i sin „dagbog“s første notits.

Underofficerernes og ligestilledes skæbne kender vi fra Riber,
selvom denne, som vi skal se, ganske vist havde sin egen roman
tiske særskæbne. Sammen med 2. styrmand, sejlmager og skriver
bringes han ligesom mandskabet ombord på St. Sebastian. De
skilles dog forsåvidt strax fra dette, som der anvises dem spise
sted i skibets officersmesse ; de forplejedes godt, medens mand
skabet „levede meget slet“. Samtidig med mandskabet flyttes
han og hans gruppe til landprison i forstaden St. Lucia, men
„de kom for sig selv i et hus, som var ganske godt“. De udleve
rede sengeklæder var som folkenes, „nemlig en halmmadras, et
dækken og 2 gamle lappede lagen, men da vi havde vores egne
køjer med fra fregatten Diana, fik vi dog en ganske god seng“.
Den pyntelige fynbo nøjes ikke hermed, han siger : „Værelserne
fik vi lidt oppudset så godt som muligt, og vi fik det da ganske
ordentligt“. En skildvagt for døren generer, men efter nogle
dages forløb fjernes han, og de får tilladelse til at bevæge sig
frit. Pøbelen, der støjer i gaderne omkring dem, volder æng
stelse ; på Diana, siger Riber, „havde vi dog noget at værge os
med, så de ikke så let kunne myrde os, men hvad skal vi nu sige.
Her må vi leve i største frygt, fare og elendighed, hvor vi intet
øjeblik ved os sikker for at blive ihjælslåede“. Værre endnu
bliver det i begyndelsen af næste år, 1810, da befolkningens op
hidselse stiger efter budskab om franske sejre. Det påvirker
Ribers optegnelser ; de omfattende notater om krigsbegivenheder
etc. stopper brat med ordene : „Nu vil jeg dels forbigå politik
ken“. Hans egne fata træder i forgrunden. Allerede i december
1809 forlader han det fælles fangekvarter, flytter ind til byen
og boer hos løjtnant Blom; herfra flytter han i marts 1810 til
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et eget kvarter og i april hen til proviantskriver P. Eschemose.
Siden synes han igen at bo for sig selv; der foreligger en hus
lejekvittering, lydende på 50 realer, fra efteråret 1811. Han har
ført egen husholdning ; bag på en ansøgning, der vil blive omtalt
senere, noterer han indkøb af spisevarer og lækkerier; således
både „socolad“ og „ segare“. Foråret kommer, og han nyder det
som en ægte fynbo. Han skriver: ..Træernes knopper er blevet
til småblade, marken står fuld af græs og blomster. Lærkerne
hæver sig med lydelige triller op til skyerne. Bierne surrer om
kring ørene, kort sagt hele naturen er glad og står i sin yndige
orden. O, salige følelse ! Håbets stråler opliver i et øjeblik det
nedfaldne mod, og strax i et andet nedsynker det des dybere“
etc. etc. Vinteren er forbi, og det er godt, men håbet har atter
skuffet, franskmændene, til hvis sejr han fortrøstede sig, kom
mer ikke. De mest modsatte stemninger oplever han hin maj
morgen på toldboden: „Himlen var klar, solen viste sig over
f jældene og kastede sine stråler på vandets overflade, hvis bølger
skød sig sagte frem etc.“ ; han hører fra skibene søfolkenes glade
morgensang til skaberens ære og løfter selv sit blik mod det
høje blå. Da skingrer en bådmandspibe, ud af Arsenalets port
varpes Diana, og „den følelse, som i dette minut blev herskende
hos mig, kan jeg ikke beskrive. Det var en blanding af forbitrelse
og fortvivlelse, som endnu blev forøget ved det, at den ikke
kunne ytre sig“. Stedet genfindes hos Christophersen tilligemed
en fælles melankolsk betragtning over sømandens (Christopher
sen skriver misforstående: menneskets) farefulde tilværelse i
modsætning til de lykkelige landkrabber, der kan „bortspøge
deres liv i forretninger og i deres families skød“. For Riber står
tiden på Diana nu i forklaret lys: „Vel var det ulideligt, ja
mange gange frygteligt, men dog ikke mod vores nuværende
tilstand“ ; de havde trods alt haft glade timer, „sladrede om
hjemmet, om udvexling, om alt, hvad håbet kan indskyde“.
Men nu ! - Han opruller i tanken et billede af den forventnin
gens glæde, hvormed de forlod København til klang af „klari
netter og valdhorn og andre blæsende instrumenter“. Hvor er
nu byen, hvor dens „ranke tårne, dens smukke bygninger og
alle dens lykkelige mennesker?“ Hvor er flåden? Aske, død,
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sorg. Han fremmaner den grædende olding ved sønnens lig og
alle de andre sørgende. Han som Christophersen sukker: „Dan
mark sov og sov roligt, men dens opvågning var skrækkelig“.
Om begivenhederne i København 1807 havde man på skibet
forøvrigt fået udførlig beretning i et par breve til den unge løjt
nant Thomsen fra dennes broder, den senere berømte arkæolog
Christian Jürgensen Thomsen.

6. Afslutning

Efter at de 40 mand den 25. aug. 1810 var afskibet, var der
i Cartagena tilbage foruden chefen 2 løjtnanter, 3 styrmænd,
oberchirurgen, 1 skriver, 1 kanoner samt 2 underkanonerer,
tømmermanden, sejlmageren og ca. 10 matroser, der ifølge
Christophersen var „i tjeneste i byen“. Disse tilbageblevne kom
i september ud for en ny fare : der udbryder „pest“, også kaldet
„gul feber“. Herom fortæller både Gerhard Sandberg og Riber.
Sandberg, der har sluttet sig til en krigskommissær de Vallaut,
flygter med denne og hans familie til Murcia, hvor han efter
længere tids forløb modtager spansk ordre til at returnere til
Cartagena ; han angribes af soten, men kommer sig under be
handling af Dianas læge, der ordinerer en „hård kur“ ; han
optages i kaptajn Meyers hus, hvor „jeg nød den faderligste
pleje“ og bliver rask. Riber er mere udførlig : I løbet af de føl
gende par år, siger han, bortrev pesten en tiendedel af byens
60 000 indvånere, enhver der kan flygter, men kun enkelte lyk
kes det at gennembryde den militærkordon, der blev lagt om
byen. Riber følger, som Sandberg, med en familie, hvis navn
hans optegnelser ikke nævner, men som vi kender fra hans andre
papirer; de indlogerer sig på en gård, men Riber kan ikke
modstå fristelsen til at spørge nyt om landsmændene ; han er
farer i den pestsvangre by, at hans bysbarn, 1. styrmand Carl
Dreier, er død og sammen med ham adskillige af matroserne
- Sandberg siger 10. Han selv angribes, husfolkene slås af rædsel
og vil sætte ham på porten ; forgæves foregiver han, at der kun
er tale om forkølelse; mens han gentagende gange besvimer,
og blodet står ham af næse og mund, holder han en tordentale
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til de ubarmhjertige om forskellen mellem hedninger og kristne ;
han får sendt bud efter læge, der foreskriver medicin - recepten
ligger mellem hans papirer, den ordinerer bl. a. kinin og cremor
tartari - men ingen tør bringe den ind til den syge. Overladt til
sig selv hører han lægen spå ham en snarlig død, men naturen
viser sig stærkest, han kommer sig, og efter et par ugers senge
leje er han igen på benene og tænker kun med vemod på de
30 rigsdaler affæren har kostet. Den 1. december 1810 må han
efter chefens ordre tilbage til staden og oplever en genopblussen
af farsoten; han selv går denne gang fri, men 2. styrmand,
Andreas Carre, angribes : han kommer sig ganske vist, men
hjemfalder til et forbigående afsind, hvis karakter ikke nærmere
beskrives. På slutningen af året lysner det, afspærringen hæves,
byen får „praktika“ og fejrer det med store takkefester; den
30. december bestiger han med de andre - Sandberg siger, at
de var ialt 10 — den bark chefen har chartret, og som bringer
dem til Alicante. Derfra går det videre til Gibraltar, hvor den
sædvanlige tålmodighedsprøve venter; først da en konvoj er
samlet, kan de den 19. februar afgå. På Atlanten overfaldes
også de af storme der splitter konvojen. Cork i Irland når de
den 25. april, transporteres derfra „på kongen af Englands
regning“ til Plymouth, hvor de ankommer den 5. maj og an
bringes i Mill-prisonens hospital. I Plymouth opholdes de i
42 dage (Sandbergs meddelelse), og først den 16. juni kan de
afgå til admiralskibet ved „byen Nord“, hvormed der menes
the Nore, den bekendte sandbanke i Themsens udløb. „Her i
London blev vore papirer fra den spanske regering undersøgt
i Parlamentet, og vi kom igen til skibs herfra den 12. juni“. De
følger den normale rute over Göteborg, i hvis nærhed den en
gelske admiral havde sit hovedkvarter, går i land i Helsingør og
befordres på vogne til København, hvor de ankommer den 26.
juni. Med ordene: „Den 14. august kom jeg til Svendborg“,
ender Hans Riber sin 5-årige Odysse. De store tures tid var
forbi.
Styrmand Riber forblev altså sammen med sin gruppe i Car
tagena ca. i
år efter at det menige mandskab var afskibet til
Port Mahon og derfra videresendt til England. På et hængende
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hår var han kommen til at dele mandskabets skæbne, men han
havde sat kræfter i gang og havde undgået det.

I min bog om prisonen beklagede jeg, at vi ved så lidt om
det underordnede mandskabs mere intime affærer, medens vi
om officererne, der færdedes frit i land på æresord, ved at mere
end én stiftede kvindelig forbindelse og vendte hjem med en
ægtefælle. Også folkene fra Diana stiftede bekendtskaber blandt
de sorthårede spanske piger ; vi har hørt, at følgerne for adskil
lige var ophold på hospitalet. Hans Riber oplevede sin egen
roman og forlod Cartagena med hjertesår. Cifrebogen taler ikke
derom, men i hans kontrabog som styrmand på Diana ligger en
lok af sortebrunt hår og ved dens side breve og andet, der for
tæller en historie. Vi genfortæller den.
Afskedsordene til Cartagena lyder i Cifrebogen: „Nu var
altså tiden kommen, jeg skulle forlade Cartagena, som har for
skaffet mig i den senere tid så mangen behagelig time. Så gerne
som jeg før ønskede mig herfra og hjem til mit fødeland, så
gerne ønsker jeg nu at forblive her. Altså tog jeg endelig afsked
med mine derværende venner og bekendtere ; men med største
følelse af kærlighed og med et sagte suk, der trængte sig frem
fra det beklemte bryst, sagde jeg dem mit sidste farvel. De øn
skede mig lykke og velsignelse. Imidlertid, lev vel, I ulykkelige
Cartagenas indbyggere, og tak for hver en time, I har fornøjet
mig med og for alt det gode, I har bevist mig. Og skulle jeg
engang komme tilbage, gid jeg da må finde eder glad og fri
og lykkelig og ikke i den beklagelige tilstand, som da jeg forlod
eder. Med tungt hjerte forlod jeg denne af mig elskede by og
gik under sejl“.
Dette udbrud er blot en svag afglans af et notat, som er date
ret Gibraltar den 24. januar 1812, og altså er nedskrevet umid
delbart efter afrejsen fra Cartagena ; det står på et lille kvartark
og er udført med kalligrafisk omhu, det indledes med en kunst
færdig slynget initial, i hvilket et J synes at dominere. Det har
overskriften El pensamiento, der betyder Stedmoderblomsten
(fig. 6). Det lyder:
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Fig. 6. Første side af Hans Bertel Ribers hjertesuk „El pensamiento“ (Sted
moderblomsten), da han forlod Spanien. Dateret 24. januar 1812.
Svendborg Amts Museum.

„Endelig opnåede jeg mod min vilje den beklagelige tid, da jeg
skulle forlade hin ulykkelige, men af mig elskede by Cartagena.
Betænk med hvilken ængstelig bekymring, der overgår følelsen af
nogen ting, som jeg i min levetid har erfaret, at forlade den by,
som jeg elskede højere end min fødeby ; der hvor jeg havde så
mange, som jeg kalder virkelige gode venner og bekendtere, der
har forskaffet mig i den senere tid så mange glade øjeblikke i deres
ædelmodige omgang og interessante selskab. Hvor jeg var agtet
og elsket af enhver honnet familie. Men endnu det som mest og
inderligt krænkede mit hjerte (som enhver vil bifalde med mig,
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der ejer mindste følsomhed og kærlighed) på engang at skilles
fra den, med hvem jeg troede mig lykkelig her i livet, det kæreste
jeg ejede, en elskværdig ven. Jeg følte mig blandt de lyksaligste
menneskers tal. O, hvilken inderlig smerte, på engang at blive
berøvet al denne glæde, den ven som var mig kærest, det kost
bareste af alt, med hvem jeg nu skulle fraskilles, for en tid og
kanske for evigt, aldrig får at se mere. O Gud ! hvilken fantasia.
Tanken om samme ere som dødelige dolkestik i min barm. Nu
adieus, Cartagena ; jeg ofrer for dig de ømmeste tårer, mit eneste
ønske er, at forsynet vil føre mig tilbage. Med et sagte suk, som
trængte sig frem fra det beklemte bryst, sagde jeg alle mit sidste
farvel“.

Hvem den „kæreste“ og „kostbareste“ ven var, ved vi. Blandt
Ribers papirer ligger en ansøgning, skrevet på stemplet papir og
dateret den 25. august 1810, den dag mandskabet blev trans
porteret bort (fig. 7). Den lyder:
Exmo SO1 Governador de esta plaza
Dn Juan Bautista Riwer, piloto de la corveta Dinamarquesa, y
en el dia vecino de esta ciudad, ante V.E. con la mayor veneracion
hace presente : Que segun noticias parece hay orden pa qe la tripulacion de la espresada corveta sea conducida a la Isla de Mahon,
y siendo el exponente catolico, como consta de la ad junta certificacion, y de qe no es gustoso de servir mas en su potencia, y si servir
a Nstro Catolico Monarca Dn Fernando Septimo, qe Dios guarde,
como tambien es constante de qe tiene dado palabra de esponsales
a Dna Maria Josefa Garcia, ija de Dn Joaquin y de Dna Eusebia
Garcia, vecinos de esta ciudad, quiere complir dicha palavra y
reducirla a verdadero y legitimo matrimonio, y quedar por tal
vecino de este pueblo por ello.
A.V.E. Sppa se digne por su notoria caridad concederle la gracia
de qc quede como tal vecino de esta poblacion, y qc no se le moleste
pa qe se vaya con la de mas tripulacion e[n] atencion a lo expuesto,
y que quiere sacrificar su vida baxo del pavellon de Nstro Catolico
Monarca, es gracia qc espera recivir de la recta justicia qe V.E.
administra.
Cartagena 25de agosto de 1810
Exmo Sor a V.E.Sppca . . .

Vi oversætter den :
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„Hans Excell., Hr. Gouvernøren her på stedet
Hr. Hans Bertel Riber, styrmand på den danske korvet og for
tiden bosat i denne by forebringer : Da der ifølge meddelelse synes
at være givet ordre til, at mandskabet på nævnte korvet skal føres
til øen Mahon, og da ansøgeren er katolik, som det bevidnes af
hosfølgende attest, og da han ikke er tilbøjelig til at tjene under
dens regime, men hellere vil tjene vor katolske konge Ferdinand
VII, hvem Gud bevare, da han desuden fastholder det jaord, han
har givet frk. Maria Josefa Garcia, datter af Don Joachin og Donna
Eusebia Garcia, bosiddende i denne by, og ønsker at opfylde dette
jaord og gøre det til et sandt og lovligt ægteskab og forblive bo
siddende på stedet :
så anmoder han Deres Excellence med Deres velkendte næste
kærlighed at værdiges at tilstå ham den nåde at forblive her på
stedet, og ikke besværes med at drage med det øvrige mandskab,
i betragtning af det anførte, og da han ønsker at ofre sit liv under
vor katolske konges fane. Dette er den nåde, han håber at modtage
af den retfærdige øvrighed, som er underlagt Deres Excellence“.

Attesten for at være katolik er ikke bevaret, men derimod en
attest fra Maria Josefas fader, en murermester, der bekræfter,
at Riber havde afgivet ægteskabsløfte. På dette tidspunkt synes
murermesteren således at have affundet sig med tanken om den
fremmede som svigersøn. Det havde ingenlunde været tilfældet
fra først af. Maria Josefa havde dengang tilskrevet Riber: „Min
højtagtede herre ! Uden tvivl ville jeg have fulgt opfordringen
til samtale, hvis min ulykke ikke havde været så stor. Min familie
arbejder på at gifte mig bort, så meget mod min vilje, at alene
himlen ved, hvor meget jeg lider. En eller anden har fortalt min
familie om vores forbindelse, derfor har jeg i nogle dage været
holdt inde [eller: fjernef. Jeg bønfalder Dem for Guds og min
egen skyld at have medlidenhed og ikke glemme mig, siden det
er min største trøst, og også beder jeg Dem bevare hemmelig
heden, da jeg ellers er fortabt. Send mig ikke noget svar, heller
ikke ved tegn nogen hilsen, eftersom jeg ikke vil kunne svare,
og des mere vil den, som er Dem hengiven, lide i sit nedbøjede
hjerte“. En efterskrift lyder: „Jeg gentager min bøn, hav med
lidenhed, fordi jeg er meget ulykkelig, og jeg beder Dem tro,
at jeg hellere vil lide døden end gifte mig mod min vilje“. Riber
gemte tillige kladden til følgende brev: „Højstærede frøken! At
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Fig. 7. Hans Bertel Ribers ansøgning til Cartagenas guvernør 25. august
1810, hvori han beder om at måtte forblive på stedet, da han er blevet
katolik og agter at gifte sig med Maria Josefa Garcia.
Svendborg Amts Museum.
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besvare Deres sidste meddelelse sænker mit sørgmodige hjerte i
den mest levende smerte ved at se, hvor store vanskeligheder,
der kommer fra Deres forældre, men også min meget yndiges
troskab [ ?] ; men De skal huske, at jeg har sagt Dem, at jeg vil
have tålmodighed, indtil jeg får Dem . . . [uforståeligt] ... For
mig betyder tiden intet, når jeg blot kan . . . vide, at jeg med
tiden kan have den lykke at blive Deres ægtefælle. Thi min
kærlighed er sand, og min elskov ædel, og jeg tror, der ingen
kan findes, som er mere tro og som agter Dem højere ; ikke fordi
De ikke fortjente det, men fordi der nu om dage kun er få, som
elsker i sandhed.
De sagde igår aftes, at jeg skulle sige, hvem jeg er, og hvem
min familie er: Jeg er en søn af Danmark, mine forældre er
købmænd ; det at jeg befinder mig i Cartagena skyldes, at jeg
har haft det tilfælde at være kommen på korvetten, som blev
beslaglagt den 26. sept. 1809, som styrmand. Det er, hvad jeg
kan sige for at tilfredsstille Dem. Min hensigt er at forblive i
Spanien, som De allerede ved, hvis jeg kan vinde Deres hånd ;
hvis dette ikke lykkes for mig, bliver jeg ikke. Derfor beder jeg
Dem indtrængende at have medlidenhed med mig og give mig
et håb, i hvilket jeg kan leve overbevist om Deres kærlighed,
thi i Deres hånd ligger det at gøre mig lykkelig eller ulykkelig.
Jeg forbliver, som De ved, Deres uforanderlig tro tilbeder ; som
Dem hengiven lever og vil jeg leve indtil døden“.
Maria Josefas brev synes skrevet af en skriver, og Riber må
have haft hjælp til sit, thi hans beherskelse af spansk var endnu
1810 beskeden. På ansøgningen fra dette år, som, da den er
forbleven i hans besiddelse ligesom svigerfaderens attest, ikke
kan være bleven indleveret til gouvemøren, øver han sig. Der
står på dansk: „Om det er med Deres moders billigelse, De
elsker m
“, og dernæst på et højst mangelfuldt spansk, som
vi oversætter: „For Deres skyld er jeg en syg mand, fordi jeg
ikke ved, om De elsker mig. Sig mig engang, om det er med
Deres moders billigelse, at De elsker mig ; hvis det er med Deres
moders billigelse, så har jeg ingen frygt“. „Jeg kan ikke leve
her i verden, hvis De ikke elsker m
“. „Tilgiv mig, søde pige,
at jeg ikke kan tale det spanske sprog ; jeg vil lære det med tiden
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for at gøre Dem lykkelig for altid. Ved Gud i himlen ved jeg,
at jeg elsker Dem, og ingen anden kan gøre mig lykkelig“.
Det er da denne Maria Josefa El pensamiento, Stedmoder
blomsten, gælder, og - slutter vi - det er familien Garcia og
dens venner, der gjorde hans sidste år i Cartagena lykkelige.
Men inden den unge fynbo, der i Svendborg digtede om kær
lighed og i København noterede sig adressen på to damer, han
skulle besøge, bandt sig til Maria Josefa, synes han at have knust
et andet hjerte. I det mindste ligger der i kontrabogen et andet
brev, der i oversættelse lyder: „Hensigten med dette er at søge
forklaring på, hvorfor De så hurtigt har glemt mig, da jeg siden
De gik i torsdags ikke har set Dem igen. Det var det De sagde,
at De elskede mig så højt, og så husker De mig ikke. Uden tvivl
har du fået en ny kærlighed; det gør mig vanvittig, eftersom
jeg ikke kan sove og ikke har ro ved at se, hvor utaknemmelig
du er. Hvis du ønsker denne nat, så kom kl. i, som er den tid,
da jeg kan tale [det følgende uklart]. Jeg adviserer dig at give
det aftalte signal. Og Gud bevare mit hjerte, som du ved, at jeg
har lidt så meget i min sjæl“.
Dog, det er jo muligt, at også dette brev - de er alle uden
adresse og uden underskrift - er skrevet af Maria Josefa. Hvor
om alting er, så meget står fast, at den unge Hans Riber havde
hjerteoplevelser, hvis ydre mindesmærker han heller ikke som
gammel nænnede at tilintetgøre.
Om han i Cartagena virkelig - som han påstår - konverte
rede, får stå hen, siden spores det ikke. Måske har det været en
finte, ligesom at svigerfaderen i den attest, der bekræfter for
lovelsen, kalder ham „tysker i dansk tjeneste“, altsammen for
at redde ham fra det almindelige mandskabs skæbne. Danskerne
var jo på dette tidspunkt Spaniens fjender. Han ægtede ikke
Maria Josefa og gik ikke i spansk tjeneste. Hvad han tjente
penge ved i Spanien, oplyser han ikke.

