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DEPARTEMENTSCHEF
H. JESPERSEN

28. april 1960 afgik departementschef H. Jespersen ved døden efter
længere tids sygdom, godt 69 år gammel. Gennem sin mangeårige virk
somhed i Handelsministeriet, hvis departementschef han var i 24 år,
kom departementschefen i nøjeste kontakt med erhvervslivet på alle
dc vidtstrakte områder, som hører under dette ministeriums forvalt
ning, ikke mindst fordi krigstidens og efterkrigstidens forsyningsmæs
sige og valutamæssige vanskeligheder nødvendiggjorde, at statens
administration i vid udstrækning måtte lægge bånd på erhvervslivets
frie udfoldelse. At samarbejdet blev så gnidningsløst, skyldtes ikke
mindst departementschefens levende forståelse af erhvervenes vanske
lige vilkår og den ubetingede hengivenhed og agtelse, som erhvervenes
repræsentanter, som en naturlig følge heraf, nærede for departements
chef Jespersen.
Departementschefens virke for Handels- og Søfartsmuseet var kun
en meget lille del af hans vidtstrakte arbejdsområde, men desuagtet
følte alle museets medarbejdere, at han nøje fulgte dets anliggender,
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deltog i drøftelserne herom og rakte det en hjælpende hånd, når det
krævedes. Ved mangfoldige lejligheder blev hjælp til museet fra
erhvervslivet, fonds og institutioner formidlet gennem ham. Departe
mentschefen forstod desuden klart, at museets udvikling og de vok
sende krav til det nødvendiggjorde en forøget statsstøtte hånd i hånd
med erhvervslivets hjælp, og når museet i de senere år har kunnet se
sit arbejde be trygget gennem forøgede statstilskud, skyldtes dette ikke
mindst, at departementschefen hos administrationen og de bevilgende
myndigheder havde formået at skabe interesse for museets arbejde. I
årene 1950-1955 var departementschef Jespersen formand for museets
komite, men hans forbindelse med museet rækker helt tilbage til hans
fulmægtigtid, da han som Handelsministeriets kontaktmand med
museet og som komiteens sekretær havde nøje føling med arbejdets
gang. I årene efter sin afgang som komiteens formand forblev departe
mentschefen som medlem af komiteen og af dennes forretningsudvalg,
og han undlod aldrig at deltage i komiteens og forretningsudvalgets
møder, hvor han med samme interesse som altid tog del i debatten,
ligesom han beredvilligt ydede sin positive indsats også imellem mø
derne. Såvel komiteens medlemmer, som ikke mindre museets med
arbejdere, vil stedse i taknemlighed mindes departementschefens ven
lige og retlinede personlighed og den varme interesse, han altid næ
rede for museet og dets medarbejderes anliggender.
Få dage efter at museets komite den 28. juni havde afholdt sit
sommermøde på Kronborg, modtog museet meddelelse om, at komi
teens sekretær, ekspeditionssekretær Frank Estrup, Handelsministeriet,
var afgået ved døden som følge af et ulykkestilfælde. Så kort tid efter
samværet med ham gjorde dette budskab et dybt indtryk på museets
folk. Frank Estrup havde som sekretær i mere end 10 år gennem sit
arbejde i Handelsministeriet den nøjeste føling med museet. Skønt
hans arbejdskraft var beslaglagt på adskillige andre felter, tog han sig
meget af disse anliggender. I en periode, da mange forhandlinger
måtte føres med myndighederne om forbedringer af museets økonomi
og om dets daglige arbejdsvilkår, optog disse problemer meget af hans

EKSPEDITIONSSEKRETÆR
FRANK ESTRUP

tid., men han følte desuagtet utvivlsomt arbejdet som en glæde. Han
havde stærke åndelige og kulturelle interesser og gav ofte ved sine
besøg udtryk for sin glæde, når museet havde modtaget en værdifuld
genstand, hvis sjældenhed eller faglige værdi han forstod, navnlig hvis
det var en ting, som talte til hans æstetiske og kunstneriske sans. Hans
arbejde for museet var ikke rutine, men præget af virkelig interesse
for udviklingen af en kulturel institution. Hans venlige færd og lyse
sind virkede sympatisk på hans omgivelser, og vi vil mindes ham med
taknemlighed.

Tidlig søndag morgen den 31. juli omkom museets skibstekniske
konsulent, civilingeniør Knud E. Hansen, på tragisk måde ved indsej
lingen til Anholt med sin lystjagt „Sollys“, da han i en kraftig vind,
som følge af et ildebefindende, fik overbalance og faldt over bord,
uden at det trods energiske anstrengelser var muligt at redde ham.
Civilingeniør Knud E. Hansens nære forbindelse med museet ræk-
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ker 30 år tilbage til den tid, da han som ung ingeniør var ansat ved
Helsingør Skibsværft og samtidig var hovedlærer i skibsbygning ved
Helsingør Skibsteknikum og under det sidstnævnte arbejde anvendte
museets samlinger i sin undervisning. Som søn af en skibsfører var han
fra barneårene vant til at færdes til søs, og han fortsatte som ung og
som moden mand at tilbringe sine knapt tilmålte sommerferier på
søen i sit eget fartøj, først med skonnerten „Sif“ og siden „Solstråle“
og „Sollys“. De to sidste havde han selv konstrueret over den gamle
danske jagts linier, den fartøjstype han værdsatte mere end nogen
anden af de gamle træskibskonstruktioner.
Moderne dansk skibsbygning, hvor han som konstruktør kom til at
gøre en så strålende indsats, var for ham en videre udvikling af frem
ragende nedarvede traditioner. Det var denne interesse for fagets
historiske udvikling, som bragte ham i nær kontakt med Handels- og
Søfartsmuseet. Siden 1944 var ingeniør Knud E. Hansen museets skibs
tekniske konsulent, og han har gennem disse mange år ydet museet
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en fremragende vejledning på adskillige områder, men navnlig ved
museets opmålinger og ved de modelbygningsarbejder, der er udført
til belysning af de historiske skibstyper. Han har desuden i museets
årbog behandlet emner som Koldingskibct og forstævnsformer, lige
som han i museets Søhistoriske Skrifter i bøger med Louis E. Grandjean som hovedforfatter har skrevet om skibsforlis („Skibbruddets
Saga“) og Østersøens skibstyper („De danske Gotlandsfarere“). De
senere års arkæologiske skibsfund interesserede ham stærkt, og han
gjorde en betydelig indsats for at bevare historiske skibstyper som brig
gen „Tjalfe“ og fregatten „Jylland“. Skønt hans egen virksomhed med
årene i kraft af hans fremragende faglige dygtighed tog et stort om
fang, bevarede han sin interesse for museets arbejde og stillede, trods
sin knapt tilmålte tid, sin viden og erfaring til dets rådighed.
Som konstruktør af moderne skibstyper kom han til at spille en
fremtrædende rolle. I sin konsulentvirksomhed har han skabt en lang
række fremragende skibskonstruktioner, såvel større skibstyper som
skibe i småskibsfarten. Fra Danmark strakte hans virksomhed sig til
Norge og mangfoldige andre lande i Europa og den nære Orient, hvor
han ved sin død var beskæftiget med store opgaver som rådgiver for
Iraks regering.
Som ung ramtes han af en svær sygdom, men ved resignation og
selvtugt kurerede han, en Steen Steensen Blicher lig, sig selv. Han
følte utvivlsomt, at han havde evner i sig til at gøre en indsats. På
tilsvarende måde udviklede han sin egen virksomhed, ikke gennem
protektion, men ved eget arbejde. Ved flid og energi, parret med en
fremragende intelligens og faglig intuition skabte han skibskonsulent
firmaet Knud E. Hansen, der ved sin grundlæggers død omfattede 60
medarbejdere, og udførte store arbejder for rederier og regeringer
over en stor del af verden.
Museet, dets komite og dets medarbejdere vil med taknemlighed og
vemod mindes disse mænds indsats for dets virke.
Knud Klem

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.
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REGNSKABSÅRET 1959-60

landt de vigtigste nyerhvervelser, som er indgået i museets samlin
ger i årets løb, skal nævnes en model af Fridtjof Nansens ekspedi
tionsskib „Fram“. der blev bygget af Colin Archer i Larvik. Modellen
er skænket af mr. Valdemar Hvidtfeldt, Oranje, New Jersey, U.S.A.
Skønt det ikke drejer sig om noget dansk skib, er museet meget tak
nemlig for at have modtaget en så udmærket model af det berømte
ekspeditionsskib, der på så strålende en måde har indskrevet sit navn
i den nordiske arktiske forsknings historie. Endvidere er erhvervet en
model af mester E. C. Benzons dæksbåd „Kalifen“ 1858, der i mange
år benyttedes som lystfartøj for marinens officerer, men udmærker
sig mest ved at være bygget som undersøgelsesfartøj for dansk fiskeri
og i denne egenskab benyttedes af Anthon Smidth, der foruden at
være en yndet skuespiller blev fiskerikonsulent og pioner for fiskeriets
ophjælpning og i sin båd - opkaldt efter hans hovedrolle i Erik Bøghs
skuespil „Kalifen på Eventyr“ - foretog studierejser overalt i Dan
mark. Den veludførte model er fremstillet af maskinfabrikant Carl
Petersen, Gilleleje, der i mange år har udført et fortjenstfuldt arbejde
med indsamling af oplysninger og bevaringen af minderne om de
danske småskibstyper. En farvelagt tegning af M. Truelsen : barken
„Waterfox“ af København, kapt. M. Nissen, er skænket af general
konsul, skibsreder Harald Nissen, København. Ved køb er erhvervet
et meget smukt maleri af et hollandsk skib fra 1600-tallet. Desværre
er billedet usigneret, men der er nogen grund til at antage, at det
skyldes C. Vroom. Fra A/S Kjøbenhavns Handelsbank er som gave
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modtaget et maleri af C. Olsen: Dampskibet „Randers“ 1862. Dette
dampskib, der var på 65 NRT og havde en maskinkraft på 20 HK,
blev bygget 1856 i Dundee under navnet „Pavo“, men købtes samme
år af Poul Petersen (brdr. Petersen) i Randers, der siden 1849 havde
haft en sejlpaketrute Kbhvn.-Randers, men efterhånden var udsat for
konkurrence fra dampskibene. 1856-70 gik skibet i rutefart Kbhvn Randers. 1870 opkøbtes brdr. Petersens forretning af D.F.D.S., der
1871-77 anvendte „Randers“ på ruten Kbhvn.-Grenå, 1871-81 (altså
tildels samtidig) Kbhvn.-Limfjordsbyerne, 1877-82 Kbhvn.-Fredericia-Kolding, 1888 den indre Limfjordsfart. Skibet udgik af flåden i
1901. „Randers“ var det første skrueskib som sejlede under dansk flag,
idet tidligere anvendte skrueskibe, tilhørende Koch & Henderson,
førte engelsk flag.
Til afdelingen for den grønlandske handel har museet ved køb
erhvervet en blyantstegning af Oscar Bojesen med motiv fra grøn
landske handels plads samt en smuk og værdifuld tegning af den
hollandske kunstner G. de Grient : hollandske hvalfangere under virk
somhed i de grønlandske farvande i 1772. Af overassistent Erik Hasselquist, København, er skænket et træsnit med fremstilling af briggen
„Tjalfe“ 1932. Til koloniafdelingerne er indgået et maleri af Johan
Petersen: Parti fra Christianssted på St. Croix 1870 som testamenta
risk gave fra museumsbestyrer K. Stephensen og hustru, Zoologisk
Museum. Ved køb er erhvervet et kobberstik af fæstningen „Dans
borg“ i Trankebar 1735.
Som gave fra isenkræmmer Sven Krag, Nysted, har museet mod
taget et tørkompas af fabrikat Frans Meyjes Jeremsy, Amsterdam.
Fra det kgl. Søkort Arkiv har museet modtaget et oversigtskort over
Danmark med omliggende farvande. Museets venneselskab har blandt
sine gaver bekostet en fotografisk gengivelse, der udførtes i 1653 af
lederen af Christian IV’s navigationsskole på Holmen, Bagge Wandel,
og er det ældste bevarede søkort over et dansk farvand (original på
Kgl. Bibliotek). Kommandørkaptajn Henning Kiær har skænket to
liniedåbsattester. Fra venneselskabet er modtaget en evighedskalender,
der tillige fremtræder som en farvelagt tegning med gengivelse af
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Evighedskalender, vist fra 1830’erne og fremstillet af ubekendt sømand i Hol
sten. Den kunstfærdige kalender, der kan indstilles, viser foroven årstal, til
venstre ugedag, solopgang og -nedgang, himmeltegn m. v., og til højre månens
faser og tid for flod og ebbe. Forneden et prospekt af Helgoland. —
Gave fra Handels- og Søfartsmuseets Venner.
Perpetual calender. Drawing from ab. 1830.

nogle sejlskibe, en hidtil ukendt variation i de populære fremstillinger
af skibsbilleder. Fra menighedsrådet ved Vester Vandet kirke ved
Thisted er modtaget en samling mindeplader af den type, som tidligere
i stort tal ophængtes i kirkerne i de egne på vestkysten, hvorfra der
blev drevet skudehandel med Norge. Museet er glad for at have mod
taget disse interessante minder om denne betydningsfulde kulturepoke,
som den moderne teknik forlængst har sat punktum for.
Af de øvrige erhvervelser skal nævnes en skibskiste, der har tilhørt
sømand Jørgen Jensen, Sejrø, og er givet af dennes søn Jens P. Jensen,
Sejrø, en æressabel som i sin tid af kong Frederik VI skænkedes til
kaperfører og kromand Peter Mogensen, Hornbæk, er sammen med
andre genstande overgået til museet som testamentarisk gave fra
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Mogensens oldebarn, frk. Fanny Elina Mogens-Norddin. Et andet
minde fra kapertiden er plakaten af 12. dec. 1778, som forbyder
danske undersåtter at tage tjeneste på krigsførende magters kaper
skibe. Blandt erhvervelserne inden for ældre skibsbygning er Charnocks betydelige værk „History of Marine Architecture“, vol. 1-3,
1800. Endelig skal nævnes, at museet har suppleret sin samling af gen
stande vedrørende tatovering ved nye afleveringer fra fotograf Hans
Hansen, København, der har været en så udmærket hjælp for museet
ved indsamling af minder om denne side af maritim kultur, samt at
museet som gave fra venneselskabet har suppleret sin samling af by
segl med skibsfremstillinger, der er udført i kopi ved rigsarkivets kon
servator N. Gärtig.
Museet har som gave modtaget arkivalier fra provstinde Martha
Møller Andersen, Charlottenlund, Foreningen til Søfartens Fremme,
repræsentant C. M. Glavind, Vanløse, lærer Graversen, Asserbohus,
Grønlands kommando, Grønnedal, civilingeniør Knud E. Hansen,
København, Helsingør Skibsværft, Jens P. Jensen, Sejrø, overlæge
C. U. Jessen, Helsingør, fru Gjertrud Kjeldsen, Vanløse, landsrets
sagfører T. Nellemann, København, skibsfører H. V. Nicolajsen, Vi
rum, konservator Ghr. Nielsen, Helsingør, fru Kirstine Ditlev Nielsen,
Ejsing, Rigsarkivet, H. Sevel, Holsted, Ålborg Værft A/S, Ålborg.
Fotografisamlingen er forøget ved gaver fra lærer Torsten Balle, Tor
sted, arkitekt Niels E. Botfeldt, Rungsted, boghandler Brinch-Fischer,
Esbjerg, kontorchef Bugge, Holte, kustode H. Eckhausen, Helsingør,
malermester Povl Fredholm, Tåsinge, overvagtmester Hilbard, Hel
singør, kustode K. A. Mortensen, Helsingør, Museo Storico Navale,
Venezia, prokurist Poul Olsen, Helsingør, museumsinspektør J. B. van
Overeem, Rotterdam, maler Erik Pedersen, Rønne, H. Strarup, Kø
benhavn, landsantikvarie, fil. dr. Bertil Waldén, Örebro. Museet har
endvidere fra en kreds af amatørfotografer med skibsfotografier som
hobby modtaget en serie fortrinlige fotografier med maritime emner.
Endelig er biblioteket forøget ved boggaver fra Abeking & Rasmus
sen, Vegesack, Arbejdernes Fællesklub ved Odense Stålskibsværft, kon
struktør Otto Benzon, København, Burmeister & Wain, København,
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repræsentant C. M. Glavind, Vanløse, Handelsministeriet, Helsingør
Skibsværft, fhv. museumsinspektør Petra Julie Holm, Århus, kaptajn
Kai Lund, Handelsflådens Velfærdsråd, Museum Kultury i Sztuki
Ludowej, Warszawa, Museum Pomorza Zachodniego, Szczecin, Aktie
selskabet Nakskov Skibsværft, Privatbanken i Kjøbenhavn, Rickmers
Linie, Hamburg, museumsdirektør Wolfgang Rudolph, E. M. ArndtHeimatmuseum, Rügen, museumsinspektør, mag. art. Sigurd Schoubye, Tønder, Søofficers-Foreningen, København og Tidsskrift for
Redningsvæsen.
Til alle de ovennævnte givere samt alle der i årets løb har været
museet behjælpelig på forskellig måde, herunder naturligvis ikke
mindst de firmaer, institutioner og fonds som har ydet tilskud til
museets drift eller til specielle opgaver, retter museet herved en op
rigtig tak. Denne tak gælder også de annoncører1 og bidragydere, der
ved at yde støtte til museets og selskabet „Handels- og Søfartsmuseets
Venneros årbog har muliggjort dennes udgivelse. I forbindelse med
besøg i Danmark af udenlandske diplomater og politikere har museet
i årets løb haft besøg af Indonesiens præsident Soekarno, af den polske
minister W. Billig og frue samt professorerne Soldan og P. Nowacki.
Af fremmede kolleger er aflagt studiebesøg bl. a. af Regina Wolf,
Städisches Museum i Göttingen, mr. Francis Bacon Lothrop, Peabody
Museum, Salem, U.S.A., direktøren for Maritime Museum, Haifa,
Ben-Eli, og direktøren for Altona Museum, dr. Gerd Wietek. Ikke
mindst bør det nævnes, at museumslektor Erling Eriksen, Vestfold
fylkesmuseum, Tønsberg, i en måned opholdt sig i Helsingør for at
drive studier i museet og orientere sig om dets daglige arbejde, en
form for praktisk skandinavisk samarbejde, som museet har sat stor
pris på at kunne deltage i. Museet har desuden stået i fagligt sam
arbejde med kolleger i ind- og udland herunder også kolleger i Vest
tyskland og i landene øst for jerntæppet. Museumsinspektør Henningsen har assisteret Dragør Museum med registreringsarbejde. Museets
vestindiske materiale er gennemgået af medarbejdere ved Kunstaka
demiet i forbindelse med dettes opmålingsrejse til det tidligere Dansk
Vestindien. Museumsinspektør Henningsen har aflagt besøg på Museo

XX

Storico Navale, Venezia, og Altonaer Museums nyindrettede søfarts
afdeling. Museets bytteforbindelser med indenlandske og udenlandske
kulturelle institutioner er yderligere øget. Af museets håndbibliotek
er som hidtil udlånt litteratur til museet bekendte studerende samt til
folkebibliotekerne gennem Statens Bibliotekstilsyn. På foranledning
af rigsbibliotekar Palle Birkelund har museet som led i bestræbelserne
for en å-jourføring af fagfordelingen mellem de videnskabelige og
faglige biblioteker, deltaget i nogle forhandlinger med institutioner,
som samler på litteratur om søvæsen : Kgl. bibliotek, Danmarks tek
niske bibliotek m. fl. Efter den fordelingsplan, man her blev enige
om, påhviler det især museet inden for de foreliggende økonomiske
muligheder at tage sig af koffardiskibsbygning i ældre tid, fartøjs
typernes historie, sømandsskab, navigation samt maritim kultur
historie.
Museet har i årets løb udlånt materiale til de „danske uger“, der
gennem landbrugets afsætningsråd har været arrangeret i Zürich og
Genève og til udstillingen i Kungälv i anledning af denne bys ioooårs jubilæum. Registreringen af den samling konstruktionstegninger
fra 1700-tallet i Rigsarkivet, som omtaltes i sidste årsberetning, er
fortsat, ligesom der er påbegyndt en fotografering af dette materiale
ved hjælp af en bevilling, som velvilligst er ydet hertil af Tuborgfondet. Endvidere har museet fortsat udskrivningen af historisk kilde
materiale fra arkiverne. Det har her især drejet sig om materiale i
Københavns Stadsarkiv fra slutningen af 1700-tallet og begyndelsen
af 1800-tallet (protokolpapirer, omfattende søpas, bilbreve og attester
af forskellig art).
Museets forretningsudvalg har afholdt møde d. 25. juni, museets
komite d. 3. juli 1959. Kronborgudvalget afholdt møde d. 14. marts
i960. Museumsdirektør Klem har på museets vegne deltaget i Dansk
historisk Fællesforenings og Dansk kulturhistorisk Museumsforenings
årsmøder i København d. 27.-30. aug. 1959. På sidstnævnte forenings
årsmøde valgtes direktør Klem til foreningens formand.
Museumsbesøget var i 1959-60 63.746, heraf 2107 studiebesøg.
Der er i årets løb katalogiseret 112 museumsgenstande og 996 foto-
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Fridtjof Nansens ekspeditionsskib „Fram“, hvormed han foretog sin berømte
polarekspedition 1893—96. — Model, fremstillet og skænket af Valdemar Hvidtfeldt, Orange, New Jersey. - Handels- og Søfartsmuseet.

Model of Fridtjof Nansen's schooner “Fram” (arctic expedition 1893-96).

grafier til Søhistorisk registratur, medens biblioteket er vokset med 467
bind. Avisudklipssamlingen er forøget med et betydeligt antal opklæbede udklip, til hvilke der samtidig er udskrevet stikordssedler til
Søhistorisk emnekartotek.
Efter udløbet af regnskabsåret 1959-60 har museets komite afholdt
sit sædvanlige sommermøde på Kronborg tirsdag d. 28. juni i960.
På dette møde meddelte komiteens formand, professor, dr. techn.
C. W. Prohaska, at han på grund af de mange faglige opgaver, der
var blevet pålagt ham, desværre ikke længere kunne påtage sig at
fortsætte som komiteens formand, og skønt hans interesse for museets
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anliggender var usvækket, fandt han det af de anførte grunde nød
vendigt samtidig at ud træde af komiteen. Fra alle sider modtog man
meddelelsen med megen beklagelse, og der rettedes en varm tak til
professoren for hans mangeårige medlemsskab i komiteen og for den
fortrinlige indsats, han havde ydet som museets formand. Til denne
tak slutter museets chef og personale sig fuldt og helt.
Til nye medlemmer af komiteen indvalgtes afdelingschef i Handels
ministeriet Jørgen Worm og generalkonsul, grosserer Victor B. Strand.
Førstnævnte valgtes til medlem af forretningsudvalget. Afdelingschef
Worm indvilligede samtidig i at overtage formandsskabet i komiteen.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS

DRIFTSREGNSKAB 1959-60
UDGIFTER

Administration og drift :

Lønninger m. m..........................................
Rengøring ..................................................
Opvarmning ..............................................
Kontorhold og diverse udgifter ...............
Assurancer .................................................
Kørsel og transport...................................

149.968,96
7.137,22
1.500,00
8-375,!9
2.174.60
2.636.60

171-792,57

Museets samlinger :

Indkøb : Museumsgenstande ...................
„
Biblioteket..................................
„
Fotosamlingen ...........................
Opstillinger m. v.........................................
Særopgaver ................................................

2-657,95
i-935>74
3.118,58
729,04
600,00

9.041,31

Afskrivning på inventar og indretning af lokaler...........

3-692,03

Kr.

184.525,91

Indtægt ved forevisning ...................................................
Statens tilskud ...................................................................
Tilskud fra tipstjenesten...................................................
Private bidrag ifølge specifikation ..................................
Renter ................................................................................
Salg af søhistoriske skrifter ..............................................
Underskud overført til kapitalkonto ...............................

40.157,24
101.548,00
2.500,00
38.450,00
256,89
272,12
1.341,66

Kr.

184.525,91

INDTÆGTER

XXIV

De private bidrag fordeler sig således:

Helsingør kommune......................................................
Otto Mønsteds Fond ....................................................
Tuborgfondet ................................................................
D/S Hafnia ...................................................................
Hempels legatfond ........................................................
Danmarks Rederiforening............................................
D/S Progress .................................................................
J. L. Fondet ...................................................................
D/S Norden ..................................................................
Rederi M. Jebsen ..........................................................
Det danske Kulkompagni ............................................
D/S Vendila..................................................................
De danske Sukkerfabrikker ..........................................
Dampskibsselskabet på Bornholm af 1866 ...................
A/S Motortramp ..........................................................
Store nordiske Telegrafselskab .....................................
Kryolitselskabet Øresund .............................................
Anonym giver................................................................
Østasiatisk Kompagni ..................................................
Dansk Esso A/S ............................................................
D. F. D. S.........................................................................
Jørgen Pades Mindelegat..............................................
D/S Heimdal ................................................................
Holm & Wonsild ..........................................................

4.500,00
7.500,00
5.000,00
200,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
200,00
100,00
300,00
500,00
200,00
400,00
100,00
200,00
500,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
250,00
500,00

Kr.

38.450,00
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STATUS PR. i. APRIL i960

Aktiver:
Samlingen :
Saldo i. april 1959 .............................. 1.877.867,66
Indkøbte genstande m. m. 1959/60.....
9.041,31
Modtagne genstande m. m. 1959/60 ...
7.200,00 1.894.108,97
Likvide midler :
Kassebeholdning .........................................
1.231,21
Landmandsbanken, checkkonto 3493...
17.847,84
Sparekassen O 9031 ....................................
1.897,22 20.976,27
Diverse tilgodehavender ..................................................
1.392,46
Inventar og indretning af lokaler :
Anskaffelsessum 1. april 1959 ...............
12.500,25
Tilgang 1959/60 ..................................
5-959>9T

4- afskrivninger pr. 31. marts i960.....

18.460,16
6.192,08

12.268,08

Kr. 1.928.745,78

Passiver:
Diverse kreditorer .............................................................

1.000,00

Kapitalkonto :
Saldo i. april 1959 ............................... 1.912.846,13
Indkøbte genstande m. m. 1959/60 ...
9.041,31
Modtagne genstande m. m. 1959/60 ...
7.200,00
4- underskud ifølge driftsregnskab.......

1.929.087,44
1.341,66 1.927.745,78

Kr. 1.928.745,78
Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bøger,
som vi har revideret.
København, den 2. juni i960.

A. Engell-Nielsen

Eigil Bruhn

statsaut. revisor

statsaut. revisor

„PAPEGØJE“ OG VIPPEFYR
Det danske fyrvæsen indtil iyyo
Af

Henning Henningsen

danske farvande har altid været frygtede som yderst farlige for
sejladsen, med talrige grunde, stenrøser og andre lumske hindrin
ger. Et gammelt plattysk rim sagde ikke helt med urette om Kattegat :
e

D

Lassoe, Nidung und Anholt
Machen, dat menig stürman niet wert oit.

Og det er sandt, at de danske farvande gennem århundrederne har
forvoldt tusinder af skibes forlis.
Da Frederik II d. 8/6 1560 sendte sine missiver ud til lensmændene
på Ålborghus, Kalø slot og Helsingborg slot, hvori han påbød en af
mærkning af sejlruten mellem Skagen og Falsterbo ved fyr og søtønder,
indledtes en ny epoke af verdenshistorisk betydning inden for søfarten.
I det øjeblik fødtes det moderne fyrvæsen. For første gang i historien
blev en af datidens vigtigste søruter afmærket og belyst, og selv om det
efter moderne anskuelse skete på en mer end primitiv måde, var der
dog her taget et initiativ, som var absolut enestående indtil da, og
som placerede Danmark i første række med hensyn til sikringen af
den internationale skibsfart.

Fyr i oldtid og middelalder.

Man havde selvfølgelig kendt til farvandsafmærkning før. I 121300’erne var der opsat kåber (båker) og udlagt søtønder ved Maasflodens udløb i Holland, og fyrenes historie går endnu længere tilbage.
Fra den græsk-romerske oldtid skal der således findes ruiner af godt
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200 fyr, hvoraf ca. 30 er identificerede. Det mest bekendte oldtidsfyr
var det 56 m høje tårn, Pharos, ved indsejlingen til Alexandrias havn,
bygget omkr. 300 f. Kr. og regnet for et af verdens syv underværker.
De fleste fyr lå ved Middelhavets kyster, dog var der også to fyr langs
den pyrenæiske halvøs atlanterhavskyst. Det bekendteste af disse var
Herkulestårnet ved Coruna, n. for Kap Finisterre, det eneste oldtids
fyr, der endnu er i brug (nytændt 1686). Ved Kanalen byggede ro
merne et tårn ved Boulogne (sammenstyrtet 1644) og et ved Dover ;
af dette ses der endnu rester i Dover Castle.
Alle oldtidsfyrene forfaldt efterhånden og slukkedes i middel
alderen. Kun få nye kom til. I Middelhavet byggede pisanerne 1157-58
et fyr på øen Meloria, og 1326 tændtes fyret i Genovas havn. Langs
den franske og engelske kyst opretholdt fromme eremiter hist og her
småfyr; de forsvandt alle efter reformationen. 1280 oprettedes to
fyrbåker (sømærker med fyr på toppen) ved Briel (Maasmundingen),
og også ved Heyst (Flandern) og Cayeux (Normandiet) omtales
havnefyrbåker i 1300’erne. Muligvis kan der have været andre midler
tidige fyr, f. eks. langs Flanderns kyst, men i det store og hele henlå
kysterne om natten i mørke.
Om fyr i de nordiske lande i middelalderen haves enkelte efter
retninger. Adam af Bremen omtaler en „græsk ild“ eller „Vulkans
gryde“, som folkene i den sagnagtige vikingeby Jomsborg skal have
haft i 11. århundrede, - formentlig et havnefyr. Det første rigtige fyr
i nordiske farvande må dog være fyret ved Falsterbo.
I Lybæks byarkiv opbevares et udateret dokument, vist fra 1220’erne,
hvori kong Valdemar Sejr tillader prædikebrødrene (dominikanerne) i Lybæk
at oprette „signum aliquod discretivum“ (et tydeligt vartegn) ved Falsterbo
for at afvende fare for de søfarende, og giver tilladelse til at fælde det nød
vendige træ dertil i sit rige, ligesom han forbyder alle at ødelægge dette store,
kostbare arbejde. — Dokumentet siger ikke direkte, at det er et fyr ; det har
snarest været en stor, tårnlignende bake, men det er sandsynligt, at det kan
have fungeret som temporær fyrbåke, med blus tændt herpå, i hvert fald i de
mørke efterårsnætter i tiden for de store sildefiskerier i Sundet 24/8-9/10.
Falsterbo rev, der skyder sig langt ud i søen, var meget farligt for skibsfarten.
Om træet, kongen giver tilladelse til at måtte fældes, er til selve båken eller
til brænde til et blus, kan ikke ses. På „Kulbakken“, yderst på det oprindelige
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Kolabacken (Kulbakken) i Falsterbo, hvor det middelalderlige sømærke stod,
og hvor senere vippefyret opsattes 1629 eller 1630. - Fot. ing. Lars Dufberg,
Falsterbo.
“Kolabacken” (the Coal Hill) at Falsterbo, where the earliest Danish light
was situated, c. 1220.
næs, findes stadig rester af trækul fra fyret. Disse kan dog stamme fra det
senere vippefyr, idet man brugte trækul til antændingen af stenkullene.
Fra senere tid (1500’erne) omtales „blusseri“ ved Dragør under høstfisket
til vejledning for fiskerne, som til gengæld har betalt en afgift i penge og fisk.
Blussene har formentlig været bål tændt på strandbredden. — Den karnap med
en muret lanterne, som endnu ses i øverste etage på Køge kirketårns østside
(fra 1400-tallet), hænger sikkert også sammen med middelalderens rige silde
fiskeri i Sundet. Karnappen har aftræksrør og en jernkrog til en lygte.

Mens der ved Elbmundingen først 1648 tændtes et fyr på øen Neuwerk, havde de mægtige hansestæder langs den tyske østersøkyst op
rettet en lang række tårne, der om dagen tjente som sømærker, om
natten ofte som fyr ved indsejlingen til deres havne.
Lybækkerne oprettede 1226 et „signum“ (jfr. Falsterbo) ved Travemünde.
Udfor Wismar stod et fyr på øen Lieps, i hvert fald i 1400’erne. 1348 nævnes
rostockernes lygte („lucerna“) i Warnemünde. På Hiddensee ved Rügen an
lagde Stralsund et fyr i 1300’erne, og på det høje Gollenberg ved Köslin i
Pommern stod et fyrtårn, hvis kerteskin blev forstærket ved et poleret bækken.
Også på Hela var der i slutn. af 1400’erne et lignende „spejlfyr“, oprettet af
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danzigerne. Weichselmünde havde fra 1482 et fyr; i 1500’erne nævnes Königs
bergs fyr ved Pillau. Reval byggede 1514 et fyr på Dagerort, og Riga havde
J539 et fyr.

De fleste af disse fyr slukkedes, efterhånden som hansestædernes magt
gik ned; flere ødelagdes i 3o-årskrigen.
Flere stednavne i Danmark tyder på at der lejlighedsvis kan have
været tændt blus til vejledning for de søfarende - undertiden også
til vildledning som „falske fyr“, f. eks. Bålhøj (Vends.), Bålnæs (Ran
ders fjord) 3 Bålbakke (Villingebæk, Nordsjæll.), Blushøj (Æbeltofthalvøens østside). I ældre tid har der stået bavner langs stranden; de
kunde tændes, når en fjende nærmede sig, men kunde også være
vejledning for lokale søfarende i diset eller mørkt vejr.
Under den Store nordiske krig oprejste man 1711 talrige bavner ved de
mange anlagte skanser langs de danske kyster. Det var 18 fod høje galger
med tjæretønder, hængende i en 2 alen lang jernkæde ; de skulde tjene til
alarmering og samtidig lede konvojer ind til befæstede steder.
Endnu 1863 var der langs Bornholms kyster et fuldstændigt system af bavner,
6-8 fod høje pilekurve, fyldte med grene og andet brændbart materiale. Langs den svenske skærgårdskyst kan endnu påvises talrige „vårdkasar“, der
tjente som sømærker og blus.
På Knebel kirkes våbenhus findes en primitiv hejseindretning til en lygte,
som tidligere har ledet skibene ind i Knebel Vigs sejlløb. — Navnene Lushage og
Lushavn på Samsø vidner muligvis også om et gammelt fyrlys.

Således har der op igennem tiden utvivlsomt været flere småfyr af
lokal og tidsmæssig begrænset art, både i Danmark og i udlandet.
Grunden til at der i ældre tid blev gjort så lidt for afmærkning og
belysning af farvandene var den, at det var forbundet med store tek
niske vanskeligheder og omkostninger at opretholde sømærker og fyr,
ligesom søfarten var ret primitiv. Man sejlede helst om dagen, når
man kunde se, men lå om muligt stille om natten. Kompasset kom
først almindeligt i brug op mod år 1500 i de nordiske farvande, og
søkort kendtes ikke før henved år 1550. Allerede i middelalderen må
man regne med, at skipperne havde håndskrevne lodsbøger med nød
tørftige kursangivelser og farvandsbeskrivelser. Takket være hånd
loddet kunde man med forsigtighed løbe gennem de grundede far-

5

Den murede „lygte“ i østgavlen på St. Nikolaj kirkes tårn, Køge ; 1400-tallet. „Danmarks kirker“, fot. dr. phil. Erik Moltke.

The church tower of Køge with huilt in lantern (15th century).

vande. Erfaringen hjalp én, og naturlige mærker, såsom forbjerge,
bakker, træer, og også arkitektoniske som huse, møller, kirketårne osv.
har været en vejledning for de søfarende.
Hvor tidligt man har begyndt med at hjælpe på naturen ved at
opsætte sømærker, vides ikke, men helt ukendte har de næppe været
i middelalderen (jfr. Falsterbo). Søtønder nævnes i Sundet omkr.
1520, men før den tid har man bygget stenvarder hist og her og
måske opsat prikker langs visse sejlløb i de indre farvande.
Fyrreformen 1560.

I sine missiver af 8/6 1560 til lensmændene om oprettelsen af „fyr
lamper“ på Skagen, Anholt og Kulien siger Frederik II, at dette skal
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ske, fordi fremmede skippere har beklaget sig over den store skade,
der ofte sker på skibe og gods på den farlige rute gennem de danske
farvande mellem Skagen og Falsterbo. Initiativet til oprettelsen af
disse fyr er da kommet udefra. Som naturligt er, har skipperne snakket
med tolderen i Helsingør herom, når de hos ham betalte øresunds
tolden. Det er klart, at det først og fremmest har været hollænderne,
der har besværet sig. De dominerede farten om Skagen, gennem de
danske farvande og ind i Østersøen, og hansestædernes magt var på
det tidspunkt ved at være brudt. Det var sikkert også hollænderne, der
et halvt århundrede før havde foranlediget udlægning af søtønder i
Sundet.
Der er ingen tvivl om, at kongen har været personligt interesseret
i søfarten; 1561 kom hans søret, et enestående lovgivningsarbejde for
søfarten. Det tjener ham til ære, at han har været lydhør over for de
praktiske forslag og har villet afhjælpe de påpegede mangler. Men
man må også huske på, at der var store økonomiske fordele at opnå
herved, idet han til gengæld fik ret til at opkræve tønde- og fyrpenge
af de forbipasserende skibe, der på den anden side gerne betalte for
den forøgede sikkerhed, de derved opnåede. At fyrindretningen fra
først af blev en statsopgave, skyldtes selvfølgelig også hensynet til de
rare penge.
Belysningen af denne vigtige rute tjente først og fremmest den
internationale søfart. For første gang i historien blev et af verdens
vigtigste gennemfartsstræder sikret ved fyr og ved udlægning af flere
nye søtønder: på Skagen rev, Læsø Trindel, Anholt rev, Dragør
strømme og Falsterbo rev; der var endda akustiske signaler: tønden
på Læsø Trindel var en klokketønde, og i St. Olai kirke i Helsingør
opsattes en klokke, som man skulde ringe med i tåge. Dette impone
rende initiativ var så vist ikke sket af hensyn til den beskedne indenFrederik II’s missive af 8. juni 1560 til lensmændene på Ålborghus, Helsingborg
og Kalø slot om indretning af fyrlamper, de såkaldte „papegøjer“, på Skagen,
Kulien og Anholt. - Rigsarkivet. Tegneiser over alle Lande VI, 282.
Frederik II’s decree of 8th June 1560 concerning the erection of lights
at the Scaw, Anholt and Kullen.
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rigsfart, og den danske kystbefolkning, i hvert fald i Vendsyssel, på
Læsø og Anholt, har ganske sikkert også været stærkt imod det, da
de jo fra gammel tid „levede kristeligt og nærede sig af vrag“.
Traditionen — forøvrigt både her og i udlandet - véd at melde om talrige
falske fyr, tændt på bakker, ved stranden, i tårne, for at vildlede de intet
anende søfolk og lokke dem til at strande ; mange steder fortælles, at man bandt
lygter i halen på kreaturerne, som blev drevet langs stranden. 1619 forbød
Christian IV denslags under livsstraf, og Christian V’s Danske Lov 4 — 3 — 2
gentog 1683 forbuddet.
1698 skete der en pinlig episode i Skagen. En svensk kommandør Palmqvist
strandede her, og Skagens borgmester var straks parat til at hjælpe ham og
bjerge hans gods. Men forstrandsforpagteren, Encvold Nielsen, hindrede ham
i det, da han jo derved vilde gå glip af strandingsindtægterne. Uheldigvis var
Nielsen høj embedsmand, idet han var borgmester i Thisted, og det blev en
kedelig skandale. Han slap ganske vist med en bøde på 50 rdl., men regeringen
benyttede anledningen til at undersøge, om der nogensteds stadig blev opsat
„falske fyringer“ for at vildlede de søfarende. I Frederik IV’s humane stran
dingsforordning af 1705 blev forbuddet mod falske fyr indskærpet, samtidig
med at man påbød en almindelig mørklægning langs de danske kyster, for at
uskyldige lys i vinduerne ikke skulde forvirre de forbisejlende.

Ved sit påbud 1560 hævede kongen sig til at tænke internationalt
og ikke lokalt. Han erkendte i praksis sin forpligtelse som hersker over
de vigtige gennemsejlingsfarvande. Ved på den måde at sikre den
fremmede sejlads gennem sine strømme håbede han at opmuntre
søfarten, hvad der igen indbragte en højere øresundstold i hans kasse.
I de omtalte sendebreve gav kongen ingen anden instruks, end at
„fyrlampen“ skulde opføres af tørt ved. Da lensmændene selvfølgelig
har stået famlende over for den praktiske udførelse, måtte kongen
16/12 samme år beskrive konstruktionen nærmere:
„Lampen“ (det gælder den i Skagen) skal være af jern, 1
alen dyb og så
vid som en tønde. Tømmerværket skal være af godt stort egetømmer og være
byggei som en papegøje, så lampen kan nedlades, tændes, og siden igen op
sættes. Den skal hænge 20 alen højt, for at den kan ses langt ud i søen, så
skibene kan vare sig for revet. Lampen skal sættes alleryderst på strandbakken
ret for det sted, hvor revet skyder ud. Der skal også bygges en bod til den gode,
tro karl, som skal passe fyret. Brændet skal hugges i forråd, så det kan ligge
og tørre. Lampen skal tændes første nat i marts og brænde til St. Mortens dag
(11/11). Tændingstiden er fra en time efter solnedgang til solopgang.
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Den ældste tegning af Skagen fyr på Skagerak-kortet i Lucas Janszon Waghenaers
„Het Spieghel der Zeevaerdt“ 1584. Hvis det er papegøjefyret, der afbildes,
synes dette nærmest at have været et vippefyr. — Handels- og Søfartsmuseet.

The light at the Scaw 1584, perhaps the “popinjay”.

Beskrivelsen er udmærket klar, og lensmanden har formentlig vidst,
hvad en papegøje var. Vi ved det desværre ikke med sikkerhed, hvor
for vi ikke er i stand til at rekonstruere den. Man har sat ordet pape
gøje i forbindelse med den fra senere tid kendte benævnelse for en
lille, agterlig anbragt mast ombord i f. eks. en yawl eller en slup, men
øjensynlig havde papegøje som maritimt begreb, vist stammende fra
portugisisk, dengang en anden betydning. Måske tænker kongen
simpelthen på en fuglestang. I hele Nordeuropa skød man på den
tid til papegøjen i de talrige skyttelav, der farid tes ; i Ålborg var der
således et meget berømt papegøjelav, som lensmanden nok kendte.
Fuglen, man skød efter, blev anbragt på en papegøjemast, der har
været til at vippe op. Dersom fyret skulde konstrueres med dette som
forbillede, har det i virkeligheden været en slags forløber for det i
1626 opfundne vippefyr. Af andre muligheder, der kan være sandsyn
lige, kan næsten kun peges på, at papegøjestangen på fyret kan have
været i form af enten en sprydmast (hvilken nok har været for tung
at manøvrere) eller en gaffel. Stangen har skullet kunne drejes efter
vinden, og fyrkurven har været til at hale ned og hejse op ved en talje.
Hvadenten der nu er tale om en én- eller toarmet vægtstang, er det
sandsynligt, at konstruktionen er blevet opfundet herhjemme, da der i
udlandet ikke kendes lignende typer fyr.

IO

Den eneste kendte afbildning af papegøjen er Lucas Jansz. Waghenaers sig
natur for Skagen fyr i sit søkort „Het Spieghel der Zeevaerdt“ 1584, — ganske
vist på et tidspunkt, da papegøjen forlængst var opgivet. Fyret vises som et
slags vippefyr med en lang vippe, hvori hænger en kurv. Da det er det eneste
sted i hele atlasset, hvor et sådant forekommer, tør man vist ikke afvise det
som fantasi.

Efter kongens befaling er de nye fyr formentlig blevet tændt 1 / 3
1561. I hvert fald blev tændingen efter forslag af tolder Jens Mogen
sen Rosenvinge i Helsingør bekendtgjort i februar i de vigtigste neder
landske og tyske havnebyer : Amsterdam, Enkhuizen, Stavoren, Kam
pen, Emden, Bremen og Hamborg.
Trods denne „bekendtgørelse for søfarende“ varede det forøvrigt længe,
inden lodsbøger og søkort tog hensyn til den skete revolution. Selv Laurentz Benedichts „Søkartet over Øster- og Vestersøen“, som udkom i København 1568,
nævner overhovedet ikke fyrene, og Willem Blaeus „Het Licht der Zee-vaert“
fra 1618 omtaler kun Skagen fyr, ikke de andre, og angiver forøvrigt ingen
af dem på kortet, skønt man synes, de måtte være af yderste vigtighed. I
Hendrick Donckers atlas „Nieuwe Groote Stuermans Zee-Spiegel“ fra ca. 1680
er kun Skagen og Anholt fyr nævnt, men hverken Kulien eller de andre i
mellemtiden opførte på Nidingen og Falsterbo. De ældre lodsbøger skrev
hinanden af og er øjensynlig sjældent blevet reviderede, og søkortene kopierede
også de ældre foreliggende kort. Retfærdigvis skal det siges, at Johannes van
Keulens „Paskaert van t’Schager-Rak“, også fra ca. 1680, angiver alle fyrene.
Danske søkort fandtes ikke udgivet på dette tidspunkt.

Selv om det måtte blive det kommende århundredes sag at oprette
fyr på Nidingen, Læsø og Falsterbo, stod Danmark ved sit initiativ,
som de søfarende havde al mulig grund til at være tilfreds med, i
første række, målt med udlandets alen. Bortset fra de nævnte fyr
langs Flanderns og Østersøens kyster eksisterede der i 1560 yderst
få fyr i Vest- og Nordeuropa. I England fandtes der f. eks. blot ét,
ved Tynemouth, oprettet 1540 som dobbeltfyr, med 2 talglys i hvert.
Og de eksisterende fyr var alle havnefyr, oprettet for at lede skibene
ind i havnene, i modsætning til de danske fyr, der oplyste et farvand
og altså allesammen var anduvningsfyr. Først langsomt skulde man
i udlandet følge efter i Danmarks fodspor. Endnu 1680 var der kom
plet mørke langs den engelske Kanal. Folk i England var mere inter
esserede i gode strandinger og frygtede samtidig, at fyrene skulde til
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trække sørøverne. Andre steder udtalte man sin bekymring for at
gnisterne skulde antænde de omkringliggende huse.

Fra papegøje til vippejyr.

Så primitive de første danske fyr end var, synes det dog fra be
gyndelsen af at have været forbundet med næsten uoverstigelige van
skeligheder at passe dem. Fra tiden efter 1561 foreligger en lang
række kongebreve til de lensmænd, som havde ansvaret for fyrene,
hvori de kraftigt formanedes til at sørge for at de brændte. De frem
mede skippere klagede gang på gang over, at fyrene var slukkede eller
kun var tændt et par timer, og kongen, der indkasserede fyrpengene
og nødig ville miste disse på grund af skippernes utilfredshed, måtte
give kritikken videre. Lensmændene, der sad langt væk fra fyrene
og selvfølgelig ikke personligt kunde føre kontrol, måtte lade næsen
gå videre til de „blussere“, de havde ansat til at passe dem. Men
hvor god vilje disse fyrpassere end har haft, må det have krævet
overmenneskelige egenskaber at klare fyringen. Det viste sig hurtigt,
at manøvreringen af papegøjerne var alt for besværlig, og i løbet af
kun et par år gik man helt væk fra denne konstruktion og søgte andre
løsninger. Først og fremmest hang det sammen med, at det var umuligt
at bibeholde brænde som fyringsmateriale.
Man har på fornemmelsen, at hele spørgsmålet var noget dilettan
tisk ordnet, men hvorledes kunde det også være anderledes, da man
savnede enhver erfaring? På hvert sted måtte man indrette sig så
godt man kunde. Instrukser fra regeringens side manglede fuldstæn
digt. Det varede f. eks. længe, inden man kom ind på at føre en regel
mæssig fyrjournal, så man kunde tilbagevise de klager, som uvægerligt
ville komme fra forliste skippere eller skippere, der nægtede at betale
fyrpenge og påstod, at fyret ikke havde brændt. I begyndelsen måtte
fyrpasseren tage tingsvidne ved domstolen hvergang et sådant spørgs
mål kom op.
Vi skal nu kort se på de enkelte fyrs historie op til vippefyrets op
findelse.
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Allerede 1561 fik tolderen i Skagen befaling til at føre opsyn med
fyrlampen, da lensmanden i Ålborg boede så langt derfra. Da der
stadig kom klager, måtte magistraten hver nat tvangsudskrive to af
byens borgere til at hjælpe fyrkarlen med pasningen, - unægtelig en
noget drastisk fremgangsmåde, men vel begrundet i den kendsgerning,
at Skagen fyr som det eneste også havde lokal betydning for fiskerne.
Da der ikke var skov i nærheden, befalede kongen, at brændet skulde skaffes
fra Horns herred, Himmerland og andre steder, indtil forsyninger fra Norge
kunde komme frem. Efter få års forløb, i hvert fald før 1567, var papegøje
fyret erstattet med en lygte, hvori der brændte tran. Denne var afsmeltet på
stedet af fiskelever, og op i tiden forsøgte fiskerne at tjene på fyret ved at
sætte tranprisen op, hvad kongen flere gange måtte forbyde.
Lygten har stået i et lille trætårn ved siden af blussernes opholdsskur, men
1584 drev bygningerne væk i en storm, så der blev givet befaling til at bygge
et nyt tårn og hus. Unægtelig havde kongen al grund til at være overrasket,
da han året efter erfarede, at det ikke var sket endnu, hvilket de søfarende
havde beklaget sig over, hvad man ikke kan fortænke dem i, idet et slukket
fyr er farligere end slet ikke noget fyr.
Det nye tårn var af tømmer og tjæret træværk, stående på en åben fod på
svære stolpeben. En udvendig trappe førte op til tårnets øverste lukkede del,
i hvis underste etage var et rum til fyrpasserens seng ; herfra gik en indvendig,
for trækvindens skyld afskildret trappe op til øverste etage. Det var den der
kaldtes lygten. Her var til alle fire sider vinduer med små blyindfattede ruder,
og her stod de beskedne tranlamper. Gulvet var belagt med astrag (fliser).
Tårnet dækkedes af en lav blytækket hat. Om vinteren, når fyret var slukket,
dækkede man presenninger over tårnet for at skåne ruderne.
1606 forlod man trannen som belysningsmateriale og gik over til talglys ialt 6 styk -, som blev sat i store stållysestager. 1610 forøgedes lysstyrken til 8
lys, så der var to lys i hvert vindue.
Skagens borgmester Tammes Brande fik 1606 fyret i entreprise for 160 daler
pr. år, og senere havde hans efterfølger og derpå tolderne i byen samme ord
ning. Lygten blev passet af en statslønnet blusser, som i løn fik 30 kurantdaler
pr. år (1606-07). Desuden måtte Skagen by gratis stille en ekstra blusser som
betaling for den gavn byens fiskere havde af fyret. Det var de meget harmfulde
over.
Blusserne havde nok at gøre. De skulde sørge for at snyde lysene regelmæssigt
og påse, at de ikke slukkedes af vinden. Det værste var at holde ruderne rene,
da de hurtigt tilsodedes ; de måtte vaskes et par gange om ugen i varmt vand
og desuden stadig aftørres. Blusserne delte vagten mellem sig.
At deres arbejde på en anden måde var risikabelt fremgår af, at tolv hekse
en nat i 1616 dansede med Fanden uden for lygten, og en blusser, der havde
beluret dem, fik en sygdom, så han få uger efter døde.
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Det skin, de søvnige talglys afgav, kunde i det lange løb ikke være
tilfredsstillende. I 1620’erne lod Christian IV derfor en hollandsk
konstruktør, mestertømmermanden Wigel Auchus fra Terschelling
forandre de danske fyr til stenkulsfyr. 1626-27 erstattede han i Skagen
talglysene med et kulbål på stengulvet i „lygten“ og satte en skorstens
tragt af træ derover til aftrækket. Det hele var øjensynlig såre fuskeragtigt, og det vovelige eksperiment endte som det skulde : tårnet
futtede af. Som erstatning opsatte Jens Pedersen (kaldet Grove) sin
nye konstruktion vippefyret, som senere skal omtales. Anholt fyr lå på østhukken af øen, hvor det farlige østrev skyder ud ;
det hørte under lensmanden på Kalø slot.
Fremskaffelsen af brænde til fyret var også her vanskelig ; man begyndte
at hugge af den gamle fyrreskov, som dækkede øen, men det forbød kongen
1564. Det er ikke, som det er blevet påstået, fyrets skyld, at skoven alligevel
forsvandt. De indfødte huggede i uforstand løs på den for at få træ til tjære
kogning osv. 1591 klagede skipperne, der tog pejling efter skoven, over at den
fældedes, og kongen måtte atter forbyde hugning og henvise til at hente brænde
i Norge.
Man ved ikke, hvornår papegøjen på Anholt blev erstattet af et tårn, men
det har sikkert været i 1560’erne. 1572 tales om „fyrlampen“, 1583 om
„lygten“, men først 1598-99 får vi uomstødeligt bevis på, at man var gået over
til belysning ved talglys, hvortil brugtes 30-35 lispund pr. år.
Fyret passedes af en „lygtemand“, hvis løn bestod i naturalier, som leveredes
af lensmanden. 1598-99 fik han således: 1 krop kokød,
tønde smør, 2 skæp
per bajsalt (fransk havsalt), 1 td. humle, 12 sider flæsk, 6 ørter rug, 6 ørter
malt, i td. byg (til gryn), 1 td. sild,
td. kuller og 8 kroppe fårekød. Desuden
lidt rede penge. Det ensomme liv på det øde sted har været meget trist.
1602 nævnes, at lygten stod i et spir og en bygning, som skulde fornys ; den
var af bindingsværk og brædder.
Den omtalte hollænder Wigel Auchus begyndte sin modernisering af de
danske fyr „på hollandsk måde“ ved at anlægge en „fyrbakke“ (fyrbåke) på
Anholt 1623. Det nye i hans idé var som nævnt overgangen fra talglys til sten
kul. Formentlig har han blot ombygget det stående tårn og indrettet overdelen
til at bære et åbent kulbål. I februar 1623 kom en skipper med den første
ladning stenkul til øen, og efter at man med priselig sparsommelighed havde
opbrugt de resterende tællelys, gik man over til det nye fyringsmateriale. Fyr
passeren fik nu nok at gøre med at bære kul op i tårnet hele natten, og
brandfarligt har det også været. Ovenikøbet så Anholts beboere surt til ham,
fordi der nu strandede så få skibe, så lensmanden måtte forsvare ham mod
overlast.

H
Papegøjen på Kulien blev allerede 1563 erstattet af et muret tårn,
opført af bygmester Pieter de Doncker for 120 daler. Det blytækkede
tårn, som kaldtes „lygten“, havde vinduer med glasruder, bag hvilke
der stod 12 store talglys.
Fyret blev givet i entreprise 1563 til et interessentskab i København med den
bekendte købmand Marcus Hess som leder. Få måneder efter overlodes det til
tolder Jørgen Berger i Helsingør, som til løn fik Kullegården uden afgift samt
200 mark om året (senere nedsat til 100 mark). Vist på grund af forsømmelse
måtte han 1567 afgive gården og fyret til en enke, Karine, der havde været
gift med Anders Bagge, og hun overtog pasningen mod at få leveret en tønde
talg årlig (pris 30 daler). Hun giftede sig med Peder Olsen, men parret var
forsømmeligt, og 1571 fik Melchior Huschor, en bjergmand, som havde fundet
stenkul ved Helsingborg, gården og fyret. Allerede næste år blev han afsat, og
slotsskriveren i Helsingborg, Bent Vind, passede så lygten indtil 1577, da kongen
gav gården kvit og frit til Tyge Brahe uden forpligtelse. Der må være sket en
fejlekspedition i kancelliet, for få uger efter fik Tyge besked på, at der med
gården alligevel fulgte den forpligtelse at holde lygten ved lige. Som et plaster
på såret fik han næste år desuden 11 gårde i nabosognene, senere kendt som
„lyktehemman“. Det er almindeligt bekendt, at den berømte astronom ikke pas
sede fyret bedre end de foregående personer, men trods de mange klager og
hans brudte løfter beholdt han det lige til sin død, også i sin landflygtighed.
Da tårnet var placeret på et ubelejligt sted, opførte Kronborgs arkitekt
Antonis van Opbergen 1585 et nyt tårn for 575 daler. Tyge fik herefter for
uden gårdene 200 gamle daler pr. år, og denne sum holdt man fast ved i den
følgende tid.
Efter Tyges død 1602 overtog Claus Podebusk til det nærliggende Krapperup
fyret på samme vilkår, og da han var død, gik det 1617 over til toldskriver
Berent Facke i Helsingør. Hans enke Kirsten Hansdatter arvede det 1620.
1623 gav kongen besked om at Wigel Auchus også skulde forandre Kuliens
fyr i lighed med Anholt. Imidlertid synes det, som om det i stedet for blev
Jens Pedersen Grove, som kom til at udføre dette arbejde. Han tog hvælvingen
af tårnet, så stenkulsflammen kunde have „sit fuldkommelig skin“.

Et af de farligste steder i Kattegat er Nidingen, en lille 0 på en
lang revle ud for Hallands kyst, omtrent 3/4 mil SSV for Kungsbacka
ude i havet. Her er i tidens løb strandet mange skibe, og navnet be
tyder simpelthen „niddingen“, „skurken“. De søfarende havde længe
ønsket at få dette sted afmærket, og 1622 fik lensmanden på Varberg
slot befaling til at oprette en stor „boge“ (båke) her. Man må dog
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Kullens fyrtårn, opført 1585 af en af Kronborgs arkitekter, Antonis van Opbergen, til erstatning for tårnet fra 1563. — Stik i Anth. Goeteris : Journael der
Legatie (Haag 1619).
Kulien lighthouse, built 1585.

hurtigt have forstået, at der måtte mere til, for 1624 opsatte Wigel
Auchus et træstillads, en „høj, stor spids“, hvortil der brugtes 6 store,
38 alen lange master; i dette stod „lygten“, en ildpande til stenkuls
fyring. Resultatet var, at tømmerværket hurtigt blev ødelagt af ild,
og panden måtte så anbringes direkte på jorden. Ved siden af tårnet
var der et bindingsværkshus til folkene og et lagerhus til kullene.
Fyringsmaterialer.

De første fyr måtte have en meget ringe lysevne på grund af lys
giverens art. Man begyndte med brændeved i åbne jernkurve i
fri luft. Den flamme, der herved opnåedes, havde en synsvidde af
2-3 sømil. Ved kraftig blæst luede flammen højt op, men sank så,
og røgen hindrede synet. Kurven skulde hele tiden nedlades og fyldes,
og utrolige stabler véd brugtes hver nat. Med datidens dårlige trans
portmidler var tilbringningen simpelthen et uløseligt spørgsmål. I
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Skagen gik man som omtalt over til lamper med tran, hvilke næppe
har været bedre end de olielamper, der da brændte i middelhavs
fyrene; flammen var svag, og glasruderne sodedes hurtigt til. På de
andre fyr, senere også på Skagen, brugte man tykke talglys i lukkede
rum, „lygter“, med glasruder, hvad der heller ikke var tilfredsstillende,
Lysene skulde uafbrudt snydes eller pudses, da den selvfortærende
væge endnu ikke var opfundet, og talgen smeltede hurtigt i varmen.
Flammens synsvidde var højst 2J/2-3 sømil, og ruderne blev hurtigt
matte af røg og sod. Der var endvidere den kedelige ting ved talg
lysene, at når fyrpasseren i det ensomme fyr ikke havde brænde til
eget brug, stjal han af lysene, ja i en snæver vending kunde han
ovenikøbet spise dem. Endelig kunde flammerne let antænde de
farlige trætårne.
I slutningen af 1500’erne tog brydningen af stenkul i de nord
engelske og skotske miner et stort opsving, og eksporten af kul vok
sede stærkt efter 1600. Nederlænderne var foregangsmænd i at bruge
stenkul ; allerede i 1500’erne anvendte man dem i fyret i Briel. År 1616
brugte man for første gang stenkul i et engelsk fyr, nemlig i Dunge
ness, dog for kort efter at gå over til talglys. At man allerede i be
gyndelsen af 1620’erne i Danmark helt gik over til stenkulsfyring,
tyder på en prisværdig fremsynethed. Måske er det virkelig Wigel
Auchus, der har givet den danske regering denne idé ; han var ganske
vist tømrer, og hans ombygninger var, som vi så, ganske amatørmæssigt
udført og betød faktisk en katastrofe for selve fyrene, - helt bortset
fra at han, som man udtalte, mere så på sin egen fordel end på kongens
ære og de søfarendes tarv. Hvis ikke Jens Pedersen var sprunget til
med sit geniale vippefyr, havde det set galt ud for Danmarks fyrvæsen.
Kullene, der brændte i det fri, slukkedes ikke så let i regnvejr og
brændte i det hele taget længere end brænde, og flammen var tyde
ligere. Synsvidden var 5-6, i gunstigste tilfælde 10-15 sømil, og flam
mens fantastiske røde lue oplyste tåge og skyer med et stærkt ild
skær, som ikke kunde forveksles med en stjerne eller en skibslanterne,
hvad de uanselige lampe- og kertefyr kunde. Men i blæsevejr brændte
kullene hurtigt og uregelmæssigt, og luen sloges ned, ligesom kullene
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kunde blæse af fyrpanden; jernstængerne i denne smeltede nemt i
varmen. Fyrpasserens arbejde var meget hårdt med at bære kul., hisse
fyrpanden ned, fjerne aske og slagger, påfylde kul, tænde fyret igen,
hejse panden op osv. Det var ubehageligt at være udsat for alskens
vejr og for heden fra flammen. Især i de op til 16-17 timer lange
vinternætter må pasningen have været et forfærdeligt slavearbejde.
Stenkullene til de danske fyr kom fra Skotland. Især var de fra
Leith og Alloa ved Forth-flodens udløb meget anvendte. Til Kulien
og Falsterbo brugtes dog skånske kul.
Når man faktisk benyttede kulfyr et stykke op i 1800’erne, og når
sømændene var utilfreds med at man gik over til lampefyr, skyldtes
det nok, at kulfyrene i virkeligheden havde flere gode egenskaber,
end vi er tilbøjelige til at tro, ligesom det varede længe, inden man
opfandt stærkere lyskilder.

Vippefyret.

Vi har omtalt, at det første vippefyr blev konstrueret af Jens Pe
dersen (Grove) og opstillet på Skagen i vinteren 1626-27. De
nærmere omstændigheder herved er og forbliver gådefulde. Vi aner
ikke, hvordan Jens Pedersen, den tidligere slotsskriver på Varberg
og nu borger og købmand i Helsingør, fik noget med fyrene at gøre
og blev opfinder på dette felt. Måske kan man tænke sig, at han har
haft materialeleveringen til Auchus’s fyrbåker; vi ved, at han i 1625
importerede egetømmer fra Norge til Helsingør på chartrede skibe.
Måske har han skullet kontrollere Auchus’s arbejder og er derved
kommet ind på at spekulere på fyrindretninger; vi nævnede, at han
1623 forbedrede Kuliens fyr, og da Skagens fyr 1626-27 brændte af,
har han måske været på stedet og har hurtigt måttet erstatte det,
for at dette vigtige punkt ikke skulde være uden fyr i længere tid.
Det blev altså vippefyret, som på en elegant og genial måde løste
problemerne billigt og effektivt. Det er såre simpelt i konstruktionen,
og det er let at betjene.
Vippefyret har sin principielle forudsætning i brøndvippen ; det er
2
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en toarmet vægtstang, som er drejelig i sit tyngdepunkt. Som tidligere
antydet har papegøjefyret efter al sandsynlighed været af en lignende
konstruktion, men måske ikke så praktisk bygget, og det er højst
sandsynligt, at man i 1627 ikke havde anelse om de første fyrs ud
seende i 1561 ; de stod jo kun et par år, og afbildninger har der næppe
været af dem. Hvorom alting er, står Jens Pedersen som vippefyrets
opfinder, og det kan ikke tage hans ære, om der tidligere kan have
været lignende indretninger, som han slet ikke har kendt.
Denne nye opfindelse betød i virkeligheden, at Danmark atter
stillede sig på en fremtrædende plads inden for det internationale fyr
væsen. Vippefyrene blev straks accepterede af de fremmede skippere.
De indførtes overalt i Danmark og blev efterlignede i det øvrige
Skandinavien, i Tyskland, langs Østersøen, i England (f. eks. i en
noget ændret type ved Spurn Point 1767), ja helt nede i Ægypten
anvendtes konstruktionen, f. eks. i Damietta i 1600-tallet, - hvis den
da ikke er opstået uafhængigt heraf. I Danmark afskaffedes det sidste
farvandsvippefyr 1788 (Anholt), men det i 1830 oprettede havnefyr
i Helsingør konstrueredes som et lampefyr på en vippe, og på Gotland
var et lokalt vippefyr i brug til 1905 i Alsviks fiskeleje. På øen Tjørne
i Oslo fjord findes et rekonstrueret vippefyr.
Vi har fra senere tid flere beskrivelser og tegninger af vippefyr.
Om det på Skagen fortæller søkort direktør Jens Sørensen 1695, sam
menholdt med tolder Olaus Olavius’s skildring 1787 (efter en gammel
„blusser“) :
Den „hympel“, det stod på, var en 13J/2 alen høj banke. På en 6/2 alen
høj og 2/2X2/2 kvarter (= 15 X 15 tommer) svær firkantet stub af ege
træ („fyrstubben“), støttet af 4 dobbelte stivere og stående på en krydsfod
af 2 stk. 9 alen egetræ, sad en 1 % alen høj jemgaffel, der var bevægelig, så
vippen kunde drejes efter vinden, for at fyrpanden kunde hænge i læsiden.
Vippen var så svær som et mastetræ ; i tyngdepunktet var den ved en bolt
befæstet i gaflen. På den længste arm (11J/2 alen) sad en kontravægt, „klum
pen“, så den var forholdsvis let at vippe, hvilket skete ved hjælp af en talje.
Den korte arm, 9 alen lang, var beslået med jern ; i dens nok hang en fyrpande
(„fyrspand“). For at denne ikke skulde svaje for meget i vinden, gik der fra
dens bund en jernkæde, som kunde fastgøres til en pløk på træfodstykket ;
ved at hale i den kunde man trække vippen ned. Fyrspanden var en jern-
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Rekonstruktion af vippefyret, opsat på den gamle Fyrbakke på Skagen 1958.
A reconstruction from 1958 of the lever light at the Scaw.

tremmekurv ; den vejede 1 /i lispund og kunde rumme ca. 6 skæpper stenkul.
Den måtte ofte fornys, da den brændte i stykker. Der skulde to „blussere“ til
at passe fyret. Især i blæsende vejr skulde stangen ofte vippes ned, kurven
tømmes, fyldes påny og tændes og atter vippes op. I vindstille brugtes 1—2
tønder kul pr. sommernat, men i de lange vinternætter kunde forbruget stige
til 20 tønder, som det meldes fra Skagen 1637.
Jens Sørensen siger udtrykkelig, at kurven hænger i den korte arm. Efter
de bevarede tegninger af vippefyrene er det i den lange arm. Fyrpanden med
kullene har vejet godt til, så det er ikke umulig, at man har fundet det bedst
at gøre den øverste arm kort, som det her siges.