Riber afrejste efter dansk ordre sammen med hint sidste hold
af folk fra Diana, som chefen, kaptajn Meyer, førte. Vi følger
nu denne og får nye vidnesbyrd om hans djærve karakter.
Skibets 7 løjtnanter var afgået gruppevis. Allerede den 25.
9
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dec. 1807 befalede Admiralitetet, som ovenfor nævnt, at hjem
sende 3 af dem (Thunboe, Mechlenburg og Falbe).
De afkommanderedes til auxiliærstvrken på Napoleons flåde
i Vliessingen; ordren blev modtaget den 23. jan. 1808, og offi
cererne rejste den 9. febr., vejen over land stod åben. Den 18.
juli 1810 forlader Lous og Blom sammen med to ikke-officerer
Diana efter uden om chefen at have søgt og fået spansk-engelsk
tilladelse. I febr. 1811 hjemsendes efter ordre de to sidste, næst
kommanderende H. E. Wulff samt H. B. Thomsen, der gik over
England, ligeledes på æresord ; herfra har vi en efterretning om
Wulff, der vil blive meddelt. Den 22. maj 1811 beordres chefen
hjem, „da han nu må formodes at være alene tilbage“ ; de af
mandskabet, som endnu måtte være i Spanien, skal han søge
at få med, han skal sende legationen i Madrid en navneliste og
udbede sig dens bistand. Sådanne navnelister havde chefen na
turligvis hele tiden ladet føre af hensyn til regnskabet ; i en
rapport fra 1810 havde han beklaget, at proviantforvalteren,
der hed Wanding, havde afleveret en „urigtig“. If. sin sidste
rapport, afgivet efter hjemkomsten, kom ordren af den 22. maj
ham først i hænde den 22. juli, da han på grund af pesten var
forhindret endog i at svare ; en gentagelse af den året efter, den
28. april 1812, expederet gennem en købmand, nåede ikke frem,
før han var undervejs.
Det sidste år har chefen således været ene om ansvaret. Vi
skal se, at han fortsat røgtede det smukt. Som kuriosum kan
forinden anføres, at konsulen i Algier midt under alle vanske
ligheder opfordrede ham til at skaffe den ny tiltrådte Dey det
forlængst lovede „present-skib“, han burde erhverve et af de i
spansk havn indespærrede koffardiskibe. - De spanske dagpenge
beløb sig til 14 kvart pr. dag for mandskab og underofficerer,
det svarede angiveligt til 9 à 10 skilling dansk; officererne fik
4 real, dvs. 2 mark og 4 skilling, men skulle heraf betale både
for kost og logi. Rapporten af 18. juli 1810 erklærer det for
aldeles utilstrækkeligt, det tilskud han har bevilget er følgelig
nødvendigt. Efter at forvalteren i april har afleveret den urig
tige liste (utvivlsomt i. berigelseshensigt) og dernæst tilsendt
ham et par „uartige“ breve, har han inddraget tilskuddet til
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ham. Om affæren i juli 1810, da Blom og Lous, i forbindelse
med Wanding og oberchirurgus, bag hans ryg skaffede sig pas,
har vi foruden chefens rapport og Lous’ egen indberetning til
Admiralitetet også Christophersens skildring. Forløbet var føl
gende : De 4 herrer havde henvendt sig til Junta suprema, den
øverste stedlige regeringsinstans; ltn. Blom havde tillige hen
stillet til den engelske officer at lade chefen forstå, at også han
kunne komme fri. Den engelske officer følger opfordringen, men
tilføjer, at mandskabet må blive hos spaniolerne. Rapporten
siger skarpt : „Jeg takkede ham for hans artighed og indlod mig
ikke videre med ham“. Rygtet, at friheden stod for døren, nåede,
som vi har hørt, mandskabet, og glæden var stor, indtil alt af
sløredes som „blindværk“. Christophersen maler situationen :
„Vi fik det først at vide dagen iforvejen, da kaptajnen lod os
vide, han ville komme ind til os [altså til samlekvarteret i Sø
hospitalet]. Han kom om aftenen mellem 6 og 7 ; hans gang var
langsom, og i hans ansigt viste sig en lille forvirring, som han
gjorde sig umage for at dølge. Vi slog kreds om ham; for et
øjeblik var han tavs; endelig udbrød han: „Børn, I har vel
hørt, at vi har fået tilladelse til at rejse hjem, men det er der
ikke noget om ; det er blot 4 af officererne, som uden min til
ladelse har søgt om det og fået frihed dertil. Den engelske
general har jeg været hos, og han tilbød mig ligeledes at kunne
rejse. Jeg sagde : „Ja, så snart jeg kunne få jer med“, men dette
afslog han. Har vi holdt ud så længe, så lad os udholde den øvrige
tid, som jeg ikke håber kan være så lang. Denne engelske general
ville på en måde give sit æresord på, at vi skulle komme hjem.
Jeg skulle gå ombord i et transportskib, og I i rangskibet Ørnen
[en erobring fra 1807]. Hvorpå jeg svarede ham et kort nej,
og at han var hverveofficer og jeg en dansk officer. Går I om
bord, bliver I soldater. Jeg har ikke lyst til at blive slave i Tripolis
eller Tunis“. Dette svar blev ikke glemt. Det genfortaltes siden
i den engelske prison og berømmedes af dem, der hørte derom.
Den engelske „hverveofficer“ hed if. kaptajn Meyers senere skri
velse til det engelske Admiralitet general Rosch, og han havde
- hedder det nu lidt ændret - lovet ham, at hans underhavende
mandskab, så snart de af spanierne var bragt til Port Mahon,
9
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ville blive afhentet af et engelsk skib og sendt til Danmark, et
løfte, der - understreger kaptajn Meyer - jo ikke var blevet
holdt.
De 2 officerer med ledsagere udbad sig rejsepenge, men fik
dem ikke, „da de havde forbigået mig som deres chef“. Derimod
fik ltn. Lous chefens rapport om det passerede med, som han
ved hjemkomsten afleverede sammen med sin egen indberet
ning. Rejsepenge - 400 piastre - havde de if. denne fået af
købmand Bienert i Cartagena ; og da afskibningen i Gibraltar,
hvor der var dyrtid, trak ud, havde de fået forstærkning - 100
piastre - hos en købmand Westzynthius i Alicante. Disse to har
muligvis været skibets leverandører. I London havde den danske
generalkonsul Wolf „strax“ udbetalt dem de normerede dag
penge. De var dernæst skiltes; løjtnanterne og de to andre var
gået hjem på to forskellige skibe. Indberetningen er dateret
Fredriksvæm i Norge den 24. oktober 1810.
Chefens hjemrejse har samme etapper som Ribers, blot mod
slutningen afviger dateringerne noget. Farten over Atlanten be
skriver chefrapporten udførligere. I en storm knækker storma
sten, de slås ud af kurs og er tilsidst „uden vand og med kun
2 dages brød“. I Cork påtegner admiralen papirerne og sender
kaptajnen og hans folk videre til Plymouth, hvor de ankommer
den 4. maj. Her venter en oplevelse, som hensætter kaptajn
Meyer i en kogende tilstand af vrede ; han bliver behandlet „på
det skændigste“. Sammen med skibschefen melder han sig strax
hos admiralen, Sir Robert Calder ; de træffer ham ikke, og den
engelske officer foreslår da, såsom det er deres spisetid, at ud
skyde visiten til næste dag. Om dette er bleven opfattet som
en uhøflighed, får stå hen, men admiralen sender ordre, at de
danske ikke må gå i land ; der arriverer en vagt af soldater under
kommando af en simpel „kadet“ — hvad der for en kaptajn
naturligvis er en krænkelse —, og under bevogtning må chefen
med folkene passere gaderne. De hensættes i den af Riber om
talte Mill-prison, „et gement fangehul“, siger kaptajnen, mel
lem franskmænd, hvoraf nogle er almindelige fiskere : „Det var
skændigt at behandle en dansk officer, som rejser hjem på
æresord, på en sådan nederdrægtig måde“, admiralen har ikke
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engang spurgt om hans papirer. På vanlig energisk måde tager
kaptajnen derpå sagen i sin egen hånd ; han tilskriver Admira
litetet i London og får efter et par ugers forløb svar : „Jeg og
mine skulle forny vort æresord på engelsk og strax sendes til
admiralskibet ved More“. Dette ord er forskrevet, men der menes
det samme sted, som Riber kalder „byen Nord“, og som er en
påfaldende betegnelse for samlingsstedet for dansk-norske fan
ger, Chathambugten. De afgår den 26. maj. Ved ankomsten
erfarer han af den danske stats officielle tilsynshavende med
fangerne, „forstander“ Hornemann i London, at hine 40 folk
fra Diana, som han troede forlængst i Danmark, sidder fast i
Chatham. Han tilskriver strax Hornemann om, at „gøre alt for
at disse ulykkelige mennesker kunne blive fri“. Hornemann „be
svarte mig, at det var nødvendigt, at han talte med mig desan
gående, men jeg kunne ikke få nogen tilladelse fra Transport
bordet at gå i land. Da jeg sagde dette til chefen, kaptajn
Bertram, sagde han strax: „I aften vil vi to gå til London, og
kunne De til i overmorgen tidlig have udrettet Deres affære, så
vil ingen sige et ord til Dem, da De går med mig“. Denne
kaptajn Bertram er således en smuk modsætning til admiralen
i Plymouth, Sir Robert Calder, og et karakteristisk exempel på
en engelsk officers selvstændighed, der tør handle uden hensyn
til bureaukrati.
Under samtalen i London meddeler Hornemann, at admirali
tetssekretæren „havde sagt ham, at hvis kaptajnløjtnant Wulff,
som for en tid siden [dvs. for et år siden] var her, havde
givet en erklæring fra sig, at dette mandskab virkelig hørte til
Dianas besætning, havde de for længe siden været sendt hjem
til Danmark, da dette mandskab ikke er henregnet til engelske
krigsfanger, som er gjort af engelske skibe“. Altså, en tankeløs
forsømmelse af skibets næstkommanderende har kostet 40 mand
et års fangenskab. Kaptajn Meyer udfærdiger den nødvendige
erklæring, idet han tillige henviser til general Rosch’s løfte fra
august-sept. 1810, og det får øjeblikkelig virkning.

Der befinder sig således maj-juni 1812 4 grupper dansk
norske krigsfanger i Sydengland : 1 : det store gros på fangeski-
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bene i Chatham ; 2 : mændene fra Diana, som if. Hornemann
tidlig i juni sad på Bahama (medens Christophersen meddeler,
at de først ankom dertil den 14. juli) ; 3: den lille flok, der
dannede kaptajn Meyers følge, og om hvilke kaptajnen hævder,
at de fik rejsepas fra Plymouth den 25. maj, medens Riber
skriver, at de ankom til Chatham allerede den 18. maj. Denne
gruppe talte i februar 1811 15 mand, men i august a. a. blot 7.
Den 4. og sidste gruppe består af en eneste mand, Dianas chef.
Den store gruppe 1 har jeg behandlet i min bog Prisonen,
gruppe 2 og 3 i det foregående. Vi vil nu følge også chefen
til vejs ende. Han forlod Themsmundingen den 9. juni med en
konvoj på 72 skibe ; ud for Skagen fik han den første hilsen fra
det fædreland, han ikke havde set i 5 år: batterierne i land
beskød skibet, hvorpå han befandt sig. Han ankrer i „Wingø
havn“, hvad der må betyde Vinga ved Göteborg, hvor den en
gelske admiral havde sit hovedkvarter. Her ser han endnu en
gang en forhen dansk orlogsmand under engelsk flag: Dragen.
Hvad han følte, ved vi ikke, rapporten taler ikke om følelser, den
taler om de engelske flådepositioner, han havde iagttaget under
vejs. Den 24. juni lander han i Helsingør, den følgende dag
skriver og afleverer han sin sidste rapport.
I København gik han nu som „hjempermitteret af engelsk
fangenskab på æresord“. Således hedder det i Admiralitetets
skrivelse af 17. sept. 1812, og det betyder, at han ikke kunne
blive kombattant, før han var „udvexlet“. Ifølge skrivelsen stod
dette for døren, men en ny skrivelse af 15.. okt. beklager, at
ordren havde nået afdelingen for sent, udvexlingsobjektet, en
tilfangetaget engelsk officer, var allerede udvexlet, han selv ville
blive det ved første lejlighed.
I denne svævende tilstand forlader vi ham. Fem lange år
havde han ved skæbnens ugunst været indespærret i Cartagena ;
nu måtte han - stadig udelukket fra søen - se andre føre kanon
bådene ud fra Sjællands kyst til dristig færd. Således havde det
altid været hans lod at se til med hånden knyttet i lommen;
heller ikke den 2. april 1801 var det blevet ham forundt at
træde i aktion, han var med i orlogsskibet Trekroner, men det
hørte til Billes eskadre, der lå på inderrheden og ikke deltog i
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kampen. Han blev udvexlet den 4. nov. 1812 uden senere at
få lejlighed til at udmærke sig, som det fremgår af Admiralite
tets udtalelse 1817, da han søgte om et lån. Det hedder, at kom
mandørkaptajn Meyer „ikke er bekendt for at have nogen sådan
fortjeneste, som kunne gøre ham berettiget til noget fortrin“.
Dette gælder ham som krigsmand. Hans egne rapporter og
hans undergivnes omtale, således også den norske koffardimand
Gerhard Sandbergs, hvem tilfældet førte under hans kommando,
viser os et menneske, der var ridderligt i sin færd, resolut, varm
hjertet og for sit mandskab en sand fader.
Han døde 1820 hos Gastenschiolds på Hagestedgård. Et slags
symbol på fædrelandet i dets afmagt.
UTRYKTE KILDER

Fregatten Dianas skibsjournal (logbog) 1807-09. (Ført af 1. styrmand
Carl Dreier i 2 exemplarer, af hvilke det ene - kopien - var tilgængeligt
for interesserede ombord).
Fregatten Dianas kommandoprotokol 1807-12; økonomi- og justitspro
tokol 1807-09.
Fregatten Dianas proviantjournal 1807-09.
Admiralitetets registratur over indkomne breve 1807-12.
Admiralitetets kopibog 1807-12.
Konduitelister over søværnet 1801 ff.
Konstruktionstegn til Diana, dat. 1803, i Marinens kortsamling. Design.
B. 117.
(Alle disse i Rigsarkivet, Kbh.)

Cifrebog for Hans Bertel Riber, begyndt den 20. febr. 1806 (Svendborg
Amts Museum).
Protokol af normal type for navigationsskolesøgende. Folio ; 89 blade,
hvoraf et er reserveret titelen ; denne, en provinciel betegnelse for „facit
bog“, forklares ved, at det drejer sig om en øvelsesbog ; navigationsopgaver
med geometriske tegninger og tilføjede „løsninger“. Opgaverne fylder fol.
1-23 med dateringer Svendborg og København 1806 og fortsættes fol.
70-81 med datering Cartagena 1808, november. Fol. 24-48 indeholder
med selvstændigt titelblad (bag på hvilket tegningen af Diana) : „Journal
holden ombord på den kgl. danske orlogsfregat Diana. Kommanderedes af
hf. kaptajnløjtnant Meyer (derpå den allerede anførte bestykning; beman
dingen „prima, plan“ angives at være 120 mand). Begyndt den 20. juli
1807, fuldendt den 18. sept. 1807, da vi kom til ankers i Cartagena havn;
og videre vil jeg ikke anføre her, da den ellers ville blive mig for lang,
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som ikke kan få rum i denne bog ; men jeg blot antegner den tid, vi har
været tilsøs“.
Motiveringen for ikke at fortsætte gentages ved slutningen („kunne ikke
rummes i denne bog“), som iøvrigt ikke er dateret den 18. sept., men
den 19.
Cifrebogen er tillige beskrevet bagfra med de i texten omtalte „arier“,
visen fra 1809 og de selvbiografiske notitser; en enkelt sådan (et par adres
ser, dat. København 18. nov. 1806, på herrer og damer) findes indført på
en åben plads under en „opgave“. Bag i bogen står tillige hjertesukket fra
Cartagena den 23. sept. 1807 (se texten).
Forskellige træk viser, at journalen ikke altid er ført på dato. Således for
klares t. ex., at notitsen fra 1.-2. sept. 1807 nævner Københavns overgivelse,
og at han giver rubrikken Det passerede overskriften Cartagena på et tids
punkt, da ingen på skibet kunne ane, at man ville ende der.
Udtalelsen fol. 48, at han af hensyn til pladsen må standse journalen,
tyder på, at han ville reservere papiret til fortsatte navigationsstudier ; allige
vel fylder han de følgende blade indtil fol. 70, altså mere end 40 sider, med
månedsoversigter over sine oplevelser og iagttagelser, med tilbageskuende
betragtning af afrejsen fra København.
De os vedkommende optegnelser omfatter således : 1 : skibsjournalen, der
om ikke helt, så dog væsentligt, er samtidig med begivenhederne ; 2 : refera
ter af oplevelser, der mer eller mindre tilhører fortiden ; 3 : henkastede no
tater af selvbiograf, art, der er samtidige.
Bogens papir er udnyttet med økonomi, endog bindets inderside beskrives.
Bag på hovedtitelbi. samler forf. - efter datidig styrmandsskik - en lang
række franske og latinske fremmedord med deres betydning. - Skriften er
uensartet. Øvelsesopgaverne er med prentet skønskrift, „arierne“ m. m. er
flygtigt henkastede (bortset fra visen fra 1809, der er skrevet med en stor,
fast og smuk hånd. Journalen og optegnelserne (der er renskrift) er gjort
med fin flydende hånd, så godt som uden rettelser. Ortografien er - modsat
Christophersens - i det store og hele god. Vi normaliserer den.
Cifrebogen er fuldstændig bevaret og bærer præg af flittig læsning.
Hans Bertel Ribers øvrige skriftlige efterladenskaber (Svendborg Amts
Museum) omfatter hans „kontrabog“ fra Diana med angivelse af, hvad han
har modtaget af løn, indtil afrejsen fra København. Indlagt er nogle sam
tidige notater fra Cartagenatiden ang. de politiske begivenheder ; desuden
de her benyttede breve til og fra Maria Josefa etc., ansøgningen til gouver
nøren og El pensamiento.
Ansøgningen synes skrevet med hans egen prentede skrift ; den er på
stemplet papir, et 4-sidigt ark, der for og bag i sort stempel bærer det kgl.
spanske våben og betegnelsen : Para despachos de oficio quatro mrs. Sello
quarto, an mil ochocientos y diaz.
Christen Thue Petersen (1754-1824), en dagbog, der ender: „1812 den
19. aug. om aftenen kl. 11% kom Knud hjem efter at have været i spansk
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fangenskab, formedelst at fregatten blev taget fra dem i Cartagena“. (Ma
nens bibliotek, Kbh.). Et uddrag, dog ikke den anførte notits, er trykt i
Under Dannebrog. (Marineforeningens medlemsblad 1933).

TRYKTE KILDER
To breve fra 1807. Meddelte af August Nielsen. (Fra Arkiv og Museum
I *899, 433 ff.). Skildring af begivenhederne i Kbh. i breve til ltn. Henrik
Bendt Thomsen fra broderen, den senere berømte oldgransker Christian
Jürgensen Thomsen, daterede 24. okt. og 24. nov. 1807.

Fra krigen mellem Danmark og England for 100 år siden. Et dagbogs
uddrag meddelt af arkitekt, løjtnant L. P. Jessen. (Tidskr. for Søvæsen, bd.
83, 1912).
„Dagbogen“ er ført 1822-61 af krydstoldbetjent, tidligere månedsløjtnant
Gerhard Sandberg. I dagbogen indføres tillige erindringer fra oplevelser
1806-12 ff. Sandberg forhyredes med fuldskibet Resolution 1806, der på
grund af havari søgte til Cartagena, hvor det mødtes med Diana. Da skibs
føreren vil afmønstre mandskabet, klager dette til Dianas chef, der strax
tager sig af deres sag, og siden efter ordre fra Danmark tager det ombord
indtil videre.
Sandbergs meddelelser præges af erindringsforskydning, således lader han
Diana ankomme til Cartagena i maj 1807, forfulgt af den engelske fregat,
medens dette først skete i september ; beslaglæggelsen henlægger han til den
9. sept. 1809 i st. f. den 26.; også meddelelsen om „korvetten“ Dianas be
stykning er unøjagtig. I vor sammenhæng er hans meddelelse om kaptajn
Meyers „faderlige“ omsorg for nødstedte landsmænd vigtig. Han oplyser,
at oberstyrmand Dreier var fra Svendborg, altså bysbarn af Riber og Carre ;
om opholdet i Plymouth giver han den præcise oplysning, at det varede i
42 dage. Mellemopholdet i Chathambugten nævner han ikke.
Hans Christophersens dagbog holdet ombord på korvetten Diana, som
blev taget af spanierne i Cartagena (med tilføjelse : „holdet ombord i spansk
og engess ( !) pr osan g“). Udgivet af pens, overartillerimester, ltn. i flåden
Vilh. Nielsen. (Tidskrift for Søvæsen, bd. 108, 1937).
Udg. beskriver manuskriptet, der synes forsvundet, som „et selvlavet hefte
på 84 sider“ med stærke spor af flittig læsning ; det var skrevet med en „fin,
smuk og tydelig hånd“. Han havde erhvervet det på en bogauktion uden at
kunne erfare noget om dets forhistorie udover en formodning om, at det
stammede fra en antikvarboghandel. Udgiveren bevarer den højst vilkår
lige ortografi, som vi i citaterne normaliserer. I texten har vi påvist, at der
ikke er tale om en „dagbog“ i egentlig forstand.
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For velvilligt udlån af H. B. Ribers efterladte papirer takker jeg Svend
borg Amts Museum og dettes inspektør, fhv. viceskoleinspektør Ove Mar
cussen, der desuden med utrættelig opmærksomhed har meddelt personalhistoriske oplysninger, bl. a. under henvisning til en utrykt stamtavle over
Riberslægten, udarbejdet af arkivar Seesten, Odense. Museumsinspektøren
har desuden formidlet tilladelse til benyttelse af papirerne hos konsul Jens
Peter Baagøe Riber, Svendborg, som ligeledes med fortsat velvilje gav til
ladelse til at lade H. B. Ribers portræt fotografere og reproducere.

For værdifulde henvisninger samt for maritime oplysninger takker jeg
orlogskaptajn Preben Hoick, kommandørkaptajn R. Steen Steensen og
bibliotekar ved marinens bibliotek, kommandørkaptajn H. F. Kiær.

Endelig skylder jeg prof., dr. phil. Holger Steen tak for velvillig bistand
ved tydningen af de på spansk affattede dokumenter.

FÆRINGERBÅDE
Af

Carl V. Sølver
enne lille afhandling er skrevet på foranledning af mine
venner på Færøerne for at de gamle færøiske maritime ud
tryk, der i mange tilfælde er identiske med oldnordiske og norske
og endog med danske og svenske, ikke skulle gå tabt. På vikinge
tiden var sproget, bortset fra dialekter, ens for hele Norden,
nemlig det såkaldte „dönsk tunge“, dansk tungemål. Denne nor
diske sprogart, der stundom også benævnedes „det nordiske tun
gemål“ eller „norræna“, holdt sig længst på Island og Færøerne
og i Nordnorge, og det er af interesse at se, at mange, navnlig
maritime udtryk har holdt sig næsten uændret gennem tiderne.
Der er ganske vist skrevet en hel del om dette emne tidligere,
som det ses af nedenstående kildefortegnelse, men disse for længst
udsolgte værker er ret vanskelige at få fat på.
Til formålet bad jeg en bådebygger i Thorshavn fremstille
en model af en færingerbåd, en såkaldt seksmandsfarer (sexmannafar), så nøjagtig som mulig og at sætte et mærke og be
tegnelse ved hver detaille fra for til agter. Denne model, ca.
1,10 X 0,36 X 0,15 m, er nu udstillet på Handels- og Søfarts
museet på Kronborg.
Min interesse for færingerbåde blev første gang vakt ved et
besøg på Færøerne i sommeren 1907, hvor jeg havde lejlighed
til at se den talrige flåde af gammeldags byggede færingerbåde,
som sejlede kong Frederik VIII i møde ved ankomsten til Thors
havn under kongerejsen med skibene „Birma“ og „Atlanta“.
Inden vi fik landkending af Færøerne, mødte vi de første færin
gerbåde liggende på fiskeri, - et par ottemandsfarere med ma-
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Model af færøisk seksmandsfarer („sexmannafar“), bygget af en model
bygger i Thorshavn og skænket til Handels- og Søfartsmuseet af artiklens
forfatter i anledning af firmaet Iver C. Weilbachs 200 års jubilæum 1955.

sten lagt ned og halvfulde af fisk, og længe varede det ikke,
førend den virkelige modtagerflåde af færingerbåde tonede frem
inde under land. Så mange af disse fartøjer har sikkert hverken
før eller senere været samlet på øerne, og betagende var det at
se disse skønne både for årer og sejl komme stævnende ud mod
os over dønningerne på det åbne hav ; det var som at opleve en
vikingeflåde i opbrud fra øerne ud mod æventyr i Østerled.
Når der tales om færingerbåde i denne artikel, menes der
åbne både af forskellig størrelse bygget på Færøerne til fart
mellem øerne og til fiskeri i nærheden, inden motorbådenes
fremkomst, altså omkring århundredskiftet. De almindeligst
forekommende færingerbåde er de såkaldte timands-, ottemands-, seksmands- og firmandsfarere (tiggju-, atta,- sex- og
fyramannafør), alle fartøjer bygget næsten på samme måde.
Ganske vist findes der i gamle beretninger fortællinger om større
fartøjer til handelsfærder, „kaupferöer“, til Island og Norge, og
højst rimeligt har dristige færinger gjort sådanne rejser for at

Samme model.

bytte øernes produkter af uld og fisk med nødvendige uden
landsvarer. Det har sandsynligvis drejet sig om åbne både for
bedret med skvætbord og delvis overdækket med skind, men
der er intet autentisk opbevaret derom. Størrelsen af sådanne
i ældre tider byggede langfartsbåde kan tilnærmelsesvis findes
ved afstanden mellem endnu eksisterende volde af bådhuse, hvori
disse fartøjer byggedes og opbevaredes.
Der fandtes naturligvis professionelle bådebyggere (batasmiSur) i bygderne, og navnlig var Nolsøs beboere berømt for
smukke og holdbare både, men de fleste færingerbåde byggedes
helt op til nutiden som regel af fiskerne selv i deres bådskure
(neyst) tæt ved hjemmet og landingsstedet. Bådhuset var opført
af sten til gavle og sider, og taget var tækket med halm med
græstørv over. Båden stod på en bedding (bakkastokkur) af
planker, og fra huset til vandet gled båden på en række korte
planker (lunnar), dels løse og dels fastgjort med jernbolte til
klippen. At søsætte båden eller rettere sagt at fire den i vandet
hed at „flota båtin“, og liggende på vandet sagdes båden at
„Hggja â floti“.
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Færingerbåden blev ikke bygget efter nogen tegning eller fast
plan, men udelukkende efter erfaring og mere eller mindre på
øjemål. Derfor kunne bådens størrelse og mål først opgives, når
den var færdig. Først når båden lå på vandet og var bleven
undersøgt og nøje prøvet under årer og sejl, kunne arbejdet
bedømmes.
Materialet til bygning af færingerbåde var alt af udenlandsk
oprindelse og bestod for allerstørste delen af norsk gran og fyr
samt dansk eg ; dimensionerne af tømret var dog betydelig min
dre end for tilsvarende størrelser af både bygget i Danmark og
Norge. Dette skyldtes naturligvis de mindre gode landingsfor
hold på Færøerne, hvor bådene undertiden må hales lodret op
ad klipperne, og hvor det er af betydning, at bådene ikke er
for tunge.
Trods det lette materiale var færingerbådene ret holdbare;
deres levealder var dog meget afhængig af landingsmulighe
derne, men der kendes tilfælde af indtil et halvt århundrede
gamle både endnu i brug. Derimod er der steder med dårlig
ophaling og fuld af sten og udsat for dønning (brimstöö), hvor
man højst kan regne med et par år for en båds levetid.
Bådens bygning,

Skibbyggerværktøjet var i gamle dage overmåde primitivt og
bestod hovedsagelig af samme dele, som kendes fra vikingetiden ;
økse og skarøkse, sav, høvl, mejsel, bor, hammer og kniv blev
benyttet sammen med forskellige sæt primitive skruetvinger til
at tilpasse bordene med.
En fyldig samling af skibbygningsværktøj fra gammel tid fin
des opbevaret i den udmærkede udstilling af færøiske brugsgen
stande på museet i Thorshavn.
Nedenstående beskrivelse af bygningen af en båd gælder en
seksmandsfarer.
Først blev kølen (kjölur) strakt på beddingen, hvorefter stæv
nene, ens i begge ender, blev påsat. Krumtømret mellem køl og
stævnholt kaldtes „reisingin“ ; disse tre dele, der i daglig tale
benævnedes henholdsvis „undirlagi“, „mittskoyti“ og „stavnur“,
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Gammel færøisk fisker bygger sin båd udenfor „Neyst“et. - Fot. Svend
Poulsen, Thorshavn. - Fra Hans A. Djurhuus : „Livet paa Færøerne“.
(1950).

var af svært egetømmer efterhånden hugget til med øksen, og
selv om lang erfaring gav stævnenes rejsning i yndefuld svane
form, der især giver færingerbåden sit præg, blev selv dette ar
bejde gjort på øjemål.
Derefter blev kølbordet (kjalarborÖ) fæstnet til kølen med
svære jernspiger (rekseymur) og tilpasset stævnene. Det næste
bord (flaborSiö) er det sværeste bord i båden og betydeligt bre
dere end de øvrige. Mod stævnene ender „flaboröiö“ i de to til
laskede stykker kaldet „h ålsur“ og „halsablaö“.
Alle disse både var bygget på klink, hvilket vil sige, at klæd
ningsbordene (borö) lagdes oven på hinanden ved kanten og
fæstnedes ved hjælp af klinkebolte af jern (rekseymur) eller træ
nagler af enebærtræ (træseymur). Jemsømmene var gennem
gående og blev klinket på indersiden ved jemklinker (rogr),
medens trænaglerne sikredes ved små kiler af træ ligeledes på
indersiden. For at sikre, at nådderne (suSir) blev tætte, blev
groftspundet, tjæremættet uldsnor (siggj) lagt mellem bordene.
Det tredie bord fra kølen hed „livflyggji“ og lagdes på lignende
måde som de øvrige bord og derefter det 4de, 5te og 6te bord,
henholdsvis kaldet „niöara slagborö“, „ovara slagborS“ og
„remmuborö“. Det øverste bord, essingbordet, hedder „rimin“,
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og på dette bord er en for- og agtergående forstærkningsplanke
(stokkur) lagt; forlængelsen af „stokkur“ mod stævnene forog agterefter kaldes „ æsing“, og denne er befæstet til stævnen
ved et groet, tofliget stykke egetræ kaldet „enniknæ“. Til for
stærkning af forbindelsen mellem „stavn“, „æsing“ og „enni
knæ“ er indsat en trekantet egetræsklods, „ennisponur“. På
indersiden af „remmubord“ er lagt en svær planke (remman)
til langskibs forstærkning og til anlæg for tofterne og for de
øverste ender af båndene. Tofterne (bekkur) er fældet ind i
„remman“ og yderligere sikret ved svære knæ (knæ) foroven
mellem toften og „stokkur“.
Af forklaringen fremgår, at der endnu ingen indholter (innviöur) er indsat, og dette er det karakteristiske ved færinger
både, at indholteme først indsættes, når skroget (skrokkur) er
helt klædt op. Dette byggesæt, der forklarer færingerbådenes
ejendommelige elasticitet i høj sø, har øjensynlig også været be
nyttet ved de kendte vikingeskibe. I disse både findes nemlig
ikke spanter som ved kravelbyggede fartøjer, men derimod så
kaldte bånd (bond) befæstet til bordene men ikke til kølen;
de øverste ender af båndene kaldes „bandfeti“ og hviler på
„remman“.
Det forreste og agterste bånd kaldes „barkaband“ og består
som oftest af krumvokset tømmer. I øserummet (eysrum) er de
to bånd afsavet ved kølbordene for at øsekarret (eyskar) kan
passere frit i bunden.
Først når alle bådens bord er fuldstændig sat op og fæstnet
til stævnene, tilpasses båndene; altså båndenes funktion er at
holde den allerede byggede båd i form og ikke omvendt, som
hvor spanter anvendes.
RøSini.

Dette er et specielt færøisk udtryk for alt, hvad der har med
roning at gøre, f. eks. årer og befæstelse af åren til essingen. Det
er af stor betydning for enhver færing at være fuldt fortrolig
med alle røSinis dele og deres brug, således at han kan springe i
en båd og straks sætte ud, f. eks. når grinderåbet lyder. En sex-
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En færøisk åre. Opmålt og tegnet af J. Meitilberg, Thorshavn.

mannafar har således 6 sæt „røSir“, og de benævnes efter de
tofter, hvortil de hører.
At ro hedder „rogva“ og at skodde „skjota a“.
Færingeråren er forholdsvis kort og smalbladet, fremstillet for
styrke og for let at håndtere i dårligt vejr. Det ejendommelige
ved den er, at den er firkantet ved åretolden, således at den kun
har to bevægelser - horisontal og vertikal - og ikke kan skives
under roningen. Åren (arin) består af åreblad (ararblaS) og
af „ararleggur“ mellem bladet og lommen (ararlummur).
Overgangen mellem blad og leggen hedder „årark ålvi“. Be
fæstelsen til essingen er også ret ejendommelig og findes, mig
bekendt, ikke andre steder. En firkantet klampe (ararskeyti)
på åren hviler på et skamfilingsbræt (batsskeyti) på essin
gen og arbejder mod åretolden (tollur) nedfældet i „stokkur“.
Åren holdes på plads af en strop (homluband) med en ters
(spoli) på indersiden af „stokkur“. Dette „homluband“ var
i ældre tider fremstillet af den stærke yderste kant af grinde
hvalens finner og forsynet med huller til „spoli“ for at tilpasse
den under brugen. Det hørte ikke til bådens inventar men var
hver mands private eje, og den færing, som ikke ejede sit eget
„homluband“ og fiskersnøre (snöri), blev ikke regnet som voksen
mand. Det hedder således i grindevisen : „skyndte de sig til søen
ned, hver mand med sit „homluband“ og sin snøre ; „roSbrøkur“
(skindbukser) bandt de om stærken lænd, og én havde „kaggen“
(vandankret) under armen“.

io

Årbog 1957
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Åre, åretold og tofte. Tegning af Jens i Dali.

Bådens inddeling.
Det er en selvfølge, at færingerbådens to sider benævnes med
de oldnordiske betegnelser styrbord (stÿriborS) og bagbord
(bakborS), men når det gælder bådens øvrige inddeling bruges
to andre benævnelser, nemlig ret (rætt) og vrangt (rangt) for
henholdsvis den styrbords del af båden og den bagbords. F. eks.
siger man, at den mand, der sidder på „toftubekkur “ om bag
bord, sidder „i rangatoft“, og om ham, der sidder om styrbord,
at han sidder „i rættutoft“, og agterefter på samme måde for
hver tofte. Det samme gælder for hver af bådens „rum“ (af
stand mellem to tofter). Tænker man sig båden delt efter diame
tralplanet, deles hvert „rum“ i to dele, hvoraf det styrbords kal
des „rættarum“ og det bagbords „rangarum“, derefter „rætta
toftirum“ og „ranga toftirum“ o. s. v., som det fremgår af teg
ningen.
De forskellige „rum“ i en „sexmannafar“ kaldes begyndende
agterfra: agterrum (bakskutur), øserum (eysrum), lastrum
(bogrum), rum foran masten (toftirum) og forreste rum
(framskutur). Mellem hvert rum stod under toften et lettere
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De færøske benævnelser på rummene i en færingerbåd.
Efter tegning af Jens i Dali.

skod af tremmeværk (fiskitilja) til at holde fisken i de forskel
lige rum på plads under sejladsen, og i bunden lå der bund
brædder (botntilja). Det agterste bundbræt blev benævnet
„ plikta“. Forreste tofte var „toftibekkur“ og agterste „lærbekkur“, næstagterste var „eysrumbekkur“, og mastetoften hed
„bogbekkur“, langskibstoften med mastehullet hed „siglubekkur“.
Den forreste trekantede del af båden kaldtes „frammi i
barka“ og den agterste „afturi i barka“. De ret svære sæder,
en art løfting, kaldtes henholdsvis „frammi a rong“ og „afturi
i barka“. Det trin, man benyttede for at komme op til „rongina“,
1O*
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kaldtes „fotatræ“. Til hver tofte hørte spændholter (fotalunnar)
til at støtte fødderne mod under roningen.
I øserummet var der ingen bundbrædder, ligesom båndene
var fjernet på et stykke for at lette arbejdet med at øse båden
læns. Helt agterst i båden i „kjalaboröinum“ (ved kølen) var
bådens bundhul (nøgluhol) og bundtold (nøgla) anbragt.
I stævnholtet var der boret et hul (barShol) til ophalingstovet, når båden skulle hales på land. Af øvrige nødvendige
grejer i båden kan nævnes øsekar (eyskar) og vandanker
(kaggi). Forude om styrbord og agterude om bagbord var der
anbragt haleklamper af eg (vaSkallur), og udenbords fæstnet
til „rimuna“ var der to skamfilingslister som regel malet med
de færøiske farver blåt og rødt. Inden båden gik i vandet blev
den smurt med tjære (brædur).
Som regel hørte også til båden et anker fremstillet af en
passende sten med påsurrede træflige (ilasteinur) og ankertov
(llatog).

Mast og sejl.
De gamle færingerbåde var først og fremmest bygget som
robåde og derfor ret smalle af bygning og ranke i søen. Sejl
føringen var af enkleste art men alligevel af største betydning for
sejladsen mellem øerne og til og fra fiskepladserne. Masten
(mastur) var en kort stage af fyrretræ, ikke sværere end at een
mand med lethed kunne håndtere den. Den stod foran den
midterste tofte (bogbekkur) i et hul i langskibstoften (siglubekkur) med hælen i et mastespor over kølen. Øverst var ma
sten skåret igennem til et skivgat (hunbora) men uden skive.
Gennem dette for- og agtergående hul, der forneden var udforet
med homskiver for at lette trækket, var råsejlsfaldet (dragreip)
skåret. Faldet blev gjort fast til støtten (snælda) under den
agterste tofte (lærbekkur) med et slipstik til hurtig udløsning.
Den forholdsvis korte rå (rå) var befæstet til masten ved en
rakke (rakki), en bøjle af horn, holdt sammen ved rakkebændslet (rakkaband), der også tjente som nedhaler, når sejlet
skulle bjerges i en fart. Sejlet, der nu er af ravndug eller lgn.,
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Detaille af mast. Tegning af Jens i Dali.

15°
fremstilledes i ældre tider på øerne af enskaftet, hvid vadmel
(einskjefta) med påsyet lig af tvundet hestehalehår (viSferdin).
Det var et firkantet råsejl, bredest forneden, men uden
rebknyttelser ; dersom vinden blev for stiv, bjergedes sejlet
enten helt eller firedes halvt ned på masten, medens un
derliget holdtes fast i hænderne. Forneden var der skøde
(skeyti) og hals (halsur) til at sætte fast i ringe i lønningen,
men den lille rå var uden braser. Som regel var der i det for
reste sejllig pånejet en lille boline (boglina) til brug under bidevindssejlads (neyvasigling). Medvind hed „rumasigling“ og
modvind „ardrøSur“ ; „undangonga“ betød at lænse eller sejle
for vejret.
Når båden sejlede, hvad den kunne tåle uden at tage vand
ind, siges : „han gekk eftir esingini“ ; de satte sejlet hedder :
„teir hofdi segli a“ og de bjergede sejlet: „teir løgdi segli“. En
rask sømand hedder „sjogarpur“, og hans bedste egenskaber
viser sig, når kommandoen „hav heys og skeyti leyst“ (klar ved
fald og skøde) lyder. Næste kommando er som regel: „strika
segli“ (bjerg sejlet), og så gælder det om at få sejlet ind, inden
båden bordfyldes og kæntrer. Stag til masten benyttedes aldrig,
men ofte sattes to vant lavet af hjemmespundet hampetovværk.
En ottemansfarer havde som regel en besætning (batsskipan)
på 7 mand foruden en fører (hovuÖsmaSur). Almindeligvis
sidder rorsmanden „afturi i rong“ og styrer med en kort åre
(leysastÿri) ude om læ, men i dårligt vejr stikkes endnu en åre
ud til luvart (gulborö). Roret på agterstævnen (fastastÿri) var
lige som nu til dags anbragt i rorløkker (roSurlikkir) og forsynet
med en til rorpinden (homla) forbundet tværpind (styrisvölur).

Fiskeliner (snöri) og mindre tovværk tilvirkedes som husflid
af fiskerne selv af hamp, der spandtes med håndtene til kabel
garn (tattur). Ved hjælp af et skraldelignende apparat (snörisgegn eller snörisgögn) blev garnene spundet til to- eller treslåede liner på ca. io favne, som derefter blev splejset sammen
til hele fiskeliner på ca. 60-80 favne. Fiskekrogene (onglar)
blev fæstnet til en forløber af en rem af oksehud (stunga), og
når blyloddet var pånejet og linen viklet op på vindslet (sula),

Færøisk ottemandsfarer. Fra D. Joensen : Bâtar og Skip (1945).

var fiskesnøren klar til brug. Tykkelsen af linen skulle være
som en „svanefjer“, og længden, ca. 60 favne, blev almindeligvis
brugt af bønderne på land som længdemål.
Når der fiskes, sidder en mand forrest i „rongini“ og haler
sin fiskeline over „vaSkallin“ ; de andre sidder på tofterne og
haler deres liner ind over åretolden, hvori der er skåret en rille
til dette formål.
Efter Niels Winther (1875) målte en ottemandsfarer imellem
de indvendige sider af stævnene (nugvunar) 13 „stikkur“ eller
færøiske alen (det gamle hamborgske mål), hvilket udgør om
trent 12 danske alen. En „stikke“ er dog kun 22 tommer, og
13 stikker mangler altså 2 tommer i 12 danske alen, altså ca.
7,5 m. Dog holdt man sig ikke nøjagtigt til dette mål, men byg
gede ofte både større og mindre ottemandsfarere. Alle færinger
både er dog bygget på samme linier, skarpe i begge ender og
med liden bredde, altså specielt som robåde.
Når båden var halvlastet, var den „halvsettur“ ; lå den på
hælen var den „baksettur“ og på næsen „framsettur“.