Folks fantasi har i tidens løb beskæftiget sig med det populære
vippefyr. 1913 havde man opsat en efterligning i Skagen i anledning
af byens 500 års jubilæum ; den var dog kun af kort varighed. En
mere permanent kopi af vippefyret byggede man i sommeren 1958 på
den gamle fyrbanke på Skagen, beregnet til tænding hver St. Hansnat.
Fyrmester E. Fiedler-Jensen, Skagen, har meddelt følgende interessante
oplysninger om de erfaringer, man har gjort med det nye vippefyr :
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Vippen viste sig at være lovlig svær og uhændig, så der krævedes to stærke
mænd til at hejse den op med den fyldte fyrpande. Optændingen foretoges ved
hjælp af trækul. Stenkullene kom hurtigt i glød. Flammen, der var ca. % m
høj og temmelig rød af farve, kunde tydeligt ses i ca. io sømils afstand ved
normal sigtbarhed. Brændetiden for i hl kul var med vindstyrke 3 ca. 2 timer.
Det var let at tømme fyrpanden, og der var ikke mange slagger. Ca. 3 m af
vippens øverste del er beslået med jernplader, da den er ret udsat for ildskade.
Gennem åbningerne i fyrpanden faldt der mange små glødende kulstykker ned
på jorden. Græsset blev derved svedet af, og bundrammen var i farezonen, så
der måtte holdes brandvagt (heri ligger sikkert forklaringen på, at selve stubben
i de gamle vippefyr ofte blev ildskadet). Erfaringerne bekræftede, at de gamle
blussere har haft et hårdt job, især i stormende vejr med stort kulforbrug.

Jens Pedersens nye konstruktion blev modtaget med stor aner
kendelse af de fremmede skippere, der i marts 1627 ansøgte stat
holderen i København om en reform af det danske fyrvæsen. Der ned
sattes en kommission af søkyndige mænd, og denne besøgte i august
samme år pr. skib de enkelte fyr. I kommissionens betænkning af
10/9 1627 udtalte den sig stærkt mod Wigel Auchus’s arbejde og for
Jens Pedersens; den anbefalede opsætning af vippefyr på Anholt og
Nidingen og endvidere oprettelse af et nyt fyr ved Falsterbo, også et
vippefyr. Kulien fyr skulde derimod bevares som det var. Endvidere
udtalte kommissionen det ønskelige i at ansætte en fyringsforvalter og
at anskaffe et skib til ham, en „liden boj er t“ på 14-16 læster, så han
kunde komme hurtigt rundt og kontrollere fyrene. Udgifterne pr. fyr
blev anslået til 7-800 rdl. pr. år, hvilket var så stor en sum, at kom
missionen måtte foreslå en fordobling af fyrpengene, men dette havde
skipperne selv tilbudt at ville gå ind på. Kongen har nok ment, at
kommissionen gabte for vidt, for i halvandet år skete der intet i sagen,
men da de fremmede skippere i april 1629 skriftligt gentog deres til
bud, accepterede kongen dette, og der kom skred i foretagendet.
Jens Pedersen, der absolut var dagens mand, fik foreløbig den be
lønning, at han fik kongelig udnævnelse som tolder i Skagen, hvor
med som tidligere omtalt fulgte tilsynet med fyret, som altså var hans
eget vippefyr. Fra 1/1 1631 blev han derpå udnævnt til Kgl. Maje
stæts fyringsforvalter over de danske strømme, foreløbig for 3 år,
efter 1632 dog på livstid. Han skulde årligt have et vederlag på
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3.500 speciedaler af øresundstolden, dvs. af de samtidig med tolden
betalte fyrpenge, udbetalt i tre terminer: pr. 1. marts, 1. juni og
i. august; 1632 hævedes beløbet til 4.666/2 spd. 16 sk. Deraf skulde
han afholde alle lønninger og andre udgifter, bortset fra at kronens
bønder skulle losse stenkullene fra skibene og transportere dem op til
fyrene gratis, - et arbejde som de blev lumsk kede af. Resten skulde
han selv beholde, dog med det forbehold, at for hver nat et fyr ikke
brændte, skulde der trækkes 200 rdl. fra, - en meget håndfast, men
effektiv måde at sikre sig på. Han fik ikke noget skib, hvorimod han
fik stillet foder til to heste til rådighed. Det var billigere, men for
ringede ganske vist effektiviteten af kontrollen betydeligt; til Anholt
kunde man i hvert fald ikke komme til hest eller vogns, ejheller til
Nidingen. Heldigvis var han en holden mand, så han kunde selv
anskaffe sig et skib „Neptunus“ for at komme rundt til fyrene. Vort
første fyrinspektionsskib var altså privat.
Vippefyret var på Christian IV’s tid den billigste løsning af pro
blemet stenkulsfyr. Det var selvskrevet til at blive indført som hurtig
afløsning af Auchus’s ombyggede fyr, der var en kedelig misforståelse.
Kun på Kulien, hvor der stod et stentårn, var der ikke brug for det.
Først i 1700’erne magtede man økonomisk at afløse vippefyrene med
næste trin i udviklingen : stentårne med kulbål.

Gamle og nye fyr i stenkulsfyringens tid.

Vi skal nu følge de enkelte fyrs historie op gennem de følgende
100-150 år.
Man var glad for det nye vippefyr i Skagen, som var så forholdsvis
let at betjene og så effektivt, at det „kunde ledsage en skipper i søen
i storm, mørke, lyn og uvejrligt 4 mils vejs, først han ser det uden (for)
Skagen, og 4 mils vejs, efter at han er Skagen forbi“. Den gamle
„lygte“ blev stående som reservefyr indtil 1634, da havet tog den.
Under kejserkrigen blev Jylland besat af Wallensteins tropper, som rykkede
ind i Skagen 5/11 1627. Det første de forlangte var fyrets slukning, hvorefter de
prompte tændte vendelboernes gamle falske fyr på bakken ved Børglum kloster
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i det smukke håb, at fremmede skibe skulde lade sig forvirre derved og strande ;
deres håb gik også i opfyldelse. Pinsedag 1629 drog fjenden ud igen.
1633 måtte fyret flyttes op nordvest for byen, da vandfloden truede det
og bortskyllede kullene. 1635 klages der over, at vagthuset var så åbent og
brøstfældigt, at de stakkels blussere ikke kunde få ly mod „frøst, kuld og
sandfog “.
I Jens Pedersens tid var det engang lige ved at gå galt for ham — helt bortset
fra de intetanende skippere —, idet kulbeholdningen slap op i efteråret 1635,
så Skagen fyr i flere uger ikke kunde tændes. Fyrforvalteren, der som nævnt
skulde have 200 daler fradraget pr. nat, truedes af Christian IV på hans sæd
vanlige drastiske måde med fængsel på Kronborg, men han slap dog med
skrækken, idet han havde en undskyldning, der blev godtaget. Det viste sig
nemlig, at intet skib i vintertiden turde „løbe om for Skagen“ med kul, og fra
Ålborg, hvor der var det nærmeste kuldepot, var der 12 store mile og en meget
ond vej til Skagen ; iøvrigt kunde én af datidens små vogne kun befordre kul
forbrug til én nat pr. læs. Man måtte det meste af vinteren hjælpe sig med tørv
og brænde og hvad man ellers kunde skrabe sammen, hvad der var farligt, da
gnisterne kunde antænde husene i Skagen Østerby. Det var klart, at der i
fremtiden helst måtte samles kulforråd til et eller to års forbrug hvert sted,
hvad der også skete; i 1678 meldes således, at man havde en beholdning til
5 års forbrug. Forøvrigt var bønderne yderst uvillige til at losse og transportere
kullene, så de måtte til sidst trues på livet, hvis de ikke gjorde det.
Skagen by måtte til sin store sorg stadig lønne den ene af de to blussere som
betaling for den nytte, de lokalt havde af fyret.
Af og til blæste vippefyret ned, så man måtte blusse med bål på en bakketop,
indtil et nyt blev sat op, og nu og da måtte en del af træværket erstattes, da det
ikke kunde undgås, at det blev ødelagt ved ild. 1695 fik søkortdirektør Jens
Sørensen vippefyret flyttet, da det stod for langt væk fra pynten og skipperne
fejlbedømte distancen. Det kom derefter til at stå på en 20^4 alen høj bakke,
den såkaldte „fyrbakke“. Alligevel var fyret ikke lige let at få øje på ude fra
søen. I usigtbart vejr var det, uheldigt nok, næsten usynligt fra de vigtige ret
ninger nord, nordvest og vest. De fremmede skippere erklærede, når de kom til
Helsingør, at det ikke havde været tændt, og nægtede at betale fyrpenge, og
i tilfælde af stranding forsøgte de også undertiden at få deres mandskab
med til at erklære, at fyret ikke havde brændt. Men ved hjælp af fyrjournalen
over vind, vejr og kulforbrug kunde disse klager altid tilbagevises.

Om det nye fyrtårn 1747 skal der senere berettes. Wigel Auchus’s „fyrbakke“ på Anholt (1623) var et 24 alen højt
trætårn, som fyrmanden måtte klatre op i med kulspanden 10, 12
eller 14 gange hver nat, i storm, sne og uvejr. Kommissionen af 1627
foreslog det så hurtigt som muligt erstattet med et vippefyr og anbe-
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Vippefyret på Anholt.
Perspektivisk tegning fra slutn. af 1600’erne. — Rigsarkivet.

The lever light on Anholt, iyth century.

falede, at der skulde være to fyrpassere, fordi de var alene på det øde
sted, og i tilfælde af sygdom og ulykke kunde det ske, at fyret ikke blev
passet. Som løn foresloges 85 speciedaler til hver om året.
Man kan vel regne med at vippefyret blev opsat i 1629.
Det stod på en banke en fjerdingvej fra Anholts østspids. I årenes løb måtte
det flere gange flyttes ind i landet og genopføres, dels fordi havet åd sig ind
på det, dels fordi øen var meget udsat under krigen. I den skånske krig
1675-79 blev det således ødelagt af svenskerne otte gange; genopførelsen for
armede fuldstændig fyrforvalteren, der måtte betale det.
Hollænderne klagede ofte over, at fyret brændte dårligt og krævede fyrmændene straffet på livet, når der skete strandinger på Anholt østrev. Fyr
forvalteren protesterede og påstod, at klagerne var uberettigede, og han op
fordrede hollænderne til at ansætte en mand til at have opsigt med fyrpasserne,
hvad de dog ikke brød sig om. I virkeligheden var det vanskeligt at se fyret,
når man skulde uden om det lange rev, der strakte sig 5/2 sømil ud i søen.
1692 foreslog konduktør Em. Hoffmann, at man byggede et ekstra vippefyr,
6 fod højere end det stående, således at skipperne ikke tog fejl og forvekslede
luen med en stjerne. Det gamle fyr kunde kun ses 3 sømil ude i søen ; var der
to fyr, vilde man kunne se flammen i 4 mils afstand.
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Hollænderne havde allerede i traktaten med Danmark 1649 krævet
udlagt et svømmende fyr („een drijvende vier“) ud for Anholt rev.
Det er en af de første gange i historien, at der tales om udlægning af
fyrskib, men det blev heller ikke til noget, vel især af tekniske grunde.
Senere omgikkes man med planer om at flytte Anholt fyr ud på
Knoben, en lille sand- og stenholm for enden af revet, 170 X 7 favne
stor og 4 fod over daglig vande, dog overskyllet ved højvande.
Da der i 1680’erne var strandet flere hollandske skibe på revet, lod man på
officielt hollandsk initiativ stadsingeniøren i Amsterdam, Jan Peterszoon, 1683
give et udkast til en fyrbåke på Knoben. Den skulde på hollandsk manér bygges
af svært tømmer med bræddebeklædning, stående på pilotage og med en fyr
kurv af jern på den flade platform foroven. Men da den hollandske envoyé
O. Moering skulde drøfte forslaget med Christian V personligt, var denne des
værre lige bortrejst, og forslaget blev ikke realiseret. Tegningerne ligger endnu
på Rigsarkivet.
Man forstod dog i Danmark, at der burde gøres noget, og at de fremmede
skippere, der tålmodigt betalte deres fyrpenge, havde ret til god fyrbelysning,
hvad der jo også var tilsikret dem i handelstraktaterne. Den senere admiral,
fabrikmester Ole Judichær udarbejdede 1701 på dansk initiativ en plan og
tegning til et solidt fyr ude på Knoben. Af disse, der findes opbevaret på Fyr
direktoratet, ser man, at det var tænkt som et rundt svært murstenstårn, stående
på en ottekantet bjælkeramme, piloteret og fyldt med kampesten. Tårnet havde
kælder til oplagsrum for kullene og to etager med en lav kuppel foroven. På
den foresloges anbragt en eller to vipper med fyrpande.
Med datidens teknik havde det været så godt som umuligt at udføre dette
arbejde på den usikre grund. Det kort tid i forvejen (1696-98) byggede første
Eddystone fyr, som formentlig har inspireret planen, hvilede på klippegrund og
ikke på sand. Selvom man fra hollandsk side gerne ønskede et fyr, betvivlede
man da også, at Judichærs bastante fyr vilde kunne bygges durabelt. Bygge
summen vilde i hvert fald blive enorm, det vilde være svært at bringe folk og
forsyninger ud, og havet vilde ødelægge bygningen.
Endnu 1746 fantaserede det danske Admiralitet om at sætte et fyr på
Knoben, men sagen henlagdes, hvad der var godt. Strømmen ændrede stadig
grunden, og efter 1810 stod Knoben helt under vand. Nu er her en dybde på
7-5 m.

Der var hele tiden noget i vejen med fyret på Anholt. Det grådige
hav åd sig ind i landet, og højvandet skyllede fyret væk, skønt der
opførtes bolværker (høfder?) og fundamenter i dyre domme. Som
et eksempel skal citeres et stykke af et bedrøveligt brev, som fyrmand
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Det i 1708 nyopførte vippefyr på Anholt med fyrmandens hus. Tegning 1708
af søløjtn. Rasmus Juel, der var sendt til øen for at kontrollere opførelsen
af fyret. - Søkortarkivet.

The new lever light built on Anholt in 1708.

Niels Petersen Bechmand 24/2 1700 skrev til fyrforvalteren, fru Ca
tharina Bonen, om højvandet omkring nytår :
„Fyrbåken er i samme højvande ganske nedfalden og borte, og stubben med
opstanderen og vippen faldt ned i graven. Stuegulvet samt kakkelovnen er nu
rent borte, så huset står på fald, og vi ved aldrig den time det falder. Vi fattige
folk havde sat her i stor livsfare og lidt stor kulde og megen fortræd. Vi har
ikke ligget i fyrhuset siden 3. januar. Det lidet vi havde, måtte vi om nattetide
i stor hast kaste ud af huset. En del gik i stykker, for det gik så hastigt på. Nu
sidder vi udi en fjællehytte, som jeg selv har bygget. Og efter vandet var faldet,
har jeg samt min hustru og min pige selv bjerget fyrpanden op af graven og
sat den på bakken og fyret hver nat, endog at panden stod på den bare bakke“.

1707 truede vandet atter med at tage „fyrbakken“, og fyrforval
teren Søren Vissing fik efter eget tilbud overdraget arbejdet med at
opsætte en ny mod en sum af 550 rdl. i kroner. Vi har både en udførlig
beskrivelse og en tegning af den nye vippe bevaret.
Fyrstubben (af fyrretræ) var 22 fod lang og 18 tommer tyk, vippen 44 fod
lang og fra 12 til 18 tommer tyk. Fodstykket, et kryds af to 24 fod lange ege
bjælker, hvilede på et solidt kampestensfundament. Stubben støttedes af svære
dobbelte støtter, én fod tykke. Vippen sad i en jernbolt fast i opstanderen og
var beslået med jern. Endvidere blev der opført et 7 fags bindingsværkshus til
bolig for fyrmanden, med en vejrfløj af jernblik, hvori kongens navn var ud-
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hugget, med en krone og årstallet 1708. Husets gavl var muret, så gnisterne
ikke kunde antænde det.
Vippen var altså ret stor, noget større end den på Skagen, og ved synsforret
ningen i maj 1708 var de 8 anholtmænd da også enige om, at det var det
flotteste fyr, der nogensinde havde stået på øen, — og nogle af dem kunde dog
huske de tre sidste vippefyr. Det nye fyr var rykket længere mod vest, men var
så højt, at det kunde ses en stærk mil længere ude end det gamle. Denne vigtige
forandring i fyrets synsvidde blev bekendtgjort i søstæderne på statens foran
staltning.
Under den Store nordiske krig 1709-20 kom igen en drøj tid for fyrene. I
efteråret 1711 slap stenkullene op, og man måtte gå over til at fyre med tørv
og brænde. Det lykkedes dog 1712 gennem senatet i Stockholm at få et svensk
lejdebrev, så fyrforvalteren frit kunde sejle med kul og forråd til fyrene, da det
var i alles interesse at have dem tændt. Men 27/8 1717 opsnappede svenskernes
berømte kaper Lars Gatenhielm fra Göteborg fyrforvalter Johan Piper, bedst
som han kom sejlende i sin jagt „Perlen“ mod Grenå, efter at han havde ud
losset kul på Anholt. Han og besætningen blev ført til Göteborg og kastet i
fængsel trods lejdebrevet, som simpelthen blev erklæret for forældet. Flere
døde af sult, og først 2% år efter kom Piper fri på dronningens forbøn. På
Anholt måtte man atter fyre med brænde, da kullene slap op, men gnisterne
antændte uheldigvis hele brændebeholdningen, så man måtte give sig i lag med
at ophugge gamle vrag i stranden for at få fyrmateriale, indtil danske orlogsmænd kunde konvojere brændselsskibe til øen.
Flere gange gjorde svenskerne landgang og udplyndrede fyrmanden, der
måtte gemme sig i klitterne. 1719 optoges der en fortegnelse over hvad sven
skerne havde efterladt ; af denne fremgår det, at fyrmanden bl. a. havde en
salttønde med fire jernbånd om til at måle stenkul med, 2 små vidjekurve,
2 stænger til at bære kul — vist til transport af tønden under losningen, og et
stort sandur, et 4-timers vagtglas.

Først 1788 erstattedes vippefyret af et muret tårn. -

Kulien fyr fik som nævnt aldrig nogen vippe, da Jens Pedersen
havde omkonstrueret det tilfredsstillende. På tårnets platform brændte
en åben kulild. Transporten af kul var meget besværlig, når de kørtes
over bjerg og dal fra stranden ; mange kul spildtes og søndersloges, og
man brugte af praktiske grunde store stykker til fyrkurven. Kullene
blev brudt i gruberne i det nærliggende Høgenæs (Höganäs).
Ved Roskildefreden 1658 kom fyret til Sverige. Tårnet blev stående til 1748,
da det erstattedes af et nyt tårn, bygget af Heinrich Mosenkegel i Lands
krona; det var også indrettet til åbent kulbål. At man ikke altid var tilfreds
med det, ses af følgende tilfældige beretning : Da det danske orlogsskib „Fyn“
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Detailtegninger til jernbeslag på det sidste vippefyr på Anholt, der i 1788 blev
erstattet af et fyrtårn. I midten bøjlen, hvori fyrkurven hang i ringe og kroge,
ved siderne gaflen, som vippen hvilede i, og forneden t.v. beslaget med krog
på den pæl, vippen fæstnedes til. - Rigsarkivet, Marinens kortsamling.

Iron mountings on the lever light on Anholt, 18th century.
1755 passerede Kulien, måtte det skyde et skarpt skud for at vække fyrmanden
til at passe fyret bedre, da ilden undertiden ikke kunde ses.

Nidingen fyr, der blot bestod af en fyrpande, hensat på jorden, blev
først ændret 1635, da der opsattes to vippefyr ved siden af hinanden,
som foreslået af kommissionen 1627. Før man opfandt de roterende
blinkfyr, kunde man kun undgå forveksling med et andet fyr ved at
bygge to fyr på det ene sted. Her var det særligt påkrævet, idet de
søfarende let kunde forveksle fyret med Skagen eller Anholt fyr. Det
var det første dobbeltfyr i Norden. I udlandet havde man allerede
enkelte sådanne (North Shields 1536, det i 1634 — altså lige forinden opsatte fyr i South og North Forelands, og et omtrent samtidigt i
Egmond i Holland).
Da Danmark mistede Halland ved Brømsebrofreden 1645, måtte
fyret på Nidingen overgives til Sverige. Det blev Sveriges første fyr, og
1658 kom hertil Kulien og Falsterbo fyr. Sveriges fyrvæsen begyndte
altså med tre danske fyr, - eller i virkeligheden fire, da Nidingen var
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dobbeltfyr. Først 1669 tændtes det første virkelige svenske fyr Lands
ort ved indløbet til Stockholms skærgård, hvad der blev indledningen
til en strålende svensk indsats inden for dette område ; i tidens løb
skulde det svenske fyrvæsen blive førende i verden.
Vipperne på Nidingen synes snart at være blevet ødelagt af ild, og mærkeligt
nok blev de ikke fornyet. 1695 meddelte Jens Sørensen, at der her blot stod to
jernfyrkurve på hver sin lille „hympel“ af sand, sten og slagger. Fra danske
tiden stod endnu et lille bindingsværkshus, 7X8 alen stort, og fyret på den
ensomme lille 0 passedes af to fiskere, som afløste hinanden hver 14. dag.
Bortset fra at man havde bibeholdt to fyrpander, var man altså vendt tilbage
til den oprindelige tilstand. Sagen var nok den, at vippefyrene hver krævede
to mand til betjening, og det ville man ikke ofre. I virkeligheden var det
temmelig risikabelt, hvis den ene mand blev syg og ikke kunde passe fyrene,
især om vejrforholdene ikke tillod hans afløser at blive landsat på øen.
I det hele taget undrer man sig over, at der ikke skete nogen forbedring i
fyrmetoden her på dette højst vigtige sted før så sent som 1832, da der byggedes
to tårne. Det eneste fremskridt var, at man 1766 opsatte en klokke i en klokke
stabel her, i virkeligheden cn videreførelse af Frederik II’s gamle idé fra 1560
om tågesignaler langs ruten.

Det farlige Falsterbo rev havde siden 1560 været afmærket med en
søtønde. Kommissionen af 1627 foreslog opsættelsen af et vippefyr, og
Falsterbo fyr må da øjensynlig være blevet opsat 1629 eller 1630. Det
anbragtes vest for Falsterbo købstad på den gamle „Kulbakke“ yderst
på næsset, hvor også den omtalte middelalderlige fyrbåke havde haft
sin plads. Således kan man med nogen ret sige, at Falsterbo må være
det ældste af alle nordens fyr, over 700 år gammelt.
1635 meddelte lensmanden på Malmøhus, Tage Thott, som fyret hørte ind
under, at to mænd, en fra Falsterbo og en fra Skanør, passede fyret. I stedet for
en åben fyrkurv var man gået over til en støbt, lukket jerngryde, hvad der
bevirkede, at man sparede en del kul, men til gengæld lyste flammen ikke så
langt og så godt. Kullene var af hjemlig produktion, idet de hentedes fra
Høgenæs.

Falsterbo fyr synes at have været nordens — måske verdens - første
vinkelfyr. I sin „Siö-book“, en fortrinlig sejladsbeskrivelse over Øster
søen fra 1644, siger den svenske olderstyrmand Johan Månsson
herom : „Når man ser ilden nordost fra sig, så er man yderst på revet ;
da forsvinder ilden, så man ikke kan se den, men såsnart man har
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Vippefyret i Falsterbo, aftegnet på navigationsdirektør Bagge Wandels kort over
Sundet 1653, det ældste bevarede danske søkort. Falsterbo rev er markeret. Kgl. Bibi. Ny kgl. Saml. 387e. 20.

Lever light at Falsterbo, 1653.

passeret revet, ligemeget på hvilken side det er, da får man atter ilden
at se“. Afskærmningen af flammen skyldtes den oplagsbygning, der var
opført til kullene ; den var med overlæg placeret på den måde. At
dette ikke skyldes en tilfældighed, men at det er fortsættelse af en
gammel tradition, fremgår med al tydelighed af, at den nederlandske
„Seebuch“ i sin sejladsbeskrivelse, som går tilbage til 1300’erne, op
lyser, at når borgen Falsterbohus og Falsterbo kirke var overét, befandt
man sig på det lægeste af revet. Pejlingen om natten svarer altså til
den gamle dagpejling.
Ved Roskilde-freden 1658 overgik også dette fyr til Sverige. Fyr
vippen blev bevaret. Først 1796 erstattedes den af et muret tårn med
blus. På Læsø, hvor beboerne i ældre tid, som det siges i Christian IV’s
strandingsforordning 1619, havde op tændt falske fyr ved stranden, var
der ikke noget fyr. I traktaten mellem Danmark og de hollandske
Generalstater af 29/9 1649 lovede Danmark at opsætte et fyr her, og
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1651 anlagde Peder Jensen Grove et „løgteverch“. Det bestod af et
træstillads med fod, altså ikke nogen vippe, og belysningen udgjordes
af to lanterner med hver 8 glasvinduer, bag hvilke der brændte talglys.
Ved hjælp af en talje blev lanternerne ophejst. Fyret tændtes første
gang 16/11 1651, men det fik ikke nogen lang funktionstid. Måske har
svenskekrigen været skyld heri, måske - og vel sandsynligst - har
skæret af flammen været så svagt, at det ikke kunde ses så langt borte,
at det kunde holde skibene væk fra de mange farlige grunde om øen.
Det omtales 1656 sidste gang af Arent Berntsen i hans Danmarksbe
skrivelse, og så hører man ikke mere derom. Det passedes ikke af fyr
forvalteren som de øvrige fyr. Man kan ikke frigøre sig for den tanke,
at man fra dansk side med vilje kun gjorde meget lidt ud af det løfte,
man havde forpligtet sig til at holde efter traktaten. I det hele taget
repræsenterede det en i hvert fald i Danmark helt forældet type fyr.
Først 1922 opfyldte Danmark sit løfte til hollænderne med Syrodde
fyr. Kort efter fik Norge sit første fyr på landets sydligste punkt Lindes
næs, nemlig 1655. Det var et trætårn med bål på toppen, men da kul
beholdningen slap op, klarede fyrvogteren problemet ved at opsætte
en lanterne med 30 talglys. Næste år slukkedes fyret på dette højst
vigtige sted, og først 1725 tændtes det igen. Pudsigt nok havde man
1708 forespurgt det kendte Trinity House i London, under hvem det
engelske fyrvæsen sorterede, om det var vigtigt at have et fyr her, men
man havde fået det noget forbløffende svar, at det var ganske unød
vendigt, da kysten i sig selv var meget høj og tydelig; åbenbart
regnede man endnu med, at skibsfarten kun fandt sted om dagen.
Det nye fyr var et dobbeltfyr, idet det bestod af et vippefyr og en fyrgryde,
anbragt på klippen på Markø. En af de gamle fyrgryder herfra er endnu be
varet på Marinemuseet i Horten. Disse gryder var lavet af fladjernstænger ;
de var 27-30 tommer høje og havde en diameter af 20—22 tommer. Indvendig
i grydens halve højde var der jernknaster til støtte for den indsatte løse rist.
Gryden kunde således bruges i begge ender.

Det næste norske fyr blev Færder fyr, indrettet 1696 på en lille 0
ved indløbet til Christiania (Oslo) fjord; det var en åben fyrgryde,
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Den eneste af de gamle
fyrgryder, der endnu er be
varet, stammer fra Lindes
næs fyr i Norge. Bemærk
risten i midten. Fyrgryder
ne måtte ofte fornys. Marinemuseet i Horten.

Fire basket from
Lindesnæs light in Norway,
i8th century.

anbragt på jorden. År 1700 opsattes et vippefyr på Hvidingsø ud for
Stavanger, og samme år en lygte ved Højevarde ud for Bergen. Først
1767 fulgte næste norske fyr, nemlig på Rundø ud for Kristiansund ;
det var en fyrgryde på klippen.
I Danmark satte postvæsnet efter 1700 enkelte små fyr på vigtige
overfartsruter. 1705 oprettedes et lygtefyr på Bågø i Lillebælt på post
ruten fra Assens til Årøsund. 1727 opsattes på Halsskov ved Korsør
et vippefyr for storebæltsoverfarten, og omtrent samtidig må det mod
svarende fyr på Knudshoved være opsat, i hvert fald før 1750; det
var ligeledes et vippefyr.
1753 arbejdede postvæsenet med den gamle, i dag stadig så aktuelle
„fugleflugtslinie“ og planlagde en færgerute fra Dragsminde ved Rødbyhavn til Femern. Der skulle opsættes vippefyr ved Bredfjed på Lolland
og ved Puttgarten på Femern, samt ved Heiligenhafen. Tanken blev
dog først realiseret 1779, men allerede 1787 indstilledes ruten.
Postvæsnets fyr hørte ikke ind under fyrvæsnet ; de var institutionens
egne og tændtes kun, når færgesmakkerne ventedes. Den almindelige
skibsfart nød ikke godt af dem.
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Et vigtigt punkt, hvor et fyr var ret påkrævet, var Sjællands nord
kyst. 1748 indgav justitsråd J. G. Hansen i Helsingør et projekt om at
opsætte en fyrlygte på Gilleleje kirke og på Kronborg, men tanken
blev først virkeliggjort 25 år senere. I stedet for Gilleleje valgte man
Nakkehoved.
Fyrpenge og fyrforvaltere.

Som vi så var fyrpengene indført efter frivilligt tilbud fra de sø
farendes side. Både fyr- og tøndepengene, der var særdeles rigeligt
beregnede, betaltes som rimeligt var efter skibets drægtighed og af
dets last. Afgifterne erlagdes som omtalt i Helsingør sammen med
øresundstolden (eller i Nyborg, hvor den tilsvarende strømtold be
taltes) ; den beløb sig til mellem
skill, pr. læst.
1581 tilbød skipperne at ville betale dobbelte fyrpenge, dersom
fyrene, der kun var tændt mellem 1/3 og 11/11, altså i den egentlige
skibsfartsperiode, også måtte holdes tændte om vinteren. Kongen be
vilgede det og lod nyordningen bekendtgøre for de fremmede kap
tajner. Længe har den nok ikke holdt, for 1632 tilbød skipperne at betale
2 skill, mere pr. læst, hvis fyrene måtte brænde året ud. På samme
måde havde de søfarende 1629 som nævnt tilbudt at ville fordoble
afgiften, hvis vippefyrene blev opsat overalt i stedet for de gamle fyr,
et program, der altså blev gennemført.
Hollænderne benyttede deres magtposition ved Brømsebrofreden
1645 til at tvinge Christian IV til helt at afskaffe fyrpengene. Kongen,
der var rasende herover, befalede straks, at alle fyrene skulde slukkes,
søtønderne inddrages og båkerne fjernes, hvad han samvittighedsfuldt
lod meddele de søfarende. Hollænderne havde simpelthen glemt at få
indført i den såkaldte Kristianopel-traktat, at sømærkerne og fyrene
skulde vedligeholdes. Virkningen var katastrofal for skibsfarten, flere
skibe strandede, og 1647 måtte hollænderne slutte en ny overenskomst
med Danmark og gå ind på atter at erlægge fyrpenge. Vist for den
lettere beregnings skyld enedes man om en enhedstakst : 4 speciedaler
pr. lastet og 2 pr. ballastet skib ; for skibe under 30 læster det halve.
Efter 1659, da Nidingen, Kulien og Falsterbo fyr var blevet afstået,
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måtte Danmark årligt betale 5.300 mark hamborger banco (3.500
speciedaler) til Sverige af denne fyrafgift, som stadig blev opkrævet i
Helsingør efter 1647-taksten. Svenske skibe var fritaget for fyrpenge
indtil 1720. Derimod betalte både danske og norske skibe.
Den faste takst holdt sig helt op til 1857, da øresundstolden og med
den fyrafgiften helt afskaffedes. I tidens løb havde fyrpengene ind
bragt langt mere end fyrene og afmærkningen havde kostet. Som omtalt var fyrvæsenet fra først af en statsinstitution. Kongens
lokale repræsentanter, lensmændene, havde overopsynet med fyrene,
hvad der var en utaknemmelig opgave. Tolderen i Helsingør, der mod
tog alle de fremmede skipperes klager og forslag, fungerede faktisk
som en slags kontaktmand mellem kronen og skibsfarten. Først da
Jens Pedersen Grove 1631 blev udnævnt til fyringsforvalter over Dan
marks strømme, kom der fasthed i pasningen af fyrene. Den fikserede
årlige sum, han fik udbetalt til driften, var rigelig ; ud af den klarede
han alle udgifter, dog under ansvar over for kongen.
Jens Pedersen, der var en bondesøn fra Ungstrup ved Viborg, var
født 1584. Han var en stejl og stridbar herre, som altid lå i proces,
både med fremmede og med sine egne børn. Han passede sit embede
godt, men tjente også pænt derved. I Helsingør ejede han flere huse,
bl. a. „Skrivergården“, Stengade 31. Han døde 1639 og blev begravet
i St. Olai kirke i Helsingør, hvor en lysekrone fra 1633 og et meget
stort og flot epitafium fra 1640 stadig minder om ham.
Christian IV skal have lovet ham, at fyrforvaltningen skulde følge
hans arvinger på grund af den iver og bekostning han havde anvendt
i sagens interesse, og 1638 blev sønnen Peder Jensen Grove (f. 1615)
adjungeret ham med løfte om at blive hans efterfølger. Han fik da
også sin bestalling, gældende fra 1 /i 1640. På grund af de ulyksalige
svenskekrige mistede Danmark i hans tid 2/3 af samtlige danske fyr,
så kun Skagen og Anholt fyr var tilbage. Det årlige vederlag blev da
fra 1659 nedsat med 2/3 til 1.555
3 mark 5 skill. Da staten ikke
kunde betale ham de 2.242 rdl., den skyldte ham fra krigens tid, fik
han 1668 fire gårde på Bornholm, samt øen Anholt udlagt i stedet.
Han døde 1673 og ligger begravet i Gilleleje kirke.
3
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Hans enke, Dorothea Rhode, giftede sig med amtsforvalter Hans Rostgaard,
og derved kom Anholt og Grovernes øvrige besiddelser i Rostgaardernes eje.
Velkendt er Frederik Rostgaards vrede over Holbergs spottende fremstilling
af tilstandene på Anholt i „Peder Paars“ 1719. Skildringen af beboerne og
deres behandling af de skibbrudne er ikke smigrende. Rostgaard havde 1704
erhvervet forstrandsrettighederne på Anholt og følte sig trådt over tæerne.

Embedet gik videre i familien efter Peder Jensens død, idet hans
svigersøn Christian C ornelisen 1673
bestallingen. Han havde tid
ligere været overkøbmand i Guinea og havde ledet opførelsen af det
danske fort Christiansborg, som han blev guvernør på ; han skal have
været højt elsket af den sorte befolkning i de seks år han var på Guld
kysten. Da han døde 1684, regnede hans enke, Anna Grove, med at hun
eller familien efter det kongelige løfte skulde føre bestillingen videre og
nyde de fordele, der var forbundet dermed, men Christian V ud
nævnte en helt anden, skønt Cornelisens søn allerede 1678 havde
været sin fars fuldmægtig.
Det blev toldvisitør i København Niels Eskildsen. Han var svagelig og
døde antagelig 1687 ; i hvert fald overtog hans bror, toldforvalter i København
Laurids Eskildsen stillingen dette år. Han levede kun til 1692, men på grund
af at han havde indrettet disse „fyringer fra grunden op af nye“, fik hans enke
Catharina Bonen stillingen efter ham. Hun ofrede mange penge på repara
tioner og bolværker - staten betalte dog også noget -, men højvandet skyllede
det hele væk, som vi har hørt. Vinteren 1699/1700 var værst, og staten vilde
ikke påny ofre penge til reparationer. Hun vilde personligt være blevet helt
ruineret derved og måtte derfor opsige stillingen. Den blev i marts 1700 opbudt
ved plakat og sat til offentlig auktion, så den, der vilde overtage bestillingen
for den laveste godtgørelse, fik den. Det var noget helt nyt, staten forsøgte her.
Fru Bonen havde haft den fastsatte sum, 1555J/2 spd. pr. år, men den nye
forvalter, borger i Helsingør Søren Jørgensen Vissing tilbød at overtage fyrene
for 1200 rdl. i kroner samt tillige forstrandsrettigheden på Anholt, som skulde
være de manglende 355/2 rdl. værd’ Da denne rettighed pludselig blev taget
fra ham 1704 og givet til Anholts ejer, Frederik Rostgaard, mod at denne gav
Vissing lumpne 20 rdl. pr. år i erstatning, følte han sig med rette snydt og
gjorde vrøvl. Men staten var ubønhørlig, og 1709 opsagde han derfor kon
trakten. Kongen vilde nu selv overtage fyrene på regnskab, og en kongelig
lakaj Henrik Holst blev sat til at passe dem, omend meget modvilligt. Vi
synes ikke, at en lakaj kunde have store forudsætninger for den specielle post,
men han var forøvrigt i besiddelse af megen sund fornuft.
Eksperimentet faldt ikke fordelagtigt ud for staten, og Holst søgte 1711 at
slippe for hvervet, men da ingen meldte sig ved en ny auktion, måtte han
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Fyringsforvalter Jens Pedersen Groves epitafium, opsat 1640 i Set. Olai kirke
i Helsingør. Portrættavlcn viser Grove med hustruer og børn. Sønnen yderst
til venstre, Peder Jensen Grove, blev faderens efterfølger. - Fot. H. Hauch.

Jens Pedersen Grove, manager of the light service, with family.
From his sepulchral tablet at Elsinore.
fortsætte. Nu dukkede Søren Vissing atter op og tilbød at overtage fyrene igen,
dog på helt andre betingelser, nemlig mod 2000 rdl. i kroner. Staten, der var
i forlegenhed, tilbød ham dog kun den gamle takst på 1555/2 spd., men det
vilde han i disse krigstider ikke nøjes med, og Holst måtte fortsætte. 1712 fik
han imidlertid et rart embede som passkriver, og da krigen besværliggjorde
pasningen af fyrene, vilde han ikke mere være fyrforvalter. Vissing meldte sig igen
og var nu kommet så langt ned, at han vilde tage stillingen for den gamle pris
på- 1555^ spd. Han havde nok også fået den, hvis ikke hospitalsforstanderen
i Randers Johan Peter Piper i sidste øjeblik havde underbudt ham og erklæret
sig villig til at nøjes med 1300 spd. Det kunde staten ikke modstå, og Piper
fik stillingen, hvad han som omtalt kom bittert til at fortryde, idet han kom
i svensk fangenskab 1717. Hustruen, Catharine Wendel, måtte passe be
stillingen, men da han 1719 endnu sad i Göteborg, overtog den kgl. lakaj
Rasmus Juel fyrene mod 1500 rdl. pr. år. Ovenikøbet snød staten ham, idet
han gik ud fra, at disse penge som sædvanligt blev udbetalt i kroner ( 1 krone =
i J/2 rdl.), men da det ved en fejltagelse ikke var anført i kontrakten, hævdede
staten småligt, at beløbet kun var i rigsdaler. Som et plaster på såret fik han
lov til at indføre stenkullene til fyrene toldfrit. Det manglede da også bare,
synes man. Senere klarede han sig pænt. Han blev 1722 byfoged i Hjørring
3-
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ved siden af, og man mente, at han havde en ren fortjeneste af fyrene på ca.
600 rdl. pr. år.
Hans efterfølger var fra 1731-57 kaptajn, senere oberstløjtnant ved det
kgl. drabantkorps Peder Himmelstrup. Efter ham fulgte justitsråd Jens Erik
Hauch fra 1757 til 1759, da fuldmægtig hos amtmanden i Viborg, Hans Olsen,
overtog embedet, dog kun få år, hvorpå Hauch atter fik det. 1770 fulgte den
sidste fyrforvalter, justitsråd og konsul for Tripolis Jost Mathias Reiche. Han
fik 1700 rdl., men staten, der var ved at oprette nye fyr, indså, at dette beløb
var utilstrækkeligt, og 1779 bortfaldt embedet helt. Hvert fyr fik nu en „fyr
inspektør“ med fast gage på 300 rdl. ; for disse penge skulde han dog tillige
lønne en fyrpasser.

Som man vil se er det en højst broget skare mennesker med de for
skelligste forudsætninger, staten dengang betroede det ikke uvigtige
hverv at være ansvarlige for Danmarks fyr.
Overopsynet over de danske og norske fyr var fra først af underlagt
Rentekamret, men samtidig synes også Admiralitetet at have meget
at skulle have sagt over fyrene, vel på grund af deres sømilitære be
tydning. 1760 overtog det nyoprettede Vestindisk-Guineiske Renteog General-Toldkammer-Kollegium opsynet.
De svenske fyr lå under det svenske Admiralitet i Karlskrona (siden 1652),
og de forskellige fyr blev givet i entreprise til de højstbydende for kortere åre
mål ad gangen.

Nye tider.

Den ældste periode inden for det danske fyrvæsen havde været en
eksperimentets tid. Man startede frimodigt uden nogen form for er
faringer og famlede sig frem, mens man gennemspillede hele registret
og udprøvede de muligheder der fandtes. Allerede inden for de første
75 år havde man forsøgt de tre typer fyr, der overhovedet kunde
være tale om fra oldtiden op til de moderne fyrkonstruktioner : blusfyr
(først med brænde, siden med stenkul), lygte fyr (med talglys) og
lampefyr (med tran), og man havde benyttet flere forskellige slags
konstruktioner : bål, fyrgryder på jorden, „papegøjer“, stentårne, fyrbåker, stilladser af træ og lukkede lanterner med aftræk, indtil vippe
fyret vandt sin store og velfortjente sejr og blev enerådende. De fleste
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fyr var faste, men man havde også forsøgt at variere disse med vinkel
fyr og med dobbeltfyr. Man var fra sommertænding alene gået over
til helårsbelysning. Kort sagt, man havde prøvet sig frem, og i 1630’erne, da stenkullene var indført som fyringsmateriale overalt, stod det
danske fyrvæsen på et efter internationale forhold meget højt stade,
ja man tør vist ligefrem sige på førstepladsen i verden.
Men dermed slog man sig også tilfreds. Fyrvæsenet var fra den
eksperimenterende periode gledet ind i en hviletilstand, som i virkelig
heden betød stagnation og til slut tilbageskridt. I over 100 år skete
der bogstavelig talt intet af betydning inden for det danske fyrvæsen.
I udlandet, der hidtil havde været bag Danmark, bortset fra Neder
landene, hvor der i slutningen af 1500- og begyndelsen af 1600-tallet
oprettedes en del fyr, gik udviklingen langsomt, men sikkert videre.
Der byggedes ikke så få fyr (i perioden 1650-1750 mindst 40, hvoraf
på de britiske øer 18, i Tyskland 6, i Frankrig 5 og i Sverige 4, ja selv
i USA, på Antillerne og i Sydamerika oprettedes fyr). Vigtigere var
det, at nye konstruktioner prøvedes. 1674 kom det første tofarvede
vinkelfyr med rødt og hvidt lys (Flamborough Head) ; 1681 byggedes
den første brugelige fyrlanterne med aftræksskorsten om et åbent kul
fyr (St. Agnes, Scillyøerne) ; 1669 og 1687 fik Sverige verdens første
brugbare spejlfyr (Landsort og Örskär) ; 1698 opførtes til samtidens
forbavselse det første dristige fyranlæg på en klippe ude i havet
(Eddystone), og 1731 og 1736 udlagdes verdens første fyrskibe (The
Nore og Dudgeon Shoal).
Under indtrykket af alt dette, som man sikkert har vidst besked
med herhjemme, begyndte man så småt at røre på sig. Det skete ikke
uden mange overvejelser og betænkeligheder.
Det første tegn på ny aktivitet kom med det murede fyrtårn, der
byggedes i Skagen
til erstatning for det stående vippefyr, som
var truet af havet. Man havde i Admiralitetet, som var aktiv i sagen,
en følelse af at vippefyret ikke mere var tidssvarende.
Tårnet var tegnet og opført af den bekendte bygmester Philip de
Lange, der på denne tid virkede i København som arkitekt for Søe
taten.
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I Fyrdirektoratet findes flere interessante udkast af de Lange til tårnet. Det,
der blev opført og som endnu står som det „gamle“ eller „hvide“ fyr, var
rundt, men solidt støttet af fire brede, fremspringende pilastre eller piller.
Det var i seks etager, som gradvis var trukket en smule ind opad. Højden var
godt 30 alen; diameteren var forneden ca. 9, foroven 7/2 alen. Tårnet stod i
blank mur. Et par småbygninger ved tårnets fod nedreves 1782.
Bekostningen ved opførelsen beløb sig til 4.938 rdl.
Ad en indvendig vindeltrappe, hvis trin var meget høje og ubekvemme, så
de besøgende fik stive lår og ben af at bestige den, kom man op til øverste
etage. Herfra førte fire mindre trapper, hver i sit verdenshjørne, op til hver
sin jernluge, så man kunde komme op på platformen i vindsiden, uanset vindens
retning. På platformen, der var omgivet af et jernrækværk og belagt med
sandsten og bornholmske fedtsten, stod fyrgryden, gjort af kløvet stangjern, på
en stenforhøjning. Den rummede 2-2/2 tønde store stenkul. Op igennem
tårnet var et hulrum. Kullene blev i en spand hejst op gennem dette ved hjælp
af en vinde, som måtte opereres med håndkraft ; det sidste stykke op til plat
formen måtte de bæres.
Ved fyret, der var flyttet hen til et sikrere sted og stod lidt norden for
Østerby og ca.
mil fra Grenen og fra nordkysten, ca. 6—7 bøsseskud nord
vest for den gamle fyrbakke, lå en bolig til fyrbetjeningen og et kulhus.
Man var stolt over det prægtige fyr ; publikum havde tilladelse til at bese
det og forlyste sig med den vide udsigt fra platformen over søen med de mange
skibe, der krydsede for at komme rundt om Skagens rev, „allerhelst i Krigstider,
da hele Flaader passere forbi“, som Olavius siger 1787 i sin bog om Skagen.
Synsvidden var i klart vejr godt 5-6 sømil.
Tårnet, der om dagen var et tydeligt sømærke på den flade strand, blev
hurtigt populært blandt søfolkene. Når det kom i sigte, måtte de, der for første
gang passerede forbi, „hønse“, dvs. give en omgang til de ældre kammerater,
og tage hatten af for at hilse på „den lange mand“, som det kaldtes. Denne
skik har holdt sig op til efter 1900 på danske, svenske og tyske skibe.
Fyrtårnet, der efter opførelsen af det nye fyr 1857-58 tjente som signalmast,
vil i i960 blive ført tilbage til sin gamle skikkelse.

Philip de Lange, der 14/10 1747 personligt tændte det første fyr
på sit nye tårn, har sikkert fra først af ikke kun villet nøjes med at
opføre et tårn til et kulfyr, men har formentlig haft den på det tids
punkt revolutionerende idé at ville konstruere et helt moderne fyr
med spejle. Tanken kan han næppe have fået andre steder end i
Sverige, der var det eneste land i verden, som kendte spejlfyr. I 1749
forelagde han Admiralitetet et ændringsprojekt til belysningen og
foreslog at opsætte 80 messinglamper med spejlskærme til afløsning
af fyrpanden.
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Skagen fyrtårn med den opsatte lanterne. De små udbygninger forneden
fjernedes senere. Tegning af Philip de Lange 1749. - Rigsarkivet. Part.kamrets regnsk. 1749 (indl. i bilag litr. Y, pk. 87).
The Scaw lighthouse, erected 1747 ; with lantern.

4°
Faktisk blev en sådan „Pharus eller Søe-Lygte“ forfærdiget i København.
Den var udført i kobber og jern og havde form som en lanterne med glas
ruder, målte 8 alen i diameter og.5 i højden og havde en anordning af 60
tranlamper i en cirkel. Bag hver af disse var en blankpoleret messingplade. Oven
på lanternen var en stor forgyldt kugle, inddelt i fire rum med to røghatte.
I marts 1750 opsattes apparatet på Rundetårn i København til prøve, og det
gav et imponerende lys over hovedstaden ; det kunde ses 5 sømil borte.

I april 1750 blev lygten pr. skib ført til Skagen og opsat på fyrtårnet.
Men den blev hurtigt taget ned igen og ført tilbage til København
med den begrundelse, at man befrygtede, at ruderne vilde blive til
dækkede med is og sne om vinteren, så lyset ikke vilde kunne ses.
Sagen var øjensynlig den, at Admiralitetet var noget chokeret over det
ny og uprøvede i konstruktionen, så man ikke vovede eksperimentet.
Man fortsatte så med kulfyr på Skagen 85 år endnu, lige til 1835,
og oprettelsen af spejlfyr i Danmark blev forsinket i et halvt århund
rede.
Der er noget tragisk i at tænke på, at man her kunde have fået noget
virkelig godt, et fyr som ville være blevet et af de bedste i verden, og
som atter havde bragt Danmark op blandt de førende lande.
Det skulde endnu vare nogle år, inden den nye tid også brød frem
inden for det danske fyrvæsen.

FRA BLUSFYR TIL BLINKFYR
1770-1830

Løvenørn organiserer det danske fyrvæsen
Af
Knud Klem
Danmark havde været foregangsland ved oprettelsen af de
første fyr på en betydningsfuld international handelsvej og ved Jens
Pedersen Groves vippefyr havde tilført det internationale fyrvæsen en
betydningsfuld nydannelse, havde man langt op i 1700-tallet ikke i
Danmark udvist noget særligt initiativ på fyrvæsenets område. De
førende sømagter havde jævnlig ytret ønske om et forbedret fyrsystem
gennem Kattegat og Øresund, et forhold vi senere skal vende tilbage
til. I private kredse beskæftigede man sig dog med visse planer. I 1748
indsendte justitsråd J. G. Hansen i Helsingør et projekt til udlægning
af en klokketønde på Læsø Trindel og indretning af et fyr på Gilleleje
kirke og Kronborg. Admiralitetet mente dog ikke, at klokketønden
kunde holdes på plads, og Københavns skipperlaug udtalte, at fyret
ikke burde være på kirken, men snarere på hukken udenfor, men til
føjede, at det dog let kunde forveksles med Kuliens fyr og derfor ikke
var tilrådeligt. Et fyr på Kronborg vilde derimod være gavnligt,
selvom skibene da lettere kunde passere Sundet om natten uden at
betale sundtold.
I februar 1768 indsendte prokurator Niels Tranberg i Helsingør
gennem oversekretæren i tyske kancelli et forslag til kongen om at
oprette to fyr på Gilbjerghoved. Han hævdede, at skibe til en værdi
af mere end halvanden tønde guld årligt gik tabt på strækningen fra
Kulien til Sundet for ikke at tale om skibenes last og de menneskeliv,
som gik til grunde ved disse forlis. Gilbjerghoved „som er et meget
højt bjerg“ måtte være egnet til oprettelse af fyr, men der måtte være
to fyrtårne, for at skipperne kunde skelne dem fra Kuliens fyr. De
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burde have en højde af henholdsvis 24 og 12 alen og ligge i en afstand
af 200 alen. Forslaget gik videre til general toldkammer og kommercekollegiet, der forhørte sig om admiralitetets opfattelse af sagen. Dette
sidstnævnte kollegium var velvilligt stemt men fandt, at en kompetent
person skulde se nærmere på forslaget, ligesom man burde undersøge,
om planen kunde vinde „de fremmede puissancers bifald“. Også
skipperlauget og Grosserersocietetet i København fandt forslaget nyt
tigt, selvom de anså den af Tranberg foreslåede fyrafgift for at være
for høj. Tranberg havde foreslået en afgift af 2 mark pr. mast af alle
de skibe, som passerede gennem Sundet, til entreprenøren, som skulde
have ejendomsret og privilegium på fyrene mod at holde disse igang,
og desuden yde 20.000 rdlr. til velgørende formål. Grossererne mente
i øvrigt, at fyrafgiften skulde betales efter læstetal og ikke efter
masteantal.
Den kompetente person, som fik sagen til undersøgelse, var lodskaptajnen på
Dragør, kommandørkaptajn Andreas Lous. Sammen med den helsingørske lods
Thomas Øhnsen og assisteret af andre lokale folk undersøgte han lokaliteterne
og afgav 31. maj 1768 betænkning i sagen. Det var ikke nyttigt, fandt han, at
anlægge fyrene på Gilbjerghoved, da der foran kysten helt ned mod Nakke
hoved var grunde i vandet. Skæringslinien mellem de to foreslåede fyr på Gil
bjerghoved vilde gå stærkt østlig og vilde ikke være til nogen nytte for de sø
farende, som om natten nordfra sejlede Sundet ind, idet den ikke vilde bringe
dem fri af grundene og ikke fortælle dem, hvor langt de skulde holde s.o. fra
fyrene for at klare sig uden om grundene. På grund af at Nakkehoved var
højere end Gilbjerghoved, vilde dette snart blive dækket af Nakkehoved, når
skibene med indadgående kurs var kommet et stykke ind i farvandet, og skip
perne vilde derfor ikke længere kunne se fyrene. Lous foreslog derfor i stedet
fyrene anbragt på Nakkehoved og desuden suppleret med et fyr på Kronborg.
Med mindre det sidstnævnte kom med, var der ikke megen nytte ved de to
andre. De to fyr på Nakkehoved måtte anbringes således, at skibene skulde holde
sig i eller norden for deres retningslinie for at klare grundene foran Sjællands
kyst. Når de følgende denne kurs nåede frem til Lappegrunden, fik de vejled
ning af Kronborg fyr, og det var netop dette formål, som det sidstnævnte fyr
skulde opfylde.
Myndighederne fulgte Lous’ forslag, og da der lå stor vægt på at finde frem
til den rigtige placering af Nakkehovedfyrene, og en opmåling af farvandet i
deres retningslinie var såre vigtig, foretog Lous i 1769 store undersøgelser både
i land og til søs ved hjælp af et helt ekspeditionskorps bestående af to under
officerer, en karl og 12 menige af flåden, assisteret af forskellige bådelav.
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Den 28. august 1770 approberedes planerne ved kongelig resolution.
På dette tidspunkt var fyret på Kronborg allerede indrettet. Det var
givet i entreprise til prokurator Tranberg, der havde indrettet det
efter Lous’ anvisninger. Det installeredes i Kronborgs nordøstre tårn
og blev et lampefyr, da man jo ikke kunde indrette et åbent blusfyr
på Kronborg.
Vedrørende bygningen af Nakkehovedfyrene forelå der flere planer.
Prokurator Tranberg fremsatte et forslag, der vilde koste 18.000 rdlr.
Som det vil erindres ønskede han ret høje tårne. Lous’ plan, hvis tårne
var lavere, beregnedes til 10 a 11.000 rdlr., og fra hoftømrermes ter
F. J. Zuber forelå et forslag om at indrette to vippefyr, som han vilde
opføre for 2.060 rdlr. Da vippefyr imidlertid ansås for uanvendelige
på dette sted, fulgte man Lous’ forslag, og den 10. dec. 1770 faldt
der kongelig resolution herom. Den bestemte, at der skulde oprettes
to fyr efter Lous’ forslag og for kongelig regning. De tre fyr skulde
antændes efter annoncering 6 måneder forinden, fyrpengene i Sundet
skulde forhøjes med en fjerdedel, og for denne forhøjede sum skulde
de årlige omkostninger bestrides, hvad enten det skete gennem for
pagtning eller efter afregning. Der skulde desuden udbetales 1.000 rdlr.
til Tranberg for udlæg og ulejlighed, ligesom der til hittebørn („findlingsbørn“) årligt skulde udredes 1.000 rdlr. af overskuddet. Denne
sidstnævnte ydelse havde jo ikke meget med fyrvæsen at gøre og
var måske heller ikke velegnet over for de søfarende magter, af hvem
man ønskede en forhøjelse af fyrafgiften, men var vel medtaget af
hensyn til Tranberg, nu da fyret blev et statsforetagende. Tranberg
havde jo lokket med en samlet sum af 20.000 rdlr. til veldædige for
mål. Endelig indeholdt resolutionen bestemmelser om salget af det
søkort, som var optaget af Lous og hans bror, navigationsprofessor
C. C. Lous, efter opmålingerne i sommeren 1769. Der blev bl. a. ud
stedt forbud mod eftertryk.
Det var en streg i regningen for prokurator Tranberg, at han nu
blev spist af med 1.000 rdlr. Han var dog planens ophavsmand. Han
klagede da også sin nød, erklærede at han havde måtte forsømme sit
erhverv som prokurator og i øvrigt havde haft direkte udgifter til
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fyrsagen på 2400 rdlr. Han ansøgte derfor om at blive inspektør for
de 3 fyr, hvad der naturligvis fra første færd havde været hans mål,
men fyrene fik han i hvert fald ikke noget med at gøre, om han i det
hele taget fik mere ud af det end de 1.000 rdlr.
Efter licitation blev opførelsen af Nakkehoveds to fyrtårne givet
til tømmerhandler Plum i Helsingør, der blev lavestbydende med
6.040 rdlr. De samlede opførelsesudgifter blev 9.123 rdlr. De to tårne
var henholdsvis 12 og 10 alen høje og flademålet 8 alen i kvadrat.
Det højeste er det nuværende Nakkehoved fyr der dog i 1898 blev
forhøjet samtidig med nedlægningen af det østlige fyr. Dette sidste
indgår endnu i den nuværende fyrkros bygninger. Fyrene var åbne
kulbål. Inde i tårnene førte 4 trapper op til hver sin luge, således at
fyrfolkene til enhver tid kunde komme op til fyrkurven i vindsiden,
hvorved de blev mindst generet af ild og røg. Til tårnene hørte boliger
for fyrpersonalet. Fyrforvalter på det vestlige fyr blev premierløjnant
Jens Wederkinch, på det østlige udnævntes toldkontrollør Niels Fack.
Den 26. dec. 1771 udsendtes en forordning om, at de 2 fyr på
Nakkehoved samt Kronborg fyr vilde blive tændt d. 1. april 1772 og
fremtidig vilde blive antændt om vinteren d. v. s. fra Mikkelsdag til
påske en halv time, om sommeren fra påske til Mikkelsdag en hel
time efter solnedgang og hele året brænde indtil solopgang. Desuden
anførtes den nævnte forhøjelse af fyrafgiften i Sundet med en fjerde
del.
Instrukser om sidstnævnte gaves siden hen ved kgl. resolution af 25. febr.
1772. Det hedder heri „at på Øresunds Toldkammer må kræves og oppebæres
fyrpenge af de fremmede, der godvilligen ville erlægge samme, alt eftersom i
forordningen reguleret er, nemlig % imod hvad for de ellers værende fyrer er
lagt vorder, men at derimod betjentere ved toldkammeret ikke have at nøde
nogen til betaling, på det ikke tvist skulle opkomme, hvoraf ulejlighed måtte
flyde“.
Formuleringen røber usikkerheden med hensyn til at få gennemført for
højelsen af fyrafgiften. Ængstelsen herfor viste sig begrundet, og man drog
sine konsekvenser hurtigt, og ud fra en traditionel tankegang om at noget må
gives for noget. Allerede 17. aug. 1772 udsendte regeringen en ny forordning,
der meddelte, at de tre fyr påny vilde blive slukkede d. 1. dec. 1772 og indtil
videre vilde forblive slukkede „såsom den påbudne
forhøjelse i de sædvanlige
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Det gamle, endnu bevarede østre fyr på Nakkehoved. - Ældre foto.

The eastern lighthouse at Nakkehoved, built 1771 and still preserved.
fyrpenge finder adskillige uforventede vanskeligheder“. Man havde sikkert tænkt
sig gennem forhandlinger at opnå tilsagn om forhøjelsen af fyrpengene, og at
slukningen skulde fremme disse forhandlinger, således at standsningen kun
vilde blive kortvarig, men disse forhåbninger blev ikke opfyldt, og fyrenes sluk
ning varede i næsten 30 år.

Det danske fyrvæsen, der i løbet af 1772 havde fordoblet sin virk
somhed, så nu pludselig denne påny ført tilbage til sit gamle omfang,
men i det næste årti skete der dog fremskridt. Som tidligere nævnt
afgik justitsråd Reiche i 1779 som fyrforvalter. For en årlig ydelse
af 1700 rdlr. havde han påtaget sig pasningen af de to eneste egentlige
statsfyr Skagen og Anholt. For denne sum skulde han bestride alle
udgifter, uagtet han naturligvis ikke personlig kunde passe fyrene.
Klager indløb da også over, at fyrene ikke brændte forsvarligt. Der
blev opstillet beregninger af Reiche og af generaltoldkamret, og kam
ret blev hurtigt klar over, at fyrene ikke for denne sum kunde holdes
i forsvarlig stand, samtidig med at justitsråden selv fik en rimelig løn
ning. Han afgav derfor bestillingen mod påny at få den pension, han
havde haft, før han overtog fyrene, og ved kongelig resolution af 10.
juni 1779 ansattes på hver af de to fyr en fyrinspektør, ligesom man
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havde haft det på Nakkehoved og Kronborg. De skulde udføre pas
ningen for en årsløn af 300 rdlr.., der også skulde dække lønningen
til en fyrpasser hvert af de to steder.
På hvert af fyrene forbrugtes på dette tidspunkt årlig 60 læster kul,
der med en kulpris på 18 rdlr. pr. læst, og en transportudgift på kul
lene på 250 rdlr. gav en kuludgift på 2350 rdlr. De samlede udgifter
til det hele fyrvæsen blev derved under 3.000 rdlr. årligt.
Denne sum skulde dog snart blive væsentlig overskredet. Admira
litetet ønskede forbedringer på Anholt. Det gamle vippefyr var ikke
længere tidssvarende. Det gav efter kollegiets opfattelse ikke lys nok
hverken til koffardifarten, den danske som den udenlandske, eller til
orlogsskibenes sejlads i Kattegat med dets mange øer og skær. Ligesom
Skagen i 1747 fik Anholt da nu i 1788 sit fyrtårn, stadig væk dog
med åbent kulbål på toppen ligesom på Skagen. Det nye tårn på
Anholt kostede omtrent 50.000 rdlr. Kulforbruget forøgedes væsent
ligt, idet den nye fyrkurv fik større dimensioner med en højde på 2 fod
9 tommer og en diameter på 5 fod. Man fandt dog hurtigt, at denne
fyrkurv var overflødig stor og konstruerede derfor en anden med en
højde af 18 tommer og en diameter på foroven 3 fod, forneden 12
tommer. Observationer foretaget i 1789 viste, at fyret kunde ses i en
afstand af 5% sømil, og de søfarende „anpriste“ fyret for dets gode
nytte. Uagtet fyrudgifterne nu var væsentlig forøget, nåede de dog
langt fra op på det beløb, som fyrpengene i Sundet indbragte.

Løvenørn bliver chef.

Selvom justitsråd J. M. Reiches afgang som fyrforvalter for så vidt
betød en decentralisering af det danske fyrvæsen, varede det ikke
længe, inden dette kom ind under en fastere ledelse. Det betød en
meget væsentlig forøgelse og modernisering af det hele apparat, og
dette ikke mindst fordi ledelsen blev lagt i hænderne på en initiativrig
og energisk mand, kommandørkaptajn, senere kommandør og kontra
admiral, Poul Løvenørn, der blev en fremragende foregangsmand på
en række felter af det danske samfærdselsvæsen.
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Segl fra Nakkehoved fyr 1772 og Gedser Odde fyr 1802.
Fyrdirektoratet.

Seals from lighthouses at Nakkehoved and Gedser Odde.