Kompas og tidsangivelser.
De gamle færøiske tidsbetegnelser ved solens azimuther - ret
ningen målt på kimmingen (havsbrugvin = havsbroen) - føl
ger for en stor del de oldnordiske benævnelser. Tidsforløbet
for solens vandring på ca. 45 grader, f. eks. fra Øst til S. 0.,
kaldtes „økt“ ; „halvga“ er en forkortelse af „halvgingin“
(halvgåen).
Betegnelserne er følgende :
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Solens pejling

Tidsangivelse

N. 0.
0. N. 0.
0.
0. S. 0.
S. 0.
S. S. 0.
S.
S. S. V.
S. V.
V. S. V.
V.
V. N. V.
N. V.

Landnoröur
Hålvga eystur
Eystur
Hålvga landsuÖur
LandsuÖur
Hålvga middagur
Middagur
Hålvga non
Non
Hålvga vestur
Vestur
Hålvga utnorÖur
ÜtnorÖur

Mange af disse ældgamle betegnelser, der samtidig betegner
tidsangivelse og retning, benyttes endnu for kompasstreger:
Dansk

Nord
Nord til Øst
Nord Nord Øst
Nord Øst til Nord
Nord Øst
Nord Øst til Øst
Øst Nord Øst
Øst til Nord
Øst
Øst til Syd
Øst Syd Øst
Syd Øst til Øst
Syd Øst
Syd Øst til Syd
Syd Syd Øst
Syd til Øst
Syd
Syd til Vest
Syd Syd Vest
Syd Vest til Syd
Syd Vest
Syd Vest til Vest
Vest Syd Vest
Vest til Syd

Færøisk

NorÖur
Eysturhallur norÖan
LandnyrÖingur norÖan
Høgur landriyrÖingur
LandnyrÖingur
Eysturhallur landnyrÖingur
LandnyrÖingur eystan
Høgur eystan
Eystur
Lågur eystan
Landsyningur eystan
Landsyningur eysturhallur
Landsyningur
Lågur landsyningur
Landsyningur sunnan
Eysturhallur sunnan
SuÖur
Vesturhallur sunnan
Ütsyningur sunnan
Lågur ütsyningur
Ütsyningur
Vesturhallur ütsyningur
Ütsyningur vestan
Lågur vestan
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Dansk

Vest
Vest til Nord
Vest Nord Vest
Nord Vest til Vest
Nord Vest
Nord Vest til Nord
Nord Nord Vest
Nord til Vest

Færøisk

Vestur
Høgur vestan
ÜtnyrÖingur vestan
Vesturhallur ÜtnyrÖingur
ÜtnyrÖingur
Høgur ÜtnyrÖingur
ÜtnyrÖingur norÖan
Vesturhallur norÖan

HovuSsmuSur.
Hvert bådelag på Færøerne havde en formand (hovuösmann), og det var ham, der bestemte, når der skulle lægges
ud på fiske og hvor. Han var absolut enerådende om bord, og
hans attribut var kompasset (leiÖarsteinn), et lille tørkompas i
messingkapsel, der i en læderpose bares i en rem om halsen.
Sejladsen omkring Færøerne foregik både med årer og sejl på
grund af vindens, strømmens og søens ustadighed og var til
enhver tid farefuld. En erfaren „hovuösmaöur“ var absolut
nødvendig for sejladsen, en mand, der ikke alene kendte kompas
og tidevandsstrømninger men også kunne forudsige, hvornår
sejlet skulle bjerges. Snart var der så stille, at årerne måtte ud,
og et øjeblik efter kunne en svær byge uden varsel komme stry
gende ned over fjældet, så at sejlet måtte bjerges med det samme
for at frelse båden.
Den vigtigste faktor for sejlads mellem øerne var alligevel
kendskab til tidevandsstrømmene fremkaldt ved ebbe og flod,
som ret regelmæssigt skifter, og det er en „hovuösmannsins“
første betingelse, at han nøje kender strømmen på de forskellige
steder, hvor stærk den er, og hvornår den skifter.
Tidevandsstrømmene mellem Færøerne er meget stærke, og
det er ingenlunde sjældent, at der i snævringer eller ved pynter
kan måles hastigheder op til 8-9 knob. Færingerne kalder den
strøm, der fremkaldes af flod for „vestfall“ og den ved ebbe
for „eystfall“. Nu til dags har man tidevandskort i tolv afde
linger, hvor strøm- og idvanderetninger skematisk er vist over
alt mellem øerne, men i gamle dage var det „hovuösmannsins“
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pligt at vide alle disse ting. Ikke alene måtte han efter månens
stilling og fase vide, hvornår høj- eller lavvande indtraf, men
han måtte også til enhver tid kende, hvorledes strøm eller id
vande løb de forskellige steder. Det er let at forstå, at sådant
kendskab først opnåedes efter mange års erfaring.

Til slut et par vers af det skønne færøiske digt „Ottemandsfarerens Svanesang“ af Mikkjal å Ryggi med oversættelse til
dansk af Navigationsskoleforstander Daniel Joenssen, Marstal.
ÂTTAMANNAFARID
Lag : Så kæmped de helte . ..

1

Af øllum tein snekkjum, lÖ NordhaviÖ bar,
ein tykist mær yndislig føgur,
tann båturin nevndur er åttamannafar,
sin svanasong nu hann kvæ9ur.
2
Hann Færoyingum fylgdi i tûsund år,
væl virdur af lågum og høgum,
vid gyltari veiÖi um vetur og vår,
hann søkkla9in legdi at støSum.

16
So sig honum tøkk og hitt sidsta farvæl,
um viÖurin longur ei varer,
i Føroya folks minni hann liva vist skal,
so leingi sum flø9ir og fjarar.
„OTTEMANDSFARERENS SVANESANG“

Af alle de snekker, som Nordhavet bar
een synes mig yndig og fager,
dens navn er den færøske Ottemannafar,
sin svanesang nu den klager.
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Den færinger fulgte i tusinde år
vel værdsat af høje og lave,
med herlige fangster ved vinter og vår
den dyblastet lagde til lande.

Så sig den nu tak og det sidste farvel,
om skørnet er fuger og tømmer.
Dens minde skal leve i Færøfolks sjæl,
så længe som „Vestfaldet“ strømmer.

Den tidligere omtalte model af en seksmandsfarer er bygget i
Thorshavn på foranledning af skolebestyrer Jens Pauli i Dali, og jeg
sender ham min tak for hans aldrig svigtende interesse for mit
arbejde. Ligeledes en tak til hans søn, landmåler Jens i Dali, for
de instruktive tegninger, han har udarbejdet til artiklen. Naviga
tionsskoleforstander Daniel Joensen, Marstal, er jeg meget tak
nemlig for at have gennemset artiklen og rettet de færøiske beteg
nelser og ikke mindst for oversættelsen af Mikkjal å Ryggi’s digt
„Ottemandsfarerens Svanesang“.
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DA DANNEBROG BLEV STRØGET I

DANSK VESTINDIEN
Et 40 års minde
Af
Carl Østen

en 3 i . marts 1917 indgik et større beløb i det danske finans
ministeriums kasse, nærmere angivet 25 millioner ameri
kanske dollars, der ækvivalerede afståelsen af de tre dansk-vest
indiske øer : St. Thomas, St. Croix og St. Jan, ialt repræsenterende
ca. 360 km2 jord med ca. 20-24.000 indbyggere. I historiens
bogholderi kort og godt : Nævnte dag solgte Danmark sin sidste
tropekoloni med folk og fæ til USA.
Hos den meget nationalt indstillede del af Danmarks befolk
ning vakte salget indignation og sorg, ikke fordi USA var købe
ren, tværtimod, men fordi afståelsen berørte den nationale ære
samt kærligheden til dansk historie og fortids fremsyn og bedrift.
Som moderlandets repræsentanter ved den meget smukke af
ståelseshøjtidelighed 31. marts fungerede den gamle, men state
lige krydser „Valkyrien“ og dens chef, den stoute sømand og
alsidigt dygtige officer, kommandør Henri Konow, siden sep
tember 1916 også guvernør ad interim for øerne, deres sidste
danske. Forgængeren, guvernør siden 1912, Chr, Helweg-Larsen
var blevet hjemkaldt for at kunne bistå sin minister, finansmini
steren, ved ejerskiftet. Det var et tilfælde, at en dansk orlogs
mand lå ved øerne i 1917 og således kom til at hilse gamle
dannebrog, da det for sidste gang blev strøget. „Valkyrien“ var
nemlig efter en rigsdagsbeslutning i største hast blevet udrustet,
bemandet - hovedsagelig med frivillige værnepligtige - og sendt
afsted 11. november 1915 for at skulle medvirke til bekæmpelsen
af de pludseligt opståede negeruroligheder i Dansk Vestindien.
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Det hele var gået så hurtigt, at admiralen, kong Christian, som
sædvane var før et togt, ikke kunne få lejlighed til at foretage
inspektion ombord. I stedet for sendte majestæten følgende tele
gram til kommandøren: „Sender Dem, Befalingsmænd og
Mandskab min Hilsen med Ønsket om ærefuldt Togt og god
Rejse. Chr. R.“. Dagen før afrejsen var der som altid dengang,
før en orlogsmand stod ud på et længere togt, blevet afholdt
en gudstjeneste ombord. Den celebreredes af Holmens provst,
Fenger, Såvel skib som chef havde været ved øerne engang før,
i 1901-1902, på et af den danske marines sædvanlige vinter
togter. Tilsynekomsten af den danske orlogsmand ved øerne i
1915 satte en vis respekt hos de indfødte, men var alligevel ikke
nok til at kvæle strejker og tumulter helt, hvorfor „Valkyrien“
måtte forblive ved øerne på ubestemt tid. Herved kom den ind
i den nye fase, der hed øernes afståelse, hvorom der var påbe
gyndt forhandlinger mellem USA og Danmark, i begyndelsen
hemmeligholdte, men efter konventionens underskrift i august
1916 officielle.
Ret mange detailler fra afståelsesceremonien, en af de smuk
keste og værdigste militære honnørafgivelser i dansk historie,
såvel som fra togtet kom imidlertid ikke ud til moderlandets
befolkning og er vist aldrig kommet det. De fortjener, trods
mange års gemme, at blive kendt vidt og bredt. Kort efter 31.
marts kunne pressen således kun publicere, at finansministeriet,
under hvilket øerne sorterede, havde modtaget telegram om, at
den formelle overlevering af øerne havde fundet sted den 31.
marts kl. 4 eftermiddag. At pressen nogle dage senere igen kunne
gengive et ganske kort exteriørt referat af højtideligheden, skyld
tes en St. Thomas-korrespondent. Årsagen til denne „mørklæg
ning“ lå dels i, at verdenskrigen rasede lige udenfor Danmarks
grænser, og dels i, at partipolitiske forhold spillede ind. Så der
var aldrig noget at hente af særlige nyheder hverken hos finans
ministeriet eller marineministeriet, under hvilket sidste krydseren
hørte. Endvidere havde hele dens besætning, der iøvrigt talte et
par hundrede mand, lige fra chef og ned til værnepligtig fået
„mundkurv“ på, som om det var de allerdybeste militære hem
meligheder, det gjaldt. Tavshedsordren, som var afgivet ved
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togtets start, lød : „Paa Grund af Togtets særlige Beskaffenhed
ønsker Ministeriet ikke, at nogen af Besætningen sender Korre
spondance til Pressen, ligesom man skal anmode Hr. Komman
døren om at paalægge Besætningen ikke i dens Breve at omtale
Forhold eller Begivenheder vedrørende de dansk-vestindiske
Øer, som staar i Forbindelse med Krydserens Udsendelse, for
at saadanne Udtalelser ikke skulde danne Grundlag for Artikler
i Pressen“.
Forspillet til guvernørens og krydserens medvirken ved øernes
afståelse begyndte 6. marts 1917, da guvernør Konow fra den
danske gesandt i Washington, C. Brun, modtog telegram om,
at USA’s kongres og præsident {Woodrow Wilson) havde un
derskrevet loven om øernes overtagelse. Et par dage efter mod
tog kommandøren pr. post såvel instruktioner for fremgangs
måden som fuldmagt til at afstå øerne, men uden angivelse af
dato herfor.
Hjemme i Danmark havde kong Christian under 9. marts
udstedt et „åbent brev“ til indbyggerne på øerne, hvilket blev
telegraferet til kommandøren, der i sin egenskab af guvernør
skulle oplæse denne kongelige proklamation for befolkningen.
Medens embedsmændene og kolonialrådsmedlemmerne blev til
sagte personligt, fik de indfødte gennem bekendtgørelser i de
stedlige aviser - som altid både på dansk og engelsk - invitation
til at møde op. Proklamationen oplæstes henholdsvis fra guvernementshuset i St. Thomas den 17. marts og fra guvernementshuset i Christianssted (på St. Croix) den 19., hvorimod den for
indbyggernes vedkommende på St. Jan kun blev opslået skrift
ligt i Cruzbay og Coralbay. For det første var denne øs befolk
ning ikke ret talrig, og for det andet kunne de derværende kolo
nialrådsmedlemmer og andre af befolkningen, som ønskede det,
have taget over til St. Thomas, eftersom denne 0 ikke ligger ret
langt fra St. Jan. Mellem St. Croix og St. Thomas var der der
imod en breddegrads afstand. Såvel i Caroline Amalie, byen på
St. Thomas, som i Christianssted blev rammen om proklamatio
nens kundgørelse både stilfuld og smuk. Udenfor guvemementshuset hvert sted var opstillet et æreskompagni samt musikkorps
fra „Valkyrien“. På kommandørens højre side stod embedsmæn-
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Udsigt over Charlotte Amalie og St. Thomas’s havn i begyndelsen
af dette århundrede.

dene, på hans venstre kolonialrådsmedlemmerne, alle i deres
uniformsgalla, og lige ud for ham de særligt indbudte tilligemed
den øvrige del af befolkningen. Proklamationen, der oplæstes
på dansk og engelsk, lød :
„Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark,
sender Vore kære og tro Undersaatter paa Øerne St. Thomas,
St. Croix og St. Jan Vor Kongelige Hilsen. I den Forvisning,
at Øernes Vel bedst vil kunne fremmes og udvikles ved en For
bindelse med de amerikanske Forenede Stater, har Vi med Rigs
dagens Samtykke afsluttet en Konvention angaaende Overdra
gelsen af Øerne til de nævnte Stater med disses Præsident. Ved
udførlige og nøjagtige Bestemmelser, som er blevet optaget i
denne Overenskomst, har Vi ladet det være os magtpaaliggende
at tilsikre Eder Beskyttelse i Udøvelsen af Eders Frihed, Reli
gion, Ejendom og andre Rettigheder, og skal I desuden efter
eget Valg kunne forblive boende paa Øerne eller til enhver Tid
forlade dem og i begge Tilfælde bevare alle Eders Ejendoms
rettigheder og have Ret til at sælge eller raade over saadanne
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Ejendomme eller Udbytte deraf. I Tilfælde af, at I forbliver paa
Øerne, skal I, indtil anderledes bestemmes, vedblive at nyde alle
private Rettigheder, kommunale og religiøse Friheder, som er
Eder tilskrevet ved de nugældende Love, og ifald de nuværende
Love forandres, skal I ikke derved bringes i en ugunstigere Stil
ling i Henseende til de ovenomtalte Rettigheder og Friheder,
end I nu nyder. De af Eder, som forbliver paa Øerne, har Ret
til at bevare Eders Statsborgerforhold til Danmark ved, inden
et Aar fra Dagen for Udvekslingen af denne Konventions Rati
fikationer den 17. Januar 1917 til en „Court of Record“ at af
give en Erklæring om, at I ønsker at bevare saadant Statsborger
forhold; for Børn under 18 Aar kan den nævnte Erklæring
afgives af Forældre eller Værge. Saadant Valg af dansk Stats
borgerforhold skal dog ikke efter Udløbet af ovennævnte Frist
af et Aar være til Hinder for, at I giver Afkald paa det saaledes
bevarede Statsborgerforhold til Danmark og vælger at træde i
statsborgerligt Forhold til de Forenede Stater og optages i disses
Nationalitet paa de Betingelser, som overensstemmende med de
Forenede Staters Love maatte blive foreskrevne for andre Be
boere af Øerne.
Idet vi tager Afsked med Eder, udtaler vi Haabet om, at I
i Kærlighed vil bevare Mindet om de Aarhundreder, i hvilke
Øerne har staaet i Forbindelse med Danmark som Moderlandet,
og bringer Vi Eder Vor Kongelige Tak for den Loyalitet og
Hengivenhed, I har vist os og Moderlandets Befolkning, og Vi
udtaler vore varmeste Ønsker om en lykkelig og frugtbringende
Fremtid for Eder alle og de af Eder beboede Øer. Befalende
Eder Gud nu og i Fremtiden“.
Guvernøren udbragte nu et leve for H. M. Kongen, hvilket
besvaredes med kraftige hurraråb umiddelbart efterfulgt af
„Kong Christian“. Kongens så ualmindeligt smukke og hjerte
gribende afskedsord, der næppe kunne være valgt bedre, gjorde
et dybt indtryk på alle de fremmødte. Navnlig havde „Befalende
Eder Gud nu og i Fremtiden“ bevæget alle stærkt. Selvom
størsteparten af øernes befolkning havde været stemt for USA
gennem flere år, skinnede det dog igennem, ikke mindst ved
ovennævnte afsked mellem kongen og denne del af hans folk,
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Christiansfort i Charlotte Amalie (St. Thomas), omkring 1910.

at man stod uvis overfor fremtiden, hvorimod man for fortidens
vedkommende syntes kommet til den erkendelse, at man i det
store og hele havde haft det godt under det gamle moderlands
styre. At dette i dets veksling gennem tiderne ikke altid havde
forstået at „mele sin egen kage“, kunne jo kun være en fordel
for øerne. Og måske er det just her ved den nær forestående
adskillelse dukket op i den indfødte befolknings erindring, at
det var Danmark, der som det første af alle lande forbød slave
handel i sine kolonier fra år 1803, samt at kong Frederik V i
1764 gjorde havnen i St. Thomas (også kaldet Charlotte Ama
lie) til frihavn, hvilket blev indledningen til en længere periode
af velstand på øerne.
Endelig fik guvernør Konow den 27. marts telegram fra ge
sandt Brun om, at betalingen for øerne ville ske til ham den
31. marts, og at admiral Rogers ville komme for at overtage
øerne i Amerikas navn samme dag. Denne ret korte frist kom
noget bagpå guvernøren, som ikke alene skulle tilrettelægge det
store afståelsesarrangement, men også af høflighedsmæssige
i
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grunde have det akcepteret af admiral Rogers, der befandt sig
på Kuba for at nedkæmpe et derværende oprør. Endvidere
skulle guvernøren, før han kunne fastsætte klokkeslet, nå at få
vished for, at admiralen ved sin ankomst havde behørig fuld
magt fra sin regering, og at salgssummen, selvom USA var en
solid køber, ville blive betalt til aftalt tid til gesandten i Wash
ington. Først herefter kunne guvernøren dekretere timen for
flagets nedhaling, der skulle foregå samtidig på alle tre øer,
hvortil der i al fald krævedes nogle timers frist af hensyn til be
folkningen. I betragtning af disse hindringer syntes det svært for
guvernøren at kunne udføre ordren fra det danske udenrigs
ministerium, som lød på, at overleveringen skulle ske på en
passende og værdig måde. I det hele taget gjorde forholdene
indenfor telegrafkommunikationen det ikke bedre. På grund af
verdenskrigen var der censur, omveje og kodesprog. Sidstnævnte
mellem ministeriet og „Valkyrien“ bestod af talcifre, og al tele
grafisk korrespondance måtte foregå via kabler. Vel havde „Val
kyrien“ til dette togt fået installeret radiofonianlæg ombord, men
dets distancekapacitet var som al øvrig radiofoni på det tidspunkt
ikke ret stor og kunne derfor ikke nå Danmark.
Det gjorde ikke forholdet lettere for guvernøren, da han den
29. fik telegram om, at kommandør Pollock var udset til at over
tage øerne i stedet for Rogers, formodentlig fordi sidstnævnte
stadig var beskæftiget med nedkæmpningen af oprøret. Atter
måtte guvernøren til at rette i sin planlægning.
Den 30. sent på eftermiddagen ankom Pollock, der havde
befundet sig ved Haïti, til St. Thomas ombord i transportskibet
„Hancock“, som af fortet i St. Thomas honoreredes med den
for orlogsmænd sædvanlige salut på 21 skud. Ombord i „Val
kyrien“ fik Pollock kort efter af guvernør Konow forelagt såvel
protokollen som ceremoniplanen for den formelle overlevering,
som nu var fastsat til kl. 16 næste dag. Uden tøven akkviescerede
Pollock ved begge, hvorefter han fremviste sin fuldmagt, under
skrevet af præsident Wilson, til at overtage øerne på sin regerings
vegne. Pudsigt virker „den ny verden“s anvendelse af gammel
dags kancellistil i fuldmagten, i hvilken det hedder til slut:
„. . . Givet under min Haand i Staden Washington, den otte-
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Guvernementshuset i Charlotte Amalie (St. Thomas), omkring 1910.

ogtyvende Dag i Marts i det Herrens Aar et Tusinde Ni Hun
drede og Sytten, og i det et Hundrede og enogfyrretyvende Aar
for de amerikanske Forenede Staters Uafhængighed“. I løbet
af aftenen indløb til St. Thomas krydseren „Olympia'^ også
amerikansk, som af fortet hilstes med andre 21 skud, der en
times tid efter fulgtes af 17, det antal, der tilkom øernes gu
vernør, og som denne gang affyredes, da han gik fra borde i
„Valkyrien“ for at aflægge genvisit i „Hancock“, hvis kanoner
hilste ham velkommen ombord med samme antal. Det samlede
antal skud kan synes mange, men ikke for St. Thomas’s ved
kommende, hvor en eller flere serier af salutskud næsten var en
dagligdags begivenhed på grund af de mange visitter, som frem
mede orlogsmænd aflagde i denne havn.
For USA kunne overdragelsen ikke ske hurtigt nok, syntes det.
Den 31. om formiddagen bad Pollock nemlig om at få rykket
ceremonien frem, fra kl. 16 til 15, hvilket naturligvis ikke var
gørligt med så kort varsel. Hastværket havde sin grund, nemlig
USA’s nær forventede krigserklæring til Tyskland, som havde
11*
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„ligget i luften“ længe. Den kom da også få dage efter, d. 5. april,
og var så absolut ingen overraskelse for chefen på „Valkyrien“,
blandt andet af den grund, at man herfra forlængst havde obser
veret den amerikanske Atlanterhavsflåde for udgående.
For at sikre formaliteternes gennemførelse ved overdragelsen
havde USA’s regering foranlediget, at alle radiostationer fra
Washington til Portorico, transitstedet for telegrammer til St.
Thomas, fra kl. 11 (31. marts) kun skulle beskæftige sig med
bemyndigelsestelegrammerne henholdsvis fra den danske gesandt
i Washington til guvernør Konow og fra USA’s regering til kom
mandør Pollock. Begge telegrammer nåede St. Thomas kl. 13.30,
hvorved faktisk alt var i orden. I det første hed det : „De infor
meres herved officielt om, at Beløbet nævnt i Artikel 5 i Over
enskomsten for Øernes Afstaaelse nu er blevet overgivet mig af
USA’s Regering, hvorved alle Betingelser for den endelige Over
dragelse af Øerne er blevet opfyldt. C. Brun. Dansk Gesandt“.
Og i det andet : „Skatkammerbevis Femogtyve Millioner Dollars
som Betaling for Dansk-Vestindiske Øer overgivet til dansk Ge
sandt her Kl. 11 i Dag. Herefter kan De modtage Øerne i USA’s
Regerings Navn. Robert Lansing. Udenrigsminister“.
Ceremoniellet den 31. marts, denne sorgens dag, hvor moder
landet tog afsked med sine tre små solskinsøer, blev værdigt og
uforligneligt og var et vidnesbyrd om en forhenværende flåde
magts kultur. Fra om morgenen vajede dannebrog på alle
statens bygninger efter derom given ordre fra guvernøren. Der
imod sås ikke megen privat flagning i St. Thomas, der ellers
ved enhver lejlighed førhen havde hejst sine mange dannebrogs
flag. Måske kunne den manglende flagning tages som et udtryk
for, at denne adskillelsens dag ikke var nogen feststund. At flage
på halv stang kunne man jo heller ikke, idet det let ville kunne
blive betragtet som en uheldig demonstration overfor det nye
ejerland. Vejret var det skønnest tænkelige. Fra en klar himmel
skinnede solen ned på den smukke hvidmalede danske orlogs
mand med sine hvide solsejl, på salutbatteriet med dannebrog
vajende fra højen mast, på det ærværdige fort, ja på hele idyl
lisk beliggende Charlotte Amalie, der strakte sine huse fra høj
derne i baggrunden og ned mod havnen, vel nok den skønneste
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Krydseren „Valkyrien“ på St. Thomas’s red 1917. - Fot. H. Petersen.

by i nogen dansk tropekoloni. Og - kaldtes hele øen St. Thomas
ikke for „Antillernes perle“ ! Ombord i „Valkyrien“ var både
glæde og sorg, glæde ved snart at skulle vende hjem til Dan
mark efter lang tids fravær, og sorg over, at den smukke 0 der
inde med sine to søsterøer nu skulle skilles fra det gamle moder
land. Mange ombord kunne ligefrem ikke tage blikket bort
derfra, dette skønne syn, som, når „Valkyrien“ om få dage
pløjede Atlanten for hjemadgående, ville stå som en drøm, en
smuk drøm om svunden storhed og udsyn. Og just denne plet
havde andre europæiske magter været ude efter, hovedsagelig
det tyske imperium som en af de sidste.

Kommandør Konow, iført flådens blå galla, gik i land fra
sit skib kl. 15.50 for at fungere som guvernør Konow ved over
dragelseshøjtideligheden, der skulle foregå på den store åbne
plads mellem fortet og det som afgrænsning mod havnen belig
gende 9-kanoners salutbatteri, fra hvilket dannebrog viftede for
en frisk vind. Pladsens to andre sider afgrænsedes af henholdsvis
den hvide kasernebygning med officersbeboelser og bådehavnen.
Midt på pladsen dannede kanoner, der var stukket ned i jorden
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som pæle, med deres forbindende ankerkæder et dekorativt,
maritimt præget hegn.
Guvernøren, som var blevet modtaget af guvernementssekretæren og politimesteren, passerede derefter fronten af „Valky
rien4^ æreskompagni, der stod opstillet ved landgangspladsen.
Som altid herude var de danske orlogsgaster iført hvide unifor
mer. Kort efter gik kommandør Pollock - også i mørk galla hilst af 15 salutskud fra „Valkyrien“ fra borde i „Hancock“,
der lige som „Valkyrien“ lå opankret ret udfor og ikke langt
fra fortet, hvis salutbatteri hilste ham med samme antal ved
landstigningen, hvor han modtoges af guvernøren. Umiddelbart
efter passerede begge - Pollock naturligvis på Konows højre
side - „Valkyrien“s æreskompagni, der afgav den begge herrer
tilkommende honnør, hvilket kort efter gentog sig, da de pas
serede det amerikanske æreskompagni, som stod opstillet foran
kasernen og med front mod denne. Lige neden for det højt be
liggende fort var reserveret plads for embedsmændene, kolonial
rådsmedlemmerne, officererne fra „Hancock“ og „Valkyrien“
samt andre særligt indbudte, medens offentligheden havde ad
gang til taget på fortet og pladsen foran bådehavnen, hvilken
holdtes afspærret af et kommando matroser fra „ Valkyrien “,
gendarmer og politi. En passant skal det nævnes, at omend St.
Thomas’s indbyggere ikke havde hejst mange dannebrog denne
dag, så var til gengæld hele byen mødt op for at bivåne højtide
ligheden. Af guvernøren blev alle på den reserverede plads fore
stillet for kommandør Pollock, som derpå ført af guvernøren
sammen med respektive adjutanter og guvernementssekretær
Baumann begav sig til kasernens officersfløj, hvis indgang i
dagens anledning flankeredes af to skildvagter fra „Valkyrien“.
Indenfor foregik nu den lovformelige overdragelse, idet begge
landes repræsentanter underskrev de fremlagte 3 protokoller
med tilhørende inventarfortegnelser, som var affattet på dansk
og engelsk, alt i henhold til artikel 4 i den mellem landene ind
gåede konvention af 4. august 1916. Dens hovedpassus lyder:
„. . . Kommandør H. Konow overleverede paa den danske Rege
rings Vegne det ved Konventionen til de amerikanske Forenede
Stater overdragne Territorium, Højhedsret, Ejendomsret og Ap-
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Det danske æreskompagni opstillet foran kasernen i Charlotte Amalie under
overgivelsen af de dansk-vestindiske øer til USA 31. marts 1917.

pertinentier til Commander Edwin T. Pollock, der paa de For
enede Staters Vegne modtog samme. - Der oprettedes en For
tegnelse over de Løsøregenstande, der ifølge Konventionens
Bestemmelser forbliver den danske Regerings Ejendom, hvilken
Fortegnelse vedføjes nærværende Protokol som en integrerende
Bestanddel af samme“. - I Fortegnelsen nævnes: „1) Vaabenog Militærbeholdninger ved det vestindiske Gendarmerikorps;
2) Inventarierne i Guvernementshuset paa St. Thomas; 3) do.
paa St. Croix“. Endvidere ifølge artikel 1 : „. . . anmeldte offent
lige Arkiver, Protokoller, Papirer eller Dokumenter ville blive
overleverede efterhaanden, dog med Undtagelse af Guvernementets fortrolige Arkiv, der forbliver i den danske Befuldmægtigedes Værge“.
Forbeholdet til slut skyldes guvernør Konow, som fortjener
evig tak herfor.
Medens akten med underskrivningen foregik, var det danske
æreskompagni under anførsel af ældste løjtnant, A. V. Jørgensen
(den senere generalsekretær i „KDA“), marcheret ind på plad
sen og opstillet vis à vis det amerikanske æreskompagni. På hver
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af fløjene af kompagnierne var tillige opstillet et musikkorps, og
på højre fløj af det danske befandt sig kanoner Flye, den senere
af enhver mariner kendte dæksofficer. Fotografier fra denne
historiske dag viser dette smukke militære sceneri, der, hvis
reportagefilmen på dette tidspunkt var kommet noget længere
ud af sit babysvøb, ville kunne være bleven et klenodie for et
hvert filmarkiv. Her på denne gamle plads stod nu på hver sin
side af sorte, nedplantede kanoner, som engang i fortiden havde
talt deres dundrende sprog, to kompagnier i hvide uniformer,
det ene fra den gamle verden og det andet fra den ny, klar til
at præsentere gevær såvel for det flag, der skulle hales ned, som
for det, der skulle hejses i stedet for og vaje der fremtidig. Lige
ledes stod klar ved flagmasten de to danske, der skulle stryge
dannebrog, underkanoner Wrem og en værnepligtig. - Stunden
for sidste højtidelige akt af overdragelsen er nu inde. Med eet
lød kommandoen : „Præ sent er gevær“, og i næsten samme nu
sås hvert gevær som en lang mørk streg foran hver hvid uniform,
amerikansk som dansk, hvorefter guvernør Konow og kom
mandør Pollock saluterede hinanden med dragen sabel. Næppe
var denne sænket, før førstnævnte med høj stemme og på engelsk
sagde : „I Henhold til Ordre fra Hans Majestæt Kong Christian
den X af Danmark har jeg nu sammen med Repræsentanten for
de amerikanske Forenede Staters Præsident underskrevet Proto
kollerne vedrørende Overdragelsen af de Dansk-Vestindiske Øer
til Amerikas Forenede Stater, hvorefter jeg nu har at fuldføre
Akten ved at hale vort gamle Flag ned“. Et dybt åndedrag efter
kommanderede guvernøren på dansk: „Klar overalt“, og et par
sekunder efter, der føltes evighedslange: „Hal ned Dannebrog“.
Hilst af de præsenterede geværer, honnør til huen af de to
befuldmægtigede og begge kompagniers soldater, civilmængdens
blottede hoveder samt det danske musikkorps’ spillen „Kong
Christian“ haledes dannebrog så langsomt ned kl. 16.40. Over
det hele lå en knugende stilhed, som om man var i et kirkerum,
medens en grebethedens stille tåre piblede frem på de fleste
danskes ansigt. Da flaget var helt nede, saluteredes det med
3X21 skud fra henholdsvis „Hancock“, „Valkyrien“ og fort
batteriet. Æreskompagnierne og de befuldmægtigede skiftede nu

Dannebrog stryges under ceremonien 31. marts 1917! Charlotte Amalie ;
t. v. det danske, t. h. det amerikanske æreskompagni. På reden „Valkyrien“
og „Hancock“. Fot. H. Petersen.

plads. Derefter udtalte kommandør Pollock, også under præsen
teret gevær, at han overtog øerne i præsidenten for de nord
amerikanske fristaters navn. Til slut gav han ordre til hejsnin
gen af „Stars and stripes“, som så langsomt gled til tops, medens
det amerikanske musikkorps spillede „Hail Columbia“. Så drø
nede nye 3X21 salutskud.
På samme klokkeslet fandt en lignende højtidelighed sted på
St. Croix, hvortil krydseren „Olympia“ var dirigeret, og fra
hvilken var landsat et detachement marinere i hver af byerne
Christianssted og Frederikssted, hvor de sammen med de vest
indiske gendarmer skulle paradere. Før flagets nedhaling op
læstes en proklamation på engelsk fra guvernør Konow, i Chri
stianssted ved ekspeditionssekretæren og i Frederikssted ved
politimesteren. Ordlyden var følgende: „Efter Ordre fra Hans
Majestæt Kongen af Danmark overgiver Kommandør Konow,
Guvernør ad interim for dansk Vestindien, i dette Øjeblik denne
0 til Repræsentanten for de amerikanske Forenede Stater. I
Overensstemmelse med denne Akt hales nu det danske Flag ned
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fra alle offentlige Bygninger“. På kommando af de respektive
detachementskommandører og under kompagniernes præsente
rede geværer haledes dannebrog ned, i Christianssted til tonerne
af „Kong Christian“, som spilledes af indfødtes orkester. I
Frederikssted havde man intet orkester ved ceremonien, hvor
imod man på grund af „Olympia“s tilstedeværelse kunne salu
tere dannebrog og „Stars and stripes“ med hver 21 skud.
På St. Jan fik overdragelsen det mindst højtidelige forløb.
Uden hverken militært opbud, musik eller dundrende salutter
blev dannebrog strøget, efter at politiassistenten i Cruzbay havde
oplæst guvernørens proklamation.
Såsnart salutdrønene for det nye flag var døet hen i St. Tho
mas, defilerede det danske æreskompagni til „Riberhusmarchen“s toner forbi exguvernør Konow og guvernør ad interim
Pollock, der skiltes med et håndtryk, endnu ikke til et farvel,
men snarere som et udtryk for gensidig kompliment vedrørende
højtideligheden, der jo var forløbet på smukkeste og værdigste
måde, som tænkes kunne. Størsteparten af æren herfor var tilfulde kommandør Konows, en ære, der gennem ham kastede
glans over Danmark. Han havde dog gerne givet afkald på
denne ære, der langtfra kunne opveje den sorg, som først og
fremmest han følte ved dannebrogs strygning, selvom det tabte
slag var et økonomiens og administrationens og ikke et kampens.
Så det, han havde været med til denne dag, bundede for ham
i et pligtens offer og ikke i et hjertets anliggende. Selv skrev han
i rapporten til sit ministerium: „Det var sikkert et af de trangeste Øjeblikke i mit Liv, da jeg havde at udføre den danske
Regerings Ordre at nedhale vort gamle Flag, som i 250 Aar
havde vajet i Dansk Vestindien, og jeg havde al min Selvbeher
skelse behov for at kunne udføre den. Paa Mængden gjorde
Flagets Nedhaling et dybt Indtryk, man hørte ikke en Lyd, og
mange Taarer blev fældede. Det skal siges til Befolkningens Ros,
at den opførte sig passende, hvad enten nu dette var paa Grund
af Ceremoniens Indvirkning, eller der ogsaa var virkelig Følelse
med i Spillet, hvilket jeg for min Part er tilbøjelig til at tro. I
alle Tilfælde er det en Kendsgerning, at Negrene i en vis For
stand har været stolte af Dannebrogsflaget og altid ved festlige

„Stars and Stripes“ hejses efter overleveringen af Dansk Vestindien 31. marts
1917 ; det danske æreskompagni afmarcherer. T. v. det amerikanske detache
ment. - Fot. H. Petersen.

Lejligheder, ja selv under Strejkeprocessioner, er optraadt bæ
rende det danske Flag i store og smaa Udgaver. Som Kuriosum
skal det i denne Forbindelse anføres, at et ikke ringe Antal
amerikanske Turister var mødt op med smaa sammenrullede
amerikanske Flag, som skulde udfoldes, naar deres Flag blev
hejst, men Ceremonien gjorde efter Sigende et saa dybt Indtryk
paa dem, at de paa en enkelt Undtagelse nær beholdt dem i
Lommen. - løvrigt skal jeg tillade mig at anføre, at jeg i Com
mander Pollock havde at gøre med en sjælden fintfølende og
taktfuld Mand .. .“.
Exguvernør Konow gik så efter at have passeret fronten af
det danske æreskompagni på landgangskajen ombord i sit skib.
Guvernør Pollock var forblevet på pladsen for at oplæse præsi
dent Wilsons proklamation for befolkningen. En kort gudstjene
ste var afslutningen herpå.
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Om aftenen gav kommandør Konow en middag i „Valky
rien“ for den nye guvernør, nogle af hans officerer, St. Thomas’s
embedsmænd samt nogle af „Valkyrien“s officerer, en middag,
der næste aften gengældtes af guvernøren i „Hancock“. Den
30. havde kommandør Konow iøvrigt afholdt en afskedssam
menkomst ombord for et større selskab af venner af Danmark,
og så tidligt som den 18. februar var der blevet afholdt en
afskedsgudstjeneste i den hollandsk-reformerte kirke på St.
Thomas.
Den 5. april kl. 17 forlod „Valkyrien“ St. Thomas, der ikke
siden er blevet besøgt af nogen dansk orlogsmand. I de mellem
liggende dage havde den ligget ved „Vestindisk Kompagni“s kaj
for at indtage forsyninger til den lange rejse hjem, der på grund
af verdenskrigen skulle gå norden om Storbritannien og med
anløb af Færøerne. Ved afsejlingen havde så godt som alle
venner af Danmark på St. Thomas samlet sig på kajen for at
tage afsked. Det blev et meget bevæget farvel, da „Valkyrien“
til tonerne af „Kong Christian“, spillet af skibets musikkorps,
langsomt svingede ud fra kajen. Så rørt indtil tårer var de frem
mødte, ja også mange af „Valkyrien“s besætning. „Valkyrien“
stod nær forbi „Hancock“, hvis besætning ligesom „Valkyrien“s
var opstillet til paradering, medens musikken på „Valkyrien“
spillede den amerikanske nationalmelodi, og efter at have pas
seret agten om „Hancock“ hejstes det amerikanske flag på „Val
kyrien1^ stortop sekunderet af 21 salutskud, hvilke besvaredes af
„Hancock“ med samme antal og dannebrog i stortoppen. Snart
efter var „Valkyrien“ ude af de kendte og ofte pløjede farvande.
Mange blikke rettedes gang på gang mod den nu tabte koloni,
der ved overleveringen havde fået nyt navn: „American Virgin
Islands“.
Først den 4. maj, efter 16 måneders fravær, ankom krydseren
til København, hvor kong Christian og forsvarsministeren
dagen efter aflagde besøg ombord. I en kort tale takkede maje
stæten besætningen på marinens og egne vegne for god og tro
tjeneste. For mange væmepligtiges vedkommende sagde straffejournalen ombord noget andet - desværre ! Sjældent eller aldrig
har der ombord i nogen dansk orlogsmand været idømt så mange
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straffe, ja, man måtte endog flere gange lade afholde krigsforhør
samt nedsætte krigsret. Et af de værste „numre“ blev lavet i
julen 1916, da man gennem luftbrønden sendte en stor
åben dunk maling ned i underofficersmessen. Endvidere
var en gast deserteret nogle få måneder før afsejlingen fra
øerne. Det tjener dog den menige besætning til undskyldning,
at den for manges vedkommende var kommet til at lide mere
eller mindre af „tropekuller“, fremkaldt af tropeheden. Desuden
gjorde lettere tropesygdomme, den måske noget ensartede tje
neste, uvisheden om togtets varighed samt længselen efter det
gamle land og familien deres uheldige indvirkning på sindene.
Men mon i hvert fald ikke eftertidens folk synes, at det måtte
ellers have været ganske rart for disse „mænner“ at opholde
sig udenfor det krigende Europa med sin rationering og andre
triste forhold ? Og hjemme i det gamle land havde de til sikrings
styrken indkaldte værnepligtige med deres mange måneders tje
neste sikkert ikke haft det lettere end „Valkyrien“s folk. End
videre er der den nærliggende sammenligning med andre
mariner, hvis besætninger ikke mindst under krigsforhold har
måttet opholde sig borte fra hjemlandet i endnu længere tid.
Og sidst, men ikke mindst gældende : De fleste havde meldt sig
frivilligt.
Uanset disse uheldige hændelser fik enhver af besætningen en
rekompensation af hensyn til togtets særlige beskaffenhed og lange
varighed, idet marineministeriet efter henstilling fra kommandør
Konow fik bemyndigelse til at udbetale en „statsgave“ til hver
mand ombord. Den blev for officerers vedkommende 500 kr.,
for underofficerers 400, øvrige fast besætning 300 og for de
værnepligtige 250. Sidstnævnte fik dog kun denne sum, hvis de
havde gjort tjeneste udover 1 ^2 år. Ellers 50 kr. mindre.
Som altid var pressen på pletten, da „Valkyrien“ vendte hjem
4. maj. Men „mørkelagt“, som togtet var, måtte den gå resul
tatløs fra borde, når lige undtages den eneste oplysning, som
kommandøren havde dristet sig til at give om rejsen hjem, „at
i de 40 Aar, han havde været til Søs, havde han aldrig haft et
saa mageligt Vejr“. Een ting kunne dog ikke mørklægges, uden
at reporterne kunne bemærke sig det, nemlig stemningen hos
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mandskabet, der lod udtalelser falde som : „Vi vilde hellere have
undværet den sidste Landlov“, „Vi skammede os som Hunde“
og „Du kan tro, at vi den Dag marcherede gennem Gaderne
uden et Blik til Siden“ o. s. v., udtalelser, der viste, at disse unge
mænd ikke bekendte sig til det flertal i folket, som havde stemt
for øernes afståelse.
Den hjemlige presse havde dog foruden de først i denne artikel
nævnte publikationer haft adgang til at publicere rigsdagsdebat
terne om øsalget, konventionen, kong Christians proklamation
samt citater af vestindiske aviser, men det var jo langtfra alt.
Kommandør Konow, der i begyndelsen af 1917 var blevet
hædret med kommandørkorset af 2. grad - i forvejen var han
ridder af dbg. og dannebrogsmand - fik kort efter sin hjem
komst af kong Christian tilbudt fortjenstmedaljen i guld, hvilket
han takkende afslog. „Jeg har jo kun gjort min Pligt“, tilføjede
han. Kongen gav ham derefter sit signerede portræt. I 1925
fik han, der da var avanceret til viceadmiral, storkorset. Admiral
Konow døde i 1939, 12 år efter at være „afskediget i nåde og
med pension“.