I sin egenskab af søofficer fik han en mangfoldighed af opgaver,
som han løste på udmærket måde, men som det her vil føre for vidt
at komme ind på. Blandt de vigtigste var hans udnævnelse i 1784
til chef for søkortarkivet, til hvis oprettelse han havde taget initiativet.
Ved sit fornylig overståede 175 års jubilæum mindedes søkortarkivet
med god grund sin fremragende skaber. Det stod på det tidspunkt ikke
særlig godt til på søopmålingens område her i landet. Der var ganske
vist foretaget en række private opmålinger, der havde forøget kend
skabet til de danske farvande, men der var i høj grad behov for, at
arbejdet blev taget rationelt op under statslig ledelse, og dette blev
på udmærket måde sat i gang af Løvenøm. Hans virke var allerede
på dette tidspunkt anerkendt i så høj grad, at han samme år som
søkortarkivet stiftedes optoges som medlem af Videnskabernes Selskab,
og han fik her i årenes løb lejlighed til at fremlægge en række af
handlinger, af hvilke nogle omhandlede hans fortrinlige resultater
på fyrvæsenets område. Han blev ligeledes medlem af det kgl. svenske
Krigs-Vetenskaps-Akademien og en række andre udenlandske selskaber,
ligesom han fra 1794 i 12 år var præsident for Det kgl. danske Land
husholdnings Selskab.
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Søopmålingen førte ham naturligt ind på ønsket om forbedringer og
så på fyrvæsenets område, men rent administrativt var det utvivlsomt
andre „væsener“, som bragte ham i kontakt med gener altoldkamre t,
hvorunder disse sager hørte. I foråret 1796 sendtes han af danske
kancelli til Norge for at organisere karantænevæsenet der, i en kam
pagne for standsning af den gule feber, der fra Amerika havde vist
sig i de dansk-vestindiske besiddelser og nu befrygtedes at udbrede
sig til hjemlandet. Generaltoldkamret bad ham samtidig have op
mærksomheden henvendt på det norske havne- og fyrvæsen, specielt
med henblik på anbringelse af fyr på den norske kyst inden for
Kristianssand stift. I dec. 1796 blev han udnævnt til overlods som efter
følger for viceadmiral Andreas Lous. Løvenørn ansøgte samtidig
generaltoldkamret om også at måtte overtage Lous’ honorar som
„konsulent i adskillige begivenheder, betreffende havners undersø
gelse og søevæsenet m. v.“, og kamret udvirkede herefter en kongelig
resolution af 1. febr. 1797, der bevilgede ham dette honorar „imod
at han, efter kammerets foranstaltning, undersøger de forfaldne havnes
tilstand og gør forslag til deres istandsættelse, samt går kammeret til
hånde i det som angår fyrvæsenet“.
Det var sikkert i forbindelse med disse forvaltningsgrene han også fik med
færgevæsenet at gøre. I juli 1797 blev det efter generalvejkommissionens ønske
pålagt ham at undersøge, hvilke havne der vilde være bedst egnede til etable
ring af en fast færgeforbindelse mellem Lolland og Femern eller Holsten, og i
de følgende år bistod han denne kommission og rentekamret ved de arbejder,
der stod i forbindelse med oprettelsen af denne færgerute, ligesom han ved
kongelig resolution af 21. dec. 1804 udpegedes til at forestå overledelsen og
administrationen af færgefarten, der indtil videre overtoges for kongelig
regning, idet den hidtidige private entreprise havde fungeret uheldigt. Med
udgangen af 1808 overgik overledelsen til generalpostamtet. Samtidig ind
stilledes færgefarten indtil videre på grund af krigen. Løvenørn fortsatte dog
stadig sin virksomhed som sagkyndig med hensyn til færgespørgsmål, nu som
konsulent for generalpostdirektionen.

Det vil være praktisk på dette sted at følge hans virksomhed op
inden for disse hinanden nærstående arbejdsfelter, hvor han blev nært
tilknyttet disses højeste instanser. Ved kongelig resolution af 4. april
1798 blev det efter generaltoldkamrets forestilling bestemt, at Løven-
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Kommandørkaptajn Poul Løvenørn. Stik af G. Bährenstecher 1801. - Handels
og Søfartmuseet.
Captain-commander Poul Løvenørn, who inaugurated a new era in the history
of the Danish lighthouse service.

ørn, eller dem som efter ham måtte blive antaget til at gå general
toldkamret til hånde i bro- og havnesager, måtte overvære kollegiets
møder, når der foretoges sager angående bro- og havnevæsenet samt
ringe- og fyrvæsenet, som kunde kræve hans nærværelse. Løvenørn
mødte nogle gange i kollegiet, men dette fik derpå forholdet ændret
til, at han skulde afgive skriftlig betænkning om disse sager. I 1809
udnævntes han til medlem af kanaldirektionen, fra 1811 kanal-,
havne- og fyrdirektionen, der var overinstans i disse anliggender, men
blev nedlagt i 1816, og fra 1816 var han 1. deputeret for kanal-,
havne- og fyrsager i generaltoldkammer- og kommercekollegiet. Han
var altså i virkelighed øverste chef for disse forvaltningsgrene. Det
direkte tilsyn med havne- og fyrvæsenet overdroges ganske vist i 1815
til et særskilt havne- og fyrinspektorat, men af Løvenørns arkiv, der
er bevaret i rigsarkivet, ses, at Løvenørn fortsatte arbejdet, nu især
4
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gennem betænkninger til kollegiet. I december 1822 synes han på
grund af alder og svigtende helbred at have søgt afsked som 1. de
puteret for sager vedrørende kanalø havne- og fyrvæsenet, dog med
tilbud om fortsat at afgive skriftlige erklæringer om de sager, kollegiet
måtte ønske at forelægge ham. Det er dog tvivlsomt om han opnåede
afsked. I Hof- og Statskalenderen for 1825 står han endnu opført som
i. deputeret. Som konsulent for generalpostdirektionen synes han at
have fortsat næsten til sin død i marts 1826, idet hans kopibøger ved
rørende færgesager er ført til oktober 1825.

Løvenørns forslag til nye fyr.

Allerede i Lous’ tid havde der været tale om en udvidelse af det
danske fyrvæsen. Efter Løvenørns overtagelse af administrationen fik
disse tanker videre form. En række nye fyr drøftedes inden for general
toldkamret, og i begyndelsen af 1798 anmodede kamrets første de
puterede, kammerherre Moltke, Løvenørn om at fremsætte sit syn
på dette spørgsmål, specielt om en række i forvejen drøftede forslag,
som man må formode skyldtes Løvenørn. Det skete i en indstilling fra
Løvenørn til Moltke af 2. marts 1798, som det vil være rimeligt at
komme nærmere ind på. Denne indstilling omfatter følgende forslag :
Læsø. Løvenørn havde allerede tidligere sammen med afdøde vice
admiral Lous fremsat forslag om oprettelse af fyr på Læsø. Det havde
været drøftet at anbringe et flydende fyr her, hvilket Løvenørn havde
modsat sig. Vi skal senere komme nærmere ind på denne sag i af
snittet om udlægning af fyrskibet ved Læsø Trindel. Efter Løvenørns
opfattelse bør der indrettes faste fyr her. Når de anbringes i den rigtige
indbyrdes retning og afstand, vil det være tilstrækkeligt med to fyr
i stedet for de tre, som havde været drøftet. Læsø er et højt land, og
der ligger grunde i vandet langt ude. Tårnene bør opføres et stykke
oppe i landet, men selvom de bør have en vis højde, behøver de ikke
at være så høje som fyret på Anholt. Også af andre grunde vil de ikke
blive så kostbare som på Anholt, da fundamenteringen vil blive bil
ligere end der. Man havde tænkt sig muligheden af at anvende det

51
forfaldne Hals kirketårn, men det anser han ikke for gørligt. Under
en opmålingsekspedition i Kattegat i 1796 havde en officer været i
land på Læsø. Murene af kirketårnet var da kun 8 a 10 alen høje.
Det øvrige var aldeles nedfaldent af mangel på pasning og vedlige
holdelse, men jordbunden så fast ud og så ikke ud til nogensinde at
have været ødelagt af flyvesand. Det er ved Høje Sande nord for
Byrum, at flyvesandet breder sig over østlandet, som tidligere var be
folket, men hvorfra befolkningen nu er flygtet til vestlandet. Nu er
sandegnene, også Høj-Sanden, dog overgroet med marehalm og fyger
meget lidt. Lods Jens Hansen hævder, at det endnu fra Trindelen er
muligt at øjne „rudera“ af Hals kirke, dog kun i klart vejr. Her kunde
man da anlægge et fyr. Dersom der kun var ét, kunde skippere, der
var kommet Skagen ind uden at have set Skagen fyr, dog måske tage
fejl. Ude ved Syrodden fandtes der en enkelt banke, Stenbanken, der
bestod af sten og sandet jord, men fast nok til at bygge på. Her kunde
et fyr anbringes. Det vilde være nærmere ved Trindelen end Hals
kirke, men sikkert usynligt for skibe i farvandet mellem Læsø og Jyl
land. Hvis der skulde være to fyr, og de skulde være i retning af
Trindelen, måtte det andet opføres imellem Østerbys huse, og det
måtte da være 10-12 fod højere end det på Stenbanken.
De to fyr vilde i opførelse formentlig koste 70.000 rdlr. De årlige
udgifter ansloges til ialt 9.568 rdlr., heraf til kul 5.168 rdlr., til løn
ninger 900 rdlr., medens 4 % rente af anlægskapitalen androg
2.800 rdlr. og reparationer ( 1 % af samme beløb) udgjorde 700 rdlr.
Til budgettet giver Løvenørn den kommentar, at der må regnes med
forrentning af kapitalen, hvis den skal lånes, men hvis regeringen på
en eller anden måde kunde give kapitalen, synes renter ikke at burde
medregnes som årlig udgift „da en hver ny lønning eller ny indretning
i staten måtte beregnes, hvilket gik i det uendelige, og så burde der
vel også anslås renter af den årlige udgift“.
Anholt. Skønt dette fyr nu havde et højt tårn i stedet for en vippe,
og derfor var langt synligere for de søfarende, burde der anlægges et
bifyr, da skipperne søger altfor langt ud af frygt for revet. Bifyret kan
efter Løvenørns mening anbringes på selve fyrtårnet i en udbygning
4*
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på et af vinduerne på østsiden, der vender mod revet, og bør være et
lampefyr. De søfarende vil da først se det store blusfyr, men kan ved
hjælp af bifyret undgå at komme revet for nær. Bifyrets indretning
ansloges til 1.000 rdlr., de årlige udgifter til 400 rdlr.
Nakkehoved og Kronborg. Disse fyr må naturligvis igang igen.
Nakkehoveds to tårne behøver reparation, og der bør laves et skur
til kullene, „ydermere er indretningen af lampefyret på Cronborg
aldeles ruineret som jeg selv i afvigte sommer har efterset“. Der bør
også foretages forskellige forbedringer i den oprindelige konstruktion.
De samlede reparationer ansattes til 1.500 rdlr. Årsudgifterne an
sloges til ialt 4.660 rdlr. : 4 % rente af kapitalen 60 rdlr., kul 3.000 rdlr.,
fyrinspektør 400 rdlr., fyrpassere 400 rdlr., reparationer og inventar
400 rdlr. samt pasningen af Kronborg lampefyr, der beregnedes ud
ført af en af fæstningens betjente, ligeledes 400 rdlr. Moltke havde på
en nota til Løvenørn anført en årlig renteudgift på 400 rdlr., nemlig
rente af den kapital, som fyrene i sin tid kostede, men det har Løven
ørn set bort fra.
Bornholm. Her havde der været foreslået to tårne samt et vippefyr
på Christiansø, idet man frygtede forveksling mellem fyrene, med
mindre der var to på Bornholm til adskillelse fra det ene på Chris
tiansø. Løvenørn mener slet ikke, at der behøver at opføres tårne, men
kun et kulfyr på Bornholm og et lampefyr på Christiansø, „hvilket
sidste næsten kunde undværes, men da det ikke bliver bekosteligt
hverken i anlæg eller årlig underholdning, gør det sagen desto bedre“.
Det var naturligvis rigtigt, at det var farligt at anbringe to fyr så nær
hinanden som Bornholm og Christiansø, der ikke ved bestemte kende
mærker kunde adskilles. Når man andre steder anbragte to fyr, var
det ikke alene for at skelne dem fra andre i nærheden, men fordi de
samtidig ved deres indbyrdes placering og ved deres retningslinie
kunde bevirke, at de søfarende undgik grunde og skær. Vest og nord
for Bornholm var der imidlertid ingen farlige grunde, men kun rent
farvand, det gjaldt derfor kun om at finde en adskillelse, og denne ad
skillelse vender han tilbage til under bemærkningerne om fyret på
Christiansø. Tårn på Bornholm finder han ufornødent, dels fordi
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Kronborg fyr, efter maleri af C. W. Eckersberg 1826. Ad en udvendig trappe
kan fyrpersonalet komme op til fyrlanternen, der mod land cr afskærmet med
en indvendig metalklædt mur.
Kronborg light, established 1771.

nordhukken af Bornholm er så høj, dels fordi fyret kan anbringes et
så godt sted som ved Hammershus. Anlægsudgifterne ansattes til ialt
3.000 rdlr., nemlig et hus til fyrinspektøren 2.700 rdlr. samt en muret
fod til fyret 300 rdlr. De årlige udgifter formodedes at andrage : 4 %
rente af kapitalen 120 rdlr., kulforbrug 1.500 rdlr., lønning af inspektør
400 rdlr., til fyrpassere 200 rdlr. og endelig 100 rdlr. til en ny fyrkurv
årlig, ialt 2.320 rdlr.
Kulforbruget anslår han som på Nakkehoved, men prisen vil mulig
blive lavere, hvis man omsider kunde opnå at „explotere stenkul på
Bornholm, som det kgl. Gen. Land Oecon, og Com. Collegio nu atter
lader gjøre forsøg på“. Også lønningerne anser han for at være bud
getteret højt, bl. a. fordi fyrpasserne ikke skal bringe kul op i et tårn.
Christiansø. Løvenørn giver i sin indstilling en meget lang rede
gørelse herfor, som det er nødvendigt her at tage i stærkt uddrag. Han
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anser et fyr her for mindre nødvendigt for skibe, der kommer vest
fra, da disse let kan se nordhukken af Bornholm, også om natten på
grund af det kommende fyr her, men han erkender dog, at det kan
være nyttigt i usigtbart vejr og i det hele i al slags vejr for skibe som
kommer fra øst. For at gøre fyrene forskellige foreslår han, at Christiansø fyr skal være et lampefyr „af sådan indretning som det meget
inveniiense som der er på Marstrand i Sverige, hvilket ved et urværk
driver sig rundt i en tid af 5 minutter, at formedelst anbragte store
reverbere fremviser 6 stærke blink og 3 svagere i bemeldte tidsrum.
Af dets indretning har jeg for nogle år siden indgivet en detailleret
tegning. Når det på Christiansø blev således indrettet var det aldeles
umiskendeligt fra det bornholmske“. Han erkender, at lampefyr ikke
er de bedste i farvande i snefog og tykt regnvejr, da blusfyrene bedre
skinner igennem, men erfaringen har dog vist, at det marstrandske gør
sin tjeneste. Det er ikke nødvendigt, at Christiansø fyr ses langt borte,
det skulde være næsten et overnaturligt vejr, i hvilket man ikke
skulde kunne se dette fyr på så lang afstand, som var fornøden til
ved mindste manøvre af skibet at undgå disse øer og skær, som man
på alle sider kan gå meget nær omkring. Dertil har man i den gamle
fæstning et fortrinligt tårn, oven på hvilket man uden vanskelighed
og større bekostning kan bygge den fornødne lanterne, ligesom fæst
ningen giver adgang til billig pasning af fyret. Anlægsudgifterne til
overbygningen på fæstningstårnet tør han dårlig beregne, men anslår
dem forsigtigt til 2.500 rdlr. Efter samme principper som for de øvrige
fyr ansattes årsbudgettet for fyret til 600 rdlr.
For de ovennævnte fyr kommer Løvenørn altså til følgende udgifter :
Anlægsudgifter

Læsø ..........................................
Anholt ......................................
Nakkehoved og Kronborg .......
Bornholm .................................
Christiansø ...............................
Ialt

70.000 rdlr.
i.000 1.500 3.000 2.500 -

78.000 rdlr.

Årlige udgifter

9.568
400
4.660
2.320
600

rdlr.
-

17.548 rdlr.,
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men han tilføjer dog, at hvis man kunde fradrage renteudgifterne af
kapitalen, som han, som foran bemærket, ikke ret indser skal medtages,
kommer man til et årligt beløb af 14.428 rdlr.
Både anlægsudgifterne og de årlige beløb var kolossale i forhold
til de hidtidige udgifter, og selvom man fra dansk side var inde på
betydelige forbedringer, var det jo nok muligt, at det vilde blive en
hård kamel at sluge. Som klog strateg fremsætter Løvenørn da sam
tidig forslag om, at man p.t. undlader fyrene på Læsø, som jo re
præsenterede den overvældende del af beløbene. Der vilde ganske
vist være vundet adskilligt for søfarten og måske ikke være lagt „en
ubetydelig mulig sikkerhed for fremmede nationers vedblivende be
taling i Sundet i fald Hans Mæjestæt fandt at kunne udrede det efter
stående af sin kasse uden vederlag eller forhøjelse“, men man kunde
jo også reservere anlægget på Læsø, til der måske fra de fremmede
magter kom krav om disse fyr og tilsagn om at yde godtgørelse derfor.
Løvenørn tillader sig dog „i forbigående“ at tilføje, at svenskerne i
de senere åringer har anlagt to betydelige nye fyr, nemlig et blus- eller
kulfyr i tårn på sydenden af Øland, og det før omtalte fyr ved Mar
strand. Disse fyr er af stor betydning for den internationale søfart,
men denne yder ingen betaling til dem.
Hvis udgifterne til fyrene på Læsø blev fraregnede, vilde de øvrige
etableringsudgifter altså kun blive 8.000 rdlr., de årlige udgifter
7.980 rdlr. eller andre 8.000 rdlr. Løvenørn imødeser med forventning
de foreslåede forbedringer. Han skriver herom : „og betydelig blev de
menneskers liv, det gods og de ejendomme, som derved blev frelst ;
man kan endnu endog føje den bemærkning til, at afgiften i Øresund
foruden det direkte nationale tab ved egne skibes forlis, taber anselig
ved de skibe som sætte til enten i Kattegat eller siden på retouren i
Østersøen, og derved ej betale afgiften ; hvormeget havde den konge
lige toldafgift ikke blevet for den under Gilleleje sidst forliste ost
indiefarer, og den nogen tid forhen på Anholt, hvilke menneskeligvis
at dømme ikke havde kunnet strande, når de foreslagne fyr havde
været tændt. Dette er min uforgribelige mening om fyrene i Kattegat
og Østersøen, og om jeg tør være så dristig at tilføje, kender jeg næppe
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noget ønske varmere hos mig eller nogen sag, hvor jeg i min ind
skrænkede andel kunne anse mig lykkeligere ved, end om jeg på nogen
måde kunde have bidraget til iværksættelsen deraf for det hele eller
for andel deraf“.
Alle de ovennævnte fyr, som Løvenørn her beskæftigede sig med,
stod anført på den liste, som han havde modtaget fra Moltke, og som
alle omfattede det fyrsystem for Kattegat og Østersøen, som man af hen
syn til den internationale søfart igennem dette farvand ønskede oprettet,
men Løvenørn føjer endnu hertil ønsket om oprettelse af et fyr på
Gedser odde, som han foreslår anlagt som lampefyr anbragt på et
fyrtårn. Bekostningen vilde kun andrage nogle få tusind rigsdaler.
Den årlige udgift vilde ikke blive betydelig, kun 5-600 rdlr. til tran,
væger og pasning, idet han mener, at fyret kan tilses af lodsen på
stedet.

Planerne føres ud i virkeligheden.

Selvom en væsentlig del af Løvenørns store forslag gennemførtes i
de følgende år, blev det dog ikke i alle henseender fulgt ; noget gled
ud, andet kom til, men inden vi hører nærmere herom, vil det være
rimeligt at se på de nyere tanker om fyrindretninger, som var dukket
frem i andre lande, og som også Løvenørn drog nytte af i sit videre
arbejde.
Under forberedelserne til Nakkehoved fyrs nyinstallering drog Lø
venørn i 1798 på tjenesterejse til Kulien for at studere dette fyr
nærmere, idet det, som han anfører, „har et rør, som går igennem
tårnet og giver træk, og kurven står ej fri, men indemuret“, en ind
retning opfundet af And. Polheimer, som han kunde tænke sig at
efterligne på Nakkehoved.
Den svenske tekniker, bergshauptman And. Polheimer, der var et teknisk
snille, som med gode resultater havde udfoldet sig på forskellige felter, fik af
den svenske fyrledelse i opdrag at foretage undersøgelser af de svenske blusfyr
for at danne sig en opfattelse af de svenske stenkuls duelighed i forhold til
udenlandske kulsorter. Han foretog eksperimenterne i fyrene på Nidingen, ved
Kulien og Falsterbo samt ved Grönskär i nærheden af Sandhamn i Stockholms
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skærgård i årene 1788, 1789, 1790 og 1791. Hans eksperimenter førte frem til
en helt ny fyrtype.
Polheimer beskriver sine undersøgelser i afhandlingen „Ny inrättning af FyrBåkar“, der fremkom i 1793 i Svenska Vetenskapsakademiens handlingar. Han
fremfører her, at stenkul i almindelighed i roligt vejr giver en mat, røgfyldt
lue, men i blæsevejr et klarere skin. I de hidtil anvendte fyrkurve kan luften
imidlertid kun tilføres fra siderne. Lueilden bibeholdes derfor bedst i den side,
der vender imod vinden, men selv stærk blæst kan ikke trænge gennem hele
kulmassen, og de midterste partier af denne brænder derfor med en tyk gulbrun
røg, der generer bålets funktion som fyr, således at man hverken kan udnytte
kullene økonomisk eller i det hele taget få en tilfredsstillende lysende ild ud af
det. Polheimer gennemførte derfor forskellige epokegørende forbedringer, som
han først eksperimenterede med i en ovn, opbygget på Ulfsunda gård tilhørende
generalguvernør grev Ruuth, i nærværelse af chefen for det svenske fyrvæsen,
statssekretær C. O. Cronstedt, og dernæst efter vellykkede forsøg i 1792 over
førte til praksis i en ombygning af Kulien fyr. Han afskaffede fyrkurven og
nedlagde i stedet en rist i et hulrum, der var foret med ildfaste sten, og som var
forsynet med en trækkanal under risten. Vindens udnyttelse forbedredes yder
ligere ved opbygning af 6 hvælvinger i fyrets underdel, hvor 6 vindfangsmure
fangede vinden, der gennem indstillelige spjæld førtes op i trækkanalen under
risten. Selve ristens form forbedredes også ved at give ristestængerne et snit
som en ligebenet trekant og anbringe dem med den korte side opad med et
mellemrum her på en halv tomme.
Efter installeringen af den nye fyrindretning på Kulien foretog Polheimer
i de følgende år her nogle målinger, der dels viste en almindelig nedgang i
kulforbruget til ca. det halve, dels klargjorde, at svingningerne i forbruget i de
forskellige vejrlig var langt mindre end før.
Det er ikke ganske klart, men sandsynligt, at Polheimer selvstændigt er nået
frem til disse væsentlige fremskridt, idet han i sin afhandling ikke nævner andre
kilder, men det er et faktum, at man i Frankrig havde forslag fremme om træk
kanaler i fyr i 1740, og at englænderen Smeaton anvendte samme system endda
i et overbygget fyr, som opførtes i 1776 ved Spurn Point.

Løvenørn må have fundet Polheimers resultater tilfredsstillende,
idet han anvender hans system i den første opgave han stilles overfor :
nyindretning af fyrene på Nakkehoved. I januar 1799 foreslår han at
overbygge begge disse blusfyr med en lanterne af jern med vinduer og
med indvendig messingbeklædning. Det sidste er bemærkelsesværdigt,
idet det drejer sig om en metode til fremkaldelse af lysets reflektion,
der optræder som forløber for spejlene. Bekostningen anslår han til
16-1700 rdlr. Generaltoldkamret har sine betænkeligheder ved dette
nymodens påfund og foreslår, at kun det ene tårn overbygges, hvilket
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Løvenørn dog ikke kan tilslutte sig. Han beroliger kamret med en
erklæring fra mekanikus Mitchel, der siger, at når fyret er 3 alen fra
ruderne, kan disse ikke springe. Han får da også lov til at bygge
lanterne på begge fyrene.
Det er klart, at der under arbejdet opstår mange vanskeligheder. Det er jo
første gang, man arbejder med et sådant fyr i Danmark. Han eksperimenterer
sammen med murermester Braunbehrns i Helsingør, og denne får da også ved
licitationen arbejdet, „da han kender ideerne“. Tegningerne passerer bygnings
inspektør, professor Magens, men da han nævnes temmelig lidt i denne for
bindelse, er det givet, at den senere faste tilrettelæggelse af offentlige bygge
arbejder ved hjælp af den kongelige bygningsinspektør ikke endnu er ind
arbejdet. Træmodellerne til jernarbejdet laves af pælebukkermester Halkier,
støbearbejdet af grosserer Potter i København. Jernarbejdet, der udføres af
smedemester Gamst, oprejses og samles først i København af en smed, som
senere rejser til Nakkehoved for at opsætte det på stedet. Ildfaste sten bestilles
på porcelænsfabrikken i København, og der anskaffes jernriste. Der må også i
tide tænkes på at skaffe kul til fyrene, da losningen af kullene kun kan foregå
på visse tider af året, idet kulskibet ankrer op à
mil fra land, hvor
fiskerne fra Gilleleje losser kullene, som transporteres i vogne af egnens bønder.
Kopist i søkortarkivet („Chartarchivet“) N. Thykier antages 29/6 1799 som
fyrinspektør, altså i god tid for at han kan føre opsyn med byggearbejdet. Der
bliver besvær med tømmermand Hans Børresen, som siden 1792 havde fribolig
i den tidligere fyrpasserbolig mod at tilse de uanvendte fyrbygninger. Han
nægter at flytte og må købes ud. Landinspektør, kaptajn Recke påtager sig at
forhandle med fæsteren på Nakkegård Ole Reielsen om at overlade det nød
vendige landområde til fyret og fyrfolkene og at anlægge en vej, der natur
ligvis viser sig ikke at være færdig, da kullene ankommer, hvorfor man for
medelst 8 rdlr. lejer en vej over naboens jord. Der antages 4 bønder fra egnen
som fyrpassere. De begærer en instruks og vil fritages for opvartning om dagen
hos inspektøren, når der intet cr at forrette ved tårnet.

Der eksperimenteres og prøves og d. 1. maj 1799 udstedes kongelig
resolution om, at fyret vil blive tændt påny, og at der må bruges
6.285 rdlr. 72 sk. til indretningen og 3.000 rdlr. til driften. Vi er altså
nu langt foran de 1.500 rdlr. i Løvenørns indstilling i marts 1798,
men da havde han nok heller ikke hørt om Polheimers opdagelse
og havde slet ikke tænkt på fyrets overdækning, men beløbet er også
langt højere end de ekstra 16-1700 rdlr., han tænkte sig i januar 1799.
I det hele taget hviler der over budgetteringerne i disse år stor usik
kerhed.
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ii. januar 1800 udsender man meddelelse om, at fyrene vil blive
tændt d. 13. april, men endnu mangler der meget. Messingpladernes
størrelse og tykkelse diskuteres. De leveres fra værket i Brede. Løven
ørn foreslår en indretning for kullenes ophejsning med en udbygning
på tårnet ovenpå våningshuset samt en kran, han laver tegning til
risten i fyrene og er i det hele alle steds nærværende. 7. marts meddelte
Thykier, at spejlmageren var kommet og var begyndt at indsætte de
120 spejlglasruder, der var leveret af Frølich & Co. Fyrpasserne går
ham til hånde, og det er snefog. Tre dage efter er glassene sat i. Der
sprang 6 glas i varmen. 19. marts indberetter Løvenørn, at han har
foretaget en prøvetænding i dagslys i overværelse af mester Halkier,
bygmester Koch fra Christiania samt Braunbehrns. Det viser sig, at
generaltoldkamrets ængstelse for den nye fyrtype ikke er helt ube
grundet. Ved fyrets tænding i det vestre tårn blev heden for stærk,
og alle ruder sprang i vestsiden. Nogle af de tilstedeværende mente,
at man burde tage lanternerne ned og vende tilbage til det gammel
dags åbne kulbål, men Løvenørn fandt ud af, dels at fyrpanden var
gjort større i diameter og dybere end efter tegningen, dels at solen i
forbindelse med heden indefra havde fremkaldt udvidelse af jernet,
hvorved ruderne var sprængt. I østsiden var der derimod ikke noget
i vejen, for her afkølede den kolde østenvind både ruder og jern.
Ruderne var desuden lagt i kit i stedet for som foreskrevet i klæde.
Det må have været spændende for Løvenørn at overvære dette forsøg,
hvor hans egne ideer skulde bestå deres prøve, men hans dristighed
og iagttagelsesevne overbeviste ham selv om, at det nye var det rette.
Når risten gjordes mindre og ruderne lagdes om, vilde det blive godt.
Han siger videre : „Med de øvrige indretninger menes fyret at blive
fortræffeligt, især når messingbeklædningen kommer til“. Fyrværelset
(dvs. lanternen) „er ikke for meget opvarmet. Da oppasserne bekvemt
kan opholde sig der, når fyret først er tændt, er det let at passe, men
der må kun lægges lidt på hver gang og røres under“. Fyret kan
frembringe en 1J4-2 alen høj lue, ligesom trækket nu stemmer. Braun
behrns skal forandre trækrørene, som ikke var godt anbragt. Uagtet
tårnene er ens indrettede, er der dog forskel i trækken, hvilket for-
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mentlig hidrører fra trækrørene. I det ene tårn forblev røgen svævende
i lanternens overdel og sværtede ruderne. Nu er der lavet trækhuller
1 fodmuren som tidligere manglede. 15. april rapporterer Løvenørn,
at han har overværet fyrenes brænding den første nat og fandt dem
begge fortræffelige. Der var dog stadig lidt vrøvl i det vestre tårn,
hvor røgen i begyndelsen holdt sig svævende i kuplen og i det øverste
af lanternen, sandsynligvis fordi dækspladerne ikke sluttede helt. Han
kunde få en hånd imellem, men det bliver godt, når åbningen stoppes,
hvilket en smed må se på. Varmen i lanternen forårsager nu ingen
knuder, med mindre det er koldt udenfor, og fyret ved antændelsen
blusser for hastigt op, hvilket han har advaret fyrpasserne imod. Der
må påny ændres lidt ved fyrpanden.
Af senere indberetninger fra fyrinspektør Thykier kan man se, at der endnu
er nogle vanskeligheder med røgen, der ikke hastigt nok trækker ud af over
bygningen, hvorfor den gør den øverste række ruder uigennemsigtige, så de må
poleres hver halve time. Han vilde derfor gerne have indlagt ekstra trækrør,
men Braunbehrns mener ikke, det kan lade sig gøre. Fyret kan ses 7 mil til søs.
Af en indberetning fra Løvenørn 11 år senere forstår man, at der stadig er
vanskeligheder med røgen under opfyringen, men at denne plage nu synes
endelig overstået „ved at lave huller i fodmuren med opstående rør samt, hul
lernes udvidelse i gulvet og forandring ved skoddernes optrækning med snore,
hvorved tillige vinduerne afkøles“.
Som kuriosum skal nævnes, at fyrinspektøren kort før fyrets tænding fik
ordre til at indkøbe som inventar til fyret: 2 lange støvekoste, 2 korte do.,
2 ildkasser, 2 brændeøkser, 2 mindre økser samt 2 „ildpustere“. Han opfattede
de sidstnævnte som blæsebælge, hvorfor han også medtog en sådan fra Hel
singør, men han fandt det ikke muligt at anbringe den.
Tid efter anden fløj fugle mod fyret i stormvejr og knaldede ruderne. Ved
en lejlighed fløj en vildand således igennem ruden hen i kulgryden. Fyrinspek
tøren klager sin nød til Løvenørn, der anbefaler ham på taget over vindues
højde at udspænde net med 4 tommers masker mellem træstager.

Samtidig med Nakkehoved fyr blev også Kronborg lampefyr ny
indrettet. Løvenørn indsender tegninger og overslag. På et sent tids
punkt af sagen passerer tegningerne professor Magens, der ikke ses
at have foretaget ændringer, udover at han hos håndværkerne får
billigere priser frem, hvortil han formentlig har set sin opgave be
grænset. Hvor omfattende bygningsændringerne har været vides ikke.
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Det lyder alarmerende, når rentekamret i skrivelse af 19. jan. 1799
udtaler, at slottet vil „tabe i anseelse“ ved tårnets nedbrydelse, men i
vore dage kan vi lykkeligvis konstatere, at så drastiske skridt ikke blev
foretaget. Ved kgl. resolution af 1. maj 1799 godkendes overslaget:
etableringsudgifter 1282 rdlr. 32 sk., der må udredes en gang for alle
af den kongelige kasse, og 700 rdlr. til den årlige drift. Da arbejdet
udføres samtidig med Nakkehoved fyr, er de samme håndværkere og
leverandører impliceret. Allerede 6. juli 1799 kan generaltoldkamret
meddele Løvenørn, at kamret har foranstaltet alt, og at der kun
resterer lamperne, hvis forfærdigelse Løvenørn selv må besørge. Med
godkendelse af généralitéte t ansættes slotsforvalteren, kaptajn Nægier
som fyrinspektør for det beskedne honorar af 1 mark daglig, hvoraf
man vel tør antage at det korporlige arbejde udføres af de militære
vagter.
Selvom Anholt fyr i 1788 havde fået nyt tårn henledtes opmærksom
heden hurtigt påny på fyret. I febr. 1797 indberettede fyrinspektør
Schrøder, at hans bolig var i meget dårlig stand. Bygningerne var
nærmest ved at falde sammen, og de måtte i øvrigt også af hensyn
til sandflugten flyttes 200 alen. Et tilsyn bekræftede rigtigheden heraf.
Kun kulhuset og fyrfolkenes huse var brugelige. Det øvrige måtte
flyttes af hensyn til sandet. Bygningerne lå også for nær ved fyrtårnet,
idet gløder fra fyret havde antændt det gamle fyrmandshus. Branden
var dog hurtigt blevet slukket, men husene stod i fare for at blive
undermineret af søen. Der klages også over, at Anholts beboere øde
lagde klittagbeplantningen, hvorfor nyt klittagfrø blev plantet. Af
kammerjunker v. d. Maase købtes for et beløb af 400 rdlr. 1300 kva
dratalen jord i en afstand af 200 alen fra de gamle fyrbygninger, og
her rejstes da de nye bygninger, som Magens budgetterede til godt
6.000 rdlr. plus 1.285 r<^^rbrønd og brolægninger. Da bygningen
imidlertid kom til at koste ca. 12.000 rdlr., drejer det sig øjensynlig
om en fornyelse af personaleboligerne som helhed. Hvad selve fyret
angår må nævnes, at blusfyret senere i Løvenørns tid, i 1805 over
byggedes med en lanterne.
Tunø fyr blev det næste i rækken som „så lyset“. Det var slet ikke
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omtalt i Løvenørns indstilling af 2. marts 1798, men han rejste spørgs
målet endnu samme år. For at høre nærmere om behovet derfor og
indstillingen overfor bidrag hertil, udsendtes 11. aug. 1798 fore
spørgsler til en række amtmænd for at erfare skippernes stilling til
planen.
Deres opfattelser var højst forskellige. I Flensborg mente redere og skip
pere, at et vippefyr vilde gøre tilstrækkelig nytte, når der tillige på visse steder
blev udlagt søtønder. Man vilde dog gerne høre nærmere om bidragets størrelse.
I Eckernforde vilde man gerne være med. Skipperne i Horsens, Fredericia,
Vejle, Kolding, Åbenrå og Sønderborg viste sig også forstående, på sidstnævnte
sted udtalte man dog håbet om, at afgiften ikke måtte blive for trykkende for
søfarten. I Århus var man derimod afvisende, og interessenterne i færgeløbet
Kalundborg-Århus erklærede, at de ikke vilde betale til fyret, da smakkerne til
og fra Århus ikke passerede dette. Løvenørn måtte derfor meddele interessen
terne, at de gjorde sig et forkert begreb om den påtænkte fyrindretning, og at de
afgjort vilde få nytte af fyret, hvortil bidraget ikke vilde overstige 2 skilling
pr. kommcrcelæst for hver rejse. Efter denne besked tilbød færgelavsinteres
senterne, at de frivilligt vilde betale 2 rdlr. årligt for hver smakke, men først
når de var færdige med den ekstra ydelse, som de for tiden betalte til Kalund
borgs skibsbro. De slap i øvrigt helt for bidrag.

Løvenørn ønskede ikke etableret et vippefyr, og efter at amtmand
Morgenstierne havde indsendt en synsforretning over Tunø kirke,
udsendte generaltoldkamret endelig d. 18. dec. 1800 bekendtgørelse
om, at fyret til betryggelse og vejledning for sejladsen til og fra Lille
bælt og stederne på den jydske kyst vest for Samsø oprettedes som
lampefyr i kirketårnet på Tunø, der hidtil havde været sømærke, men
nu var blevet hvidtet og forhøjet 10 alen, hvorved det vilde blive
synligt på en betydelig længere afstand end før. Fyret vilde blive tændt
første gang d. 1. febr. 1801. Så langt op i tiden som indtil 1903 var
øens sognepræst tilsynsførende ved fyret.
I hurtig rækkefølge efter hinanden tændtes Bornholms og Gedser
fyr, det første 21. juni 1802, det andet 1. aug. samme år. De var begge
blusfyr med overbygget lanterne, og på begge havde lanternen ind
mod land en mur, hvis indvendige side mod fyret var beklædt med
messingplader. De var altså begge af samme type som Nakkehoved
fyr, og man havde draget nytte af erfaringerne fra opførelsen af sidst-
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Plantegning af de af englænderne anlagte fæstningsværker ved Anholt fyr
(„Fort York“). - Fyrdirektoratet.
Fort York, built by the English round the lighthouse on Anholt,
during their occupation of the island 1809—14.

nævnte fyr. Bornholms fyr, eller som vi i vore dage kalder det : Ham
meren fyr, var opført på det såkaldte Stejlebjerg,
sydvest for
Bornholms nordligste spids, godt synligt i farvandet på grund af sin
store højde, 272 fod over vandspejlet. Det var heller ikke det be
skedne fyr, som Løvenørn oprindelig havde tænkt sig anbragt på en
murpille, hvis udgifter han havde anslået til 300 rdlr. Fyret var an-
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bragt i et fyrtårn, der havde kostet 6.500 rdlr. Også Gedser odde fyrs
karakter var blevet ændret under sagens behandling. Løvenørn havde
oprindelig tænkt sig et lampefyr med anlægsudgifter anslået til ca.
2000 rdlr. og med en årlig udgift på ca. 550 rdlr., men efter at han
havde besigtiget stedet ændrede han standpunkt og ønskede et blusfyr.
Fra lokal side var der stærke ønsker om et fyr her. Landvæsenskommissær
Friis indberettede om indstrandinger på hans forstrand som følge af, at skip
perne antog Gedser for Darsser grund. Fyrtårnet anbragtes ca. 1 km indenfor
øens sydspids og til yderligere betjening af søfarten blev der af hensyn til den
farlige grund Trindelen, på brinken mod søen anbragt et dagmærke bestående
af en pæl med en sortmalet tønde, således at Trindelen lå i fyrets og dag
mærkets retningslinie. For mindre dybgående skibe kunde der sejles mellem
land og Trindelen, dog kun hvis man var vel kendt med farvandet eller brugte
lods. Løvenørn foreslog, at stedets lodser passede fyret, og at inspektionen over
lodes til skoleholderen i Gedser.

Efterhånden som fyrene rejste sig rundt omkring, steg de lokale
ønsker om fyr selvsagt. I hertugdømmerne opstod der ønske om fyr
på Femern bl. a. til brug for sejladsen på den slesvig-holstenske kanal.
Løvenørn mente, at Gedser fyr i nogen grad hjalp søfarten i Østersøen,
men for selve kanalsejladsen vilde Femern naturligvis være bedre.
Han henledte dog opmærksomheden på den påtænkte fart mellem
Lolland og Holsten, den der senere blev oprettet mellem Nysted og
Heiligenhafen, hvor en række mindre fyr til brug for færgefarten også
vilde hjælpe den almindelige søfart. Der bliver her senere tale om
Femerns sydøstpynt S tav er huk og Nysted kirketårn. Det var klart, at
disse ikke kunde blive af større betydning; forøvrigt inddroges de
også efter krigen, da færgelauget var gået ind og ruten ophørt. For
at et fyr skulde være af virkelig værdi, skulde det ligge højt. Syd
spidsen af Langeland med en høj placering af fyret omtrent som
Bornholms fyr vilde derfor være bedst. De tre fyr Bornholm, Gedser
og Langeland vilde på fortrinlig måde korrespondere med hinanden.
Sejladsen ad den holstenske kanal vilde blive tilgodeset ved små fyr
langs Kieler fjord.
Denne sejlads fik i løbet af nogle år 3 lampefyr : ved Bulk ved indsejlingen
til Kieler fjord, på en bastion på fæstningen Frederiksort på dette sted, hvor
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Tunø kirke med fyr, installeret 1801 på det til formålet forhøjede kirketårn. Nordisk Pressefoto.

Tunø church with light, installed i8oi.
fjorden var snævrest samt ved kanalmundingen. Det førstnævnte af disse fyr
betjente dog også de forbisejlende skibe, som ikke vilde i Kieler fjord, f. eks.
dem der skulde ad Eckernførde fjord. Fyrene udgik af dansk administration
i 1864.

Fyret på sydspidsen af Langeland blev også til virkelighed. Det op
førtes i 1805 ved Fakkebjerg. Selvom dette fyr senere er udgået af
fyrlisten, idet det i 1905 erstattedes af Keldsnor fyr, eksisterede det dog
i et århundrede, og det er navnlig interessant derved, at vi har fuld
stændige tegninger bevaret af det, og at det i udpræget grad repræ
senterer en fyrtype, som Løvenørn udviklede på basis af egne er
faringer og lån fra Sverige og England. Fyret var en sekskantet
bygning med forneden seks hvælvinger med vindfang af samme type
som Polheimers fyr på Kulien. På tilsvarende måde kunde også her
jernskodder forneden i trækkanalen variere trækken i denne. Løvenørn
5
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beskriver selv fyret og dets pasning på tilsvarende måde som foran
nævnt i omtalen af Nakkehoved fyr., men der er til konstruktionen
føjet et par finesser af stor interesse, nemlig anordninger til røgens
uddrivning og til at holde luften frisk i lanternen og vinduesglassene
klare. Til sidstnævnte formål er der nemlig under hvert fag vinduer
trekantede flade kasser, anbragt indvendig på lanternens mur og med
hul forneden gennem muren, hvorigennem luften udefra passerer ind
og fordeler sig som en jævn strøm op langs indersiden af alle ruderne,
hvorved disse holdes klare, og ikke som tidligere er udsat for at
sprænges ved varmen fra fyret. Røgen på det åbne kulbål drev ud
gennem et højt konisk rør i tagets midte, senere forsynet med en
bosvelsk ventilator. Ved hættens drejelighed for vinden opnås, at
røgen, drevet af den indstillelige træk, passerer ud af hætten i læ
retning. Løvenørn er ved dette fyr i høj gæld til Polheimer, men også
til englænderen John Smeaton, der i 1776 opførte det tidligere omtalte
overdækkede blusfyr ved Spurn Point af en ret lignende type. Vi ved,
at Løvenørn under arbejdet med Nakkehoved fyr indkaldte et engelsk
skrift, der omtaler dette fyr (det er vel også muligt, at Polheimer har
kendt det), men der er ingen tvivl om, at Løvenørn selv videre har
udviklet disse forgængeres resultater med sine egne, rige erfaringer,
og det må vistnok siges, at Fakkebjerg fyr repræsenterer det mest
fuldkomne inden for denne fyrtype, som utvivlsomt har været langt
bedre end man i vore dage er tilbøjelig til at forestille sig, men som
nyere opfindelser inden for det optiske fag snart gjorde gammeldags.
Var Fakkebjerg det mest fuldkomne blusfyr i Danmark, var det
nemlig også det sidste af denne type, som blev installeret her. Ny af
konstruktion i Danmark blev derimod Christiansø fyr. Det vil erindres,
at Løvenørn i 1798 havde foreslået dette som et blinkfyr for at adskille
det fra Bornholms (Hammeren) fyr.
Blinkfyret er ligesom Polheimer-konstruktionen af svensk oprindelse. Dets
konstruktion går tilbage til en ældre type, det såkaldte oscillerende fyr, der til
dels kendes fra det finske Utö fyr i 1753, men som må siges at være opfundet
af Jonas Norberg (af ubekendte grunde også undertiden betegnet Johan Nordquist), der var knyttet til modelkamret i Stockholm. Som ved Christiansø i
forhold til Hammeren gjaldt det for Norberg ved Korsö om at lave et fyr, der
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Christiansø blinkfyr.
Model i Handels- og Søfartsmuseet, udført efter de originale tegninger.

Model of the earliest Danish catoptric flashing light on Christiansø, 1805.
lod sig skelne fra det nærliggende Landsorts åbne blusfyr. Det fuldførtes i
1757 og bestod af to store lanterner, 24 fod fra hinanden, hver med to for
gyldte reflektorer. Hvert fjerde minut drejedes lanternerne horisontalt frem og
tilbage ved hjælp af et maskineri og gav således lyn, der varierede efter den
observerendes retning mod fyret. Et samtidigt billede viser, at lanternerne dreje
des ved hjælp af stænger, som stod i forbindelse med et urværk, der var anbragt
i fyrets centrale lanterne, som kun havde til opgave at rumme dette maskineri,
r*
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Fyret kan ikke have været helt dårligt, da det først i 1852 erstattedes af et
almindeligt blinkfyr. Norberg forbedrede denne oscillerende type i fyret på
Örskär i 1769, men hans snille nåede sin klimax i Garlsten (Marstrand) fyr,
som han udførte i 1781 som verdens første blinkfyr. Lyskilden var her 3 store
lamper, der hver betjente 2 store reflektorer og i mellemrummene mellem disse
3 mindre lamper, hver med en enkelt reflektor, altsammen anbragt på arme, der
drejedes rundt af en lodret akse, som blev trukket af et urværk.

Det var dette fyr ved Carlsten, som Løvenørn var så begejstret for,
og som han kopierede i fyret på Christiansø.
På tilsvarende måde som ved Carlsten sad lampesystemet i Chri
stiansø fyr på vandrette arme, der udgik fra en lodret træaksel, som
blev drevet af et urværk. Der var 3 lamper hver med 4 væger, en
rund i midten og 3 flade uden om den runde. Hver lampe sad i
brændpunktet for 3 flade, parabolske, forgyldte kobberspejle af en
diameter på 4 fod, men på ydersiden af hver lampe var der desuden
anbragt 3 små hulspejle af sølv, placeret således, at de kastede de
udfaldende lysstråler fra lamperne tilbage mod de store parabolspejle,
hvorved lysvirkningen blev betydelig forøget. Fyret gav 3 blink i
minuttet, og omgangshastigheden kunde kontrolleres ved hjælp af
nogle drejelige brede vinger, der roterede om en vandret akse, og
som ved den forskellige luftmodstand, der fremkom efter vingens
indstilling, fremkaldte en hastigere eller langsommere rotation.
Blinkfyrene betegnede selvsagt et mægtigt fremskridt. Foreløbig
var de mindre udbredte og tjente især til gennem deres blink at give
søfolk mulighed for at skelne dem fra nærliggende faste fyr, men ved
dem blev man jo i det hele taget mere uafhængig af de gamle kost
bare blusfyr, og da senere opfindelsen af linsen forøgede lampefyrenes
lysstyrke, har de fået stor udbredelse og har deres store værdi ved
igennem varieringen af blinket nøjagtigt at kunne identificere det
pågældende fyr.
I begyndelsen var blinkfyrene såvel som andre lampefyr hæmmede af lam
pernes stærke tilbøjelighed til at ose. Men efterhånden nåede man frem til langt
bedre lamper. I 1789 opfandt Aimé Argand lampen med det dobbelte lufttræk.
Argandbrænder en har rørformig væge og kunstig lufttilførsel. Ved den hule
cylindriske væge kunde man forbrænde en stor mængde af belysningsmaterialet,
der desuden forbrændte fuldstændigere uden at ose, ved at der lededes luft både

Fakkebjerg fyr, tændt 1806. Stik af Grosch efter P. Hiorth. Forneden ses til
venstre fyrpandens rist, til højre aftrækshætten, der som en vindfløj bevæges
af vinden. - Handels- og Søfartmuseet.

Plan of Fakkebjerg light, first lit 1806.
til den udvendige og den indvendige overflade af vægen. Det næste fremskridt
var indførelsen af lampeglasset, der blev opfundet af Lange. Det virkede som
en skorsten og forbedrede forbrændingen ved tilførslen af træk, hvorved man
kunde give flammen den dobbelte højde.

i. aug. 1818 tændtes Stevns fyr, det sidste store fyr, som byggedes i
Løvenørns tid. Det var opført på Stevns klint 140 fod over vandspejlet
i et hvidt tårn, der altid skulde holdes hvidkalket for at virke som
sømærke om dagen. Løvenørn har omtalt det nærmere i et skrift,
udgivet i 1821, som han i 1822 fremlagde i Videnskabernes Selskab.
Han nævner her, at fyret til adskillelse fra det faste blusfyr ved Fal
sterbo på den svenske side af Øresund var et blinkfyr, der viste blink
hvert halve minut. Det havde seks lamper hver med sin parabolske
reverber. Lamperne var af den argandske type, men var fabrikeret
af M. Lenoir i Paris, der havde forbedret lamperne ved at formindske
deres diameter fra 1 tomme til 6 linier, et fremskridt som Løvenørn
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anså for betydningsfuldt, idet lyskilden derved lettere kunde anbringes
i parabolspejlenes brændpunkt, hvorved reflektionen blev mere effek
tiv, og lamperne mere oliebesparende end de større.
Om den øvrige virksomhed må nævnes, at udbruddet af krigen med
England i 1807 naturligvis medførte, at fyrene slukkedes. Når de
engelske skibe sværmede rundt i de danske farvande i fjendtligt øje
med var det jo ikke den danske regerings formål at berede dem vejen
ved hjælp af de danske fyr. Englænderne var betydeligt besværet
heraf, især savnede de Skagen og Anholt fyr. Ved det førstnævnte
sted udstationerede de derfor en tidligere brander „Fury“ som fyr
skib, og ved Anholt udlagde de en gammel fregat „Proselyte“, og da
denne blev skruet ned af isen i 1809, valgte de at bemægtige sig øen
for at holde fyret brændende i tårnet frem for at søge en ny udlægning
på det udsatte sted. Som bekendt byggede de omkring fyrtårnets fod et
mindre fæstningsværk med kassemat, Fort York (endnu bevaret).
Til vejledning for færgefarten over Store Bælt fandtes der små
faste lampefyr ved Halsskov og Knudshoved ; det sidstnævnte fyr in
stalleredes før 1750 som et vippefyr til brænde og kul, men ændredes
siden til lampefyr. På Halsskov oprettedes 1727 af postvæsenet et
blusfyr med en fyrkurv, det samme som endnu står i fyrmesterens have
som en rest fra svunden tid. Det kan som et kuriosum nævnes, at det
endnu så sent som i 1904 anvendtes af D.S.B. i tåget vejr. 1810 an
bragtes det nævnte lampefyr, der var et spejlfyr, i bygningen på
lygtebanken umiddelbart bag ved blusfyret. Lampefyret ved Knuds
hoved oprettedes i 1809. Det havde 7 halvconisk-parabolske reverberer, men erstattedes i 1822 af en enkelt siderallampe. Et almindeligt
parabolspejl dannes ved, at en kobber- eller messingplade hamres i
parabolsk form, dvs. en parabel drejet om sin vandrette akse. Drejes
en parabel om sin lodrette akse gennem brændpunktet og bortskæres

Stevns fyr, efter stik i skrift af Løvenørn. Fyret har 6 argandske lamper, forsynet
med lampeglas og anbragt i brændpunkterne for 6 parabolske reverberer.

Stevns Light in 1818, with Argand lamps and parabolic reflectors.
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den inderste del, så der kan anbringes en lampe her3 fremkommer
sideralspejlet, der er konstrueret i 1818 af franskmanden BodierMarcet. Denne konstruktion har den fordel, at man med en enkelt
lampe opnår en meget stor lysstyrke og kan kaste lyset ud i alle
retninger, hvilket netop skulde ske ved Knudshoved. I 1809 instal
lerede Løvenørn ligeledes for postvæsenet et blinkfyr på Sprogø. Det
havde 5 lamper, der forsynedes med olie fra en fælles oliebeholder
i apparatets midte. Lyset reflekteredes af 5 parabolske reverberer og
forstærkedes ved at passere plankonvekse linser, det første beskedne
eksempel på linsefyr i Danmark.
Disse fyr betjente kun færgefarten, og på grund af krigsforholdene brændte
de kun til visse tider og var til at fjerne hurtigt. Vi har et kuriøst tilfælde fra
1817. Der var fremkommet et forslag fra opsynsmand Petersen ved færgefarten
om at forøge kapaciteten af Knudshoved postfyr for at det kan tjene den al
mindelige skibsfart igennem bæltet, og fyrinspektør Henne får ordre til at
undersøge sagen nærmere på sin tjenesterejse. I sin besvarelse d. 25. juni 1817
erkender Henne, at fyret kunde være til nytte for skibsfarten i almindelighed,
men farten igennem bæltet var så ubetydelig, at den ikke vilde kunne betale
udvidelsen, og da et stadigt fyr kunde give de søfarende anledning til ved hjælp
af fyret at stikke igennem bæltet om natten for at unddrage sig strømtolden,
fandt han ikke foranstaltningen hensigtsmæssig for nærværende. Det faldt godt
i tråd med regeringens almindelige tilbøjelighed til at fastholde trafiken
igennem Øresund for sundtoldens skyld. Toldens vigtigste administrationssted
var nu engang ved Helsingør.

Endelig er der at bemærke, at Skagens fyr efter krigen i 1816 for
synedes med lanterne, hvorved det sidste af blusfyrene var overdækket.
Løvenørn havde allerede i 1798 ønsket undersøgt, om fyret her kunde
ændres efter Polheimers system. Arbejdet med ombygningen medførte,
at fyret blev slukket i midten af juni, hvorfor Det kgl. octr. Sø
assurance Kompagni androg om, at der, mens byggearbejderne stod
på, rejstes et midlertidigt vippefyr ved Skagen. Henstillingen kan
næppe være blevet fulgt, da den fremkom samtidig med den forlængst
annoncerede slukningstid.
Også den nystartede dampskibsfart gav problemer. I august 1821
indsendte auditør Steen Bille som reder for Danmarks første damp
skib H/S „Caledonia“, der jo gik i rutefart mellem København og
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Siderallanipe, installeret i 1822 på Knudshoved fyr. - Stik efter P. J. Hjorth.

Design for sideral lamp 1822 (Knudshoved Lighthouse).

Kiel, andragende om at måtte opretholde en række småfyr langs
ruten : 1 ) en enkelt vokslys-flamme i løjtnant Dichmanns pigeværelse
i Dragør, hvor der almindeligvis i forvejen brugtes lys, 2) i nogle
vinduer i lodshusene ved Albuen, 3) på Fæmø Slette, 4) på Fejø
Slette, 5) på Avernakke rev, 6) på en bondegård på Rågø, 7) ved
Prøvestens batteri og 8) ved Trekroners batteri. Alle vegne drejer det
sig om et enkelt simpelt vokslys, som tænkes anbragt med fjeder under
som i karetlygter for altid at holde sig i bestemt højde, og han vilde
lade dem brænde til de slukkedes af sig selv efter ca. 6 timers forløb
og kun de ugedage da dampskibet passerede. Sandt at sige havde Bille
ikke regnet med, at det var nødvendigt at gøre en sag ud af disse
fyr, og han havde også i forvejen truffet arrangementet og meddelt
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dette i en annonce i „Hamburger Börsenhalle“, men den havde
Løvenørn opdaget og foranledigede derfor ansøgningen. Sig så ikke,
at det danske fyrvæsen ikke nu var vel organiseret. Man må formode,
at Bille havde en skælm i øjet, da han om lygten ved Albuehusene
skrev, at den næppe kan forveksles med Fakkebjerg fyr.

Udlægningen af Danmarks første fyrskib.

Læseren vil have bemærket, at der foran intet er meddelt om,
hvorledes det gik Løvenørns forslag om at oprette fyr på Læsø. Grun
den hertil er simpelthen den, at dette spørgsmål var det umuligt for
myndighederne at blive enige om. Det diskuteredes gennem lange år,
bl. a. også fordi det stod i forbindelse med muligheden af at opnå
forhøjede bidrag fra de søfarende magter hertil. Det vil erindres, at
Løvenørn opfattede fyr på Læsø som så betydningsfulde, at kravet
herom netop var egnet til at fremkalde tilbud om sådanne bidrag.
Resultatet blev, at man tilsidst udlagde et fyrskib, og da tanken om et
sådant i visse kredse havde været levende igennem meget lang tid,
vil det være rimeligt at se lidt nærmere på fyrskibenes historie.
På fyrskibenes område var Danmark ingenlunde foregangslandet. Det blev
England, der først udlagde et fyrskib. Tanker herom dukkede frem allerede
i slutningen af 1600-tallet, idet man fra privat side i 1679 foreslog et fyrskib
udlagt ved Nore uden for Themsmundingen. Trinity brødrene modsatte sig
tanken. Lodser og søfolk var imidlertid interesserede, idet man anså fyrskibe for
de eneste midler, hvorved de talrige skibsforlis på sandbankerne ud for Eng
lands østkyst kunde modvirkes, og i 1731 lykkedes det da at få Nore fyrskib
etableret. I løbet af 1700-tallet og i begyndelsen af det følgende århundrede
udlagdes derefter en halv snes stykker.

Med søfartens internationalitet in mente måtte man vente, at
fyrskibene snart skulde brede sig også i de danske farvande, men det
skete ikke. Her var der ganske vist intet Trinity House, som kunde
se sin fordel i at modsætte sig denne nydannelse ; her var det stats
administrationen der påtog sig udviklingen, men de samme betænke
ligheder som oprindeligt gjorde sig gældende i England over for
usikkerheden ved flydende fyr, næredes i allerhøjeste grad af den
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Det gamle blusfyr ved Halsskov, som endnu i 1904 anvendtes af DSB i tåget
vejr. — Foto i Fyrdirektoratet.

Open coal fire at Halsskov, in use until 1904.

danske fyradministration, uagtet de forlængst var overstået i den
engelske søfartsnation.
Også de danske grunde i farvandene voldte søfarten vanskelig
heder. Et af de vanskeligste punkter var Læsø Trindel. Den er be
liggende 13 km n.t.ø. for Syrodden, den østligste pynt af Læsø, og
lå netop på alfar vej for den internationale søfart over Kattegat ned
gennem Sundet. Siden 1561 havde der på denne grund været udlagt
en klokke tønde, men i stormfuldt vejrlig sprængte den jævnlig sin
fortøjning. Pasning og tilsyn havde ladet noget tilbage at ønske,
hvilket vi bl. a. ser et udtryk for i handelstraktaten mellem Danmark
og Nederlandene af 15. juni 1701, i hvilken det i § 31 bl. a. hedder:
„iligemåde skal der lægges en ny tønde på Trindelen med en klokke
på“. Den farlige grund havde ofte givet anledning til bekymringer,
også fordi Danmark havde forpligtet sig til en afmærkning.
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1747 udkastede generalskibsmåler Brinch første gang tanken om på Trin
delen at udlægge et flydende fyr, der dog skulde inddrages om vinteren. Hans
plan blev taget under overvejelse af admiralitetet, der vel var klar over, at
det i England havde vist sig, at sådannne fyr var mulige, men man fandt dog
alligevel, at det var umuligt i Danmark på grund af isen om vinteren, og fordi
man mente, at fyret ikke kunde ligge fast.
I 1786 beskæftigede man sig påny med sagen. 10. febr. 1786 afgav kom
mandør Lous betænkning herom, men kom, hvad tanken om et fyrskib angår,
til samme resultat. Derimod anbefalede Lous at opføre faste fyr på Læsø. Han
fandt endog, at der burde være tre fyr her og anbefalede, at der samme sommer
foretoges opmålinger på østkysten af Læsø og blev tegnet et kort, en tanke
som vandt admiralitetets tilslutning.

Der måtte naturligvis tænkes på midler til gennemførelsen af pla
nerne, og 6. marts 1786 underrettedes derfor udenrigsminister A. P.
Bernstorff om forslaget, idet man tilføjede, at de foreslåede tre fyr
vilde koste adskilligt. A. P. Bernstorff var enig med kamret heri, men
var ligeledes af den opfattelse, at det var nyttigt, at alle skibe, som
havde gavn af fyrene, også betalte til dem, og det kom naturligvis an
på de søfarende nationers samtykke. Rusland og Preussen havde ønsket
flere fyr oprettet i Østersøen, Holland var også interesseret. Dette
land havde f. eks. til anlæggene af fyrene på Nakkehoved og de på
tænkte på Bornholm og Christiansø bevilget 4 sk. pr. læst for lastede
og 2 sk. pr. læst for ballastede skibe. Sverige vilde næppe deltage i
afgiften, og England vilde det nok knibe med. Grev Bernstorff vilde
gøre alt for, at de fremmede søfarende selv ansøgte om anlæggelse af
disse fyr. Han mente derfor, at forslagene om fyrene på Læsø, Born
holm og Christiansø foreløbig burde lægges tilside. Desuden burde
fyrene på Nakkehoved og Kronborg, forinden der var truffet en af
gørelse, „ikke tændes uden med sådan forsigtighed, at deraf ikke skulde
kunne udledes forbindtlighed til på egen bekostning at vedligeholde
dem“.
I okt. 1788 var det nye fyr på Anholt færdigbygget, og det medSprogø fyr, det første beskedne eksempel på linsefyr i Danmark, indrettet ï 809.
— Efter stik i skrift af Løvenørn.

Sprogø Light, the first use in Denmark of a dioptric light ( 1809).
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deltes Bernstorff, at det vilde blive tændt 14. marts 1789. Bernstorff
svarede, at han havde årsager til at tvivle på at få alle søfarendes
tilslutning til at bidrage til fyrenes indretning alene ved underhandling
med hofferne. Han vidste derfor ikke andet middel, end at man
formåede de fremmede konsuler i Helsingør til at forhandle indbyrdes
om at forlange de fremmede skippere til at betale et forholdsmæssigt
bidrag til disse fyr. Også assurancekompagnierne kunde måske an
modes om bidrag. Efter overvejelse af sagen besluttede generaltoldkamret at skrive til direktøren for Øresunds Toldkammer om at søge
lejlighed til „på den tienligste og bedste måde at bibringe de frem
mede konsuler i Helsingør nytten af de foreslagne nye fyrers an
tændelse for søfarten i almindelighed og for dem selv, siden farten
igiennem Sundet ved den større tryghed og veiledning rimeligen
vilde tiltage, og formåe dem til at anholde om disse fyrers antændelse“.
Tolddirektøren lod underhånden denne meddelse gå videre til kon
sulerne.
Det er sandsynligt, at denne fremgangsmåde bar frugt, idet uden
rigsministeren d. 20. okt. 1792 kunde meddele generaltoldkamret, at
den danske konge havde approberet et forslag fra England og Holland
om at udlægge to fyrskibe, et ved Trindelen og et ved Anholt rev til
sikkerhed for sejladsen i Kattegat, og kongen havde samtidig befalet
udenrigsministeren at overdrage generaltoldkamret i forening med
admiralitetet at foretage det fornødne både til udførelse af de nævnte
anlæg og til fastsættelse af fyrafgiften og iværksættelsen af dennes
opkrævning. England og Holland havde nemlig samtidig tilbudt, at
deres landes handelsskibe skulde erlægge deres andel af omkost
ningerne. Man antog desuden, at de øvrige magter ikke vilde mod
sætte sig afgiften ud fra den engang vedtagne regel, at hvad de
første magter, der i største tal besejlede Sundet, indgik på, også vilde
blive rettesnor for de øvrige.
A. P. Bernstorffs bekendte diplomatiske evner havde altså i for
bindelse med de søfarendes behov foreløbig bragt sagen i et gunstigt
leje, men der var endnu langt igen. Det viste sig, at de danske myndig
heder ikke havde sympati for flydende fyr; man henviste til den
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afdøde overlods, viceadmiral Lous’ betænkeligheder, som i fuldt mål
næredes også af generaladjudant Løvenørn.
Det vil erindres, at Løvenørn i sin indstilling af 2. marts 1798
havde foreslået to faste fyr opført på Læsø. Denne sag forelagdes
signalkommissionen, der frygtede, at to fyr her vilde blive forvekslet
med Nidingens to fyr. Den vilde derfor hellere nøjes med et fyr her,
og til gengæld opføre et fyr til på Skagen, udover det, som allerede
fandtes, og lægge det i retning af revet. Løvenørn kunde ikke tiltræde
dette og vilde foretrække at lægge et sådant nyt fyr ved Hirtshals
(Harshals) på Jyllands vestkyst. Overfor denne tanke fremførte
admiral Wleugel, at skulde der være et fyr ved Hirtshals, måtte der
for ikke at forvirre de søfarende være to ved Skagen. Der var altså
mange meninger om den sag, hvorfor kollegiet fandt det rimeligst at
henvise spørgsmålet til en kommission, der da også af kongen blev
nedsat d. 16. maj 1800. Den omfattede fem søofficerer, hvoriblandt
kommandørkaptajn Løvenørn, samt to koffardifolk, koffardikaptajnerne Kiølsen og Krøyer. Kommissionen skulde overveje mulighederne
for at anlægge et flydende fyr ved Trindelen „eller hvorledes faste fyr
kunde i andet fald gøre samme nytte“ ; man var altså i kommissoriet
inde på eventuelt at lade tanken om et fyrskib falde.
Fra udenlandsk side var det ikke alene de fremmede konsuler i Helsingør, der
var aktive i sagen. 9. dec. 1799 fremsendte den engelske handelsmand Henry
Taylor i North Shields et brev til sin handelsforbindelse i Helsingør, huset
Chapman, Brown & Duncan, der via admiralitetskommissær Tuxen ved Told
kamret gik videre til Løvenørn. Taylor behandlede indgående farerne ved
sejladsen gennem Kattegat. Mange søskader vilde kunne være undgået, om
der lå flydende fyr på Trindelen og Anholt rev. Nordgående skibe kunde forlise
på Anholt rev eller komme i bekneb mellem Kulien og Swederön, om de af
frygt for revet under vestlige vinde holdt for østlig. Havde de klaret Anholt rev,
kunde de for at undgå Trindelen blive tvunget over mod den svenske skærgård,
og sydgående skibe var ikke bedre farne. For nylig var seks skibe gået tabt på
Anholt og to på Nidingen. Han ønskede også et tredie fyr på nordenden af
Bornholm for at forebygge risikoen fra Sandhammerens rev. Lignende be
tragtninger gjorde Taylor gældende i en avisartikel i „The Hull Packet“. Da
der i de følgende år ikke skete noget i Kattegat, rettede Taylor i februar 1804
endnu en henvendelse til sin helsingørske forbindelse. Han er nu i stand til at
glæde sig over, at et fyr på Bornholm er oprettet, men i Kattegat er det stadig
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galt på trods af de skrækkelige søskader, som stadig sker. Taylor beder det
helsingørske firma om at gøre forestillinger hos den danske regering om de to
fyrskibe i Kattegat, „som De kan forsikre det danske admiralitet, vil med glæde
blive betalt af enhver skibsreder, og denne gunst blive påskønnet af alle, der
handler på Østersøen“. Han slutter med nogle betragtninger, i hvilke han
erkender, at flydende fyr må inddrages om vinteren.
I sit svarbrev til Tuxen redegør Løvenøm nærmere for sit syn på fyrskibe,
som det vil være naturligt her nærmere at belyse. Løvenørn finder nok flydende
fyr fortræffelige, men de kan ikke ses på nogen videre afstand, dels fordi fyret
ikke kan få nogen særlig højde over vandet, dels fordi det er vanskeligt at
skaffe lanterner med stærkt lys, da der ikke kan anbringes reverberer, og lygten
hænger i en bestandig bevægelse ved skibets slingren. At man kan tale med
folkene ombord i fyrskibet - hvilket Taylor havde anført som en fordel - anså
han for uden betydning, og det kan i hvert fald ikke ske i blæsevejr. At man i
tåget vejr kunde anvende klokker og trommer på et fyrskib, anså han for
næsten aldeles unyttigt, da de ikke kan høres, når man er til luvart for revet.
Skulde et flydende fyr komme af lave, eller drive fra sin plads, hvilket han ved
er sket med de engelske fyr, var det så meget farligere, idet andre skibe da vilde
forfejle deres kurs og komme i ulykke. Man kan derfor kun anlægge flydende
fyr nær ved land, hvorfra man kan føre tilsyn med dem og komme dem
til hjælp.
Løvenørn fremfører desuden, at det ikke var første gang, at der fra England
var fremkommet andragende om flydende fyr i Kattegat. Sagen har af den
danske regering været taget nøje under overvejelse, en undersøgelse er for
anstaltet og en betænkning er afgivet af folk, som er beskikket dertil. Af de
forannævnte og flere andre grunde havde man fundet disse fyr betænkelige,
ja havde endog frarådet dem som en højst farlig sag. I stedet havde man til
rådet faste landfyr på Læsø, en sag som i øjeblikket var under overvejelse.
Med disse bemærkninger til Tuxen havde Løvenørn givet udtryk for re
sultatet af den ovennævnte kommission. Kommissionen turde ikke betragte de
engelske farvande, hvor fyrskibe havde været udlagt i trekvart århundrede,
under samme synsvinkel som farvandet omkring Læsø. Løvenørn selv anfører
udtrykkeligt, at han vilde være den første til at foreslå et flydende fyr ved
Læsø Trindel, om der havde været en havn ved Læsø at lægge skibet ind i,
og dersom man havde et hjælpemiddel at bringe i anvendelse, når det skulde
ske. En moderne vurdering af sagen må her erkende, at det dengang var en
langt vanskeligere sag at bringe et skib bort fra dets position. Datidens fyrskibe
havde ikke egen motorkraft eller kunde bringes af vejen ved bugsering af
dampskibe. De var henvist til at manøvrere ved hjælp af deres sejl, og man
forstår let vanskeligheden herved, når det naturligvis måtte være storm og
isgang, som tvang fyrskibet bort fra station. At manglen af en havn ved Læsø
kunde udfyldes ved at bygge en, lå heller ikke i tidens tankegang. De danske
havne, selv de allerfleste købstadshavne, var særdeles ringe. De blev først for
bedrede effektivt et godt stykke op i 1800-tallet, og at anlægge en havn på
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Fyrskib Nr. i, udlagt på Læsø Trindel 1829. Model i Handels- og Søfartsmuseet,
udført efter de originale tegninger.
Model of the first Danish lightship, Læsø Trindel 182g
(Trade and Maritime Museum, Elsinore).
Læsø faldt helt uden for datidens tankegang, også for Løvenørn, uagtet han
også var chef for tilsynet med havnene.
At Løvenørns standpunkt til udlægning af fyr ved Læsø virkelig skyldtes
frygten for det farlige farvand må fremgå af den omstændighed, at han
personligt foranledigede udlægning i 1815 af en lodsgaliot med ophængt fyr
lygte på den yderste flade grund af Ejderens udløb, en sag der var rejst og
afgjort allerede i 1807 - den foreliggende tegning er signeret af den køben
havnske skibsbygmester Eskildsen 1807 - men som først kunde virkeliggøres
efter krigen. Det var altså ikke mundsvejr, når han udtalte, at han ikke havde
noget imod fyrskibe i sig selv.

I det lange løb lod spørgsmålet om et fyrskib ved Læsø sig dog
ikke udskyde. Det var stadig fra engelsk side, at man pressede på.
I april 1826 fremkom en adresse med egenhændige underskrifter af
153 skibskaptajner. De tilbød at yde % penny pr. registerton i afgift
6
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fra den dag fyret blev tændt. Løvenørn var kort forinden død. Hans
efterfølger i embedet, kommandørkaptajn Henne, havde heller ikke
fuld tillid til et fyrskib her, i hvert fald som eneste fyr. I en betænk
ning af 19. jan. 1827 udtalte han, at han måtte betragte et flydende
fyr på Trindelen alene for at være af alt for indskrænket nytte og en
farlig vejledning for de søfarende, hvorimod han anså et sådant fyr
i forbindelse med et fast fyr på Læsø som den hensigtsmæssigste vej
ledning og „en uskatterlig velgerning for de søfarende“.
Ved kgl. resolution af 13. marts 1827 nedsattes en ny kommission
til behandling af spørgsmålet med pålæg om at udarbejde forslag til
samt overslag over en fyrindretning på Læsø i forbindelse med et
flydende fyr på Trindelen. I modsætning til Løvenørn blev Henne
ikke medlem af kommissionen. Der sad her et par repræsentanter
for kommercekollegiet samt desuden major v. Prangen i ingeniør
korpset, direktøren for søkortarkivet, kaptajnløjtnant Zahrtmann og
søetatens fabrikmester, kaptajn Schifter, sidstnævnte naturligvis som
skibsbygningsteknisk sagkyndig.
Kommissionen ønskede først og fremmest en opmåling foretaget
af Trindelen samt en undersøgelse af, hvorvidt „ualmindelige lokale
tilfælde fordre særegne anstalter“. Opmålingen blev foretaget af
premierløjtnant Aschehoug og udførtes i sommeren 1827.
19. maj 1828 afgav kommissionen betænkning. Den omfattede
forslag og overslag såvel til en fyrindretning på Læsø som til et
flydende fyr ved Trindelen, hvad der jo også var blevet pålagt den,
men det fremgår desuden af den senere brevveksling, at det også var
kommissionens egen anskuelse, at begge disse fyrindretninger var
nødvendige. Den tidligere anførte tanke om to faste fyr i land var
drøftet, men frafaldet til fordel for et landfyr, opført på Læsøs østkyst
80 fod over vandfladen på det sted, hvor det vestlige fyr havde været
påtænkt. Man havde desuden overvejet om fyret skulde være et gas
fyr, men havde efter indhøstede erfaringer fra England forladt denne
tanke. Et blinkfyr vilde være det bedste ; fremfor et reverberfyr fore
sloges anvendt et linsefyr af Fresnels kontraktion, idet lyset her sam
ledes i en lampe med fire koncentriske væger. Denne konstruktion
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vilde også være praktisk derved, at man fra fyrtårnet om natten kunde
signalisere fyrskibets fraværelse fra dets station ved at blænde to ved
hinanden liggende linser., hvorved der fremkom en mørk mellemtid ;
om dagen kunde man give underretning om fyrskibets fravær ved at
hejse et rødt flag fra fyrtårnet. Udgifterne til gennemførelsen af for
slagene beregnedes af kommissionen til 36.920 rdlr. rede sølv for fyr
skibets vedkommende, med årlige driftsudgifter for dette på 5.785 rdlr.
rede sølv, medens landfyrets installation budgetteredes til 73.421 rdlr.
rede sølv, heraf alene 12.300 rdlr. til det fresnelske linseapparat. De
årlige udgifter til landfyret ansloges til 2.700 rdlr., hvoraf et formodet
olieforbrug på 6.000 pund vilde andrage 1.150 rdlr. årligt. De sam
lede installationsudgifter vilde således beløbe sig til 109.341 rdlr. rede
sølv, de årlige driftsudgifter til ca. 8.425 rdlr.
Det var store summer, der måtte give anledning til overvejelser, ikke mindst
i den fattige periode, som landet efter krigen med England var kommet ind i.
Da udlægning af et fyrskib desuden var noget nyt for Danmark, var det natur
ligt, at kommercekollegiet ønskede nærmere oplysninger i forbindelse hermed.
Kommissionen mente, at af naturbegivenheder vilde kun isdrift tvinge fyrskibet
bort fra dets station. Kun ved hjælp af et fyrskib vilde det være muligt nøj
agtigt at markere selve Trindelens beliggenhed. I tiden fra 21. dec., da fyr
skibet måtte inddrages, til begyndelsen af marts var faren for skibsfarten
ganske vist størst, men efter et gennemsnit fra de sidste fire år passeredes
Sundet i januar og februar kun af 125 skibe. Kommissionen gentog sine be
mærkninger om det hensigtsmæssige i også at have landfyret, ligeledes for ved
hjælp af dette at kunne markere fyrskibets fravær fra station, hvoraf må fremgå,
at man ikke helt stolede på, at det kun var om vinteren, at dette kunde be
frygtes. Resultatet blev foreløbig, at kongen ved resolution af 12. aug. 1828
befalede bygning af fyrskibet „for at opfylde det ønske, som den engelske
regering ved sin herværende gesandt har ladet ytre“. Om kongen også vilde
bestemme sig for landfyret beroede hovedsageligt på, om der var udsigter til,
at finanserne kunde få en godtgørelse herfor fra skibsfarten, „thi i modsat fald
måtte det måske findes nødvendigt at blive stående ved det første forsøg, som
Vi nu for tiden have besluttet at foretage“. Der kom imidlertid ikke noget fast
fyr på Læsø. Først i 1922 oprettedes et fyr på Syrodden.

Tegningerne til det vedtagne fyrskib var udarbejdet af fabrikmester
Schifter. Det blev bygget på grosserer Jacob Holms værft i Strandgade
på Christianshavn for en tilbudssum af 36.400 rdlr. rede sølv exel.
fyrapparatet. Det var skonnertrigget med to master og havde fyr6*
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apparatet anbragt på den agterste mast. Det var et fast fyr med 20
kardansk ophængte kobberlamper med tilhørende reverberer op
hængt inden for en „jernpolygonramme“, der kunde hejses i stilling.,
når fyrskibet ved hjælp af sin sejlkraft var kommet på sin station.
Fyrapparatet var leveret af mekaniker J. P. Repsold i Hamborg. Fyr
skibet afgik til sin station i juli 1829 og fyret tændtes for første gang
natten mellem 14. og 15. juli.

Fyr afgifter.
Det fremgår af foranstående, at det danske fyrvæsen fra at være
en mindre institution, omfattende temmelig få fyr, fra Løvenørns
tiltrædelse af ledelsen i slutningen af 1790-erne i løbet af få år
udviklede sig til en stærk samlet ledelse og med oprettelse af en lang
række fyr og modernisering af andre. Det var derfor også naturligt,
at man tog bekostningen ved hele dette nye apparat og pålægning af
afgifter, der kunde betale denne udvikling, under overvejelse.
Fra fyrvæsenets oprettelse i 1561 havde man fyrafgiften i Sundet,
der betaltes af alle skibe, som passerede dette farvand, med de fri
tagelser og nedsættelser der var indbefattet i de forskellige traktater,
Danmark i tidernes løb havde afsluttet. Denne afgift var beregnet som
refusion for udgifterne til de oprindelige tre fyr Skagen, Anholt og
Kulien, og da det sidstnævnte fyr udgik af dansk administration i
1660 måtte Danmark i refusion til Sverige til stadighed erlægge en
sum af 7.000 rdlr. sølv årlig. Men udover de nævnte fyr var en række
nye opstået, og til disse betaltes særskilte afgifter af de skibe, som
passerede fyrene, hvorfor der ved hvert fyrs oprettelse indførtes af
gifter til de pågældende fyr. Vi har set, at dette princip endnu blev
drøftet ved oprettelsen af Tunø fyr.
I det lange løb måtte en sådan ordning være uholdbar, og man kom
da ind på en drøftelse af en afløsning heraf. I 1797 foretoges et
overslag over omkostningerne ved de allerede oprettede fyr og ud
gifterne til dem, der var bragt i forslag, tilligemed en beregning af
læs te tallet af de skibe, som i 1797 passerede fyrene, og hvad fyraf-
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gifterne pr. læst efter det hidtidige princip vilde omfatte. Der skulde
indvindes ialt 32.658 rdlr. foruden fyrpengene i Sundet. Til illustration
af det hidtidige betalingssystem skal nævnes fyrafgifterne til Rundø
fyr i Norge. Til dette fyr betaltes 6 sk. pr. træ- el. kommercelæst efter
ladningens indhold af alle skibe fra Bergen til Irland, Skotland, vest
siden af England og derfra til Bergen samt de skibe „som blive for
slagne til Trondhjems stift eller Sundmøre og der søge havn, når de
ej før have betalt“. Nordfarjagterne som besejler Bergen fra 16. aug.
til i. april pr. rejse 2 sk. læsten, andre jagter på handelstogt, og som
ekspederes ved toldseddel fra købstæderne i Trondhjems stift til
Bergen eller andre sønden og østen for liggende steder 4 sk. læsten
pr. rejse. Det er klart, at et sådant afgiftssystem med et stærkt
voksende antal af fyr måtte blive altfor kompliceret. Det fremgår
ligeledes af oversigten, at man i beregningerne for anlægsudgifterne for
gamle såvel som for projekterede fyr havde vedtaget det princip at
beregne 4 %’s rente af kapitalen og 2 % for vedligeholdelse og re
parationer, for det projekterede blinkfyr på Christiansø dog 3 %.
Resultatet af overvejelserne blev forordningen af 24. nov. 1802 om
en almindelig fyrafgift af skibsfarten. Den begrundedes netop med det
store antal nye fyr og de mange moderniseringer, som det var billigt,
at skibsfarten udredte som den næringsgren, der umiddelbart nød godt
af og betryggedes ved fyrvæsenet. Der fastsattes forskellige takster.
Som eksempel nævnes, at skibe til og fra steder uden for Europa
erlagde 18 sk., fra og til europæiske havne 16 sk., fra og til Øster
søen 10 sk. alt pr. kommercelæst. Fra norske farvande var taksterne
lavere ; fartøjer på 2 kommercelæster og derunder, nordlandsjægter
samt skibe til og fra vestkysthavnene var helt fritagne, de sidstnævnte
dog kun hvis de ingen fyr betjente sig af. Det fastsloges udtrykkeligt,
at fyrpengene i Sundet vedblivende skulde erlægges. Det havde været
under overvejelse, hvorvidt der skulde oprettes et fond for fyrvæsenet,
ringevæsenet „og deslige til søfartens nytte“, nu fyrvæsenet var blevet
en regulær statsinstitution, eller om beløbene for fyrafgiften skulde
indgå i statskassen. Man valgte det sidste, sikkert bl. a. af den grund,
at det over for udlandet var lettere at skjule de beløb, som indgik fra
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de forskellige fyrafgifter. I fredstid erstattede afgiften nemlig runde
ligt udgifterne til fyrene. Desuagtet blev afgiften på grund af krigen
og for at dække udgifterne til havneanlæggene ved Humlebæk og
Fladstrand ved forordningen af 2. april 1810 forhøjet med 50%, et
tillæg som senere bibeholdtes. Det vedtoges da i stedet, at general
toldkamret årlig skulde forelægge kongelig majestæt rapport om
fyrvæsenets indtægter og udgifter og om de opsparede eller manglende
summer de enkelte år.
Da løsningen af fyrsagen på Læsø senere kom under overvejelse,
blev det påny drøftet at indføre en forhøjelse af fyrafgiften i Sundet,
som flere magter som nævnt havde stillet i udsigt at ville gå med til,
men regeringen måtte erkende med sig selv, at der ikke var nogen
økonomisk basis herfor. Desuden lå bag disse overvejelser hensynet
til øresundstolden og frygten for den harme mod sundtolden, som
en forhøjelse vilde medføre, og derfor traf man den beslutning endelig
at lade dette spørgsmål falde, som havde optaget regeringen i henved
et halvt århundrede.

HOVEDLINIER I FYRVÆSENETS

HISTORIE
fra 1830 til iQ43
Af

John Nielsen
den periode i fyrvæsenets historie, som stedse vil bære
navnet „den løve nørnskecc, og det tidsafsnit, der har fået navn
efter fyringeniør C. F. Grove, ligger omtrent et kvart århundrede, og
netop den omstændighed, at ingen enkeltpersons navn er blevet knyttet
til disse år, kunne måske fremkalde det indtryk, at udviklingen inden
for fyrvæsenet for en tid var gået helt i stå.
Et sådant indtryk ville imidlertid være ganske misvisende. Fyr
væsenet bestyredes i denne periode direkte af General-Toldkammerog Kommercekollegiet, indtil det ved overgangen fra enevælden til
folkestyret 1848 henlagdes under marineministeriet. Fra 1841 til 1848
bestod der et særligt „Kanal- og Havne- Fyr- Industri- og Fabriks
kontor“ som en underafdeling af kollegiet. Tilsynet med fyrvæsenets
arbejder var lagt i hænderne på havne- og fyrinspektør C. A. Leth, og
hvad kollegiet og han fik udrettet i de tyve år fra 1830 til 1850, var
i virkeligheden imponerende. I dette tidsrum oprettedes ikke mindre
end 18 fyr og udlagdes 2 fyrskibe. Blandt disse fyr findes nogle af
Danmarks vigtigste : Hirsholm 1838, Fornæs 1839, Hesselø 1841,
Hanstholm 1843, Revsnæs 1844, Kegnæs 1845, Møen 1845 og Vejrø
1846 samt fyrskibene Drogden 1838 og Anholt Knob 1842. Hertil kom
så enkelte fyr i de tyske dele af „Monarchiet“.
Men inden vi går over til en nærmere omtale af nogle af disse fyr,
vil det have sin betydning at se lidt på de ydre forhold, der skabte
betingelserne for deres oprettelse. Sagen var jo nemlig den, at landet
allerede i slutningen af tyverne kom ind i en opgangsperiode. Det er
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forbavsende at se, hvor hurtigt Danmark - også hvad angår handel
og søfart - rettede sig efter statsbankerotten i 1813 og den store land
brugskrise i 1828. I årene efter krigen med England havde køb
mændene i Hamborg næsten helt ødelagt den danske transithandel
og søfart, navnlig den, der hørte hjemme i København, fordi Ham
borgerne gav udstrakt kredit til de danske provinskøbmænd. Men,
som sagt, allerede i slutningen af tyverne begyndte det at lysne, skibs
farten var atter ved at komme igang, og som følge heraf begyndte
man også at stille krav om en bedre fyrbelysning. I første række gjaldt
disse krav farvandet vest for Læsø og ruten ned gennem Storebælt.
Sejladsen fra Skagen ned til Øresund frembød ikke så store vanskelig
heder, man havde jo Læsø Trindel fyrskib, Anholt fyr og fyrene på
Kulien, Nakkehoved og Kronborg. Men den nordlige indsejling til
Storebælt var fyr- og vagermæssigt ganske forsømt, ja man havde
ovenikøbet slukket fyret på Sprogø. Det vanskeliggjorde naturligvis
sejladsen i Bæltet, men - så utroligt det end lyder - det var netop
meningen. Da sagen flere år senere kom til behandling, oplyste den
kgl. Commissarius i stænderforsamlingen, at når Sprogø fyr var blevet
slukket, skyldtes det, „at dets Antændelse meget vilde lette Besvigelsen
af Tolden derved, at Skibene ubemærket om Natten snige sig igjennem“. At man ved fyrets slukning i høj grad udsatte postruten og
den ikke-toldpligtige sejlads i Bæltet for fare, synes ikke at have
generet det høje kollegium. Rent bortset fra det navigatoriske blev
det slukkede Sprogø fyr også på anden måde savnet. I en „Haandbog
for Reisende i Kongeriget Danmark“ af Eiler Hagerup Tregder fra
1824 omtaler forfatteren bl. a. Korsør. Meget var der jo ikke at
fortælle eventuelle turister om Jens Baggesens fødeby, men havnen
kunne da i hvert fald bruges. Hr. Tregder spadserede altså en aften
stund ned på havnen, og idyllen udeblev ikke : „Synet af tvende
smukke Fyr ved Indløbet, af Lampe- og Stenkulsfyret på Halsskov
og af de skønne Fyr på Sprogø og Knudshoved forøger Behagelig
heden ved Spadseregangen om Havnen i den stille Aftenstund“.
Men næppe havde gamle Løvenørn, der havde oprettet fyret efter
postvæsenets specielle ønske, lukket sine øjne, før Korsørianerne blev
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berøvet synet af „det skønne Sprogøfyr“, og således var der ved året
1830 ikke et eneste fyr til hjælp for de skibe, der kom fra Skagen og
skulle ned gennem Storebælt, og det var efterhånden ikke så få.
Tilstanden var ganske uholdbar, og allerede i 1830 blev den første
alvorlige klage indsendt til Admiralitetet. Den var forfattet af 12
bæltskippere, som anmodede om at få oprettet fyr på Hirsholmene,
Fornæs, Refnæs og Hesselø samt udlægning af vagere i Læsø Rende,
på Dvalegrund, Rimen, Naveren, Kalkgrund, Refnæs og Bolsaxen.
Gen.-toldk.- og Kommercekollegiet nedsatte derpå en kommission, som
i 1832 fremkom med en betænkning, i hvilken det hedder, at der
burde oprettes fyr på de ovennævnte fire steder samt på Hjelmen,
og at Sprogø fyr snarest burde tændes igen.
Foreløbig skete der ikke videre i sagen. Først i stændermøderne i
1835-36 blev klagerne taget op til behandling. Der var nemlig blevet
indsendt en ny klage angående samme sag af agent Bruun fra
Assens samt 45 skibsredere i Svendborg, Rudkøbing og Fåborg og 4
handlende i Nyborg. Skibsfarten gennem Bælterne var nu kommet
op på ca. 3000 skibe om året, og alene i Svendborg tolddistrikt indbetaltes hvert år ca. 1500 rbd. til fyrkassen. Det måtte derfor anses
for rimeligt, at en del af disse penge blev brugt til bedre sikring af
sejladsen ad den vestlige rute ned til og gennem Storebælt. Den kgl.
kommissarius i stænderforsamlingen mente dog, at man først burde
ordne forholdene i Drogden, men iøvrigt blev man enige om at gen
oprette fyret på Sprogø, at oprette fyr på Hirsholmene, Fornæs og
Hesselø, samt at udlægge vagere i Læsø Rende, på Bolsaxen („Bolsakken“) og ved Refnæs.
Disse forhandlinger, der findes refererede i Stændertidende for 1836,
afgav i virkeligheden grundlaget for de nærmestfølgende års betyde
lige udvikling af fyrbelysningen i de danske farvande og kan derfor
sidestilles med den mere kendte betænkning af 1854, grundlaget for
C. F. Groves livsværk.
Medens diskussionen indenfor fyrvæsenet i 1830’erne således især
drejede sig om den vestlige rute, foretog man samtidig en del for
bedringer og mindre nyanlæg andetsteds, således på den lille 0 Kyholm
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ved Samsøs NE-spids. Her var der i gamle dage, - under pesten i
1710-11, - blevet indrettet et „Pesthus“ for Jylland, og i 1801 var der
blevet anlagt et fæstningsværk på den lille 0, med kommandant og
soldater fra fynske regimenter. Denne fæstning blev nedlagt i 1814,
og i stedet for blev der oprettet en stor karantænestation med havn,
bygget af hofbygmester J. H. Koch. Til havnens brug anbragtes et lille
roterende spejlfyr i et trætårn, som vi senere vil få lejlighed til at
omtale igen.
Det lille Kyholm-fyr var altså et roterende spejlfyr, et eksempel på,
at man i disse år helt gik bort fra kulfyrene og opstillede spejlfyr, faste
eller roterende, hvor lejlighed gaves. En sådan modernisering foretoges
f. eks. i 1833 ved Nakkehoved-fyrene. Året i forvejen var et amerikansk
skib gået på grund ved Gilleleje ved højlys dag, - hvad kunne der så
ikke ske om natten ! Som anduvningsfyr til Sundet var Nakkehoved
fyrene af stor betydning, og man var klar over, at de nu var for
gammeldags. Således gik det til, at det i maj 1833 „behagede Hans
Majestæt at bifalde at de ved Nakkehoved værende Blusfyr maa
forandres til 2de faststaaende Lampefyr med Reverberer“.
Allerede i august foretoges ændringen, og to meget fine herrer, Hs. Højvelbårenhed Hr. Etatsråd, Deputeret Lehmann og Hr. Kammersekretær, Fuldmægtig
P. Hjorth blev udpeget til at konstatere virkningen. Dette skete, såvel fra søen
som fra den svenske kyst, med ct særdeles tilfredsstillende resultat. Fyrets
personale blev grundigt indøvet i pasningen af de nye apparater af en nord
mand, hr. lampist Hammer. Alt var således i bedste orden. Den eneste, der
ikke fandt alt i orden, var hovedpersonen selv, Nakkehovedfyrenes inspektør
(fyrmester), den kendte krigsråd Faber. Det vestlige fyr havde fået 18, det
østlige 8 spejllamper, og det var umuligt for Faber at kontrollere alle disse lys
fra sin bolig. Han måtte altså ud i fri luft i de kolde vinternætter, og da han
led af asthma, frygtede han det værste. Han udbad sig derfor gratis lægehjælp
og medicin, og hvad enten det nu var medicinen der hjalp, eller han på anden
måde kom over forskrækkelsen, så varetog han dog sin gerning endnu i 13 år.

Men vi vender tilbage til 1832, for i dette år blev det første større
fyr efter Løvenørns død opført. Det var fyret på Femern. Indtil da
havde de mange skibe - bl. a. de første dampskibe, - der besørgede
forbindelsen mellem København og Kiel, ikke haft andet at støtte sig
til før indløbet til Kieler fjord end kulfyret ved Gedser og kulfyret
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Marienleuchte på Femern, opført
1832. Bemærk tavlen med Frederik
VI’s navnetræk. — Fot. Willbrandt,
Burg (Femern).
Marienleuchte on the island of
Femern, erected 1832.

ved Fakkebjerg. Navnlig var det smalle farvand gennem Femern Bælt
et farligt sted, og der var da heller ingen diskussion om nødvendig
heden af et fyr her. Men det trak ud med virkeliggørelsen, hvilket
naturligvis skyldtes englænderkrigen, statsbankerotten og de svære
år i tyverne. Men i 1832 blev fyret på Femern endelig opført. Det var
et smukt og stateligt tårn, 28 meter højt og forsynet med den tids
fineste udstyr : roterende spejlfyr med et blink hvert halve minut,
således at det nemt kunne skelnes fra Gedser og Fakkebjerg, der endnu
på den tid var lukkede kulfyr. Da man to år senere ændrede Gedser
fyr til spejlfyr, lod man det vedblive at være fast fyr.
Det nye Femern-fyr, der blev opført på den høje skrænt i Oldenborg Huk
ved Puttgarden, vakte stor opsigt både i kongeriget og i udlandet. Det var jo
nemlig det første store fyr opført efter Løvenørns død, — i samfulde 14 år (siden
Stevns fyr 1818) var der kun blevet tændt det lille fyr på Kyholmen, - og
desuden havde dette arbejde kongens allerhøjeste bevågenhed. Det blev rejst
efter kgl. befaling, og når man, også fra fyrvæsenets historie, kender den grun
dighed, hvormed Frederik VI satte sig ind i alle offentlige sager, kan man være
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sikker på, at kongen virkelig selv havde interesseret sig for det nye fyr, og dette
bekræftes til overmål derved, at kongen ønskede fyret opkaldt efter sin dron
ning Marie Sophie Frederikke, og at fyret skulle tændes første gang på hendes
fødselsdag, den 28. oktober.
„Med højt Jubelraab modtoges fra de samlede Øboere Hans Majestæts
Kongens Befaling, at det ny Fyr skulde beæres ved Navnet „Marieleuchte“, at
saaledes Kongens ny Velgierning for Skibsfarten skulde til evige Tider forenes
med et Navn, der er Alle saa dyrebart“. Om indvielsen kunne man læse
følgende i avisen : „Fra Fehmern er modtaget Efterretning om, at det ny, der
paa Øen oprettede Blinkfyr er tændt ved Højtideligheden i Anledning af
Hendes Majestæt, vor elskede Dronnings Fødselsdag. Staden Burgs og Øens
Honoratiores vare indbudne til denne Høitidelighed, og en umaadelig Mængde
Folk fra hele Øen bedækkede Omegnen af den gamle Borgs Høide, saavidt Øjet
kunde skue. Endog Søen vrimlede af Skibe og Baade for at hilse det nye Syn,
da det deilige Efteraarsvejr begunstigede denne Folkefest. Efter Solnedgang
blev et smukt Fyrværkerie afbrændt fra Fyrtaarnet, medens Lamperne i Blink
fyret tændtes“.
„Længe efter Midnat glædede Mængden sig over det vexelvis fremskinnende
og forsvindende skiønne Lys, der nu for bestandigt skal blive en Lygte i Mørket
og en sikker Veiledning gjennem Havets Bølger“.

Som fyrinspektør (d. v. s. fyrmester) fungerede i mange år en for
henværende dansk artilleriofficer, Peter Suenssen. Naturligvis mistede
vi „Marienleuchte“ i 1864 sammen med alle de andre fyr i hertug
dømmerne, men om forhåbentlig kort tid vil dette fyr atter få en
fremtrædende rolle i dansk trafik, da det ligger netop der, hvor den
nye Rødby-Femern færgerutes skibe kommer til at lægge til i Puttgardens havn, og det bærer stadigt den danske dronnings navn.
Som tidligere anført havde den kgl. kommissarius i stænderfor
samlingen 1836 antydet, at det var regeringens opfattelse, at fyrbe
lysningen først og fremmest burde tage hensyn til sejladsen på Køben
havn. Her fandtes de store firmaer og rederier, og herfra udgik den
faste dampskibsrute til Kiel. Derfor lød parolen : først Sundet, siden
alt det andet. Og således blev det. Man begyndte med at oprette et
fyr på Trekroner. Så mærkeligt det end lyder, havde der, bortset fra et
privat fyr, indtil 1836 ikke været noget offentligt fyr ved indsejlingen til
Københavns havn, og dette havde da også medført, at flere skibe var
strandet i Kastelsbugten. Derfor blev oprettelsen af fyret på Trekroner,
Københavns første havnefyr, en stor begivenhed. I Archiv for Søvæsen
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(VIII, 1836) kan man læse, at „Regeringen har herved vundet et nyt
Krav paa Almeenhedens Erkientlighed“. Den erkendtlighed slap re
geringen billigt til, for det sensationelle fyr var ikke andet end en lygte
til at hejse på en pæl på volden. I lygten var monteret en sideralspejllampe. Det nuværende jerntårn kom først 22 år senere.
Den næste opgave var belysningen af Drogden, - altså igen den
østlige rute, der fik „priority“. Men det gik heller ikke af uden pro
tester. En indsender i Archiv for Søvæsen bemærker, at „det har altid
været Landets Fyrpolitik, at ikkun een Vej til Østersøen, den gennem
Sundet, maatte forbedres og belyses“. Han peger på, at man i sin tid
oprettede et fyr på Tunø (i Tunø kirketårn, 1801) for at hjælpe
færgefarten mellem Kalundborg og Århus, medens det burde have
været anbragt på Refnæs, hvor det tillige ville have hjulpet sejladsen
i Storebælt. Bag hele denne strid mellem Vest og Øst har der natur
ligvis ligget et stille ønske fra General toldkammer- og Kommercekollegiets side om at lede så meget af sejladsen som muligt gennem
Sundet, fordi man her var sikker på at få Øresundstold og fyrpenge,
medens man, som vi hørte, havde svært ved at undgå toldsnyderier i
Bælterne.
Helt glemte man nu ikke farvandene udenfor Sundet. 1834 fik både
Gedser og Fakkebjerg spejlapparater, og året efter fik Skagen fyr et
stort fyrapparat med 19 lamper i parabolske spejle, anbragt i to cirk
ler over hinanden. Her er altså tale om det „gamle“ Skagen fyr
fra 1747, der jo står endnu, og som efter en 100-årig tornerosesøvn
(1858-1960) muligvis i en nær fremtid atter vil få et blussende kulfyr
på toppen, dog ikke til brug for skibsfarten, men som et kulturhistorisk
minde, der kan lyse ved festlige lejligheder. Året efter (1836) blev
Anholt fyr også ændret til lampefyr med 19 spejle, og i 1837 kom
turen til „Bornholms Fyr“ også kaldet Stejlebjerg, der stod omtrent,
hvor det nuværende Hammerens fyr blev bygget i 1872. Også det fik
et fast spejlfyr.
Imidlertid havde regeringen lagt sine planer for den sydlige del af
Sundet, og i 1837 blev der udlagt et fyrskib i Drogden. Det var fyr
skibet fra Læsø Trindel (nr. 1), der blev lagt ned i Drogden, syd for
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Dragør, medens Trindelen fik et nyt fyrskib (nr. 2). Man havde været
noget i tvivl om, hvorvidt skibet i Drogden skulle være et lodsskib med
fyr eller et fyrskib med lodser. Den kendte marinekaptajn L. de
Coninck, der var medlem af kommissionen for sejladsen i Drogden,
stillede sig ret tvivlende overfor spørgsmålet om, hvorvidt det i det
hele var muligt at benytte Drogden om natten. „Den lods er endnu
ikke født, der kan tage et skib op gennem Drogden ved nattetid“,
sagde han, og han pegede på, at der i det sidste ti-år var gået ca. 300
skibe på grund i Drogden. At sejle op til København om natten ville
sikkert kræve op imod en halv snes fyr. Men fra privat søkyndig side
hævdedes det, at dette var ganske overdrevet. F. eks. havde kaptajn
Hess på dampskibet „Frederik VI“ mange gange taget sit skib gennem
Drogden op til Dragør uden andet lys end en lygte, som skibets ejer
havde ladet tænde på Dragør havnemole. En halv snes fyr for at få
skibene sydfra op til København var en så fantastisk ide, „at denne
påstand næppe behøver videre belysning“. Men tiden har givet kap
tajn de Coninck ret, endog i uanet grad, for farvandet fra Drogden
fyrskib op til København belyses nu, ifølge den officielle danske fyr
liste, med ikke mindre end 40 lys, nemlig 7 fyr, 17 lystønder og 16
havnefyr !
Efter at man således havde ændret alle vigtige kulfyr til spejlfyr og
forbedret forholdene i Sundet ved Trekronerfyret og Drogden fyrskib,
tog man fat på den opgave, der nu ikke mere lod sig afvise, nemlig
belysningen af Vcsterrenden ned langs Jyllands østkyst. Herom skriver
„En praktisk Sømand“ : „Efter indsamlede Beregninger befarer aarligen et Antal, af ikke mindre end 2.500 Skibe Farvandet langs
Jyllands Østkyst, og uagtet et særdeles Sømandskab udmærker disse,
størstedelen danske Sømænd, saa forlise dog aarligen flere Skibe paa
Holmene (Hirsholmene) og andre Steder paa Jyllands Østkyst,
hvilket ene kan tilskrives en manglende Veiledning af Fyre, som,
anbragte paa andre Kanter af Riget, bringe Regieringen saa velfortient Hæder“. Det skal siges, at da Kommerce-kollegiet først tog
fat på sagen, manglede det hverken på energi eller penge. Allerede
i 1838 tændtes det så hårdt tiltrængte fyr på Hirsholm. Et forslag
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Hanstholms første fyr 1842, der blev
nedrevet. Bemærk den revnede mur under
det buede vindue og de faste spejle over
og under de roterende linsefag.
Hanstholm lighthouse, 1842.

om at oprette dette fyr på Sæby Kirke i stedet for på Hirsholm fandt
med rette ikke bifald. „Sømandens eneste og første Bøn, efter at være
kommen Skagen ind, er : kunne vi blot faa Holmene i Sigte“. Hirsholmfyret fik roterende spejlapparat i et, med fyrmesterboligen
sammenbygget, lavt, firkantet tårn, der står den dag i dag, dog uden
lampe, efter at man i 1887 opførte det nye, 27 meter høje granittårn.
Det gamle fyr og fyrmesterboligen blev opført af mursten. Man havde
endnu ikke tænkt på at udnytte øens eget materiale, de mægtige sten
hobe, hvoraf Hirsholmene er dannet. Men det kom senere. Ikke blot
er Aalborgs ældre dele brolagt med sten fra Hirsholm, også fyrvæsenet
har brugt Hirsholm-granit ved opførelsen af flere fyr (Nordre Rønner
1880, Lodbjerg 1884 og Hirsholm nye fyr 1887).
I 1839 fortsattes arbejdet med opførelsen af fyret på Fornæs, der
også fik et roterende spejlapparat. To år efter (1. nov. 1841) tændtes
fyret på Hesselø, indrettet på samme måde, i et muret tårn, der 24 år
senere afløstes af det nuværende. Anholt fyr blev moderniseret i 1842,
idet de 19 faste spejllamper fra 1836 erstattedes med Argand’ske
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lamper og rotationsapparat. Samme år blev Korsør ledefyr forsynet
med spejllamper og anbragt på et par nye, runde, murede tårne.
Endelig blev der oprettet en ny fyrskibsstation, nemlig på Anholt
Knob, hint meget farlige rev, hvor så mange skibe i århundredernes
løb var strandet.
Hovedbegivenheden i 1842 indenfor det danske fyrvæsen var
imidlertid en helt anden, nemlig den, at man for første gang her i
landet fik et fyr med linse. Det var fyret på Kronborg, hvis spejl
apparat blev ombyttet med en linse, der gav hvidt, fast lys. Ganske
vist havde Løvenørn, som omtalt i det forrige afsnit, forstærket spejl
lyset i sit Sprogøfyr ved hjælp af en plankonvekslinse, men en særlig,
til erstatning af spejlene beregnet fyrlinse fremkom først 9 år senere i
Frankrig. De første linser til fyrbrug var konstrueret af den berømte
ingeniør Fresnel (kendt for sine undersøgelser af lysets interferens og
bøjning) til brug for det franske fyrvæsen og var blevet opstillet i
Corduan-fyret på den franske vestkyst allerede i 1823, men det danske
fyrvæsen havde i de magre år i tyverne ikke været i stand til at følge
med i udviklingen, og i trediverne havde man haft nok at gøre med op
rettelsen af stærkt påkrævede nye fyr og med moderniseringen af
mange ældre.
Men i 1842 nåede altså linsefyret til Danmark, og det var meningen,
at man samme år ville anbringe et stort linseapparat i det nye fyr,
der var under opførelse ved Hanstholm, det første fyr på Jyllands
vestkyst. Det blev der nu ikke noget af, for der skete et uheld, - et ret
enestående uheld, tør man nok sige, og den uheldiges navn var
Sibbern, den meget kendte „Muurmester, Borgerrepræsentant og
Capitain G. N. Sibbern, Kjøbenhavn“.
Sibbern var en højt agtet entreprenør, der netop i disse år havde siddet i den
kommission, der skulle opføre Thorvaldsens Museum, og hans ord havde så
megen vægt, at museets skaber, Bindesbøll, — ikke helt frivilligt — måtte ændre
sine tegninger på grund af visse, af Sibbern påviste, tekniske fejl. Kommercekollegiet havde nu engageret Sibbern til at bygge Hanstholm fyr med tilhørende
boliger, og arbejdet gik rask fra hånden, — muligvis lidt for rask. Tegningerne
var leveret af arkitekt Holgreen, der skulle føre tilsyn med arbejdet på stedet,
medens etatsråd Koch havde overopsynet på kollegiets vegne. I oktober ankom
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T.v. rigsrådsmedlem, konsul Alfred Hage (1803-72), der i 1858 rettede skarpe
angreb mod fyrvæsenets økonomiske dispositioner. T.h. arkitekt N. S. Nebelong
(1806-71), som byggede flere fyr.

Alfred Hage, Member of the “Rigsråd”, and N. S. Nebelong, architect.

lanternen, noget forsinket, og blev, trods den sene årstid, monteret på toppen
af tårnet. Men kort tid efter rapporterede fyrinspektør (fyrmester) Wørmer,
at tårnet ikke kunne bære lanternen. En kommision blev derfor i november
sendt op til Hanstholm, og den indberettede, at tårnets murværk var for svagt,
og at tårnets top ikke passede med de originale tegninger, hvorfor lanternen
ikke kunne fastgøres på betryggende måde.
Sibbern forsvarede sig med næb og klør: Han havde udført alt nøje efter
kontrakten. En ændring ved hvælvingen lige under lanternen (vagtkammeret)
var foretaget efter arkitekt Holgreens egen ordre, hvilket Sibbern ikke havde
kunnet forhindre, da hans kontrakt lød på, at der kunne foretages „en eller
anden ændring“ under opførelsen, hvis den tilsynsførende ønskede det. Mur
værket var godt nok, men han var villig til at indrømme, at han muligvis havde
misforstået kontrakten m.h.t. murtykkelsen. Kontrakten inddeler tårnmuren i
en øverste, mellemste og hederste del, og Sibbern havde opfattet „nederste del“
som tårnets fundament under jorden, medens kollegiet mente den nederste del
over jorden. Sibberns protest foranledigede kollegiet til at forelægge sagen for
kammeradvokaten, der imidlertid frarådede proces, da kontrakten ganske af
gjort var utydeligt affattet og en retslig afgørelse derfor meget risikabel for
kollegiet. Således stod sagerne ved begyndelsen af 1843, da der skete noget
vistnok ret enestående : Sibbern tilbød at rive hele det nye tårn ned til grunden
og opføre et nyt for egen regning, nøjagtigt efter kollegiets fortolkning. Dette
skete virkelig. I løbet af 1843 opførtes Hanstholm fyr påny, og fyret tændtes
7
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i december samme år. Medens Sibbern betalte gildet, byggedes fyret af kollegiets
tilsynsmand, arkitekt Jacobsen, og det viste sig så bagefter, at kollegiet havde
ladet et helt andet og dyrere fyr opføre, end det på originaltegningerne viste. I
den anledning udgav Sibbern alle sagens akter i en trykt redegørelse med til
hørende tegninger, og ved gennemlæsning af dette materiale, navnlig skrivel
serne fra kollegiet, får man det bestemte indtryk, at kollegiet (3. section) på
flere punkter har behandlet Sibbern uretfærdigt.

Det i Hanstholm fyr anbragte linseapparat var af samme art som
Fresnels første linsefyr, dog med 12 linsefag i stedet for Corduanfyrets
8. Over og under linserne var der anbragt et system af spejle, som
reflekterede de over og under linserne udgående stråler, men ikke del
tog i linseapparatets rotation. Samme år ( 1843 ) tændtes i Skotland et
stort i. ordens linsefyr ved Skerrywore, hvor disse spejle allerede var
erstattet med prismeringe.
I de nærmest følgende år fortsatte man med oprettelsen af nye fyr :
Revsnæs (1844), Møn (1845) °S Kegnæs på Als (1845), der alle
fik faste linser. Tårnene var sammenbygget med fyrmesterboligerne.
Endvidere oprettedes i 1845 to små fyr, det ene ved Slipshavn, det
andet ved Spodsbjerg på Sjælland, begge som spejlfyr i lygter, der
kunne hejses op på en pæl.
Året efter tændtes et roterende spejlfyr på Vejrø, anbragt i et muret
tårn, som senere (i 1909) er blevet forhøjet, samt et lille fyr på Agersø,
Helleholm Fyr. Endelig fik det bekendte fyr på Tunø, der er anbragt
på toppen af Tunø kirketårn, et linseapparat. Lige indtil 1903 blev
dette fyr passet af øens præst, hvilket naturligvis gav anledning til den
i fyrvæsenet stående bemærkning, at præsten på Tunø stod i et meget
nært forhold til fyrpasserens kone.
Da krigen 1848-50, som lagde beslag på alle rigets kræfter, var
forbi, trådte fyrvæsenet ind i en helt ny periode, først og fremmest
fordi ledelsen af fyrvæsenet fra det nu nedlagte Generaltoldkammerog Kommercekollegium overgik til det nye marineministeriums Admi
ralitets-Bureau, hvilket fandt sted i november 1848. I årene 1847-1852
skete der intet af betydning indenfor fyrvæsenet, og vi kan derfor
passende benytte denne lille pause til at betragte et par forhold, der
står i nær forbindelse med vort emne.
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Sejerø fyr,
opført 1852.
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Årene lige før krigen viser nemlig også en betydelig udvikling af
vagervæsenet. I 1844 fik Kommercekollegiet kongens approbation på
en stærk udvidelse af afmærkningen „i Kattegat, Østersøen og de der
imellem liggende Farvande“ samt på indretning af faste sømærke
depoter ved vagerstationerne på Hesselø og i Kalundborg. En af fyrog vagerinspektør Schultz udarbejdet oversigt (i fyrvæsenets arkiv)
fra 1847 viser, at der på dette tidspunkt var udlagt 115 vagere i
hovedfarvandene, af hvilke Schultz i årene 1845-47 selv havde udlagt
de 50. Ligesom fyrvæsenet i 1848 overgik til marineministeriet, skete
det samme for vagervæsenets vedkommende. At samarbejdet mellem
disse to væsener i disse år var meget intimt, fremgår bl. a. deraf, at
cheferne for begge de to vagerdistrikter blev udnævnt til „Fyr- og
Vagerinspektører “. Det kan i denne forbindelse nævnes, at betegnelsen
„fyrinspektør“, der hidtil betød omtrent det samme som fyrmester,
og som endnu blev brugt i marineministericts „Instrukser for FyrEmbedsmænd og Betjente“ af 1859, senere blev afskaffet ved fyrene.
Forskellen var den, at fyrinspektøren ikke, som fyrmestrene, deltog
i vagttjenesten. Han var altså lidt finere end fyrmesteren.
Foruden fyrene om natten og vagerne om dagen er der jo som
tredie faktor : søkortene og farvandsbeskrivelserne. På dette område
skete der netop i disse år store forbedringer dels derved, at søkort
arkivet i stigende tempo foretog opmålinger og udgav søkort, men
7*
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navnlig derved, at søkortarkivets direktør, marinekaptajn Zahrtmann,
i 1843 udgav „Den danske Lods“, en fuldstændig beskrivelse af alle
vore farvande, - en hel revolution på dette område her i landet.
Vager væsenets og søkortarkivets virksomhed ligger jo ellers udenfor
vort emne, men det er værd at pege på, at 1840’ernes mange nye fyr,
vagervæsenets samtidige opblomstring og organisation under vager
inspektør Schultz, og endelig udgivelsen af „Den danske Lods“ til
sammen betød et overordentligt fremskridt og en stor lettelse for
sejladsen i de danske farvande. Og det var også nødvendigt, for
skibenes antal øgedes fra dag til dag, og der oprettedes den ene faste
dampskibsrute efter den anden.
Alle disse forhold bevirkede naturligvis, at kravet om bedre fyr
belysning meldte sig stærkere og stærkere, og da den øgede skibsfart
også øgede indtægterne ved fyrafgiften, var der penge nok i stats
kassen til nye fyr. Dette indså enhver, og i tiden mellem de to krige,
14 år, oprettedes 8 fyr, medens 2 fik nye tårne (Skagen, Trekroner).
Det er naturligvis umuligt i en kort oversigt som nærværende at be
skrive oprettelsen af alle disse fyr i enkeltheder. Kun et af dem, nemlig
Sejerø, skal omtales nærmere, fordi dette fyr så at sige indleder et
nyt afsnit i fyrvæsenets historie.
Vi vender nu et øjeblik tilbage til det tidligere omtalte lille fyr
på Kyholmen. I august 1848 indberettede karantænesekretariatet til
kommercekollegiet, at det lille fyr efterhånden var så råddent, at det
måtte holdes oprejst ved støtter, at fyrlampen, der var ophængt under
urværket i en drejende krog, hyppigt glemte at rotere, og at der ikke
kunne holdes vagt i tårnet, da bliktaget lækkede. Det forsømte og
måske forglemte Kyholm har, morsomt nok, fået sit mindesmærke i
litteraturen. Poul Rytters (Carl Plougs) bedste atellan „Kærlighed
under Karantæne“ fra 1842 foregår nemlig på Kyholm, den ensomste
og mest forsømte plet, Carl Ploug kunne hitte på. En af replikkerne
lyder : „Tiden løber, og vi bliver stående------på Kyholm !“ Det gjorde
fyrlampen altså også.
Kollegiet henvendte sig så til havne- og fyrinspektør Leth, vager
inspektør Schultz og krydstoldinspektør Bøcher og forespurgte, om
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Stevns fyr. I forgr. det første fyr, opført 1818 i fyrmesterboligens gavl;
i baggr. tårnet, opført 1878. — Nordisk Pressefoto.

Stevns lighthouse, built 1878. In front the old lighthouse from 1818.
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man burde nedlægge Kyholmfyret eller flytte det til den lille ø Værø,
et par sømil øst for Kyholm. Leth svarede, at man burde reparere
Kyholmfyret, og at et nyt fyr ikke var nødvendigt. Bøcher mente, at
man burde beholde Kyholmfyret, men at man tillige burde oprette
et „virkeligt Søfyr“ på Sejerø Gnib. Sammen med det påtænkte fyr
på Hjelm og det allerede eksisterende Revsnæsfyr ville et fyr på
Sejerø lede skibene sikkert forbi Klepperne, Værø, Bosserne og Hatterrev ned i Storebælt. Også Schultz anbefalede et fyr på Sejerø. Kolle
giet sendte så disse svar til det nyoprettede marineministerium, der
resolverede, at Kyholmfyret skulle repareres men, på grund af tids
forholdene (krigen), intet nyt fyr opføres.
Da tog sagen pludselig en helt anden vending. Ikke mindre end
54 redere, skippere og handelsfolk i Svendborg tolddistrikt sendte
midt i december en skrivelse til ministeriet og henledte opmærksom
heden på det farlige farvand ved Hatterrev, hvor flere skibe i de sidste
år „vare totaliter forlist“. Da et fyr på Hatterrev naturligvis ville blive
for dyrt, anmodedes ministeriet om at bygge et fyr på Sejerø, så meget
mere tiltrængt, som fyret på Revsnæs lyste rigtig dårligt.
Muligvis har de politiske begivenheder i 1848 („Det mærkværdige
år“) gjort de høje embedsmænd særligt lydhøre overfor „folkets røst“,
for allerede en måned efter lod ministeriet de 54 klagere vide, at så
snart konjunkturerne tillod det „vil det være Ministeriet magtpaaliggende at belyse Samsøbæltet med et Fyr paa den nævnte 0“. Og
ministeriet holdt ord. Såsnart den sejrrige danske hær var kommet
hjem i februar 1851, tog man fat på arbejdet. Bøcher og Schultz
foretog planlægningen og opmålingerne. Som bygningskyndig hjælp
ansattes arkitekt Nebelong, der som sin konduktør ved arbejdet antog
en ung mand ved navn Meldahl. Hvad selve det fyr tekniske angik,
henvendte ministeriet sig til en ingeniør, der arbejdede ude på Hol
mens sejldugsvæveri, nemlig cand. polyt. C. F. Grove.
Det er ikke uden interesse at se, hvorledes her ved opførelsen af
Sejerø Fyr fem mænd mødtes, som alle nåede frem i første række
indenfor deres fag. Premierløjtnant Bøcher, kendt for sine opmålinger
og hydrografiske arbejder, blev i tidens løb direktør i marinemini-
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T.v. fyringeniør G. F. Grove ( 1822-83 ) > t-h. fyringeniør J. S. Fleischer ( 1854-93 ).
— Fyrdirektoratet.
Two lighthouse engineers: C. F. Grove and J. S. Fleischer.

steriet, chef for orlogsværftet, kontreadmiral og storkorsridder. Pre
mierløjtnant Schultz, uddannet i søkortarkivet, endte ligeledes som
kontreadmiral og storkorsridder. Fyrets bygmester, Nebelong, blev på
en måde specialist i fyrbygning. Foruden Sejerø fyr byggede han fyrene
Vesborg, Hjelm og Skagen samt et fyr på Sild og ledede ombygningen
af Revsnæs fyr. Senere blev han specialist på et mere dystert område, det var ham, der byggede Vridsløselille fængsel og straffeanstalten
på Christianshavn. Nebelongs konduktør, der ledede arbejdet på
stedet, F. Meldahl, havde stået i murerlære hos murermester Sibbern,
kendt fra Hanstholmsagen, og havde som svend hos denne været med
til at bygge Thorvaldsens Museum. Som bekendt blev han senere
professor og direktør for kunstakademiet, genopførte Frederiksborg
slot og byggede Marmorkirken. Den femte medvirkende ved etable
ringen af Sejerø fyr, cand. polyt. C. F. Grove, havde fra 1844 været
ansat ved sejldugsvæveriet på Holmen som assistent. Han deltog i
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krigen 1848-50 som løjtnant i infanteriet, men straks efter krigen
begyndte marineministeriet at benytte Grove, der var „kandidat i
anvendt naturvidenskab“, som teknisk konsulent ved fyrvæsenet, dog
„uden ansvar og myndighed“. Ansvaret og myndigheden fik han i
april 1852, da han ved kgl. bestalling blev udnævnt til Fyrvæsenets
Inspektør og Ingeniør, med kontor i den Røde Bygning på slotsholmen.
Groves andel i Sejerø fyr var rent fyrteknisk ; det var Schultz, der
havde over ledelsen. Man gik så i gang med arbejdet på de syv tdr.
land, man havde købt af gårdejer Rasmus Pedersen i Sejerby. Bøcher
og Schultz var enige om, at fyrmesterboligen skulle ligge 90 alen fra
tårnet, for så kunne fyrinspektøren (-mesteren) se, om fyret brændte,
uden at forlade sit hus. Måske havde man krigsråd Fabers forlangende
om fri lægehjælp og medicin i venlig erindring ! Fyret blev da bygget
ca. 60 m fra boligen, og 6 tdr. land udlagdes til græsning for nogle
køer, da mælk ikke kunne købes på øen (man regnede med 3% tdr.
land pr. ko). Udgifterne, der var beregnet til 19.200 rdl., endte med
en sum på 21.800 rdl. Landsætningen af materialerne var meget be
sværlig; selve byggearbejdet udførtes af københavnske håndværkere.
Ved et pudsigt tilfælde blev kakkelovnene til etablissementet leveret
af en jernstøber, der hed------Løvenørn ! Under opførelsen besøgte
Nebelong øen 4-5 gange, og disse rejser har næppe været behagelige.
En forstkandidat, som ministeriet sendte derover for at undersøge
bundforholdene, rapporterede, at Sejerøfolkene ikke var særlig venlige :
„Efter Arbejdets Udførelse kunde jeg kun ved ublu Betaling formaa
en Baadfører til at landsætte mig ved Havnsø“.
Mærkeligt nok fik det nye fyr ikke linseapparat. Samme år (1851)
havde Gedser fyr fået linseapparat, og ministeriet, der åbenbart mente,
at man også kunne drive flotheden for vidt, resolverede, at Sejerø
fyr skulle nøjes med de 17 år gamle spejllamper, der var afmonteret
på Gedser. Det blev Grove, der kom til at udføre ordren ; Gedser fyrs
spejllamper blev sat op, et manglende spejl hentedes fra Skagen, og
fyrapparatet kom så til at bestå af 9 roterende spejle med niveau
lamper, der udsendte et blink hvert andet minut. Personaleforholdene
ordnedes af Schultz, fyrmesteren fik 400 rdl. og assistenten 240 rdl.

En af de gamle lystønder
fra 1887.
One of the old light buoys
from 1887.

i løn om året. Dog hjalp det lidt på sidstnævntes ringe indtægt, at
hans kone fik hele 30 rdl. om året for at udføre den daglige rengøring,
løvrigt sørgede vagerinspektør Schultz godt for sit gamle mandskab :
Skipperen på vagerkutteren „Løvenørn“ blev Sejerøs første fyrmester,
og en af matroserne fra samme skib blev hans assistent. Deres fyr
mæssige uddannelse sørgede Grove for; han sendte dem i lære på
Anholt. Fyret tændtes d. 29. september 1852. Bekendtgørelsen herom
udstedtes både på tysk og dansk. Der skulle gå over et halvt århun
drede, før Sejerø fyr fik sine spejllamper erstattet med et linseapparat.

Fyrvæsenet under C. F. Grove (1852-1883).

Når oprettelsen af Sejerø fyr her er blevet forholdsvis udførligt om
talt, skyldes det dels, at så mange kendte personligheder deltog i
oprettelsen, dels, at vi her for første gang møder ingeniør Grove, under
hvis ledelse fyrvæsenet senere fik den organisation og den faste, plan
mæssige udvikling, der gjorde det til et selvstændigt „væsen“. Des
uden er det umuligt indenfor nærværende oversigts snævre rammer
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at give nærmere beskrivelser af de mange senere oprettede fyr, hvorfor
ovenstående bemærkninger om Sejerø fyr må gøre det ud for et exemplum instar omnium.
Som tidligere bemærket blev Grove i april ved kgl. bestalling ud
nævnt til „Fyrvæsenets Inspektør og Ingeniør“, men foreløbig vedblev
han at fungere som assistent ved Holmens sejldugsvæveri. Denne
stilling beholdt han formentlig kun af lønmæssige grunde (han fik
640 rdl. fra Holmen og 300 fra fyrvæsenet), for ministeriet havde
tydeligt nok til hensigt at lade ham glide helt over til fyrvæsenet. Dette
ses direkte deraf, at han i årene 1852-53 blev sendt ud på en lang
studierejse til England, Holland og Frankrig, hvorfra han sendte
udførlige rapporter hjem.
Allerede i 1852 i august, - altså inden Sejerø fyr var færdigt, indgav han en i alle detaljer udarbejdet betænkning om fyrvæsenets
tilstand med forslag og planer for „Det danske Monarchis fuld
stændige Belysning ved Fyr, at udføre i Tiden 1854-1870“, altså en
16-års plan. På foranledning heraf nedsatte ministeriet så i april 1853
en stor kommission til behandling af Groves forslag. I denne kom
mission sad viceadmiral Mourier, komm.kapt. Secher, komm.kapt.
Polder (direktør for Admiralitetsbureau’et, hvorunder fyrvæsenet nu
hørte) og endelig Grove selv. Omtrent samtidig (maj 1853) overtog
fyrvæsenet de gamle postfyr i Halsskov, Korsør, Sprogø, Knudshoved,
Aarøsund og Assens. De blev afleveret til fyrvæsenet af en politi
inspektør ( ! ) justitsråd Hjort og modtaget af Grove og premier
løjtnant F. L. A. Lund, der var fyr- og vagerinspektør i det østlige
vagerdistrikt. Det eneste postfyr, der ikke fulgte med, var Nyborg
havnefyr. Hvorfor ikke? Ja, fyret trængte stærkt til reparation, og
marineministeriet har måske haft den listige bagtanke at vente med
at overtage fyret, til postvæsenet havde repareret det. Resultatet blev,
at Nyborg fyr aldrig kom ind under fyrvæsenet.
Den store kommission var et helt år om at udarbejde sin betænkning,
der blev afgivet d. 31. marts 1854. Når denne betænkning er blevet
et meget vigtigt dokument i fyrvæsenets historie, skyldes det simpelt
hen, at næsten alle dens forslag blev taget til følge, om end, naturligvis,
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Fyrvæsenets første inspektionsskib S/S „C. F. Grove“, bygget 1890 på Helsingør
skibsværft.
The first lighthouse tender, the S/S “C. F. Grove33, built 1890.

efter tid og lejlighed. Betænkningen påpeger først, at man mangler
en planmæssig ordning af fyrvæsenet samt almindelige regler for
farvandsbelysning. Store hovedfyr, siger betænkningen, er kun nød
vendige ganske få steder i Danmark, men i de indre farvande må
fyrene ligge så tæt ved hinanden, at skibene altid har i det mindste
eet fyr i sigte. Endvidere bør alle havne have havnefyr.
Dernæst frarådes det på det bestemteste at oprette fyr på den jydske
vestkyst, „for ikke at forlede Skibsførere til med for megen Tryghed
at nærme sig den“. Og der peges på, at betænkningen kun beskæftiger
sig med hovedfarvandene ; lokale fyr og havnefyr er kun medtaget
for „Rigets Hovedpostrouter“. Andre lokale fyr og havnefyr må kom
munerne selv om, men det bør dog ikke tillades dem at tænde fyr
uden overenskomst med fyrvæsenet angående karakteren. (Denne
sidste bestemmelse blev først officielt gennemført hundrede år
senere).
Videre siger betænkningen, at det har vist sig, at Fresnels linse
apparater med de af Alan Stevenson senere foretagne forbedringer
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i så høj grad er spejllamper overlegne, at man i fremtiden helt må
gå over til brugen af linser ; spejlfyr bør kun anvendes i småfyr, hvis
lysomkreds er mindre end i8o°, samt i havnefyr. Endvidere bør
fyrene inddeles i 6 ordener efter styrke og i 9 arter efter karakter, og
disse bør anføres såvel i fyrlisterne som i søkortene. Et på den tid
brændende spørgsmål om anbringelsen af et fyrskib på Horns Rev
besvares med et skarpt Nej, et sådant „vil blive til Fordærv, navnlig
for saadanne Sømænd, der lade sig forlede til at nærme sig Kysten
for meget“, og „for selve Fyrskibet vil Stationen altid blive høist fare
fuld“. I det hele taget finder kommissionen det „baade unødvendigt
og utilraadeligt at anbringe Varselfyr paa denne Jernkyst,.............
hvorfor man bør stræbe at holde Skibe borte fra den, hvilket bedst
opnaaes ved at holde den mørk“. Dog vil et fyr på Hirtshals være
nødvendigt. Får man et sådant, og Skagen fyr samtidig flyttes, vil
et fyrskib på Skagen Rev ikke være nødvendigt. Anholt fyr bør for
højes 20 fod, fyrene i Storebælt bør forbedres, fyr oprettes på Romsø
og Samsøs sydvestpynt og Sprogø fyr erstattes med et helt nyt fyr,
da „Hovedpostrouterne efter Korsørbanens Fuldendelse faae andre
Retninger, end de hidtil have havt“. Derimod mener kommissionen,
at det vil blive alt for dyrt at gøre Lillebælt sejlbart om natten (det
skete faktisk først i 1900) ; nogle få og små fyr kan dog anbringes
for at angive ankerpladser.
Om Hammerens fyr udtales det, at det, som tilrådet af Zahrtmann,
bør flyttes ned på Sandhammeren, og Christiansø fyr må have sit eget
tårn, da dets nuværende plads i fæstningstårnet forhindrer brugen
af dettes kanoner.
Betænkningen gennemgår nøje alle fyrene og kommer til den kon
klusion, at en indgribende omordning er nødvendig, landets farvande
er utilstrækkeligt og dårligt belyst, og peger på, at vi får så store
indtægter ved de fyrpenge, der betales sammen med Øresunds- og
Bælttolden, at vi simpelthen ikke kan være bekendt at komme bagud
i udviklingen. Af faste fyr (landfyr) har vi kun 21 gode, 9 dårlige og
18 næsten ubrugelige.
Endelig ønsker kommissionen, at man i fremtiden bygger runde
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Fyrvæsenets tårn på den Store
Nordiske Industriudstilling i
København, sommeren 1888.
The Lighthouse Service's stand
at the Great Scandinavian
Industrial Exhibition in
Copenhagen, 1888.

fyrtårne, at personaleboligerne bygges sammen med tårnene, og at der
købes så megen jord til etablissementerne, at arealet er stort nok til
2 køer for fyrmesteren og 1 ko for assistenten. At fyrmesteren således
betænkes med en ekstra ko, må vel opfattes som værende honoris
causa, da fyrmestre i almindelighed vel næppe kan antages at drikke
mere mælk end assistenter.
Hvad driften angår, får man af betænkningen at vide, at de store
fyr i hine dage brugte ca. 1200 potter rapsolie om året. Til sammen
ligning kan tjene, at de få store petroleums-fyr, vi endnu har tilbage,
bruger ca. 4500 liter = ca. 4660 potter petroleum om året.
Betænkningen blev af ministeriet offentliggjort, ledsaget af en
kommentar på dansk og tysk, med oplysning om de ændringer,
ministeriet ønskede foretaget ved kommissionens planer. Kommen
taren er undertegnet af Steen Bille (chefen for „Galathea“ på dens
jordomsejling), og den er på et enkelt punkt af interesse. Medens
kommissionen glat havde afvist tanken om flere fyr på den jydske
„jernkyst“ for ikke at lokke uforstandige skibsførere ind på kysten,
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mente ministeriet, at denne opfattelse var helt forkert : Det er ikke
uforstandige folk, man bør arbejde for; de bør selv bære følgerne
af deres mangel på omdømme. Gjorde man det konsequent, så ville
de forstandige folk med fuld føje føre klage over, at de blev forsømte.
I kommissionen var der kun een mand, der havde samme opfattelse,
og det var, betegnende nok, fyringeniør Grove.
Foruden den store betænkning bragte året 1854 også en ny for
tegnelse over fyrene i det danske monarki. Den omfatter, inklusive
8 stationer, der var under opførelse, 59 stationer, nemlig 6 fyrskibe
(herunder Eideren), 11 fyr i hertugdømmerne og 42 fyr i det egent
lige Danmark. Eiderens fyrskib var tillige lodsstation og viste i stedet
for en ballon det danske flag på fortoppen. Tænde- og slukketid var
omtrent som nu (de danske fyrs brændetid er ca. 4000 timer om
året for hvert fyr). Tågesignal blev afgivet med gongong fra fyr
skibene, medens fyrene ikke havde tågesignaler, og fyrskibene blev
inddraget 31. december og atter udlagt i begyndelsen af marts. Man
havde ikke midler til at inddrage fyrskibene med kort varsel og turde
derfor ikke lade dem ligge ude i vintermånederne. Fyrfortegnelsen
fra 1854 var på 17 sider, den sidst udkomne fra 1956 er på 321 sider,
og den orienterende indledning er steget fra 1 til 30 sider. løvrigt ud
gives „Fyrlisten“, som den nu hedder, som bekendt ikke af fyrvæsenet
men af søkortarkivet.
Allerede i 1853 havde Grove indsendt forslag til instrukser for sig
selv, for vagerinspektøren og for „Formanden for fyrenes forsyning“,
en stilling, der endnu ikke var oprettet, og som heller ikke blev op
rettet før 35 år senere under navn af „Maskinassistent ved fyrmaga
sinet“. I vore dage udføres dette arbejde af „Fyrforvalteren“. I juli
1855 anmodede Grove om lønforhøjelse og fritagelse for arbejdet
på Holmens sejldugs væveri. Grove var nu på det tidspunkt over
belastet med arbejde for fyrvæsenet. Han var blevet sendt på studie
rejser rundt om i Europa, han havde udført hovedparten af arbejdet
i fyr kommissionen og medvirket ved udarbejdelsen af den nye fyr
fortegnelse; han havde sammen med Schultz udsendt en afhandling
om linsefyr og udarbejdet reglementer for fyrapparaternes betjening
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T.v. Fleischers hyperparabolske spejl. T.h. kulbuelampen fra Hanstholm fyr
1889. Det var Danmarks første elektriske fyr og i sin tid verdens kraftigste fyr.