Danmarks første erhvervelse i Vestindien daterer sig fra o. 1672,
da Jørgen Iversen, føreren af et af „Vestindisk Handelskom
pagnis skibe, plantede dannebrog på den ubeboede St. Thomas.
I 1717 toges St. Jan i besiddelse af St. Thomas’s guvernør, og i
1733 købte „Dansk vestindisk-guineisk Handelskompagni St.
Croix (herhjemme altid udtalt fejlagtig „Krøjs“ i stedet for den
rigtige franske udtale ) af et fransk handelskompagni. Øen havde
fået sit navn (Santa Cruz) af Columbus, som opdagede denne
0 1493 under sin anden forskerfærd til Amerika. Fra 1807 var
øerne under engelsk overhøjhed, men Danmark fik dem tilbage
i 1815 mod at afgive øen Helgoland. Flere gange derefter har
øerne, navnlig St. Thomas, hvis havn egnede sig glimrende til
en flådebase for en eller anden europæisk stormagt, været gen
stand for drøftelser bag diplomatiets kulisser. Omkring århun
dredskiftet var således den tanke fremme, at Tyskland, der ikke
alene havde „Drang nach Osten“, men også kunne ønske det
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„nach Westen“, skulle have St. Thomas mod at give Nordslesvig
tilbage i stedet. USA var dog næsten det eneste land, til hvilket
Danmark kunne afstå disse øer uden risiko for at blive rodet ind
i politiske forviklinger, altså om man ville afstå dem. Det blev fra
begge parters side en leg som kattens med musen siden 1852, hvor
et forslag om øernes salg første gang var fremme i det danske folke
ting. Forslaget stemtes straks ned. 1865 tog USA det næste skridt,
men da så den danske rigsdag endelig tre år senere var gået
med til at sælge, sprang USA fra. I 1901-02 var begge parters
regeringer påny kommet så langt som til enighed om prisen,
men forslaget faldt i den danske rigsdag, ved at landstingets
stemmer stod lige. USA bevarede dog stadig sin interesse for
øerne som købsobjekt, eftersom det kunne befrygtes, at øerne,
om Danmark blev indviklet i krig og gik ud som taber, kom
under anden magt. Der arbejdedes derfor videre indenfor diplo
matiets mure, specielt omkring 1907, ved Amerikas gesandt i Kø
benhavn, dr. Egan, som gennem en årrække præparerede Dan
mark for salget. Endelig konkluderede de hemmeligt påbegyndte
forhandlinger i en offentlig konvention af 4. august 1916. Medens
det amerikanske senat vedtog denne en måneds tid efter, lod
den danske rigsdag nedsætte en kommission for afholdelse af en
folkeafstemning, der skulle vise, om øerne skulle sælges eller ej.
Hele spørgsmålet affødte stor politisk strid med pennefejder i
aviserne, i hvilke det også vrimlede med ledere og indlæg, pro
som contra. Indenfor selve de politiske partier var Venstre,
radikale Venstre og Socialdemokraterne for salget, de Konserva
tive med undtagelse af én imod. Ved folkeafstemningen den
16. december 1916, til hvilke kun personer på 29 år (daværende
valgretsalder) havde adgang, viste det sig, at ja-stemmeme, ca.
284.000, langt overgik nej-stemmerne, ca. 158.000. Til afstem
ningen knytter sig det bemærkelsesværdige, at kvinderne, der i
1915 havde fået valgret, var med for første gang.
I de forudgående mange og lange rigsdagsdebatter var det
blandt andet blevet fremført af en enkelt rigsdagsmand, at om
man til de dansk-vestindiske øer bare kunne have overført en
fjerdedel af den tropeerfaring, som „0. K“ havde gjort i Øst
asien, skulle det nok have gået (øerne havde gennem en læn-
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gere årrække vist en underskudsbalance på det danske finans
regnskab). „Det er de private, der kan magte sådanne fore
tagender“, hed det endvidere fra samme mand. Og det havde
måske også været en udvej at bortkoncessionere øerne, således
som de havde været det i fordums tid, til private handelskom
pagnier. løvrigt havde „0. K.“ gennem sit datterselskab „Det
vestindiske Kompagni“ økonomisk interesse i øerne, hvor det
kort før første verdenskrig havde planeret større og moderne
havne- og kajanlæg i St. Thomas.
I sorgen over afståelsen af øerne var der dog det lyspunkt,
at det var USA, som blev den nye ejer. Danmark fik endog
noget mere end de 25 millioner dollars for dem, nemlig USA’s
anerkendelse af Danmarks højhedsret over Grønland. Tre år
efter at dannebrog var blevet strøget i Dansk Vestindien, kunne
det hejses over den nye landvinding, Nordslesvig, hvis „bringen
på fode“ kom til at gøre et stort indhug i de amerikanske dollars.
Smukt er det at se dannebrog vaje højt på Dybbøls minderige
banke, men det ville også have været smukt at se det den dag i
dag på det gamle Christiansfort i St. Thomas.
VIGTIGSTE KILDER
Diverse aviser.
Rigsdagsforhandlinger.
Marineministeriets arkiv.
Ch. C. Tansill: The Purchase of the Danish West Indies (1932).
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Christiansborg fort, Dansk Guinea o. 1800. - Maleri af G. Webster.
Handels- og Søfartsmuseet.

1806 udsendtes i London et farvelagt akvatintastik af J. Hill efter G.
Webster, forestillende det danske hovedfort Christiansborg ved Accra på
Guldkysten. Ved et heldigt tilfælde lykkedes det for nogle år siden at er
hverve det originale maleri i England, hvor det var udbudt til salg.
Fortet, der er et af de største på Guldkysten (opført 1661), ligger på en
klippeknold ved stranden. Der findes ingen naturlig havn, så skibene må
ankre op på reden ; forbindelse med land foregår stadigvæk i negrenes
brændingsbåde. I fortet samledes i ældre tid de indkøbte negerslaver før de
med slaveskibene transporteredes over til Vestindien. Klimaet var meget
usundt for europæerne, især i regntiden, og kostede utallige menneskeliv.
Danmark solgte kolonien 1850 til England; den var for kostbar at holde
efter slavehandelens ophævelse, og man havde ikke rigtig forstået, hvilke rig
domme landet bød på. Her er nu hovedcentret for verdens kakaoproduktion,
men også jordnødder, bomuld og gummitræer dyrkes. Nu i 1957 er der her
opstået en selvstændig stat Ghana med Accra som hovedstad. Fortet eksi
sterer stadig med danske kongemonogrammer over portene ; de gamle kano
ner fra Claessens kanonstøberi i Frederiksværk peger som før ud over det
tropiske Atlanterhav.
12

Årbog 1957
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F. C. Willerup (1742-1819), billedhuggermester på Holmen. - Portræt
maleri af Chr. Rafn ( ? ). - Handels- og Søfartsmuseet.

Den bekendte gallionsbilledhugger Willerup er elev af Wiedewelt. I sin
ungdom gennemgik han Kunstakademiet og blev 1776 ansat på Holmen
som billedhuggermester. Her udførte han en lang række pompøse gallions
figurer, og samtidig leverede han sådanne til private skibsbyggere. Han op
trådte ikke alene som brugskunstner, men modellerede bl. a. de dygtigt
gjorte buster af fabrikmester Henrik Gerner og skibsreder og skibsværftsejer
Andr. Bodenhoff (eksemplarer af begge på museet). Det var også ham
der skar figurerne af de fire vinde til den gamle Knippelsbro (1816). Han
blev hofbilledhugger, og Thorvaldsen har stået i lære hos ham.
Museet ejer en skitsebog med hans tegninger til figurer til 19 skibe, især
orlogsskibe. Hans arbejder følger tidens smag ; nogle figurer er nyklassici
stiske fremstillinger af antikke guder og helte eller allegoriske skikkelser i
antikiserende stil, andre griber tilbage til den nordiske oldtid. Den her viste
figur er hugget til Asiatisk Kompagnis ostindiefarer „Den gode Hensigt“,
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„Kærlighed til Fædrelandet“, udkast af Willerup til gallionsfigur til
ostindiefareren „Den gode Hensigt“ 1779. - Handels-og Søfartsmuseet.

som byggedes 1779 på Østersøisk-guineisk kompagnis plads i København.
Fædrelandskærligheden - et begreb som netop var ved at udformes på
denne tid — er fremstillet ganske unationalt som en bister kriger i romersk
dragt og udstyr, støttende sig til sit sværd og med en lavrbærkrans i hån
den. — Figuren kom aldrig til at skue ud over verdenshavene, idet skibet
brændte på Københavns red, hvor det lå indefrosset i febr. 1780, netop som
det var klart til at gå til Trankebar ved første åbne vande. Efter at branden
havde varet hele natten sprang skibet i luften, da ilden om morgenen nåede
krudtkammeret, og flere personer kvæstedes og dræbtes.
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H/S „Freya“ af Korsør, tilhørende det kgl. danske Postvæsen. — Foto fra
1863 [De danske Statsbaner).

„Freya“ byggedes 1862-63 hos Baumgarten & Burmeister i København
som værftets byggenummer 16. Det var et jernskib med en drægtighed på
91 clstr. (182 nrt.) og fig. dimensioner: 197' X 20'8" X 10'2". Den oscil
lerende lavtryksmaskine udviklede 160 hk, som gav skibet en fart af 12/2
knob, hvad der dengang regnedes for særdeles hurtigt. Til gengæld blev det
betegnet som „slet fast umuligt“ hvad sødygtighed angår, idet det under
kuling og høj sø straks bordfyldtes. De to skråtstående skorstene havde
allerede dengang det rød-hvid-røde skorstensmærke, som Statsbanernes
skibe og lokomotiver stadig benytter.
Apteringen var bekvem og pragtfuld ; der var 60 køjepladser. Skibet gik
mange år på ruten Korsør-Kiel og ophuggedes i Rønne 1900.
Det morsomme fotografi viser skibet liggende i den gamle dok ved Asia
tisk komp.s plads på Christianshavn. Dokken, der indviedes 1739, blev først
nedlagt 1918. I baggrunden, på modsat side af havneløbet, ses de nybyg
gede karreer i Havnegade på det gamle orlogsværft, Gammelholms grund.

Interiør fra Fanø: Fru Mette Toft skriver brev til sin mand. — Maleri af
Adolph Heinr. Hansen 1919. - Handels- og Søfartsmuseet.

Billedet fra kaptajn Søren Tofts hjem i Nordby ånder ikke blot hygge,
men giver samtidig et begreb om et velstående skipperhjem på søfartsøen.
På chatollet står det morsomme par porcellænshunde, formodentlig hjem
bragt fra England, og derover hænger et skibsportræt af en skonnertbrig.
Væggen ved vinduet er beklædt med fliser, de såkaldte „fanøfliser“ fra
1800’ernes begyndelse, med den karakteristiske blomstervase i manganbrunt.
Sådanne fliser importeredes fra Holland i store mængder til vestkysten. Fru
Mette Toft er i fanødragt med det typiske hovedtørklæde.
Fanøs store skibsfartsperiode var ikke lang, men til gengæld strålende ;
den strakte sig fra omkr. 1850 til kort efter 1900, med kulminationen i
1890’erne. 1852 var der på øen hjemmehørende 131 fartøjer på ialt 2792%•
clstr. (5584^ ts.), især mindre fartøjer som jagter, galeaser o. lign.; 1897
nåedes toppen med 119 skibe med ialt 45.421 nrt., deriblandt mange store
stålbarkskibe. Efter dette gik det stærkt tilbage ; konkurrencen med damp
skibe og vigende fragter gjorde deres dertil.

SELSKABET „HANDELS- OG SØFARTS
MUSEETS VENNER“
BERETNING

for
REGNSKABSÅRET 1956

„Handels- og Søfartsmuseets Venner“ afholdt sin ordinære
generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg tirsdag den
21. august 1956. Direktør H. Westergaard, Charlottenlund,
valgtes til dirigent.
I sin beretning meddelte formanden, professor, dr. techn.
C. W. Prohaska, at den i sidste årsberetning omtalte brochure
nu var udsendt. Den var trykt i A. Rasmussens Bogtrykkeri i
Ringkøbing i et antal af 10.000 eksemplarer og var bekostet af
selskabet. På brochurens forside findes en farvetrykt gengivelse
af Sikker Hansens smukke museumsplakat. Brochuren inde
holder omtale af museets forskellige afdelinger og bringer
smukke fotografier af en del af de genstande, som selskabet
har skænket museet. Den er et udmærket propagandamiddel til
at forøge interessen såvel for museets som for selskabets virk
somhed, og den vil forhåbentlig skaffe museet mange „venner“.
Formanden omtalte desuden, at der udover brochuren ikke
i indeværende sæson er ydet gaver til museet. Han mindede om,
at selskabet har arbejder i gang med fremstilling af modeller af
vagerkutteren „Løvenørn“ og motorgaleasen „C. Stylsvig“, som
tidligere har været nævnt, men disse modeller var endnu ikke
blevet færdige. Derimod havde selskabets bestyrelse opmærk
somheden henledt på de planer for nyopstillinger, som museets
komité og ledelse har under overvejelse, og vil være betænkt på
at træde hjælpende til, når opgaver skal gennemføres i forbin
delse med disse planer, der vil tage lang tid og kræve store
midler. Formanden omtalte dernæst selskabets årbog og rettede
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en tak til annoncører og bidragydere, der havde muliggjort
denne publikation, såvel som til årbogens forfattere og redak
tører samt til pressen for dennes altid interesserede og venlige
omtale af museets og selskabets arbejde. Formandens beretning
godkendtes enstemmigt uden bemærkninger.
Kassereren, museumsdirektør Knud Klem, fremlagde dernæst
det reviderede årsregnskab, der balancerede med et beløb af
16.327,37 kr. Status udviste en formue på 75.769,19 kr. Revi
sionsbemærkningen oplæstes. Forsamlingen gav decharge for
regnskabet uden yderligere bemærkninger.
De afgående bestyrelsesmedlemmer, direktør Ernst v. Kauffmann, borgmester Sigurd Schytz og formanden genvalgtes alle.
Ligeledes genvalgtes revisorerne, fhv. stadsingeniør A. T. Jør
gensen, Helsingør, og fuldmægtig Frank Estrup, Handelsmini
steriet.
Da ingen ønskede ordet under punkt eventuelt hævedes gene
ralforsamlingen kl. ca. 16.30, hvorefter selskabet foretog en
rundgang i museets lokaler under ledelse af museumsdirektør
Klem.
Siden generalforsamlingen har bestyrelsen truffet beslutning
om for en væsentlig del af den opsparede formue at opkøbe
obligationer i statslån og kommunale lån samt i kreditforenings
obligationer for at opnå en bedre renteindkomst. Obligationerne
vil let kunne afhændes, forsåvidt større beløb måtte være nød
vendige til opfyldelse af selskabets formål. Som det af det offent
liggjorte regnskab vil ses, andrager selskabets formue nu et beløb
af 86.109,41 kr., hvoraf 62.350 kr. i obligationer efter kurs
værdien. Af formuen henstår 19.903,75 kr. i reservefondet.
I årets løb er ved dødsfald og udmeldelse afgået 89 medlem
mer, medens 55 er indmeldte. Medlemstallet andrager nu 118
livsvarige og 1074 årsmedlemmer, ialt 1192 medlemmer.

SELSKABET „HANDELS- OG SØFARTS
MUSEETS VENNER“
DRIFTSREGNSKAB FOR 1956

U dgift er :

Tilskud til Handels- og Søfartsmuseet :
Udgivelse af årbog 1956 ..................
14.698,36
-r- Salg af årbøger.......
561,92
Annoncer og tilskud til
denne..............................
12.350,00
Refunderet papirafgift .
1.361,79

14.273,71424,65

Kontorhold :
Porto ....................................................
Diverse udgifter ..................................

3*398,76

2.218,37
1.180,39

Brochurer ..................................................................
Overskud kr. 12.248,56 fordeles så
ledes :
Henlæggelse til reservef onden iflg.
vedtægternes §9 .................................
1.700,00
Overførsel til kapitalkonto .............. 10.548,56

12.248,56

Kr.

19.966,97

15.316,00
1.700,00

17.016,00

3-895>°°

Indtægter :

Kontingent :
1081 årsbetalende medlemmer ....
16 livsvarige
„

Renter af bank, postgiro og obliga
tioner ....................................................
-r- vedhængende renter ved købte
obligationer .........................................

3-505,17
554,20

2.950,97

Kr.

19.966,97
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i. JANUAR

1957

Aktiver:
20.837,80
2.472,88

Landmandsbanken, Helsingør, checkkonto 702 .
Postgiro .....................................................................
Obligationer iflg. depotbevis nr. 785,
Landmandsbanken, Helsingør :
15.000 kr. 5 % Dansk statslån S 2007
78/4.....................................
11-737,50
15.000 kr. 5 % Dansk statslån S 1977
86........................................................... 12.900,00
15.000 kr. 6/0 % Københavns lån I
99J4 .....................................................
14.887,50
10.000 kr. 5 % Øst. Kreditforening
16. ser. 76/0 .......................................
7.650,00
10.000 kr. 5 % Ny jydsk Købstad
Kreditfor. 11. serie 75% ..................
7-575>00
10.000 kr. 5 % Jydsk Grundejer
Kreditforening I 76 ..........................
7.600,00

62.350,00

Udestående fordring ...............................................

448,73

Kr.

86.109,41

Reservefond :
Saldo pr. 1. januar 1956 ............
Henlagt iflg. driftsregnskab .......

18.203,75
1.700,00

i9-9°3j75

Kapitalkonto :
Saldo pr. i. januar 1956 ............
Henlagt iflg. driftsregnskab .......

57-565,44
10.548,56

-H Kursdifferencer købte obligationer

68.114,00
1.908,34

66.205,66

Kr.

86.109,41

Passiver :

Helsingør, den 30. august 1957.
Knud Klem
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Foranstående regnskab er i overensstemmelse med selskabets
bøger, som jeg har ført og afsluttet på grundlag af bilagsmate
riale og kontingentbog.
Obligationsbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, lige
som bank- og postgiroindestående er afstemt.

København, den 29. august 1957.
A. Engell-Nielsen
statsaut. revisor

Ovenstående regnskab er gennemgået af undertegnede gene
ralforsamlingsvalgte revisorer og godkendt.

5. september 1957.
Frank Estrup . A. T. Jørgensen

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
Årsmedlemmer 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 SØFARTS
MUSEETS VENNER“
BESTYRELSE

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

Barfoed, H. L., skibsf., Trørød.
Bendix, Adam B., dir., Hell.
Benzon, Boje, fabrikejer, dr. sc., Stokkerup.
Brinch-Fischcr, K., boghandler, Esbjerg.
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, T. C., skibsreder, Kbh.
Christiansen, O., dir., Nakskov.
Dahl, M. C., dir., Kbh.
Dinesen, O., propr., Præstø.
Dithmer, G., dir., Kbh.

Eilschou-Holm, V., læge, Kbh.
Ekrnan. Lia, fru, Valby.
Elving, Jens. komm.-kapt., Kbh.
Enderborg, Erik, toldass., Kbh.
Falbe-Hansen, V., ORS., Kbh.
Finsen, Aage, kreditfor.dir., Gent.
Gjcrsøc, Sigurd, dir.,
Goddik, Peter, gross.,
Grandjean, Louis E.,
Granzow, Ernst, dir.,

Gent.
Vedbæk.
forf., Rungsted.
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.
Har hoff, Preben, skibsreder, Kbh.
Hasselbalch, K. A., godsejer, dr. med.,
Snekkersten.
Hatt, Gudm., prof., dr. phil., Kbh.

Heering, Peter, fabrikant, Kbh.
Henningsen, Bent, Hgør.
Hcnningsen, Gunner, Hgør.
Henningsen, Henning, mus.insp., Hgør.
Henriques, C. B., HRS., Kbh.
Henriques, H.; vekselerer, Kbh.
Hoffmann, J. H., civiling., Charl.
Horn-Lassen, Kaj, gross., Kbh.
Houmøller, A., dir., civiling., Hell.
Hvidt, L. N., dispachør, Kbh.
Højgaard, Kn., civiling., Kbh.
Ilium, Svend, dir., Vedbæk.
Ingelsson, Kai, konsul, dir., Valby.
Ingholt, Poul, bankdir., Kbh.
Jacobsen, Georg, bankdir., Odense.
Jacobsen, Svend F., dir., Kbh.
Jacobsen, Walther, dir., Kbh.
Jensen, Henry L. W., gross., Kbh.
Jensen, J. Gotfred, skibsreder, Arhus.
Jensen, P. C., skibsreder, Gent.
Jensen, P. J., godseksp., Kbh.
Jeppesen, H. Hjernøe, revisor, Kbh.
Johansen, Frits, dir., Kbh.
Juel-Christensen, Ove, gross., Hell.

Kahn, K., dir., Kbh.
Kampmann, Chr., ing., Charl.
Kampmann, Per, civiling., Charl.
Kauffmann, Ernst v., bankdir., Kbh.
Kemp, Frithjof, ORS, Kbh.
Klem, Knud, mus.dir., Hgør.
Knudtzon, Th., HRS, Gent.
Kraft, F. W., dir., Valby.
Kromann, E. B., skibsreder, Marstal.
Kure, O., pastor, Assens.
Lading, Henry P., dir., Charl.
Lauritzen, Knud, skibsreder, konsul, Kbh.
Lemvigh-Müller, C. J., dir., Kbh.
Le th, Peter, dir., Kbh.
Lorentzen, Poul, civiling., Randers.
Lund, Carl C., tandlæge, Hell.
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Lund, Svend Aage, chefred., Gentofte.
Lundbeck, H., fabrikejer, Kbh.
Lyman, John, Washington.

Mansa, H. H., dir., civiling., Lyngby.
Matzen, F., skibsf., Kbh.
Millech, Bruno, gross., Kbh.
Munck, Niels, civiling., dir., Charl.
Møller, C. A., dir., civiling., Vedbæk.
Møller, E. S., ing., Vedbæk.
Møller, Mærsk McKinney, skibsreder, Kbh.
Nedergaard, Hans R., ing., Holbæk.
Nielsen, Carl, dir., Kbh.
Nielsen, Georg, dir., Kbh.
Nielsen, Kai, dir., Kbh.
Nielsen, N. C. A., 1rs., Kbh.
Nielsen, Niels, prof., dr. phil., Kbh.
Nielsen, Oluf, bankdir., Kbh.
Nielsen, Severin, ing., Kbh.
Norsmann, Poul, dir., cand. polit.. Hell.
Næser, Vincent, læge, Gent.
Nørregård, Georg, dr. phil., Kbh.
Pade, H. W., dir., ing., Klampb.
Pedersen, Ole W., Hell.

Penter, Emil, gross., Kbh.
Petersen, K. K., dir., Kbh.