On the left Fleischefs hyperparab olie reflector, on the right carbon
arc lamp from 1889.

(1856) samt instrukser for fyrembedsmænd. Dertil kom det daglige
tilsyn med fyrene og den daglige administration, der ikke gjordes
lettere derved, at fyrene rapporterede direkte til ministeriet, altså
udenom Grove. Lønforhøjelse fik han ikke i denne omgang, og da
sagen endelig kom til behandling, havde forholdene ændret sig be
tydeligt.
Først og fremmest var der indtrådt en stor forandring i fyrvæsenets
stilling ved Øresundstoldens afskaffelse i 1857 og det dermed for
bundne tab af „fyrpengene“. Af disse havde Danmark hidtil betalt
Sverige og Norge et årligt beløb på ca. 54.000 kr. for at vedligeholde
fyrene på Norges sydkyst og på den svenske side af Øresund. Det var
på en måde disse to landes andel i Øresundstolden, og da Danmark i
erstatning for denne told fik udbetalt 67 millioner kroner, måtte vi
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af disse afgive 800.000 kr. til Norge og Sverige. Fyrvæsenet fik altså
ikke mere sin egen kasse men var iflg. traktaten af 14/3 1857 alligevel
forpligtet til at bevare, vedligeholde, ændre og evt. forøge antallet
af alle eksisterende fyr, bøjer, tønder og lodsmærker i Kattegat,
Sundet og Bælterne, „alt uden nogetsomhelst pålæg til byrde for
den fremmede skibsfart“, en forpligtelse Danmark som bekendt har
overholdt til den dag i dag.
Naturligvis medførte dette, at man begyndte at se nærmere på
fyrvæsenets økonomi. Gennemførelsen af den store plan af 1854 var
påbegyndt. Halsskov fyr havde fået linse, Hjelm havde fået sit længe
lovede fyr med fast linse og roterende forstærkning ; der var oprettet
fyr på lodsgallioten ved Thyborøn Kanal, og Korsør ledefyr havde
fået tårnene forhøjet, alt i 1856. Året efter fik Knudshoved fyr linse,
og der blev oprettet ledefyr ved Taars. Endvidere var Nebelong i færd
med at bygge det nye Skagen fyr, der blev færdigt i 1858 samtidig
med Tranekær fyr på Langeland og Vesborg fyr på Samsø. Man
havde også andre store foretagender under overvejelse.
Bl. a. ville man oprette fyr på Bornholms sydspids, Dueodde, og i 1857 sendte
ministeriet Grove med en kommission til Bornholm for at finde en plads til fyret.
Denne lille tur til klippeøen har Grove dog sikkert ikke været ked af ; han var
nemlig kort i forvejen blevet gift med en datter af den ansete konsul Johnsen i
Rønne. Dueoddefyrets plads frembød noget af et problem. Søfarten krævede
fyret bygget helt ude på spidsen, men de bygningskyndige ville have det anbragt
et stykke oppe i landet, fordi man det første sted kun havde sand at bygge på,
medens man længere oppe i landet havde hård grund. Kommissionen kom til
det resultat, at man ikke burde gøre skibenes sikkerhed afhængig af økonomien,
men at fyret burde bygges ude på pynten, skønt dette krævede kostbare fundamenteringsarbejder. Skønt kommissionens skrivelse ikke er til at tage fejl af,
blev forslaget henlagt i ikke mindre end 33 år, men derom senere.

Som antydet var fyrvæsenets økonomi ved fyrpengenes afskaffelse
kommet i farezonen, og en nærmere undersøgelse viste, at de i 1854planen anførte beløb ved flere arbejder var overskredet med meget
store summer. Den oprindelige kommission blev derfor indkaldt igen
i al hast og et nyt sæt beregninger afleveret, hvoraf det fremgik, at
man for at fuldføre planen ville komme til at bruge 566.000 rdl. mere
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end de oprindelige angivne i.o 18.000 rdl. Årsagen til denne, efter
datidens forhold kæmpemæssige overskridelse måtte dels søges i de
stærkt stegne priser, dels i den større nøjagtighed, med hvilken man
denne gang havde foretaget beregningerne. Disse ubehagelige op
lysninger kom så til behandling i rigsrådet i marts 1858, og så brød
stormen løs.
Angrebet indlededes af selveste biskop Monrad (for finansudvalget), der
sagde, at „det var aldeles løse beregninger, man havde forelagt rigsrådets
finansudvalg“, hvorfor han opfordrede marineministeren til at tilvejebringe
„pålidelige overslag, hvorpå man kan bygge“. Det lød ikke godt, men dagen
efter blev det meget værre. Hovedangrebet førtes af storkøbmanden og na
tionaløkonomen, konsul Alfred Hage, der begyndte med at stille forslag om at
nedsætte bevillingen til fyrvæsenet med 65.000 rdl. Fyretablissementeme var,
sagde Hage, alt for flot indrettede og lønningerne alt for høje. „Man frister
folk (fyrpcrsonalerne) ind på at ville betragtes som hørende til den højere
stand og på at føre et liv og levned, som ikke passer med den beskedne stilling
at passe et fyr“. Se f. eks. Refnæs fyr : det har i flere år været fortræffeligt
passet af en matros og hans kone. De foreslåede anlæg er alt for dyre. Bl. a. er
der søgt om 1700 rdl. til vejanlæg på Romsø, hvor der skal opføres et fyr. For
denne sum må man kunne forvandle hele øen til een stor vej. Personalerne
bør formindskes, da linsefyr er meget lettere at passe end spejlfyr. Det pro
jekterede fyr ved Albuen er ganske unødvendigt. Skagen nye fyr, der var
kalkuleret til 120.000 rdl., er nu oppe på 178.000, og nu forlanges der yder
ligere 13.000. Bliver det sådan ved, vil de oprindelig angivne 1.018.000 rdl.
stige til det dobbelte. De projekterede boliger ved Gedser fyr er den rene
luksus : „Hvad tror man da, at sådan et par fyrbetjente, to sådanne guardians,
der skal passe et fyr og pudse disse linser og een gang om dagen vægen til
lamperne------ hvad tror man, at de behøver? To store, flotte huse, hvert på
320 kvadratalen, med pommersk tømmer ; med ikke mindre end 8 kakkelovne !
31 fag vinduer! 48 alen fine hugne sandstenstrapper! ! ! Man ønsker 12.500 rdl.
til et nyt fyr på Trekroner. Stryg de 2000 og køb jerntårnet færdigt fra Eng
land. Man har bedt om 80.000 rdl. til et fyr på Albuen. Hvis det virkelig er
absolut nødvendigt, vil jeg gå med til lige den halve sum. I overslaget er der
f. eks. beregnet en udgift „til at bortpumpe vandet“, men da det nu er så, at
det ulykkelige „Albueland“ intet vand har, så ved jeg virkelig ikke, hvad man
skal bruge dette beløb til. Til gengæld har man glemt at anføre et beløb til
at føre fersk vand til fyret“.------

Således blev Hage ved i flere timer, med detaljer og beregninger,
udførligt og sagligt. Man må tro, at marineministeren gentagne gange
har tørret sveden af panden, ihukommende Jacob von Thyboes ord
8
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„Das war eine grausame Salbe!“ Han forsvarede sig så godt han
kunne, men de store overskridelser var der nu engang. Desværre
tillader pladsen ikke at referere mere fra dette økonomiske Bråvallaslag, i hvilket så kendte personer som Orla Lehmann og oberst
Tscherning deltog på Hages side. Og året efter (i860) fortsatte
Hage sin kritik: „Alle de store begæringer om våningshuse til fyr
passere grunder sig på, at det er folk, som enten er eller skal være
honoratiores ; vi har i vort fyrvæsens tjeneste en hr. von, en major og
en præst, og deres arbejde burde billigvis udføres af gamle eller ældre
matroser“. Hvad mening er der i, fortsatte han, at der ønskes opført
et hus ved Hirtshals til „Fyrpudseren“ for 19.000 rdl. Denne gang
fik Hage en ganske uventet hjælp fra den intet ondt anende digter
H. C. Andersen, der få måneder i forvejen i en artikel i „Folkekalenderen for Danmark i860“ havde skrevet følgende om et besøg
ved Skagens, af Nebelong nyopførte fyr: „Kong Frederik den Syven
des navnechiffer smykker den slanke tårnbygning; et storartet vå
ningshus med elegante værelser og comfort er opført her . .
Det
var lige akkurat vand på Hages mølle! Resultatet af alle disse an
greb på fyrvæsenets budget blev, at bevillingerne blev nedsat med
89.500 rdl. I rigsrådssamlingen i860 behandledes også fyringeniør
Groves gage. Han havde på dette tidspunkt helt måttet opgive sin
stilling på Holmens sejldugsvæveri og måtte have erstatning, hvorfor
det foresloges at give ham 1800 rdl. om året som fyringeniør. Man
enedes om 1324 rdl. og en mulig forhøjelse senere. „Hvis han viser
sig at være sit Kald voxen“, sagde Hage.
Både Grove og Nebelong protesterede heftigt mod den måde,
hvorpå man i rigsrådet havde omtalt deres arbejder, Nebelong endog
i en trykt piece, - på blåt papir! Det er værd at lægge mærke til,
at den velinformerede Hage allerede på det tidspunkt anbefalede
marineministeren at have sin opmærksomhed henvendt på det forsøg
med elektrisk lys i et fyr ved Dover, som Trinity House (Englands
fyrvæsen) netop var i færd med. Det er også værd at lægge mærke
til, at Hage, der mente, at fyrene godt kunne passes af afdankede
matroser, selv var gift med en fyrmesterdatter! Hans hustru var

Fyrdirektør H. V. Ravn (1857-1931)
- Fyrdirektoratet.

H. V. Ravn, Director of the
Lighthouse Service.

nemlig en datter af den navnkundige krigsråd Faber, fyrinspektøren
(fyrmesteren) på Nakkehoved. Gennem denne datter blev fyrmester
Faber bedstefader til digteren Carl Plougs, billedhuggeren V. Bissens
og komponisten P. Heises hustruer ; den sidstnævnte var Hages
datter, de to førstnævnte døtre af fru Hage i et tidligere ægteskab.
Ser man nu på en liste over de arbejder, fyrvæsenet udførte i de
følgende år, må man indrømme, at Hages og rigsrådets kritik virkede
efter hensigten. Bortset fra de allerede påbegyndte arbejder opførtes
der i perioden 1860-72 kun 4 fyr (Hirtshals 1863, Sprogø 1868, Ene
bærodde og Romsø 1869) og der udlagdes kun eet nyt fyrskib
(Schultz’ Grund 1872). Men man må naturligvis ikke glemme, at
krigen 1864 og årene lige efter ikke var gunstige for kostbare ny
bygninger. Medvirkende har det måske også været, at myndighederne
i disse år muligvis tænkte mere på de nye jydske jernbaneanlæg end
på skibsfarten.
At Grove var sin stilling voksen, anerkendtes dog meget hurtigt.
Allerede i 1859 gjorde man ham til leder af alle nybygnings- og høfdearbejder, og i de kommende år varetog han alt administrations8*
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arbejde, ingeniør- og arkitektarbejde praktisk talt uden hjælp. I alt
væsentligt var han underlagt marineministeriet, kun i sager angående
forsyninger til fyr og fyrskibe var han underlagt chefen for orlogsværftet. Det er næsten ikke til at forstå, at Grove i 24 år (1859-83)
kun havde een fast medhjælper på sit kontor. Kun til tegnearbejde
kunne han antage assistance. Medens der i 6o’erne og begyndelsen
af 70’erne kun oprettedes meget få fyrstationer, var der arbejde nok
af anden art. Allerede i 1859 var den første issignalstation blevet op
rettet ved Skagen fyr. I 1861 forelå der en ny kommissionsbe
tænkning om fyrvæsenet, og i 1866 udarbejdede Grove en „Alminde
lig oversigt over fyrvæsenets udvikling og tilstand siden 1848“. Ved
krigens afslutning i 1864 mistede det danske fyrvæsen 11 fyr. En
del ofte gentagne klager over, at fyrskibene hvert år inddroges alt
for tidligt, bevirkede, at man i 1866 bestemte, at alle fyrskibe skulle
ligge ude hele året, undtagen i isperioder. I disse år sagde man også
farvel til rapsolien. Efter Groves anbefaling gik fyrvæsenet i 1868
over til at bruge „raffineret stenolie, således som den leveres af
Asp’s fabriker i København“. Allerede fem år senere gik man dog
over til „Youngs Parafinolie“, som benyttedes i de følgende 28 år.
Også lamperne („moderatørlamper“) forbedredes, bl. a. derved, at
man gav dem flere rundvæger, der anbragtes koncentrisk inden i
hinanden. Man fik lamper med 2, 3 ja helt op til 6 væger. Hver væge
kunne indstilles selvstændigt ved hjælp af 2 stilleskruer. Olien blev
presset op til vægerne ved et urværk, senere et stempel, i en beholder.
Det nuværende Hammerens fyrtårn samt Sletterhage fyr byggedes i
1872, og samme år udvidedes det daglige arbejde ved fyrene, idet der
blev oprettet vejrtjeneste efter Meteorologisk Instituts regler ved 22
fyr, senere også ved 6 fyrskibe. 1875 fremkom den første lov om løn
ninger ved fyrvæsenet, dog kun for de højere stillinger. Fyringeniørens
gage fastsattes til 3600 kr., stigende hvert femte år med 400 kr. til
ialt 4800 kr.
Spørgsmålet om tåge signalstationer havde allerede i flere år be
skæftiget ministeriet og Grove, og da man i 1876 fik tegninger af
„Holmes kaloriske tågesignalmaskiner “, blev tre sådanne samt tre
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Petroleums-glødenetsbrændere. - Fyrdirektoratet.

Paraffin mantles.

tågehorn købt i England for tilsammen £ 4071. De anbragtes i fyr
skibene „Læsø Trindel“ og „Skagens Rev“ samt ved Hirtshals fyr.
Disse kaloriske maskiner (varmluftmaskiner) var farefri at passe
men langsomme at opfyre, hvorfor man senere (først på Skjoldnæs
1884) gik over til at bruge dampmaskiner til at komprimere luft til
sirenerne. Disse nye tågesignalapparater krævede efterhånden special
uddannet personale., og i 1880 oprettede man ved 6 af de større fyr
stillinger som „Sirenepassere“. De fik kun 600 kr. årligt, hvilket jo
ikke skulle friste nogen, hvorfor de da også i 1888 fik ansættelse som
assistenter.
Med året 1877 kommer der igen fart i udviklingen. To store nye
fyranlæg, Bovbjerg på Vestkysten og Nordre-Røse i Sundet, samt
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Prøvesten fyr og Trekroner ledefyr oprettedes. 1878 udlagdes første
gang fyrskibe på Gedser Rev, Skagens Rev og Horns Rev. Kronborg
fik et nyt linseapparat, Hirtshals fik issignalstation, og Stevns fyr fik
sit nuværende store tårn med roterende linse. I 1879 ændredes
Christiansø fyr til linsefyr, fyrskibene Anholt Knob og Læsø Rende
samt Trekroner fik sireneanlæg, og der oprettedes fyr ved Dueodde,
d.v.s. der kom ikke eet, men to fyr (Nord- og Sydfyr), en nem, men
ikke billig måde at løse det ovenfor (side 112) omtalte problem på.
Samme år oprettedes et fyr på den lille 0 Nordre-Rønner, N. for Læsø.
I 1881 blev Anholt fyr forhøjet og fik roterende linseapparat, Ham
merens fyr fik tågesignalstation, og der kom fyr på Skjoldnæs. Året
efter udlagdes der et fyrskib på Lappegrunden ved Helsingør, og
samme år beordredes Grove til Færøerne for at udsøge en plads for
et fyr på Nolsø. Det blev Groves sidste arbejde. Han døde i januar
1883 og blev begravet på Holmens kirkegård, hvor fyrvæsenets
funktionærer satte ham et mindesmærke. Under Groves direkte
ledelse oprettedes 24 nye fyr og 8 nye fyrskibsstationer. Alle større
fyr ændredes fra spejl- til linsefyr, og der indførtes issignalstationer,
moderne tågesignaler og vejrtjeneste. Han var sin egen ingeniør og
arkitekt, han indøvede personligt fyrvæsenets tekniske personale, han
skrev afhandlinger, udarbejdede instrukser og lønningsforslag, foretog
lange studierejser, sad i kystsikringskommissioner og fik endog tid
til i sine sidste leveår at være medlem af Københavns Borgerrepræ
sentation. Studiet af hans 31-årige arbejde i fyrvæsenets tjeneste,
hvoraf kun det væsentligste her har kunnet medtages, efterlader
indtrykket af en ualmindelig initiativrig, myreflittig og vågen person
lighed, en af de mænd, der var med til, - som man sagde dengang, „indadtil at vinde, hvad udad tabtes“.

Fyrvæsenet under J. S. Fleischer ( 1883-93) ogH. V.Ravn ( 1893-1927).
Efter Groves død i 1883 udnævntes premierløjtnant i marinen
J. S. Fleischer til fungerende fyringeniør. To år senere blev han fast
ansat. Foruden sin søofficersuddannelse havde han i årene 1878-80
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gennemgået hærens officerskoles ældste klasses ingeniørafdeling. Hans
virksomhed som leder af fyrvæsenet blev kun af kort varighed; han
døde i 1893, kun 39 år gammel. Under Grove havde fyrvæsenet udvik
let sig så stærkt, at fyringeniøren nødvendigvis måtte have både admi
nistrativ og teknisk hjælp. Allerede i 1883 fik Fleischer en under
ingeniør og fast kontorhjælp. I 1886 en fuldmægtig, en maskintegner
og en kontorassistent og i 1891 yderligere en underingeniør. I Flei
schers første funktionsår fuldendtes flere af de under Grove på
begyndte arbejder (Ebeltoft, Strib og Æbelø 1883, Albuen og Lod
bjerg 1884 og Keldsnor 1885). Der etableredes tågesirener flere
steder, bl. a. på Tranekær, og Romsø fik roterende linse. Endvidere
udlagdes et lille fyrskib i Kalleboderne, dog kun i efterårsmånederne ;
det var et privat ejet skib men betjentes af fyrvæsenet. Året 1886-87
bragte et meget afgørende fremskridt i den danske farvandsafmærk-
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ning, idet fyrvæsenet indførte lystønder. En gasstation blev opført i
Korsør havn, og her installerede det tyske firma Julius Pintsch,
Berlin, et gasværk med ovne, dampmaskine og pumpe til fremstilling
af fedtgas til brug i lystønder. I januar 1887 overtog fyrvæsenet selv
fabrikationen, og de to første danske lystønder udlagdes 27. april ved
Hatterbarn og Revsnæs. Tønderne var sammensvejset af bløde stål
plader, vejede 6000 kg og rummede 10 kubikmeter gas under et tryk
på 6 atmosfærer, nok til 3-4 måneders forbrug. Disse to lystønder
er endnu i brug - efter 70 års tjeneste! Ved anbringelse af lystønder
blev det muligt at sikre sejladsen om natten på mange steder, hvor
udlægning af fyrskibe ville have været både upraktisk og økonomisk
uoverkommeligt. Antallet af lystønder, mange kombineret med lyd
signaler (fløjte- og klokketønder), steg da også meget hurtigt. En
anden nyhed indførtes under Fleischer, nemlig vinkelfyr til belysning
af smalle sejlrender, i reglen med farvede vinkler, således at man
har rødt om bagbord og grønt om styrbord, når man sejler i den
hvide vinkel ind mod fyret. Omtrent samtidig fremkom ledefyrene,
d.v.s. et højere bagfyr, der, når det holdes overeet med et lavere
forfyr, angiver sejlrenden. Ideen til vinkel- og ledefyrene kom fra
Sverige, hvor de anvendtes i skærgårdssejladsen.
I 1888 deltog fyrvæsenet i den Store nordiske Industriudstilling i
København, der som bekendt blev begyndelsen til en helt ny epoke
i Københavns historie. Udstillingens bygninger lå der, hvor nu råd
huset ligger, og Tivoli var inddraget i udstillingsterrænet. Fyrvæsenet
havde planlagt den helt store sensation. Af kridtsten var der opført
et helt fyrtårn med tilhørende maskin- og sireneinstallationer, og fra
fyrets top skulle Danmarks første elektriske fyr gennem et kæmpelinseapparat sende sine stråler ud over Halmtorvet (nu Rådhus
pladsen) . I slutningen af maj åbnedes udstillingen med kongelig pomp
og pragt, - men der kom ingen stråler på Halmtorvet. Blandt de få
udstillere, der ikke var færdige i tide, var beklageligvis også fyrvæsenet.
Tårnet var der, maskinerne (fra Helsingør skibsværft) var der også,
men det store linseapparat fra et firma i Paris var ikke færdigt. Der
gik en måned, - stadig ingen linse, - og så måtte man 29. juni tænde

Hams Bluff fyr, St. Croix,
Dansk Vestindien (1913).

Hams Bluff lighthouse, St. Croix,
Danish West Indies (Virgin
Islands), 1913.

fyret uden denne. Da installationen året efter, med den rigtige linse,
tændtes på det forhøjede Hanstholm fyrtårn, var det med sin 4 kW
buelampe og sine magneto-elektriske maskiner verdens kraftigste
fyr. Installationen arbejdede tilfredsstillende i 40 år og var, indtil
glødelamperne kom i brug i beg. af 1920’erne, fyrvæsenets eneste
elektriske fyr.
I året 1890 fik fyrvæsenet for første gang sit eget inspektionsskib,
damperen „C. F. Grove“. Hidtil havde man måttet klare sig med lån
af vagerinspektionsskibet „Løvenørn“ samt lejet hjælp. Men dette slog
ikke mere til, navnlig ikke efter udlægning af stadig flere lystønder
(Halsskov Rev, Moselgrund, Lillegrund, Sejerø NV o.a.). Af fyr
oprettedes i disse år flere vinkel- og ledefyr (Blåvand, Prøvesten, Grøn
sund, Hestehoved m.m.) ; Fornæs fik et nyt tårn af granit, og i 1892
oprettedes Højen Fyr. Fleischers eget bidrag til fyrtekniken var hans
hyperparabolske spejle, særligt beregnet til at give et stærkt lys i
meget små vinkler. De anvendtes mange steder men faldt bort, da
lysgivernes styrke efterhånden forøgedes. Ved sin alt for tidlige død
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i 1893 var Fleischer i fuld gang med oprettelsen af fyr på Færøerne
(Galgetange, Tverå, Nolsø, Borin, Tofte og Kalsø, alle i 1893). I sin
10-årige ledelse af fyrvæsenet havde Fleischer oprettet 23 landfyr
inklusive båkefyret på Lysegrunden i Kattegat, 1 fyrskib (Vyl),
8 lystønder og 12 tågesignalstationer, deraf 5 i fyrskibe. De første
vinkelfyr, de første lystønder, det første fyrinspektionsskib, det første
elektriske fyr i Danmark, de første Færø-fyr og gasstationen i Korsør
var alt sammen hans værk. Med rette bærer et af fyrvæsenets nyeste
inspektionsskibe navnet ,,J. 5. Fleischer'.
Fleischers efterfølger i 1893 som fyringeniør blev søofficeren H. V.
Ravn} der det følgende år udnævntes til jyrdirektør. Han havde
gennemgået The Royal Naval College i Greenwich og var blevet
værftsingeniør i 1883. Da han overtog ledelsen af fyrvæsenet, var
dette, som vi har set, i rivende udvikling, og denne fortsatte uden
væsentlige pauser i alle de 34 år, Ravn stod ved roret. Udviklingens
fart ses bl. a. af følgende tal: i fyrvæsenets første 331 år oprettedes
71 fyr, 10 fyrskibs- og 7 lystøndestationer, medens der i Ravns 34 år
oprettedes 87 fyr, 4 fyrskibs- og 52 lys tøndestationer. Af større fyr,
oprettet i denne periode, skal blot nævnes Bogø, Hammerodde, Mid
delgrund Fort, Rubjerg Knude, Helnæs, Hyllekrog, Lyngvig, Hals
Barre, Svaneke samt Færøfyrene Myggenæs, Sumbø, St. Dimon og
Kadlur og fyrene Hams-Bluff og Buck-Island i Dansk Vestindien.
Men dertil kom talrige mindre fyr, navnlig vinkel- og ledefyr, og
mange ældre fyr fik nye, forhøjede tårne (Sletterhage, Albuen, Trane
kær, Blåvandshuk, Keldsnor m. f 1. ), i reglen i forbindelse med fyr
teknisk modernisering. Af nye fyrskibsstationer oprettedes Grådyb,
Østre Flak, Gilleleje Flak N og Halsskov Rev. Denne næsten over
vældende udvidelse var først og fremmest betinget af en tilsvarende
udvikling af fyr tekniken.
At lystønderne egnede sig særligt godt for de indre danske farvande,
siger sig selv. Men de skulle jo passes, påfyldes fedtgas, inddrages for
is og reparationer, og derfor var det nødvendigt at få flere inspektions
skibe. I årene 1897-98 byggedes derfor dampskibene „Kattegat“ og
„Nordsøen \ som sammen med „Grove“ skulle tilse lys tønder, inddrage
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Drogden fyrskib kipper flaget og overgiver stationen til Drogden fyr 12/6 1937.
Bag fyret ses fyrinspektionsskibet M/S „Absalon“.

Drogden lightship hands over to Drogden lighthouse, 1937.

og udlægge fyrskibe og tønder i isvintre, bringe post og afløsnings
mandskab til fyrskibene, besørge flyttegods til afsides liggende ø-fyr
o.m.a. Enkelte af de nye fyr (Rubjerg, Blåvand) fik fedtgas og glødenetsbrændere og eget gasværk, men den helt store reform kom, da
man omkring 1900 indførte amerikansk petroleum, og da man i
Sverige og senere hos Pintsch i Berlin fremstillede glødenetsbrændere
til petroleum, der med lufttryk drives op i en forvarmer, hvor den
fordamper og blandes med luft, som så antændes og får nettet til at
gløde. Næsten alle ældre fyr og flere nye fik i Ravns tid petroleumglødenetsbrændere. Samtidig indførtes ved flere fyr dampmaskiner
til fremstilling af komprimeret luft til tågesirenerne (Dueodde, Nordre-Røse m. fl.), og i begyndelsen af 1900-tallet begyndte man at
erstatte dampmaskinerne med motorer.
En stor forbedring var det, da man i 1908-10 indførte Blaugas,
opfundet af Dr. Blau i Augsburg. Denne gas kan komprimeres til
vædske og forsendes i jernflasker på 27 liter, som ved overfyldning
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på fyrets egne beholdere giver 6000 liter gas. Den nemme transport
af blaugas medførte, at en mængde små „ubevogtede“ fyr kunne få
glødenetsbrændere, og dermed større lysstyrke, i stedet for væge
brændere. Fordelene herved var så store, at fyrvæsenet lod gas
stationen i Korsør delvis nedrive og genopføre i større format til
fremstilling både af fedtgas og blaugas. Ved slutningen af Ravns
periode leverede gasstationen ca. 5000 m3 fedtgas og ca. 13000 kg
blaugas om året.
Det faldt også i Ravns lod at indføre radiotelegrafien i fyrvæsenet.
Det skete, i anledning af en tysk dampers forlis på Horns Rev, i 1901
ved oprettelsen af trådløse stationer på Blåvandshuk fyr og i fyrskibene
Vyl og Horns Rev. Det var gniststationer (Slaby-Arco) med kohære
modtagere. Under verdenskrig I file alle fyrskibene radiostationer,
naturligvis med moderniseret udstyr. Ved flere fyrskibe i Kattegat
havde man installeret undervandsklokkesignaler. Da fyrskibene nu
fik dynamoer, batterier m.m. til radioen, erstattede man samtidig disse
klokker med elektriske membransirener (hydrofoner). Medens radio
signaler høres i samme øjeblik, de udsendes, bruger lyden fra hydrofonen 1,3 sekund for gennem vandet at tilbagelægge 1 sømil. Ved at
tælle sekunderne fra modtagelsen af et radiosignal til modtagelsen
af et fra samme sted (fyrskib) og på samme tid afsendt undervands
signal kan man altså let bestemme den afstand, hvori man befinder
sig fra afsenderen. Radioudsendelserne fra fyr og fyrskibe bruges som
bekendt især til stedsbestemmelser. Ved, ombord i et skib, at dreje en
særlig dertil indrettet modtagerantenne kan man fange signalet fra
en kendt radiostation og bestemme retningen til stationen. Bestemmer
man samtidig retningen til en anden kendt station, får man altså to
retningslinier (pejlinger), der, afsat i søkortet ud fra stationerne, an
giver skibets position, nemlig der, hvor linierne skærer hinanden.
Senere har man ordnet stationerne (radiofyrene) i grupper på indtil
6 stationer med synkroniserede udsendelser.
Fyrbelysningen på Færøerne udvidedes i 1909 med fyrene på
Myggenæs og Sumbø. Etablissementet på Myggenæs var særlig svært
at bygge, da alle materialerne måtte hejses op langs en høj, lodret
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Røsnæs Puller fyr 1939. I baggrunden Røsnæs fyr, opført 1844.

Røsnæs Puller lighthouse, 1939.

klippevæg fra både i søen, og der måtte bygges en hængebro over en
bred kløft for at forbinde holmen med den bagved liggende 0. I 1913
oprettede fyrvæsenet et fyr (Hams-Bluff) på St. Croix, men dette
og flere andre gik jo tabt, da vi solgte Dansk Vestindien i 1917. En,
heldigvis sjælden, begivenhed indtraf i 1909, da fyrskibet „Vyl“
udfor Esbjerg kom i drift under en storm og drev nordpå, tværs over
Horns Rev, og strandede helt oppe ved Ringkøbing Fjord. Desværre
gik der et menneskeliv tabt, men fyrskibet selv tog næsten ingen skade.
Under verdenskrig I blev fyrskibene i Nordsøen inddraget, og Blå
vand radio overtoges af Post- og Telegrafvæsenet. De under krigen
opførte fyr ved Dragør Fort og Flakfortet tændtes først efter krigens
ophør. Ved overtagelsen af Sønderjylland i 1920 fik fyrvæsenet ud
leveret 10 fyr og i lystønde fra Tyskland, og denne forøgelse samt
stadige nye krav om flere lystønder bevirkede, at de tre inspektions
skibe ikke kunne overkomme arbejdet. Fyrvæsenet fik derfor bygget
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et nyt og større skib, særlig egnet til arbejde under isforhold. Det
toges i brug i 1923 og fik navnet „Argus“, og dets første fører blev
orlogskaptajn P. E. B. Sinding, som udnævntes til fyrinspektør, og
som fire år senere skulle blive Ravns afløser som fyrdirektør.
I Ravns sidste funktionsår begyndte man at indføre elektriske gløde
lamper ved en række fyr. Hanstholm fik således glødelampe i 1923
(10.000 Hefnerlys, i blinket 8 millioner HL.), og ved fyrdirektør
Ravns afgang i 1927 var allerede 20 fyr forsynet med glødelamper.
Denne modernisering muliggjordes ved, at det hollandske firma
Philips i Eindhoven efter krigen optog fabrikationen af glødelamper
til fyrbrug.
Også rent administrativt udviklede fyrvæsenet sig i disse år. Regle
menter og instrukser for det stadig voksende personale, lønningslove,
tegninger, behovlister, rapporter o.m.m. nødvendiggjorde, at fyrdirek
toratet 1911 forlod de gamle kontorer i ministerialbygningen på Slots
holmen og flyttede til større lokaler i Amaliegade 13, og nye stillinger
oprettedes : bygningsingeniør, maskiningeniør, forvalter ved fyrmaga
sinerne på Holmen og kontorchef, og i 1919 udnævntes lederen af
den tekniske tjeneste til fyringeniør.
Fyrdirektør Ravn deltog i sine funktionsår i flere internationale
søfartskongresser (London 1923, Stockholm og Monaco 1926). Han
afsluttede sin mangeårige og resultatsrige gerning med udgangen af
1927. Desværre blev hans otium kun kort, han døde allerede i 1931.

Fyrvæsenets første tid under P. E. B. Sinding ( 1928-1945).
Som fyrdirektør Ravns efterfølger udnævntes orlogskaptajn P. E. B.
Sinding. Han havde allerede i fire år været fyrinspektør og fører af
„Grove“ og „Argus“. Den første større begivenhed i hans 25-årige
funktionstid var fyrvæsenets overtagelse af Vagervæsenet. Marine
ministeriet nedsatte i 1928 et udvalg til behandling af denne sag og
fyrvæsenets forhold i almindelighed, og i den derefter fremkomne
betænkning anbefaledes sammendragningen af de to væsener både
af økonomiske og af tekniske grunde. Overtagelsen skete i 1931, og
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hermed fulgte såvel vagerinspektionsskibet „Løvenørn“ (bygget 1910)
som vagerinspektøren, der i „Fyr- og Vagervæsenet“ fik stilling som
Skibs- og vagerinspektør. Det kan i forbigående bemærkes, at mange
af vore kendte søofficerer som yngre har gjort tjeneste i vagervæsenets
og fyrvæsenets skibe. En af disse unge officerer fik en særlig flot
karriere, - han blev konge af Norge !
I 1932 fik fyrvæsenet et nyt inspektionsskib, „Absalon“, til erstatning
for „Grove“ og året efter flyttede fyrdirektoratet fra Amaliegade ud
i „Søkvæsthuset“ på Christianshavn. løvrigt fortsatte fyrdirektør
Sinding med elektrificeringen af fyrene og etableringen af nye radiofyrstationer. Indtil verdenskrig II opførtes kun to nye fyr af betydning,
nemlig Drogden og Røsnæs Puller. Drogden skulle, bl. a. af økono
miske grunde, erstatte Drogden fyrskib. Fundamentet bestod af en
sænkekasse, bygget i Københavns Sydhavn og bugseret ned til fyr
skibets plads i Drogden, hvor den sænkedes på 10 m vand. Ovenpå
fundamentet byggedes så det 18 m høje tårn, og fyret forsynedes med
det mest moderne apparatur samt med beboelsesrum (også for lodser)
og maskinhal. Fyret, der havde kostet 650.000 kr., tændtes i maj 1937,
og fyrskibet inddroges. Det andet fyr, Røsnæs Puller, havde længe
været ønsket af skibsfarten, da der strækker sig et 2 km langt og farligt
rev ud fra næsset. Også dette fyr byggedes på et sænkekassefunda
ment; tårnet blev (som det første i Danmark) opført helt af stål.
Fyret fik radiofyr og elektrisk ventilatorsirene, men ikke lokaler til
beboelse, da det dels virker automatisk, dels betjenes inde fra Røsnæs
fyr, hvorfra et elektrisk kabel fører strøm ud til Pullen. Det tændtes
i februar 1939. To måneder senere indkaldte Danmark 9000 mand
til hær og flåde „af hensyn til den internationale situation“, og søndag
d. 3. september meldte radioavisen, at England havde erklæret Tysk
land krig.
Den første indenfor fyrvæsenet til at reagere på denne meddelelse
var føreren på Horns Rev fyrskib, i hvis journal for den dag der står
„Eftersyn af redningsbåden. Gjorde den således klar, at den let kunne
fires i vandet“. Han huskede minefelterne fra den forrige verdenskrig,
og få dage efter lagde englænderne da også en stor minespærring op
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langs Jyllands vestkyst, så at vore tre fyrskibe i Nordsøen hurtigt måtte
inddrages. Helt uforberedt var man naturligvis ikke. Fyrvæsenet havde
allerede overtaget tjenesten ved Post- og telegrafvæsenets signal
stationer på Fornæs, Skagen, Hammeren, Kronborg og Hirtshals, og
i fyrdirektoratets kontorer var der blevet etableret telefon-nattevagt.
Da krigen nu var en kendsgerning, lagde danskerne også minespær
ringer ud i Bælterne, og gennemsejlingsrenderne i disse afmærkedes
med fyrskibe og vagere. Også Gedser Rev fyrskib måtte inddrages,
tyskerne lagde et minefelt lige rundt om det. Mange andre forholds
regler måtte træffes, midlertidige fyr måtte oprettes for den neutrale
skibsfart, og fyrskibenes radioer fik mundkurv på. Så kom den 9. april
1940. De danske farvande var ikke længere danske. Mange fyr blev
besat af tyskerne, andre blev slukket og tændt ganske vilkårligt af de
lokale tyske myndigheder. Nogle af fyrene skulle brænde med nedsat
styrke, andre kun på bestemte tider, atter andre afskærmes opad af
hensyn til de engelske flyvere. Flere steder, navnlig på Jyllands vestkyst,
byggede tyskerne batterier så tæt ved fyrene, at det danske fyrper
sonale måtte evakueres. Ja, der lagdes endogså sprængladninger under
enkelte fyr. Værst var det for vore fyrskibe. Drivende miner og under
vandsbomber eksploderede ved flere lejligheder i skibenes umiddelbare
nærhed, og da tyskerne havde rekvireret et par danske fyrskibe og
bevæbnet dem, måtte englænderne tro, at alle fyrskibene var blevet
tyske, og kort tid efter blev da også det fredelige „Læsø N“ fyrskib
gennemhullet af maskingeværkugler fra engelske flyvere. Ved nytårs
tid 1944-45 var tilstanden nærmest kaotisk : inddragne fyrskibe,
flyttede tønder og vagere, ingen radiotjeneste, fyrene slukkede eller
neddæmpede, havbunden fuld af magnetiske miner og hundreder af
vrag, og tysk overkommando over det hele. Fyrvæsenet selv havde
mistet inspektionsskibet „Absalon“ ved en minesprængning i Kattegat,
desværre med tabet af et menneskeliv og flere hårdt sårede ; inspek
tionsskibene „Argus“ og „Løvenørn“ havde set deres snit til at snige
sig over til Sverige.
I krigens sidste år deltog fyrvæsenet med iver i modstandsbevægel
sen, dels ved at bringe flygtninge, deriblandt 500 jøder, til Sverige,
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dels ved at hjælpe modstandsgrupperne med benzin og sprængstof,
som blev smuglet ud fra Holmen. Flere af fyrvæsenets folk måtte
„gå under jorden“, og til slut etablerede tyskerne militærvagt i fyrdirektoratets kælder.
Da krigen standsede d. 5. maj 1945, kom Fyr- og Vagervæsenet
således til at stå overfor et kæmpearbejde : vrag skulle sprænges, minestrøgne ruter afmærkes, fyrene bringes i orden (selv et så afsides
liggende fyr som Myggenæs på Færøerne var blevet beskudt), de
gamle skibe „Kattegat“ og „Nordsøen“ udrangeres og erstattes med
nye moderne skibe o.s.v. Beretningen om alle disse arbejder og om alt,
hvad der iøvrigt er sket i fyr- og vagervæsenet siden krigen, vil danne
indholdet af det sidste afsnit.

Marienleuchte på Femern (1832). - Lakaftryk af fyrets segl (Fyrdirektoratet).
Marienleuchte on the island of Femern. Seal from 1832.
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LYSENE TÆNDES IGEN
Det danske fyrvæsen 1945-1960
Af
A. Skov Knudsen
den tyske værnemagt efter besættelsen af Danmark den 9. april
1940 beordrede alle danske fyr, fyrskibe og lystønder slukket samt
tågesignaler indstillet, kom Fyr- og Vagervæsenet i en så ejendommelig
situation, at man må håbe, den aldrig vil gentage sig. I alle krigens
år var fyrene slukket helt eller delvis, og som hele det øvrige land så
Fyrvæsenet utålmodigt frem mod krigens slutning, der ville betyde,
at fyrene igen kunne lyse normalt.
Det skete snarest muligt efter kapitulationen den 5. maj 1945. Fyr
væsenets egne fyr blev telegrafisk beordret tændt allerede den 8. maj,
de private fyr omkring den 18. maj. Og på Færøerne, som Danmark
ikke havde haft forbindelse med under hele krigen, tændtes fyrene
den ii. maj. Flere steder kunne fyrene dog først tændes, efter at de
var klargjort og brændstofforsyninger nået frem. Den 24. maj 1945
stod den officielle bekendtgørelse i „Efterretninger for Søfarende“.
„Alle mørklægningsbestemmelser vedrørende fyrbelysningen i de
danske farvande er ophævet“, hed det, og det betød, at de danske
farvande igen var under dansk kontrol, og at fyrene igen lyste til gavn
for de søfarende.
Men det betød ikke, at alt dermed var i orden. Meget indenfor
Fyr- og Vagervæsenet var ødelagt og i uorden efter besættelsen. Fy
renes vedligeholdelse var stærkt forsømt, og mange dele defekte på
grund af manglende materialer og reservedele. Ved adskillige fyr
havde personalet været evakueret, og fyrene overladt til besættelses
magten, der naturligvis efterlod disse i særlig dårlig tilstand.
a
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*3*
De danske farvande efter fredsslutningen.
Slemt stod det også til i de danske farvande, der under krigen,
såvel af tyskerne som de allierede, var blevet spækket med miner og
følgelig fyldt med vrag.
Efter de oplysninger, der efterhånden fremkom, var antallet af
miner, udlagt af fartøjer eller nedkastet fra flyvemaskiner, omkring
Danmark ved krigens slutning: 6589 bundminer og 17051 forankrede
miner. Af de sidste lå alene 3396 i Hertha Flak-spærringen, 850 i
Undine-spærringen ved den sydlige opgang til Øresund og 745 i
Jade-spærringen ved den sydlige opgang til Storebælt.
På grund af miner og vrag var normal sejlads umulig, og den danske
Marine gik hurtigst muligt i gang med at rense først hovedfarvandene
med afstukne sejlrender og senere sejlløb i de indre farvande for miner.
Afmærkningen af disse minefri skibsruter - de såkaldte tvangsruter blev en vigtig og meget omfattende opgave, der efter krigen meldte
sig for Fyr- og Vagervæsenet.
Efterhånden som sejlruterne blev erklæret for minefri, skulle de
med kort varsel afmærkes, og Fyrvæsenets opgave bestod i at have det
nødvendige materiel klar. De fleste fyrskibe blev udlagt på nye posi
tioner, og der måtte til ruteafmærkningen anvendes flere hundrede
sømærker af forskellig størrelse. Arbejdet føltes da også til tider som
en hård belastning, bl. a. fordi der efter krigen i nogen grad var
mangel på fortøjningskæde, og ruterne fortrinsvis gik over dybt vand.
Disse tvangsruter består endnu 15 år efter krigens afslutning og må
bestå, indtil man har vished for, at minerne er selvdestruerede og
farefri. I øjeblikket er tvangsruternes samlede længde 1752 sømil, og
der er til afmærkningen anvendt 11 fyrskibe, 66 lystønder, 40 lysog fløjtetønder, 5 lys- og klokketønder, 81 lysspirtønder, 25 spirtønder
og 94 vagere. Tallene har tidligere været større, bl. a. fordi ruterne
til at begynde med var smallere og mere krogede, og afmærkningen
derfor måtte ligge med kortere indbyrdes afstand.
Også antallet af skibsvrag var meget stort, og enhver, der i som
meren efter kapitulationen besejlede de danske farvande, vil huske de
9'
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mange lystønder, vraglysspirtønder og blinklanterner, der afmærkede
de forskellige vrag. Nogle steder, som ved Hals Barre og i Langelands
bæltet, lå vrag ved vrag.
Der blev under hele krigen noteret ialt 557 skibe, som forliste inden
for dansk søterritorium, heraf 489 krigsforliste - hovedsagelig danske
og tyske. Tallene har senere vist sig mindre pålidelige, idet der efter
krigen er fundet mange ukendte vrag og stadig findes nye.
Snarest efter krigens slutning påbegyndte Fyr- og Vagervæsenet
arbejdet med at eftersøge, pladsbestemme og afmærke vragene og
måtte herunder strække sit afmærkningsmateriel til det yderste. Men
trods den omhyggelige afmærkning voldte alle disse skibsvrag søfarten
store vanskeligheder, særlig under dårlige vejrforhold, hvorfor Fyrog Vagervæsenet efter aftale med Marineministeriet gik i gang med
at uskadeliggøre alle vrag i og omkring sejlruterne - et arbejde, der
med bistand af private vragsprængere i alt væsentligt blev tilende
bragt på 5-6 år.

Inspektionsskibsflåden fornyes.

Når det i nogen grad var besværligt for Fyr- og Vagervæsenet at
løse de mange opgaver, der meldte sig i årene efter krigen, var en af
årsagerne også den, at inspektionsskibsflåden ikke var intakt. Som
nævnt andet sted var inspektionsskibet „Absalon“ minesprængt i
slutningen af krigen, og de øvrige skibe var på én undtagelse nær
forældede og udslidte. Faktisk trængte således hele Fyrvæsenets flåde
til at fornyes. Ved krigens slutning havde man ganske vist fået over
ladt en tysk vagerdamper „Minzen“, der blev omdøbt til „Zeus“, men
foruden at være et usædvanlig grimt skib viste det sig mindre egnet
til sit formål. Det blev da også solgt i slutningen af 1949.
På Nakskov Skibsværft blev under krigen i al stilfærdighed kølen
lagt til et nyt inspektionsskib „H. V. Ravn“, til erstatning for det kasTvangsruter og dybdeforhold i Kattegat. Kortet viser 10 meter dybdekurven.

Compulsory routes and depths in the Kattegat, showing 10 metre lines.
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sable inspektionsskib „Nordsøen“. På grund af de usikre forhold i
krigens sidste tid blev skibets færdiggørelse udsat; men efter kapi
tulationen sattes fuld kraft på arbejdet., og skibet var sejlklart den
9. august 1945. Det kom dog ikke til straks at indtage sin faste station
i Esbjerg, men måtte i godt et halvt års tid deltage i løsningen af
opgaverne i de indre danske farvande.
Det lykkedes i de følgende år Fyr- og Vagervæsenet at få myndig
hederne til at bevilge midler til bygning af endnu to inspektionsskibe,
nemlig „J. S. Fleischer“, taget i brug den 1. november 1948 som
afløser for inspektionsskibet „Kattegat“, og inspektionsskibet „Faros“,
der blev navngivet efter Oldtidens berømte fyrtårn ved Alexandria
og var sejlklar den 20. august 1949 til afløsning for det tidligere
nævnte inspektionsskib „Zeus“. Begge disse skibe, der var bygget på
Orlogsværftet, var ligesom „H. V. Ravn“ moderne motorskibe. Af
praktiske grunde fik inspektionsskibet „Faros“ i 1956 fast stations
havn i Korsør.
Endelig må nævnes, at Fyr- og Vagervæsenet i 1954 på grund af
de mange arbejder, der da var i gang på Grønland, fik bygget en
større søgående kutter „Narssak“ på Ring-Andersens Skibsværft i
Svendborg.
Når hertil kan føjes, at fyrinspektionsskibet „Argus“ i 1951 fik sit
maskineri ændret til diesel-elektrisk anlæg, og at den gamle vager
damper „Løvenørn“ ved det årlige eftersyn i 1957 blev fundet så
mærket af alderens skrøbelighed, at den måtte kasseres, men heldigvis
i i960 kunne erstattes af et nyt motorskib, der ligesom det gamle skib
bærer det ærefulde navn „Løvenørn“, så vil man forstå, at Fyr- og
Vagervæsenet i disse efterkrigsår faktisk har fornyet hele sin inspek
tionsskibsflåde. Da endvidere moderniseringen af fyrskibene i årene
siden krigen er fortsat, således at alle danske fyrskibe nu er elektri
ficerede og bl. a. forsynet med en-mands-kamre, centralvarme, bade
værelser, synes også den øvrige del af Fyrvæsenets skibsflåde nu at
være bragt i fuldt tilfredsstillende stand igen.
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Inspektionsskibet M/S „Løvenørn“, færdigbygget i960.

The lighthouse tender M.S. “Løvenørn”, built i960.

Bygningstjenesten.
Fyr- og Vagervæsenets bygningstjeneste stod naturligvis straks efter
fredslutningen overfor omfattende arbejdsopgaver. Det lå i sagens
natur, at det ikke var helt små reparations- og istandsættelsesarbejder,
man kom ud for ved fyretablissementerne. Det var den helt store
oprydning, der måtte sættes i gang. Det blev til flere års arbejde, og
materialemangelen gjorde det ikke lettere.
Af nye byggeopgaver kom kun til at foreligge et fåtal. Knudshoved
Fyr - kendt af alle de mange mennesker, der i årenes løb krydser
Storebælt - måtte fornyes, og et nyt tårn blev opført i 1948. I 1956
måtte man til erstatning for Højen Fyr, der truede med at styrte i
havet, bygge et nyt fyr ved Skagen - Skagen W. - Det blev i løbet
af 14 dage støbt i beton oven på en tidligere tysk bunker efter glideforskallingsmetoden. Til sammenligning kan anføres, at det i sin tid
tog omtrent lige så mange måneder at opføre Skagen Fyr, som det
tog dage at opføre Skagen W. ; til gengæld har Skagen fyr en mur
tykkelse, der er større end den udvendige diameter af Skagen W. Fyr.
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Skagen W. Fyr er fjernstyret og overvåges ved hjælp af fotocelle og
lyttemikrofon gennem et 3 km langt kabel fra vagthuset ved Skagen
Fyr. I 1957 byggedes et lille moderne fyr på Albuen i Nakskov Fjord.
I jubilæumsåret skal udføres et større byggeri ved Dueodde S. Fyr,
der både skal omfatte rejsning af et anseligt fyrtårn på en grund, hvor
man ikke tidligere har ment det hensigtsmæssigt at bygge, og moderne
boliger til personalet. De to nuværende fyr vil begge blive nedlagt.
Det må her bemærkes, at de mange store fyretablissementer, der
opførtes i Fyrvæsenets store opbygningsperiode, nu er 50-100 år gamle
og er begyndt at trænge til en grundig hovedistandsættelse ; store
beløb og meget arbejde er allerede medgået og vil medgå i fremtiden
til en sådan gennemgribende restaurering. Samtidig er der i de senere
år sket en væsentlig udbedring af boligforholdene for fyrpersonalet,
og inden længe vil praktisk talt alle boliger være istandsatte med alle
moderne bekvemmeligheder såsom elektrisk lys, trykvand, bad, wc. og
centralvarme.
Endelig kan nævnes de betydelige arbejder, der har måttet udføres
ved overtagelsen af 3 Loranstationer på Færøerne og i Grønland.

Elektrificering og automatisering.
Ud over at der således efter krigens slutning blev, pålagt Fyr- og
Vagervæsenet mange opgaver, som lå ud over det daglige arbejds
område og krævede en betydelig arbejdsindsats, kom tillige en ny
teknisk udvikling i gang indenfor Fyrvæsenet. Man påbegyndte en
systematisk automatisering af bevogtede og - i begyndelsen især ubevogtede fyr.
Allerede før krigen var landet så nogenlunde dækket med el-strømnet, og ønsket om at anvende den elektriske glødelampe som en prak
tisk og nem lysgiver var naturligvis ikke ny. Men da sikkerheden er
Fyrvæsenets grundlov, og den elektriske glødelampe dels kunne
brænde over, dels slukke på grund af strømafbrydelse, havde man
hidtil hovedsagelig kun elektrificeret de større fyr, hvor der fandtes
stadig vagt, og enkelte mindre fyr, hvor en slukning normalt ikke ville
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Knudshoved fyr, bygget 1948. - Fot. Erh. Jensen, Nyborg (t.v.).
Qajartalik fyr på Grønland (ved Grønnedal, Ivigtut), opført 1950 (t.h.).

Knudshoved lighthouse, built 1948 (left), and Qajartalik lighthouse in
Greenland, built 1950 (right).

være katastrofal. Man havde forsynet en del fyr med en alarman
ordning, der satte i gang, når den elektriske lampe slukkedes, men
dette system var ikke ideelt, da det forudsatte, at der altid var en
fyrpasser til stede, når alarmen virkede.
I årene før krigen havde man derfor forsøgt sig med nogle anlæg,
der automatisk skiftede over til en gasbrænder, hvis den elektriske
fyrlampe slukkedes. Sådanne apparater var blevet installeret ved Orehoved og Bogø Fyr, og det betød en ikke ringe sikkerhedsforøgelse
ved de elektriske fyr ; men desværre var disse første anlæg ikke så
teknisk gode, som det måtte kræves. Man forsøgte så i 1938 ved Tvingsbjerg Fyr og i 1939 ved det nye Røsnæs Puller Fyr et nyt automatisk
udskifteapparat fremstillet af A/S Gasaccumulator, og midt under
krigen anskaffedes yderligere et lignende anlæg til Stubbekøbing Fyr.
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Driftsresultaterne viste sig så gode, at man kunne fastslå, at man
her til ubevogtede fyr havde fundet en form for fyrapparat, der måtte
siges at være tilfredsstillende. Det nye anlæg består af 2 elektriske
blinkere, hvoraf den ene er reserve, et acetylénblinkapparat, en acctylénflaske, den automatiske udskifter fra den elektriske lampe til
acetylénbrænderen samt et tænde- og slukkeur.
Straks efter krigen begyndte man da at ændre andre egnede fyr
til denne type. Det drejede sig først og fremmest om ubevogtede fyr,
hvor tilslutningen til el-strøm kunne ske forholdsvis let, og hvor man
ønskede større lysstyrke og driftssikkerhed. Da pasningsarbejdet sam
tidig blev minimalt, kunne der i de fleste tilfælde opnås en nedsættelse
af udgiften hertil. Ved bevogtede fyr kunne ligeledes opnås en betyde
lig personalereduktion ved ændring til den nye automatik.
Som andet steds omtalt oprettedes i 1887 Fyrvæsenets Gasstation
i Korsør til fremstilling af oliegas (fedtgas og blaugas), og det blev
herved muligt dels at udlægge lystønder, dels at oprette relativt
kraftige og driftssikre småfyr på isolerede pladser. Til denne gas
krævedes net (Auernet) i brænderen, og disse net var særlig på lys
tønderne det svage punkt, da deres levetid var variabel og i alle til
fælde ret kort. Fyrvæsenet oprettede i løbet af få år ca. 100 lystønde
stationer og mindre fyr med denne gas.
Imidlertid havde den svenske opfinder og nobelpristager Gustav
Dalén lige efter år 1900 konstrueret sit acetylén-fyrapparat med
tilhørende solventil, som ved hjælp af dagslyset tænder og slukker
fyret. Disse fyrapparater var meget driftssikre, og pasningen meget
simpel. Fyrvæsenet begyndte da også straks at anvende disse apparater
til nye fyr og lystønder.
Samtidig med den øvrige automatisering efter krigen tog man nu
også spørgsmålet om fortsat anvendelse af blaugas i fyr og lystønder
og hermed gasstationens opretholdelse op til overvejelse. Ved blaugasfyrene var der for så vidt ingen væsentlig grund til klage; men en
undersøgelse over slukkede lystønder havde vist, at acetyléntønderne
havde de færreste slukninger og måtte betegnes som de mest drifts
sikre.
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Projekteret fyr på Dueodde,
46 m højt.

Skagen W. fyr, bygget 1956,
26 m højt.

Design for a lighthouse to be built at Dueodde (left).—The Scaw W. lighthouse,
built 1956 (right).

En ændring fra blaugas- til acetyléndrift ville således nedsætte
antallet af slukkede tønder til nogle få procent af de hidtidige tal.
Dette ville naturligvis betyde en væsentlig forbedring for skibsfarten,
men også for inspektionsskibene ville det betyde stor besparelse i tid
og penge at undgå de mange ture ud til slukkede lystønder. Også med
hensyn til driftsudgifterne ville man opnå en væsentlig besparelse, og
det besluttedes derfor i 1957 at søge bevilling til at ændre alle ca. 100
blaugastønder og ca. 25 blaugasfyr enten til el-fyrlampe eller acetylén.
Bevillingen opnåedes til en ændring over en 6-årig periode, og i
1962 vil oliegassen og dermed gasstationen have udspillet sin rolle
indenfor det danske Fyrvæsen efter at have tjent det godt i ca. 75 år.
Det skal her lige nævnes, at gasstationen fra 1888 til 1958 kun havde
ialt 2 bestyrere, L. M. Jiihne fra 1888-1928 og hans søn P. F. Jühne
fra 1928-1958. I 1962 vil da samtlige mindre fyr være moderniserede.
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Forholdene på Færøerne.
På Færøerne tændtes fyrene som nævnt allerede den 11. maj 1945,
men der skulle gå lang tid endnu, inden Fyrvæsenet på de barske
Atlantøer kom ind under de gamle forhold. Først efter at Færøernes
status indenfor riget var fastlagt den 1. april 1948, hvorefter det blev
bestemt, at de færøske fyr skulle administreres og bekostes som fælles
anliggende, kunne en istandsættelse påbegyndes.
Siden 1940 var administrationen af de færøske fyr - under de
givne forhold på en udmærket måde - blevet varetaget af amtmand
Hilbert med assistance af te legrafbestyrei' Ingerslev og radiotelegrafist
Akraberg Hansen.
Det, der først trængte sig på, var udbedringen af maskinanlæggene
ved Nolsø og Myggenæs Fyr. Ved Nolsø Fyr var maskinhus med
radiofyr og lufttågesignalanlæg totalt bortsprængt ved et bombe
angreb, og ved Myggenæs Fyr var anlægget kassabelt. Alle de øvrige
fyr på Færøerne havde kun været nødtørftigt vedligeholdt i en længere
årrække, og St. Dimon Fyr var ved at styrte i havet efter et fjeldskred.
Mest indviklede var dog måske de personelle forhold. Under krigen
havde der ikke fundet faste ansættelser sted. De stillinger, der krævede
besættelse, havde man besat ved konstitution, og hele dette forhold
skulle nu bringes i orden.
Den 20. maj 1948 afsejlede fyrinspektionsskibet „Argus“ fra Køben
havn. Blandt de ombordværende var fyrdirektør P. E. B. Sinding og
den daværende chef for Admiralitetskontoret, nuværende fyrdirektør
A. P. A. A. Legind samt forskellige tjenestemænd fra Fyr- og Vager
væsenets tekniske og administrative afdelinger.
Togtet, der strakte sig over det meste af et par måneder, forløb
godt, da det var begunstiget af fint vejr, hvilket havde sin betydning,
da alle materialer til de forskellige nybygninger og maskinelle anlæg
måtte medtages og landsættes på den rå klippekyst.
Nolsø og Myggenæs Fyr fik nyt maskinanlæg og radiofyr. Nolsø Fyr
fik supertyfonanlæg. Boligerne istandsattes og moderniseredes, og trans
portforholdene forbedredes. De øvrige fyr på Færøerne er senere
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successivt blevet restaureret og moderniseret, de sidste færdiggøres
i sommer. Herunder skal særlig nævnes, at Sumbø Fyr 1957 blev ud
styret med maskinanlæg til elektrificering af fyr og boliger samt drift
af et radiofyr. Fyret omdøbtes samtidig til Akraberg, som bedre kende
tegner fyrets lokalitet.
Endelig kan man anføre, at de mange ønsker om forbedringer i den
færøske fyrafmærkning har ført til oprettelsen af Mjovanes Fyr i 1950
og Famara Fyr i 1957.

Grønlandsfyrene.
Under krigen havde Danmark officielt ingen forbindelse med
Grønland, og da efterretningerne om tilstandene deroppe efter freds
slutningen fremkom, rejste der sig en stærk kritik af forholdene. Stats
minister Hans Hedtoft rejste derfor til Grønland i sommeren 1948
og fremsatte under forhandlinger med landsrådene sine synspunkter
for Grønlands fremtid. Dette førte den 29. november 1948 til ned
sættelsen af den store Grønlandskommission, der fik til opgave at
udforme de principper, der skulle lægges til grund for fremtidens
arbejde på Grønland. Det drejede sig om intet mindre end at skabe
en ny fremtid med forbedrede levevilkår for den grønlandske befolk
ning. Danmarks store, nordlige koloni skulle indtage sin selvstændige
plads indenfor riget.
I forbindelse med kommissionens arbejde med problemerne frem
kom også ønsket om en forbedring af besejlingsforholdene gennem en
udbygning af fyrbelysningen.
Ved krigens slutning fandtes kun enkelte fyr, nemlig Satut og
Smukke 0 Fyr ved indsejlingen til Færingehavn, etableret i 1939,
og Agtorssuit ved Godthåbsfjorden, etableret 1945 > men
^er måtte
regnes med en stærk stigning af trafikken på havet omkring Grønland
og ind til kolonierne, måtte behovet for mange nye fyr findes ganske
naturligt. Efter henstilling fra Grønlands Styrelse havde Marineministeriet derfor allerede i august 1947 nedsat et udvalg - det så
kaldte udvalg angående fyrbelysning i Grønland, - der bl. a. bestod
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af fyrdirektøren, direktøren for Søkort-Arkivet og vice-direktøren for
Grønlands Styrelse.
De problemer, dette udvalg kom til at stå overfor, kunne hoved
sagelig deles i to grupper :
1) Hjælpemidler til anduvning af kolonierne, herunder sejlads langs
kysten.
2) Hjælpemidler til anløb af kolonihavnene.

Senere er hertil kommet
3) Hjælpemidler til indenskærssejlads.

Man ønskede, at anduvningsfyrene blev så kraftigt lysende og an
bragt så langt ude på de yderste øer som praktisk muligt. Fjordbe
lysningen, lede- og vinkelfyrene, der fra anduvningsfyrene skulle tjene
til videre vejledning ved besejlingen af kolonierne, skulle give absolut
sikkerhed under sejladsen mellem klipper og skær. Radiofyr og lufttågesignaler måtte man indtil videre se bort fra.
Der var iøvrigt almindelig enighed om, at de grønlandske fyr frem
tidig skulle sortere under det danske Fyrvæsen, der også skulle skaffe
de nødvendige bevillinger og foretage monteringen.
Udvalget arbejdede hurtigt. Der blev indhentet memoranda fra
chefen for Grønlandske Marinekommando og landsfogeden i Sydgrønland m. fl., ligesom Grønlands Styrelse anmodede de skibsførere,
der først anløb kolonier, hvor fyr tænktes opført, om til supplering
af de meget mangelfulde søkort at fremskaffe nærmere oplysninger om
lokaliteter og højdeforhold. Samtidig havde man indenfor Fyrvæsenets
tekniske Tjeneste underkastet alle problemerne omkring bygningen af
de nye fyr en indgående behandling, og allerede den 17. marts 1948
forelå et fuldt udarbejdet forslag vedrørende fyrbelysningen i Vestgrønland, idet østkysten, hvor sejladsen endnu var relativt beskeden,
foreløbig måtte lades ude af betragtning.
Der blev i første omgang foreslået etableret større anduvningsfyr
ved kolonierne Julianehåb, Ivigtut, Frederikshåb, Færingehavn, Godt
håb, Sukkertoppen, Holsteinsborg og Egedesminde og i tilslutning
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Præstefjeld bagfyr ved Holsteinsborg, Grønland, opført 1950.

Præstefjeld rear light in Greenland, built 1950,

hertil de nødvendige mindre fyr - vinkel- og ledefyr - til videre vej
ledning for sejladsen ind til kolonierne.
Samtlige fyr blev foreslået ubevogtet og etableret som acetylénfyr
med faste linser, åben flamme og passende korte blink, hvorved man
opnåede den mest enkle og dog mest sikre drift og så ringe gasforbrug,
at fyrene kun skulle have ny gasforsyning en gang årligt. Fyrenes lys
styrke blev herved noget mindre end ønskeligt, men denne ulempe
opvejes af den store driftssikkerhed og den simple pasning, der som
regel bliver foretaget af den lokale befolkning.
Driften af fyrene i de forløbne år siden oprettelsen har fuldt ud
svaret til forventningerne, og til trods for de primitive forhold på de
isolerede fyrpladser har antallet af fyrslukninger været minimalt.
Udvalget planlagde foreløbig 26 fyr på Vestgrønland, men at på
begynde bygningen af fyrene allerede samme sommer var ikke muligt.
Dels kunne Fyrvæsenet på grund af de krævende opgaver på Fær
øerne ikke afse noget inspektionsskib hertil, dels var det fuldstændig
umuligt så hurtigt at fremskaffe det nødvendige materiel.
Det blev imidlertid besluttet at sende en fyrkontrollør til Grønland
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To hyperbelsystemer med een hovedstation (A) og to bistationer (B og C).
Hyperblerne hørende til parret AB skærer hyperblerne hørende til parret AC.
Modtagerens plads (M) er vist på skæringspunktet mellem stedlinierne 2,5
og 13,5Hyperbola system. (A) master station, (B) and (C) slave stations, (M) receiver.

i sommeren 1948 for rekognoscering på de påtænkte pladser for fyrene.
Rekognosceringstogtet, der strakte sig over et par måneder, blev
foretaget med kutteren „Mågen“ sammen med den stedkendte mand,
orlogskaptajn Janus Sørensen. Opgaven var ingenlunde let, bl. a. fordi
der på dette tidspunkt kun fandtes meget primitive og unøjagtige
søkort.
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De i drift værende vesteuropæiske Decca-kæders dækningsområder.
------------ Projekterede Decca-kæder.
West European Decca chains (-------- planned).