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

Shaw, G., HRS, Kbh.
Schmidt, Axel, kommandør, Kbh.
Siefert, Ernst, husejer, Korsør.
Simon, L., gross., Charl.
Stallknecht, Kai, gross., Kbh.
Strand, Victor B., gross., Kbh.
Svendsen, O., skibsreder, Kbh.
Svenningsen, Hans, skibsreder, Kbh.
Thomasen, S. A., gross., Kbh.
Tomdrup, Bernh., fabrikejer, Hell.
Tuxen, K. H., skibsreder, Kbh.
Vestberg, Jens, børssekr., Kbh.
Winsløw, Wiggo, fabrikant, Kbh.
Worm, Kai Torm, skibskonstr., Karrebæks
minde.
Wright, H. K., ing., Kbh.

ARSMEDLEMMER
Abrahamsen, Mogens, el-montør, Roskilde.
Agger, Knud, kunstm., Hgør.
Ahrensbcrg, H. M., husejer, Kvistgård.
Alberg, Magnus, grosserer, Kbh.
Albertsen, R. L., adm. dir., orlogskapt.,
Kbh.
Albertsen, Vald., montør, Brønshøj.
Albrechtsen, A., snedker, Hgør.
Albrectsen, Erling, mus.insp., cand. mag.,
Odense.
Allerup, Otto, vinhandler, Kbh.
Alsøe, Erik, sekretær, cand. jur., Charl.
Andersen, Adolph, Eftf., skibsmæglere,
Randers.
Andersen, Allan E., købmd., Hgør.
Andersen, Arvid S., konsul, Hgør.
Andersen, Aug., portør, Snekkersten.
Andersen, Børge Bay, styrmandselcv,
Marstal.
Andersen, Børge Bjørn, skibsing.,
Sønderborg.
Andersen, C. Mazanti, skibsreder, Charl.
Andersen, E., grosserer, konsul, Kbh.
Andersen, E. V., smed, Hgør.
Andersen, Harry, bogtrykker, Hgør.
Andersen, Holger, red., Odder.
Andersen, J. Chr. A., fhv. værkm., Frberg.
Andersen, John, kontorass., Kbh.
Andersen, Jørgen, lærer, Charl.
Andersen, Knud, maskininsp., Kbh.
Andersen, N. S., apoteker, Ebeltoft.
Andersen, O. J. E., driftsbest., Hgør.
Andersen, P. E. T., rest., Hgør.
Andersen, V., tømrermester, Espergærde.
Andersson, Børge J., lods, Køge.
Andreasen, A. C., grosserer, Kbh.
Andreasen, E., sek.ljt., Rungsted Kyst.
Andresen, Chr., skibsreder, Kbh.
Andrup, Birthe, bibliotekar, frk., Kbh.
Ankjærgaard, H. J., togfører, Hgør.
Arbejdernes Fællesorganisation, Hgør.
Arendrup, Adolf, bankbestyrer, Rungsted
Kyst.
Arnsing, H. I., remisearb., Hgør.

Aschengreen, J. Chr., direktør, Søllerod.
Asmund, Berit, lektor, Snekkersten.
Asmussen, Alfred, gross., Kbh.
Aspmann, A. V., skibstømrer, Hgør.
Aspmann, H. L. V., skibstømrer, Hgør.
Assens, biograf dir., Valby.
Axen, Frode, gross., Lyngby.
Bager, L. J., hovedbogholder, Hgør.
Bagh, Axel, ing., Valby.
Balle, Knud, dir., Silkeborg.
Ballcby, boghdl., Thisted.
Bang, Hjalmar, dir., Gent.
Bang, Jørgen, dir., cand. jur., Kbh.
Bang, Ulf, gross., Rungsted Kyst.
Bang-Ravn, Jens, Dragør.
Bardenfleth, Henrik, fuldmægtig, Charl.
Barfod, Jørgen H., cand. mag., Gent.
Barfod, Jens, dir., Gentofte.
Barfoed, Knud V., arkt., Kbh.
Bay, Bjørn B., prokurist, Sundby.
Bay, Oluf, ORS, Kbh.
Bech, Erik, statsadvokat, Dragør.
Bech Pedersen, Gunnar, fabrikant,
Snekkersten.
Bengtsson, Erik, fuldmægtig, Kbh.
Bentzen, K. M., musikl., Skodsborg.
Benzon, O., konstrukt., I<bh.
Benzon, fru Tove, Kbh.
Berg, skibsing., Skelskør.
Berg, Erik, gross., Kbh.
Berg, Henry, snedkerm., Kbh.
Berg, K-, overpolitibetjent, Lyngby.
Berg, Leif, dir., Kbh.
Bergenholz, Bjørn, Valby.
Bergström, Bo, fil. mag., Lund, Sverige.
Bering, Aage, skibsmægler, Skive.
Berning, A. G., LRS., Hgør.
Bertelsen, Erik Bruun, civiling., Hgør.
Bertelsen, P. J., læge, Thisted.
Berthelsen, Vald., forr.fører, rådmand,
Hgør.
Berthelsen, W. J. P., bogholder, Hgør.
Bie, Kirsten, frue, Snekkersten.
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Bilstein, Alfred, gross., Kbh.
Birkhohn, C., købmd., Kbh.
Bischoff, J., prokurist, Brønshøj.
Bjerregaard, N., auktionsm., Frhavn.
Bjcrre-Petersen, Jørgen, dir., Kbh.
Bjørn, Acton, arkitekt, Kbh.
Blichcrt, Ejnar, læge, Hälsingborg.
Blixt, Knud Erik, overfenrik, Nærum.
Blok, L. M., distriktsing., Ringkøbing.
Boa, A. W., fabrikant, Gent.
Boas, Jørgen, læge, Dianalund.
Boesen, Per, 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, llgør.
Botfeldt, Niels E., arkitekt, Rungsted Kyst.
Brahde, Mogens, arkitekt, Holte.
Brammer, Kai, boghdl., Hgør.
Bremerstent, E., overbibl., Hgør.
Briand de Crèvecoeur, E., kontreadmiral,
Humlebæk.
Broch, Axel, stadsskoleinsp., Hgør.
Broch, K. O., toldkontrolør, Kbh.
Broegaard, Jørgen A., forstander, Ollerup.
Broen, Paul, Klampb.
Broholm, F., stud, mag., Kbh.
Brun, Erik, landsdommer, Hell.
Brunoe, Søren, billedhugger, Kbh.
Bruun, Jørgen G., Skødstrup.
Buch, Helge, ing., Charl.
Buch-Jensen, Sv., sekr., cand. jur.. Charl.
Buchthal, Fritz, dr. med., Kbh.
Budtz, Otto v. Egede, landinsp., Kbh.
Burmeister & Wain, A/S, Kbh.
Busch, Julius A., søljt., Charl.
Biinner, Ellen, lærerinde, Hgør.
Bystrup, N., arkitekt, M.A.A., Hørsholm.
By tinsky, M., fuldmægtig, Virum.
Bærentscn, H., LRS, Kbh.
Bøgh-Hansen, E., forvalter, Kbh.
Bønnelycke, Chr., gross., Kbh.
Børge, Holger, læge, Hgør.
Børgesen, B. E., murerm., Hgør.
Børsen, H., civiling., Kbh.
Baastrup, Vilh., kommunelæge, Kbh.
Carlsberg Bryggerierne, Kbh.
Carlsen, E. A. P., skibstømrer, Kbh.
Carlsen, Ove, skibsbygm., Hgør.
Carlsson, J., barberm., Hgør.
Carlsson, Sv. Ove, medhjælper, Skørping.
Carstens, Karen, lektor, Kolding.
Carstensen, Harald, civiling., Lyngby.
Christensen, Aksel E., prof., dr. phil., Kbh.
Christensen, B., bankass., Hgør.
Christensen, C. A., skibsfører, Svendborg.
Christensen, Carl G., befragter, Sæby.
Christensen, Chr., bogtrykker, Kbh.
Christensen, Chr., adm. dir., Kbh.
Christensen, Ejvind, købmd., Kbh.
Christensen, Folmer, malerm., Snekkersten.
Christensen, H. K., kapt., havariekspert,
Kokkedal.
Christensen, Jens Ivar Barfod, toldass.,
Snekkersten.
Christensen, J. P., Spangsbo, Kalundborg.
Christensen, K. E., maskinmester. Usserød.
Christensen, Knud I., tømrer, Ribe.
Christensen, Marius, murerm., Lyngby.

Christensen, N. O., landsfoged, Godhavn.
Christensen, Regnar Bang, skibsf., Søborg.
Christensen, Roger, farvehdl., Hgør.
Christensen, Viggo, fhv. overborgmester,
Kbh.
Christiansen, Bendix, overmatros, Esbjerg.
Christiansen, Chr., skibsbygm., Rønne.
Christiansen, Haldur, snedkerm., Hgør.
Christiansen, Hans V. Bohn, lærer, Virum.
Christiansen, Hans Â., snedker, Hgør.
Christiansen, H. J., forretningsfører, Kbh.
Christiansen, Irving, ing., Dragør.
Christiansen, Michael Bohn, ing., Göteborg.
Christiansen, O. C. V., kontorchef, Kbh.
Christiansen, Vermund, repræsentant,
Kokkedal.
Christie, Andreas, afd.chef, Rungsted Kyst.
Christoffersen, Chr., tømmerhdl.,
Bagsværd.
Clausen, E. Th., gross., Kbh.
Clausen, H., bestyrer, Hgør.
Clausen, Halfdan, støberiing., Hgør.
Cleemann, P. F., skibsreder, Åbenrå.
Cordsen, Henning, fabrikant, Kbh.
Cruse, Erik Bang, ing., Kbh.
Dahl, Paula, sygeplejerske, Hgør.
Dahlstrøm-Nielsen, Henry, klejnsmed, Hgør.
Dalgaard, A., boghdlr., fru, Hgør.
Dam, Anton, diakon, Tåstrup.
Dammann, Herbert, Hamborg.
Dampskibs-Aktieselskabet „Myren“, Kbh.
Dampskibsselskabet „Dannebrog“, Kbh.
Dampskibsselskabet „Heimdal“ A/S, Kbh.
Dampskibsselskabet „Progress“, Kbh.
Dampskibsselskabet „Torm“ A/S, Kbh.
Danckwardt, C., underdir., civiling. i Sø
værnet, Kbh.
Danielsen, Otto, befragter, Kbh.
Dansk Cement Central, Kbh.
Dansk Esso, Kbh.
Dansk Skibstømrerforbund, Kbh.
Davidsen, Frantz, ing., Kbh.
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., Charl.
Dinesen, B., departementschef, Kbh.
Djørup, Johs., læge, Kbh.
Dragstrup, Vagn, prokurist, Kbh.
Dreyer, Thorvald, arkt., Kbh.
Døssing, Viggo, mekaniker, Herlev.

Ebbehøj, Chr., dir., ing., Kbh.
Eckhausen, H., kustode, Hgør.
Egtved, Knud, navigatør, Hajstrup pr.
Øsby.
Eilschou-Holm, Fr. Vilh., sømandspræst,
Kbh.
Ejbøl, Viggo, dir., Kbh.
Elkjær, G. V., viceskoleinsp., Hgør.
Ellekilde, fru overing., Charl.
Elsøe, Herluf, dir., Kbh.
Elving, Ingeborg, sproglærerinde, Hgør.
Enevoldsen, C., sparekassedir., Løkken.
Encvoldsen, Else, bankass., Hgør.
Eriksen, Egon Ellcgaard, maskinmester,
Skjern.
Eriksen, Hans, direktør, Hgør.

Ernst, Max, lektor, cand, mag., Hgør.
Erting, Aksel, tømrerm., Hgør.
Esbjerg Tovværksfabrik A/S, Esbjerg.
Faber, Rich., boxchef, Hell.
Fabricius, Th., pens, fyrass., Kbh.
Falck, Mogens, gross., Lyngby.
Fenckcr, Erik, maskinist, Kbh.
Fischer, O., kapt.løjtn., Hellerup.
Fischcr-Knudscn, direktør, Odense.
Fisker-Andersen, Jacob, ing., Hgør.
Fjeldborg, Børge C., dir., civiling., Birkerød.
Flensmark, Harald, præst, Kbh.
Foldager, Reinald, toldass., Hgør.
Foreningen af Skibs- og Baadebyggere i
Danmark, Nykøbing M.
Forsmark, A., stemmer, Hgør.
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.
Fribert, Trojel, chauffør, Hals.
Friis, fru Gudrun, Hgør.
Friis, Jørgen, banedir., Hgør.
Friis, Jørgen, jun., Hgør.
Friis-Hansen, Jan, civiling., Springforbi.
Friis-Hansen, Sv., tandlæge, Kbh.
Frydensberg, Finn, skibsing., Frhavn.
Frørup, Dan, lab.-ing., Kbh.
Funch-Rasmussen, G., insp., Kbh.
Fyhn, Hans, fabrikant, Kbh.
Fyrdirektoratet, Kbh.

Garde, H. A., civiling., Kbh.
Garnum, Otto, læge, Kbh.
Geisler, R., skibsinspektør, Brønsh.
Gents, E. Th. V., sekretær, Espergærde.
Germundsson, A., speditør, Kbh.
Gjedde-Olscn, A., søløjtnant, Charl.
Gjermansen, Richard, civiling., Hgør.
Gleerup, Alfred, læge, Kbh.
Gorrissen, N. J., HRS, Kbh.
Gottliebsen, Ole, tegner, Tårbæk.
Grau, Ove, skibsmægler, Vejle.
Grønbech & Sønner, M. J., Kbh.
Grønlands Styrelse, Kbh.
Grønnemose, E. E. N., murerm., Hgør.
Gundel, Mogens, prokurist, Skodsborg.
Gustafsson, Nils, realskolelærer, Hillerød.
Güllich, S. A., vognmd., Hgør.
Gytel, Poul, H.D., Charl.
Gaardø, Chr., forstander, overlærer, Hgør.

Haderslev Havneudvalg, Haderslev.
Hage, Torben, kammerherre,
Klampenborg.
Hagelund, F., assurandør, Hgør.
Haglund, F., kapt., Kbh.
Hahn-Petersen, Eigil, skibsreder, Kbh.
Hansen, Anders, købmand, Slagelse.
Hansen, Bendt, civiling., driftsbest.,
Fredericia.
Hansen, Bennet C. K., skibsreder, Kbh.
Hansen, fru skibsreder Bennet C. K., Kbh.
Hansen, Bent Ortving, arkitekt, M.A.A.,
Kbh.
Hansen, C. F., skibsbygm., Hgør.

Hansen, Chr., skoleinsp., Hgør.
Hansen, Conrad, urmager & guldsmed,
Allinge.
Hansen, C. O. Vaaben, disponent, Kbh.
Hansen, Einar, afd.arkt., Kbh.
Hansen, Elise, kontorass., Kbh.
Hansen, E. M., fyrmester, Hgør.
Hansen, Erik, kemigraf, Kbh.
Hansen, Ernst, kleinsmedem., Hgør.
Hansen, Ernst, malermester, Hgør.
Hansen, F. W., skibsfører, Kalundborg.
Hansen, H., stadsdyrlæge, Hgør.
Hansen, H. C., malerm., Hgør.
Hansen, H. E., orlogskapt., Virum.
Hansen, Helga Kn., true, læge, Kbh.
Hansen, Herluf H., Kbh.
Hansen, J. A., pens, lods, Kbh.
Hansen, Johs., kontorchef, Kbh.
Hansen, Julius, borgm., Kbh.
Hansen, Jørgen Gorm, revisorass., Odense.
Hansen, Karl Johan, montør, Brønshøj.
Hansen, Knud, nav.dir., Kbh.
Hansen, Knud, journ., Kbh.
Hansen, Knud E., civiling., Kbh.
Hansen, L. E., maskinmester, Gilleleje.
Hansen, Magnus, lods, Karrebæksminde.
Hansen, Marius, lektor, cand. mag.,
Nakskov.
Hansen, Niels, bestyrer, Brønshøj.
Hansen, Niels Fr., LRS, Hgør.
Hansen, Norman Hall, lorfatter, Kbh.
Hansen, Ove Juul, installatør, Snekkersten.
Hansen, Paul, ing., Nakskov.
Hansen, S. G., kontorchef, Springforbi.
Hansen, S. Gram, tandlæge, Charl.
Hansen, Søren Henri, stud, tech.,
Klampenborg.
Hansen, S. Ingemann, civiling., Kbh.
Hansen, Willy, prokurist, Valby.
Harlang, Frantz, dir., Kbh.
Hartmann-Petersen, frue, Hgør.
Hartz-Rasmussen, Willy, fhv. skibsfører,
Ødis.
Hasager, Niels, red., Kbh.
Haxlund, Axel, cand. jur., Kbh.
Hauschildt, Søren, læge, Skive.
Hede, Poul, LRS, 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.
Helweg-Mikkelsen, O., ing., Kbh.
Hendriksen, Johnna, kontorass., fru, Hgør.
Henningsen, Grethe, sygeplejerske,
Gentofte.
Henningsen, Hans, farveriejer, Nyborg.
Henningsen, Kaj, tekstiling., Herlev.
Henningsen, Ove, LRS, cand. jur.,
Fredericia.
Henningsen, Sv. Aa., lektor, Snekkersten.
Henriksen, Carl, inkassator, Odense.
Henriksen, H. H., Hgør.
Henriksen, Karen, bogholderske, Arhus.
Henriques, Frederik, gross., Klampb.
Herløw, A. O., overass., Valby.
Hermansen, B., forhyringsass., Vanløse.
Hermanson. Kristian, fyrmester, Svaneke
fyr.
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Hesseldahl, skolebestyrerinde, frk., Tølløse.
Hill-Madsen, Ernst, ing., Kbh.
Hilsted, Finn, underdir., LRS, cand. jur.,
Kbh.
Hjorth, Stenild, civiling., Kbh.
Hoff, Alfred, ing., Vanløse.
Hoff, Gustav R., maskinfabrikant, Kbh.
Hoffmeyer, Erik, skibsreder, Kbh.
Hofman, Georg, snedkermester, Aarhus.
Hofmansen, P. K., arkivar, Kbh.
Holbæk byråd.
Hoick, M., lensbaron, Glumsø.
Holm, Jacob, & Sønner’s Fabrikker A/S,
Kbh.
Holm, Sven, fabrikant, Hell.
Holm, Valdemar, murerm., Dragør.
Holmark, Einar, gross., Kbh.
Holm-Petersen, F., forfatter, Troensc.
Holst, Preben, repræsentant, Kbh.
Holsøe, Sven, statsaut. skibsmægler, Kbh.
Holt, Arne, befragter, Charl.
Holten-Bechtolsheim, V., HRS, Kbh.
Hornby. H., ing., vicedirektør, Gentofte.
Hougs, A. Borch, læge, Åbenrå.
Howe, Hans, overass., Charl.
Hovgaard, O., fuldmægtig, Kbh.
Hovmand, G., skibsmægler, Bandholm.
Hvalkof, A. L., distriktsing., Hgør.
Hvass, Tyge, arkt., Hell.
Hviid, Jørgen A., kommandørkapt.,
Birkerød.
Hiisig, Karla, lærerinde, Hgør.
Høst, K. R., cand. pharm., Alborg.
Høyer, fyrass., Korsør.
Høyer, Jørgen, skoleelev, Kbh.
Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn.
Ilium, Svend, fru dir., Vedbæk.
Ingeniør-Sammenslutningen, Kbh.
Ingwerscn, Henry, antikvitetshdl., Hgør.
Israelsen, H. C., civiling., Hgør.

Jackson, C. G., civilekonom, Stockholm.
Jacobsen, A., dLir., New York.
Jacobsen, C. T., skipper, Læsø.
Jacobsen, G., ing., Kbh.
Jacobsen, P. H., købmd., Hgør.
Jacobsen, Poul, gross., cand. jur., Rungsted
Kyst.
Jagd, K. B., kapt., Kbh.
Jakobsen, S. C., pens, kaptajn, Hgør.
Jakobsen, Svend Aage, elektr., Haderslev.
Jåkupsstovu, Jåkup i, sekretær, Torshavn.
Jans, Ove L., gross., Kbh.
Jantzen, M., disponent, Lyngby.
Jantzen. P., civiling., Lyngby.
Jarvig, Thorkild, isenkræmmer, Kbh.
Jelstrup, O., skibsreder, Kbh.
Jensen, A., havnefoged, Hgør.
Jensen, A. A., bagerm., Hgør.
Jensen, A. C. D., forstanderinde, Hgør.
Jensen, A. Egede, arkitekt, Samsø.
Jensen, A. Rothe, reservelæge, Middelfart.
Jensen, Axel, statsaut. skibsmægler, Arhus.
Jensen, Bent Holbcch, maskinarb., Allerød.
Jensen, B. Hjorth, orlogskapt., Gent.
Jensen, C. E. Koch, skibsbygm., Nyborg.
Jensen, D. A., muscumsledcr, Glud pr.
Horsens.
Jensen, Ejnar, viceinsp., Hgør.
Jensen, Ejner E., maskinarb., Randers.
Jensen, Eric, gross., Klampb.
Jensen, H., viceskoleinsp., Kbh.

Jensen, Helmuth, toldass., Rødby havn.
Jensen, Ingeborg, viceskoleinsp., Hgør.
Jensen, J., gartner, Hgør.
Jensen, fru gartner J., Hgør.
Jensen, Jens, politibetj., Kbh.
Jensen, Johs., passagerchef, Søborg.
Jensen, Jørn, maskinarbejder, Kbh.
Jensen, Jørn, bybud, Hgør.
Jensen, K. P., kapt., Veksø.
Jensen, K. W. F., kok, Hgør.
Jensen, Marthin, murersv., Allerød.
Jensen, M. F., lods, Hgør.
Jensen, Mogens, stud, polyt., Kbh.
Jensen, N. P., murerarbejdsmd., Brønshøj.
Jensen, P., købmd., Ordrup.
Jensen, P. S., lods, Hgør.
Jensen, S. A., civiling., Gent.
Jensen, V. F., lokomotivf., Hgør.
Jensen, Viggo A., prof., dr. med., Risskov.
Jerk, Oluf, LRS, Charl.
Jespersen, Knud, repræs., Charl.
Jespersen, K. Wraae, prokurist, Søborg.
Jessen, Børge, prof., dr. phil.. Kbh.
Jessen, C. U., overlæge, Hgør.
Jessen, Erik, maskinarbejder, Kbh.
Johannesen, Aksel, tømrerm., Snekkersten.
Johannessen, Emil, fiskehdl., Hillerød.
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, Johs. Chr., styrmand, Kbh.
Johansen, Mikael, kontorchef, Kbh.
Johansen, N. A., skibsfører, Kbh.
Johansen, Olga, frk., Kbh.
Johansen, Otto, arbejdsmd., Stenvad St.
Johansen, Sigvald, inkassator, Hgør.
Johansen, Sv., snedkerm., Charl.
Johansson, Karl-Erik, ing., Hagersten,
Sverige.
Johansson, P., kaptajn, Hgør.
Johansson, Stig, antikvitetshdh, Halmstad,
Sverige.
Johnsen, Henning, bogtrykker, Kbh.
Johnsson, kgl. dansk vicekonsul, Höganäs.
Jonassen, Else, lærerinde, Hgør.
Juel-Andersen, G., fiskehdl., Hgør.
Juel-Brockdorff, Niels, baron, kommandør,
Kbh.
Juel-Christenscn, Hans, vinhdl., Kbh.
Juul, Svend, vinhdl., Kbh.
Juul, W., smedem., Kbh.
Jørgensen, A.. lods, Hgør.
Jørgensen, Albert, dir., Hell.
Jørgensen, Alb. V., HRS, Kbh.
Jørgensen, A. Th., fhv. stadsing., Hgør.
Jørgensen, A. W., overbetjent,
Vordingborg.
Jørgensen, C., mejeriejer, Roskilde.
Jørgensen, Ejnar, antikvarboghdl., Kbh.
Jørgensen, Hakon, red., Løgstør.
Jørgensen, Helge Johs., orlogskapt., Kbh.
Jørgensen, Holger, kontorchef. Kbh.
Jørgensen, Jul. E., gross., Hell.
Jørgensen, Kaj R. O., læge, Bagsværd.
Jørgensen, Max, depotbestyrer, Hgør.
Jørgensen, Mogens, Kbh.
Jørgensen, O. V., købmand, Hundested.
Jørgensen, Paula, Holte.
Jørgensen, Thv., urmager, Hgør.
Jørgensen, Vald.. fhv. underdir.. Hgør.
Jørgensen, Aage E., borgm., ORS, Kbh.
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Jørgensen, Aage Thorstensen, konstruktør,
Kbh.

Kallenberg, E. O., forstander, skibsing.,
Hgør.
Kampen, Axel, skibsreder, Kbh.
Karsten, Bertel W., bankass., Kbh.
Karsten, Preben, H. A. & H. D., sekretær,
Aby høj.
Karstensen, M., skibsbygm., Skagen.
Kattrup, A., male nu., Hgør.
Kinch, O., skibsfører, Kbh.
Kirkby, E., stud, mag., Kbh.
Kirkman-Møller, S., fuldmægtig, Hell.
Kisby, A. E., skibsing., Hgør.
Kisby, L. A., ing., Kbh.
Kiær, Erling, bogbinderm., Hgør.
Kiørboe, Jørgen, sekretær, Kbh.
Kjær & Sominerfeldt, vinhandel, Kbh.
Kjølner, Th., kunstmaler, Hillerød.
Klangcl, K., lærer, Hgør.
Klausen, Sven, ekspedient, Kbh.
Kleiminger, H. L., politifuldm., Hgør.
Klem, Helen Lise, frk., Hgør.
Klem, Karen, skolepsykolog, cand. psyk.,
fru, Hgør.
Klem, Lone, stud, mag., frk., Kbh.
Klem, Ollis, fru, Hgør.
Klem, Aage E., civiling., Kbh.
Klerk, Niels, lektor, LRS, Kbh.
Klindt-Jensen, J., civiling., Rønne.
Klint, Ion, overlærer, Kbh.
Klintenberg, O., cigarhdl., Hgør.
Klitgaard-Jørgensen, Johs., tandlæge, Kbh.
Knigge, U., propagandachef, Hell.
Knudsen, Axel, kordegn, Kbh.
Knudsen, Axel, købmd., Hjortespring.
Knudsen, Einar, ing., Hell.
Knudsen, Helge Ursin, stadsing., civiling.,
Hgør.
Knudsen, H. Harreby, regnskabsfører,
Kolbykaas.
Knudsen, Ib, radiotelegrafist, Thorshavn.
Knudsen, Peder, kontorass., Hgør.
Knudsen, Per, skoleelev, Kastrup.
Knuth, Rud., greve, Hell.
Knutsson, O. F. S., tapetsererm., Hgør.
Koefocd, Børge H., civiling., Virum.
Kofoed, Erik, dispachør, Kbh.
Konge-Hansen, P., sognepræst, Errindlev.
Kongsted, T., dir., Hgør.
Kopp, J-, gross., Hgør.
Kopp, N. E., disponent, Hgør.
Korsør Byraads Havneudvalg, Korsør.
Kraglund, A. A. J., bestyrer, Hgør.
Kramer, fru dir. W., Hgør.
Krarup, Mogens, orlogskapt., Hellerup.
Krebs, Niels Dindler, skibsbygger, Hell.
Kringhøj, Carl, maskinpasser, Esbjerg.
Kristensen, A. L. H., skibsfører,
Julianehaab.
Kristensen, Hans P., læge, Søborg.
Kristensen, Knud, fhv. statsminister,
Humlebæk.
Kristoffersen, Aksel, antikvarboghdl., Hgør.
Krogsgaard, Mogens R., civiling., Charl.
Krohn, J. H., afdelingsing., Kbh.
Kroman, Erik, arkivar, dr. phil., Hellerup.
Kronholt, Arne, fuldmægtig, Søborg.
Kurzenberger, Max, dir., Hell.
Københavns amtsråd, Kbh.
Københavns Handelsbank A/S, Kbh.
Københavns Kommune, Kbh.
Københavns Skipperforening, Kbh.
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Kørbing, J. A., dir., Hell.
Kaae, Jørgen, læge, Gjedvcd.
Kaae, Aage, depotbestyrer, Hgør.
Kaarbö, E. D., Harstad, Norge.
Kaarsen, Elisabeth, fhv. viceskoleinspektrice,
Hgør.
Kaarøe, M., direktor, Rungsted.
Lambertsen, S. R., radiotelegrafist,
Svendborg.
Lang, Per, ing., Hgør.
Langebæk, Steen, Kbh.
Lannung, Gunnar L., vekselerer, cand.
polit., Kbh.
Lannung, Hermod, LRS, Kbh.
Lannung, Sven, afdelingschef, Kbh.
Larsen, A. Bodse, lodsformd., Bandhohn.
Larsen, Astrid, frue, Kbh.
Larsen, Augusta, sygeplejerske, Hornbæk.
Larsen, Bent Valeur, stud, mag., Charl.
Larsen, C., fotogral, Hgør.
Larsen, Erh., revisor, Kbh.
Larsen, Erik Lau, arkt., Hgør.
Larsen, Finn, snedker, Kbh.
Larsen, F. Rønnow, kordegn, Kbh.
Larsen, Henning, portier, Hgør.
Larsen, Henri, indkøbschef, Snekkersten.
Larsen, H., snedkerm., Hgør.
Larsen. J. Foldagcr, Svendborg.
Larsen, Jens, LRS, Hgør.
Larsen, Johannes, kunstmaler, Kerteminde.
Larsen, L., fuldmægtig, Hillerød.
Larsen, Lauritz, fabriksarb., Odense.
Larsen, N. V., tømrerm., Hgør.
Larsen, Ole, LRS, Gent.
Larsen, Ove, stiftamtmd., Kbh.
Larsen, Svend, overdyrlæge, Skive.
Larsen, Willy, skibsbefragter, Charl.
Larsen, W. R., fyrpasser, Hgør.
Lassen, Joh., købmand, Kbh.
Lau-Jensen, Sv. E., kommunelærer. So; o.
Lauritssen, fyrass., Hgør.
Lauritzen, Ivar, skibsreder, Kbh.
Lauritzen, P., lods, Nykbg. F.
Laursen, P., Kbh.
Leisner, R., ing., Lyngby.
Lemche, Hans Jacob, dir., Kbh.
Lerche, J., stationsf., Hornbæk.
Liö, Elias, fyrmester, Myggenæs, Færøerne.
Lilbæk, Hakon, købmd., Kbh.
Lildholdt, Karl, skibsbyggcrlærling, Åbenrå.
Liljeborg, Frank, Kbh.
Lillegaard, A. E., søløjtnant, Vanløse.
Lind, Chr., skibsbygm., Rønne.
Lindahl, Erik, købmd., Snekkersten.
Linde, Chr., kommunelærer, Frborg.
Lindcgaard, Niels, assistent, Godthåb.
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Chalmers tekniska Högskolas Biblio

tek, Göteborg.

Danmarks tekniske Museum,
Hellerup.
Dansk Folkemindesamling.

Foreningen „Dansk Samvirke“.

Dansk Sømandskirke i fremmede
Havne.

Dansk Tidsskrift Index.
Drammens Museum.

Erhvervsarkivet, Århus.
Finska fornminnesföreningen,

Helsingfors.

Glasgow.
Föreningen Gotlands fornvänner,
Visby.
Kommissionen for videnskabelige
Undersøgelser i Grønland.

Göinge Hembygdsförening, Broby
(Skåne).

Göteborgs historiska museum.
Göteborgs Sjöfartsmuseum.

Göteborgs och Bohusläns fornmin
nesförening.

Haderslev Amts Museum,
Haderslev.

Staats- und Universitäts-Bibliothek,
Hamborg.

Museum für Hamburgische Ge

schichte.

Handelsflådens velfærdsråd.

Folklivsarkivet, Lund.

Handelshøjskolens Bibliotek.

Det nationalhistoriske Museum på

Handelsvidenskabelig Studieklub.

Frederiksborg Slot.

Foreningen for skandinaviske sø

mandshjem i fremmede havne.

Købstadsmuseet „Den gamle By“,
Århus.
Det kgl. danske geografiske selskab.

Bornholmsk samfund, Rønne.

Frederiksborg amts historiske

samfund.
Historisk samfund for Fyns stift.
Historisk samfund for Hjørring amt.

Holbæk amts historiske samfund.
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Lolland-Falsters historiske samfund.

Københavns bymuseum.

Historisk samfund for Præstø amt.

Københavns Stadsarkiv.

Randers amts historiske samfund.

Lolland-Falsters Stiftsmuseum,

Historisk samfund for Ribe amt.
Historisk samfund for Ringkøbing

amt.

Maribo.
K. Humanistiska Vetenskapssam
fundet, Lund.

Historisk samfund for Sorø amt.

Universitetsbiblioteket, Lund.

Historisk samfund for Sønder

Malmö Fornminnesförening.

jylland.

Historisk samfund for Thy og Han
Herred.

Vejle amts historiske samfund.

Historisk samfund for Viborg amt.
Historisk samfund for Aalborg amt.

Museet for Holbæk og Omegn.
Hordaland Landbruksmuseum,
Games, Stend, Norge.

Horsens Museum.

Malmö Museum.

Marineforeningen, København.
Marinens Bibliotek, København.

Mariners’ Museum, Newport News,
USA.
Les Amis des Musées de la Marine,

Paris.

Museum voor Land- en Volkenkunde en Maritiem Muséum

„Prins Hendrik“, Rotterdam.

Hälsingborgs Museum.

Mystic Seaport, Mystic, USA.

Hærmuseet, Oslo.

Nationaal Scheepvaartmuseum,

Hålogaland Historielag, Harstad,
Norge.
Institut für Weltwirtschaft,
Kiel-Wik.

Instituttet for jysk Sprog- og
Kulturforskning.

Institut voor Scheepvaart en Lucht-

vaart, Rotterdam.
Jydsk Selskab for Historie, Sprog og

Litteratur.
Kalmar Läns Fornminnesförening.

Universitätsbibliothek, Kiel.
Museet på Koldinghus.
Kommissionen for Danmarks Fiskeri-

og Havundersøgelser.

Kullabygd, Höganäs.
Kulturhistoriska Museet, Lund.

Antwerpen.
Nationalmuseets II. afd.
Nationalmuseets III. afd.

Nationalmuseets etnografiske

Samling.
Navigationssällskapct i Finland,
Helsingfors.

Nordenfjeldske Kunstindustri
museum, Trondheim.

Nordiska Museet, Stockholm.
Nord-Trøndelags Historielag,
Sakshaug.
Norrbottens Läns Hembygds

förening, Luleå.
Foreningen til norske fortidsminnes
merkers bevaring, Oslo.
Norske museers landsforbund.
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Norsk sjøfartsmuseum, Bygdø, Oslo.
Ny Carlsberg Glyptotek.
Odense bys museer.
Polskie Towarzystwo Historyczne,

Szczecin.

Svenska Kryssarklubben,

Stockholm.
Bygdemuseet og Sognelaget for

Sunnhordlandsbygden, Førde,

Norge.

Rigsarkivet, København.

Søfartens Bibliotek, København.

Rijksmuseum, Amsterdam.

Foreningen til Søfartens Fremme,

Roskilde Museum.
The Royal Scottish Museum,
Edinburgh.
De Sandvigske Samlinger,

Lillehammer.
Schiffbautechnische Gesellschaft
e.V., Hamborg.

Gesellschaft für Schleswig-Holsteini
sche Geschichte, Kiel.

København.
Tekniska Museet, Stockholm.

Thorvaldsens Museum.

Tidsskrift for Søvæsen, København.
Trondheims Sjøfartsmuseum.
Tøjhusmuseet.

Kungl. Universitetsbibliotek,
Uppsala.
Valdres historielag, Leira, Norge.

The Science Museum, London.

Varbergs Museum.

Shiplovers’ Society of Victoria,

The Library of Congress,

Melbourne.

Statens sjöhistoriska museum,

Stockholm.
Sjöhistoriska Museet vid Abo

Akademi.
Society for Nautical Research,
Greenwich.

Historielaget for Sogn, Leikanger,

Norge.

Det statistiske Departement,

København.
Stavanger museum, Stavanger.

Kungl. Vitterhets, Historie och An
tikvitets Akademien, Stockholm.
Stockholms Stadsmuseum.

Washington, U.S.A.
Verceniging nederlandsch historisch

Scheepvaart Museum,
Amsterdam.
Vestfold Historielag, Tønsberg.

Vestlandske Kunstindustrimuseum,

Bergen.
Det kgl. norske Videnskabernes sel
skabs bibliotek, Trondheim.
Västerbotten Läns Museum, Umeå.
Örebro Läns Museum.

Östergötlands och Linköping Stads

Museum.
Åbo Akademi.

Ångermanlands Hembygdsförbund,
Härnösand.

INDHOLDSFORTEGNELSE
Museets komité

.

.

5

Museets beretning for regnskabsåret 1956-57

7

Museets driftsregnskab 1956-57

17

Aksel E. Christensen, professor, dr, phil. : Øresund og øresundstold .

22

Dick Luiting, direktør: Handels- og Søfartsmuseets flisesamling .

41

Carl Roos, professor, dr. phil. : Orlogsfrcgatten Diana og dens besæt
ning under krigen med England 1807-14

Carl V. Sølver, kaptajn: Færingerbåde

87
.

.

139

Carl Østen, journalist : Da dannebrog blev strøget i Dansk Vestindien

156

Billeder fra Handels- og Søfartsmuseet med tilhørende tekster .

.

177

Beretning for selskabet „Handels- og Søfartsmuseets Venner“ 1956 .

182

Selskabets driftsregnskab for 1956

.

184

Selskabets bestyrelse og medlemsliste

.

188

Museets bytteforbindelser .
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akket 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 :
Aalborg Værft A/S

A/S Alpha Diesel

Assurance-Compagniet Baltica A/S
Sophus Berendsen A/S
BP Olie-Kompagni A/S

Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri A/S
Carlsberg Bryggerierne
Christiani & Nielsen
Danmarks Nationalbank

A/S Dansk Cement Central
Forsikrings-Aktieselskabet Danske Lloyd
Dansk Esso A/S

Dansk Shell A/S

Den danske Landmandsbank A/S
Det Danske Staalvalseværk A/S
Fjerde Søforsikringsselskab, Lmt.

Frederikshavns Værft og Flydedok A/S
Peter F. Heering

Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri
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I. C. Hempels Skibsfarve-Fabrik A/S
A/S Holeby Dieselmotor Fabrik
Københavns Frihavns-Aktieselskab

Kjøbenhavns Handelsbank A/S

Københavns Havnevæsen
Lemvigh-Müller & Munck A/S

K. F. Marstrands Eftf.
A/S Nakskov Skibsværft
Nordhavns-Værftet A/S

Nordiske Kabel- og Traadfabriker A/S

Odense Staalskibsværft A/S
Privatbanken i Kjøbenhavn A/S
A/S Thomas Th. Sabroe & Co.
Forsikrings-Aktieselskabet Skandinavia
Thomas B. Thrige A/S
A/S Titan

Tuborgs Bryggerier

A/S Varde Stålværk
Iver C. Weilbach & Co.
Århus Havn

AALBORG VÆRFT A/S

ÅRHUS
HAVN

Danmarks mest centrale
VANDDYBDE OP TIL 10 METER

MODERNE

KRANER

HURTIG

LOSNING

Frederikshavn

ASSURANCE-COMPAGNIET BALTICA A/S

BREDGADE 42, KØBENHAVN K
Afdelingskontorer og agenturer overalt i Danmark

INTERNATIONAL OIL BUNKERING

BP OLIE-KOMPAGNIET

A/$

KØBENHAVN
Telegramadr: BEPEBUNKER

14

Årbog 1957

Fjernskriver: 2217

1
A

KTIESELSKABET

BURMEISTER & WAIN S
MASKIN -

OG

SKIBSBYGGERI

KØBENHAVN •

DANMARK

- den populære forsteningsfarve fremstillet på basis af

HVID PORTLAN D-CEMENT
Den ideelle overfladebehandling

til bygværker af enhver art.
Fås i 8 smukke farver og hvid.

Anvendes på
murværk, puds, beton m. m.

A

Z ^CENTRAL*

FORHANDLERE OVER HELE LANDET

FORSI KRI NGS-AKTI ESE LS K A BET

DANSKE LLOYD
HOLMENS KANAL 42 - KØBENHAVN K

gennemfører en kvalitet,
der holder sin kurs...

DANSK ES SO */s

Før var det vinden —

nu er det Shell olier
der er drivkraften på havene

Shell World-Wide Bunkering Service

SHELL MARINE LUBRICANTS

DEN DANSKE LANDMANDSBANK
HYPOTHEK-OG VEKSELBANK
AKTIESELSKAB

Hovedsæde: Holmens Kanal 12
København K

46 filialer i København og omegn
56 filialer i provinsen

Telegram adresse:

LANDMANDSBANK

FREDERIKSHAVNS VÆRFT
&

FLYDEDOK A/s
FREDERIKSHAVN • DANMARK

HELSINGBHSKIBSŸiHFTOGMâSKINBÏGGEm
UIIESELSIJB
ELSINORE SHIPBUILDING AND ENGINEERING CO. LTD.

KØBENHAVNS FRIHAVN
i*• y

Frihavnen i fugleperspektiv

Største, hurtigste og billigste frihavn i Nordeuropa

Driftsledelse:

Københavns Frihavns-Aktieselskab
Central *8302 . Telegramadresse: Frihavnen, København

KØBENHAVNS HAVN
Transitcenter for Nord* og Mellemeuropa

★
FRIHAVN

Lemvigh-Müluer & MuNCKA/s
KØBENHAVN - ÅRHUS

JERN

.

STÅL

.

CEMENT

.

LECA

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

Postbox nr. 1

HELSINGØR

LLOYD’S AGENCY

K. F. MARSTRANDS EFT.
er det sidste af de mange skibsklareringsfirmaer, som prægede Helsingør

i sundtoldtiden

Aktieselskabet

NAKSKOV SKIBSVÆRFT
Nybygninger
Reparationer

Afdeling

DE FORENEDE MASKINFABRIKKER
Skibshjælpemaskiner

15

Åibog 1957

NORDHAVNS-VÆRFTET
AKTIESELSKAB

AKTIESELSKABET

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER
KØBENHAVN F

IP IB a

IB Ä H IK B KT

AKTIEKAPITAL OG RESERVER:
Kr. 162.500.000,—

100 AARS ERFARING I PENGESPØRGSMAAL

Hovedkontor: Børsgade 4, København K
Filial i Helsingør: Helsingør og Omegns Bank

ISABROËl
AARHUS

KØBENHAVN

KØLE- OG FRYSEANLÆG TIL ETHVERT FORMÅL

- spørg-

SKANDINAVIA

THRIGE
ODENSE

KØBENHAVN - AALBORG

Elektriske maskiner
Elektriske anlæg i skibe - Elektromotorer
Dynamoer - selvregulerende Generatorer - Elek
tronik - Transformatorer

Centrifuger
til

behandling

af

mælk, brændselsolie, smøreolie

cg transformerolie

Selvrensende slamcentrifuger
til industriel udvinding og behandling af olier

cg kemiske produkter

Elevatorer
Personelevatorer - Godselevatorer

^aternosterelevatorer - Escalatorer

Kraner
Elektriske kraner - Gribeskovle - Elektriske taljer

Textilmaskiner
Kædeknyttemaskiner - Selektorer

Anlæg
til

kontinuerlig udsmeltning af svinefedt og talg

( Expulsionsanlæg )

TITAN
TAGENSVEJ 86 . KØBENHAVN N . ÆGIR 8000

Siden 1755 har vi fremstillet de kendte og anerkendte

KOMPASSER OG NAUTISKE INSTRUMENTER

På søfartsmuseet findes talrige af firmaets instrumenter,

fremstillet gennem tiderne

SØLVER & SVARRER

ggï AMALIEGADE 30

KØBENHAVN K.

TELEGRAM: COMPAS WEILBACH