Samtidig var man indenfor Fyrvæsenets tekniske Tjeneste gået i
gang med alle de praktiske forarbejder til selve bygningen af fyrene,
og efter at forskellige projekter var blevet gennemdrøftet, blev fyrene
planlagt udført som runde jernplade tårne eller rørgittermaster, der
kunne transporteres op i små elementer og uden tilpasningsarbejde
på stedet samles ligesom tekno-legetøj.
IO
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De større — anduvningsfyrene - skulle have en højde på ca. 6 m
og de mindre - ledefyrene - højder fra ca. 2 - ca. 10 m. Hvert af
fyrene skulle forsynes med et flaskebatteri, der var tilstrækkeligt til at
dække et års gasforbrug. Den ene halvdel af batteriet skulle tilsluttes
fyret, medens den anden halvdel skulle stå som reserve. Samtlige fyr
apparater skulle leveres af A/S Gasaccumulator i foråret 1950.
Arbejdet blev udført i to etaper. I sommeren 1949 sendtes en
ingeniør med inspektionsskibet „J. S. Fleischer“ til Grønland med den
opgave at fastlægge de projekterede fyrs pladser og lysvinkler, rejse
de mindre fyrtårne og støbe fundamenter, med en svær fundamen
tering til hvert af de store fyr, samt prøvebygge et stort fyr. På grundlag
af dette forarbejde kunne inspektionsskibet „Faros“ i sommeren 1950
foretage den egentlige fyrbygning og tænde samtlige fyr fra Julianehåb
i syd til Egedesminde i nord.
Denne fyrafmærkning, der herved blev påbegyndt, blev i de
følgende år fortsat på Vestkysten og blev endelig i 1959 efterfulgt
af de første fyr på Grønlands østkyst, nemlig 2 fyr ved Angmagssalik,
således at der nu på Grønland er ialt 49 fyr + 1 radiofyr ved Godthåb
under Fyrvæsenets administration.
I den betænkning, som det nedsatte „Udvalg vedrørende Be
sejlingen af Grønland“ (nedsat af Ministeren for Grønland den
19. februar 1959) udsendte den 2. september 1959, hedder det da
også, at man - efter at have gennemgået såvel den eksisterende som
den planlagte fyrafmærkning på såvel vest- som østkysten og efter
en nærmere vurdering af disse planer - har fundet, at udviklingen
på dette område synes at foregå i et efter omstændighederne tilfreds
stillende tempo, og at planerne for nyetablering af fyr sker i et rimeligt
forhold til udviklingen i besejlingen.
Udvalget har derfor ikke fundet anledning til at fremkomme med
konkrete forslag på dette område, men skal dog henstille, at det nu
værende tempo i oprettelse af nye fyr øges, og at der i så stor ud
strækning som muligt tages hensyn til skibsfartens ønske om større
synsvidde for anduvningsfyrene ; endvidere ønsker man, at der oprettes
flere radiofyr.
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Loran dækningsområder i det nordlige Atlanterhav. Mørk tone angiver
dækningsområde om dagen og lys tone dettes udvidelse om natten.

Area covered by Loran in the North Atlantic. Dark colour the area by day}
light the enlargement of the area by night.

io-
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Radar, Decca, Loran.

Ud over alle disse arbejder ved egentlige fyr, der blev planmæssigt
udført, har Fyrvæsenet også overtaget opgaver på et helt nyt felt i årene
efter krigen. „Argus“ havde endnu en opgave på sit Færøtogt i 1948,
nemlig at bringe den nye, danske leder af Skuvanes Loranstation til
Færøerne, hvor han den 15. august 1948 på Fyrvæsenets vegne overtog
Loranstationen med et personel, der hovedsagelig bestod af færinger.
Hermed startedes et helt nyt og omfattende arbejdsområde indenfor
Fyr- og Vagervæsenet.
Blandt de nye og vigtige opfindelser, der var skabt af den store krig,
og som efter krigen blev optaget i Fyrvæsenets arbejdsfelt, må således
nævnes navigationshjælpemidlerne Radar, Decca og Loran. Disse
systemer var blevet udviklet til brug for flyvere og skibskonvojer og
havde vist sig meget brugbare ved at åbne mulighed for præcis naviga
tion under alle vejr- og sigtbarhedsforhold såvel ved dag som ved nat ;
Radar til nærnavigation op til ca. 20 sm. og som antikollisionsmiddel,
Decca til mellemdistance op til ca. 250 sm. og Loran til langdistance
op til ca. 1200 sm.
Radar (radio detection and ranging), der som i handelsflåden ret
hurtigt blev installeret i Fyr- og Vagervæsenets skibe, kan måske
betegnes som en af den sidste verdenskrigs mest betydningsfulde op
findelser, idet systemet ad elektronisk vej gjorde det muligt at lokalisere
såvel større som mindre objekter i nærheden af skibet ved dag og nat
såvel som i usigtbart vejr, og således var et overordentlig væsentligt
fremskridt i forhold til de hidtidige navigationsmidler - ja, i virkelig
heden for første gang gjorde det muligt, om end med nogen begræns
ning, for navigatøren at se gennem tåge. Radar er et navigations
middel, der findes om bord i fartøjet, og Fyrvæsenets opgave i for
bindelse hermed består i at forsyne sømærker m. m. med radar
reflektorer, så de bliver synlige på radarskærmen på større afstand.
Decca og Loran kaldes hyperbelnavigationssystemer, fordi de sted
linier, der fastlægges ved hjælp af dem, er hyperbler. Stedbestem
melsen foregår ved at måle tidsforskellen mellem modtagelsen af
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signaler der udsendes nøjagtig samtidig fra to stationer i et stationspar,
og denne tidsforskel angiver, at skibets position er beliggende på en
bestemt hyperbel med de to stationer som brændpunkter. Ved måling
fra et andet stationspar bestemmes en ny hyperbel, hvorefter positionen
er bestemt som skæringspunktet mellem de to hyperbler, der findes
på særlige søkort, hvori Decca- og Loranhyperbler er indtegnet. I
begge systemer grupperes stationerne i reglen således, at én station
er fælles for 2 eller 3 stationspar, hvorved man opnår, at f. eks. 3
stationspar kan dannes af 4 stationer ialt.
Decca-systemet giver en meget nøjagtig pladsbestemmelse - i bedste
fald inden for ca. 30 m - medens Loran-systemets nøjagtighed kun er
1-2 sm. Til gengæld er Deccas rækkevidde kun ca. 250 sm., mod
Lorans ca. 600 sm. om dagen og ca. 1200 sm. om natten.
Den første permanente Decca-kæde i verden var den SE-britiske
kæde, som blev opført med Ministry of Transports godkendelse 1947.
Den næste kæde blev den danske, der dækker et område indenfor
250 sm. fra hovedstationen på Samsø, d. v. s. alle danske farvande.
Efter aftale med Forsvarsministeriet begyndte den sin virksomhed
den 15. oktober 1948 og arbejder nu i henhold til overenskomst med
det danske Forsvarsministerium og kontrolleres på dettes vegne af
Fyr- og Vagervæsenet. Den består af 4 stationer. Hovedstationen masterstationen - ligger på Samsø og de tre andre - slavestationerne på Møn, ved Hjørring og Højer.
De første Loranstationer blev under krigen (1942) etableret på
Amerikas østkyst. Den nordøstatlantiske kæde, der bestod af stationer
i Island (Vik), på Hebriderne (Mangersta) og på Færøerne (Sku
vanes) var fuldt udbygget i 1943. Skuvanes Loranstation ved Våg på
Suderø var masterstation i denne kæde. Den blev under krigen opført
og administreret af det britiske Admiralitet, og englænderne ønskede
så hurtigt som muligt efter fredsslutningen at overlade stationens drift
til Danmark; men Fyrvæsenet, der skulle overtage den, var ikke i
stand til med så kort varsel at fremskaffe det nødvendige kvalificerede
personel, hvorfor det danske Marineministerium d. 9. november 1946
midlertidig overtog stationen med militært personel.
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Skuvanes Loranstation drives nu, efter at Fyr- og Vagervæsenet
den 15. august 1948 har overtaget dens drift, på linie med Fyrvæsenets
øvrige etablissementer; men på grund af dens betydning for den
internationale civile luftfart refunderes 95 pct. af driftsudgifterne af
IC AO (International civil aviation organization).
Det tekniske anlæg, sendehuset og maskinhuset, ligger ca. 3 kilo
meter syd for byen Våg, 200 m oppe på forbjerget Skuvanes, der kom
til at give Loranstationen navn. På „Toppen“, som højdedraget i
daglig tale kaldes, og hvor fjeldet falder lodret ned i Atlanterhavet,
er rejst de 40 m høje træmaster, der bærer senderantennen. I sender
huset er opstillet to loransendere af nyeste model, hvoraf en er i drift,
medens den anden står som reserve.
Ved siden af senderrummet ligger „timerummet“, hvor de 4
„timere“, der styrer sendernes nøjagtig tidsbestemte signaler, er op
stillet, 2 til rate 6 (Hebriderne) og 2 til rate 5 (Island). Timerne er
endvidere forsynet med katodestrålerør til udmåling af tidsdifferencen
mellem de 3 stationers udsendelser, hvilket gør det muligt at overvåge,
at udsendelserne er korrekte. Ved timerne holdes der da også vagt
dag og nat, så der øjeblikkelig kan gribes ind overfor uregelmæssig
heder. Da der findes fuld reserve for anlægget, forekommer afbrydelser
faktisk ikke.
Loranstationen var ved overtagelsen fra englænderne ikke i den
bedste stand, men det er i årenes løb lykkedes Fyr- og Vagervæsenet
at forny såvel boliger som det tekniske materiel, således at stationen
i dag må siges at være i den bedst mulige stand.
Foruden lederen er der ansat 12 færinger ved stationen.
Frederiksdal Loranstation på Grønland, som Fyrvæsenet overtog
29. august 1951, er den nordligste i den kæde af stationer, der strækker
sig langs østkysten af Nordamerika. Den blev bygget i slutningen af
1942 og drevet af U.S. Coast Guard.
Ligesom Skuvanes er Frederiksdal masterstation med slavestation
ved Battle Harbour i Labrador. Den ligger på den sydligste pynt af
Grønlands fastland, på et forholdsvis jævnt plateau, 15-20 m over
havet med en krans af høje fjeldtoppe i baggrunden.

Frederiksdal Loranstation på Grønland, bygget af USA i 1942, ombygget i 1947
og overtaget af Danmark i 1951.
Loran station at Frederiksdal in Greenland. Built by the U.S.A, in 1942, rebuilt
1947 and taken over by Denmark in 1951.

I 1947 var stationen blevet fuldstændig fornyet, således at den var
i fineste stand, da den blev overtaget af Fyr- og Vagervæsenet. Det
var inspektionsskibet „Faros“, der på sin Grønlandstur i sommeren
1951 fik tildelt den opgave at overtage stationen og bringe den danske
leder og det nødvendige mandskab derop. Den danske besætning
består af ialt 13 mand, der alle er ansat på en to-årig kontrakt.
I årene, der er gået siden overtagelsen, har Fyrvæsenets bygnings
tjeneste udført forskellige byggeopgaver deroppe, bl. a. er opført et
nyt maskinhus og nye boliger for lederen og maskinmesteren ; også
for denne station refunderer ICAO Danmark 95 pct af udgifterne.
I begyndelsen af i960 har Fyr- og Vagervæsenet overtaget driften
af endnu en Loranstation, der er opført ved Ejde på Færøerne. Denne
station samarbejder med stationer i Norge og Island.
Ny fyrdirektør.

Efter i 24 år at have ledet Fyrvæsenet trak fyrdirektør P. E. B. Sin
ding sig den 1. november 1952 på grund af alder tilbage fra sin
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embedsgerning. Ved hans tiltræden måtte Danmark siges at være fyr
dækket, men alligevel blev det travle år i hans embedstid på grund
af den udvikling, der skete såvel personalemæssigt som teknisk, og
som han med lyst og energi gik op i. I hans tid grundlagdes og på
begyndtes den modernisering af Fyrvæsenet, der senere er fortsat. Det
internationale samarbejde tog fart, og han repræsenterede det danske
Fyrvæsen på fortræffelig måde på mange internationale konferencer,
hvor udviklingen indenfor fyrteknikken drøftedes. Vi, der oplevede det,
husker med beundring hans indsats i de første år, hvorved det lykkedes
ham at rense sin administration for hårde beskyldninger for dårlig
embedsførelse. Fyrskibenes modernisering og fornyelsen af inspektions
skibene lå ham meget på sinde, og særlig må nævnes hans fremsyn, da
han gik ind for motorskibe som inspektionsfartøjer; han kunne med
tilfredshed mønstre 3 nye motorinspektionsskibe ved sin afgang. Også
afløsningen af fyrskibe med bundfaste fyr indledte han ved opførelsen
af Drogden Fyr i 1937.
Hans efterfølger, fyrdirektør A. P. A. A. Legind, havde i en periode
været fyrinspektør og fører af fyrinspektionsskibet „Argus“, og senere
chef for Marineministeriets Admiralitetskontor og var således forud
godt kendt med Fyr- og Vagervæsenets funktioner. Han var endvidere
formand for udvalget, der forberedte den ny lodslov, hvori kontrollen
med afmærkningen i danske farvande lovfæstedes. Det kan derfor
ikke siges at være noget fremmed arbejdsområde, fyrdirektør Legind
med sit nye embede kom til at overtage, men det måtte blive den
nye tid, der kom til at give hans embedsgerning præg, idet Fyr
væsenet som overfor nævnt netop på dette tidspunkt var begyndt
den moderne udvikling, der skulle komme til at karakterisere de kom
mende år.

Påsejling af fyrskibene.

Den første tid, efter at den nye fyr direktør var tiltrådt, blev iøvrigt
præget af de mange påsejlinger af vore fyrskibe. Den 20. september
1953 blev Kattegat S. Fyrskib således påsejlet af en finsk damper,
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Fyrdirektør P. E. B. Sinding (t.v.) og fyrdirektør A. P. A. A. Legind.
P. E. B. Sinding and A. P. A. A. Legind, two directors of the Danish Lighthouse
Service.

men holdtes flydende trods en meget stor læk, væsentlig på grund
af, at den nødvendige hjælp så hurtigt nåede frem.
Den alvorligste påsejling fandt sted året efter - den 14. august 1954
- da Gedser Rev Fyrskib en tidlig morgen blev påsejlet af det norske
motorskib „Maridal“ og sank på få minutter. Skibets maskinist, der
havde vagten i katastrofeøjeblikket, fik purret hele det øvrige mand
skab, som blev reddet; men han omkom selv. Gedser Rev Fyrskib
blev iøvrigt påsejlet flere gange i disse år, ligesom Lappegrund og
Skagens Rev, og en vis nervøsitet bredte sig blandt fyrskibsmandska
berne. Fyrdirektoratet indførte derfor en alarmanordning, så vagt
manden til enhver tid fra dækket omgående kan slå alarm, når der er
alvorlig fare på færde.
Det var i det hele taget Fyr- og Vagervæsenets indtryk, at en del
sejlads efter krigen havde fået et noget tilfældigt præg, og at enkelte
navigatører tog deres opgave for let, hvorfor fyrdirektøren offentligt
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Gedser Rev fyrskib udlagt på stationen igen efter den hovedreparation, der var
nødvendig som følge af påsejlingen 1954.

The Gedser Reef lightship.

fremsatte en alvorlig advarsel, som hollandske og engelske fagblade
overtog.

Kontrol med fyrene.

I 1954 blev det af Forsvarsministeriet pålagt Fyr- og Vagervæsenet
at udøve kontrol med enhver foranstaltning til vejledning for sej
ladsen i de danske farvande. Det skete i al sin nøgternhed i med
før af 5. kapitel i lov nr. 131 af 17. april 1916 om Lodsvæsenet
med senere ændringer som anført i lovbekendtgørelse nr. 224 af
24. juni 1954.
På denne baggrund har Fyrdirektoratet udarbejdet et komplet
kartotek over al fyrbelysning i danske farvande og fører nu bl. a. ved
hjælp heraf en nøje kontrol med alle afmærkningsforanstaltninger.
Endvidere kontrolleres lysreklamer og lignende indretninger, som
kan virke vildledende for sejladsen, og endelig yder Fyr- og Vager-
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væsenet vejledning ved kommunal og privat afmærkning samt even
tuel assistance, hvor dette ønskes eller skønnes påkrævet.

Slutning.
Det må være naturligt at afslutte denne gennemgang af Fyrvæsenets
400-årige historie med et kort tilbageblik og et blik fremefter.
Da Frederik II i 1560 grundlagde det danske fyrvæsen, måtte man
klare sig med åbne blus ; forveksling mellem 2 fyrstationer kunne kun
undgås ved at rejse 2 fyr på den ene station, d. v. s. den samme teknik
som man havde anvendt siden de allerførste fyr blev tændt i oldtiden.
Fremkomsten af rundvægebrænderen og lampeglasset o. 1800 gav den
ikke sodende og koncentrerede lysgiver, der kunne anvendes i linser
og spejle ; fyrene blev kraftigere lysende og kunne gives blinkkarakter ;
og da gasbrænderen fremkom omkring 1880 og muliggjorde lystønder
og ubevogtede fyr, var fyrproblemet i princippet løst.

Navigationshjælpemidlernes anvendelsesområde. Foroven lys og lyd, forneden
radio. Venstre ende af de mørke bånd angiver hjælpemidlets nøjagtighed, højre
dets rækkevidde.
The range of navigational aids. Above, light and sound. Below, radio. The
lefthand end of the dark line indicates accuracy, the righthand range.
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For navigation i tåge havde man kun middelmådige hjælpemidler
i klokker, gongoner, kanonskud o.s.v. Nogen forbedring skete i 1819,
da den første tågesirene fremkom, men først med radioteknikken
begyndte en mere effektiv hjælp omkring 1920 med de første radiofyr,
og endelig er vi omkring 1945 med Radar, Decca og Loran m. fl. nået
så langt, at navigation er mulig i al slags vejr, ved dag og nat på
afstande op til o. 1500 sm., d. v. s. at man nu kan få en sikker
positionsbestemmelse ikke blot i kystområder men ud over oceanerne.
Fremover vil de nuværende navigationsmidler stadig blive forbedret,
automatisering og fjernstyring fremmet, men i dag, hvor skibene bliver
stadig større, og deres fart øges, må disse midler få et andet præg, og
den tekniske udvikling har muliggjort en ny målsætning, således at
tidligere tiders princip med de advarende fyr ændres til et mere vej
ledende system ; skibene sejler i deres rute uafhængig af vejret og skal
have kontrol af deres beregnede position overalt og under alle forhold.
Endvidere tilsigtes det at gøre navigationshjælpemidlerne fælles for
fartøjerne i vandet og i luften. Enkelte stationer i et forbedret Loransystem med den dobbelte rækkevidde og betydelig større nøjagtighed
ved positionsbestemmelsen er allerede taget i brug, anvendelsen af
fjernsyn synes nærliggende, og herudover aner man andre systemer
baseret på helt nye metoder, bl. a. med anvendelse af kunstige satelliter.

ENGLISH SUMMARIES
HENNING HENNINGSEN: “POPINJAYS” AND
LEVER LIGHTS (1560-1770)
About the year 1220 a sea-mark (signum) was erected on the headland of
Falsterbo. It was probably built as a fire beacon with an open brazier which
was used only in the autumn months when the famous herring fisheries took
place in the Sound.
About 1429 the Danish king imposed a levy—the Sound Dues—on all vessels
passing through the Sound at Elsinore where the straits are narrowest. Shipping
was increasing rapidly between the Baltic and the rest of Europe especially after
the Dutch successfully challenged the mastery of the Hanseatic League at the
beginning of the sixteenth century. The waters around Denmark became one of
the most important channels of navigation in the world. On account of their
dangerous nature, the many shoals and other perils to shipping, it was obvious
that foreign mariners would be interested in any scheme to make safer the
vital route Skagen (Scaw)—Elsinore—Falsterbo. About 1520 the first buoys
were put down in the fairway outside Copenhagen, and on the 8th June 1560
King Frederik II ordered the marking of the Scaw-Elsinore-Falsterbo passage.
At the request of Dutch sea captains he erected lights at the Scaw, Anholt and
Kullen and put down buoys off the Scaw Reef, Anholt Reef, Dragør Stream (the
waters between Amager and Saltholm) and Falsterbo Reef. A bell buoy was
put down on Læsø Trindel (reef) and a bell to be rung in the event of fog
was hung in St. Olav’s Church, Elsinore. For these services all vessels using
these waters had to pay light and buoy dues. These dues, like the Sound dues,
were not abolished until the year 1857.
With this enterprising initiative Denmark placed itself to the fore of inter
national lighthouse service. For the first time in history a shipping route was
made secure ; the few lights which had existed hitherto had all been harbour
lights. Later more buoys were put down outside Copenhagen and further lights
erected, on the island of Nidingen off the coast of Halland (1622), on the
headland at Falsterbo (1629/30) and on the isle of Læsø (1651), though the
last mentioned only existed for a few years. The light on Nidingen showed a
twin light in order to avoid confusion with those of the Scaw and Anholt.
According to the royal decree of 1560 these lights were to be built in the
form of “popinj'ays”. Unfortunately we do not know exactly what they looked
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like but it would seem likely that their name refers to the favourite pastime of
shooting at the figure of a parrot on a pole. The light was presumably con
structed as a pole which swung into the air. The fuel used was firewood which
was placed in a barrel shaped metal basket about 3 feet in depth. This basket
was fastened to the end of a pole and hung about 38 feet high. At first these
lights were only lighted from ist March to nth November, but later on they
were kept alight the whole year.
It soon proved obvious, however, that with the limited forms of transport
available at the time it was impossible to supply lonely situated lights with
the enormous amount of fuel which they consumed. In the course of the next
few years therefore, “popinjay” lights were replaced by timber lighthouses at
the Scaw and Anholt and a stone lighthouse on Kullen. At the same time train
oil lamps and tallow candles took the place of wood as illuminants. But the light
they showed was very limited and not always kept as well as it should have
been. In the first years of their existence many complaints of invisibility were
received from seafarers.
About 1600 coal mining in England and Scotland was making great ad
vances and by the 1620’s Denmark was making use of this new form of illu
minant. Lighthouses were reconstructed so that they could carry an open coal
fire on a platform at the top, but it soon transpired that this involved too
great risk of fire. Jens Pedersen Grove solved the problem by his invention of
the lever light. The first such light was erected at the Scaw in 1627 and within
the next few years all other lights had been replaced by lever lights. These
lights were constructed on the same principle as the well-sweep : a long pole
mounted as lever in the fork of a post, at the one end hung the brazier of coals,
at the other a counter weight. The lever lights were effective, comparatively
easy to handle and cheap. Other countries soon followed the example of Den
mark and lever lights were erected both along the Baltic coast and in other
places. Smeaton constructed a similar type of light in 1767 at Spurn Point,
and on the island of Gothland a local lever light was in use until the year 1905.
Once again a Danish invention had proved a benefit to lighthouse service
all over Europe. In 1631 Grove was put in charge of the lighthouse service and
given a generous sum annually to supervise all the lights in Denmark. In 1639
his son took over this task. After the unfortunate wars with Sweden Denmark
lost Nidingen in 1645 and Kullen and Falsterbo in 1658. These lights passed to
Sweden and formed the foundation of the later so enterprising Swedish light
house service. Until 1779 the remaining Danish lights were in the charge of
lighthouse managers or contractors, after which date they once again became
state administered.
Apart from the construction of a few minor lights serving the most important
Danish ferry and postal routes the next century saw no substantial improve
ments although great progress was made abroad. In 1747 the light at the Scaw
was replaced by a stone tower, originally designed to carry reflectors, then
a recent invention, but at the last moment it was decided not to risk such
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a daring innovation and the open coal fire was retained. Denmark was lagging
behind.

KNUD KLEM: FROM OPEN COAL-FIRE TO
FLASHING LIGHT (1770-1830)
The end of the eighteenth century saw great progress in the Danish light
house service. In 1770-71 two lighthouses were built at Nakkehoved with open
coal fires, and a lamp light was built in the north eastern tower of Kronborg
castle. They were all lit for the first time on the ist April 1772 but were extin
guished again the same year as the seafaring nations were unwilling to pay the
increased light dues which the Danish government demanded for their maintainance.
Captain Poul Løvenørn’s appointment as head of the lighthouse service was
an important date in its history. He was also put in charge of the Royal Chart
Office which had been established in 1784, and he was in addition a pioneer
in the development of the Danish ferry service. On the 2nd March 1798 he
sent in a reasoned proposal for the building of a number of new lights. In
April 1800 Kronborg’s lamp light was lighted again, as also were the two lights
at Nakkehoved which were now built as enclosed coal fires on the same prin
ciple as Anders Polheimer’s design. In 1801 a light was erected in Tunø church
tower (lamp light), in 1802 Bornholm and Gedser lighthouses were built (both
with coal fire lanterns). Fakkebjerg Lighthouse on Langeland was built in 1805
after a design similar to that of John Smeaton’s lighthouse at Spurn Point,
and in the same year Denmark got its first flashing light on the island of Christiansø. It had three lamps with parabolic reflectors which revolved giving three
flashes a minute. These lamps were unglazed. It was only later that Danish
lighthouses began to use the more modern argand lamps and the glass chimney
invented by Lange. Lighthouses at Bülk, Frederiksort and the canal entrance
made navigation easier in the Baltic and the Eider Canal. These three lights
ceased to come under Danish administration after the war of 1864. The Great
Belt was made safer by the building of Knudshoved Lighthouse in 1809 (lamp
with 7 semiconical-parabolic reflectors, after 1822 with a single fanal sidéral)}
Sprogø Lighthouse in 1809 (5 lamps with parabolic reflectors and the rays
concentrated by plano-convex lenses, the first modest attempt at a dioptric light
in Denmark).
During the war against England in 1807-14 all Danish lights were extingu
ished. The English were highly inconvenienced by this measure and placed
the former fire-ship “Fury” as a light ship at the Scaw and the frigate “Prose
lyte” at Anholt. The Proselyte however was pressed down by the ice in 1809
and the English took the island of Anholt and relit the light, building a small
fort (Fort York) with casemate around the base of the lighthouse.
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After the war, in 1816, the lighthouse at the Scaw was equipped with lan
terns, the last Danish coal fire to be enclosed. The last major lighthouse to be
built under Løvenørn’s administration was that at Stevns. It was lit for the
first time on ist August 1818 and had a revolving light giving a flash every
thirty seconds. It had six lamps of the argand type though according to a new
design by the Frenchman Lenoir, with parabolic reflectors.
Løvenørn did excellent work in organizing the Danish lighthouse service.
On the basis of his own experience, supplemented by the progress which had
been made abroad, particularly in Sweden, England and France, he carried out
a not inconsiderable modernisation of the Danish service. He was a man who
was extremely well qualified for the job. As a member of the Royal Danish
Academy of Sciences and Letters he submitted his achievements to its members
and many of them were published in the transactions of the society.
The introduction of the steamship and the establishment of a service between
Copenhagen and Kiel resulted in the owner making arrangements for the safe
guarding of this route. A number of small and simple lights were established
at the entrance to Copenhagen, at Dragør, on the islands of Femø and Fejø
and at Albuen.
In the period just after Løvenørn’s death in 1826 the first Danish lightship
was placed on Læsø Trindel in 1829. It was built in Jacob Holm’s shipyard
in Strandgade on Christianshavn, after a design by the chief engineer to the
fleet, admiral Schifter. For several decades plans had been discussed for a
lightship. As early as 1747 Brinch, surveyor general of tonnage, had proposed
that a floating light be placed on the Trindel. The English made regular re
quests for one, as can be seen for example from a letter written in 1799 by Henry
Taylor, a merchant of North Shield, to his agent in Elsinore, the house of
Chapman, Brown and Duncan. The foreign consuls in Elsinore made similar
requests to the Customs Authorities of the Sound. For a long time the matter
was under discussion in connection with the question of fixed lights on Læsø,
but the Danish authorities feared that because of ice and gales a ship would
not be able to keep its position. Several commissions looked into the matter, but
it was not until the end of the 1820’s that the plan was carried out, precipitated
by a request in 1826 from 153 English ships’ captains who offered to pay in
creased light dues if this light was established. Even though this was exactly
what the Danish government had desired and urged it chose after long delibera
tion to waive this extra claim. The light dues in the Sound brought in larger
sums than were used for the maintainance of the route from the Kattegat
through the Sound and an attack was feared on the Sound Dues in general.
The light ship was therefore placed on Læsø Trindel without any increase in
the light dues. In connection with this point must be mentioned that Løven
ørn’s achievements in the lighthouse service under state administration and
his establishment of many new lights led to the abolition of the old fashioned
system of paying dues to individual lights. Instead a general light due was
fixed by a decree of the 24th November 1802, with varying rates according
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to whether a ship was on a Baltic, European or non-European run. The light
dues in the Sound were abolished in 1857 at the same time as the general
Sound Dues.

JOHN NIELSEN: MAIN DEVELOPMENTS IN THE
HISTORY OF THE DANISH LIGHTHOUSE SERVICE
1830-1945
By the beginning of this period night navigation in Danish waters from the
North Sea to the Baltic had been made comparatively safe by the eastern route
through the Sound, while the western route through the Great Belt was com
pletely neglected. The reason for this was that it was easier to levy customs and
light dues on foreign ships at Elsinore than it was in either the Great or Little
Belts. This reason however no longer held good as shipping was rapidly on the
increase. In spite of two wars in North Slesvig (1848 and 1864) 26 new lights
were established in the years 1830-64, and important technical advances were
made. All the old-fashioned coal burning lighthouses were done away with and
fixed or revolving reflectors took their place. In the year 1842 the first diop
tric light was constructed in Denmark, on the historic castle of Kronborg at
Elsinore. The period 1864-72 did not see the building of many new light
houses. This was partly because the country was impoverished after the 1864
war when Slesvig and Holsten (and with those duchies 11 lighthouses) were
lost, and partly because in 1857 the Sound Dues, and with them the light
dues, were abolished. Since then the lighthouse service in this country has,
to this day, accomplished its duties without demanding any kind of dues from
shipping. From 1852-1883 the engineer C. F. Grove was in charge of the Danish
lighthouse service and he carried out a magnificent work of organisation,
both technically and administratively. He was in fact the founder of the
modern Danish lighthouse service. He erected 24 new lighthouses and placed
8 new lightships. In 1859 he established the first ice signal stations in Denmark
and in 1872 a meteorological service at 22 lighthouses and 6 lightships. Fog
signal stations were first established in 1876, operated by “Holme’s hot air
engines”, and in these years dioptric apparatus finally replaced catoptric lamps
in all the larger Danish lighthouses.
Grove was succeeded by another engineer, J. S. Fleischer, and his name is
connected with three major events in the history of the lighthouse service. In
1889 the first electric light was lighted in a Danish lighthouse, on Hanstholm
on the west coast of Jutland. It was a carbon arc lamp of 40 volts multiplied
by 100 amps, and for a time Hanstholm was the most powerful lighthouse in
the world. The second notable event was that for the first time light buoys
were used in Danish waters and a gasworks was built to produce the oil gas
ii
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which was used in the buoys. Thirdly, in 1891 Denmark got its first light
house tender, the S.S. “C. F. Grove”, which was used for placing and removing
lightships and light buoys and also for provisioning lightships, carrying post
and relief crews to them and refuelling the light buoys with gas, etc. Hitherto
all these jobs had been done by hired vessels. During Fleischer’s short term
of office (1883-1893) 23 new light houses and 12 fog signal stations were
established, 8 new light buoys and 1 lightship placed. The caloric engines in
the fog signal stations were gradually replaced by steam engines to produce
the compressed air necessary for the fog horns.
After Fleischer, H. V. Ravn, a naval officer who was also a qualified en
gineer, became head of the lighthouse service, with the title of director. His
term of office lasted 34 years (1893-1927), and in this period 87 new light
houses, 4 lightships and 59 light buoys were added to the lighthouse service
and these necessitated two extra lighthouse tenders. The production of in
candescent mantle burners in Sweden and Germany about 1900 and the intro
duction of American Water White Petroleum resulted in nearly all the major
Danish lights having their wick lamps replaced by paraffin oil mantle burners
in the years preceding the First World War. In 1907 a new type of gas—
Blaugas— was introduced, which can be compressed into a liquid and is there
fore more easily transportable and suitable for use in smaller unwatched lights.
As early as 1901 lightships in the North Sea were installed with radio tele
graphy and during the First World War all Danish lightships were equipped
with wireless. At the reunion of North Slesvig with Denmark in 1920 10 lights
were returned to Denmark. At the same time electrification of all lights was
commenced, this being made possible because the Dutch firm of Philips had
begun to manufacture special incandescent lamps for lighthouses. Many new
lighthouses were built during Ravn’s term of office and particular mention must
be made of 10 on the Faroes (6 of which had been already planned by
Fleischer) and 2 in what were then the Danish West Indies. In 1923 the
service got its fourth lighthouse tender.
Commander P. E. B. Sinding (later Commodore) took over from Ravn and
held office from 1928-1953. Electrification of lighthouses continued. In 1931
the lighthouse service work was extended to cover the supervision of all un
lighted seamarks in Danish waters (over 300). The service now came to be
called “Lighthouse and Beacon Service” and two lighthouse tenders were added
to the strength making six in all.
When the Germans occupied Denmark in the Second World War (1940)
the lighthouse service had to withdraw all its lightships, extinguish or screen
most of its lighthouses and in general (at all events officially) conform to the
often contradictory orders issued by the Germans. Nevertheless the lighthouse
service played an energetic part in the Danish resistance movement, partly
by carrying refugees—among them 500 Jews—over to Sweden and partly by
smuggling explosives and other material out of naval depots into the hands of
the resistance groups. Not a few lighthouse men had to go underground.
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During the war one lighthouse tender was lost after hitting a mine, while two
others managed to escape to Sweden.

A. SKOV KNUDSEN: THE LIGHTS GO ON AGAIN
(1945-1960)
Denmark’s lights which had been either wholly or partly extinguished during
the war were relighted again immediately after the German surrender on the
5th of May 1945.
At that date there were more than 20,000 mines and over 500 wrecks in
Danish waters. Navigation was therefore only possible in compulsory mineswept
channels or routes, as in fact it still is today in 1960. These routes were marked
by 11 lightships, about 200 lighted buoys and 100 unlighted buoys. The work of
localising and clearing the wrecks in the routes was completed in five or six
years.
Since 1945 4 new lighthouse tenders with diesel engines have been built
and one cutter. The lightships are now all equipped with electric lamps and
the crew’s quarters have every modern convenience.
During this period two large and several minor lighthouses have been built.
In 1956 a new lighthouse was erected at the Scaw to replace the old lighthouse
which was threatened by the sea. It is made of reinforced concrete in sliding
formwork and the lighthouse with its fog signal is remotely controlled by means
of a three kilometre long cable. In i960 a similar lighthouse will be completed
at Dueodde on Bornholm.
The main efforts of the lighthouse service in the last 15 years have been
directed towards electrification and automatisation of lighthouses. Almost
everywhere in the country there is now access to the mains and lighthouses
are equipped with electric light as well as with acetylene gas reserves (AGA),
so that the gas burner automatically takes the place of the electric lamp should
it burn out or the current fail. This type of light does not need constant
watching.
Since 1888 the lighthouse service has produced its own oilgas (Blaugas) for
use in some of the smaller lighthouses and light buoys. Oilgas burners need
mantles which are very fragile and since the introduction of the acetylene gas
burner with an open flame many of the smaller lighthouses and light buoys
have been equipped with the latter. The acetylene burner has proved much
more reliable than the mantle burner for oilgas and it has therefore been de
cided to replace all oilgas lights by either acetylene or electricity. Production
of Blaugas will therefore cease in 1962.
During the war years of 1940—45 Denmark had no contact whatsoever with
the Faroe Islands. The lights on the Faroes were lighted again nth May 1945,
but it was not until the ist April 1948 when the Faroes’ status within the
if
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kingdom was finally established and it was decided that the lighthouse service
should be run jointly that a thorough overhauling and repairing of lights could
begin. Many of them had been badly damaged during the war, and the most
important work included the installation of a completely new plant and radio
beacon at the three largest lighthouses at Myggenæs, Nolsø and Akraberg. In
adddition two new lighthouses have been built.
There were only very few lights in Greenland at the end of the war. The
policy of developing Greenland trade and economic life resulted in an in
crease of shipping in Greenland waters and it was therefore necessary to build
a considerable number of new lights. These were partly approach lights at
the settlements, partly sector and range lights to assist navigation in sheltered
waters. All these lights are unwatched acetylene lights with fixed lenses and
open flame. At present there are 49 lights and 1 radio beacon in Greenland.
The last war saw the introduction of many new electronic aids to navigation,
for example Loran and Decca. During the war Loran Stations were built both
in Greenland and on the Faroes and the running of these stations and also
of one built in i960 on the Faroes is now the job of the lighthouse service.
The first chain of Decca stations outside England was built in Denmark in
1948. It is operated by a private firm but transmissions are under the control
of the lighthouse service.
The lighthouse service also keeps a check on all private lights and seamarks
in Danish waters, as well as electric signs and similar lights which may confuse
shipping.
In 1952 A. P. A. A. Legind took over from P. E. B. Sinding as Director of
the Danish Lighthouse Service.
In the next few years the most important part of the service’s work will be
the automatisation and remote control of lights at the building of unmanned
lights in the sea to replace lightships.
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SKIBETS KRAV TIL SKOVEN
Af

P. Ghr. Nielsen
„Træer han hugged nu flinkt, og rask gik ham Værket fra Haanden:
Tyve han fælded i alt og hugged dem til med sin Malmbil;
Derpaa han glatted dem snildt, og skarpt efter Snor han dem retted.
Midlertid kom med et Bor den høje Gudinde Kalypso :
Planke for Planke han bored og lagde dem Side om Side,
Derpaa han slog til en Flaade dem sammen med Spiger og Klamper.
Lige saa bred en Bund, som en Mand, der er kyndig i Skibsbygst,
Runder almindeligvis, naar han tømrer et rummeligt Fragtskib,
Lige saa bred en Bund paa sin Flaade indretted Odysseus.“
Odysseen, 5 sang, 243-51 vers.

erredømmet på havet, magten og indflydelsen i de oversøiske
lande beror på flådens styrke. Indtil midten af det 19. århun
drede var skovrigdom eller mulighed for tilførsel af skibstømmer den
grundvold, hvorpå flåderne byggedes. Det fortælles, at kommandøren
på den spanske Armada i 1588 havde ordre til at tilintetgøre den
værdifuldeste af den engelske konges egeskove, Forest of Dean, efter
en sejr over den britiske flåde. Det blev imidlertid englænderne, der
gik sejrrige ud af kampen ved Gravelines. Forest of Dean bevaredes og
bidrog væsentligt til opbygningen af den berømmelige engelske flåde.
Et af skovbrugslitteraturens grundlæggende værker er blevet til efter
tilskyndelse af mænd fra den britiske flåde. John Evelyn’s “Silva, or a
Discourse of Forest Trees” blev holdt som foredrag 15. oktober 1662,
“delivered upon Occasion of certain Quæries propounded ... by the
Honourable, the Principal Officers and Commissioners of the Navy.”
Selve værket, hvoraf der fremkom adskillige udgaver så sent som ind
i det 19. årh., er en gennemgang af de i England brugbare træarter,
deres dyrkning og egenskaber. Særlig beskæftiger Evelyn sig med egen,
hvis betydning for den britiske nation fremhæves med følgende ord1 :
“. .. our forests are undoubtedly the greatest magazines of wealth and
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glory of this nation, and our Oaks the truest oracles of its perpetuity
and happiness, as being the only support of that navigation which
makes us feared abroad and flourish at home.” *
Selv om der før Evelyns arbejde udkom, var givet adskillige for
ordninger om skovenes besparelse, og man havde søgt at fremme inter
essen for egedyrkning, var det for en stor del dette klassiske værk, der
fik de engelske godsejere til at se nytten, såvel nationens som godsets,
i at fremelske egebevoksninger. Efter Napoleonskrigene udtalte den
ældre Disraeli2 : „Spørg i admiralitetet, hvorledes Nelsons flåder blev
bygget, og de kan fortælle Dem, at det var med de ege, som geniet
Evelyn plantede.“
I Frankrig søgte man 1669 at sikre flåden tilstrækkeligt skibstømmer
ved „Ordonnance des Eaux et Forêts“, der fastslår, at kongen har ret
til alt skibstømmer i såvel de kongelige, de kommunale som de kirke
lige skove samt i alle private skove, der ligger mindre end 10 mil (ca.
40 km) fra havet og sejlbare floder. I 1805 gav Napoleon marinen
samme rettighed i alle landets skove, parker og alleer3.
Også hos vor gamle modstander, Sverige, betragtedes egen som en
krigsfornødenhed. Ved forordninger i 1647 og 1664 blev det forbudt
at hugge eg og andre oldenbærende træer i kronens skove og i almin
dinger — der er ved disse bestemmelser utvivlsomt også tænkt på olden
indtægten. Den svenske eg betragtedes som en reserve, der burde
skånes mest muligt, og betydelige mængder egetømmer indførtes til
marinen. 1729-30 inventeredes egeforrådet omhyggeligt i Kalmar len,
Kronoberg len, på Gotland og i Blekinge. Ifølge opgørelsen fandtes
45.461 modne og gode ege, 124.604 unge ege, 6.728 spredtstående,
30.234 gamle ege, hvoraf kun en del af tømmeret kunde udnyttes,
65.994 brændeege og 97.445 unge risege4. Man bemærker, at opgørel
sen fandt sted i årene efter den Store nordiske Krig, der afsluttedes
1720, og hvis søslag havde tæret stærkt på Sveriges flåde.
*
. vore skove er uden al tvivl denne nations største forråd af velstand
og herlighed, og vore ege de sandeste spåmænd om dets varighed og lykke, da
de er den eneste støtte for den søfart, der gør os frygtede i det fremmede og
lader os blomstre hjemme.“
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Da vikingerne byggede deres langskibe, var egetømmer og delvis
også fyrretømmer et frit gode i de danske lande. Nordboerne var krigs
folk og ikke kræmmere, og det ser ud, som om lysten til søen og der
med skibsbygningskunsten har slumret hos vore forfædre. I middel
alderen blev hansestæderne de førende inden for handel og søfart. Der
har åbenbart været nogen eksport af egetømmer fra kystskovene i
Danmark, for Christian I forbød 1480 eksport af egetræ fra Ribe.
Hugsten fandt sted i de anseelige skove, der dengang stod i det syd
vestlige Jylland, skove, hvorom nutidens egekrat endnu vidner5. Det
var dog næppe dengang frygten for mangel på skibstømmer, der frem
kaldte forbudet, men hensynet til bygning af slotte, kirker og huse,
der gjorde sig gældende.
Vel ejede en del af rigets stormænd og enkelte velstående borgere
skibe, der kunne udskrives til ledingsfærd, men denne ordning var
langtfra tilstrækkelig. Kong Hans indså derfor omkring 1500 nødven
digheden af at opbygge en egentlig orlogsflåde. 1509 byggedes to karaveller ved Storebælt og 1510 endnu en i nærheden af Sønderborg. Vi
ser her, at skibene byggedes på de steder, hvor skoven groede6.
I Helsingør, hvor de fremmede skibe måtte betale sundtold, var der
rig lejlighed til at studere de nyeste engelske og hollandske fremskridt
inden for skibsbygningskunsten, og der indkaldtes dygtige skibsbyg
gere til Danmark, navnlig fra Holland og Skotland. Efter at Hanseaternes magt delvis var brudt under søkampene med Kong Hans’
nyskab te flåde, voksede ikke alene den danske orlogsflåde, men også
handelsflåden, der blev hjulpet frem ved kongelige privilegier. Skipperlauget fører efterhånden et stort ord, opdagelsesrejser begynder så
småt under Christian II og folkehelten fra Grevens Fejde er Skipper
Klement.
For Ribes vedkommende så vi, at der allerede 1480 var udstedt
forbud mod udførsel af egetømmer. 1548 forbyder Christian III ud
førsel af egetømmer fra Norge til andre lande end Danmark og 1554
udvides forbudet til også at gælde for skibe bygget i Danmark og
Norge i de 10 første år efter deres bygning7.
Under Frederik II fremkommer nye bestemmelser vedrørende ud121
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førsel af egetræ. Man har sandsynligvis tænkt såvel på bygning af
slotte som på skibsbygning. Kongens interesse for søvæsenet manife
sterer sig tydeligt i oprettelsen af fyr og udlægningen af søtønder, ved
udstedelsen af Frederik IPs Søret og ved opbygningen af orlogsflåden.
Christian Ill’s påbud af 1548 er antageligt gået i glemmebogen, for
1561 bestemmes det, at ingen egehugst må ske i de offentlige skove i
Bergenhus len uden lensmandens særlige tilladelse. 1562 forbydes det
at udføre eg og master over 16 palmer* fra Lister- og Agdersiden til
andre lande end Danmark. Det er formentlig dette forbud, der frem
kalder følgende forhandlinger i det skotske parlament 4. juni 15638 :
“That ane man of honour be send to the said King of Denmark vpone
the expensis of the Burrowis with letters supplicatouris direct be the
Quenis Maiestie for reneuing of the auld amitié and kyndnes betuix
our said Sourane Lady hir liegis and subiectis of this Realme and the
said King of Denmark his dominioun and liegis thairof and for obtening of sic liberteis priuilegeis and fauouris as war had and vsit betuix
our said Souerane hir liegis and subiectis and the said King of Den
mark his liegis and subiectis thairof and speciallie for dischargeing of
the saidis innouationis of costume and bringing hame of aikin tymmer
quhilk is laitlie inhibite to be sauld to the inhabitantis and liegis of this
Realme sua that thay may vse all the saidis liberteis ... in tymis Cum
ming as thay haue done befoir within the boundis and dominiounis of
the said King of Denmark . . .” **
* i palm = i håndsbredde = ca. 4 eng. tommer. Opgivelsen gælder for
træets omkreds.
** „At en hædersmand sendes til den omtalte konge i Danmark på borgernes
bekostning med bønskrifter fra hendes majestæt dronningen for at forny det
gamle venskab og den fordums gode vilje mellem vor regerende frue, hendes
lensmænd og undersåtterne i dette rige og den før nævnte konge af Danmark,
hans rige og lensmænd for at opnå sådanne frie privilegier og fortrin, som har
været brugt mellem vor omtalte regent, hendes lensmænd og undersåtter og den
nævnte konge af Danmark, hans lensmænd og undersåtter og særligt for at få
ophævet de nævnte forandringer af told og om hjembringelse af egetømmer,
hvilket det for nylig er forbudt skulde sælges til indbyggerne og undersåtterne
i dette rige, så at de kan bruge alle de omtalte friheder ... i kommende tider
som de har gjort tilforn indenfor samme konges grænser og lande.“
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Det vides ikke om gesandten kom afsted, men bønderne fik se
nere tilladelse til at hugge og aflade egetømmer under 12 alens
længde fra deres egne skove. 1602 ophævedes alle indskrænkninger i
handelen9.
Søhelten blandt vore konger er Christian IV. Hans interesse for
skibsfarten var endnu stærkere end faderens, og i hans 60 årige rege
ringstid voksede såvel orlogs- som handelsflåden. Orlogsflådens værft,
Holmen, blev til i disse år. De mange søslag afslørede fejl ved den
hidtidige skibsbygning, og en del af disse rettedes.
1631 lod Christian IV to kommissioner berejse de norske skove for
at få et overblik over, hvad der fandtes af mastetræ og egetræ til
flåden10.
I denne periode har der muligvis lokalt været nogen mangel på
egetræ til husbygning, men nedenstående citat fra Arent Berntsen
sandsynliggør, at der ikke for Danmark-Norge som helhed var nogen
træmangel11: „Med Skow er det gandske Rige nesten offver alt forsiunet saavel til Olden af Eeg oc Bøg som til Huus- eller Bygnings
Tømmer oc Brende . .
Først efter Svenskekrigene 1657-60 opstod en mere udbredt mangel
på egetømmer til hus- og skibsbygning. 1627 var Jylland besat af tyske
tropper under Kejserkrigen, 1644 af svenskerne under Torstensonkrigen, og hele landet besattes 1657-60 af svenskerne under svenskekri
gene. 1758 fremhæver P. C. St. krigene med svenskerne som en væ
sentlig årsag til den mangel på brændsel og tømmer, der diskuteredes
så stærkt efter midten af det attende århundrede12: „Vore Naboers
Haand var da svar over os. I Skovene efterlode de sig ogsaa fiendske
Fodspor : hvad de ey kunde forbruge (og hvor meget var ikke dette?)
det enten solgte og bortførte, eller opbrændte de paa Roden. Hele
Skove bleve saaledes medtagne, som Krigens Dagbøger udvise.“
Der findes i litteraturen anført adskillige synsforretninger foretaget
efter krigens ophør, og lokalhistoriske beskrivelser gengiver tit med
undren store tal for ege og bøge, der er blevet hugget i krigens tid.
Chr. Vaupell13 og flere andre forstlige forfattere hævder, at der er
blevet tillagt krigene i 1600-tallene for stor betydning for skovenes øde-

174
læggelse. Hvor der er blevet anlagt fæstningsværker med stammer af
yngre træer som palisader, og hvor der har været gode udskibnings
muligheder, har svenskernes hugster i forbindelse med rytterhestenes
græsning i skovene dog utvivlsomt haft alvorlige følger. Den tanke,
at vore fjender med forsæt har ødelagt flest muligt af vore ege for at
svække de danskes slagkraft til søs, kan absolut ikke afvises. Ud fra
dette synspunkt vil jeg tro, at Vaupell har undervurderet krigshug
sternes betydning.
Som eksempel på svenskernes krigshugster kan anføres nogle tal fra
Vemmetofte, der ligger bekvemt for udskibning af tømmer. Ifølge
tingsvidne af 11. sept. 1660 opgøres14 : „hvad Skade der er giort paa
samme Skove i næstforleden Ufredstid særdeles hvad som er rodhug
gen, tophuggen, og Grenene afstevnede“. Heraf fremgik, at der 1) i
Kongeskoven var 292 rodhugne Stumper af Ege, og „ellers samme
Skov ganske tophuggen og afstevnet“ ; 2) i Lyderslev Skov paa 2 Lod
der 267 Ege rodhugne og slet borte ; 3) i Lundeskov paa 6 Lodder 118
Ege rodhugne, 60 Ege tophugne, og 69 Bøge rodhugne ; 4) Fælles
skoven . . . ved Højstrup „ganske afhuggen uden nogen faa Stumper,
som hverken ere Toppe eller Grene, saa den er slet øde“. 5) Kotykket
sstds., 502 Ege rodhugne og slet borte ; 6) Smerup Skov paa 2 Lodder,
118 Ege rodhugne. Desforuden anføres der ogsaa at være hugget i
Arnøie Skov, og i Skovstykkerne ved Tostrup, Høierup og Lilleheddinge.“

Med Svenskekrigene som baggrund fremkom det første samlede lov
kompleks for skovene i Danmark, „Forordning og Skovordinance af
20 October 1670“. Om hugsten i de kongelige skove hedder det : „Udviisningen skal skee paa de Steder, hvor det mindst til Skovskade skee
kan, og derhos altid flittig iagttages, at Hovedtræerne, og især de, som
til Skibsbygning befindes, vorder forskaanet, paa hvilke Træer ogsaa
rigtig Fortegnelse ved Amtstuerne skal haves.“ - § 30.
Denne bestemmelse bibeholdes i de følgende skovforordninger, kun
udtryksformen forandres. 1680 hedder det : „og for alting der hensees, at
Capitaltræer og de som til Skibstømmer er dygtig forskaanes .. .“ § 17.
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Fig. i. Stik i Duhamel: L’Exploitation des Bois. II. Tavle XXXIII. Tavlen
viser, hvorledes nogle vanskelige stykker skibstræ kan udtages af forskellige ege
typer. - Fig. 9. Køl. - Fig. 10 B. Dæksbjælke, C. Oplængde. - Fig. 11. Agter
stævn. — Fig. 12. Krieg. — Fig. 13 viser, hvorledes krumningen måles, kan f. eks.
bruges til dæksbånd. — Fig. 14 A. Bundstok, B. Spids bundstok eller knætræ. —
Fig. 15. Forstævnsknæ.
From Duhamel: “L3Exploitation des Bois3'. The diagram shows how difficult
pieces of timber can be cut from various types of oak trees.

1687, 1710 og 1733 udtrykkes det på følgende måde :
. og for alting
derhen sees, at Capitaltræer, og de som til Skibs- eller Bygningstøm
mer ere dygtige forskaanes ...“ § 12, § 12 og § 15.
1681 udstedes „Forordning om Skovhug“. Hermed indføres „skov
tvang“ på skovbevokset jord i privat eje, en servitut, der dog ikke
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overholdes, og som først for alvor føres ud i livet ved fredskovsforord
ningen af 1805. Påbudet begrundes, „.. . eftersom Vi allernaadigst
kommer i Erfaring, hvorledes en og anden Proprietarius sine Skove,
særdeles Egeskove, for en ringe Interesses Skyld ganske lader om
hugge .. “
Efter den Store nordiske Krigs søslag må flåden opbygges igen. Det
kniber øjensynligt med at skaffe det nødvendige egetømmer, og 1726
udstedes „Placat og Forbud anlangende, at ingen Slags Ege tømmer af
Danmark og Norge til fremmede Steder maa udføres.“ - „Vi Friderich
den Fjerde, af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge etc. Gjøre
Alle vitterligt, at eftersom Vi med største Mishag have inaattet for
nemme : hvorledes Egeskovene udi i Vore Riger Danmark og Norge
aarlig jo mere og mere bliver udhugne, og at det deraf kommende
Tømmer og Planker til Fremmede i considerable Partier bliver bort
solgt, hvorved deslige Egetrævare, som til Vores Krigsflaade, samt
Fortificationer og Huusbygninger, saa og Vores Undersaatter til deres
Skibsbygning og Reparering uomgjængeligen behøves, paa saadan
Maade udgaaer af Landene . . .“ Det bestemmes, „. .. at aldeles ingen
Egetrælast, være sig udi Stokke, Tømmer, Planker, Bræder, eller hvad
Navn det kunde have af Egetræ enten til Lands eller Vands af Vore
Riger Danmark og Norge af Nogen maa udføres, under Confiscation
af Skib og Gods .. .“ Det fremhæves udtrykkeligt, at handel mellem
alle kongens egne undersåtter er tilladt. Forbudet omgås, idet der
navnlig fra Norge udføres en del færdigbyggede både, og ved plakat
af 22. august 1757 udstedes „Forbud paa at sælge Baade eller Joller,
byggede af Eg, til Fremmede eller samme til fremmede Steder at ud
føre.“
Mens der således var forbud mod udførsel af al eg, tillader „For
ordning for Commercien for Danmark og Norge“ - 4. aug. 1742 „Alle Slags Skibs- og Bygningstømmer, smaat og stort, ret og krumt,
Barkholter, Planker .. . maa føres og indbringes fra alle Steder uden
Underskeed.“ - § 5.
Ved „Forordning, angaaende de Kongelige Skove og Tørvemoser
udi Danmark“ af 18. april 1781 bestemmes det i § 12, at alle friske

177

ege forbigås ved de almindelige udvisninger, og at der „især skal omgaaes sparsommelig med Egeskoven, og aldrig udvises Eg til saadant
Brug, hvortil Bøg eller ringere Træarter ere ligesaa tjenlige.“ - § 7.
Gennem foregående citater fremgår det klart, at administrationen
har haft opmærksomheden henvendt på landets forsyning med eg til
skibstømmer.
Antallet af skibe i orlogsflåden var omtrent det samme gennem hele
det 18. århundrede, 40-50 stk. Eftersom middellevetiden for orlogs
skibe var omkring 30 år, har styrken måttet fornyes tre gange i løbet
af det pågældende sekel. Det samlede antal nybygninger er opgjort
til 14815. Fra omkring 1730 tvinger vanskelighederne ved at frem
skaffe det fornødne krumtømmer skibsbyggerne til at anvende sam
mensatte tømmerkonstruktioner i en del af vore orlogsskibe16.
Pålidelige tal for handelsflådens størrelse i begyndelsen af det 18.
århundrede findes næppe. I 1745 angives for kongeriget antallet af
skibe over 5 læster* til ca. 60017, hvis drægtighed kan skønnes til
15.000-20.000 kommercelæster, mens den ved slutningen af århun
dredet var steget til ca. 1.000 skibe med 30.000-40.000 kommerce
læster. Udviklingen var i virkeligheden endnu mere eksplosiv, idet
man allerede 1782 var nået op på 1032 skibe med en drægtighed af
36.366 kommercelæster18. De følgende to tiår bragte ikke nogen væ
sentlig forøgelse af koffardiflåden.
Fra afslutningen af den Store nordiske Krig i 1720 til 1801 lykke
des det Danmark-Norge at holde sig uden for de europæiske krige bortset fra intermezzo’et med Sverige i 1788. Vor handelsflåde sejlede
frit for såvel neutrale som krigsførende magter under mottoet „Frit
skib giver fri ladning“. Navnlig mod slutningen af århundredet under
den Nordamerikanske Frihedskrig 1775-83 og under krigene mellem
England og Frankrig - fra 1793 - hvori adskillige andre lande blev
inddraget, havde vor søhandel et voldsomt opsving. Man taler om den
„florisante“ eller „gyldne“ handelsperiode. Vore skibe gik i fragtfart
* i last = 2,0 ton, i kommercelast = 2,6 ton.
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for de krigsførende lande, i begyndelsen uden konvoj, siden ledsaget
af skibe fra orlogsflåden. Det var tydeligt, at handelen bragte rig
domme til landet, og regeringen søgte at opmuntre handel og søfart
mest muligt.
En væsentlig del af handelsflådens forøgelse skrev sig fra indkøb
af skibe i de krigsførende lande, hvis koffardifart hæmmedes stærkt af
fjendens orlogs- og kaperskibe. Størstedelen af handelsskibene blev
dog bygget i Danmark og af dansk egetømmer. Også den hjemlige
skibbygning støttedes af regeringen, der 1776 udstedte „Forordning
om det indenlandske Skibsbyggeries Opmuntring“, der lagde en be
tydelig afgift på skibe, som var indkøbt i udlandet. Forordningen for
nyedes 1796. Alene i året 1779 byggedes 60 skibe på københavnske
værfter19. For hertugdømmerne findes en opgørelse for perioden 1797
-1806, og her byggedes i tiåret 352 skibe med en drægtighed af 18.686
læster20.
Noget skibstømmer indførtes vel fra udlandet, men ikke desto min
dre var efterspørgslen efter dansk egetræ uhyre stor. Danske skov
ejere kunne med lethed sælge alt, hvad der bragtes på markedet ; de
høje priser og de nedenfor omtalte omstændigheder fremkaldte et
rigeligt udbud.
Staten havde i årene 1764-69 og 1774 solgt ialt ca. 40.000 tdr.
hartkorn krongods, hvoraf betydelige strækninger var skovbevoksede.
I forbindelse med den almindelige udskiftningsforordning af 23. april
1781 foregik der megen handel med godser. Mange af de nye gods
ejere skaffede sig størstedelen af købesummen ved hugst i skovene.
Mange godskøb var spekulationskøb. Store „skovslagtninger“ var føl
gen. Fredskovsforordningen af 27. september 1805 begrundes bl. a.
med følgende : „. . . især efterat Skovenes Borthugning i de senere
Fig. 2. Stor eg i vestsiden af Charlottenlund Skov. Træet vilde kunne give en
værdifuld bundstok, et knæ eller en bjørn til et stort fartøj. Sådanne stykker
træ var sjældne, og de var højt betalte. Det er muligt, at krumningen er
kunstigt fremkaldt som forklaret fig. 3. - Det forstlige Forsøgsvæsen fot. 1911.
Old oak which was probably treated as the tree in fig. 3 to form a piece
of compass timber for a large ship.
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Tider er begyndt at blive en Hovedspeculation ved Jordegodsers
Kjøb . ..“ I anledning af forordningens fremkomst skriver Chr. Olufsen21 : „Men Skovfælderne er ikke at troe. Den næsten udanske Rask
hed., den Iil, hvormed de cito citissime udføre deres patriotiske Fore
tagender, deres Udparcelleringer, deres Selvejendoms Forskaffelse,
deres Skovstrækninger og mere, røber tydeligt nok, hvad man let kan
begribe, ja endog undskylde, at egen Fordel er Hoveddrivfjederen . . .“
Det gik således i slutningen af det 18. århundrede stærkt ud over
vore egeskove. Lad os høre, hvad samtiden har at sige herom. Vort
daværende skovbrugsinstitut lå i Kiel, og førstekraften her, August
Niemann, giver i „Forststatistik der dänischen Staaten“22 følgende
bedømmelse : „Uagtet klagerne over skovenes formindskelse i almin
delighed, og reduktionen af egetræ i særdeleshed, er skibbygningen i
de to sidste årtier ikke alene forblevet i sin gænge, men endnu liv
ligere end tidligere blevet en af hovedårsagerne til egeskovenes til
bagegang. Den stærke søfart forøgede bestilling og efterspørgsel på
værfterne, og de hyppige træfældninger, som godshandelen førte med
sig, gjorde fremskaffelsen af materialer lettere, begunstigede og op
muntrede bygherrernes spekulation. Tusinder af de tykkeste og sunde
ste ege er afgivet på krigs- og handelsflådens krav“.
Antallet af handelsskibe steg fra 1750 til 1800 fra ca. 600 til ca.
i .000. Sættes skibenes levetid til 30 år, får man, at antallet af ny skibe
har været knapt 40 stk. årligt. Gennemsnitsstørrelsen for handelsskibe
kan sættes til 50 læster efter de i hertugdømmerne 1797-1806 byg
gede skibe (se side 178). En del skibe blev købt i udlandet. Vanskelig
heden ved at føre dette moment ind i vore beregninger kommer vi
lettest uden om ved at anslå mængden af tømmer, der forbrugtes til
reparationer til = tømmermængden i de indførte skibe.
Fornyelsen af orlogsskibe har gennemsnitligt beløbet sig til halv
andet pr. år. Skønner man en gennemsnitsstørrelse af denne nybygning
til = et linieskib på 60 kanoner, får man en årlig vedligeholdelse :
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40 handelsskibe à 50 læster..............................
i J/2 orlogsskib kan skønnes til ..........................

Gennemsnitligt årligt forbrug 1750-1800 af
skibsbygningstømmer, omregnet til rundt træ

8000 m3 egetræ
4500 „
„
12.500 m3 *

De således beregnede 12.500 m3 er rundt træ egnet til skibsbygning.
Det er langtfra hele indholdet af en eg, der kan anvendes til gavntræ.
I datidens forsømte skove må man skønne, at mindst halvdelen af
træet gik i brændebunken, eller til andre anvendelser end skibbyg
ning. Herved kommer man til det resultat, at der forbrugtes en hugst
på mindst 25.000 m3, svarende til 5.000 velvoksne ege, om året i sidste
halvdel af det 18. århundrede.
Ovenstående beregninger og ræsonnementer er naturligvis behæftet
med betydelige fejl. Hvor mange skibe blev købt i udlandet? Hvor
meget egetømmer blev indført fra fremmede steder? Hvor meget træ
gik til reparationer? Hvor stort var et koffardiskib af gennemsnits
størrelse? Hvor meget træ gik der til et „gennemsnitsorlogsskib “ ?
o. s. V.
Den fornemste og vigtigste anvendelse af egetræ var til skibstøm
mer. Chr. Olufsen skriver27: „. . . at bruge Skibstømmer til Huse er
omtrent det samme som at bruge Gavnved til Brænde.“ Nu er ikke
* P. E. Müller23 opgiver forbruget af løvtræ tømmer pr. bygget registerton =
/2 last til 37,75 kbf. firhugget træ. Yderligere, at man beregner forbruget af
rundt træ ved at gange med 1/2. Ovenstående beregninger er foretaget med
følgende tal : 60 kbf. pr. registerton ■= 120 kbf. pr. last = 4 m3 pr. last. Pr. han
delsskib på 50 læster altså 200 m3.
Der findes forskellige opgivelser for, hvor meget skibstømmer, der anvendtes
til bygning af et orlogsskib. Chr. Olufsen24 anslår, at der til et linieskib på 74
kanoner medgår 150.000 kbf. — 5.000 m3 eller 2.000 store ege. Young25 angi
ver, at man i Frankrig regner med 124.886 kbf. = 4.000 m3 til et linieskib på
116 kanoner, mens der til et linieskib på 74 kanoner bruges 77.790 kbf. =
2.800 m3. Efter R. G. Albion20 var forbruget til et middelstort engelsk linieskib
3.600 loads — ca. 5.000 m3.
Det kan måske i denne forbindelse være af interesse, at Knud E. Hansen op
lyser, at der til det her i landet senest byggede store træskib „G. C.Amdrup“
brugtes 40.000 kbf. brutto — 1.200 m3 rundt træ, der efter tilhugningen blev til
28.000 kbf. netto = 900 m3 firskåret træ.
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alt egetræ anvendeligt til skibbygning, men det er dog uden for al
tvivl, at meget betydelige mængder egetræ - også skibstømmer - i de
to sidste tiår af 1800-tallet er anvendt til bindingsværk i de mange
bøndergårde, der opførtes uden for landsbyerne efter udskiftningen
1781.
I de foran omtalte skovforordninger påbydes det at sørge for sko
vens genvækst, såvel ved naturlig besåning som ved kunstig udsæd
og plantning. I de tidlige forordninger anbefales fredning og plantning
af eg og bøg, senere fremhæves egen stærkere. Fra forordningen af
1710 kan citeres : „Dersom og En eller Anden af det unge Mandskab
udi Skovegnen beflitter sig paa, aarlig at plante og sætte unge Eger,
fra deres 15 Aars Alder og saa fremdeles, og samme saaledes med
Tjørner og Andet forseer, at de ikke kommer til Skade, den Samme,
naar han begiver sig udi Ægteskab, skal for hvert Træ, som han med
Ober-Førstens og Skovriderens Attest beviser at have sat og til god
Væxt frembragt, til en Medgift betales 8 Skilling Danske.“
Henstillingen viser regeringens interesse i at fremme egedyrkningen,
men har mig bekendt ikke i kongeriget ført til anlæg af „brudgoms
kobler“, som vi kender dem fra Sønderjylland, hvor hertug August af
Nordborg før 1700 indførte den bestemmelse, at „hver Brudgom maa
for sig og sin Brud plante et vist Tal af unge Skov-Træer“28. Bestem
melsen er optaget som et strengt bud i „Königliche Holz,- und JagtVerordnung für die Hertzogthümer Schleswig und Holstein . . .“ pr.
24. april 1737. Det hedder heri29: „Jede Mannsperson in den Holz
dörfern, die sich zu verheiraten gedenkt, soll vorhero zehn junge
Eichen, oder fünfzehn junge Buchen pflanzen, und die Heister bis
ins dritte Blatt bringen ; für jede fehlende Eiche soll sie Einen Thaler,
für jede Buche 32 Schilling bezahlen, und noch zur Nachpflanzung
schuldig seyn“.*
* „Enhver mandsperson i skovbyerne, der tænker på at gifte sig, skal forud
plante 10 unge ege eller 15 unge bøge, og bringe heisterplanterne frem til
tredie blad ; for hver manglende eg skal de betale en daler, og for hver mang
lende bøg 32 skilling, og ydermere være skyldig at foretage efterplantning.“
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Det er interessant at se, hvorledes den venlige opfordring med løfte
om belønning i kongeriget intet resultat har givet, mens straffebestem
melserne i hertugdømmerne tvang bondeknøsene til at udføre plant
ninger, hvoraf adskillige endnu fremtræder som smukke, gamle be
voksninger.
Der kan naturligvis påpeges adskillige smukke skovopelskninger fra
første halvdel af det 18. århundrede, men hovedindtrykket er en vold
som tilbagegang for skovene. Op mod slutningen af 1800-tallet lyder
der klage på klage over skovenes slette tilstand.
Regeringens første alvorlige skridt til afhjælpning af den truende
træmangel var indkaldelsen af J. G. v. Langen ( 1763 ), som fik til op
gave at regulere driften af de kongelige skove i Nordsjælland. Når
v. Langens arbejde bedømmes, plejer man at fremhæve indførslen af
nåletræ i dansk skovbrug. Her skal vi imidlertid også fæstne os ved
den meget betydelige plantning af eg, som den fremgår af en opgø
relse fra 1776 over antal planter i planteskoler og indhegninger. Egen
kom ind som en fin nummer 1 med 2.178.807 stykker af ialt 7.229.797.
Det samlede antal nåletræer beløb sig kun til 1.414.266 stk.
Indledningen til en kabinetsbefaling af 26. sept. 1782 om oprettelse
of 50 egeindhegninger - Christian VII’s egekobler - i Nordsjælland
og Slesvig-Holsten giver os et udmærket indtryk af knapheden på ege
træ til skibbygning og regeringens syn på situationen : „ . . . ved at
overveie Ege tømmerets aarlig tiltagende Kostbarhed, Formindskelse
paa de fleste Steder og vanskelige Tilveiebringelse, samt tillige den
Kongelige Flodes uomgængelige aarlige Trang til alt Slags Tømmer
og Vigtigheden for allerhøist deres Stater at være til alle Tider for
synet med en tilstrækkelig og vel istandsat Flode, allernaadigst have
fundet fornødent . . .“ at indrette 50 egekobler såvel i som uden for
skovene, beliggende mindre end to mil fra havet. Det var planen at
egekoblerne ikke skulde sortere under forstvæsenet, men sættes under
Søkommissariatet og en særlig inspektør30. Overforstmester D. N. v.
Warnstedt protesterede mod forstmændenes desavouering. Rentekam
meret og overforstmesteren kom til at stå skarpt over for hinanden,
og sagen bidrog væsentligt til, at Warnstedt trak sig tilbage til sit tid-
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ligere embede som jægermester i Piøen31. 1. dec. 1784 foreslår den ny
overforstmester C. H. v. Linstow, at man i stedet for nyanlæg freder
alle i god vækst værende egebevoksninger, og at alle åbne pladser i
skovene, som findes velegnede hertil, besås med agern32.
For at komme til klarhed om den bedst mulige fremgangsmåde ved
dyrkning af træ til skibbygning blev der på foranledning af det kgl.
Admiralitets- og Commissariatscollegium 1798 udskrevet en prisop
gave med følgende hovedspørgsmål33 :
„1) Hvilken er den heldigste, sikreste og bedste Formerings- og
Opelskningsmaade af Eg, Bøg, Avntræ, Fyr, Lærk, Ask, Aim, ægte
Kastanie, uægte Acacie, og andre flere Træarter, naar de, med Hen
syn til Flaadens Skibsbyggeri, skulle opelskes i Mængde, for at tilveje
bringe alle dertil fornødne Dimensioner? hvilken Jordart er for enhver
Træart især den beqvemmeste, og hvorledes behandles den? Er Plan
ternes første Opelskning i Planteskolen skadelig eller gavnlig, og ifald
den er gavnlig, hvilken Tid paa Aaret er det da bedst at Udplantnin
gen i Skoven sker? hvor vidt bør Træerne staa fra hinanden? Er
Beskjæringen nødvendig og gavnlig, og om den er det, naar og hvor
ledes sker den da?
2) Er det, naar Træerne først ere i den vedbørlige Væxt, nok til
at erholde alle Sorter Skibstømmer i tilstrækkelig Mængde og til alle
Dimensioner, at de overlades til sig selv og Naturen? Eller gives der
Maader, paa hvilke de ved Kunsten kunne bibringes den fornødne
Dannelse for hvert Brug især?
3) I hvad Alder er enhver af ovenmeldte Træarter bedst skikket
til at fældes, naar den skal være mest beqvem til det Brug hvortil den

Fig. 3. Ung eg i Folehaveskov ved Hørsholm. Hovedaksen fjernet april 1958.
Træet fotograferet i februar i960, da der fandt en supplerende beskæring sted.
Den kraftige gren til venstre i billedet skal sammen med stammen danne et
stykke krumtømmer. Fig. 2 giver os et indtryk af, hvorledes dette træ bør se ud
ved år 2100. Det er nødvendigt at foretage beskæringer gennem de første 10—
15 år for at hindre, at uønskede grene skal tage magten. - H. Keiding fot.
A young oak of which the top was removed in April 1958, phot. February i960.
Compare fig. 2. It will be necessary to make several prunings to keep the form.
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i Skibsbyggeriet er bestemt? hvad Tid paa Aaret bør Fældningen ske,
og hvad er derved at iagttage?
4) Er det gavnligt for Tømmeret, at Træet iforvejen er afbarket?
Bliver det haardere, sejere og varigere? Kan mere af Splinten (Hvidveden, Geden) bruges, naar det er afbarket før det fældes? Naar er i
saa Fald den rette Afbarkningstid for Træet? Hvor længe bør Afbarkningen forudgaa Fældningen? Bør det, ved Stammens og Hovedgre
nenes Afbarkning, beholde sine smaa Grene eller kuns nogle deraf,
med eller uden Bark? eller bør Topgrene afhugges, saavidt de ikke
med Stammen og Hovedgrenene kan afbarkes?“
Der indkom seks besvarelser, hvoraf kun H. F. Beckers blev beløn
net og endda kun med anden prisen på 100 rdl. Becker var forstinspektør i Rostock, og afhandlingen var skrevet på tysk. En dansk
oversættelse blev trykt i Landhusholdningsselskabets skrifter 1804.
Becker går stærkt ind for kunstig krumning af unge ege ved hjælp af
modeller og skabeloner, der påskrues træerne fra vår til høst. Afhand
lingen bringer en illustration, der viser fremgangsmåden.
1804 klev prisopgaven atter udskrevet. Der indkom denne gang syv
besvarelser, hvoraf tre blev præmieret og trykt i Landhusholdnings
selskabets skrifter 1811.
Den kendteste af disse er den meget fyldige „Afhandling om Sko
vens Opelskning med Hensyn til den danske Flaades Skibsbyggeri“ af
plantageinspektør M. G. Schäffer. Ligesom de to andre prisvindere
fra 1804, C. F. Unzer og S. Testrup, kritiserer Schäffer stærkt Beckers
forslag om anvendelse af skabeloner til dannelse af krumtræ. Han
foreslår ensidig skyggeopdragelse, beskæring og navnlig udvalg af
Fig. 4. Naturligt krumtømmer. Ca. 3oårig eg i tjørnehegn i Arboretet, Hørs
holm. Da egen såede sig i hegnet, var dette bredere end nu, og under sin vækst
søgte egen - lystræet — ud af hækkens tætte skygge. Herved opstod den nederste
bugt, der fører stammen ud til venstre. Senere, da toppen var kommet ud i
tilstrækkeligt lys, søgte grenene opad, for at kronen kunne nå op i fuldt lys
over hegnet. — H. Keiding fot. feb. 1960.
A self-sown oak of about 30 years. The curves of the stem are the result of the
growth of the leader of the tree which seeks towards the light. Previously the
hedge was somewhat wider.
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krumme træer i forbindelse med stærk hugst som den bedste metode
til at fremskaffe krumt skibstræ. Efter den fremsatte prisopgaves ord
lyd gennemgår Schäffer grundigt de i opgaven nævnte træarter, deres
dyrkning og anvendelse : bøgen anvendes til køltræ og yderbeklædning
under vandlinien, elmen er hidtil kun brugt til kanonlavetter her
hjemme, men i England og Frankrig anses den for bedre end bøg til
køltræ og til undersøisk plankebeklædning, avnbøgen anvendes hoved
sageligt til taljer, lind til billedskærerarbejder og krudt, akacien kan
til visse formål erstatte eg, skovfyr anvendes til master, etc. Fremfor
alle andre arter - egen undtagen - berømmes lærken : „Blandt alle
Naaletræarter bør dette Træ i Hensyn til Skibsbyggeriet billig have
den højeste Rang, da det paa Grund af Vedets gode Egenskaber og
dets Varighed, kan sættes dels næst efter Egen, dels ved Siden af
Samme, dels ogsaa ovenfor Egen“ . .. „splintrer ikke nær saa meget
for Kuglerne som Eg og især Alm“ . .. „Foruden Anvendelsen af dette
Træ til Skibsmaster have . . . Englænderne saavel som Franskmændene nu funden dette Træ at være, fremfor nogen anden Træart, for
trinligt dueligt til Krigsskibenes saavel ydere som indere Plankebe
klædning ; ligesom det og . . . kan, i Mangel af Egetræet, være dueligt
til Skibsknæer, Bugstykker eller Skibsribler og andet Krum tømmer,
saasom Dæksbjclkcr m. v.“ Hvis lærken holder, hvad den lover, vil
den „i Fremtiden blive til en uberegnelig Fordel for Søetaten, især
da dette Træ, formedelst dets frodige Væxt, behøver' kuns halv saa
lang Tid som Egetræet, til at kunne opnaa den udfordrede Førlighed
Fig. 5. Lærk fra Tinghus Plantage, Mårum skovdistrikt. Bevoksningen grund
lagt 1777. Fotograferet 1922, da træet var 145 år. Vi har her en ideallærk, der
kunde blive til en mast i et 116 kanoners linieskib. - Den tillid, forstmandene
omkring 1800 nærede til lærken som et af fremtidens vigtigste skovtræer, skuf
fedes, idet tusinder og atter tusinder af lærketræer er blevet ødelagt eller lige
frem dræbt af lærkekræften, der begyndte sin hærgen her i landet omkring 1830.
Enkelte, som har klaret sig gennem sygdommen, og som senere er blevet skånet
for hugst, vidner endnu om vore forfædres begejstring for lærk som mastetræ
og som substitut for eg i skibbygningen. - Det forstlige Forsøgsvæsen fot.
Larch, planted 1777} phot. 1922. An ideal tree for a mast in a great
ship of the line.

189

i9°
til Skibsbyggeriet, og følgelig dets Kostbarhed at ville blive neppe
Halvdelen af hvad Egetræet sædvanlig koster.“3'1
Også Becker og Testrup går ind for lærken som en fremragende
træart til skibbygningsformål, mens Unzer er mere skeptisk med hen
syn til dens anvendelighed.
At begejstringen for lærken ikke indskrænkede sig til en teoretisk
interesse, fremgår af den kendsgerning, at der 1785-89 blev udsået
325 pund lærkefrø i de nordsjællandske skove, at Rentekammeret 1797
resolverede, at der skulde indsamles 1.000 pund lærkefrø i Nordsjæl
land, hovedsageligt i de v. Langenske plantager, og at der alene i
Gurre Vang 1813-1827 udsåedes 4.000 pund lærkefrø og plantedes
107.000 lærkeplanter35.
Testrup slår til lyd for anlæg af særlige flådeskove, som bør bestå
af /z eg, % bøg og avnbøg og %. fyr, lærk, ask, elm m. m. Regnes
med et årligt forbrug på 3.000 træer og en 200 årig omdrift for eg
kan flådens forbrug dækkes af 12 flådeskove på hver
kvadratmil36.
24. oktober 1804 approberes en plan for driften af de kgl. skove i
Nordsjælland. Grundlaget for planen var overførsterne G. W. Briiel
og C. A. Clausens opmålinger og taksationer fra 1792. Ovennævnte
prisopgaver har utvivlsomt bidraget til fastlæggelsen af den fremtidige
arealfordeling. Al den jord, der kan bære tømmerege, ca. 9.000 tdr.
land, bliver forbeholdt denne vigtige træart. Omdriften sættes fore
løbigt til 200 år, men kan måske gøres kortere. Til bøg sættes 9.000
tdr. land, hvoraf de 8.000 tdr. land, der skal producere brænde, drives
i 80 årig omdrift, medens de resterende 1.000 tdr. holdes i længere
omdrift for at frembringe stort bøgegavntræ, først og fremmest køltræ
og bøgeplanker til skibbygning. 9.000 tdr. land skal anvendes til nåle
trædyrkning, og det mest mulige heraf til lærk. 1.200 tdr. land, moser
og lignende, forbeholdes til stævningsskov af el m. m.37
De europæiske krige og navnlig slaget på Reden 1801 havde gjort
det klart, at landet behøvede en stærk flåde. Den aktivitet, der udfol
des inden for skovvæsenet, kan helt eller delvis sættes i forbindelse
med regeringens interesse i at fremskaffe det nødvendige skibstømmer
til såvel krigs- som handelsflåden. Blandt de vigtigste forehavender
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kan nævnes : etablering af skovbrugsundervisning ved jægerkorpsene
i Helsingør og Kiel 1786, udskrivning af prisopgaven 1792 og 1804,
planlægning for skovene 1804 og udstedelsen af fredskovsforordningen
1805. Disse foranstaltninger vilde naturligvis ikke alene hjælpe til at
fremskaffe det fornødne skibstømmer i fremtiden, men samtidigt være
til gavn for produktionen af andet gavntræ og det meget vigtige pro
dukt brænde, der dengang udgjorde langt den største del af landets
samlede vedproduktion.
Interessen for skovene, specielt egedyrkningen, var stor på aller
højeste sted, hos selve kronprinsen - Frederik VI. Der skulde bygges
nye skibe til flåden. Rent praktisk gav dette sig udslag i store indkøb
af egetømmer, og det kan eksempelvis anføres, at der i 1801 købtes
for 50.000 rdl. egetømmer på Vemmetofte3s, hvor en ny generation
af eg var vokset op efter svenskernes hugster under krigen 1657-60.
C. D. F. Reventlow, der i sin egenskab af præsident for Rentekam
meret stod i spidsen for driften af de kongelige skove, nærede den
mest levende interesse for skovbruget og iværksatte såvel i sine egne
skove på Lolland som i de kongelige skove undersøgelser over træernes
tilvækst. I forstlige spørgsmål havde hans meninger uhyre vægt, og
hans indflydelse på ovennævnte plan af 1804 har utvivlsomt været
stor. Forud for planens godkendelse har Reventlow personligt besigtiget bl. a. de nordsjællandske skove, og i et brev til kronprinsen af
7. august 1804 siger han: „leg ønskede intet mere end at ieg i Aar
maatte være saa lykkelig at kunne foreviise Deres Kongelige Høyhed
paa Deres tilbage Reise mine regulair afdrevne Skove . . .* Naar den
regulaire Bedrift indføres i de kongelige Skove haaber ieg at i Frem
tiden ikke alleene den kongelige Flode men ogsaa den hele Coffardie
Fahrt vil kunne forsynes af de kongelige Skove alleene. Her i Siælland
bliver efter Planen omtrent en Quadrat Miil tienlig til Egeskov,
* Regulær hugst, i vore dage kaldet højskovdrift : det nu almindeligt an
vendte system, hvor en hel afdeling af ensaldrende træer hugges samtidigt, når
de opnår modenhedsalderen. Modsat plukhugst, hvor hele skoven består af forskelligtaldrende træer, der hugges enkeltvis, når de har nået passende dimen
sioner.
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og i Hertugdommene vil næsten ligesaamegen Areal kunne anvendes
til Egeskov. Fremtiden vil have Overflødighed, men i den nærværende
Periode er det umueligt, at Skovene kunne afgive betydeligt Skibstøm
mer, da de fleeste Træer ere mishandlede eller forældede, og ikkuns
meget faa af dem vil kunne oppebie den Tiid i hvilken de ved den
regulaire Hugst skulde fældes.“39
En af de sorteste dage i Danmarkshistorien var 20. oktober 1807,
da englænderne efter Københavns bombardement bortførte vor stolt
hed, den dansk-norske orlogsflåde. Mangen dansk og norsk patriot
har følt med Chr. Winthers matros, der efter krigen og ophold i et
britisk prisonskib vender hjem til „Toldboden“ i København, hvor
han ser den tomme havn : „Vel har jeg tømt så mangen en skål, men
ingen så bedsk som den sidste.“
Den flåde, englænderne tog med sig hjem i 1807, bestod af 17 sejl
klare linieskibe + 1, der lå i dok, 15 fregatter, 7 brigger og 31 mindre
marinefartøjer. Ydermere erobredes eller ødelagdes i løbet af 1807
og 1808 linieskibet „Prins Christian Frederik“, fregatterne „St. Tho
mas“ og „Friederichsværn“ samt briggen „Fama“40. Ved krigsud
bruddet lå i britiske havne 350 danske handelsskibe, der alle blev be
slaglagt. Allerede i november samme år var antallet af beslaglagte og
opbragte danske handelsskibe oppe på 500 stk.41
I løbet af godt eet år mistede landet således : 19 linieskibe, 17 fre
gatter, 8 brigger, 31 mindre krigsskibe og 500 handelsskibe. Går vi ud
fra de side 181 skønnede tal for forbruget af rundt træ i skibbygnin
gen fås :

36 linieskibe og fregatter à 3.000 m3 ......................
540 skibe à 200 m3 ......................................................

108.000 m3
108.000 m3
216.000 m3

Også her må vi gange med to for at komme til stående træmasse i
skoven, altså knapt 450.000 m3. I vore dages rene egebevoksninger
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indeholder et modent egetræ på 150 år ca. 5 m3 kævler og brænde.
Set fra skovens synspunkt kan tabet opgøres til 90.000 fuldvoksne ege
træer eller 1.800 ha moden egeskov.

Efter flådens ran søgte myndighederne hurtigst muligt at sikre sig
det i landet værende egetømmer, såvel det der var hugget og opskåret,
som det der endnu stod på roden i skoven. 23. oktober 1807, kun tre
dage efter bortførelsen af flåden, udstedes en fornyelse af „Forord
ning, hvorved Egetræers og Ege tømmers Udførsel af Danmark og
Norge forbydes,“ og 30. oktober samme år „Placat, hvorved det i Dan
mark og Norge indtil videre forbydes, uden Admiralitets- og Commissariatscollegii foregaaende Indvilgelse, at sælge enten tildannet Ege
tømmer, der til Skibsbyggeri kan være anvendeligt, eller i Almindelig
hed noget til Skibstømmer tjenligt Egetræ, hvad enten samme staaer
paa Roden eller er skovet.“
13. april 1808 efterfølges denne af „Placat angaaende Bestemmel
sen af Tiden, inden hvilken Skoveiere i Danmark skulle for Admirali
tets- og Commissariatscollegium anmelde, hvilke Egetræer, de vilde
afhænde, og disse Træer derefter skulle foranstaltes undersøgte“. Efter
denne plakat blev der udvist en mængde marineege - ege der allerede
på roden forbeholdtes flåden -, hvoraf endnu enkelte står, f. eks. på
Petersgaard og Krenkerup skovdistrikter, med de mærker, de dengang
forsynedes med.
For ydermere at opfordre til øget udbud af egetræ og til opelskning
af ny egebevoksninger udstedtes 6. maj 1812 : „Placat, hvorved Skov
eiere opfordres til ikke at foretage Hugst til eget Brug af Egetræer af
saadan Væxt eller saadanne Dimensioner, at de kunne indeholde vig
tigt Skibstømmer for det Kongelige Skibbyggeri, forinden de om slig
forehavende Hugst have underrettet Admiralitets- og Commissariats
collegium“. Plakaten påpeger, at der ingen indskrænkning er i ejerens
ret til hugst til eget brug. Den høje pris på skibstømmer menes altid
at ville medføre tilbud til staten af det til orlogsflåden egnede træ.
Opfordringen til fremelskning af egeskove udtrykkes således: „at
Skoveierne i denne Henseende ville vide at forene Statens Fordeel med
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deres egen, og derved opmuntres til de for Staten nødvendige Ege
træers Opelskning . .
På kort sigt blev resultatet af begivenhederne i 1807 en betydelig
hugst af egetræ i de allerede stærkt forhuggede og forsømte danske
skove. Ved skovudskiftningerne havde bønderne fået overladt de træ
løse eller sparsomt bevoksede dele af skovene som erstatning for deres
græsningsret m. m. Kronen eller godsejerne havde ofte forbeholdt sig
de på bøndernes områder spredtstående træer, men samtidigt lovet
at hugge dem inden en vis frist. Næsten alle disse træer og de fleste
af dem, der overlodes bønderne til fri dispositionsret, skovedes i krigs
årene, hvor såvel tømmer- som brændepriser var tårnhøje, og disse
træer bidrog således til opbygningen af kanonbådsflåden og handels
flåden.
I harmen over flådens skændige ran og i den nationale begejstring
under krigen nøjedes man ikke med at sælge træ til marinen, men der
skænkedes i disse år betydelige gaver af træ. Givernes navne offentlig
gjordes i Collegialtidende. Et lille uddrag viser den beredvillighed,
hvormed høj og lav bidrog til flådens genopbygning : „5. Dec. 1807 . . .
Kammerherre Lerche til Lerchenborg har tilbudet 100 af de bedste
og til Skibstømmer mest tjenlige Ege i hans Skove, samt at bidrage
efter yders te Evne til Tømmerets Transport. - Frue Kammerherreinde
Leth, til Steensgaard og Egelykke Gods paa Langeland, har tilbudet
20 gode og til Skibsbyggeri tjenlige Ege i sine Skove.
12. Dec. 1807. I Aabenraa er indsamlet 2200 Rdlr. til en Kanon
chalup. - . . . Kammerherre Morgenstjerne har udvidet sit Tilbud om
Tømmer til en Kanonchaluppe til det, der i hans Skove findes tjenligt
Fig. 6. Rank egebevoksning, Fuirendal, Holsteinborg. 105 år gammel. Mens
træskibstidens forstmænd var interesserede i at bevare flest muligt ege, der
indeholdt krumtømmer og knætræ, har senere tiders skovbehandling stræbt
efter at frembringe rette stammer, der kan aflægges som værdifulde finerkævler
og rette plankekævler. - H. Keiding fot. marts 1958.
Oak stand sown about 1850. It was raised in the days of the wooden ships ;
later treatment of the stand has been according to the modern principles where
straight trees are favoured.
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til flere., og til en Brig alt det, som i dette Øjeblik kan anses gavnligt ;
han tilføjer : „at uagtet Skov er hans Passion, saa vil det dog glæde
ham, at hans sidste Ege falder, naar det gælder om at skaffe Danmark
en Flaade““42.
Også på langt sigt og til stor gavn for skovene satte den nationale
begejstring sine spor. Megen kraft blev i de første decennier efter 1807
sat ind på fremelskning af egebevoksninger, hvoraf ikke bevoksningens
„fader“, men først hans sønnesøns sønnesøns søn efter henved 150 år
kan høste frugten.
I de kongelige skove blev egen indtil omkring 1820 hovedsageligt
sået eller plantet i rene bevoksninger, senere blandede man den ofte
ind i bøgebevoksninger, hvorfra den i vid udstrækning forsvandt på
grund af konkurrencen med den stærkt skyggegivende bøg. I mange
private skove fastholdt man dyrkning af eg i rene bevoksninger.
Et af de private godser, hvor man tidligst og mest effektivt inter
esserede sig for egedyrkning, var Brahetrolleborg på Fyn, der var i
slægten Reventlows eje. Her havde man allerede inden 1800 tilsået
ca. 200 tdr. land med agern. Den berømteste egebevoksning på Brahetrolleborg findes ved Bremer hus, hvor der allerede i 1826 blev udlagt
en prøveflade, der den dag i dag følges med målinger med det formål
at bestemme træernes vækst og tilvæksten af egemasse på den samlede
flade. Med sine 144 år er denne prøveflade verdens ældste, d. v. s. den,
der gennem den længste årrække er blevet fulgt med regelmæssige
målinger.
C. V. Oppermann, der var skovrider på Brahetrolleborg 1806-1857,
interesserede sig stærkt for eg. Fra hans hånd foreligger flere afhand
linger om dyrkning af eg (se litteraturfortegnelsen). Af særlig interesse
for skibbygningen er hans forsøg - fra 1830’erne - på at danne krumFig. 7. Ung eg i Folehaveskov bøjet med vire efter C. V. Oppermanns „op
skrift“ (se s. 198) i april 1958. Træet fotograferet to vækstsæsoner senere i feb.
i960. Ved stedet, hvor viren er fæstnet om egen, ses sækkelærredet, der er
viklet om stammen for at skåne denne. - H.Keiding fot.

The stem of this young oak was tied down in 1958 in order to test
C. V. Oppermann’s directions from 1846 for making crooked timber. Phot. i960.
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tømmer. Hans udgangspunkt var nogle delvis mislykkede engelske for
søg med krumning af 20-50 årige egestammer, der ved hjælp af en
vægt eller befæstelse til andre genstande holdtes i en passende bøjet
stilling. Så tykke stammer lod sig imidlertid ikke bøje, uden at træernes
sundhedstilstand tog skade. C. V. Oppermann valgte yngre træer, som
han gav et indsnit på undersiden af bøjningen. „Dette havde han nu
for 8 à 10 Aar siden sat i Værk med et vist Antal unge Egetræer af
2 à 3" Diameter. Indsnittet strakte sig kun til de 2 à 3 yderste Aar
ringe.“ For at vise hvor fuldkomment sammenvoksning og krumning
var sket, demonstrerede Oppermann for landmandsforsamlingen 1846
nogle gennemskårne unge stammer, der havde været kunstigt krum
met43. På Brahetrolleborg findes, såvidt det har kunnet oplyses, ingen
minder om disse forsøg.
I forbindelse med Skovhistorisk Selskabs ekskursion 13. april 1958,
hvor emnet skibbygning og skovdyrkning var taget op til behandling,
forsøgte kgl. skovrider A. Gram og forfatteren at krumme nogle unge
egetræer efter C. V. Oppermanns anvisninger (Fig. 7). Forsøgene er
foretaget ved Linstows Grav i Folehave Skov på Hørsholm Skovdi
strikt, hvor interesserede kan følge udviklingen. Foruden ved den
Oppermannske metode blev det forsøgt at frembringe krumtømmer
ved beskæring. På et ungt træ fjernedes hovedstammen til fordel for
en kraftig sidegren, der sammen med stammen har den ønskede bøjning. (Fig. 3).
Først efter i860 begyndte jernskibene at fortrænge de store træ
skibe, og stort set må man betragte alle egebevoksninger, der er anlagt
før i860, som en slags flådeskove, hvis fornemste fremtidige produk
ter var tænkt anvendt som tømmer til orlogs- og handelsflåden.
Hvor stor en egemasse i aldersklasserne over 100 år - eg i flåde
skovene - der findes her i landet kan ikke siges med sikkerhed. Arealet
er opgjort til ca. 3.000 ha44. På Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm
har vi beregnet arealet med eg over 100 år i de nordsjællandske stats
skove til 740 ha og egemassen, gavntræ og brænde, til 216.000 m3 for
delt på omkring 260 større og mindre bevoksninger. (Opgørelsen er
sket med Statsskovreguleringens materiale og med velvillig bistand fra

199

de lokale skovridere). Bevoksningerne er markeret på et Nordsjællandskort, der er ophængt i museet sammen med et betydeligt antal
billeder, som viser forbindelsen mellem skib og skov.
Det er et ejendommeligt tilfælde, at den i Nordsjælland stående ege
masse netop er dobbelt så stor som den foran (side 192) anslåede masse
af eg i de store orlogsskibe, som englænderne ranede fra os i 1807.
Regner man som tidligere med, at kun halvdelen af et gennemsnits
egetræ er anvendeligt til skibbyggeri, kommer man til det overra
skende resultat, at der af Nordsjællands egebevoksninger over 100 år
- „flådeskovene“ - kan bygges en træskibsflåde på 19 linieskibe og 17
fregatter.
Vore gamle egebevoksninger er ikke en død kapital. De gror, og der
hugges i dem. Den årlige hugst af egetræ i Danmark beløber sig til
godt 50.000 m3, hvoraf ca. 20.000 m3 hugges i bevoksninger, der er
over 100 år 45. Som tallene viser, stammer en meget stor del af hugsten
fra yngre bevoksninger, hvor der ikke falder meget skibstræ. Forbruget
heraf anslås til 12.000 m3 årligt. En meget betydelig del heraf kommer
fra Nordsjælland. Kgl. skovrider A. Gram fortalte ved ekskursionen
(se side 198), at tre fjerdedele af egehugsten fra Hørsholm Skovdistrikt
bliver solgt til orlogsværftet og andre skibsværfter.
Ved anlægget af vore gamle egebevoksninger har man først og frem
mest tænkt på bygning af store træskibe, mens bygning af de mindre
skibe har været det sekundære. I vore dage hører det til sjældenhe
derne, at der bygges træskibe over 150 registertons. Flertallet af ny
bygningerne er fiskekuttere og mindre fragtskibe, men til trods herfor
hører skibbygningstræ stadig til dansk skovbrugs værdifuldeste varer.
Forbruget af dansk løvtræ er som nævnt ca. 12.000 m3 om året, om
trent samme kvantum, som blev anslået for perioden 1750-1800 (side
181 ). Det er næsten lige så meget som forbruget i slutningen af træ
skibsperioden4G, hvor det årlige forbrug for perioden 1875-79 ud
gjorde ca. 13.500 m3, men betydeligt mere end omkring 190047, da det
ansloges til 7.000 m3.
Når vi færdes i vore skove, træffer vi af og til på gamle ege. Det er
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vel de færreste skovgæster, der sætter de ærværdige træer, som skær
mende breder sig over skovens plante- og dyreverden, i forbindelse
med Danmarks krigshistorie. Og dog er det således. Flertallet af vore
gamle egetræer er sået eller plantet for at skaffe tømmer til vort sø
værn, og man må betragte disse ege som minder om danskens mang
foldige søslag. Før 1807 blev egene plantet i optimisme og med håb
om, at de kunde bidrage til at udvide Danmark-Norges ry som herre
over havene, efter krigen 1807-14 i harme over flådens ran og med
viljen til at genopbygge en nedbrudt nations selvagtelse.
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WHAT SHIP BUILDING CLAIMED

FROM THE FORESTS
Summary
The opening verses are quoted from the fifth song of the Odyssey (v. 243-251 ).
They describe how Odysseus fells timber and builds a raft before his departure
from Calypso, the goddess.
The command of the seas depends on the strength of the navy. Brief mention
is made of how various European countries secured their oak forests in order
to procure timber for their navies. One of the classical works in silvicultural
literature is John Evelyn’s “Silva” (1662), which was delivered on “certain
Quæries propounded........ by the Honourable, the Principal Officers and Com
missioners of the . Navy”. The importance of the forests to the British Navy is
stressed in the following words : “.. . our forests are undoubtedly the greatest
magazines of wealth and glory of this nation, and our Oaks the truest oracles
of its perpetuity and happiness, as being the only support of that navigation
which makes us feared abroad and flourish at home”.1
During the time of the vikings and the Middle Ages naval timber was free
on the Danish coasts. As a safeguard against attacks by the Hanseatic Towns
King Hans (1481-1513) had built Denmark’s first two real war-ships. In the
beginning of the sixteenth century local scarcity of timber for ship construction
occurred and the earliest decrees to prohibit export of naval timber were issued.
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An interdict of 1562 against export of such goods from southern Norway, which
was under the same sovereign as Denmark (1380-1814), resulted in a debate
in the Scotch Parliament,—see quotation, p. 172/
During the reign of Frederik II (1559-1588) and Christian IV (1588-1648)
the Danish-Norwegian maritime power was strongly increased. The voyages of
discovery and the many naval battles of the period developed skill in ship
construction. The size and the number of vessels were augmented and the need
for oak timber for naval purposes grew. There was not yet an actual lack of
oak for naval timber in Denmark-Norway, but after the wars with Sweden,
during the reign of Frederik III (1648—1670) when the Swedish army oc
cupied Denmark, the natural oak forests were almost exhausted. About one
hundred years later an anonymous writer described the effects of the Swedish
occupation : “The hands of our neighbours were over us grievously. Their
hostile foot-steps were known in the forests : What they were not able to con
sume was either sold and carried away, or burned up at the roots. Whole
forests were roughly injured, as is proved by the journals of the war”.12
Forest ordinances of 1680, 1687, 1710, and 1733 order oak to be taken more
sparingly from the forests, but with almost no results. When, after the Great
Northern War (1700-1720), the navy had to be rebuilt, the lack of oak timber
was perceptible. In 1726 Frederik IV (1699—1730) issued a decree which pro
hibited all export of oak, either as “logs, timber and planks, or whatsoever made
of oak”. As the motive of the decree was given the ruthless exploitation of the
oak forests.
In the later part of the eighteenth century trade was flourishing and the
demand for oak timber to build ships for the merchant service increased. An
attempt has been made to calculate the consumption of oak timber for ship
building in the period 1750-1800. The mean annual amount for both the war
and the merchant service is estimated at 12,500 m3 or 441,000 cubic feet, cor
responding to 5,000 mature oak trees.
In various ways the government tried to stop the menace to the forest and to
encourage raising of forests, particularly oak forests,—e.g. by promising wedding
gifts in cash to young peasants for each tree planted and growing. The general
impression, however, is a violent retrogression of the forests in Denmark during
the eighteenth century. A real attempt to stop the retrogression was made in
1763 when J. G. von Langen, a Brunswick forest superintendent, was called in
to Denmark to survey and to make working plans for the Royal Forests of North
Sealand.
Towards the end of the eighteenth century, while war raged over most of
Europe, it became clear to the government that something efficient had to be
done to secure the supply of oak timber for the future. To establish a basis for
the principles of cultivating oak, prizes were offered for the best essay on “The
Raising of Oaks with respect to Ship Construction in the Danish Navy”. Among
several essays four papers were awarded a prize, and among these the most
comprehensive and well-known is the essay by M. G. Schäffer published in 1811.
14*
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The necessity of procuring naval timber was stressed by the circumstance that
in 1801 Denmark-Norway came into the war by the British attack on Copen
hagen. In 1804 the government approved a working plan for the Royal Forests
of North Sealand according to which one third of the forest area (about 5,000
ha = 12,350 acres) was fixed to bear oaks, one third beech, and one third
conifers. The oak, one ninth of the beech, and most of the conifers were in
tended to be used for naval purposes. Among the conifers larch was considered
to be the tree of the future. It could not only be used for masts but also as a
substitute for oak in ship building. One of the principals behind the plan was
C. D. F. Reventlow, Member of the Council of State, who was also the leading
person behind the many important reforms of the period concerning rural life
and forestry. In 1804 he wrote to the Prince Regent (later Frederik VI) :
“When the regular method of silviculture has been carried through in the Royal
Forests I hope that, in future, not only the Royal Navy but also the whole
merchant service can be supplied from the Royal Forests alone”.30
The war with England 1807-1814 began by the seizure and removal of the
whole Danish-Norwegian Royal Navy. In the period to follow a great part of
the merchantmen were sequestrated by the English. In round logs the total loss
is estimated at 216,000 m3 or 7,625,000 cubic feet, corresponding to a mature
oak forest of 1,800 ha or 4,550 acres.
Immediately after the catastrophe in 1807 the king requisitioned all trees
suitable for ship construction. In national enthusiasm the people presented the
government with great quantities of oak timber for the building of a new navy.
Also the interest for raising oak stands was strongly increased. A lasting result
of the national enthusiasm was a great number of oak stands which were to
supply the future need of timber for naval purposes and of which most are
still in existence.
About i860 iron-ships began to make their appearance, and the cultivation
of oak to decrease in Denmark. If we consider all oak stands which were raised
before 1860 as a kind of naval forest the total area amounts to 3,000 ha ( 7,400
acres). Alone in the Royal Forests of North Sealand are found 260 oak stands
comprising 740 ha (1,830 acres) with a cubic content of 216,000 m3 (7,625,000
cubic feet). Curiously, this quantity is the same as that which was used for
construction of the Danish-Norwegian Navy which was seized by Britain in
1807.
According to the estimate on p. 181 the annual consumption of hardwood
used for ship construction was 12,500m3 (441,000 cubic feet), a statistical record
for the period 1875-1879—before iron-ships became predominant—shows an
annual consumption of about 13,500 m3 (476,500 cubic feet)4®, while, in the
present days, the quantity of hardwood used for naval purposes amounts to
about 12,000 m3 (423,500 cubic feet)45. Our oak stands which were originally
intended to furnish timber for the great ships of the line now-a-days yield
construction timber for fishing cutters and other small vessels.
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Kongebesøg i Sønderborg havn 7/8 1861. - Tegning i tusch og sepia af
F. C. Lund på Handels- og Søfartsmuseet.
King Frederik VII3s Royal Yacht “Slesvig33 in the harbour of Sønderborg, 1861.

SØNDERBORG SOM SØFARTSBY
Det smalle Alssund danner en førsteklasses naturhavn. Sundeveds og Ais’s
høje kyster giver læ for vinden, og byen Sønderborg er opstået ganske naturligt
ved sundets smalleste sted. Kun få købstæder er kommet så let til deres havn.
Langt op i tiden nøjedes man med en bolværksat kaj på 2-300 alens længde.
Vort prospekt, som er tegnet af historie- og genremaleren F. C. Lund, er taget
fra Sønderbro nord for odden, hvor slottet ligger. I forgrunden ses anlægsstedet
for den gamle færge, der gik over til Sundeved. Færgeriet nedlagdes 1856, da
„Kong Frederik VII’s Bro“ (i mcllemgrunden) blev bygget for en sum af
70.000 rdl. Den var en pontonbro, som hvilede på forankrede pontoner i båd
form. Mange husker endnu den hyggelige bro, som efter 75 års tjeneste 1930
afløstes af den moderne højbro „Kong Christian X’s Bro“.
Kunstneren har tegnet byen med de små rødtagede huse og den kullede
Mariekirke i fest. Der er flag, guirlander, løvværk og æresport. Ved kajen lig
ger kongeskibet H/S „Slesvig“. Kong Frederik VII og grevinde Danner opholdt
sig netop i juli—augustdagene 1861 her, med udflugter til Als, Dybbøl skanser,
Flensborg og Danevirke.
1864 ødelagdes over J4 af byen ved prøjsernes bombardementer, og til 1920
var Sønderborg under tysk styre. Fra 1901 til revolutionen 1918 var her Tysk
lands nordligste marinestation.
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Bark „Nicoline“ af Sønderborg, kaptajn Ahlmann, reder Chr. Karberg. Farvelagt tegning af M. Truelsen 1861. — Handels- og Søfartsmuseet.

The “Nicoline333 bark of Sønderborg, ab. 1861.
Fra gammel tid har Sønderborg haft en betydelig søfart^ selv om naboskabet
med Flensborg og Åbenrå har skadet den. I 16-1700-tallet sejlede et stort antal
småskibe fra byen på Gotland. 1806 var der 136 hjemmehørende skibe på ialt
2786 commercelæster (å 2 tons), men året efter opsnappede englænderne 40 af
byens koffardiflåde. 1843 havde byen kun 26 skibe på 1463 clstr., men lå dog
på fjerdepladsen i hertugdømmet Slesvig (efter Flensborg, Åbenrå og Marstal) ;
den havde næsten lige så stor tonnage som Kiel. 1862 var der 26 skibe på ialt
2257 clstr. Vigtige varer i den lokale fart var korn samt mursten fra teglvær
kerne i Sundeved. Byens større skibe gik på østen, Vestindien og Sydamerika.
Efter 1864 gik det tilbage for skibsfarten, og dampskibene slog helt sejlskibene
ud. Her afbildes et af de store skibe fra 1860’erne, den klipperbyggede bark
„Nicoline“, bygget i Sønderborg 1861 (159J/2 clstr., 131' X 26'1 X 16'). Den
ejedes af en af byens driftigste redere, Chr. Karberg, hvis kontorflag den fører.
Den fo’r på østen, og grundlæggeren af 0. K., den senere etatsråd H. N. Ander
sen, var forhyret ombord på den i sine unge dage.
Skipperlavet i Sønderborg kan føres tilbage til 1500’erne og er det ældste
endnu eksisterende sølav i landet. Det ejer to silkebannere fra 1614 med påbroderede skibe af galleontypen, samt en sølvpokal, en „velkomst“ fra 1672.
Hvert år i januar fejrer det sin lavsfest efter de gamle traditioner.
Op igennem tiden har byen haft flere skibsværfter, som byggede ikke så få
store skibe. Mest bekendt var H. H. Hauschilds værft, der virkede i hans og
sønnens eje fra 1840 til 1882.
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Hjuldampbåden „Hjeilen“ af Silkeborg på sin første sørejse fra København til
Randers 1861. — Træsnit i Illustreret Tidende, II (i860-61).

The oldest existing Danish paddle steamer, “Hjeilen”, built in 1861.

DANMARKS ÆLDSTE DAMPSKIB
Til næste år kan et af Danmarks berømteste skibe fejre et rundt jubilæum.
Det er alle danske turisters yndling, den lille hjulbåd „Hjeilen“, som nu i 100
år med plaskende skovle har sejlet sin berømte rute fra Silkeborg ad Gudenåen
over Brassø, Borresø og Julsø til Himmelbjerget. „Hjeilen“ er ganske vist flere
gange blevet repareret og en smule omapteret, men maskinen er stadig den
samme, solidt bygget fra starten, næsten uopslidelig, et stykke levende museum.
„Hjeilen“ blev bygget hos Baumgarten & Burmeister i København 1861 for
10.000 rdl. Den søsattes 25. maj. Den var 80' lang og 12' bred (over hjulkas
serne 20'), og den stak kun 2/2'. Hjuldiameteren var 8'. Den havde to høj
tryksmaskiner, som udviklede 10-12 hk; de var oscillerede, dvs. med vuggende
cylindre, og det er de stadig. Hjulkasserne var dekorerede med skjold og flag,
og gallionsfiguren var en fugl (hjejlen). Apteringen var nobel. 1. kl. salon agter
var hvidlakeret med forgyldte zirater og røde fløjlssofaer ; vinduerne havde
glasmalerier, og i væggene var indbyggede spejle. På gulvet lå ægte brysselertæpper. For 2. kl. passagerer var der forskibs et åbent rum, forsynet med bænke
langs siderne og faste træskamler.
Båden afleveredes fra værftet tirsdag 12/7 1861 kl. 12.30 og kom næste for
middag kl. 11 til Randers, hvorfra den fortsatte op ad Gudenåen. Når den
skulle passere en af de lave broer, måtte den fyldes med stenlast, og andre ste
der var der for grundet, så den måtte lettes for kul og vand, mens 16 mand
og 6 pramdragerheste slæbte den videre. Denne tur varede 3 dage. Frederik VII
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deltog 22/6 i indvielsesturen sammen med grevinde Danner og Silkeborgs
grundlægger Michael Drewsen, der i forening med digteren J. C. Hostrup havde
hovedæren for bådens anskaffelse. Den skulle egentlig dække det lokale trans
portbehov, men snart opdagede turisterne egnens skønhed. Efter visse økono
miske startvanskeligheder og forskellig konkurrence var succes’en sikret, og nu
ejer A/S Hjeilen i Silkeborg en hel lille turistbådsflåde.
Med 40-50 omdrejninger i minuttet udvikler den gamle maskine nu 25 hk,
som giver båden en fart af 6-7 knob (tophastighed 8 knob). Den er dog dyr i
drift og sluger på hver dobbelttur 1/2 tons kul. Men turisterne synes, den er
en oplevelse.
På den lange sø Mjøsa i Norge sejler en ældre og større kollega til „Hjeilen“,
nemlig H/S „Skibladner“, bygget i Motala 1856 (206 brt mod „Hjeilen’s 39
brt). En tur med disse gamle hjulskibe sætter én tilbage til „de gode gamle
dage“ og giver én et levende indtryk af vore bedsteforældres charmerende
rejsemåde.

EJDERKANALEN
Sejladsen gennem Kattegats grundede farvand og rundt om Skagen var i
ældre tid både risikabel og tidsrøvende, hvorfor en vandforbindelse over den
jyske halvøs fod fra gammel tid ofte var blevet drøftet. I vikingetiden gik

Allegorisk gruppe over Nord-Østersøkanalen (Ejderkanalen), modelleret 1790
af C. F. Stanley. - Handels- og Søfartsmuseet.

Allegorial group by C. F. Stanley 1790, in memory of the opening of the Eider
Canal (North Sea-Baltic Canal), in 1784.
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En brig under bugsering ved hestekraft på Ejderkanalen ud for herregården
Knoop, tæt ved Kiel, ca. 1800. I baggrunden ses en af sluserne med vindebro. Farvelagt stik, signeret Hansen. - Handels- og Søfartsmuseet.

The Eider Canal with the lock bridge of Knoop near Kiel, ab. 1800.
handelsskibene fra Østersøen langt ind i landet gennem Slien til Hedeby, hvor
varerne omladedes og pr. akse førtes til Hollingstedt ved Trenen for atter at gå
videre pr. skib ud i Nordsøen. I middelalderen lod lybækkerne anlægge den
imponerende Stecknitzkanal mellem Trave og Elben 1391-98. Først i den flo
rissante handelsperiode lykkedes det for Danmark at virkeliggøre tanken om en
vandvej gennem hertugdømmerne med Nord-Østersøkanalen eller Ejderkana
len, påbegyndt 1777 og indviet 18/10 1784.
Den egentlige kanal var under udnyttelse af mindre vandløb gravet mellem
Holtenau ved Kieler fjord til Stcinrade ved Rendsborg. Der var på den 34 km
lange strækning flere søer, som udnyttedes som vandreservoir, og i 6 sluser
overvandtes en terrænstigning på 7 m. Fra Steinrade fulgte ruten, kun med en
enkelt sluse ved Rendsborg, den uddybede Ejders snoede løb mod vest til Frederikstad og Tønning og derfra gennem Ejderudløbets render i vadehavet ud
i Nordsøen, en samlet strækning på 181 km. Der var lodstvang gennem kanalen.
Strækningen gennem vadehavet var fra gammel tid afmærket med søtønder og
båker. Yderst lå lodsgallioten, som 1815 forsynedes med en fyrlygte på en vippe,
og Kieler fjord oplystes efterhånden med flere fyr.
Kanalens bredde var godt 30 m og dybden 3,5 m. Kun fartøjer af be
skedne dimensioner og med en drægtighed på indtil ca. 70 clstr. kunne passere,
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og der konstrueredes specielle kanalskonnerter, som opfyldte disse krav. Ved
indvielsen sejlede kanalskibet „Rendsburg“, bygget i Eckernförde og målende
96' X 26' X 9', gennem kanalen med kanalkommissionens medlemmer og byg
mestrene v. Wegner, C. F. v. Peymann og Dithmcr ombord. Langs kanalen var
der anlagt trækstier til hestene, som trak skibene, dersom vinden ikke kunne
udnyttes. 1842 indsattes et bugserdampskib. Benyttelsen af kanalen var fri for
alle nationer, men taksterne var ret høje af hensyn til øresundstolden, og der
betaltes transittold, kanalafgift, lastepenge, fyrpenge m. m.
Det gigantiske ingeniørarbejde, der var det største kanalanlæg i Europa,
havde kostet den enorme sum af godt 7/2 mill, mark og var udført af en
arbejdsstyrke på ca. 3000 mand. I stolthed over værket, der forkortede ruten fra
Østersø til Nordsø med 180 sømil, blev der opsat flere marmortavler på byg
ningerne og ved Holtenau et par obelisker. Handels- og Søfartsmuseet ejer en
allegorisk figurgruppe, modelleret i terrakottafarvet gibs 1790 af billedhugge
ren Carl Fred. Stanley, professor ved Akademiet (ca.1718-1813). Den er sik
kert udkast til et påtænkt, men aldrig udført monument. På fodstykket står :
„öster : og : Nohr : Söens : Forreening“, og gruppen viser tre skikkelser, i mid
ten en siddende kvinde i gevandt og med murkrone (allegori på kanalen, måske
på byen Rendsborg), der med sine udstrakte hænder forener de to have, to
nøgne figurer, som rækker hinanden hånden, hver med en urne med rindende
vand som havets symbol, til venstre en kvinde - den blide Østersø -, til højre
en skægget mand - den barske Nordsø.
Kanalen blev fra først af meget benyttet, uden dog at være en guldgrube
for staten. Turen tog en 3-4 dage. Den passeredes gennemsnitligt af 20004500 skibe pr. år. Efter krigen 1864 overgik den til tysk administration, og
taksterne nedsattes. Selv om stadig flere dampskibe gik gennem den, var den
dog forældet. 1887-95 anlagdes så „Kaiser Wilhelm Kanal“ (Nord-Ostsee Ka
nal, populært Kielerkanalen) i ganske anderledes målestok og med lange lige
stræk, samt blot med sluser i hver ende. På strækningen Holtenau-Rendsborg
fulgte den delvis den gamle kanal, men derfra stak den mod sydvest til Bruns
büttel ved Elben. Tildels anlagdes den af strategiske grunde.
Endnu kan man hist og her mellem Kiel og Rendsborg opdage glemte, idyl
liske rester af den gamle kanal ; sluserne er bevaret, omend i forsømt tilstand,
og tilgroede trækstier følger kanalen. Flere pakhuse med Christian VII’s mono
gram er bevaret, og mod vest snor Ej deren sig stadig gennem engene. Der er
stille, hvor livet tidligere pulserede og hvor dansk foretagsomhed engang im
ponerede hele verden.
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SELSKABET „HANDELS- OG SØFARTS
MUSEETS VENNER“
BERETNING

for
REGNSKABSÅRET 1959

„Handels- og Søfartsmuseets Venner“ afholdt sin ordinære general
forsamling i Kongens Kammer på Kronborg Slot torsdag d. 9. juli
1959. Direktør H. Westergaard valgtes til dirigent.
I sin beretning henledte formanden, professor, dr. techn. C. W. Pro
haska, opmærksomheden på, at det ifølge lovenes § 2 var selskabets
formål at være til støtte for Handels- og Søfartsmuseet og at virke for
forøgelsen og forbedringen af dets samlinger. En del gaver var i årets
løb overladt museet. I efteråret afleveredes modellen af galeasen „C.
Stylsvig“, 1909, hvorved et udmærket, men også langvarigt, model
arbejde var afsluttet, og museet ejer nu en model af meget høj kvalitet
af en galease fra begyndelsen af dette århundrede. Modellen er udført
af skibsbygger Gunnar Winther i Nyborg efter skibets originale tegnin
ger, der var udført af skibsbygmester Rasmus Møller i Fåborg, på hvis
værft skibet var bygget. Selskabet havde endvidere skænket museet en
hollandsk flisekomposition på 20 fliser i blåt med fremstilling af en
hollandsk „statenyacht“, et frisisk flisearbejde fra slutningen af 1700tallct. Endvidere var indkøbt en interessant farvelagt tegning : brig
gen „König von Dänemark“ af Altona. Billedet er fra 1780-erne, altså
meget tidligt, og museets ret omfattende samling af tidlige skibsfrem
stillinger er dermed forøget med et udmærket eksemplar. Endvidere
var skænket farvelagte tegninger af skonnerten „Anes Minde“ af
Fjellebroen og barken tinen „Fuglen“ af Marstal, et par fajancekopper
med helsingørske prospekter samt en serie kopier af ældre bysegl med
skibsfremstillinger, udført af Rigsarkivets konservator N. L. Gär tig
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efter originaler i Rigsarkivet. Disse sidstnævnte genstande var ganske
vist lidet pretentiøse, men mindre ting havde jo også deres betydning.
Desuden er de gamle bysegl med skibsfremstillinger ganske værdifulde
kilder til skibstypernes historie, hvorfor en tro kopi af dem er velegnet
stof i et søfartsmuseum. Formanden anførte tillige, at en del andre
gavemuligheder havde været drøftet i bestyrelsen, men det var fore
løbig for tidligt at udtale sig nærmere om dem.
Formanden meddelte at medlemstallet var 122 livsvarige og 1058
årsmedlemmer, ialt 1180. Desværre betød det en mindre tilbagegang,
idet der året forud var 121 livsvarige og 1097 årsmedlemmer, ialt 1218
medlemmer. Formanden opfordrede derfor medlemmerne til at in
teressere sig for medlemstilgang.
Beretningen toges til efterretning uden videre bemærkninger.
Kassereren, museumsdirektør Klem, forelagde det reviderede års
regnskab, der balancerede med en sum af kr. 22.267.29. Der var for
de livsvarige medlemmers vedkommende en stigning på 12, der til
sammen havde indbetalt kr. 1500.00, som i overensstemmelse med
lovenes krav var overført til reservebeholdningen. Når der efter for
mandens oplysninger tilsyneladende kun var en stigning fra 121 til
122 livsvarige, må det tilføjes, at der i de senere år er døde en del
livsvarige medlemmer, og at der nu var foretaget en gennemgang af
medlemslisterne og en å-jourføring af disse. Selskabet modtager des
værre ikke i de enkelte tilfælde oplysning om indtrufne dødsfald, som
heller ikke konstateres ved at årbøgerne går retur. Selskabets formue
var nu ialt kr. 102.357. 62 fordelende sig med et beløb af kr. 29.100.12
i likvide midler og en obligationsbeholdning til en kursværdi af kr.
70.307.50, nominelt kr. 75.000- samt udestående fordringer til et
beløb af kr. 2950-, der omfatter ikke indbetalte annoncebeløb. Kas
sereren takkede de forskellige firmaer og institutioner, som med deres
tilskud og annoncer er med til at lette årbogens økonomi. Decharge
gaves enstemmigt uden yderligere bemærkninger.
Ved det efterfølgende valg af tre bestyrelsesmedlemmer genvalgtes
de afgående : overretssagfører Falbe-Hansen, kommandør Sinding og
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direktør J. M. Barfoed. De to revisorer, statsautoriseret revisor A. Engell-Nielsen og statsautoriseret revisor Eigil Bruhn genvalgtes ligeledes.
Under punkt eventuelt henledte pastor Kure, Assens, opmærksom
heden på, at kontingentet for livsvarige medlemmer, der stadig kun
var kr. ioo - nok burde forhøjes. Formanden gav tilsagn om, at dette
skulle blive taget under overvejelse. Formanden afsluttede derefter
drøftelserne med en tak til pressen for dens venlige støtte, til museets
embedsmænd for deres arbejde for venneselskabet og til dirigenten.
Efter generalforsamlingens afslutning foretog mødets deltagere en
rundgang i museets samlinger under ledelse af direktør Klem.
Blandt de genstande, som i den kommende tid vil tilgå museet som
gaver fra selskabet, er modeller af to specielle skibstyper. Den ældste,
en færgesmakke fra Storebæltsfarten fra slutningen af 1700-tallet, er
endnu på et ret tidligt byggestadium, mens modellen af den anden,
vagerkutteren „Løvenørn“, konstrueret af skibsbygmester E. P. Bonnesen i 1840-erne, formentlig kan forventes afleveret inden længe. Begge
modeller udføres efter de originale tegninger, hvorefter skibene i sin
tid blev byggede, og da det under et sådant modelbygningsarbejde
gælder om at få det bedst mulige resultat frem, således at modellerne
gengiver de to skibstyper så nøjagtigt som gørligt, er det naturligt, at
et sådant arbejde må strække sig over lang tid.
Ved udsendelsen af nærværende beretning er selskabets medlemstal
124 livsvarige og 1073 årsmedlemmer, således at det samlede med
lemstal for tiden andrager 1197.

SELSKABET „HANDELS- OG SØFARTS
MUSEETS VENNER“
DRIFTSREGNSKAB FOR 1959

U dgifter :

Tilskud til Handels- og Søfartsmuseet
på Kronborg :
Udgivelse af årbog 1959 .......................
-r- salg af årbøger og særtryk
610,37
annoncer og tilskud til denne 11.850,00
refunderet papirafgift .........
39^57

18.775,40

12.856,94

5-9I8,46

Gaver til Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg ...
Kontorhold :
Porto ......................................................
2.126,33
Kontorhold ............................................
i-4i9539
Revision og regnskabsassistance for
i .600,00
1957 og 1958 .....................................
Diverse udgifter ....................................
108,35

3.803,28

5-254,O7

Henlæggelse til reservefonden ifølge vedtægternes § 9
Overskud overført til kapitalkonto..............................

800,00
5-457,63

Kr.

21.233,44

14.931,60
800,00

15.731,60

Indtægter:

Kontingent fra 1068 årsbetalende medl.
Kontingent og bidrag fra 7 livsv. medl.

Renter af bank, postgiro og obligationer ..................

5.501,84

Kr.

21.233,44
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Aktiver :
Likvide midler :
Kassebeholdning ...............................
Landmandsbanken, Helsingør,
checkkonto 11130 ..........................
Postgiro ..............................................
Obligationer :
Kr. 24.000 5 % Østifternes Kreditforening 15. s. 3. afd. à 84%. ............
Kr. 10.000 5 % Østifternes Kreditforening 16. s. 2. afd. à 84/2 ...........
Kr. 10.000 5 % Ny Jydsk Købstads
Kreditforening 11. s. à 84.................
Kr. 11.000 5 % Jydsk Grundejer
Kreditforening 1. afd. à 84^ ...........
Kr. 26.000 5 % Østifternes Hypotek
forening 6. afd. à 84..........................
Kr. 11.000 5% Jydsk Hypotekfor
ening 11. afd. à 84............................

241,81
26.010,99
928,26

20.220,00
8.425,00
8.400,00

9-267,50
21.840,00
9.240,00

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

77-392,50

1.100,00
Kr.

105-673,56

Handels -og Søfartsmuseet på Kronborg ..
Reservefond :
Saldo i. januar 1959 ........................
2i-7O3,75
Henlagt ifølge driftsregnskab ...........
800,00
Kapitalkonto :
Saldo i. januar 1959 ........................
80.565,92
Overskud ifølge driftsregnskab.........
5-457,63

20,45

Passiver :

22.503,75

86.023,55
kursregulering samt kurstab ved
salg af obligationer ...........................

2.874,19

83-149,36

Kr.

105-673,56
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Jens M. Barfoed
Ernst v. Kauffmann

V. Falbe-Hansen
C. W. Prohaska

Knud Klem

Sigurd Schytz

P. E. B. Sinding

Foranstående regnskab er i overensstemmelse med selskabets bøger,
som vi har revideret.
Obligationsbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom
bank- og postgiroindestående er afstemt.
København, den 2. marts i960

A. Engell-Nielsen

Eigil Bruhn

statsaut. revisor

statsaut. revisor

SELSKABET „HANDELS- OG SØFARTS

MUSEETS VENNER“
BESTYRELSE

Afdelingschef J. Worm, R., formand.
Overretssagfører V. Falbe-Hansen, R., DM., næstformand.
Bankdirektør Ernst v. Kauffmann, R., DM.
Direktør Jens M. Barfoed.
Borgmester Sigurd Schytz.
Kommandør P. E. B. Sinding, K., DM.
Museumsdirektør Knud Klem? kasserer og sekretær.
LIVSVARIGE MEDLEMMER

Alsing, Svend. LRS., Kbh.
Amsinck, Ove, skibsreder, Klampenborg.
Andersen, Chr., skibsreder, Kbh.
Andersen, H. H., skibsreder, Kbh.
Andersen, N., dir., Odense.

Barfoed, H. L., skibsf., Trørød.
Bendix, Adam B., dir., Hell.
Benzon, Boje, fabrikejer, dr. sc., Stokkerup.
Benzon, Aage von, bankier, Kbh.
Bonde, L., lods, Søborg.
Brinch-Fischer, 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.
Dinesen, O., propr., Præstø.
Dithmer, G., dir., Kbh.

Ekman, Lia, fru, Valby.
Elving, Jens, komm.kapt., Kbh.
Enderborg, Erik, toldass., Kbh.
Falbe-Hansen, V., ORS., Kbh.
Finsen, Aage, kreditfor. dir., Gent.
Fischer-Jørgenscn, P., apoteker, dr. pharm.,
Rønne.

Goddik, Peter, gross., Vedbæk.
Grandjean, Louis E., forf., Rungsted.
Granzow, Ernst, dir., Klampenborg.
Gundel, È. A., kaptajn, Kbh.
Gütel, Poul, H.D., Chari.
Hagedorn, H. C., overlæge, dr. med., Gent.
Hansen, Henning, arkt., Valby.

Hansen, Knud, skibsreder, Kbh.
Hansen, fru skibsreder Willie C. K., Hgør.
Harhoff, Chr., skibsreder, Kbh.
Harhoff, Preben, skibsreder, Kbh.
Hasselbalch, K. A., godsejer, dr. med.,
Snekkersten.
Heering, Peter, fabrikant, Kbh.
Henningsen, Bent, Hgør.
Henningsen, Gunner, Hgør.
Henningsen, Henning, mus.insp., Hgør.
Henriques, H., vekselerer, Kbh.
Hoffmann, J. H., civiling., Charl.
Horn-Lasscn, Kaj, gross., Kbh.
Hvidt, L. N., dispachør, Kbh.
Høgstedt, Carl J., Brooklyn, USA.
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.
Jensen, Henry L. W., gross., Kbh.
Jensen, J. Gotfred, skibsreder, Arhus.
Jensen, P. C., skibsreder, Gent.
Jensen, P. J., godseksp., Kbh.
Jeppesen, H. Hjernø, revisor, Kbh.
Juel-Christensen, Ove, gross., Hell.

Kalm, K., dir., Kbh.
Kampmann, Chr., ing., Charl.
Kauffmann, Ernst v., bankdir., Kbh.
Kemp, Frithjof, ORS, Kbh.
Klem, Karen, skolepsykolog, cand, psyk., fru,
Hgør.
Klem, Knud, mus.dir., Hgør.
Knudtzon, Th., HRS.. Gent.
Kraft, F. W., dir., Valby.
Kromann, E. B., skibsreder, Marstal.
Kure, O., pastor, Assens.
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Lading, Henry P., dir., Chari.
Langebæk, Steen, LRS., Kbh.
Lauritzen, Knud, skibsreder, konsul, Kbh.
Lcmvigh-Müller, C. J., dir., Kbh.
Lemvigh-Müller, Johan-Frederik, Rungsted.
Leth, Peter, dir., Kbh.
Lorentzen, Poul, civiling., Randers.
Luiting, Dick, dir., Alkmaar.
Lund, Carl C., tandlæge, Hell.
Lund, Svend Aage, chefred., Gent.
Lundbeck, H., fabrikejer, Valby.
Lyman, John, dr., Washington.

Mansa, H. H., dir. civiling., Virum.
Marx-Nielsen, C. C., dir., Bøgedal pr.
Fruens Bøge.
Matzen, F., skibsf., Sønderborg.
Millech, Bruno, gross., Kbh.
Munck, Niels, civiling., dir., Charl.
Møller, E. S., ing., Vedbæk.
Møller, Mærsk McKinney, skibsreder, Kbh.
Nedcrgaard, Hans R., ing., Holbæk.
Nielsen, Carl, dir., Kbh.
Nielsen, Ejnar J., tomrcrmester, Hgør.
Nielsen, Georg, dir., Kbh.
Nielsen, Kai, dir., Kbh.
Nielsen, N. C. A., LRS., Kbh.
Nielsen, Niels, prof., dr. phil., Kbh.
Nielsen, Oluf, bankdir., Kbh.
Nielsen, Otto V., res. kapellan, Benløse.
Nielsen, Severin, ing., Kbh.
Næser, Vincent, læge, Gent.
Nørregård, Georg, dr. phil., Kbh.

Olsen, Chr., tømrermester, Fr.værk.

Pade, H. W., dir., ing., Klampenborg.
Pedersen, Ole W., Hell.
Pentcr, Emil, gross., Kbh.
Petersen, Axel, dir., Kbh.
Petersen, K. K., dir., Charl.
Pontoppidan, F. C., komm.kapt., Kbh.

Ragoczy, L., dir., Kbh.
Reinhard, Erik, dir., Kbh.
Rothe, Fr., kontorchef, Kbh.
Scheen, Rolf, orlogskapt., Haslum, Norge.
Schmidt, Axel, kontreadmiral, Grønnedal,
Grønland.
Siefert, Ernst, husejer, Korsør.
Simon, L., gross., Charl.
Strand, Victor B., gross., generalkonsul, Kbh.
Sundberg, K. A., vekselerer, Kbh.
Svendsen, O., skibsreder, Kbh.
Svcnningscn, Hans, skibsreder, Kbh.

Thomasen, S. A., gross., Kbh.
Tomdrup, Bernh., fabrikejer, Hell.
Tuxen, K. H., skibsreder, Kbh.
Winsløw, Wiggo, fabrikant, Kbh.
Worm, Kai Toxen, skibskonstr., Vancouver
Island.
Wright, H. K., ing., Kbh.

ARSMEDLEMMER
Abrahamsen, Mogens, el.montør, Roskilde.
Ackermann, K. E., kommandør, Springforbi.
Agger, Knud, kunstm., Hgør.
Ahrensberg, H. M., husejer, Kvistgård.
Albertsen, R. L., adm. dir., orlogskapt., Kbh.
Albertsen, Vald., montør, Brønshøj.
Albrcchtscn, A., snedker, Hgør.
Albrechtsen, 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, Aug., sagfører, Ålborg.
Andersen, Børge Bjørn, skibsing., Sønderborg.
Andersen, Carl, postkontrollør, Hgør.
Andersen, C. Mazanti, skibsreder, Charl.
Andersen, E., gross., konsul, Kbh.
Andersen, E. V., smed. Hgør.
Andersen, Harry, bogtrykker, Hgør.
Andersen, J. Chr. A., fhv. værkm., Frberg.
Andersen, John, kontorass., Kbh.
Andersen, Jørgen, lærer, Charl.
Andersen, Knud, maskininsp., Kbh.
Andersen, Leif Saalbach, civiling., Hgør.
Andersen, P. E. T., rest., Hgør.
Andersen, T. Scavenius, læge, Ærøskbg.
Andersen, V., tømrermester, Espergærde.
Andersson, Børge J., lods. Køge.
Andreasen, A. C., gross., Kbh.
Andresen, Chr., skibsreder, Hell.
Andrup, Birthe, bibliotekar, frk., Charl.

Ankjærgaard, H. J., togfører, Hgør.
Arbejdernes Fællesorganisation, Hgør.
Arendrup, Adolf, bankbestyrer, Rungsted
Kyst.
Aschengreen, J. Chr. dir., Søllerød.
Asmund, Berit, lektor, Snekkersten.
Asmussen, Alfred, gross., Kbh.
Aspmann, A. V., skibstømrer, Hgør.
Aspmann, H. L. V., skibstømrer, Hgør.
Assens, biografdir., Valby.
Axen, Frode, gross., Lyngby.

Bager, L. J., hovedbogholder, Hgør.
Bagh, Axel, ing., Valby.
Balleby, boghdl., Thisted.
Bang, Aksel, fisker, Fejø.
Bang, Hjalmar, dir., Gent.
Bang-Ravn, Jens, Dragør.
Bardenfleth, Henrik, fuldmægtig, Holte.
Barfod, Jørgen H., adjunkt, Klampenborg.
Barfoed, Jens, dir., Gent.
Barfoed, Knud V., arkt. M.A.A., Kbh.
Barfoed, Sven, dir., civiling., Gent.
Bay, Bjørn B., prokurist, Sundby.
Bay, Oluf, ORS., Kbh.
Bech, Erik, statsadvokat, Dragør.
Bech Pedersen, Gunnar, fabrikant,
Snekkersten.
Beck, sejlmager, Valby.
Bengtsson, Erik, fuldmægtig, Kbh.
Bentzen, K. M., musikl., Skodsborg.
Benzon, O., konstrukt., Kbh.
Berg, skibsing., Skelskør.
Berg, Erik, gross., Kbh.
Berg, Henry, snedkerm., Kbh.
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Berg, K., overpolitibetjent, Lyngby.
Berg, Leif, dir., cand. polit., Kbh.
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., iorr.fører, rådmand, Hgør.
Berthelsen, W. J. P., bogholder, Hgør.
Bie, Kirsten, frue, Snekkersten.
Birkholm, C., købmd., Kbh.
Bischoff, J., prokurist, Brønshøj.
Bjerregaard, N., auktionsm., Fr.havn.
Bjerre-Petersen, Jørgen, dir., Kbh.
Bjørn, Acton, arkitekt, M.A.A., Kbh.
Bjørneboe, Lars, Rungsted.
Blichert, Ejnar, læge, Hälsingborg.
Blixt, Knud Erik, overfenrik, Nærum.
Blok, L. M., distriktsing., Ringkøbing.
Blume-Knudsen, F., disponent, Hørsholm.
Boa, A. W., fabrikant, Gent.
Boas, Jørgen, læge, Dianalund.
Boesen, Per, Kbh.
Bohn, C. V., Sehestedt, toldforvalter,
Ærøskøbing.
Bohr, Niels, prof., dr. phil., Valby.
Borg, Chr., gross., Kbh.
Borup-Nielsen, Sv. Aa., kontorchef, Hgør.
Botfeldt, Niels E., arkt. M.A.A., Rungsted
Kyst.
Brahde, Mogens, arkitekt, Holte.
Brammer, Kai, boghdl., Hgør.
Brask, Georg, indkøbschef, ing., Hell.
Bremerstent, E., overbibl., Hgør.
Briand de Crcvccoeur, E., kontreadmiral,
Humlebæk.
Broch, Axel, stadsskoleinsp., Hgør.
Broegaard, Jørgen A., forstander, Olier up.
Broen, Paul, Klampenborg.
Broholm, F., stud, mag., Kbh.
Brun, Erik, landsdommer, Hell.
Brunoe, Søren, billedhugger, Kbh.
Bruun, Jørgen G., købmd., Skødstrup.
Buch, Helge, ing., Charl.
Buch, Jørgen, ing., Fr.værk.
Buch thal, Fritz, dr. med-, Kbh.
Buhl-Madsen, P., lærer, Roskilde.
Burmeister & Wain, A/S, Kbh.
Busch, Julius A., søljt., Charl.
Biinner, Ellen, viceinsp., fru, Hgør.
Bystrup, N., arkitekt, M.A.A., Hørsholm.
Bytinsky, M., fuldmægtig, Virum.
Bærentsen, H., LRS., Kbh.
Bøgh-Hansen, E., forvalter, Kbh.
Børge, Holger, læge, Hgør.
Børgesen, B. E., murermester, 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.
Chennells, F. B., N. Zealand.
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, Ejvind, købmd., Kbh.
Christensen, Folmer, malerm., Snekkersten.

Christensen, H. K., kapt., havariekspert,
Kokkedal.
Christensen, Jens Ivar Barfod, toldass.,
Snekkersten.
Christensen, J. P. Spangsbro, Kalundborg.
Christensen, Julius, Hundested.
Christensen, K., stationsforstander, Ikast st.
Christensen, K. E., maskinmester, Usserød.
Christensen, Knud I., tømrer, Ribe.
Christensen, Marius, murerm., Lyngby.
Christensen, N. O., kontorchef, Skodsborg.
Christensen, Paul, installatør, Fakse Lade
plads.
Christensen, Regner Bang, skibsf., Søborg.
Christensen, Roger, farvehdl., Hgør.
Christensen, Viggo, fhv. overborgmester, Kbh.
Christiansen, Chr., skibsbygm., Rønne.
Christiansen, Haldur, snedkerm., Hgør.
Christiansen, Hans V. Bohn, lærer, Virum.
Christiansen, Hans Aa., snedker, Hgør.
Christiansen, Inger, fr., Hell.
Christiansen, Irving, ing., Kbh.
Christiansen, Michael Bohn, ing.,
Kgs. Lyngby.
Christiansen, O. C. V., kontorchef, Kbh.
Christiansen, Vermund, repræsentant,
Kokkedal.
Christie, Andreas, afd.chef., Rungsted Kyst.
Christoffersen, Chr., tømmerhdl., Bagsværd.
Christy, Agnes, provisor, fru, Kbh.
Clausen, E. Th., gross., Kbh.
Clausen, H., bestyrer, Hgør.
Clausen, Halfdan, støberiing., Hgør.
Clausen, Age, Gent.
Cleemann, P. F., skibsreder, Åbenrå.
Cordsen, Henning, fabrikant, Kbh.
Gruse, Erik Bang, ing., Kbh.

Dahl, Paula, sygeplejerske, Hgør.
Dahlstrøm-Nielsen, Henry, klejnsmedem.,
Hgør.
Dalgaard, A., boghdl., fru, Hgør.
Dam, Anton, diakon, Tåstrup.
Damborg, E., kontorchef, Brh.
Dammann, Herbert, Hamborg.
Dampskibs-Aktieselskabet „Myren“, Kbh.
Dampskibsaktieselskabet „Progress“, Kbh.
Dampskibsselskabet „Dannebrog“ A/S, Kbh.
Dampskibsselskabet „Heimdal“ A/S, Kbh.
Dampskibsselskabet „Torm“ A/S, Kbh.
Danckwardt, C., civiling., underdir., Kbh.
Danielsen, Otto, befragter, Kbh.
Dansk Cement Central A/S, Kbh.
Dansk Esso A/S, Kbh.
Dansk Skibstømrerforbund, Kbh.
Davidsen, Frantz, ing., Kbh.
Deleuran, W., vinhdlr., Fredericia.
Den danske Landmandsbank, Kbh.
Den kongelige Porcellainsfabrik, 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., departementchef, Charl.
Djørup, Johs., læge, Kbh.
Dragstrup, Vagn, prokurist, Kbh.
Dreyer, Thorvald, arkt., Kbh.
Drosted, Mads, arkt., M.A.A., Hgør.

Ebbehøj, Chr., dir., ing., Kbh.
Eckhausen. H., kustode, Hgør.
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Eckhardt-Hansen, I., stud, polyt.,
Snekkersten.
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.
Engel, Otto, arkitekt, M.A.A., Kbh.
Eriksen, Egon Ellegaard, maskinmester,
Skjern.
Eriksen, Hans, dir., Hgør.
Eriksen, Richard, Virum.
Erlandsen, Arne, guldsmed, Fr.havn.
Ernst, Max, lektor, cand. mag., Hgør.
Erting, Aksel, tømrerm., Hgør.
Esbjerg Towærksfabrik A/S, Esbjerg.
Eschen, Jørgen, læge, Valby.
Eskildsen, Viking, ing., Hgør.
Fabeck-Larsen, Sv. A., hovedrepræsentant,
Nyk. F.
Faber, Rich., boxchef, Hell.
Fabricius, Th., pens, fyrass., Kbh.
Falck, Mogens, gross., Lyngby.
Fencker, Erik, maskinist, Kbh.
Fischer, O., kapt.løjt., Snarøya, Oslo.
Fischer-Knudsen, dir., Odense.
Fisker-Andersen, Jacob, ing., Hgør.
Fjeldborg, Børge G., dir., civiling., Birkerød.
Flensmark, Harald, præst, Kbh.
Foldager, Reinald, toldass., Hgør.
Foreningen af Skibs- og Baadebyggerc i
Danmark, Nykøbing M.
Forsmark, A., stemmer, Hgør.
Fossing, A., antikvitetshdl., Næstved.
Frandsen, Geo, maskinm., Brønshøj.
Frederichsen, Fr., prokurist, Lyngby.
Frederiksborg Amtsråd, Hillerød.
Frederikshavns Værft og Flydedok, Fr.havn.
Fredfeldt, Knud V., kommunelærer, Vanløse.
Fredholm, Povl, malerm., Bregninge pr.
Svendborg.
Frender, H., tandlæge, Kbh.
Fribert, Trojel, chauffør, Hals.
Friis, Claus Achton, arkt., Klampenborg.
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., Fr.havn.
Frørup, Dan, lab.ing., Kbh.
Funch-Rasmussen, C., insp., Kbh.
Fyhn, Hans, fabrikant, Kbh.
Fyrdirektoratet, Kbh.

Gade, Chr., grovsmed, Hgør.
Garde, H. A., civiling., Kbh.
Garnum, Otto, læge, Kbh.
Geisler, R., skibsinsp., Brønshøj.
Gents, E. Th. V., sekretær, Espergærde.
Gerfelt, Jørgen, skibskonstr., Kgs. Lyngby.
Germundsson, A., speditør, Kbh.
Gjermansen, Richard, civiling., Hgør.
Gleerup, Alfred, læge, Kbh.
Gløde, F., statsaut. translatør, Kbh.
Gomssen, N. J., HRS., Kbh.
Gottliebsen, Ole, tegner, Tårbæk.
Grau, Ove, skibsmægler, Kolding.
Greisen, Bent, ass., Humlebæk.
Grønnemose, E. E. N., murerm., Hgør.
Gundel, Mogens, prokurist, Skodsborg.

Gustafsson, Nils, forstander, Hillerød.
Giillich, S. A., vognmand, Hgør.
Gaardø, Chr., forstander, overlærer, Hgør.
Haderslev Havneudvalg, Haderslev.
Hage, Torben, kammerherre, Klampenborg.
Hagelund, F., assurandør, Hgør.
Hagen, Poul, civiling., Charl.
Haglund, F., kapt., Kbh.
Hahn-Petcrsen, Eigil, skibsreder, Kbh.
Halldin, Hans, skræddermester, Nyk. F.
Hansen, Allan, maskintegner, Fredensborg.
Hansen, Anders, købmd., Slagelse.
Hansen, Bendt, civiling., driftbest.,
Fredericia.
Hansen, Bennet C. K., skibsreder, Kbh.
Hansen, fru skibsreder Bennet C. K., Kbh.
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, Ernst, kleinsmedem., Hgør.
Hansen, Ernst, malerm., Hgør.
Hansen, F. W., skibsfører, Kalundborg.
Hansen, Georg Holst, købmd., Agersø.
Hansen, H. C., malerm., Hgør.
Hansen, H. E., orlogskapt., Holte.
Hansen, Helga, Kn., frue, læge, Kbh.
Hansen, Henry, Kbh.
Hansen, J. A., pens, lods, Kbh.
Hansen, Johs., kontorchef, Kbh.
Hansen, Julius, borgm., Kbh.
Hansen, Kaj, Kbh.
Hansen, Karl Johan, montør, Brønshøj.
Hansen, Knud, nav.dir., Kbh.
Hansen, Knud, journ., Kbh.
Hansen, L. E., maskinmester, Gilleleje.
Hansen, Magnus, lods, Karrebæksminde.
Hansen, Marius, lektor, cand. mag., Nakskov.
Hansen, Niels, bestyrer, Brønshøj.
Hansen, Ove Juul, installatør, Snekkersten.
Hansen, Paul, ing., Nakskov.
Hansen, Preben, toldpakhusbetjent. Kbh.
Hansen, S. G., kontorchef, Springforbi.
Hansen, S. Gram, tandlæge, Charl.
Hansen, Søren Henri, skibsing., Hgør.
Hansen, S. Ingemann, civiling., Kbh.
Hansen, Willy, prokurist. Valby.
Hansen, Age, købmd.. Nyk. F.
Hansfort. I. C., dir., Hgør.
Harder, P. J. J., Kbh.
Harlang, Frantz, dir., Kbh.
Hartmann, A/S Brødrene, Lyngby.
Hartz-Rasmussen, Willy, fhv. skibsfører, Ødis.
Haslund Poulsen, Helge, maskinarb., Hgør.
Hauch, H., fotograf, Hgør.
Hauschildt, Søren, læge, Skive.
Haxlund, Axel. cand. jur., Valby
Hede, Poul, LRS., Kbh.
Hedegaard. O., bankdir., Kbh.
Helsingør Brændsels- og Trælasthandel A/S,
Hgør.
Helsingør byråd.
Helsingør-Hornbæk-Gilleleie Jernbane. Hgør.
Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, Hgør.
Turistforeningen for Helsingør og Omegn,
Hgør.
Helsingør Tømrerlang, Hgør.
Helweg-Mikkelsen, O., ing., Kbh.
Hendriksen, Johnna, kontorass., fru. Hgør.
Henningsen, Grethe, sygeplejerske. Hell.
Henningsen, Hans, farveriejer, Nyborg.
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Henningsen, Kaj, tekstiling., Virum.
Hcnningsen, Ove, LRS., cand. jur.,
Fredericia.
Henningsen, Sv. Aa., lektor, Snekkersten.
Henriksen, Carl, inkassator, Odense.
Henriksen, H. H., Hgør.
Henriksen, Hans, arkitekt, Kbh.
Henriksen, Karen, bogholderske, Århus.
Henriques, Frederik, gross., Klampenborg.
Herløw, A. O., overass., Valby.
Hermanson, B., forhyringsass., Vanløse.
Hermansen, Kristian, fyrmester, Keldsnor fyr.
Hesseldahl, skolebestyrerinde, frk., Tølløse.
Hill-Madsen, Ernst, ing., Kbh.
Hilsted, Finn, underdir., LRS., Kbh.
Hintze, H. V., dir., Nyk. F.
Hjorth, Stenild, civiling., Kbh.
Hoff, Alfred, ing., Vanløse.
Hoff, Gustaf R., maskinfabrikant, Kbh.
Hoffmeyer, Erik, skibsreder, Snekkersten.
Hofmann, Georg, snedkermester, Århus.
Hofmansen, P. K., arkivar, Kbh.
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, Troense.
Holmström, Bengt, civilekonom, Göteborg.
Holsøe, Sven, statsaut. skibsmægler, Kbh.
Holt, Arne, befragter, Holte.
Hornby, H., ing., vicedir., Gent.
Hougs, A. Borch, læge, Åbenrå.
Howe, Hans, fuldmægtig, Charl.
Hovmand, G., skibsmægler, Bandholm.
Hvass Tyge, arkt. M.A.A., Hell.
Hviid, Jørgen A., kommandørkapt., Birkerød.
Hüsig, Karla, overlærer, Hgør.
Hägge, Erik, red.. Halmstad.
Høst, K. R., cand. pharm., Ålborg.
Høyer, fyrass., Korsør.
Høyer, Jørgen, skoleelev, Kbh.
Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn.

Ilium, Svend, fru dir., Vedbæk.
Ingeniør-Sammenslutningen, Kbh.
Ingwcrsen, Henry, antikvitetshdl., Snekk.
Israelsen, H. C., civiling., Hgør.
Jacobsen, A., dir., New York.
Jacobsen, C. T., skipper, Læsø.
Jacobsen, G. W., afd.ing., Odense.
Jacobsen, G., ing., Kbh.
Jacobsen, Harald, gårdejer, Grimstrup.
Jacobsen, Poul, gross., cand. jur.,
Rungsted Kyst.
Jagd, E. O., kontorass., Fredericia.
Jakobsen, S. C., pens, kaptajn, Hgør.
Jåkupsstovu, Jåkup i, sekretær, Torshavn.
Jans, Ove L., gross., Kbh.
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. Rothc, reservelæge, Middelfart.
Jensen, Axel, statsaut. skibsmægler, Århus.
Jensen, Bent Holbech, maskinarb., Allerød.
Jensen, B. Hjorth, orlogskapt., Gent.
Jensen, Carl Chr., fuldmægtigt, Charl.
Jensen, C. E., Koch, skibsbygm., Nyborg.

Jensen, D. A., museumsleder, Glud pr.
Horsens.
Jensen, Ejner E., maskinarb., Randers.
Jensen, Eric, gross., Kbh.
Jensen, H., viceskoleinsp., Kbh.
Jensen, H. V., konditor, Vordingborg.
Jensen, Helmuth, toldass., Rødby havn.
Jensen, Ib, kemigraf, Kbh.
Jensen, J., gartner, Hgør.
Jensen, fru gartner J., Hgør.
Jensen, Jens, overpolitibetj., Vanløse.
Jensen, Johs., snedkerm., Valby.
Jensen, Jørn. Hgør.
Jensen, K. Demant, arkitekt, Holbæk.
Jensen, K. W. F., kok, Hgør.
Jensen, Laurits, fhv. skoleinsp., Hgør.
Jensen, Marthin, murersv., Allerød.
Jensen, Mogens, stud, polyt., Kbh.
Jensen, N. P., murcrarbejdsmd., Brønshøj.
Jensen, P., købmd., Charl.
Jensen, P. S., lods, Hgør.
Jensen, S. A., civiling., Lyngby.
Jensen, V. F., lokomotivf., Hgør.
Jensen, Viggo A., prof., dr. med., Risskov.
Jensen-Petersen, A., telefonmontør, Hgør.
Jeppesen, Jørgen, Kbh.
Jeppesen, Mogens, købmd., Nyk. F.
Jepson, Anders, malermester, Nyk. F.
Jervøc, Kr., toJdforvalter, Holbæk.
Jespersen, Knud, repræsentant, Charl.
Jespersen, K. Wraae, prokurist, Søborg.
Jespersen, Povl, dir., Charl.
Jessen, Børge, prof., dr. phil., Kbh.
Jessen, C. U., overlæge, Hgør.
Jessen, Erik, maskinarbejder, Kbh.
Johannessen, Aksel, tømrerm.. Snekkersten.
Johannessen, Emil, fiskchdl.. Hille-ød.
Johannessen, J. N. M., snedker, Hgø’-.
Johannessen, Johs. P., sognefgd., Snekkersten.
Johansen, Arnold P., havemand, Hgør.
Johansen, Henning, centralmekaniker, Kbh.
Johansen, Ib, befragter, Kbh.
Johansen, Mikael, kontorchef, Kbh.
Johansen, N. A., skibsfører, Kbh.
Johansen, Otto, arbejdsmd., Stenvad st.
Johansen, Sigvald. inkassator. Hgør.
Johansson, Karl-Erik, ing., Hägersten,
Sverige.
Johansson, P., kaptajn, Hgør.
Johnsen, Henning, bogtrykker, Kbh.
Johnsson, H., Hälsingborg.
Jonassen, Else, overlærer, Hgør.
Jorberg, Fr., Berlin.
Juel-Andersen, G., fiskehdl., Hgør.
Juel-Brockdorff, Niels, baron, kommandør,
Kbh.
Juel-Christensen, 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., købmd., Hundested.
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Jørgensen,
Jørgensen,
Jørgensen,
Jørgensen,
Kbh.

Paula, Holte.
Poul, skibskonstruktør, Hgør.
Th., urmager, Hgør.
Aage Thorstensen, konstruktør,

Kallenberg, E. O., forstander, skibsing.,
Snekkersten.
Kampen, Axel, skibsreder, Kbh.
Karsten, Bertel W., bankass., Skodsborg.
Karsten, Preben, H. A., & H. D., sekretær,
Abyhøj.
Kattrup, A., malerm., Hgør.
Kiil, Bodil, skolesundhedsplejerskc, Roskilde.
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., konsul, Hgør.
Kiørboe, Jørgen, sekretær, Kbh.
Kjær & Sommerfeldt, vinhandel, Kbh.
Kjærsgaard, Børge, Kbh.
Kjølner, Th., kunstmaler, Hillerød.
Kjølsen, Per, tømrerm., Vallerød.
Klangel, K., lærer, Hgør.
Klausen, A., overtoldass., Kbh.
Klciminger, H. L., politifuldm., Lemvig.
Klem, Helen Lise, stud, pharm., frk., Hgør.
Klem, Lone, mag. art., frk., Kbh.
Klem, Ollis, fru, Hgør.
Klem, Aage E., civiling., Kbh.
Klerk, Niels, lektor, LRS., Kbh.
Klindt-Jcnsen, J., civiling.. Rønne.
Klint, Johs., overlærer, Kbh.
Klintenberg, O., cigarhdl., Hgør.
Klokhøj, S., oberst, Vordingborg.
Knigge, U., propagandachef, Hell.
Knudsen, Axel, kordegn, Kbh.
Knudsen, Axel, købmd., Hjortespring.
Knudsen, Einar, ing., Hell.
Knudsen, Gunnar, direktør, Charl.
Knudsen, Helge Ursin, stadsing., civiling..
Hgør.
Knudsen, H. Harrcby, regnskabsfører,
Kolbykaas.
Knudsen, Ib, radiotelegrafist, Svendborg.
Knudsen, Knud P., skibsfører, Nyk. M.
Knudsen, Peder, kontorass., Hgør.
Knudsen, Per, Kastrup.
Knuth, Rud., greve, Hell.
Knutsson, O. F. S., tapetsererm., Hgør.
Kofoed, Erik, dispachør, Kbh.
Konge-Hansen, P., cand, theol., Lellinge.
Kongstad, Jul. kontorchef, Vanløse.
Kongsted, T., dir., Hgør.
Kopp, J., gross., Hgør.
Kopp, N. E., disponent, Hgør.
Korsør Byråds Havneudvalg, Korsør.
Kraglund, A. A. J., bestyrer, Hgør.
Krebs, Niels Dindler, skibsbygger, Hell.
Kringhøj, Carl, maskinpasser. Esbjerg.
Kristensen, Andreas L. H., skibsfører,
Julianehåb.
Kristensen, Hans P., læge, Søborg.
Kristensen, Knud, fhv. statsminister,
Humlebæk.
Kristensen, K. S., fhv. skibsfører, Kbh.
Kristensen, Peter, bogholder. Hgør.
Krogsgaard, Mogens R., civiling., Charl.
Krohn, J. H., afd.ing., Søborg.
Kroman, Erik, arkivar, dr. phil., Hell.
Kronholt, Arne, fuldmægtig. Søborg.
Kurzenberger, Max, dir., Hell.

Københavns amtsråd, Kbh.
Københavns Handelsbank A/S, Kbh.
Københavns Kommune, Kbh.
Københavns Skipperforening, Kbh.
Kørbing, J. A., ehr., Hell.
Kaadtmann, F., kaptajn, L/dbyhøj.
Kaae, Jørgen, læge, Gjedvcd.
Kaae, Aage, depotbestyrer, Hgør.
Kaarsen, Elisabeth, fhv. viceskolcinspektrice,
Hgør.
Kaarøe, M., direktør, Rungsted.
Lambertsen, S. R., radiotelegrafist,
Svendborg.
Lang, Per, ing., Hgør.
Lannung, Hermod, LRS., MF., Kbh.
Lannung, Sven, afd.chef, Kbh.
Larsen, A. Bodsc, lodsformd., Bandholm.
Larsen, A. H., toldkontrollør, Hgør.
Larsen, Astrid, frue, Kbh.
Larsen, Bent Valeur, cand, mag., Tønder.
Larsen, C., frue, fotograf, Hgør.
Larsen, Erh., revisor, Kbh.
Larsen, Erik Lau, arkt., Hgør.
Larsen, Finn, snedker, Hvidovre.
Larsen, F. Rønnow, kordegn, Kbh.
Larsen, H., snedkerm., Hgør.
Larsen, Henning, portier, Hgør.
Larsen, Henri, indkøbschef. Snekkersten.
Larsen, Henry F., cand. polit., Kbh.
Larsen, J. Foldager, Svendborg.
Larsen, Jens, LRS., Hgør.
Larsen, Johannes, kunstmaler, Kerteminde.
Larsen, L.; fuldmægtig, Hillerød.
Larsen, Lauritz, fabriksarb., Odense.
Larsen, N. V., tømrerm., Hgør.
Larsen, Ove, stiftamtmand, Kbh.
Larsen, Svend, over dyrlæge, Skive.
Larsen, S. Lundsgaard, smedem., Hgør.
Larsen, Willy, skibsbefragter, Charl.
Larsen, W. R., fyrpasser, Hgør.
Lassen, Joh., købmd., Kbh.
Lau-Jensen, Sv. E., kommunelærer, Sorø.
Lauring, Palle, forfatter, Virum.
Lauritzen, Ivar, skibsreder, Kbh.
Lauritzen, P., lods, Strib.
Laursen, P., Kbh.
Lehmann, Henrik, direktør, Kbh.
Leisner, R., ing., Lyngby.
Lembourn, Claus, stud, jur., Kbh.
Lemche, Hans Jacob, dir. Kbh.
Lerche, J., stationsf., Hornbæk.
Li3, Elias, fyrmester, Myggenæs, Færøerne.
Lildholdt, Karl, skibsbyggerlærling, Åbenrå.
Liljeborg, Frank, Kbh.
Lillcgaard, A. E., søløjtnant, Holte.
Lindahl, Erik, købmd., Snekkersten.
Lindquist, Carl-Axel, kaptajn, Stockholm.
Lindquist, K., prokurist, Stubbekøbing.
Lindström, Allan, civiling., Vänersborg.
Lindstrøm, Otto, ing., Valby.
Linneballe, Ernst, dir., Kbh.
Linvald, Steffen, mus.insp. Charl.
Lohmann, S., fyrmester, Hyllekrog fyr pr.
Rødby.
Lolk-Larsen, H., kontorchef, Holte.
Lorentzen, Børge, bogtrykker, Charl.
Lotz, M. É., overlærer, Hgør.
Louis-Hansen, Å., fabrikant, civiling.,
Vedbæk.
Lund, E., prokurist, Hell.
Lund, Inger, overlærer, Hgør.
Lund, Oskar F., skibsing., Herlev.
Lund, Thorkild P., fyrmester, Hesselø fyr.
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Lund-Hanscn, ritmester, Århus.
Lundsgaard, J. H., maskininsp., Kbh.
Lyngbye, Jørgen Svitzer, gross., Gadevang.
Lynggaard, K., gartner, Hgør.
Lyngsie, B., lærer, Brede.
Lynnerup, Søren, Kbh.
Lønberg-Holm, A., civiling., Kbh.
Madsen, Carlo Råhauge, lods, Fr.havn.
Madsen, Edvard, Måløv.
Madsen, E. N., dir., Springforbi.
Madsen, J., sekretær, Kbh.
Madsen, Jørgen, civiling., Arhus.
Madsen, Kjeld, adjunkt, Silkeborg.
Madsen, V. kapt., Marstal.
Madsen, Aage R., fyrbøder, Valby.
Macgaard, E., dir., cand. jur., Kbh.
Malling, Jens, ekspeditionssekretær, cand.
jur., Hellerup.
Marineforeningen, Kbh.
Marinehistorisk Selskab, Klampenborg.
Marstrand, Jørgen, civiling., dr. techn.,
Gentofte.
Mathiasen, Hans, redcriass., Kbh.
Mathiesen, E., forstander, civiling., Kbh.
Meilvang, Henry, forvalter, Kbh.
Meilvang, Viggo, ass., Herlev.
Mellentin, Aage, gross., Charl.
Mench, Erik, dir., Kbh.
Mersing, B. E., overbibl., Svendborg.
Metz-Hansen, J. H., havnefgd., Esbjerg.
Meyer, Knud, gross., Kbh.
Michelsen, Oluf, slagterm., Kbh.
Michelsen, P., skibsmægler, Odense.
Mikkelsen, Børge, repræs.? Tibberup.
Mikkelsen, Michael, bogbinder, Hgør.
Mikkelsen, Poul Erhardt, medhjælper,
Hillerød.
Ministeriet for Grønland, Kbh.
Mogensen, A. Borg, skattekontrollør. Gent.
Mogensen, A. F., civiling., Dragør.
Monberg, I. C., gross., Kbh.
Mortensen, Alf, kontorchef, Kbh.
Mortensen, K. A., kustode, Hgør.
Mortensen, Søren, dykker, Brørup.
Mouritzen, P. C., færgefører, Nykøbing M.
Munch-Nielsen, Th., lods, Hgør.
Munthe af Morgenstierne, B. v., kontorchef,
Kbh.
Munthesen, Frode, vicekonsul, Johannesburg.
Mücke, Billy, fabrikant, Kbh.
Müller, Poul, læge, Valby.
Møller, E., restauratør, fru, Kronborg.
Møller, Paul, arkitekt, Kbh.
Møller, Povl, dr., Kbh.
Møller, Ralph Just, arkivbetjent, Rungsted.
Møller-Andersen, A., LRS., Kbh.
Møller-Jensen. J., førstelærer, Give.
Mørch, N. K.', MF., Hgør.
Mørch, Aage, driftsbest., Thisted.
Månsson, Gunnar, direktør, Charl.
Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov.
Neergaard, C. H., fhv. søfartschef. Kbh.
Neisig, Niels Holger, bankelev, Nakskov.
Nexøe-Larsen, F., gross., Rungsted.
Nielsen, Alfred, lods, Udbyhøj.
Nielsen, Alfred V., gross., Kbh.
Nielsen, A. M. C., prokurist, frk., Hgør.
Nielsen, B. Hjelm, gross., Fredensborg.
Nielsen, Bob Gunnar, styrmandselev, Virum.
Nielsen, Carl, prokurist, Kbh.
Nielsen, Carl, bådebygger, Fejø.

Nielsen, Chr., konservator, Hgør.
Nielsen, C. J., maskinmester, Valby.
Nielsen, Ejnar M., maskinmester, Kbh.
Nielsen, Ejvind Peter, maskinmester, Kbh.
Nielsen, Erik, chauffør, Snekkersten.
Nielsen, Erik Selmer, specialarb., Hgør.
Nielsen, Flemming, kommunelærer,
Jakobshavn.
Nielsen, Fr., isenkræmmer, Hgør.
Nielsen, Henning, maskinarbejder, Holbæk.
Nielsen, Henning, fabrikant, Søborg.
Nielsen, Holger, gross., Kbh.
Nielsen, H. R., bogtrykker, Hgør.
Nielsen, H. Thornberg, underdir., civiling.,
Varde.
Nielsen, I. Froberg, mekaniker, Valby.
Nielsen, J., murerm., Hgør.
Nielsen, Jacob, tandlæge, Odense.
Nielsen, J. C. M., stat.forst., Hgør.
Nielsen, Jens, hotelejer, Hgør.
Nielsen, John, overass., Esbjerg.
Nielsen, Johs., boghdl., Haderslev.
Nielsen, J. V., lagerekspedient, Hgør.
Nielsen, Jørgen, kontorelev, Skodsborg.
Nielsen, K., toldpakhusfmd., Ribe.
Nielsen, K. E., skibsfører, Korsør.
Nielsen, Knud, cand. polyt., Risskov.
Nielsen, N., fyrbøder, Hgør.
Nielsen, N. J., dr. techn., Kbh.
Nielsen, O. Mocsgaard, bogholder, Ørsted.
Nielsen, Ove, generalsekr., London.
Nielsen, R. H., overmontør, Kbh.
Nielsen, S. A. V., arkt., Hgør.
Nielsen, Sv. Aa., fabrikant, Hgør.
Nielsen, V., kleinsmed, Hgør.
Nielsen, W. Schack, dir., cand. jur., Kbh.
Nielsen, Aage, skibsfører, Kbh.
Nissen, A., toldkontrollør, Varde.
Nissen, Olaf, maskinm., Kbh.
Nobel, C., revisor, cand. jur., Kbh.
Norbøll, K. W., rektor, Hgør.
Nordholt, P. Aa., postmester, Hgør.
Nordmann, V., statsgeolog, dr. phil., Kbh.
Nordquist, Evert, resemontör, Stockholm.
Nordsted, Aksel, øjenlæge, Ålborg.
Nordvig, R., ing., Nakskov.
Normann, L. O., dir., Kbh.
Normann, Peder, red., Hgør.
Norrström, Emil, förrådsmästare, Arboga.
Norsk, Frans, overlæge, Hell.
Norspang, Ejnar, tegner, Farum.
Nygaard, Ejnar, kaptajn, skibsreder, Århus.
Nørregaard, Inger Marie, læge, Hgør.

Odense Kanal- og Havneudvalg, Odense.
Olesen, Tyge, bankass., Fredericia.
Ohlsen, Sven, købmd., Haderslev.
Olrik, Elias, dommer, Hgør.
Olrik, Helge, dommer, Varde.
Olsen, Alfred, rejseinsp., Skelskør.
Olsen, Anna, frue, Hgør.
Olsen, C. Meinert, tømrerm., Kbh.
Olsen, Ejvind, bådebygger, Sakskøbing.
Olsen, Erik, malermester, Hgør.
Olsen, Henning, stud, mag., Valby.
Olsen, Henry, skibskonstr., Kbh.
Olsen, Herman, smedem., Brønshøj.
Olsen, I. H., gross., Gentofte.
Olsen, Johs., marineing., Kbh.
Olsen, K. E., dir., Espergærde.
Olsen, Lindorf, bogbinder. Kbh.
Olsen, Oluf, bogholder, Hgør.
Olsen, Oluf, tjener, Hgør.
Olsen, Paul A., cand. pharm., Lyngby.
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Olsen, Peter, gårdejer, Værløse.
Olsen, Poul, slagterm., Hell.
Olsen, Sophus, fabrikant, Kbh.
Olsen, V. Rex, kartograf, Holte.
Olsen, Villy, fisker, Fejø.
Olsen, Aage, marineing., Dragør.
Osgaard, Lauritz, fabrikant, Hgør.
Ostenfeld, Th., civiling., Kbh.
Overgaard, F., blomsterhdl., Hgør.
Overgaard, Frode, dekoratør, Bagsværd.
Overgaard, R., komm.lærer, Svinninge.
Ovesen, Nygaard, assurandør, Vordingborg.
Ovnbøl, A., læge, Hvidbjerg st.
Parris, Povl, direktør, Lyngby.
Paulsen, A. C., prokurist, Kbh.
Paulsen, Jørgen, mus.dir., Hillerød.
Paulsen, Kristian, fodermester, Roskilde.
Paulsen, Paul Jørgen, civilnig., Hgør.
Pedersen, Alexander, gross., Valby.
Pedersen, E. O., smed, Hvidovre.
Pedersen, Erik, maler, Rønne.
Pedersen, Evald, forvalter, Hgør.
Pedersen, Georg, lektor, Holte.
Pedersen, Harald, revisor, Hgør.
Pedersen, H. Elmann, revisorass., Kbh.
Pedersen, I. D. S. V., væver, Hgør.
Pedersen, Jørgen A., fabrikant, Charl.
Pedersen, M. P., civiling., Kbh.
Pedersen, Ole Crumlin, cand. polyt.,
Roskilde.
Pedersen, Ole Homann, ing., Hgør.
Pedersen, Orla, prokurist, Hgør.
Pedersen, Poul P. M., forfatter, Kbh.
Pedersen, S. A. L., lokomotivfører, Kbh.
Pedersen, Vald., bogtrykker, Kbh.
Pedersen, Vald., lærer, Fr.lund.
Pedersen, Aage, læge. Hell.
Persson, Lars-Eric, ing., Malmö.
Petersen, A. O. A., statslods, Aabyhøj.
Petersen, Axel, håndværker, Herlev.
Petersen, Carl, maskinfabr., Gilleleje.
Petersen, Chr. Rolf, kæmner, Byrum, Læsø.
Petersen, Chr. Steen, civiling., Espergærde.
Petersen, Cl. W., tømrerm., Kbh.
Petersen, Eiler, gross., Roskilde.
Petersen, E. Sejer, forstander, Hgør.
Petersen, F. Højsted, repræs., Kbh.
Petersen, H. C. F., telegrafkontrollør,
Brønshøj.
Petersen, Henrik Marius, orlogskapt., Lyngby.
Petersen, H. Jordt, tlf.ing., cand. polyt.,
Valby.
Petersen, Holm, ejendomshdl., Kbh.
Petersen, Johs., murerm., Hgør.
Petersen, Kaj Toft, fabrikant, Hgør.
Petersen, K. C. M., specialarb., Hgør.
Petersen, Knud, afd.chef, Gentofte.
Petersen, Laurids, gross., Kbh.
Petersen, Mogens Anker, ing., Kbh.
Petersen, N. E., fabrikant, Snekkersten.
Petersen, P. V., proprietær, Humlebæk.
Petersen, Robert, kleinsmed, Hgør.
Petersen, S. A., skibsfører, Korsør.
Petersen, S. Chr., maskinm., Hgør.
Petersen, Svend, Kbh.
Petersen, Sv. Rosten, isenkræmmer, Roskilde.
Petersen, Aage, kontorass., Hgør.
Philip, N., gross., Kbh.
Plum, Peter, ing., Assens.
Pontoppidan, Dines, Charl.
Portman, Arne, overlæge, Kbh.
Poulsen, Arnold, civiling.. Gentofte.
Poulsen, Carl, murerm., Hornbæk.

Poulsen, Edv., stevedore, Kbh.
Poulsen, Fin, gross., Kbh.
Poulsen, Finn V., optiker, Kbh.
Poulsen, H., tømrerm., Hgør.
Poulsen, J. P., smedem., Hgør.
Poulsen, Poul, skibstømrer, Rødvig.
Preisler, Børge, optiker, Kbh.
Privatbanken i Kjøbenhavn A/S.
Prohaska, C. W., professor, dr. techn., Hell.
Pyndt, Børge, boghdl., Nyk. F.
Pødenphant, H., gross., Kbh.

Quist, Ejnar, dir., Odense.
Qvistgaard, Lise, frk., Gentofte.
Raffel, Alfred, dir., Kbh.
Rahbek, Knud, civiling., Vanløse.
Rambøll, Jørgen V., civiling., Brønshøj.
Rasmussen, A. H., civiling., Kbh.
Rasmussen, Antoni, kapt., Hell.
Rasmussen, Chr. Wiboe, hovmester, Valby.
Rasmussen, C. J., snedkerm., Hgør.
Rasmussen, C. O., ing., Kbh.
Rasmussen, Harry, glarmester, Århus.
Rasmussen, Ib, Kastrup.
Rasmussen, Johs., skibsfører, Sundby pr.
Nyk. F.
Rasmussen, K. A., maskinm., Kbh.
Rasmussen, Kaj, Glostrup.
Rasmussen, Kjeld, ing., Kbh.
Rasmussen, Knud Robert, tømrerm., Holte.
Rasmussen, L., modelbygger, Rødby Havn.
Rasmussen, N. V. P., automobilforhdir.,
Hgør.
Rasmussen, Povl H., snedker, Bjørnehoved.
Rasmussen, R. F., komm.lærer, Hgør.
Rastrup, Inger, fru, Kbh.
Rastrup, Michael, Kbh.
Rathje, Eigil, ing., Kbh.
Ravn, K., værkfører, Hgør.
Rederiet „Anholt“ A/S, Kbh.
Reedtz-Funder, J., skibsinsp., Kbh.
Reich, Alexander Albert, skibsbygger, Kbh.
Reich, Poul Albert, kleinsmed, Hgør.
Rekling, S., fuldmægtig, Kbh.
Rendal, H., LRS., Hgør.
Reumert, Michael, HRS., Kbh.
Riemer, Jørgen, LRS., Kbh.
Riise, A. H., læge, Hillerød.
Riise-Knudsen, B., civiling., Valby.
Riise-Knudsen, Mogens, forvalter, Ejby.
Riis-Hansen, Hans, elev, Roskilde.
Rimestad, H. T., dir., Hell.
Ring, Henning, lektor, Hgør.
Ring-Madsen, Preben, matros, Kbh.
Risom, Sven, arkt. M.A.A., Kbh.
Roed, Henning, fyrmester, Hgør.
Rolvsen, Stig, forf., Valby.
Roos, Carl, professor, dr. phil., Kbh.
Roosen, C. U., civiling., Holte.
Rosendahl, A., kontorchef, Kolding.
Rosenkilde, V., boghdl., Kbh.
Rosenløv, Mogens, oberstløjtnant, Kbh.
Rosenvold, C. F., Åbenrå..
Rudolph, Wolfgang, Sassnitz, Rügen.
Rygaard, Erik, dommerfuldm., cand. jur.,
Herning.
Rysz, P.. lodsformand, Korsør.
Røder, Hans Chr., skibsfører, Brønshøj.
Rønne Havneudvalg, Rønne.
Rønsted, Karmark, LRS.. Kbh.
Rørdam, Kjeld, HRS., Kbh.
Rørmark, Aage, arkivar, Vanløse.
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Sahl, Olaf, arkt., Risskov.
Salling, E., sognepræst, Mandø.
Sandager, fyrass., Hgør.
Sandal, Axel, boghdl., Kbh.
Sander, Henning, Kbh.
Sarrau, Wm., murer, Karsemose.
Saxild, Jørgen, ing., Hell.
Saxtorph, Th., driftsleder, Svebølle.
Schack, Gudmund, gross., Kbh.
Schaumann, H., fhv. sporvejsdir., Bagsværd.
Schaumann, P. ing., Virum.
Schibbye, Harris, arkt., M.A.A., Kbh.
Schmidt, Ester, frue, Stubbekøbing.
Schmidt, Mogens, lodsinsp., orlogskapt., Gent.
Schmiegelow, C. H., smedem., Hgør.
Schnedler, G. S., civiling., Klampenborg.
Schnell, Magnus, varmemester, Kbh.
Schou, Axel, gross., Hellerup.
Schou. Carl C., afd.ing., cand. polyt.,
Hillerød.
Schou, I. P., direktør, Hell.
Schou, N. Aa. Breinholdt, maskinm., Nyk. F.
Schou, Ole, pressechef, Kbh.
Schrøder, Alfred C., gross., Kbh.
Schrøder, Harry, ing., Klampenborg.
Schrøder, Johan, forvalter, Kbh.
Schrøder, Per, civiling., Lyngby.
Schrøder-Christensen, E. P. H., skatteinsp.,
Ålborg.
Schultz, Aage, installatør, Kbh.
Schultze, Mogens, malerm., Gent.
Schwiegershausen, Gunter, retouchør, Kbh.
Schytz, Sigurd, borgmester, Hgør.
Sebbelov, Henning, fabrikant, Kbh.
Seibæk, Aage, gross., Kbh.
Seidelin-Dam, Johs., læge, Søborg.
Scmler-Jørgensen, A., dir., civiling., Randers.
Simonsen, Evald, ing., Hgør.
Sinding, P. E. B., fyrdir., kommandør, Kbh.
Sivertsen, Poul S., skibsinsp., Torshavn.
Sjøberg, Otto Chr., Gent.
Skaftc, Aage, kunsthandler, Nyk. F.
Skandinavisk Emballage A/S, Lyngby.
Skibsted-Jacobscn, Orla, maskinbygger, Hgør.
Havneudvalget i Skive, Skive.
Skotte, E., havnemester, Hgør.
Skov, Sigvard, mus.insp., mag. art., Kolding.
Skovgaard-Petersen, Kjeld, dispachør, Kbh.
Skrivergaard, Knud, redaktør, Kbh.
Smidt & Co. A/S, F. L., Valby.
Smidt, Carsten M., overlæge, dr. med.,
Næstved.
Snorrason, Egill, dr. med., Kbh.
Sommer, Egon, dir., Odense.
Sonne, H. O., civiling., Charl.
Sonne-Hansen, K., dir., Charl.
Sparekassen i Nykøbing Falster.
Spiro, Anatol, ing., Kbh.
Spodsberg, K. E., læge, Vanløse.
Sprenger, K. fabrikant, Hgør.
Stallknecht, G., skibsfører, Holte.
Starch-Petersen, B., billedskærerm., Hgør.
Steffensen, H. C., underdir., Hgør.
Steffensen, Hother, Espergærde.
Steffensen, James, afd.ing., Hell.
Stenderup, Finn, Kbh.
Stengaard, Børge, snedker, Hgør.
Stephensen, Magnus, arkitekt, Gent.
Storm, P. W., pens, maskinmester, Kbh.
Strandgaard, Aage, arkt., Kbh.
Stridsland, Gregers, overass., Århus.
Strube, Sten, red. Hgør.
Struckmann, C., skibsmægler, Esbjerg.
Struwe, Klaus, skoleelev, Kbh.

Struve, O. J., forhyringsagent, Hgør.
Struwe, Sten, Kbh.
Strøybcrg, Jens, apoteker, Assens.
Stub-Nielscn, Axel, dyrlæge, Hgør.
Stürup, C., & Co.s eftflg. A/S, Hgør.
Stützer, Per, maskinarb., Hgør.
Staarup, Hans, fhv. havnedir., cand. polyt.,
Århus.
Svarer, Jørgen, mæglerelev, Ærøskøbing.
Sveistrup, Margrethe, bibliotekar, Hgør.
Svendborg Bank A/S, Svendborg.
Svendborg Havneudvalg, Svendborg.
Svendsen, G. J., fyrass., Højstrup.
Svendsen, Hans, ing., Dragør.
Svendsen, Jørgen, ing., Hgør.
Svendsen, Paul W. E., red., Vejle.
Svendsen & Christensen, A/S dampskibs
selskabet „Vendila“, Kbh.
Svendsen, Sv. K., kredslæge, Hgør.
Sylvestersen, Joh., Randers.
Sæbye, Poul, kunstmaler, Klampenborg.
Søegaard, C., cand. pharm., Hgør.
Sølver, Carl V., kaptajn, Skodsborg.
Sørensen, Axel, ing., Hell.
Sørensen, E. Gether, overlærer, Hgør.
Sørensen, E. V., gross., Birkerød.
Sørensen, Frank, ing., Hgør.
Sørensen, Frederik Richard, toldass., Hou.
Sørensen, K. E., skibsmægler, Kbh.
Sørensen, Keld, trafikass., Hgør.
Sørensen, Poul, civiling., Kbh.
Sørensen, Preben, kobbersmed, Hgør.
Sørensen, Preben, maskinchef, Hellebæk.
Sørensen, R. I., kompasretter, kapt., Brh.
Sørensen, Vagn, kontorass., Hgør.
Sørensen, Valdemar, skoleinsp., Hgør.
Sørensen, Aage, slotsbetj., Hgør.

Talbo, Uno, skibsing., Valby.
Tang, Gia, prokurist, frk., Valby.
Tegner, V. P. B., civiling., Kbh.
Thalbitzer, Carl, red., Kbh.
Thalbitzer, V., amtsforvalter, Hgør.
Theisen, Nils A., skoleelev, Espergærde.
Tholstrup, Olaf, ing., tekn. adjunkt, Horsens.
Thomsen, A. M., hotelejer, Hgør.
Thomsen, C. A. H-, Trolle, fhv. fiskeridir..
Kbh.
Thomsen, E., bankfuldmægtig, Kbh.
Thorbroe, Inga M., fru, Fr.sund.
Thorlak, E., direktør, Hgør.
Thorlak, J., styrmand, Hgør.
Thrige, Eigil, stud, polyt. Klampenborg.
Thunbo, Anton, gross., Kbh.
Thuse, Viggo, dir., Søborg.
Tikøb sogneråd, Espergærde.
Tilly, Albert, postmester, Esrum.
Toft, J., havnefoged, Skive.
Tofte, Knud, sognepræst, Skibby.
Torp, Folmer, butikschef, Roskilde.
Toyberg-Frandzen, Lars, Klampenborg.
Tranholm-Jørgensen, A., skibsfører, Kbh.
Trondal, M., skibsfører, red.. Nyborg.
Truelsen, Truels, styrmand, Herlev.
Trødni, Heine a, direktør, Hgør.
Tscherning, Carl, adjunkt, Birkerød.
Tuborgs Bryggerier, Hell.
Tuxen, Henry, civiling., Charl.
Tvede, Kitty, frk., Hgør.
Tvede-Jensen, M., ing., Kokkedal.
Tvermoes, Sven, gross., Kbh.
Ulrich, Kai, fru dir., Kbh.
Ulrich, Ruth, adjunkt, fru, Dronningmølle.
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Valentin-Hjorth, K., gross., Kbh.
Valmin, Jan, arkt., M.A.A., Kbh.
Vang, A. H., skibsmægler, Helsingfors.
Vanggaard, Thork., dr. med., Kbh.
Veistrup, C., civiling., Hgør.
Vemming, C., læge, Nyk. F.
Vestbo, S. M. N., fyrass., Kbh.
Vibæk, Jens, dir., cand. mag. Kbh.
Vidø, Leif, lærer, Kbh.
Vilandt, Leif R., kapt. Springforbi.
Vilholm, Gunnar, mejeriejer, Hgør.
Vilholm, fru mejeriejer, Hgør.
Villadsen, Jens, fabrikant, Kbh.
Villund, Kjeld, cand. act., Valby.
Vohlert, Knud, gross., Kbh.
Voss, C., mejerist, Hgør.
Vyff, Kr., proprietær, Vonsild.
Vaabenhistorisk Selskab, Kbh.
Wallentin, Andreas, arkt., Brønshøj.
Walløe-Meycr, John, fuldmægtig, Humlebæk.
Warburg, Hugo, fabrikant, Kbh.
Weber, Margot, Mlle, Lausanne.
Weilbach, J. S. V., sejl- og kompasmager,
Kbh.
Weilskov, E., dir., Charl.
West, Ole, købmd., Hgør.
West, Werner G., tekstilarbejder, Svendborg.
Westergaard, H., dir., Charl.

Wiberg, J., gross., fru, Kbh.
Wiibroes Bryggerier A/S, C., Hgor.
Willumsen, A., fru, Brønshøj.
Wind, Jørgen, Lystrup st., Jylland.
Windeleff, A., maskinm., Kbh.
Winther, Gunnar B., skibstømrer, Nyborg.
Wistoft, C. A., Kbh.
Witte, Richard, dir., Bagsværd.
Wolff, Per, cand. polyt., Kbh.
Worm, C. A., gross., Kbh.
Worm, J. B., afd.chef, Kbh.
Worm, M., fyrskibsfører, Alborg.
Worsøe, K. H., Dronningborg v. Randers.
Würtz, Peter, malermester, Snekkersten.
Waagcpetersen, H. L., dir., cand. polyt., frue,
Hgør.
Waagepctersen, H. T., gross., Kbh.
Yde-Anderscn, D., mus.insp., Charl.
Ørberg, Paul G., adjunkt, Svendborg,
öst, Ake, järnvägsman, Malmö.
Ostergaard, Torsten, overlæge, dr. med.,
Hgør.

Aalborg Portland-Cement-Fabrik A/S, Kbh.
Aalborg Værft A/S, Alborg.
Aamand, Erik, Snekkersten.

Meddelelser om forandringer i adresse og stilling bedes venligst tilsendt
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Helsingør.

BYTTEFORBINDELSER
Altonaer Museum, Altona.
Ernst Moritz Arndt-Museum, Garz
(Rügen).
Aust-Agder Museet, Arendal.
Bergens Museum og Bibliotek.
Bergens Sjøfartsmuseum.
Blekinge Museum, Karlskrona.
Borgarsyssel Museum, Sarpsborg.
Bornholms Museum, Rønne.
De sju häradernas kulturhistoriska
förening, Borås.
Chalmers tekniska Högskolas Bibliotek,
Göteborg.
Danmarks tekniske Museum, Hellerup.
Dansk Folkemindesamling.
Foreningen „Dansk Samvirke“.
Dansk Sømandskirke i fremmede
Havne.
Dansk Tidsskrift Index.
Drammens Museum.
Erhvervsarkivet, Århus.
Finlands Museiförbund, Helsingfors.
Finska fornminnesföreningen,
Helsingfors.
Folklivsarkivet, Lund.
Det nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg Slot.
Foreningen for skandinaviske sømands
hjem i fremmede havne.
Købstadsmuseet „Den gamle By“,
Århus.
Det kgl. geografiske selskab.
Gilleleje Museum.
Glasgow Art Gallery and Museums,
Glasgow.

Föreningen Gotlands fornvänner,
Visby.
Kommissionen for videnskabelige
Undersøgelser i Grønland.
Göinge Hembygdsförening, Broby
(Skåne).
Göteborgs historiska museum.
Göteborgs Sjöfartsmuseum.
Göteborgs och Bohusläns fornminnes
förening.
Haderslev Amts Museum, Haderslev.
Hallands Hembygdsförbund,
Halmstad.
Staats- und Universitäts-Bibliothek,
Hamborg.
Museum für Hamburgische
Geschichte, Hamborg.
Handelsflådens velfærdsråd.
Handelshøjskolens Bibliotek.
Handelsvidenskabelig Studieklub.
Bornholmsk samfund, Rønne.
Frederiksborg amts historiske samfund.
Historisk samfund for Fyns stift.
Historisk samfund for Hjørring amt.
Holbæk amts historiske samfund.
Lolland-Falsters historiske samfund.
Historisk samfund for Præstø amt.
Randers amts historiske samfund.
Historisk samfund for Ribe amt.
Historisk samfund for Ringkøbing amt.
Historisk samfund for Sorø amt.
Historisk samfund for Sønderjylland.
Historisk samfund for Thy og Han
Herred.
Vejle amts historiske samfund.
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Historisk samfund for Viborg amt.
Historisk samfund for Aalborg amt.
Museet for Holbæk og Omegn.
Hordaland Landbruksmuseum,
Garnes, Stend, Norge.
Horsens Museum.
Hälsingborgs Museum.
Hærmuseet, Oslo.
Hålogaland Historielag, Harstad,
Norge.
Institut für Weltwirtschaft, Kiel-Wik.
Instituttet for jysk Sprog- og
Kulturforskning, Århus.
Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart, Rotterdam.
Jydsk Selskab for Historie, Sprog og
Litteratur, Århus.
Jönköping Läns Hembygdsförbund.
Kalmar Läns Fornminnesförening.
Universitätsbibliothek, Kiel.
Museet på Koldinghus, Kolding.
Kommissionen for Danmarks Fiskeriog Havundersøgelser.
Kullabygd, Höganäs.
Kulturhistoriska Museet, Lund.
Københavns bymuseum.
Københavns Stadsarkiv.
Liverpool Public Museums, Liverpool.
Lolland-Falsters Stiftsmuseum,
Maribo.
K. Humanistiska Vetenskaps
samfundet, Lund.
Universitetsbiblioteket, Lund.
Malmö Fornminnesförening.
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 Museum „Prins Hen
drik“, Rotterdam.

Marine Historical Association, Mystic
Seaport, Mystic, USA.
Nationaal Scheepvaartmuseum,
Antwerpen.
Nationalmuseets II. afd.
Nationalmuseets III. afd.
Nationalmuseets etnografiske Samling.
Navigationssällskapet i Finland,
Helsingfors.
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum,
Trondheim.
Nordiska Museet, Stockholm.
Nordland Fylkesmuseum, Bodø, Norge.
Nord-Trøndelags Historielag,
Sakshaug.
Norrbottens Läns Hembygdsförening,
Luleå.
Foreningen til norske fortidsminnes
merkers bevaring, Oslo.
Norske museers landsforbund, Oslo.
Norsk sjøfartsmuseum, Bygdø, Oslo.
Ny Carlsberg Glyptotek.
Odense bys museer.
Städtisches Museum, Osnabrück.
Peabody Museum, Salem (Mass.),
USA.
Polskie Towarzystwo Historyczne,
Szczecin.
Pomorski Muzej, Dubrovnik,
Jugoslavien.
Rigsarkivet, København.
Rijksmuseum, Amsterdam.
Roskilde Museum.
The Royal Scottish Museum,
Edinburgh.
De Sandvigske Samlinger,
Lillehammer.
Schiffbautechnische Gesellschaft e. V.,
Hamborg.
Gesellschaft für Schleswig-Holsteini
sche Geschichte, Kiel.
The Science Museum, London.
Shiplovers’ Society of Victoria,
Melbourne.
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Statens sjöhistoriska museum,
Stockholm.
Sjöhistoriska Museet vid Åbo
Akademi, Åbo.
Society for Nautical Research,
Greenwich.
Historielaget for Sogn, Leikanger,
Norge.
Det statistiske Departement,
København.
Stavanger museum, Stavanger.
Kungl. Vitterhets, Historie och Antik
vitets Akademien, Stockholm.
Stockholms Stadsmuseum.
Svenska Kryssarklubben, Stockholm.
Bygdemuseet og Sognelaget for Sunnhordlandsbygden, Førde, Norge.
Søfartens Bibliotek, København.
Foreningen til Søfartens Fremme,
København.
Hist.-top. Selskab for Søllerød Kom
mune, Holte.
Tekniska Museet, Stockholm.

Tidsskrift for Søvæsen, København.
Trondheims Sjøfartsmuseum.
Tøjhusmuseet, København.
Kungl. Universitetsbibliotek, Uppsala.
Valdres historielag, Leira, Norge.
Varbergs Museum.
The Library of Congress, Washington,
USA.
Vereeniging 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, Örebro.
Östergötlands och Linköping Stads
Museum, Linköping.
Åbo Akademi.
Ångermanlands Hembygdsförbund,
Härnösand.

JL \kket 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 udgivel
sen 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 :
A/S Alpha Diesel
Assurance-Compagniet Baltica A/S
Sophus Berendsen A/S
BP Olie-Kompagniet A/S
Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri A/S
Carlsberg Bryggerierne
Danmarks Nationalbank
A/S Dansk Cement Central
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 A/S
A/S Holeby Dieselmotor Fabrik
Københavns Frihavns-Aktieselskab
Kjøbenhavns Handelsbank A/S
Københavns Havnevæsen

232
Lemvigh-Müller & Munck A/S
Løvens kemiske Fabrik
K. F. Marstrands Eftf.
A/S Nakskov Skibsværft
Fa. E. Nobel
Nordhavns-Værftet A/S
Nordiske Kabel- og Traadfabriker A/S
Odense Staalskibsværft A/S
Privatbanken i Kjøbenhavn A/S
A/S Randers Rebslaaeri
A/S Thomas Th. Sabroe & Co.
N. Schiøtt & Hochbrandt
Forsikrings-Aktieselskabet Skandinavia
Thomas B. Thrige A/S
A/S Titan
Tuborgs Bryggerier
A/S Varde Stålværk
Iver C. Weilbach & Co. A/S
C. Wiibroes Bryggeri A/S
Aalborg Værft A/S
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B ALT ICA i
FOR SIKRING

Hovedkontor:

BREDGADE 40-42, KØBENHAVN K

Afdelingskontorer
og agenturer overalt i
Danmark
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INTERNATIONAL OIL BUNKERING

BP OLIE-KOMPAGNIET A/s
KØBENHAVN
Telegramadr. : BEPEBUNKER

Fjernskriver: 2217

B&W’s første dieselmotor,
bygget i 1904, er opstillet på
B&W-museet, Strandgade 4,
København. Den står som
minde om begyndelsen til den
udvikling, der førte B&Wfrem
som verdens førende konstruk
tør af marine dieselmotorer

BURMEISTER&WAIN
København . Danmark

4

PORTLANDCEMENT
opfylder rigeligt
normernes krav

RAPID
CEMENT
til betonarbejder,
der skal være
hurtigt færdige

SUPER-RAPIDCEMENT
til forspændt beton,
til betonarbejder.
der haster,
og til støbning
i koldt vejr

HAVVAND
CEMENT
vandbygningscement,
der modstår sulfatangreb

indfrier nutidens krav
til holdbarhed.
Vandafvisende forsteningsmaling

på basis af Dansk
HVID PORTLAND-CEMENT

smitter ikke af,
er let at anvende
og ekonomisk i brug.

Fås i mange dekorative farver
samt i hvid.

FORHANDLERE
OVER HELE LANDET

HVID PORTLANDCEMENT
forener stor styrke
med blændende hvidhed,
fremragende til
alle dekorative formål

FARVET
CEMENT
leveres i ni larver
og bruges ligeledes
til dekorative formål

gennemfører en kvalitet,

der holder sin kurs ...

DANSK ESSO

a/s

DEN DANSKE LANDMANDSBANK
AKTIESELSKAB

Hovedsæde: Holmens Kanal 12
København K

64 filialer i København og omegn

61 filialer i provinsen

Telegram adresse:

LANDMANDSBANK

FREDERIKSHAVNS VÆRFT
&
FLYDEDOK A/s
FREDERIKSHAVN - DANMARK

BEL8ING0 SKIBSVÆRFT OG MÄSKINBVGGERI
AKTIESELSKAB
ELSINORE SHIPBUILDING AND ENGINEERING CO. LTD.

Aktiekapital:

kr. ioo.ooo.ooo.

Reserver:

kr.

171.000.000

KØBENHAVNS FRIHAVN

Frihavnen i fugleperspektiv

Største, hurtigste og billigste frihavn i Nordeuropa

Driftsledelse:

Københavns Frihavns-Aktieselskab
Central *8302 . Telex 5945 . Telegramadresse: Frihavn, København

KØBENHAVNS HAVN
Transitcenter for Nord- og Mellemeuropa
¥

FRIHAVN

ANTIBIOTIKA

HORMONER

HEPARIN

ENZYMER

SYNTETIKA

LEO

LØVENS KEMISKE FABRIK . KØBENHAVN

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

Postbox nr. 1

HELSINGØR

LLOYD’S AGENCY

K. F. MARSTRAN DS EFTF.

er det sidste af de mange skibsklareringsfirmaer, som prægede Helsingør
i sundtoldtiden
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Aktieselskabet

NAKSKOV SKIBSVÆRFT
Nybygninger
Reparationer

Afdeling

DE FORENEDE MASKINFABRIKKER

Skibshjælpemaskiner

&

CHURCHILL

Cigar

BONAPARTE
CHURCHILL

Cerut

Havana FOLIO

n

DELICADO

MARIETTA
MADAME

n

Cigarillos

E NOBEL
KØBENHAVN . NYKØBING F

150 års tradition

>r

NORDHAVNS-VÆRFTET
AKTIESELSKAB

JVKT

KØBENHAVN

La Coursvej 7F
Telefon Fasan 7000
AARHUS

Fredensgade 38
Telefon 35111
ODENSE

Østre Stationsvej 38

AKTIESELSKABET
NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER

PRIVATBANKEN
1

KJ OB ENHAV N
7857
r^øfø-ii/icrtyij, ce/c/àT? ÿBa n/t

Hovedsæde:

Børsgade 4, København K
Telefon: Central nr. 1

Filialer over hele Storkøbenhavn og i Nordsjælland,
herunder i Helsingør:
IIELSINGØR OG OMEGAS BANK

endvidere i Århus:
AARHUS OG OMEGNS BANK

IsabroeI
AARHUS

KØBENHAVN

KØLE- OG FRYSEANLÆG TIL ETHVERT FORMÅL

Før var det vinden ~
nu er det Shell olier

der er drivkraft på havene

— spørg*

SKANDINAVIA

THRIGE
ELEKTRISKE
SKIBSUDRUSTNINGER

lØr

«

VIKING
KOMPASSER
NAUTISKE INSTRUMENTER

SØKORT

SØLVER & SVARRER

AMALIEGADE 30 KØBENHAVN K TLF. MINERVA *5927
TELEGRAM: COMPASWEILBACH

AALBORG VÆRFT A/S

